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ກົດໝາຍວາດວຍ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
(ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວ, ການຄຸມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຢາງມີປະ
ສິດທິຜົນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ຄອບຄົວ ຕ່ການປັບປຸງກ່ສາງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ ແນໃສເຮັດໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໜັກແໜນທາງ
ດານການເມືອງ, ເຂັ້ມແຂງທາງດານການຈັດຕັ້ງ, ສາມາດເຕົ້າໂຮມເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ
ໃຫກາຍເປັນຜູສືບທອດພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ແລະ ປະກອບສວນໃນພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມນ ໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນລະບົບການ
ເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນແກນນາ, ເປັນການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊາວໜຸມລາວຜູຫາວຫັນ, ດີເດັ່ນ, ໄດຜານການຝຶກຝົນຫຼຫ
ໍ່ ຼອມ ຈາກຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນ.
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂຽນອັກສອນຫຍ້ວາ: ”ຄຊປປລ”.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໝາຍເຖິງ ຄະນະນາຂອງຊາວໜຸມ ຊຶ່ງ
ຖືກເລືອກຕັ້ງ ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໝາຍເຖິງ ຜູເປັນຫົວໜາຄະນະບລິ
ຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
3. ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໝາຍເຖິງ ຄະນະປະຈາຂອງ
ຄະນະບລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
4. ຄະນະປະຈາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໝາຍເຖິງ ຄະນະປະຈາຂອງ
ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂັັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ, ກະຊວງ, ອົງການ ເອີ້ນຫຍ້ວາ ຄະ
ນະປະຈາຄະນະບລິຫານງານ ຊປປລ;
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5. ຊາວໜຸມ ໝາຍເຖິງ ຜູທີ່ມີອາຍຸ ສິບຫາ ຫາ ສາມສິບຫາ ປີ;
6. ເຍົາວະຊົນ ໝາຍເຖິງ ເດັກນອຍລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ມີອາຍຸແຕ ເກົ້າ ຫາ ສິບສີ່ ປີ;
7. ເຍົາວະຊົນທັນວາ ໝາຍເຖິງ ເດັກນອຍລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງການຈັດຕັ້ງເຍົາວະ
ຊົນທັນວາ;
8. ອະນຸຊນ
ົ ໝາຍເຖິງ ເດັກນອຍລາວທີ່ມີອາຍຸ ແຕ ຫົກ ຫາ ແປດ ປີ;
9. ອະນຸຊົນທັນວາ ໝາຍເຖິງ ເດັກນອຍລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງການຈັດຕັ້ງອະນຸຊົນ
ທັນວາ;
10. ສະຫະພັນຊາວໜຸມແຫງຊາດລາວ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ກວາງຂວາງຂອງຊາວ
ໜຸມລາວ ໂດຍບໍ່ຈາແນກເຜົ່າ, ຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລະດັບການສຶກສາ, ສາຂາອາຊີບ ແລະ ສາສະ
ໜາ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຕ່ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກ ກຽວກັບການຄຸມຄອງ, ການພັດທະນາ, ສາງກິດຈະກາການເຄື່ອນ
ໄຫວ ເພື່ອປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກອງເຍົາ
ວະຊົນທັນວາ, ກອງອະນຸຊົນທັນວາ.
ລັດ ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ດວຍການສາງເງື່ອນໄຂ ອານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີຂ
່ ອງຕົນ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກາລັງ
ແຮງຂອງຊາວໜຸມ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ລັດ ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃຫໄດຮັບການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ມີວຽກເຮັດງານທາ, ໄດຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານ, ເຂົ້າເຖິງການບລິການດານສາທາລະນະ
ສຸກ, ມີສວນຮວມໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບົນພື້ນຖານຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນາ ນາພາໂດຍກົງ, ຮອບດານ ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸມ
ປະ ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
3. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ;
4. ຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈ ແລະ ເປັນແບບຢາງນາໜາໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຊາດ, ຂອງຄະ
ນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ເຂົ້າຮວມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາຊົນ;
5. ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ ດວຍຫຼາຍລັກສະນະ ແລະ ຫຼາຍຮູບການ ທີ່ບ່ຂັດກັບແນວທາງ,
ກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ ) ການຮວມມືສາກົນ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນ
ພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍການຕາງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ວັດທະນະທາ,
ການຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຊວຍເຫຼືອ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູດານວິຊາການ
, ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
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ພາກທີ II
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ໝວດທີ 1
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນລະບົບການເມືອງ
ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ພາຍໃຕການຊີ້ນານາພາໂດຍກົງຮອບດານຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ
ລາວ, ເປັນແກນນາຂອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມທຸກສາຂາອາຊີບ, ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະ ໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີພາລະບົດບາດ ດັ່ງນີ້:
1. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ປູກຈິດສານຶກໃຫຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ກາຍ
ເປັນຜູສືບທອດທີ່ດີຂອງຊາດ;
2. ປຸກລະດົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຊາວໜຸມລາວບັນດາເຜົ່າ;
3. ຊີ້ນາ ນາພາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນທັນວາ, ອະນຸຊົນ
ທັນວາ;
4. ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
5. ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ, ສາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະ
ຊົນ, ອະນຸຊົນ;
2. ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫມີ
ຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ນ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ຮູປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ ລວມທັງສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່
ຈາເປັນໃຫຊາວໜຸມ;
3. ສາງຂະບວນການຂອງຊາວໜຸມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນູນ,
ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ;
