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ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸມ
ຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານດັ່ງກາວ ໄດຮັບການສາງ ແລະ ພັດ
ທະ ນາຢາງເປັນລະບົບ, ທັນສະໄໝ, ໜັກແໜນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສຮັບປະກັນຂ້ມູນສະຖິຕິ ຄົບຖວນ,
ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ສາມາດເປັນບອນອີງໃຫແກການການົດທິດທາງ, ໜາທີ່
ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການສາງສາປະເທດຊາດໃຫມັ່ງຄັ່ງ, ເຂັ້ມແຂງ, ຍຸຕິທາ ແລະ ສີວິໄລ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ສະຖິຕິ
ສະຖິຕິ ແມນ ຂ້ມູນ ແລະ ຕົວເລກ ທີ່ສອງແສງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ສັງຄົມ, ສະພາບແວດລອມຂອງການດາເນີນງານ ແລະ ການດາລົງຊີວິດ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງໄດມາຈາກ
ການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານ ໂດຍຜານຂະບວນການ ສາພາດ, ເກັບກາ, ສັງລວມ, ປຸງແຕງ, ວິໄຈ
ແລະ ຂະບວນການວິເຄາະ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ.ິ
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:້
1. ລະບົບສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ ໝາຍເຖິງ ການສັງລວມສະຖິຕິໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍມີ
ຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ແຜນດາເນີນງານ, ພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ;
2. ສະຖິຕິທາງການ ໝາຍເຖິງ ສະຖິຕິ ທີ່ໄດມາຈາກການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານ ໂດຍ
ຜານຂະບວນການ ເກັບກາ, ສັງລວມ, ຄິດໄລ, ປຸງແຕງ, ວິໄຈ ແລະ ຂະບວນການວິເຄາະ ຕາມວິທະຍາສາດດານ
ສະຖິຕິ ໂດຍໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ;
3. ວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມກວາງຂວາງ ແລະ ຄວາມເປັນໜຶ່ງ
ດຽວ ໃນດານວິທີການ, ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິ ບົນພື້ນຖານນິຍາມ, ແນວຄວາມ
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ຄິດ, ຄູມືແນະນາ, ມາດຕະຖານສາກົນ, ປຶ້ມຫຼັກສູດວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ທີ່ສາກົນວາງອອກ ໃນແຕລະໄລ
ຍະ;
4. ການວິເຄາະ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການໄຈແຍກ, ການກວດກາ, ການກັ່ນຕອງ; ການສຶກສາອົງປະ
ກອບຕາງໆ ເພື່ອໃຫອະທິບາຍໄດຄວາມເປັນຈິງ, ສາຍພົວພັນ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຂ້ມູນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກ
ຕອງຂອງຕົວເລກສະຖິຕິ ແລະ ສາມາດນາໃຊສຶກສາຄົ້ນຄວາບັນຫາອື່ນໆໄດ;
5. ການວິໄຈ ໝາຍເຖິງ ວິທີການໃດໜຶ່ງທີ່ໃຊເພື່ອການຊອກຫາສາເຫດ ຫຼື ທີ່ມາຂອງບັນຫາ ຢາງມີ
ຂັ້ນຕອນ, ເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈງ;
6. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດານວິຊາການ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດານການຜະລິດ
ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ;ິ
7. ການສາຫຼວດສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ວິທີການເກັບກາຂ້ມູນ ຫຼື ຕົວເລກທີ່ຕອງການ ໂດຍນາໃຊຄາຖາມ
ຫຼື ແບບສອບຖາມ ເພື່ອສາພາດຜູສະໜອງຂ້ມູນ ແບບທາງກົງ ແລະ ທາງອອມ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ
ແລະ ໄລຍະເວລາ ທີ່ໄດການົດໄວຢາງເປັນເອກະພາບກັນ ໃນແຕລະການສາຫຼວດ;
8. ການລາຍງານບລິຫານ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາ, ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍງານ ຂ້ມູນສະຖິຕິ
ຢາງເປັນປົກກະຕິ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ພາຍໃຕການຄຸມຄອງຂອງຕົນ ທີ່ຕອງໄດ
ສະໜອງໃຫແກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ;
9. ຕົວຊີບ
້ ອກ ໝາຍເຖິງ ຕົວເລກສະຖິຕິ ເພື່ອນາໃຊໃນການວັດແທກຂະໜາດ, ການປະເມີນການ
ປຽນແປງໃນການພັດທະນາ ທີ່ພົວພັນກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ,
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຫດການໃດໜຶ່ງ ໃນໄລຍະເວລາ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ;
10.
