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ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 (ປບັປງຸ)  ຈດຸປະສງົ 
            ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກໍານົດ ຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ

ກວດກາການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນການປະຕບິັດໜ້າທີົ່ວຽກງານສານ
ທະຫານ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ການພິຈາລະນາຕັດສີນ, ພິພາກສາ ຄະດີອາຍາ ໃຫຸ້ມີຄວາມ 
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພາວະວິໄສ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ປົກປຸ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທັບ, ສິດ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ກໍາມະ ກອນ, ພາລະກອນ ແລະ ກໍາລັງສໍາຮອງປຸ້ອງກັນຊາດ     
ເຮັດໃຫຸ້ກອງທັບມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມໜັກແໜຸ້ນ, ເຂັີ້ມແຂງທາງດ້ານກົດໝາຍ 
ແລະ ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ, ປະກອບ ສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2 (ປບັປງຸ)  ສານທະຫານ 

  ສານທະຫານ ແມ່ນ ອົງການພິພາກສາ ທີົ່ເຮັດໜ້າທີົ່ພິຈາລະນາຕັດສີນ, ພິພາກສາ ຄະດີອາຍາ ໃນກອງທັບ
ປະຊາຊົນລາວ. 

     
ມາດຕາ 3 (ປບັປງຸ)  ການອະທິບາຍຄາໍສບັ 
            ຄໍາສັບ ທີົ່ນໍາໃຊຸ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຄາໍຕກົລງົຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສີນ ແລະ ຄໍາພິພາກສາຂອງສານ; 
2. ຄາໍສັົ່ງຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ໜ ົ່ງໃນປະເພດຄໍາຕົກລົງຂອງສານ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີ ເຊັົ່ນ ຄໍາສັົ່ງ ຍ ດ

ຊັບ ຫຼ  ອາຍັດຊັບ, ຄໍາສັົ່ງຊັດມ້ຽນຄະດີ, ຄໍາສັົ່ງຈັບຕົວ, ຄໍາສັົ່ງປ່ອຍຕົວພາງ ແລະ ຄໍາສັົ່ງອ ົ່ນ; 
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3. ຄໍາຊີີ້ຂາດຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ໜ ົ່ງໃນປະເພດຄໍາຕົກລົງຂອງສານ ກ່ຽວກັບການຊີີ້ຂາດສິດອໍານາດຂອງສານ, 
ຂອງຄະນະສານ, ການບໍົ່ຮັບເອົາຄະດມີາພິຈາລະນາ, ຄໍາຕັດສີນປະຫານຊີວິດ ແລະ ອ ົ່ນໆ; 

4. ຄາໍຕດັສນີຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ໜ ົ່ງໃນປະເພດຄໍາຕົກລົງຂອງສານ ທີົ່ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ; 
5. ຄາໍພພິາກສາຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ໜ ົ່ງໃນປະເພດຄໍາຕົກລົງຂອງສານ ທີົ່ພິພາກສາເປັນຂັີ້ນອຸ ທອນ ຫຼ    

ຂັີ້ນລົບລ້າງ; 
6. ຄ ຄ່ວາມ ໝາຍເຖິງ ໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍ ໃນຄະດີ; 
7. ຜ ຸ້ປກົປຸ້ອງ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ, ຜ ຸ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັີ້ງ, ຜົວ ຫຼ  ເມັຍ, ພໍົ່ແມ,່ ຜ ຸ້ປົກຄອງ ຫຼ    

ຍາດໃກຸ້ຊິດ ທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼ  ຕາມກົດໝາຍ ເພ ົ່ອປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ      
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜ ຸ້ຖ ກຫາ ຫຼ  ຈໍາເລີຍ, ຜ ຸ້ຖ ກເສັຍຫາຍ, ໂຈດທາງແພ່ງ ຫຼ   ຜ ຸ້ຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງ; 

8. ທະນາຍຄວາມ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີົ່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ໃຫຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ເພ ົ່ອຊ່ວຍ
ເຫຼ ອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄ ຄ່ວາມ ຕາມກົດໝາຍ; 

9. ຜ ຸ້ຖ ກຫາ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີົ່ຖ ກນໍາມາດໍາເນີນຄະດີ ພາຍຫັຼງມີຄໍາສັົ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
10. ຈາໍເລຍີ ໝາຍເຖິງ ຜ ຸ້ຖ ກສັົ່ງຟຸ້ອງຂ ີ້ນສານ; 
11. ຜ ຸ້ກະທາໍຜດິ ໝາຍເຖິງ ຜ ຸ້ຖ ກສານຕັດສີນລົງໂທດ; 
12. ພະນກັງານສານທະຫານ ໝາຍເຖິງ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຜ ຸ້ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຈ່າສານ, 

ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ ຂອງສານທະຫານ; 
13. ພ ດຕກິາໍ ໝາຍເຖິງ ການກະທໍາ ຫຼ  ການເມີນເສີຍ; 
14. ໝາຍຮຽກຂອງສານ ໝາຍເຖິງ ໜັງສ ທີົ່ອອກໂດຍສານ ເພ ົ່ອຮຽກຕົວ ໂຈດ, ຈໍາເລີຍ, ບຸກຄົນທີສາມ, 

ພະຍານ ແລະ ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມອ ົ່ນ ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ເຂົີ້າມາສານ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີົ່ ຊ ົ່ງກໍານົດໄວຸ້ໃນ
ໝາຍຮຽກ; 

15. ຍຕຸິທາໍ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຖ ກຕ້ອງເປັນທໍາທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
16. ຜ ຸ້ພພິາກສາ ໝາຍເຖິງ ຜ ຸ້ທີົ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ຈາກຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ 

ໃຫຸ້ມີສິດພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີ; 
17. ປະເພນສີານ ໝາຍເຖິງ ຄໍາພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜ ົ່ງ ໃນຄະດີອາຍາ ຊ ົ່ງ

ກົດໝາຍກໍານົດໄວຸ້ບໍົ່ຊັດເຈນ, ບໍົ່ໄດຸ້ກໍານົດ ຫຼ  ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ ແຕ່ບໍົ່ຈະແຈຸ້ງ ເພ ົ່ອເປັນ ບ່ອນອີງໃຫຸ້ສານປະຊາຊົນ ແລະ 
ສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ໄດຸ້ປະຕິບັດຕາມ; 

18. ບກຸຄນົນອກກອງທັບ ໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນ ພົນລະເມ ອງລາວ ທີົ່ບໍົ່ນອນໃນການຈັດຕັີ້ງຂອງກອງທັບ, 
ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍົ່ມີສັນຊາດ; 

19. ຈາ່ສານ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານວິຊາການທີົ່ມີເງ ົ່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກ
ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ. 

20. ຄາໍຕັດສນີທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢາ່ງເດັດຂາດ ໝາຍເຖິງ ຄໍາຕັດສີນ, ຄໍາພິພາກສາຂອງສານ ຊ ົ່ງ ໂຈດ, ຈໍາເລີຍ ບໍົ່ໄດຸ້ຂໍ
ອຸທອນ, ຂໍລົບລ້າງ ຫຼ  ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ບໍົ່ໄດຸ້ສະເໜີຄັດຄ້ານ; 

21. ການຍກົຍາ້ຍ ໝາຍເຖິງ ການຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີົ່ໃໝ່ ຢ ່ນອກລະບົບສານທະຫານ; 
22. ນຕິິທາໍ ໝາຍເຖິງ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເຂັີ້ມງວດ; 
23. ນາຍ  ແລະ ພນົທະຫານ ໝາຍເຖິງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ທີົ່ປະຈໍາການ ແລະ ພັກຜ່ອນຮັບບໍານານ; 
24. ກາໍມະກອນປຸ້ອງກນັຊາດ ໝາຍເຖິງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ບຸກຄົນທີົ່ເຮັດວຽກຢ ໂ່ຮງຈັກ, ໂຮງງານ 

ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງກອງທັບ; 
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25. ພາລະກອນປຸ້ອງກນັຊາດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີົ່ຖ ກລະດົມເຂົີ້າມາຮັບໃຊຸ້ໃນກອງທັບ ໃນເວລາທີົ່ເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ; 

26. ກາໍລັງສາໍຮອງປຸ້ອງກນັຊາດ ໝາຍເຖິງ ກໍາລັງບໍົ່ປະຈໍາການໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃນຍາມ ສັນຕິພາບ 
ຊ ົ່ງນອນໃນແຜນການຈັດຕັີ້ງປະກອບຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃນພາວະສຸກເສີນ ແລະ ປະຕິ ບັດໜ້າທີົ່ເປັນກອງ  
ໜ ນ ໃຫຸ້ແກ່ກໍາລັງປະຈໍາການໃນກອງທັບ ເມ ົ່ອມີຄວາມຕ້ອງການ; 

27. ກອງຫຼອນ ໝາຍເຖິງ ກໍາລັງປຸ້ອງກັນຊາດຂັີ້ນບ້ານ ຊ ົ່ງປະຕິບັດໜ້າທີົ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະ ຫງົບ, 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງບ້ານ ຫຼ  ປະສານສົມທົບກັບກໍາລັງອ ົ່ນ ເພ ົ່ອປຸ້ອງກັນຂອບ
ເຂດໃດໜ ົ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 