4. ສາງຕັ້ງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢູໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມີຊາວໜຸມສັງ
ກັດຢູ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເຍົາວະຊົນທັນວາ, ອະນຸຊົນທັນວາ ໃນບອນ
ທີ່ມີແລວ ໃຫມີຄວາມໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ;
5. ສົ່ງເສີມ ຫົວຄິດປະດິດສາງ, ຄົ້ນຄວາການປະດິດສາງສິ່ງໃໝ ຂອງຊາວໜຸມລາວບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອ
ຮັບໃຊການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
6. ປະສານສົມທົບກັບໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນຕາງໆ ເພື່ຶອເຂົ້າຮວມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ
ການສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກຊາວໜຸມ;
7. ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
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8. ສະເໜີ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ກາວໜາ, ດີເດັ່ນ ຕ່ການຈັດ
ຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພື່ອພິຈາລະນາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ;
9. ປະກອບຄາເຫັນ ຕ່ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາທີ່ກຽວພັນກັບວຽກງານຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
10. ສະເໜີສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງສະຫະພັນຊາວໜຸມແຫງຊາດລາວ;
11. ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມການອະນຸຍາດ;
12. ຄຸມຄອງ ແລະ ຈາໜາຍເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ືອງແບບຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
13. ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາແຫງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ລະບົບ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ລະບົບການຈັດຕັງ້
ລະບົບການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະກອບມີ ສີ່ ຂັ້ນຄື:
1. ສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ;
3. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຽບ
ເທົ່າ;
4. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮາກຖານ, ໜວຍຮາກຖານ.
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕລະຂັ້ນ ໄດການົດໄວໃນກົດລະ
ບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ
ຂອງວຽກງານໃນແຕລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
ຄະນະປະຈາຄະນະບລິຫານງານ
ຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ອົງການ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ;
3. ເລຂາ;
4. ຮອງເລຂາ;
5. ປະທານກວດກາ;
6. ຮອງປະທານກວດກາ.
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ສາລັບຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕລະຂັ້ນ ອາດມີອາຍຸເກີນ ສາມສິບຫາປີ
ກໄດໃນກລະນີຈາເປັນ.
ມາດຕາ 13 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ, ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເປັນແບບຢາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,
ລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
2. ເຕົ້າໂຮມ, ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ແລະ ນາພາການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄາສັ່ງ
ຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ບັນດານິຕິກາໃຫແກຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ ໄດຮັບຮູຢາງກວາງຂວາງ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ປະກອບຄາເຫັນ ຕ່ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນ
ເຖິງວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
4. ຄົ້ນຄວາ, ປະກອບຄາເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມຂັ້ນຂອງຕົນ;
5. ສະເໜີ ສາງ, ປັບປຸງນິຕິກາ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ;
6. ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 14 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຄະນະເລຂາທິການ; ຄະນະປະຈາ
ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ຄະນະປະຈາຄະນະບລິຫານງານຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ, ຄາສັ່ງ ຂອງຄະນະພັກ ທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບວຽກງານຊາວໜຸມ,
ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
2. ຄົ້ນຄວາ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນເທິງເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕລະໄລຍະ;
3. ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວາດວຍຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກົດລະ
ບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
4. ນາພາການກະກຽມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ ແລະ ກອງປະຊຸມປະເພດຕາງໆ ຂັ້ນຂອງຕົນ;
5. ຄົ້ນຄວາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສາຄັນຕາງໆ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ,
ອະນຸຊົນ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນຜູຮຽກໂຮມ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃຫຍ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະ
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນລຸມ;
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3. ຂທິດຊີ້ນາ ຈາກຄະນະພັກຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານສາຄັນຂອງຄະນະຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ,
ແນວລາວສາງຊາດ,
ສະຫະພັນແມຍິງລາວ,
ສະຫະພັນກາມະບານລາວ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫງຊາດລາວ;
4. ຕົກລົງ, ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງເອກະສານ ແລະ ບັນຫາສາຄັນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວຂັ້ນຕົນ ແລະ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນລຸມ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ
ໝູຄະນະ;
5. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ ໃຫການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຮອງເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຮອງເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊວຍເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່
ວຽກງານ ຕາມການມອບໝາຍ;
2. ເປັນຜູຮັກສາການແທນໃນເວລາເລຂາຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຕິດຂັດ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂັ້ນ ແລະ ຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ແຈງການແນະນາ ກຽວກັບວຽກງານກວດກາຂອງຂັ້ນເທິງ, ຂັ້ນ
ຂອງຕົນ ມາເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບບແຜນວິທີເຮັດ
ວຽກຂອງຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ;
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຄຸມຄອງ, ນາໃຊ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປົກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດ
ອັນຊອບທາ ຕ່ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ພະນັກງານຊາວໜຸມ, ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະ
ຊົນ, ອະນຸຊົນ;
4. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຄຸມຄອງ, ການນາໃຊລາຍຮັບ, ວັດຖຸ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນລຸມ
ກຽວກັບການຕົກລົງ ລົງວິໄນຕ່ ການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີເ່ ຫັນວາມີການລະ
ເມີດກົດລະບຽບ, ມະຕິຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ;
6. ສະເໜີ, ທວງ ໃຫຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະ
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະໜອງຂ້ມູນ, ເອກະສານ, ຫຼັກຖານທີ່ພົວພັນກັບການກວດກາ;
7. ຄົ້ນຄວາ, ສະເໜີ ວິທີການແກໄຂ ຜົນຂອງການກວດກາ ໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວຂັ້ນຂອງຕົນ ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງ ຫຼື ຂັ້ນລຸມ ລົບລາງ, ປຽນແປງຮູບການລົງວິໄນ ຕ່ການຈັດຕັ້ງ
ຊາວໜຸມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຮອງປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຮອງປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
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1. ຊວຍປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກ
ງານຕາມການມອບໝາຍ;
2. ເປັນຜູຮັກສາການແທນ ໃນເວລາປະທານກວດກາຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຕິດຂັດ.

ໝວດທີ 3
ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຄື່ອນໄຫວຕາມ ສອງ ຮູບການ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ການເຄື່ອນໄຫວໃນກອງປະຊຸມ;
2. ການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປ.
ການເຄື່ອນໄຫວໃນກອງປະຊຸມ ແມນ ການເຂົ້າຮວມ ແລະ ດາເນີນກອງປະຊຸມ ຊຶງ່ ໄດການົດໄວ
ໃນກົດລະບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
ການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປ ແມນ ການເຂົ້າຮວມຂະບວນການລວມຂອງພັກ-ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຂະ
ບວນການສະເພາະຂອງຊາວໜຸມ ລວມທັງຮູບແບບອາສາສະໝັກ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ເນືອ
້ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ:້
1. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ປູກຈິດສານຶກໃຫຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ກາຍ
ເປັນຜູສືບທອດທີ່ດີຂອງຊາດ;
2. ປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
3. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ຄວາມສາມາດ, ສຶກສາຮ່າຮຽນ, ຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ, ສະໜອງຂ້ມູນ
ຂາວສານດານເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການຜະລິດ, ບລິການ, ກິລາ, ສິລະປະວັນນະ
ຄະດີ, ອາສາສະໝັກຊວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ;
4. ປັບປຸງກ່ສາງ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເຍົາວະຊົນທັນວາ, ອະນຸ
ຊົນທັນວາ;
5. ສາງ, ປັບປຸງ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກາລຸມກົດໝາຍ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ,
ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
6. ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
7. ພົວພັນ, ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພາກທີ III
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມນ ບຸກຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຄົບຖວນ
ຊຶ່ງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ດັ່ງນີ້:
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1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ ສິບຫາປີ ຫາ ສາມສິບຫາປີ ໂດຍບ່ຈາແນກເພດ, ເຜົ່າ,
ຄວາມເຊື່ອຖື ຫຼື ຖານະທາງເສດຖະກິດ;
2. ມີນ້າໃຈຮັກຊາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຫາວຫັນ
ໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ;
3. ເປັນເຈົ້າການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ໃຫກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ, ເປັນຜູສືບທອດທີ່ດີ
ແລະ ເປັນຜູທີ່ເຊື່ອຖືຂອງສັງຄົມ;
4. ເປັນແບບຢາງນາໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ;
5. ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈ ປະຕິບັດກົດລະບຽບ ແລະ ມະຕິ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ;
6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະ
ກາຕາງໆຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 24 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນແບບຢາງ ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຄົ້ນຄວາ, ຮ່າຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມ
ຮູທາງດານທິດສະດີການເມືອງ, ເຕັກນິກວິຊາການ, ພາສາຕາງປະເທດ, ຄວາມສາມາດດານຕາງໆ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່
ຫຼອມຕົນເອງ ໃຫກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ;
2. ເປັນເຈົ້າການ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
3. ປະກອບຄາເຫັນ, ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ສະເໜີຂ້ລິເລີ່ມຕາງໆຂອງຕົນຕ່ກອງປະຊຸມຄະນະຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
4. ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸ ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວແຕລະຂັ້ນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸ ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ;
5. ສະເໜີ ຕ່ຄະນະຊາວໜຸ ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ
ຂອງຕົນ, ຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ໃນກລະນີທີ່ຖືກລະເມີດ;
6. ເປັນເຈົ້າການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ
, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກິດຈະກາອື່ນ ທີ່ບ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
7. ໄດຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານຕາງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
8. ເຂົ້າຮວມໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸ ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດ
ໝາຍ;
9. ເປັນເຈົ້າການສາງ, ປັບປຸງ ຄະນະຊາວໜຸ ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກອງເຍົາວະຊົນທັນວາ,
ກອງອະນຸຊົນທັນວາ ໃຫໜັກແໜນເຂັ້ມແຂງ;
10. ເປັນເຈົ້າການຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ;
11.
ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ພັນທະ ຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ພັນທະ ດັ່ງນີ້:
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1. ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວາຮ່າຮຽນ, ສະແຫວງຫາເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ,
ວິຊາຊີບ, ສາງວຽກເຮັດງານທາ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
3. ເຄົາລົບນັບຖື, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ໃຫການຊວຍເຫຼືອ ຄອບຄົວ, ພ່ແມ ຫຼື ຜູປົກຄອງ, ຜູຊົງຄຸນວຸດ
ທິ ແລະ ຜູມີຄຸນງາມຄວາມດີຕ່ປະເທດຊາດ, ຜູທຸກຍາກ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູສູງອາຍຸ;
4. ປຸກລະດົມ ຂົນຂວາຍຊາວໜຸມມະຫາຊົນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
5. ເປັນເຈົ້າການ ປະຕິບັດພັນທະຮັບໃຊຊາດ, ຮັບໃຊປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນ ປອງກັນຊາດ, ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ, ວຽກງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພັນທະອອກແຮງງານ.
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນຈະໄດຮັບການສາງເປັນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອນາສະເໜີຕ່ການຈັດຕັ້ງພັກ ພິຈາລະ
ນາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ໄດຮັບການສາງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ຄວາມສາມາດດານຕາງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
3. ໄດຮັບການບັນຈຸ, ສັບຊອນເຂົ້າໃນຕາແໜງງານຕາງໆ ຕາມຄວາມຮູ , ຄວາມສາມາດ ແລະ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
4. ໄດຮັບການປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຕົນ ໃນເມື່ອຖືກລະເມີດ;
5. ໄດຮັບການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນ, ຕາແໜງ, ຍອງຍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ກອງປະຊຸມຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 27 ປະເພດກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສາມ ປະເພດ ຄື:
1. ກອງປະຊຸມໃຫຍ;
2. ກອງປະຊຸມສາມັນ;
3. ກອງປະຊຸມວິສາມັນ.
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ ) ກອງປະຊຸມໃຫຍຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ກອງປະຊຸມໃຫຍຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສີ່ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້:
1. ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມທົ່ວປະເທດ;
2. ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມ ຫຼື ກອງປະຊຸມໃຫຍຊາວໜຸມ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ
ແລະ ອົງການ;
3. ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມ ຫຼື ກອງປະຊຸມໃຫຍຊາວໜຸມ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ;
4. ກອງປະຊຸມໃຫຍສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຮາກຖານ.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ເປີດຂຶ້ນຫາປີໃດເທື່ອໜຶ່ງ, ໃນກລະນີຈາເປັນ ອາດເປີດຂຶ້ນໄວ ຫຼື ຊາກວາການົດກ
ໄດ ແຕບ່ໃຫເກີນ ຫຼື ຫດຫົກເດືອນ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
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1. ຄົ້ນຄວາ, ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸ
ຊົນຂັ້ນຂອງຕົນ;
2. ຄົ້ນຄວາ, ຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງກົດລະບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສາ
ລັບກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມທົ່ວປະເທດ;
3. ເລືອກຕັ້ງຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂັ້ນຂອງຕົນ;
4. ດາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ
ຂອງຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຊຸດ ໃໝ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງຄະນະເລຂາທິການ ຫຼື ຄະນະປະຈາ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ປະທານກວດກາ, ຮອງ
ປະທານກວດກາ ແລະ ເລືອກຕັ້ງຜູແທນຂອງຕົນໄປເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃຫຍຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ;
5. ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຂັ້ນຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມສາມັນ
ກອງປະຊຸມສາມັນ ແມນ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊຶ່ງ
ເປີດຂຶ້ນໜຶ່ງຄັ້ງຕ່ປີ ແລະ ຕອງມີກາມະການຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຂົ້າຮວມຢາງ
ໜອຍສອງສວນສາມຂອງຈານວນທັງໝົດ ຈຶ່ງສາມາດເປີດກອງປະຊຸມໄດ.

ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງກອງປະຊຸມສາມັນ
ກອງປະຊຸມສາມັນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົນ
້ ຄວາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ, ທິດທາງວຽກງານປະຈາປີຂອງຄະນະ
ຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນຂອງຕົນ;
2. ດາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນ ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກຽວກັບ
ການປະຕິບັດວຽກງານປະຈາປີ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ສະເໜີແຕງຕັ້ງຄະນະເລຂາທິການ, ຄະນະປະຈາ ແລະ ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແທນຈານວນທີ່ວາງລົງ;
4. ຄົ້ນຄວາ, ປະກອບຄາເຫັນຕ່ການປັບປຸງກົດລະບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງການຈັດຕັ້ງເຍົາວະຊົນທັນວາ, ອະນຸຊົນທັນວາ;
5. ຕົກລົງບັນຫາສາຄັນຕາງໆ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນຕົນ;
6. ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນຕົນ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມວິສາມັນ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ແມນ ກອງປະຊຸມຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາວຽກງານໃດໜຶ່ງທີ່ຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະເລຂາທິການ, ຄະນະປະຈາ
ຫຼື ກາມະການໃນຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢາງໜອຍໜຶ່ງສວນສີ່ ຂອງຈານວນທັງ
ໝົດຂັ້ນຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ, ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຈະມີຄຸນຄາໄດກຕ່ເມື່ອໄດມີ
ຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຫຼາຍກວາ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈານວນຜູແທນທີ່ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ.

ພາກທີ V
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ
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ຕ່ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ
ລັດ ສາງເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ດວຍການ
ພັດທະນາຢາງຮອບດານ, ສະໜອງບຸກຄະລາກອນ, ງບປະມານ, ກ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸ
ເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈາເປັນອື່ນ ເພື່ອໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດ
ໜາທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫມີຄວາມໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ.
ລັດ ວາງນະໂຍບາຍ ພັດທະນາ, ສາງເງື່ອນໄຂໃຫຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີ
ຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ມີວຽກເຮັດງານທາ, ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອັນຊອບທາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ລັດ ໃຫການຍອງຍ ສັນລະເສີນ ແລະ ໃຫນາມມະຍົດ ຕ່ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ຜູທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ເສຍອົງຄະ ເພື່ອປະເທດຊາດ, ຜູທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວາປະດິດສາງສິ່ງໃໝໆ ເພື່ອຮັບໃຊໃຫແກວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ລັດ ສົ່ງເສີມ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີສ
່ າເລັດການປະຕິບັດພັນທະປອງກັນ
ຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ຊຶ່ງມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໄດຮັບການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ.
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສັງຄົມ
ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລວມທັງ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຕອງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ໃນການອານວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫການຮວມມື, ສະໜັບສະໜູນຕ່ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຊາວໜຸມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວ
ຄອບຄົວ ຕອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ປຶກສາຫາລື, ໃຫຄາແນະນາ, ໃກຊິດ
ຕິດແທດ, ໃຫຄວາມຮັກ, ຄວາມອົບອຸນ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມເປັນທາ, ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປຸກລະດົມ
ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຊາວໜຸມ, ເຍົາ
ວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ພອມທັງເປັນແບບຢາງໃນການດາລົງຊີວິດ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດ
ໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຊາດ, ຂອງບັນດາເຜົ່າ.

ພາກທີ VI
ງບປະມານ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ແຫຼງ່ ລາຍຮັບ
ແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ເພື່ອສະໜອງໃຫແກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໄດມາຈາກ:
1. ງບປະມານຂອງລັດ;
2. ເງິນບາລຸງຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
3. ກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
4. ລາຍຮັບຈາກການດາເນີນທຸລະກິດ, ຈາກກິດຈະກາຫາລາຍໄດ ຂອງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມແຕລະ
ຂັ້ນ;
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5. ການຊວຍເຫຼືອຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງຢູພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດ;
6. ລາຍຮັບອື່ນ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ ) ການຄຸມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕລະຂັ້ນ ຄຸມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍຂອງຕົນ ຢາງລວມສູນ
ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ປະຕິບັດລະບອບບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍງບປະມານແຫງລັດ,
ຮັບປະກັນຄວາມໂປງໃສ ສາມາດກວດກາໄດ.
ເງິນບາລຸງຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນລຸມ ຕອງສົ່ງໃຫຄະນະຊາວໜຸມປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ຕາມກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊລາຍຮັບ
ການນາໃຊລາຍຮັບຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຕລະຂັ້ນ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
2. ການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ, ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ;
3. ວຽກງານບລິຫານ, ການສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ;
4. ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກາຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
5. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ VII
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຫາມສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ສວຍໃຊໜາທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼື ພັກ
ພວກ ໂດຍບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ເມີນເສີຍຕ່ການປະຕິບັດໜາທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ;
3. ມົ້ວສຸມສິ່ງເສບຕິດ, ສິ່ງມຶນເມົາ, ໂສເພນີ, ສິ່ງລາມົກ, ຫຼນ
ິ້ ການພະນັນ; ຜະລິດ, ຊື-້ ຂາຍ, ຄອບ
ຄອງ, ເຊື່ອງອາ, ປິດບັງ, ຂົນສົ່ງສິ່ງເສບຕິດ; ຜະລິດ, ຈາໜາຍ, ເຜີຍແຜ, ຊົມໃຊຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທາ
ຫຼື ມີພຶດຕິກາທີ່ຂັດກັບວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ; ນາໃຊສືເ່ ອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
4. ຜະລິດ, ຊື້-ຂາຍ, ຄອບຄອງ ແລະ ຖືອາວຸດທຸກຊະນິດ, ວັດຖຸລະເບີດ, ສານພິດທຸກຊະນິດ
ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ;
5. ຈັດຕັ້ງເປັນກຸມກອນ, ກ່ການປັ່ນປວນ, ຊຸມນຸມປະທວງ, ສາງຄວາມບ່ສະຫງບ, ຄວາມບ່ເປັນລະ
ບຽບໃນສັງຄົມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນ ທີ່ບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
6. ໃສຮາຍປາຍສີ, ແບງແຍກຄວາມສາມັກຄີລະຫວາງຂັ້ນເທິງ, ຂັ້ນລຸມ, ບັນດາເຜົ່າ, ສາສະໜາໃນ
ໝູຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ຢູພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີເ່ ປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຫາມຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
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1. ສວຍໃຊໜາທີ່, ຕາແໜງ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼື ພັກພວກ ທີ່ບ່ຖືກຕອງ
ຕາມກົດໝາຍ;
2. ສາງພັກພວກກຸ ມກອນ, ຈາກັດຄວາມກາວໜາ ແລະ ລົງວິໄນຕ່ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນ
ປະ ຕິວັດລາວ ໂດຍບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
3. ເມີນເສີຍຕ່ການນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 13
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
4. ລະເມີດກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ນາໃຊສິດ ແລະ
ປະຕິບັດໜາທີ່ເກີນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ອືນ
່
ຫາມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ສວຍໃຊ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ເພື່ອຫາ
ຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໂດຍບ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ຂັດຂວາງ, ນາບຂູ, ບ່ສາງເງື່ອນໄຂ, ບ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
3. ໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອກຽວກັບສິ່ງເສບຕິດ, ສິ່ງມຶນເມົາ, ສິ່ງລາມົກ; ໃຫຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ບ່ຖືກ
ຕອງເພື່ອສາງສິ່ງຈູງໃຈ, ຊັກຊວນ, ຊື້ຈາງຈອບອອຍ ແລະ ເບື່ອເມົາຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
4. ປົກປອງ, ເມີນເສີຍຕ່ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ທີມ
່ ີການກະທາ ຫຼື ຈະກະທາສິ່ງໃດໜຶ່ງ
ທີ່ບ່ຖືກຕອງ;
5. ຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ ຫຼື ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕ່ຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນໃນ
ທຸກຮູບແບບ;
6. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີເ່ ປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ VIII
ການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງ ການ;
3. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຽບ
ເທົ່າ;
4. ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮາກຖານ, ໜວຍຮາກຖານ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ອາດສາງຕັ້ງຄະນະກາມະການແຫງຊາດ ເພື່ອຄຸມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊາວ
ໜຸມ.