ຂ້ມູນດິບ ໝາຍເຖິງ ຂ້ມູນ, ຖານຂ້ມູນ ຫຼື ຕົວເລກ ທີ່ໄດມາຈາກການສາຫຼວດ ແລະ ການ
ລາຍງານບລິຫານ ທີ່ຍັງບ່ທັນຜານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕງ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ;ິ
11.
ຖານຂ້ມນ
ູ ໝາຍເຖິງ ຊຸດຂ້ມູນທີ່ໄດສາງຂຶ້ນຢູໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ໄດດວຍຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍວິທີ;
12.
ປີຖານ ໝາຍເຖິງ ປີ ທີ່ເປັນຈຸດປຽບທຽບ ຫຼື ບອນອີງ ສາລັບການວັດແທກລະດັບການ
ປຽນແປງໃດໜຶ່ງ ດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
13.
ຫົວໜວຍພືນ
້ ຖານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ບ່ແມນ
ຂອງລັດ ທີ່ດາເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ການຜະລິດ, ການຄາ, ການບລິການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ທີ່ຫວັງຜົນກາໄລ ແລະ ບ່ຫວັງຜົນກາໄລ;
14.
ສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາສະຖິຕິບັນຊີ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ມີ
ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ລວມທັງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ໄດຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ບ່ໄດຂຶ້ນທະບຽນ ຊຶ່ງມີການ
ບັນທຶກຢາງເປັນປະຈາ ແລະ ຕ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;
15.
ສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາສະຖິຕິ, ການສັງລວມປະຈາປີ ຕາມການ
ລາຍງານບລິຫານ ເພື່ອສາງເປັນບັນຊີ ແລະ ຖານຂ້ມູນ;
16.
ການຜະລິດສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ຂະບວນການ ເກັບກາ, ສັງລວມ, ຄິດໄລ, ປຸງແຕງ, ວິໄຈ,
ວິເຄາະຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງຂ້ມູນ ທີ່ໄດຈາກການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານ
ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ;ິ
17.
ການປຸງແຕງສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ຂັ້ນຕອນໜຶ່ງ ຂອງການຜະລິດສະຖິຕິ ກຽວກັບການສຶກສາ
ຄວາມສອດຄອງ ຫຼື ຄວາມເປັນໄປໄດຂອງຂ້ມູນ, ການໃສລະຫັດສາລະບານ, ການຈັດລຽງລາດັບ, ການຈັດໝ
ວດ, ການຈັດກຸມ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ;ິ
2

18.
ຫົວໜວຍການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບານ;
19.
ການຂຶນ
້ ບັນຊີຫວ
ົ ໜວຍການປົກຄອງ ໝາຍເຖິງ ການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍການປົກຄອງ ຊຶ່ງ
ມີການບັນທຶກຢາງເປັນປະຈາ ແລະ ຕ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ;
20. ລະບົບລະຫັດສາລະບານ ໝາຍເຖິງ ການຈັດແບງຂ້ມູນສະຖິຕິ ອອກເປັນ ພາກ, ຂະແໜງ,
ໝວດ, ໝູ, ກຸມ ໂດຍອີງໃສມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ຊຶ່ງນາໃຊລະຫັດ ທີ່ເປັນ ຕົວເລກ ຫຼື ຕົວອັກສອນໃນການ
ກາ ນົດ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕຂ
ິ ອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ;
21.