28. ກາໍລງັປຸ້ອງກນັຕວົ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ, ນັກສ ກສາປະກອບອາວຸດ ທີົ່ໄດຸ້ຈັດຕັີ້ງຂ ີ້ນ
ຕາມ ສໍານັກງານ, ອົງການ, ສະຖານການສ ກສາ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ສາງຄັງທີົ່ເປັນ ຂອງລັດ ມີໜ້າທີົ່
ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ພາຍໃນຂອບເຂດທີົ່ຕັີ້ງຂອງຕົນ; 

29. ຄະນະສານທະຫານເຄ ົ່ອນທີົ່ ໝາຍເຖິງ ຄະນະສານທີົ່ໄປຕັດສີນ ຫຼ  ພິພາກສາຄະດີ ຢ ່ບ່ອນຄະດີເກີດ
ຂ ີ້ນ ຫຼ  ບ່ອນຈໍາເລີຍຖ ກກັກຂັງ; 

30. ກາໍລັງປະກອບອາວຸດປຸ້ອງກັນຊາດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງທີົ່ດໍາເນີນການຕໍົ່ສ ຸ້ດ້ວຍອາວຸດຕໍົ່ສັດຕ  ໂດຍແມ່ນ
ລັດເປັນຜ ຸ້ຊີີ້ນໍາ, ນໍາພາ-ບັນຊາ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງໂດຍກົງ ກໍາລັງຫຼວງ, ກໍາລັງທ້ອງຖິົ່ນ, ກອງຫຼອນ ແລະ ກອງປຸ້ອງກັນຕົວ; 

31. ລາດຕະເວນ ໝາຍເຖິງ ການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່ປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນຂອບ
ເຂດໃດໜ ົ່ງ. 

 
ມາດຕາ 4 (ປບັປງຸ)  ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັວຽກງານສານທະຫານ 

  ລັດ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຸ້ແກ່ການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງສານທະຫານ ດ້ວຍການ
ວາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ
ຮັບໃຊຸ້ທີົ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສ້າງໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານທີົ່ເໝາະສົມ ເພ ົ່ອໃຫຸ້ການພິຈາລະນາຕັດສີນ ຫຼ  ພິພາກສາຄະດີ ມີຄວາມ
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ. 

  ລັດ ເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍ ຸ້, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ໂຄສະນາ, ສ ກສາອົບຮົມ ກົດໝາຍ ໃຫຸ້ນາຍ ແລະ 
ພົນທະຫານ, ກໍາມະກອນ, ພາລະກອນປຸ້ອງກັນຊາດ ຮັບຮ ຸ້, ເຂົີ້າໃຈ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕທໍິາ ພ້ອມທັງ
ສ້າງເງ ົ່ອນໄຂ ໃຫຸ້ມີຄະນະສານທະຫານເຄ ົ່ອນທີົ່. 

 
ມາດຕາ 5 (ປບັປງຸ)  ຄະດທີີົ່ນາໍມາພຈິາລະນາຢ ສ່ານທະຫານ 

             ຄະດີທີົ່ນໍາມາພິຈາລະນາຢ ສ່ານທະຫານ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ກໍາມະກອນປຸ້ອງກັນຊາດ; 
2. ຄະດອີາຍາ ກ່ຽວກັບ ກໍາລັງປຸ້ອງກັນຕົວ, ກອງຫຼອນ, ກໍາລັງສໍາຮອງ, ພາລະກອນ ປຸ້ອງກັນຊາດ ຊ ົ່ງເຮັດໜ້າ 

ທີົ່ໃນໄລຍະ ອົບຮົມ, ຫັດແອບ, ກຽມພ້ອມສ ຸ້ຮົບ, ເຄ ົ່ອນໄຫວສ ຸ້ຮົບ ຫຼ  ລາດຕະເວນ ທີົ່ກອງ ທັບຄຸຸ້ມຄອງໂດຍກົງ; 
3. ຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບບຸກຄົນນອກກອງທັບທີົ່ກໍົ່ຄວາມເສັຍຫາຍ ຕໍົ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ,  ຄວາມລັບທາງ

ການທະຫານ ແລະ ຕໍົ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທັບ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊັບສິນ ຂອງນາຍ ແລະ 
ພົນທະຫານ; 

4. ຜ ຸ້ລະເມີດກົດໄອຍະການເສິກ. (ຂໍທິດຊີີ້ນໍາຈາກຄະນະກະຊວງ) 
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ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ)  ຂັີ້ນການພຈິາລະນາຕດັສນີຄະດີອາຍາ ຂອງສານທະຫານ 
             ການພິຈາລະນາຕັດສີນຂອງສານທະຫານ ມີ ສາມຂັີ້ນ ຄ : 

1. ຂັີ້ນຕົີ້ນ; 
2. ຂັີ້ນອຸທອນ; 
3. ຂັີ້ນລົບລ້າງ. 

ສານທະຫານບໍລິເວນ ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຕາມຂໍີ້ມ ນຫັຼກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ. 
ສານທະຫານພາກ ຕັດສີນຕາມຂໍີ້ມ ນຫັຼກຖານ ແລະ ກົດໝາຍ ເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຄະດີທີົ່ບໍົ່ຢ ່ໃນສິດອໍານາດຂອງສານ

ທະຫານບໍລິເວນ ຫຼ  ເປັນຂັີ້ນອຸທອນ ຄະດີທີົ່ສານທະຫານບໍລິເວນ ໄດຸ້ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍອຸທອນໂດຍຄ ່
ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານໂດຍໄອຍະການທະຫານ. 

ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ພິພາກສາເປັນຂັີ້ນອຸທອນ ຕາມຂໍີ້ມ ນຫັຼກຖານ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ ຄະດີທີົ່ສານທະຫານພາກ
ໄດຸ້ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍອຸທອນໂດຍຄ ່ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານໂດຍໄອຍະການທະຫານ ແລະ ພິຈາລະນາ
ເປັນຂັີ້ນລົບລ້າງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຄະດີທີົ່ສານທະຫານພາກ ໄດຸ້ພິພາກສາເປັນຂັີ້ນອຸທອນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍລົບລ້າງໂດຍຄ ່
ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານ ໂດຍໄອຍະການທະຫານ. 

(ສະເພາະສານທະຫານບໍລິເວນ ຂໍທິດຊີີ້ນໍາຈາກກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ) 
 
ມາດຕາ 7 (ປບັປງຸ) ການປກົປຸ້ອງ 

  ພະນັກງານສານທະຫານ ລວມທັງຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການປົກປຸ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກ
ການ ບັງຄັບ, ນາບຂ ່ ແລະ ພ ດຕິກໍາທີົ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍົ່ ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊັບສີນສ່ວນຕົວ ຫຼ  ຄອບຄົວ. 

 
ມາດຕາ 8 ຂອບເຂດການນາໍໃຊຸ້ກດົໝາຍ 

                   ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນໍາໃຊຸ້ສໍາລັບສານທະຫານເທົົ່ານັີ້ນ ແລະ ການພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ຕາມທີົ່ກໍານົດໄວຸ້
ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 
 
ມາດຕາ 9 (ປບັປງຸ) ການຮວ່ມມ ສາກນົ 

        ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສານທະ
ຫານ ເປັນຕົີ້ນ ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍີ້ມ ນ ຂ່າວສານ ເຕັກໂນ 
ໂລຊີ, ການຝ ກອົບຮົມ ຫຼ  ສໍາມະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ເພ ົ່ອພັດທະນາວຽກ
ງານສານທະຫານ ໃຫຸ້ມີຄຸນນະພາບ, ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ ລວມທັງປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ທີົ່ ສປປ ລາວ 
ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ພາກທ ີII 
ຫຼກັການພ ີ້ນຖານໃນການດາໍເນນີຄະດຢີ ສ່ານທະຫານ 

 
ມາດຕາ 10 ຫຼກັການພ ີ້ນຖານໃນການດາໍເນີນຄະດຢີ ສ່ານທະຫານ 

               ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຢ ສ່ານທະຫານ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການພ ີ້ນຖານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນການພິຈາລະນາຄະດີ; 
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2. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ຕໍົ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ສານທະຫານ ຂອງຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດ;ີ 
3. ຮັບປະກັນສິດ ໃນການຕໍົ່ສ ຸ້ຄະດີ ຂອງຜ ຸ້ຖ ກຫາຢ ສ່ານທະຫານ; 
4. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະລາດ ຂອງສານທະຫານໃນການພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີ; 
5. ຮັບປະກັນການພິຈາລະນາຄະດເີປັນໝ ່ຄະນະ; 
6. ໃຊຸ້ພາສາລາວໃນການດໍາເນີນຄະດີ; 
7. ຮັບປະກັນການພິຈາລະນາຄະດຢີ ທີ່ົ່ປະຊຸມສານ ຢ່າງເປີດເຜີຍ; 
8. ເຄົາລົບ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂອງສານ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

 
ມາດຕາ 11 (ປບັປງຸ) ການເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັກດົໝາຍ ໃນການພຈິາລະນາຄະດ ີ

   ໃນການພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີ ສານຕ້ອງອີງໃສ່ຫັຼກຖານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. ໃນກໍ 
ລະນີມີບັນຫາໃດໜ ົ່ງ ຫາກບໍົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ສານຕ້ອງຕັດສີນບັນຫານັີ້ນໃຫຸ້ສອດ ຄ່ອງກັບຫັຼກການນິຕິທໍາ 
ແລະ ປະເພນີສານ. ສໍາລັບການກະທໍາໃດໜ ົ່ງ ທີົ່ບໍົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຫຼ  ກົດໝາຍອ ົ່ນນັີ້ນ 
ສານຈະນໍາມາຕັດສີນລົງໂທດທາງອາຍາ ບໍົ່ໄດຸ້.  