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ສູນກາງຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
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1. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ຫຼື ປະກອບຄາເຫັນຕ່ ຮາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາ
ລະນາ;
2. ຄົ້ນຄວາ, ຫັນແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫງຊາດ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂັ້ນຂອງຕົນ ໃຫເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກາ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
3. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ສົງ່ ເສີມວັດທະ
ນະທາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ, ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸມລາວ;
4. ສະເໜີ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງປັບປຸງນິຕິກາ ທີ່ເຫັນວາບ່ສອດຄອງ ຫຼື ຂັດກັບສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
5. ສະເໜີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ແຕະຕອງເຖິງສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
6. ຊີ້ນາ ນາພາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ ແລະ ຄາແນະນາ
ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ ໃນທົ່ວປະເທດ;
7. ພິຈາລະນາ, ສະເໜີ ແນະນາການສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນທັນ
ວາ, ອະນຸຊົນທັນວາ ແລະ ບັນດານິຕິກາຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນ
ລຸມ ທີ່ເຫັນວາຂັດກັບກົດໝາຍ;
8. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ, ສະເໜີແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່ພະນັກງານຂັ້ນຂອງຕົນທີ່
ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ລົງວິໄນຕ່ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຊາວໜຸມ ຜູກະທາຜິດ;
9. ຊອກລາຍຮັບ ດວຍຮູບການຕາງໆ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
10. ຮັບຄາສະເໜີຂອງຊາວໜຸມລາວບັນດາເຜົາ່ ເພື່ອພິຈາລະນາແກໄຂ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
11.
ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ,
ສູນກາງແນວລາວສາງຊາດ,
ສະຫະພັນແມຍິງລາວ, ສະຫະພັນກາມະບານລາວ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫງຊາດລາວ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່
ກຽວຂອງ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ;
12. ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນພື້ນຖານແນວທາງການຕາງປະເທດຂອງ
ສປປ ລາວ;
13. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ ຕ່ຂັ້ນເທິງ;
14. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ

45 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ,
ກະຊວງ ແລະ ອົງການ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ມີ ສິດ ແລະ
ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ,
ຄາສັ່ງ ແລະ ແຈງການແນະນາຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນເທິງ ໃຫເປັນແຜນການ, ແຜນ
ງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກາຂອງຕົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ
ຊາດ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ ແລະ ແຈງການແນະນາຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວຂັ້ນເທິງ ໃຫແກຊາວ
ໜຸມ;
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3. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ວັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ, ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸມລາວ;
4. ຄົ້ນຄວາ, ປະກອບຄາເຫັນຕ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ກະ ຊວງ, ອົງການ, ທອງຖິ່ນ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
5. ພິຈາລະນາ, ສະເໜີ ແນະນາການສາງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນທັນ
ວາ, ອະນຸຊົນທັນວາ ແລະ ບັນດານິຕິກາ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນ
ລຸມ ທີ່ເຫັນວາຂັດກັບກົດໝາຍ;
6. ຄົ້ນຄວາ ຊອກລາຍຮັບດວຍຮູບການຕາງໆທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ພິຈາລະນາແກໄຂຄາສະເໜີ ຂອງຊາວໜຸມລາວບັນດາເຜົ່າ;
8. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ສະຫະພັນແມຍິງ, ສະຫະ
ພັນກາມະບານ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົນ;
9. ພົວພັນຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ຕ່ຂັ້ນເທິງ;
11. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ

46 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທຽບເທົາ່
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ
ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມະຕິ, ຄາ
ສັ່ງ ແລະ ແຈງການແນະນາ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນເທິງ ໃຫເປັນແຜນການ, ແຜນ
ງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກາຂອງຕົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ແຈງການແນະນາຂອງພັກ-ລັດ, ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວຂັ້ນເທິງ ໃຫແກຊາວ
ໜຸມ;
3. ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ວັດທະນະທາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງເຜົ່າ, ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸມລາວ;
4. ສາງ, ປັບປຸງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍຸບ
ເລີກການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນທັນວາ, ອະນຸຊົນທັນວາ ໃນຂັ້ນຂອງຕົນ;
5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸ
ຊົນ ຂັ້ນຂອງຕົນ, ຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ ໜວຍຮາກຖານ ໃຫເຂັ້ມແຂງ;
6. ຄົ້ນຄວາ ຊອກລາຍຮັບ ດວຍຮູບການຕາງໆ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
7. ພິຈາລະນາແກໄຂຄາສະເໜີ ຂອງຊາວໜຸມລາວບັນດາເຜົ່າ;
8. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ສະຫະພັນແມຍິງ, ສະຫະ
ພັນກາມະບານ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົນ;
9. ພົວພັນຮວມມື ກັບຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ຕ່ຂັ້ນເທິງ;
11. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີີ່ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ຮາກຖານ, ໜວຍຮາກຖານ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮາກຖານ, ໜວຍຮາກຖານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງ ເຜີຍແຜ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ
, ແຈງການແນະນາຂອງພັກ-ລັດ, ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຂັ້ນເທິງ ໃຫແກຊາວໜຸມ;
2. ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ,
ນາພາຂະບວນການຂອງຊາວໜຸມ
ເພື່ອປະກອບສວນແກໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາສັງຄົມ ແລະ ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
3. ເຂົ້າຮວມແກໄຂປາກົດການຫຍ້ທ້ຕາງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ;
4. ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງອື່ນ, ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູປົກຄອງ ໃນການປັບປຸງ, ກ່ສາງຄະນະຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃຫເຕີບໃຫຍເຂັ້ມແຂງ;
5. ນາພາຊາວໜຸມສາງລາຍຮັບ ດວຍຮູບການຕາງໆ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ;
6. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ຕ່ຂັ້ນເທິງ;
7. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາ
ອົງການກວດກາວຽກງານ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ປະກອບດວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ແມນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸມຄອງວຽກງານຂອງຄະນະຊາວ
ໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງດາເນີນໂດຍຄະ
ນະກວດກາຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງດາເນີນໂດຍ ສະພາແຫງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງ
ການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫງລັດ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຄະນະກວດກາ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະກວດກາ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ທວງເອົາເອກະສານ ກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ທີ່ຕົນເຫັນວາບ່ຖືກຕອງ;
2. ລົງກວດກາເປົ້າໝາຍກັບທີ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດຮັບການລາຍງານ ຫຼື ຂ້ມູນກຽວກັບວຽກງານຊາວໜຸມ,
ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
3. ສະເໜີຕ່ພາກສວນທີກ
່ ຽວຂອງ ເພື່ອພິຈາລະນາໂຈະ, ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວ, ການປະຕິບັດນິຕິກາທີບ
່ ່ຖກ
ື ຕອງຂອງຄະນະບລິຫານ
ງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ;
4. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາພັກ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫງ
ລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ສະຫະພັນແມຍິງ, ສະຫະພັນກາມະບານ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງ ໃນຂັ້ນດຽວກັນ;
5. ສະເໜີນາໃຊວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກໄຂຜົນຂອງການກວດກາ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີອ
່ ື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ເນືອ
້ ໃນການກວດກາ
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ເນື້ອໃນ ຕົ້ນຕ ຂອງການກວດກາ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການນາໃຊສິດ, ປະຕິບັດໜາທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະ
ບ ລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນການປະຕິ
ບັດລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂັ້ນລຸມ;
2. ການອອກມະຕິ, ຂ້ຕົກລົງ, ແຈງການແນະນາ ແລະ ແຜນການຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ;
3. ການຄຸມຄອງ, ການນາໃຊ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕ່ຄະນະບລິຫານງານຊາວໜຸມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ, ສະມາຊິກຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ລວມທັງການປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທາ ຂອງຊາວໜຸມ, ເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ;
4. ການຄຸມຄອງ, ການນາໃຊລາຍຮັບ, ວັດຖຸ ແລະ ຊັບສິນຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:
1. ການກວດກາປົກກະຕິ ແມນ ການກວດກາຕາມແຜນການ ຂອງຄະນະກວດກາແຕລະຂັ້ນ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈງໃຫຮູລວງໜາ ແມນ ການກວດກາຕາມຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາຂອງ
ຄະນະກວດກາ ແລະ ຄາສະເໜີຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕລະຂັ້ນ ໂດຍແຈງໃຫເປົາ້ ໝາຍ
ທີ່ຖືກກວດກາຊາບລວງໜາ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາຢາງຮີບດວນ ໂດຍບ່ໄດແຈງໃຫເປົ້າໝາຍທີ່
ຖືກກວດກາຊາບລວງໜາ.
ການກວດກາວຽກງານ ຂອງຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຢາງ
ເຂັ້ມງວດ.

ພາກທີ IX
ວັນສາງຕັງ້ , ເຄືອ
່ ງໝາຍ, ເຄືອ
່ ງແບບ ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ວັນສາງຕັ້ງ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ວັນສາງຕັ້ງ ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແມນ ວັນທີ 14 ເມສາ 1955 ແລະ ໃຫຖືເອົາ
ວັນດັ່ງກາວເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ.

ມາດຕາ 53 ເຄືອ
່ ງໝາຍ ແລະ ເຄືອ
່ ງແບບ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີ ທຸງ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ເຄື່ອງແບບຕາມຮູບແບບ ທີ່ໄດຖືກ
ຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນຊາວໜຸມທົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ຕາປະທັບ
ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແຕລະຂັ້ນ ມີຕາປະທັບ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານທາງການ ຊຶ່ງໄດການົດໄວໃນກົດລະບຽບຂອງຕົນ.

ພາກທີ X
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
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ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜົນງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດຮັບ
ການຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດຮັບການກາວເຕືອນ, ສຶກສາ
ອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ພາກທີ XI
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິ
ວັດລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາ
ວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍຄະນະຊາວໜຸມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບເລກ
ທີ 06/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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