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາຂ້ມູນ ຈາກຕົວແທນ
ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງຊາດ ກຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງຂອງ
ການສາຫຼວດນັ້ນ;
22. ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາຂ້ມູນຈາກຕົວແທນຂອງ
ຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງຂະແໜງການ ກຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງການສາຫຼວດນັ້ນ;
23. ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບທອງຖິ່ນ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກາຂ້ມູນ ຈາກຕົວແທນຂອງຈາ
ນວນປະຊາກອນທັງໝົດຂອງທອງຖິ່ນ ກຽວກັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງຂອງການສາ
ຫຼວດນັ້ນ;
24. ນັກເດີນສາຫຼວດ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ບ່ແມນລັດຖະກອນ ຊຶ່ງໄດ
ຮັບມອບໝາຍໃຫເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂ້ມູນ ໃນການດາເນີນການສາຫຼວດໃດໜຶ່ງ;
25. ນັກກວດກາ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ບ່ແມນລັດຖະກອນ ຊຶ່ງໄດຮັບ
ມອບໝາຍໃຫກວດກາຂ້ມູນ, ຕົວເລກທີ່ນັກເດີນສາຫຼວດ ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມໄດ;
26. ຜູສະໜອງຂ້ມນ
ູ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ທີ່ມພ
ີ ູມລາເນົາ ຢູ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ;
27. ຄົວເຮືອນ ໝາຍເຖິງ ເຮືອນທີ່ມີບຸກຄົນ ຫຼື ກຸມຄົນ ຊຶ່ງມີການກິນຢູຮວມກັນ ແລະ ດາເນີນກິດ
ຈະກາປະຈາວັນຮວມກັນເປັນປະຈາ; ຄົົວເຮືອນໜຶ່ງປະກອບມີ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ມີ ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສາ
ມະໂນຄົວ;
28. ການຂຶນ
້ ທະບຽນພົນລະເມືອງ ໝາຍເຖິງ ລະບົບການບັນທຶກຂ້ມູນພົນລະເມືອງ ແລະ ຜູຢູອາໄສ
ທັງໝົດ ລວມທັງ ການເກີດ, ການຕາຍ, ການແຕງດອງ, ການຢາຮາງ, ການຮັບເອົາເດັກເປັນລູກລຽງ ແລະ ອື່ນໆ;
29. ສະຖິຕບ
ິ ດ
ົ ບາດຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ຂ້ມູນທີ່ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄວາມບ່
ສະເໝີພາບລະຫວາງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນທຸກໆດານຂອງສະພາບການດາລົງຊີວິດ ເຊັ່ນ ຄວາມແຕກຕາງກັນດານ
ການເຂົ້າເຖິງ, ການໃຫໂອກາດ, ການສະໜອງ, ການໃຫຄຸນຄາ ແລະ ການໃຫຄວາມສາຄັນຕາງໆ;
30. ຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕທ
ິ ບ
ີ່ ມ
່ ຄ
ີ ວາມຈິງ ໝາຍເຖິງ ຂ້ມູນທີ່ ປອມແປງ, ບິດເບືອນ ຈາກສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງ ຫຼື ສາງຂ້ມູນຂຶ້ນມາໂດຍບ່ມີແຫຼ່ງຂ້ມູນອາງອີງທີ່ຖືກຕອງ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ
ລັດ ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິດວຍການການົດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບົບ
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ, ການສາງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການສະໜອງ
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ງບປະມານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານສະຖິຕິ ໃນແຕລະໄລຍະ ແນໃສຮັບປະ
ກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານສະຖິຕ.ິ
ລັດ ຊຸກຍູໃຫ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ປະກອບສວນສະຕິ
ປັນຍາ, ວັດຖູປະກອນ, ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕ.ິ
ລັດ ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫທຸກພາກສວນໃນສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ສາມາດຮຽນຮູ, ເຂົ້າໃຈ ວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ຂ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ທັນສະພາບການ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການພືນ
້ ຖານກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ
ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕອງດາເນີນບົນຫຼັກການພື້ນຖານ ດັ່ງນີ້:
1.