   ຄໍາພິພາກສາຂັີ້ນລົບລ້າງຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜ ົ່ງໃນຄະດີອາຍາ ຊ ົ່ງກົດໝາຍ ບໍົ່ໄດຸ້ກໍາ
ນົດໄວຸ້ ຫຼ  ກໍານົດໄວຸ້ແຕ່ບໍົ່ຊັດເຈນ ຈະເປັນປະເພນີສານໄດຸ້ ກໍຕໍົ່ເມ ົ່ອມີຄໍາແນະນໍາຂອງສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ. 

ສໍາລັບຄໍາພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໃຫຸ້ຖ ເປັນປະເພນີສານ. 
 
ມາດຕາ 12  (ປບັປງຸ) ຄວາມສະເໝພີາບຕໍົ່ໜາ້ກດົໝາຍ ແລະ ສານ ຂອງຜ ຸ້ເຂົີ້າຮວ່ມໃນການດາໍເນນີຄະດີ  
           ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຢ ່ສານທະຫານ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍົ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ສານ ໂດຍບໍົ່ຈໍາ

ແນກເພດ, ເຊ ີ້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາສາ, ລະດັບການສ ກສາ, ອາຊີບ, ຊັີ້ນ,  
ຕໍາແໜ່ງ, ຄວາມເຊ ົ່ອຖ , ພ ມລໍາເນົາ ແລະ ອ ົ່ນໆ. 

           ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ກໍາມະກອນ, ພາລະກອນປຸ້ອງກັນຊາດ, ກໍາລັງສໍາຮອງ, ກໍາລັງປຸ້ອງກັນຕົວ,   
ກອງຫຼອນ ແລະ ບຸກຄົນນອກກອງທັບ ມສີິດຮ້ອງຟຸ້ອງຕໍົ່ອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີົ່ທະຫານ ຫຼ  
ອົງການໄອຍະການທະຫານ ເມ ົ່ອມີການລະເມີດທາງອາຍາ. 

 
ມາດຕາ 13 (ປບັປງຸ)  ສດິໃນການຕໍົ່ສ ຸ້ຄະດຂີອງຜ ຸ້ຖ ກຫາ 

         ຜ ຸ້ຖ ກຫາ ໃນຄະດີອາຍາ ມີສິດຕໍົ່ສ ຸ້ຄະດີຢ ່ສານທະຫານ ດ້ວຍ ຕົນເອງ ຫຼ  ຜ ຸ້ປົກປຸ້ອງ ຫຼ  ທະນາຍຄວາມ  
ເພ ົ່ອປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ. 

ລະບຽບການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼ  ຜ ຸ້ປົກປຸ້ອງອ ົ່ນໃນການດໍາເນີນຄະດີ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດ   
ໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ, ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອ ົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 14 ຄວາມເປນັເອກະລາດຂອງສານທະຫານ 

         ໃນການໄຕ່ສວນ ແລະ ພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີນັີ້ນ ສານທະຫານ ມຄີວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 
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ມາດຕາ 15 (ປບັປງຸ)  ການພຈິາລະນາຄະດເີປັນໝ ຄ່ະນະ 
         ຄະນະສານຕັດສີນຄະດຂີອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ສານທະຫານພາກ, ສານທະຫານບໍລິເວນ ປະກອບດ້ວຍ     
ຜ ຸ້ພິພາກສາ ສາມຄົນ ໃນນັີ້ນຜ ຸ້ໜ ົ່ງເປັນປະທານ ແລະ ອີກສອງຄົນເປັນຄະນະ. 
         ຄໍາຕົກລົງຂອງຄະນະສານ ຕ້ອງຖ ເອົາຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ. 

               ການພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມລັບ. 
 
ມາດຕາ 16 ພາສາທີົ່ໃຊຸ້ໃນການດາໍເນນີຄະດ ີ

         ໃນການດໍາເນີນຄະດີ ໃຫຸ້ໃຊຸ້ພາສາລາວ ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ທີົ່ບໍົ່ຮ ຸ້ພາສາລາວ ມີສິດໃຊຸ້ພາສາ
ຂອງຕົນເອງ ຫຼ  ພາສາອ ົ່ນ ໂດຍຜ່ານຜ ຸ້ແປພາສາ. 

 
ມາດຕາ 17 ການພຈິາລະນາຄະດ ີຢ ່ທີົ່ປະຊມຸສານຢາ່ງເປດີເຜຍີ 

         ການພິຈາລະນາຄະດີ ຢ ່ທີົ່ປະຊຸມສານ ຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງເປີດເຜີຍ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີົ່ຄະດີ ຫາກກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງການທະຫານ ຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງປິດລັບ. 

 
ມາດຕາ 18 (ປບັປງຸ)  ຜນົສກັສດິຂອງຄາໍຕກົລງົຂອງສານທະຫານ 

               ສານທະຫານ ອອກຄໍາຕົກລົງໃນນາມ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. 
               ຄໍາຕັດສີນຂອງສານທະຫານທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດແລຸ້ວນັີ້ນ ທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງພັກ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ຂອງລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ກົມກອງ,    
ວິສາຫະກິດ, ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ພົນລະເມ ອງທຸກຄົນ ຕ້ອງເຄົາລົບ. ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງທີົ່ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 98 ຂອງລັດຖະທໍາມະນ ນ. 

               ຄໍາຕັດສີນຂອງສານທະຫານທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດແລຸ້ວນັີ້ນ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດ ແລະ ບໍົ່ສາມາດປ່ຽນແປງ
ໄດຸ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີພິເສດ ເປັນຕົີ້ນມີຫຼັກຖານໃໝ່ ຈ ົ່ງມີສິດສະເໜີຮ ີ້ຟ ີ້ນຄະດີ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດ
ໝາຍ. 

 
ພາກທ ີIII 

ການຈດັຕັີ້ງສານທະຫານ 
 

ໝວດທ ີ1 
ທີົ່ຕັີ້ງ, ພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສານທະຫານ 

 
ມາດຕາ 19 (ປບັປງຸ)  ທີົ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ ຂອງສານທະຫານ 

         ສານທະຫານ ແມ່ນ ອົງການພິພາກສາໜ ົ່ງໃນລະບົບສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີົ່ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນໃນກອງ 
ທັບປະຊາຊົນລາວ ມີພາລະບົດບາດດໍາເນີນການພິຈາລະນາຕັດສີນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີອາຍາ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນ
ມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.  

 
ມາດຕາ 20 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສານທະຫານ 

   ສານທະຫານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສ ກສາອົບຮົມ, ໄກ່ເກັົ່ຍ, ພິຈາລະນາຕັດສີນ ຫຼ  ພິພາກສາຄະດີອາຍາ; 
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2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ເພ ົ່ອໃຫຸ້ກໍາລັງປະກອບອາວຸດປຸ້ອງກັນຊາດ ມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍ; 

3. ຊອກຫາ, ກໍາຈັດສາເຫດ ແລະ ເງ ົ່ອນໄຂທີົ່ພາໃຫຸ້ເກີດມີການກະທໍາຜິດ; 
4. ປະສານສົມທົບ ກັບ ອົງການອ ົ່ນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ; 
5. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍຕຸິທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຕາມຂອບເຂດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນຕໍົ່ຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
7. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ລະບບົການຈດັຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ 

 
ມາດຕາ 21 (ປບັປງຸ)  ລະບບົການຈດັຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ 
              ລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ ປະກອບດ້ວຍ: 

1. ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ; 
2. ສານທະຫານພາກ; 
3. ສານທະຫານບໍລິເວນ. 

 
ມາດຕາ 22 (ປບັປງຸ)  ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ 

        ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ແມ່ນ ອົງການພິພາກສາສ ງສຸດ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ, ມີພາລະບົດ ບາດໃນການ
ພິພາກສາຄະດີອາຍາ ຄຸຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງ, ບໍລິຫານ, ກວດກາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊີີ້ນໍາການເຄ ົ່ອນໄຫວ, 
ການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ຂອງສານທະຫານພາກ, ສານທະຫານບໍລິເວນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
        ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຕັີ້ງຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 
ມາດຕາ 23 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ 

               ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ພິຈາລະນາເປັນຂັີ້ນລົບລ້າງ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຄະດີອາຍາ ທີົ່ສານທະຫານພາກ ໄດຸ້ພິພາກສາເປັນຂັີ້ນ

ອຸທອນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍລົບລ້າງໂດຍຄ ່ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານ; 
2. ພິຈາລະນາເປັນຂັີ້ນອຸທອນຄະດີອາຍາ ທີົ່ສານທະຫານພາກ ໄດຸ້ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍອຸທອນ

ໂດຍຄ ່ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານ; 
3. ນໍາພາ, ຊີີ້ນໍາ, ຄຸຸ້ມຄອງ ສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານ

ບໍລິຫານ; 
4. ວາງມາດຕະການອັນຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຈັດຕັີ້ງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການບໍລິຫານ ສານທະ 

ຫານ; 
5. ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ; 
6. ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ ໃຫຸ້ສານທະຫານທຸກ

ຂັີ້ນ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ; 
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7. ສົົ່ງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ, ຄໍາພິພາກສາ ໃຫຸ້ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ 
ສ ງສຸດ ເພ ົ່ອຕິດຕາມກວດກາ; 

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຍຸຕິທໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຕາມການມອບ    
ໝາຍຂອງຂັີ້ນເທິງ; 

9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍົ່ສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ແລະ ກະຊວງ
ປຸ້ອງກັນປະເທດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

10. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 
ມາດຕາ 24 (ປບັປງຸ)  ສານທະຫານພາກ 

   ສານທະຫານພາກ ແມ່ນ ສານໜ ົ່ງໃນລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ, ມີພາລະບົດບາດດໍາເນີນການ
ຕັດສີນຄະດີອາຍາເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຄະດີທີົ່ບໍົ່ຂ ີ້ນກັບສິດອໍານາດຂອງສານທະຫານບໍລິເວນ ຫຼ  ພິພາກສາເປັນຂັີ້ນອຸທອນ 
ຄະດີທີົ່ສານທະຫານບໍລິເວນໄດຸ້ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນແລຸ້ວ.  

   ສານທະຫານພາກ ຕັີ້ງຢ  ່ພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຸ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
   

ມາດຕາ 25 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສານທະຫານພາກ 
   ສານທະຫານພາກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ພິຈາລະນາເປັນຂັີ້ນອຸທອນ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ຂອງສານທະຫານບໍລິເວນ ແລະ ຄະດີທີົ່ສານທະຫານ
ບໍລິເວນ ໄດຸ້ຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຊ ົ່ງຖ ກຂໍອຸທອນໂດຍຄ ່ຄວາມ ຫຼ  ສະເໜີຄັດຄ້ານ ໂດຍຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ
ທະຫານ; 

2. ພິຈາລະນາອອກ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ແລະ ຕັດສີນ ເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຄະດີທີົ່ບໍົ່ຂ ີ້ນກັບສິດອໍານາດຂອງສານທະ 
ຫານບໍລິເວນ; 

3. ທວງເອົາສໍານວນຄະດີທີົ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼ  ມີຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ ຈາກສານທະຫານ
ບໍລິເວນ ມາດໍາເນີນ ແລະ ພິຈາລະນາຕັດສີນເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມລະບຽບການ ດ້ວຍການເຫັນດີຂອງ
ຄະນະປະທານ; 

4. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ ແລະ 
ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ; 

5. ຄຸຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ກວດກາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ 
ຂອງສານທະຫານບໍລິເວນ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີຂອງສານ ເພ ົ່ອລາຍງານ
ໃນສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ; 

7. ສົົ່ງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສີນ ແລະ ຄໍາພິພາກສາ ໃຫຸ້ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ແລະ ອົງການໄອຍະການ
ທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ ເພ ົ່ອຕິດຕາມກວດກາ; 

8. ສົົ່ງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສີນ ແລະ ຄໍາພິພາກສາ ທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດຂອງສານ ໃຫຸ້ພະແນກກົດ
ໝາຍ ແລະ ສະຖານທີົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ົ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີົ່ກັກຂັງ, ສ ນດັດສ້າງ ແລະ ຄ້າຍດັດສ້າງ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບໂທດຕັດອິດ
ສະລະພາບ ເພ ົ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 
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9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄ ົ່ອນໄຫວການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ ຕໍົ່ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ; 

10. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 26 (ໃໝ)່  ສານທະຫານບລໍເິວນ 
         ສານທະຫານບໍລິເວນ ແມ່ນ ສານໜ ົ່ງໃນລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ, ມີພາລະບົດບາດດໍາເນີນ
ການຕັດສີນຄະດີອາຍາເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ຄະດີທີົ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງຕົນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 27 
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 ສານທະຫານບໍລິເວນ ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນຢ ່ແຂວງໃດໜ ົ່ງ ຊ ົ່ງກວມເອົາກໍາລັງຫຼວງ ແລະ ກໍາລັງທ້ອງຖິົ່ນ ຕາມຂອບ
ເຂດຕັີ້ງທັບ ແລະ ພ ມມິປະເທດ.  
 ສໍາລັບການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ການປະກອບ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງສານທະຫານບໍລິເວນ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະ ບຽບ
ການຕ່າງຫາກ. 

 
ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສານທະຫານບລໍເິວນ 
         ສານທະຫານບໍລິເວນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີອາຍາ ເປັນຂັີ້ນຕົີ້ນ ທີົ່ກົດໝາຍກໍານົດໂທດຕັດອິດສະລະພາບສ ງສຸດບໍົ່ເກີນ ຫ້າປີ; 
2. ອອກ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ແລະ ຄໍາຕົກລົງອ ົ່ນ; 
3. ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ ແລະ ປະຕິບັດ 

ຄໍາແນະນໍາຂອງສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ເພ ົ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ; 

4. ຄຸຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ; 
5. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີຂອງສານ ເພ ົ່ອລາຍງານ ຕໍົ່      

ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ; 
6. ສົົ່ງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ, ຄໍາຕັດສີນ ໃຫຸ້ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານແຂວງ, ນະຄອນ 

ຫຼວງ ເພ ົ່ອຕິດຕາມກວດກາ; 
7. ສົົ່ງ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ແລະ ຄໍາຕັດສີນ ທີົ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດຂອງສານ ໃຫຸ້ພະແນກກົດໝາຍ ແລະ ສະຖານທີົ່

ກັກຕົວ, ສະຖານທີົ່ກັກຂັງ, ສ ນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ົ່ອຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄ ົ່ອນໄຫວການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ ຕໍົ່ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກ 

ກະຕິ; 
9. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ 
 

ມາດຕາ 28 (ປບັປງຸ)  ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ 
                ສານທະຫານ ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີ ຄະນະປະທານ, ຄະນະສານອາຍາ ແລະ ກົງຈັກບໍລິຫານ. 
2. ສານທະຫານພາກ ມີ ຄະນະສານອາຍາ ແລະ ກົງຈັກບໍລິຫານ. 
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3. ສານທະຫານບໍລິເວນ ມີ ຄະນະສານອາຍາ ແລະ ກົງຈັກບໍລຫິານ. 
 
ມາດຕາ 29 (ປບັປງຸ)  ຄະນະປະທານ 

        ຄະນະປະທານ ແມ່ນ ຄະນະນໍາຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ແລະ ສານທະຫານພາກ ຊ ົ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເປັນຮອງປະທານ, ຫົວໜ້າຄະນະ
ສານອາຍາຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ, ປະທານສານທະຫານພາກ ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາ ສານທະຫານຂັີ້ນ
ສ ງຈໍານວນໜ ົ່ງ ເປັນກໍາມະການ. 

ຄະນະປະທານ ມີສະມາຊິກບໍົ່ໃຫຸ້ເກີນ ສິບເອັດຄົນ. 
ຄະນະປະທານຂອງສານທະຫານ ຖ ກແຕ່ງຕັີ້ງ ແລະ ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍ ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ຕາມການ 

ໜີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 
ກອງປະຊຸມຄະນະປະທານ ເປີດຂ ີ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະສາມເທ ົ່ອ. 
ກອງປະຊຸມຄະນະປະທານ ຈະດໍາເນີນໄດຸ້ ກໍຕໍົ່ເມ ົ່ອຫາກມີສະມາຊິກເຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ

ຂອງຈໍານວນຄະນະປະທານທັງໝົດ. 
ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະປະທານ ຈະມີຄຸນຄ່າໄດຸ້ ກໍຕໍົ່ເມ ົ່ອໄດຸ້ຮັບຄະນະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ ເຄິົ່ງໜ ົ່ງຂອງ 

ຈໍານວນສະມາຊິກທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
 

ມາດຕາ 30 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງຄະນະປະທານ   
  ຄະນະປະທານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງນິຕິກໍາຂອງສານທະຫານ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີ        
ໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົົ່ວກອງທັບ; 

2. ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປະເພນີສານ ຂອງສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ; 
3. ຄົີ້ນຄວ້າຄໍາຕັດສີນປະຫານຊີວິດ ຂອງສານທະຫານພາກ ເພ ົ່ອສະເໜີໃຫຸ້ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ 

ອອກຄໍາຊີີ້ຂາດ; 
4. ຄົີ້ນຄວາ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, 

ປະທານ, ຮອງປະທານ ສານທະຫານພາກ, ສານທະຫານບໍລິເວນ ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ເພ ົ່ອໃຫຸ້
ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ສະເໜີຕໍົ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງບົດລາຍງານ ຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ກ່ຽວກັບການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ສານທະຫານ ຕໍົ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ; 