ຮັບປະກັນການຄຸມຄອງຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
2. ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ,ິ ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດານວິຊາການ
ໃນການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫຖືກຕອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ພາວະວິ
ໄສ, ຊັດເຈນ, ຄົບຊຸດ ແລະ ທັນຕາມການົດເວລາ;
3. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ຂອງບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ລະບອບວິທີການຄິດໄລ, ລະບົບຕາຕະ
ລາງເກັບກາ, ຫົວໜວຍວັດແທກ, ລະບົບລະຫັດສາລະບານ, ໄລຍະເວລາການລາຍງານ ໂດຍໃຫເອົາໃຈໃສ
ສະຖິຕິແຍກເພດ;
4. ຮັບປະກັນການເປີດເຜີຍ ກຽວກັບວິທີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິ ເພື່ອສາງຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນໃຫແກຜູນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕ;ິ
5. ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ໄດເຜີຍແຜ ແລະ ປະ
ກາດໃຊ, ສາຍພົວພັນລະຫວາງຜູຜະລິດ ແລະ ຜູນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບ ບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕາງປະເທດທີ່ດາລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບການຜະລິດ, ການສະໜອງ ແລະ ການນາ
ໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ ຍົກເວັ້ນການເຜີຍແຜ, ການສະໜອງຂ້ມູນ ສະຖິຕິ ທີ່ແຕະຕອງເຖິງຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມໃຫມີການພົວພັນ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດວຍການແລກປຽນບົດ
ຮຽນ ແລະ ຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດທາງດານວິຊາການ, ເຕັກນິກ, ເຊື່ອມໂຍງ
ການນາໃຊວິທີວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ,ິ ຄົ້ນຄວາ, ນາໃຊວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອພັດທະນາວຽກ
ງານສະຖິຕິ ໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ປະເພດສະຖິຕິ
ມາດຕາ 8 ປະເພດສະຖິຕິ
ສະຖິຕິ ແບງອອກເປັນ ສີ່ ປະເພດຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
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2. ສະຖິຕິສັງຄົມ;
3. ສະຖິຕິສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
4. ສະຖິຕຄ
ິ ວາມໝັ້ນຄົງ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ ແມນ ຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາດານເສດ
ຖະກິດ ກຽວກັບ ກະສິກາ, ປາໄມ ແລະ ການປະມົງ, ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ ແລະ ການຄາ, ພະລັງງານ ແລະ
ບ່ແຮ, ການກ່ສາງ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເງິນຕາ ແລະ ການປະກັນໄພ, ທະນາຄານ, ການທອງທຽວ, ການບັນຊີ
ແຫງຊາດ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນທີ່ກຽວຂອງກັບເສດຖະກິດ ຊຶ່ງສອດຄອງກັບຕົວຊີ້ບອກຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ສະຖິຕສ
ິ ງັ ຄົມ
ສະຖິຕິສັງຄົມ ແມນ ຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາດານສັງຄົມ
ກຽວກັບ ພົນລະເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຜູພິການ, ຜູ
ອາຍຸສູງ, ຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທາ, ຄວາມທຸກຍາກ, ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ການປະກັນສັງຄົມ, ສະຖິຕທ
ິ ຢ
ີ່ ູ
ອາໄສ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອຸບປະຕິເຫດ, ຄະດີ; ສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍການປົກ
ຄອງ, ສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ; ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ກຽວກັບ ການເກີດ, ການຕາຍ,
ການແຕງດອງ, ການຢາຮາງ, ການເອົາເດັກເປັນລູກລຽງ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນທີ່ກຽວຂອງກັບສັງຄົມ ຊຶ່ງສອດຄອງກັບ
ຕົວຊີ້ບອກຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.
ມາດຕາ 11 (ປັບປຸງ) ສະຖິຕສ
ິ ງິ່ ແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ສະຖິຕິສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແມນ ຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບສະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງການພັດທະນາດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ກຽວກັບພູມມີປະເທດ, ທ
ລະນີສາດ, ທີ່ດິນ, ແຮທາດ, ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດ, ມົນລະພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສານເຄມີ ແລະ
ການບາບັດ, ການສາງຄວາມສົມດູນ ລະຫວາງສິ່ງແວດລອມ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ແລະ ສະຖິຕິອື່ນທີ່ກຽວຂອງກັບສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຊຶ່ງສອດຄອງກັບຕົວຊີ້
ບອກຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ສະຖິຕຄ
ິ ວາມໝັນ
້ ຄົງ
ສະຖິຕິຄວາມໝັ້ນຄົງ ແມນ ຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບ ສະພາບການປອງກັນຊາດ, ປອງກັນຄວາມສະຫງບ
ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ສະຖິຕິການຄ້າປະກັນສະ
ບຽງອາຫານ, ສະຖິຕິການຄາມະນຸດ.

ພາກທີ III
ການສາງສະຖິຕິ
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວາມຈາເປັນຂອງການສາງສະຖິຕິ
ການສາງສະຖິຕິ ແມນ ການການົດ ແລະ ການຜະລິດສະຖິຕິ ທີ່ດາເນີນຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດດານສະ ຖິ
ຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫມີຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ, ຄວາມຖືກຕອງ ແລະ ຄວາມຄົບຖວນ ແນໃສ
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ຕອບສະໜອງໃຫແກການສາງ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ ຢາງມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ວິທກ
ີ ານໃນການສາງສະຖິຕິ
ວິທີການໃນການສາງສະຖິຕິ ທີ່ເປັນທາງການ ມີ ວິທີການ ດັ່ງນີ້:
1.