6. ກະກຽມເນ ີ້ອໃນ ກອງປະຊຸມວຽກງານສານທະຫານ ທົົ່ວກອງທັບ; 
7. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫຸ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ-ວຽກງານການເມ ອງ, ວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ 

ວຽກງານອ ົ່ນທີົ່ປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ; 
8. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 31 (ປບັປງຸ)  ຄະນະສານອາຍາ 

        ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ສານທະຫານພາກ ແລະ ສານທະຫານບໍລິເວນ ມຄີະນະສານອາຍາ ຊ ົ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ, ຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຜ ຸ້ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຈ່າສານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ. 
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         ຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 23 ຂໍີ້ 1, 2 
ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
         ຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານທະຫານພາກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 25 ຂໍີ້ 1, 2, 3 
ແລະ 10 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
         ຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານທະຫານບໍລິເວນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 27 ຂໍີ້ 1, 2, 
3, 4 ແລະ 11 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 
ມາດຕາ 32  (ປບັປງຸ)  ກງົຈກັບລໍຫິານ 

  ເພ ົ່ອຮັບປະກັນການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ ສານທະຫານແຕ່ລະຂັີ້ນ ມີກົງຈັກບໍລິຫານ ດັົ່ງນີີ້: 
   ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີ ຫ້ອງ ແລະ ພະແນກ; 
   ສານທະຫານພາກ ມີ ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກ; 
   ສານທະຫານບໍລິເວນ ມີ ຫ້ອງການ ແລະ ພະແນກ; 
    ສໍາລັບຈໍານວນພົນ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົງຈັກບໍລິຫານ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການ 

ຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 33 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລາກອນ 
          ສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຜ ຸ້ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ, ຈ່າສານ, 

ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ. 
 

ມາດຕາ 34 (ປບັປງຸ) ການແຕງ່ຕັີ້ງ, ຍກົຍາ້ຍ ຫຼ  ປດົຕາໍແໜງ່ 
          ປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຖ ກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍປະທານປະເທດ ຕາມຄໍາສະເໜີ

ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 
                    ປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເປັນຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ. 
                    ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ປະທານ, ຮອງປະທານ ສານທະຫານພາກ, ສານທະຫານບໍລິເວນ ແລະ 

ຜ ຸ້ພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ຖ ກແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ໂດຍຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ     
ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບການສະເໜີຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ     
ຕາມການເຫັນດີຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 

 
ມາດຕາ 35 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ 

               ປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. ນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນ ຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ; 
2. ນໍາພາ ຊີີ້ນໍາວຽກງານຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ, ຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມຄະນະປະທານ, ກອງປະຊຸມ

ວິຊາການຂອງສານທະຫານ, ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານ; 
3. ຄົີ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີ ແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ປະທານ,         

ຮອງປະທານ ສານທະຫານພາກ, ສານທະຫານບໍລິເວນ ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ເພ ົ່ອໃຫຸ້ປະ 
ທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ນໍາສະເໜີຕໍົ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ພາຍຫັຼງທີົ່ໄດຸ້ຮັບຄໍາເຫັນດີ ຈາກລັດ 
ຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ; 



12 
 

4. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ ຂອງສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຕໍົ່ລັດຖະ 
ມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ພິຈາລະນາ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບການເຫັນດ ີຈາກກົມໃຫຍ່ການເມ ອງກອງທັບ; 

5. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະ
ແນກ ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ ຕໍົ່ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມ ອງກອງທັບ; 

6. ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການດໍາ
ເນີນຄະດີອາຍາ ເພ ົ່ອໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນທົົ່ວກອງທັບ; 

7. ອອກ ລະບຽບການ, ຂໍີ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ; 
8. ສະເໜີ ຕໍົ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ຫຼ  ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ເພ ົ່ອປະຕິບັດນະໂຍ 

ບາຍ, ຍ້ອງຍ,ໍ ເລ ົ່ອນຊັີ້ນ ແລະ ລົງວິໄນ ພະນັກງານ ທີົ່ຢ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ; 
9. ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານ ຕໍົ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ, 

ກອງປະຊຸມຄະນະປະທານ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ, ປະທານ
ສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ; 

10. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 
 
ມາດຕາ 36 ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ 

 ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ມີສິດນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງ
ຕົນ, ມີໜ້າທີົ່ຊ່ວຍປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ໃນການນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງປະທານ ແລະ ຮັບຜິດ 
ຊອບວຽກງານໃດໜ ົ່ງສະເພາະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ. 

ໃນກໍລະນີປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຕິດຂັດ ແມ່ນ ຮອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 
ເປັນຜ ຸ້ຮັກສາການແທນ. 

 
ມາດຕາ 37 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງປະທານສານທະຫານພາກ 

               ປະທານສານທະຫານພາກ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນ; 
2. ນໍາພາ ຊີີ້ນໍາ ການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ; 
3. ອອກຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ແລະ ຄໍາຕົກລົງອ ົ່ນ; 
4. ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ ທາງດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານອ ົ່ນ; 
5. ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ ຕໍົ່ປະທານ

ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ; 
6. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 38 ຮອງປະທານສານທະຫານພາກ  

 ຮອງປະທານສານທະຫານພາກ ມີສິດນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ. 
 ຮອງປະທານສານທະຫານພາກ ມີໜ້າທີົ່ຊ່ວຍປະທານສານທະຫານຂັີ້ນພາກ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ແລະ 

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ ົ່ງສະເພາະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານສານທະຫານພາກ. 
 ໃນກໍລະນີປະທານສານທະຫານພາກ ຕິດຂັດ ແມ່ນ ຮອງປະທານສານທະຫານພາກ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ 

ເປັນຜ ຸ້ຮັກສາການແທນ. 
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ມາດຕາ 39  (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງປະທານສານທະຫານບລໍເິວນ 
               ປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນ; 
2. ນໍາພາ ຊີີ້ນໍາການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ; 
3. ອອກຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ ແລະ ຄໍາຕັດສີນ; 
4. ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບ ທາງດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານອ ົ່ນ; 
5. ລາຍງານການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍົ່ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ແລະ ກອງ

ປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ; 
6. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 40  (ໃໝ)່  ຮອງປະທານສານທະຫານບລໍິເວນ 

ຮອງປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ມີສິດນັົ່ງເປັນປະທານ ໃນຄະນະສານຕັດສີນຂອງສານທະຫານຂັີ້ນຂອງ
ຕົນ. 

ຮອງປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ມີໜ້າທີົ່ຊ່ວຍປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ໃນການປະຕິ ບັດໜ້າທີົ່ ແລະ 
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜ ົ່ງສະເພາະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ. 

ໃນກໍລະນີປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ຕິດຂັດ ແມ່ນ ຮອງປະທານສານທະຫານບໍລິເວນ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບມອບ
ໝາຍ ເປັນຜ ຸ້ຮັກສາການແທນ. 

 
ມາດຕາ 41 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງຜ ຸ້ພພິາກສາ 

  ຜ ຸ້ພິພາກສາ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄົີ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີທີົ່ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍ; 
2. ເອົາຄໍາໃຫຸ້ການຂອງໂຈດທາງແພ່ງ, ຈໍາເລີຍ ແລະ ບຸກຄົນອ ົ່ນ ທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ; 
3. ເກັບກໍາຂໍີ້ມ ນຫັຼກຖານກ່ຽວກັບຄະດີ; 
4. ໄກ່ເກັົ່ຍໂຈດທາງແພ່ງ ແລະ ຈໍາເລີຍໃນຄະດີ; 
5. ນັົ່ງເປັນຄະນະສານຕັດສີນຄະດີ; 
6.  ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ, ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຜ ຸ້ພິພາກສາ; 
7. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 42 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງຜ ຸ້ຊວ່ຍຜ ຸ້ພພິາກສາ 
              ຜ ຸ້ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ ໃນການຄົນຄວ້າສໍານວນຄະດີ; 
2. ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ ໃນການເອົາຄໍາໃຫຸ້ການຂອງໂຈດທາງແພ່ງ, ຈໍາເລີຍ ແລະ ບຸກຄົນອ ົ່ນ ທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ

ການດໍາເນີນຄະດີ; 
3. ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ ໃນການຂຽນຄໍາຕັດສີນ ຫຼ  ຄໍາພິພາກສາຂອງສານທະຫານ; 
4. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍໂຈດທາງແພ່ງ ແລະ ຈໍາເລີຍ ໃນຄະດີ; 
5. ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ, ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຜ ຸ້ຊ່ວຍພິພາກສາ; 
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຄະດີທີົ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຄົີ້ນຄວ້າ ຕໍົ່ຜ ຸ້ພິພາກສາ; 
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7. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ. 
ມາດຕະຖານຂອງຜ ຸ້ຊ່ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 
ມາດຕາ 43 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງຈາ່ສານ 
              ຈ່າສານ ມ ີສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຮັບ ແລະ ກວດກາ ສໍານວນຄະດີ, ຄໍາຮ້ອງຂໍອຸທອນ, ຄໍາຮ້ອງຂໍລົບລ້າງ, ຂ ີ້ນຟຸ້ອງ, ເຮັດບັນຊີຄະດີ, 
ຈັດລຽງເອກະສານໃນສໍານວນຄະດີ; 

2. ອອກໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ ຕາມການແນະນໍາຂອງຜ ຸ້ພິພາກສາ; 
3. ຄົີ້ນຄວ້າາອອກໃບແຈຸ້ງໂທດ ໃຫຸ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ; (ຂໍຄໍາເຫັນຕ ົ່ມ) 
4. ເຂົີ້າຮ່ວມບັນທ ກ ໃນການເອົາຄໍາໃຫຸ້ການ ຫຼ  ໃນການໄກ່ເກ່ຍ; 
5. ກະກຽມ, ແຈຸ້ງລະບຽບການ ແລະ ບັນທ ກປ ີ້ມປະຊຸມສານ ໃນທີົ່ປະຊຸມສານ; 
6. ອະທິບາຍຊີີ້ແຈງເຫດຜົນໃຫຸ້ຄ ່ຄວາມໃນຄະດີ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກບັຄໍາຕັດສີນ ຫຼ  ຄໍາພິພາກສາຂອງສານ 

ພ້ອມທັງແຈຸ້ງສິດໃນການຂໍອຸທອນ ຫຼ  ຂໍລົບລ້າງ; 
7. ເຊັນຢັີ້ງຢ ນ ຄໍາຕັດສີນ ຫຼ  ຄໍາພິພາກສາ ແລະ ເອກະສານອ ົ່ນ ຕາມກົດໝາຍ; 
8. ເຮັດບັນຊີ, ເກັບມ້ຽນຂອງກາງຄະດີ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງເງິນຄ່າທໍານຽມສານ ຕາມກົດໝາຍ, ສະຫຼຸບສະຖິຕິ

ຄະດ,ີ ສົົ່ງຄໍາຕັດສີນ ຫຼ  ຄໍາພິພາກສາ ໃຫຸ້ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ     
ເພ ົ່ອກວດກາ; 

9. ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີ, ກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈ່າສານ; 
10. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ. 

ມາດຕະຖານຂອງຈ່າສານ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 
ມາດຕາ 44 (ໃໝ)່  ພະນກັງານວຊິາການ 
  ພະນັກງານວິຊາການ ແມ່ນ ຜ ຸ້ຮຽນຈົບວິຊາກົດໝາຍ ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກຢ ່ສານທະຫານ. 
  ພະນັກງານວິຊາການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊ່ວຍວຽກຈ່າສານໃນການດໍາເນີນຄະດີ; 
2. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ບັນທ ກຄໍາໃຫຸ້ການ; 
3. ຊ່ວຍວຽກຈ່າສານໃນການປະຊຸມສານ; 
4. ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການເກັບກໍາຂໍີ້ມ ນຫັຼກຖານ, ການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເຮັດບົດບັນທ ກຕ່າງໆ; 
5. ລົງລາຍເຊັນໃນບົດບັນທ ກຄໍາໃຫຸ້ການ, ເອກະສານອ ົ່ນ ຕາມການມອບໝາຍ; 
6. ໄດຸ້ຮັບການບໍາລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ວິຊາການ; 
7. ນໍາໃຊຸ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອ ົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 45 (ໃໝ)່  ພະນກັງານບລໍິຫານ 

         ພະນັກງານບໍລິຫານ ແມ່ນ ພະນັກງານທີົ່ເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂອງສານທະຫານ ຕາມຫັຼກ
ວິຊາສະເພາະໃນແຕ່ລະກົງຈັກບໍລິຫານ. 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ຂອງພະນັກງານບໍລິຫານ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
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ພາກທ ີIV 
ຜ ຸ້ພພິາກສາຂອງສານທະຫານ 

ໝວດທ ີ1 
ມາດຕະຖານ, ຊັີ້ນ, ຂັີ້ນ ແລະ ການປກົປຸ້ອງຜ ຸ້ພພິາກສາ 

 
ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ)  ຜ ຸ້ພພິາກສາ 

         ຜ ຸ້ພິພາກສາ ແມ່ນ ຜ ຸ້ພິຈາລະນາຕັດສີນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີ ໃນນາມລັດ ຊ ົ່ງໄດຸ້ຮບັການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກຄະນະ
ປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 ມີແຕ່ຜ ຸ້ພິພາກສາທີົ່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຕາມກົດໝາຍເທົົ່ານັີ້ນ ຈ ົ່ງສາມາດປະກອບເຂົີ້າເປັນຄະນະສານຕັດສີນ. 

 
ມາດຕາ 47 (ປບັປງຸ)  ມາດຕະຖານຂອງຜ ຸ້ພພິາກສາ 

               ຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ມີມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນພົນລະເມ ອງລາວໂດຍກໍາເນີດ, ເປັນນາຍທະຫານຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ຊັີ້ນຮ້ອຍເອກ

ຂ ີ້ນໄປ;  
2. ເປັນຜ ຸ້ມີຄຸນທາດການເມ ອງໜັກແໜຸ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ, ມີແບບ 

ແຜນນໍາພາ ບັນຊາ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍົ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຮັບໃຊຸ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງກອງທັບ; 
3. ເປັນຜ ຸ້ມີລະດັບການສ ກສາດ້ານກົດໝາຍ ແຕ່ຊັີ້ນສ ງຂ ີ້ນໄປ ແລະ ໄດຸ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມ ຫັຼກສ ດສໍາ

ລັບຜ ຸ້ພິພາກສາ;  
4. ບໍົ່ເຄີຍ ຖ ກລົງວິໄນ ຫຼ  ຖ ກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບໃນການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ; 
5. ຮ ຸ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ົ່ງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ຄອມພີວເຕີ; 
6. ມີສຸຂະພາບດີ. 

ນອກຈາກມາດຕະຖານທີົ່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນມາດຕານີີ້ແລຸ້ວ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜ ຸ້ພິພາກສາ. 
 
ມາດຕາ 48 (ໃໝ)່  ຊັີ້ນ ຂອງຜ ຸ້ພພິາກສາສານທະຫານ 

               ຜ ຸ້ພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານ ມີຊັີ້ນຂອງຕົນ ຊ ົ່ງໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍທີົ່ກຽ່ວຂ້ອງ. 
 
ມາດຕາ 49  (ໃໝ່) ການປກົປຸ້ອງຜ ຸ້ພພິາກສາ  

          ຜ ຸ້ພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານ ຈະບໍົ່ຖ ກດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຫຼ  ຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ຖ້າບໍົ່ໄດຸ້ຮັບການ
ເຫັນດີຈາກຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ. 

  ໃນກໍລະນີທີົ່ໄດຸ້ຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງ ຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ໃນການກະທໍາຜິດເຊິົ່ງໜ້າ ຫຼ  ຮີບ
ດ່ວນນັີ້ນ  ເຈົີ້າໜ້າທີົ່ ຕ້ອງລາຍງານຕໍົ່ປະທານສານທະຫານທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ເພ ົ່ອລາຍງານຕໍົ່
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ, ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ແລຸ້ວ ສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໃນ
ທັນທີ ເພ ົ່ອຂໍຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີໃນຂັີ້ນຕໍົ່ໄປ. 

 
ມາດຕາ 50 (ໃໝ)່  ເງນິອດຸໜ ນຜ ຸ້ພພິາກສາສານທະຫານ (ຂໍທດິຊີີ້ນາໍຈາກກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ) 

        ຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານແຕ່ລະຂັີ້ນ ໄດຸ້ຮັບເງິນອຸດໜ ນວິຊາຊີບ ດ້ວຍການຕົກລົງເຫັນດີ ຈາກກະຊວງ
ປຸ້ອງກັນປະເທດ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ. 
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ໝວດທ ີ2 
ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພພິາກສາຂອງສານທະຫານ 

 
ມາດຕາ 51 (ປບັປງຸ)  ທີົ່ຕັີ້ງ ແລະ ພາລະບດົບາດ ກອງປະຊມຸຜ ຸ້ພພິາກສາຂອງສານທະຫານ 

 ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງສ ງສຸດທາງດ້ານວິຊາການຂອງສານທະຫານ, ມີພາ 
ລະບົດບາດຊີີ້ນໍາສານທະຫານ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວກອງທັບ. 

 ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຫົວໜ້າຄະນະສານ 
ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາທັງໝົດຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນ. ນອກຈາກນີີ້ ອາດຈະເຊີນ ຄະນະນໍາ, ຂະແໜງການອ ົ່ນທີົ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງເຂົີ້າຮ່ວມນໍາ. ບຸກຄົນທີົ່ຖ ກເຊີນເຂົີ້າຮ່ວມນັີ້ນ ມີສິດສະເໜີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແຕ່ບໍົ່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ. 

 
ມາດຕາ 52 (ປບັປງຸ)  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງກອງປະຊມຸຜ ຸ້ພພິາກສາຂອງສານທະຫານ 

               ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ມ ີສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຂອງສານທະຫານແຕ່ລະຂັີ້ນ ກ່ຽວກັບການເຄ ົ່ອນໄຫວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ວິຊາການ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍົ່ໜ້າ; 
2. ຕີລາຄາສັງລວມສະຖິຕິສານ, ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ກົດໝາຍຂອງສານທະຫານ; 
3. ກວດກາຄ ນ ຄໍາສັົ່ງ, ຄໍາຊີີ້ຂາດ,ຄໍາຕັດສີນ ແລະ ຄໍາພິພາກສາ ຂອງສານທະຫານທຸກຂັີ້ນທີົ່ບໍົ່ຖ ກຕ້ອງ 

ເພ ົ່ອແນະນໍາໃຫຸ້ສານທີົ່ມີສິດອໍານາດ ແກຸ້ໄຂໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ; 
4. ກໍານົດທິດທາງການປັບປຸງການຈັດຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ; 
5. ພິຈາລະນາບັນຫາອ ົ່ນ ທີົ່ສໍາຄັນຊ ົ່ງພົວພັນກັບວຽກງານສານທະຫານ. 

 
ມາດຕາ 53 (ປບັປງຸ)  ການຮຽກໂຮມກອງປະຊມຸຜ ຸ້ພພິາກສາຂອງສານທະຫານ 

         ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ເປີດຂ ີ້ນ ໜ ົ່ງປີ ຕໍົ່ຄັີ້ງ ໂດຍການຮຽກໂຮມຂອງປະທານສານທະຫານ
ຂັີ້ນສ ງ. 
        ກອງປະຊຸມຜ ຸ້ພິພາກສາຂອງສານທະຫານ ຈະດໍາເນີນໄດຸ້ ກໍຕໍົ່ເມ ົ່ອ ຫາກມີຜ ຸ້ພິພາກສາເຂົີ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ   
ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈໍານວນຜ ຸ້ພິພາກສາທັງໝົດທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

      
ພາກທ ີV 

ກອງປະຊມຸວຽກງານສານທະຫານ 
(ຂທໍດິຊີີ້ນາໍຈາກກະຊວງປຸ້ອງກນັປະເທດ) 

 
ມາດຕາ 54 (ໃໝ)່  ກອງປະຊມຸວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທບັ 

         ກອງປະຊຸມວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ ແມ່ນ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄ ົ່ອນໄຫວວຽກງານ 
ຮອບດ້ານຂອງສານທະຫານ. 
        ກອງປະຊຸມວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ ປະກອບດ້ວຍ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ເປັນ 
ປະທານ, ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ, ຄະນະນໍາຂອງບັນດາກົມໃຫຍ່, ຫ້ອງວ່າການກະຊວງ, ກົມ, ກອງ, ກໍາລັງ
ຫຼວງ, ກໍາລັງທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາທັງໝົດ ຂອງສານທະຫານ. 
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ມາດຕາ 55 (ໃໝ)່  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງກອງປະຊມຸວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທບັ 
             ກອງປະຊຸມວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີົ່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຮັບຟັງບົດລາຍງານຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສານທະຫານ 
ໃນໄລຍະ ຫ້າປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍົ່ໜ້າ; 

2. ສັງເກດຕີລາຄາຄ ນການນໍາພາ ຊີີ້ນໍາ ຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະບນັຊາ ກໍາລັງຫຼວງ ແລະ ກໍາລັງ ທ້ອງຖິົ່ນ 
ຕໍົ່ວຽກງານຍຸຕິທໍາ ແລະ ກົດໝາຍໃນກອງທັບ; 

3. ຕີລາຄາໍ ສັງລວມສະຖິຕິສານ, ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການນໍາໃຊຸ້ກົດໝາຍຂອງສານທະຫານ; 
4. ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນ ຂອງຜ ຸ້ແທນເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ; 
5. ພິຈາລະນາບັນຫາອ ົ່ນທີົ່ສໍາຄັນ ຊ ົ່ງພົວພັນກັບວຽກງານສານທະຫານ; 

 
ມາດຕາ 56 (ໃໝ)່  ການຮຽກໂຮມກອງປະຊມຸວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທບັ 

ກອງປະຊຸມວຽກງານສານທະຫານທົົ່ວກອງທັບ ເປີດຂ ີ້ນ ຫ້າປີ ຕໍົ່ຄັີ້ງ ໂດຍການຮຽກໂຮມຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 

 
 

ພາກທ ີVI 
ລະບອບ ວທິເີຮດັວຽກ 

 
ມາດຕາ 57 (ປບັປງຸ)  ລະບອບເຮດັວຽກ 
         ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ຄຸຸ້ມຄອງທາງດ້ານການຈັດຕັີ້ງ, ບໍລິຫານ ແລະ ຊີີ້ນໍາການເຄ ົ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີົ່, 

ກວດກາທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ຂອງສານທະຫານພາກ ແລະ ສານທະຫານບໍລິເວນ. 
          ການເຮັດວຽກຂອງສານທະຫານ ດໍາເນີນບົນພ ີ້ນຖານການເຄົາລົບຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຕົນ ໂດຍປະສານ

ສົມທົບກັບຫັຼກການເຮັດວຽກເປັນໝ ່ຄະນະ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ເພ ົ່ອຮັບປະ ກັນການຕັດສີນ ແລະ ການພິພາກສາ
ຄະດີ ໃຫຸ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. 

          ສານທະຫານຂັີ້ນເທິງ ກວດກາ ສານທະຫານຂັີ້ນລຸ່ມ ໃນການຕັດສີນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີ. 
 
ມາດຕາ 58 (ປບັປງຸ)  ວທິີເຮດັວຽກ 
         ສານທະຫານ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ວຽກງານເປັນໝ ່ຄະນະ ໂດຍມີການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້

ຄະນະສານອາຍາ, ກົງຈັກບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄົນ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ປະເມີນຜົນ, ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ, ລາຍງານ, ຂໍຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາຈາກຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ, ມີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ົ່ນ ແລະ 
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິົ່ນ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 59 ການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງອງົການໄອຍະການທະຫານ 
              ໃນການດາໍເນນີຄະດ ີຂອງສານທະຫານ 
         ອົງການໄອຍະການທະຫານ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຢ ່ທີົ່ປະຊຸມສານ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການ

ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງສານທະຫານ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີົ່ກົດໝາຍໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້. 
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ມາດຕາ 60 (ປບັປງຸ)  ການເຂົີ້າຮວ່ມຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດ, ສະຫະພັນນກັຮົບເກົົ່າລາວ, ອງົການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊນົ, 
               ອງົການຈດັຕັີ້ງສງັຄມົ ແລະ ກມົກອງ ໃນການດາໍເນີນຄະດຂີອງສານທະຫານ 
         ຜ ຸ້ຕາງໜ້າຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງ

ສັງຄົມ ແລະ ກົມກອງ ທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະດີ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມການສະເໜີຂອງສານທະຫານ 
ຕາມລະບຽບການ ເພ ົ່ອປົກປຸ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຄ ່ຄວາມ ຫຼ  ບຸກຄົນ ທີົ່ຢ ່ໃນການຄຸຸ້ມຄອງ
ຂອງຕົນ ດ້ວຍການຊີີ້ແຈງ ໃຫຸ້ຂໍີ້ມ ນ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫຸ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບຄະດີ. 

 
ພາກທ ີVII 
ຂໍີ້ຫາ້ມ 

 
ມາດຕາ 61 ຂໍີ້ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານສານທະຫານ 

               ຫ້າມ ພະນັກງານສານທະຫານ ມີພ ດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ສວຍໃຊຸ້ໜ້າທີົ່, ຕໍາແໜ່ງ, ສິດອໍານາດ ເພ ົ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼ  ຍາດພີົ່ນ້ອງ; 
2. ບັງຄັບ ນາບຂ ່, ນໍາໃຊຸ້ສິດ, ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ 

ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີ; 
3. ລໍາອຽງ ຫຼ  ເຂົີ້າຂ້າງອອກຂາ ທີົ່ພາໃຫຸ້ເກີດມີການຕັດສີນ ຫຼ  ພິພາກສາ ຄະດີຜິດພາດ; 
4. ກັກສໍານວນຄະດີ, ກົດໜ່ວງ ຖ່ວງດ ງ ເອກະສານ ເພ ົ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃດໜ ົ່ງ; 
5. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ກ່ອນການຕັດສີນຄະດີ ເພ ົ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໃດໜ ົ່ງ; 
6. ທວງ, ຮຽກ, ຮັບເອົາສິນບົນຈາກຄ ່ຄວາມ; 
7. ເປັນທີົ່ປ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ພົວພັນກັບຄ ່ຄວາມ ເພ ົ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຄະດີ; 
8. ປິດບັງ, ຊຸກເຊ ົ່ອງເອກະສານ, ຫັຼກຖານທີົ່ມີຢ ່ໃນສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂອງກາງຄະດີ; 
9. ມີພ ດຕິກໍາອ ົ່ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 62 ຂໍີ້ຫາ້ມສາໍລບັຜ ຸ້ເຂົີ້າຮວ່ມ ໃນການດາໍເນນີຄະດີ 
              ຫ້າມ ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ ມີພ ດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຂັດຂວາງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸຸ້ງຍາກ, ບັງຄັບ, ນາບຂ ່ ພະນັກງານສານທະຫານ ແລະ ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາ
ເນີນຄະດີ; 