ການສາຫຼວດ;
2. ການລາຍງານບລິຫານ;
3. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີ;
4. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນ.

ໝວດທີ 1
ການສາຫຼວດ
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ປະເພດການສາຫຼວດສະຖິຕິ
ການສາຫຼວດສະຖິຕິ ມີ ສາມ ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1.
ການສາຫຼວດໃຫຍ;
2.
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ;
3.
ການສາຫຼວດສະເພາະ.
ການສາຫຼວດໃຫຍ ແມນ ການເກັບກາ, ຈົດນັບ, ບັນທຶກ ຂ້ມູນ ທຸກຫົວໜວຍເປົ້າໝາຍ ຕາມຈຸດ
ປະສົງ ຂອງການສາຫຼວດນັ້ນ.
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແມນ ການເກັບກາ, ຈົດນັບ, ບັນທຶກຂ້ມູນ ບາງຫົວໜວຍເປົ້າໝາຍທີ່
ຜານການຄັດເລືອກຕົວແທນ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິຂອງການອອກແບບຕົວແທນ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ
ການສາຫຼວດນັ້ນ ຊຶ່ງສາມາດເປັນຕົວແທນລະດັບຊາດ ແລະ ບ່ແມນລະດັບຊາດ ຄື ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບານ.
ການສາຫຼວດສະເພາະ ແມນການເກັບກາ, ຈົດນັບ, ບັນທຶກຂ້ມູນ ທີ່ລົງເລິກຕາມຈຸດປະສົງສະເພາະ
ຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີໃນແຜນ ຫຼື ບ່ມີໃນແຜນການສາຫຼວດ ຊຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດທຸກເວລາຕາມຄວາມ
ຕອງ ການເພີ່ມເຕີມ, ໃນເວລາອັນຮີບດວນ, ຈາເປັນ ແລະ ໃນກລະນີທີ່ມີເຫດສຸກເສີນເກີດຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ການວາງແຜນການສາຫຼວດ
ການວາງແຜນການສາຫຼວດ ແມນ ການການົດແຜນດາເນີນການສາຫຼວດຕາມຂັ້ນຕອນ ລວມມີ ການກະ
ກຽມ, ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂດຍມີການແຕງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ທອງຖິ່ນ. ການການົດແຜນດາເນີນງານການສํາຫຼວດ ມີຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ:້
1.
ການກະກຽມການສາຫຼວດ ແມນ ຂັ້ນຕອນຂອງການສາງແຜນ, ສາງໂຄງການດາເນີນງານ
ການສາຫຼວດ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ການການົດ ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຂອບເຂດ, ເນື້ອໃນ, ການອອກແບບສາ
ຫຼວດ, ວິທີການ, ການນາໃຊລະຫັດສາລະບານ, ການອອກແບບສອບຖາມ ຂອງການສາຫຼວດ ລວມທັງການ
ກະກຽມເຄື່ອງ ມື, ວັດຖູປະກອນ, ບຸກຄະລາກອນ, ງບປະມານ ແລະ ການໂຄສະນາປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ໃຫ
ທຸກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການສາຫຼວດ;
2. ການປະຕິບັດພາກສະໜາມ ແມນ ຂັ້ນຕອນການດາເນີນແຜນຂອງການສາຫຼວດ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ
ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫແກນັກເດີນສາຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາ, ການດາເນີນການເກັບກາ, ການບັນທຶກ ແລະ ການ
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ຈົດກາຍ ໂດຍນາໃຊວິທີການສາພາດ ໂດຍກົງ ແລະ ທາງອອມ, ການກວດກາຄວາມຖືກຕອງ ແລະ ຄົບຖວນ
ຂອງຂ້ມູນ ທີ່ໄດຮັບຈາກຜູສະໜອງຂ້ມູນ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຂອງການສາຫຼວດ;
3. ການປະເມີນຜົນ ແມນ ຂັ້ນຕອນສຶກສາຄົ້ນຄວາ ແລະ ນາສະເໜີຜົນຂອງການສາຫຼວດ ຊຶ່ງປະກອບ
ດວຍ ການສັງລວມ, ການປຸງແຕງ, ການສາງຖານຂ້ມູນ, ຕາຕະລາງສະຖິຕ,ິ ບົດລາຍງານ ແລະ ການເຜີຍແຜຜົນ
ຂອງການສາຫຼວດ.