2. ລາຍງານ, ສະໜອງຂໍີ້ມ ນ, ເອກະສານ ບໍົ່ຖ ກກັບຄວາມຈິງ, ຊຸກເຊ ົ່ອງ, ທໍາລາຍຂໍີ້ມ ນ, ເອກະສານ,  
ຫັຼກຖານທີົ່ມີຢ ່ໃນສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂອງກາງຄະດີ; 

3. ຫົຼບຫີຼກຈາກ ການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ການມາໃຫຸ້ການຕໍົ່ສານ; 
4. ແຊກແຊງ, ຊີີ້ນໍາ ການດໍາເນີນຄະດີ; 
5. ໃຫຸ້ສິນບົນພະນັກງານທີົ່ດໍາເນີນຄະດີ; 
6. ໝິົ່ນປະໝາດ, ປຸ້ອຍດ່າ, ນິນທາ, ໃສ່ຮ້າຍ ພະນັກງານສານທະຫານ; 
7. ມີພ ດຕິກໍາອ ົ່ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
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ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ)  ຂໍີ້ຫາ້ມສາໍລບັບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງອ ົ່ນ 
              ຫ້າມ ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງອ ົ່ນ ມີພ ດຕິກໍາ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ແຊກແຊງ, ກ້າວກ່າຍ ແລະ ຂດັຂວາງ ການດໍາເນີນການຕັດສີນ ແລະ ພິພາກສາ ຄະດີ; 
2. ນາບຂ ,່ ທໍາຮ້າຍ ພະນັກງານສານທະຫານ; 
3. ມີການກະທໍາທີົ່ພາໃຫຸ້ການຕັດສີນຄະດີບໍົ່ໄດຸ້ຮັບຄວາມເປັນທໍາ; 
4. ໝິົ່ນປະໝາດ, ປຸ້ອຍດ່າ, ນິນທາ, ໃສ່ຮ້າຍ ພະນັກງານສານທະຫານ; 
5. ປົກປິດ, ເຊ ົ່ອງອໍາ, ທໍາລາຍ ຫັຼກຖານ, ຂອງກາງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄະດີ ແລະ ປົກປຸ້ອງຜ ຸ້ກະທໍາຜິດ; 
6. ຍົກຍ້າຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຜ ຸ້ພິພາກສາ ສານທະຫານ ໂດຍບໍົ່ມີມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາ

ສະພາແຫ່ງຊາດ; 
7. ມີພ ດຕິກໍາອ ົ່ນ ທີົ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ພາກທ ີVIII 
ວນັສາ້ງຕັີ້ງ, ກາໝາຍ, ເຄ ົ່ອງໝາຍ,  

ເຄ ົ່ອງແບບ, ບດັຜ ຸ້ພພິາກສາ, ຕາປະທບັ ແລະ ງບົປະມານ 
 

ມາດຕາ 64 ວນັສາ້ງຕັີ້ງສານທະຫານ 
          ວັນສ້າງຕັີ້ງສານທະຫານ ແມ່ນ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 1982. ໃນແຕ່ລະປີ ທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນ ຈັດຕັີ້ງ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນດັົ່ງກ່າວ ດ້ວຍຮ ບການຕ່າງໆທີົ່ເໝາະສົມ. 
 
ມາດຕາ 65 (ປບັປງຸ)  ກາໝາຍ, ເຄ ົ່ອງໝາຍ, ເຄ ົ່ອງແບບ ແລະ ບດັຜ ຸ້ພພິາກສາ 

         ກາໝາຍ, ເຄ ົ່ອງໝາຍ ຂອງພະນັກງານສານທະຫານ ແມ່ນ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜ ຸ້ຕົກລົງ   
ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ພາຍຫັຼງໄດຸ້ຮັບຄໍາສະເໜີ ຂອງປະທານສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ ແລະ 
ຄໍາເຫັນດີ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 

  ສໍາລັບເຄ ົ່ອງແບບ ແມ່ນ ກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຜ ຸ້ກໍານົດ. 
  ບັດຜ ຸ້ພິພາກສາ ແມ່ນ ປະທານສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ເປັນຜ ຸ້ອອກໃຫຸ້. 

 
ມາດຕາ 66 ຕາປະທບັຂອງສານທະຫານ 

        ຕາປະທັບຂອງປະທານ, ຄະນະປະທານ, ຄະນະສານອາຍາ ແລະ ຈ່າສານ ຂອງສານທະຫານ ແຕ່ລະຂັີ້ນ   
ກໍານົດ ດັົ່ງນີີ້: 
        ຕາປະທັບຂອງປະທານສານທະຫານ ເປັນຮ ບວົງມົນ ຢ ່ກາງວົງມົນມີເຄ ົ່ອງໝາຍຊາດ, ເນ ີ້ອໃນຢ ່ຂອບເທິງ
ວົງມົນ ຂຽນຊ ົ່ ສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ, ເບ ີ້ອງລຸ່ມຂຽນວ່າ ປະທານ ຊ ົ່ງຂັີ້ນດ້ວຍດາວຫ້າແຈ. 
         ຕາປະທັບຂອງຄະນະປະທານສານທະຫານ ເປັນຮ ບວົງມົນ ຢ ່ກາງວົງມົນມີເຄ ົ່ອງໝາຍຊາດ, ເນ ີ້ອໃນຢ ່ຂອບ
ເທິງວົງມົນ ຂຽນຊ ົ່ ສານທະຫານຂັີ້ນສ ງ, ເບ ີ້ອງລຸ່ມຂຽນວ່າ ຄະນະປະທານ ຊ ົ່ງຂັີ້ນດ້ວຍດາວຫ້າແຈ. 
         ຕາປະທັບຂອງຄະນະສານອາຍາ ເປັນຮ ບວົງມົນ ຢ ່ກາງວົງມົນມີເຄ ົ່ອງ   ໝາຍຊາດ, ເນ ີ້ອໃນຢ ່ຂອບເທິງວົງມົນ
ຂຽນຊ ົ່ ສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ, ເບ ີ້ອງລຸ່ມຂຽນວ່າ ຄະນະສານອາຍາ ຊ ົ່ງຂັີ້ນດ້ວຍດາວຫ້າແຈ. 
         ຕາປະທັບຂອງຈ່າສານ ເປັນຮ ບວົງມົນ ຢ ່ກາງວົງມົນຂຽນວ່າ ຈ່າສານ ເນ ີ້ອໃນຢ ່ຂອບເທິງວົງມົນ ຂຽນຊ ົ່      
ສານທະຫານຂັີ້ນຂອງຕົນ, ເບ ີ້ອງລຸ່ມຂຽນວ່າ ຄະນະສານອາຍາ ຊ ົ່ງຂັີ້ນດ້ວຍດາວຫ້າແຈ. 
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              ຕາປະທັບຂອງກົງຈັກບໍລິຫານຂອງສານທະຫານ ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 
ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ)  ງບົປະມານຂອງສານທະຫານ 

               ງົບປະມານຂອງສານທະຫານ ຂ ີ້ນກັບກະຊວງປຸ້ອງກັນປະເທດ. 
 

ພາກທ ີIX 
ນະໂຍບາຍຕໍົ່ຜ ຸ້ທີົ່ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍົ່ຜ ຸ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 68 (ປບັປງຸ)  ນະໂຍບາຍຕໍົ່ຜ ຸ້ມຜີົນງານ 
          ພະນັກງານສານທະຫານ ທີົ່ໄດຸ້ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ ເຮັດໃຫຸ້ການຕັດສີນ ແລະ ພິພາກສາ

ຄະດີ ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຕັີ້ງໜ້າພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັີ້ງຂອງສານທະຫານ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ, 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນສະໄໝ ຈະໄດຸ້ຮັບການ ຍ້ອງຍ,ໍ ຊົມເຊີຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ົ່ນ ຕາມລະບຽບການ. 

          ສໍາລັບຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງອ ົ່ນ ຫາກມີຄວາມຈິງໃຈ    
ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ ຕໍົ່ການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານທະຫານ ກໍຈະໄດຸ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ)  ມາດຕະການຕໍົ່ຜ ຸ້ລະເມດີ 

         ພະນັກງານສານທະຫານ, ຜ ຸ້ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງອ ົ່ນ ທີົ່ໄດຸ້
ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກໍົ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫຸ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ລັດ, ກອງທັບ, ສັງຄົມ, ກຽດສັກສ,ີ      
ຊ ົ່ສຽງ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ, ກໍາມະກອນ, ພາລະກອນປຸ້ອງກັນຊາດ 
ຈະຖ ກສ ກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕ ອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີົ່ຕົນໄດຸ້ກໍົ່ຂ ີ້ນ ຫຼ  ລົງໂທດທາງອາຍາ 
ຕາມກົດໝາຍ. 

 
ພາກທ ີX 

ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 70 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
         ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ ແລະ ສານທະ 

ຫານ ເປັນຜ ຸ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 
 

ມາດຕາ 71 (ປບັປງຸ)  ຜນົສກັສດິ 
          ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ…....ກັນຍາ 2023 ພາຍຫັຼງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊຸ້ ແລະ ໄດຸ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການເປັນຕົີ້ນໄປ 

  ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານທະຫານ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 
2013. 

 
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
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