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ໄລຍະເວລາການສາຫຼວດ
ໄລຍະເວລາການສາຫຼວດ ແມນ ດາເນີນໃນໄລຍະເວລາ 10 ປີ, 5 ປີ, ປະຈາປີ ແລະ ປະຈາງວດ ຫຼື
ຕາມຄວາມຮຽກຮອງຕອງການໃນແຕລະໄລຍະ ຊຶ່ງໄດການົດ ດັ່ງນີ້:
1. ການສາຫຼວດໃຫຍ ປະກອບດວຍ:
- ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູອາໄສທົ່ວປະເທດ, ການສາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກາທົວ
່
ປະເທດ ດາເນີນໃນທຸກໆ ສິບ ປີ; ສາລັບການສາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ດາເນີນໃນທຸກໆ ຫາ ປີ;
- ການສາຫຼວດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອື່ນ ສາມາດດາເນີນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈາເປັນ.
2. ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ:
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ປະກອບດວຍ ການສາຫຼວດການຊົມໃຊ ແລະ ການໃຊ
ຈາຍຂອງຄົວເຮືອນ, ການສາຫຼວດແຮງງານ, ການສາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ໃຫດາເນີນໃນທຸກໆ ຫາ ປີ ຫຼື
ປະຈາປີ ຕາມແຕລະກລະນີຂອງການສາຫຼວດ; ການສາຫຼວດຄົວເຮືອນ, ການສາຫຼວດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫາງ
ຮານ ໃຫດາເນີນໃນທຸກໆປີ;
ສາລັບການສາຫຼວດແບບຕົວແທນບ່ແມນລະດັບຊາດນັ້ນ ໃຫປະຕິບັດຕາມແຜນດາເນີນງານທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງໃນ
ແຕລະໄລຍະ.
3. ການສາຫຼວດສະເພາະ ສາມາດດາເນີນໃນແຕລະປີ ຫຼື ຕາມໄລຍະເວລາ ທີ່ເຫັນວາມີຄວາມຕອງ
ການ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ການອະນຸມດ
ັ ການສາຫຼວດ
ການອະນຸມັດການສາຫຼວດ ແຕລະປະເພດ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາຫຼວດໃຫຍ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ ໂດຍຜານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
2. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະ
ດັບຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍຜານການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວ
ຂອງ;
3. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຫຼື ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາຫຼວດແບບ
ຕົວແທນ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະ ລະດັບຂະແໜງການຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງ ສູນສະຖິຕິປະຈາກະ
ຊວງ ຫຼື ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ;
4. ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສາຫຼວດ
ສະເພາະ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງ ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈາພະແນກການ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າພະແນກ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການຈາກສູນສະ
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ຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຜານ
ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ;
5. ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ
ການສາຫຼວດສະເພາະ ໃນລະດັບທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຕາມການສະເໜີຂອງໜວຍງານສະຖິຕິປະຈາຫອງການ, ອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານ
ວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິປະຈາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຫຼື ຕາມການສະເໜີຂອງ ສູນສະຖິຕິປະຈາ
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິປະຈາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ເພື່ອຮັບໃຊສະເພາະ
ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນນັ້ນ ສາມາດດາເນີນການສາຫຼວດດວຍຕົນເອງໄດ ໂດຍບ່ຕອງຂອະນຸມັດຈາກການຈັດຕັ້ງສະ
ຖິຕິແຫງຊາດ ແຕຕອງໄດຮັບຄາເຫັນດີຈາກອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ບ່ຖືວາເປັນສະຖິຕິທາງ
ການ.
ສາລັບການສາຫຼວດ ທີ່ບ່ຢູໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ແຕເຫັນວາມີ
ຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນນັ້ນ ບຸກຄົນທີ່ໄດກາວໄວໃນຂ້ 1 ຫາ ຂ້ 5 ຂອງມາດຕານີ້ ເປັນຜູອະນຸມັດການສາ
ຫຼວດ ຕາມແຕລະປະເພດ.
ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ພາກສວນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການສາຫຼວດ
ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດ ແຕລະປະເພດ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດໃຫຍ, ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບ
ຊາດ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ
ໃນແຕລະໄລຍະ;
2. ສູນສະຖິຕິປະຈາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຜູດາເນີນການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະ ເພື່ອຈຸດປະສົງ
ຮັບໃຊຄວາມຕອງການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໂດຍໄດຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງ
ດານວິ ຊາການ ຈາກສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
3. ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ສາມາດດາເນີນການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ຫຼື ການສາຫຼວດສະເພາະ ເພື່ອເປັນ
ຂ້ມູນສະຖິຕິຮັບໃຊການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແຕບ່ຖືວາເປັນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຕອງໄດຮັບການເຫັນ
ດີຈາກຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ສັງກັດລັດຖະບານ ບ່ອະນຸຍາດໃຫດາເນີນການສາຫຼວດ
ດວຍຕົນເອງ ແຕຖາມີຄວາມຈາເປັນ ກສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໄດ ໂດຍຜານການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການ
ທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ພັນທະໃນການສະໜອງຂ້ມນ
ູ ໃຫແກການສາຫຼວດ
ຄົວເຮືອນ, ຫົວໜວຍພື້ນຖານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ດາ
ເນີນກິດຈະກາໃນ ສປປ ລາວ ມີ ພັນທະໃນການສະໜອງຂ້ມູນໃຫແກການສາຫຼວດ ດັ່ງນີ:້
1.
ຄົວເຮືອນ ທີ່ດາລົງຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ ຕອງສະໜອງຂ້ມູນ ໃຫນັກເດີນສາຫຼວດ ໃນ
ເວລາດາເນີນການສາຫຼວດ ແລະ ເກັບກາຂ້ມູນຕາມແຜນງານຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ;
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ການສະໜອງຂ້ມູນໃຫແກການເກັບກາ ແລະ ການສາຫຼວດ ທີ່ບ່ໄດດາເນີນໂດຍການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ ແລະ ບ່ໄດຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກສູນສະຖິຕິແຫງຊາດນັ້ນ ຜູສະໜອງຂ້ມູນ ມີສິດຕອບບົນພື້ນຖານ
ຄວາມສະໝັກໃຈ.
2. ຫົວໜວຍພື້ນຖານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ດາເນີນກິດ
ຈະກາໃນ ສປປ ລາວ ຕອງລາຍງານຂ້ມູນກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕາມຄວາມຕອງການຂອງ
ການສາຫຼວດສະຖິຕິ ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນຕາມການົດເວລາ ແລະ ຕາມລະບອບການລາຍ
ງານສະຖິຕິ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ.
ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຫົວໜາບັນຊີ ຂອງບັນດາຫົວໜວຍພື້ນຖານ ມີພັນທະຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມຖືກຕອງ,
ຊັດເຈນ ຂອງການລາຍງານຂ້ມູນ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍການບັນຊີ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງຂອງ ສປປ
ລາວ.

ໝວດທີ 2
ການລາຍງານບລິຫານ
ມາດຕາ 21 ປະເພດການລາຍງານບລິຫານ
ການລາຍງານບລິຫານ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1.
ການລາຍງານສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜວຍພື້ນຖານ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ;
2. ການລາຍງານສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜວຍພື້ນຖານ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ່ແມນຂອງລັດ.
ການລາຍງານບລິຫານ ທັງສອງປະເພດ ດາເນີນດວຍ ການເກັບກາ, ການສັງລວມ ແລະ ການລາຍງານ
ຢາງເປັນປົກກະຕິ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫອົງການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ລະບົບການຈັດຕັ້ງສະ
ຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍນາໃຊລະບອບການລາຍງານ ທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ມາດຕາ 22 (ໃໝ) ລະບົບການລາຍງານ
ລະບົບການລາຍງານ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄື:
1.
ການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງ
ຫົວໜວຍພື້ນຖານ;
2. ການລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ.
ການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜວຍ
ພື້ນຖານ ໃຫລາຍງານຕ່ ອົງການຄຸມຄອງ, ອົງການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ໃນ
ແຕລະໄລຍະ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງຂັ້ນເທິງ.
ການລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ໃຫລາຍງານຕ່ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ
ແລະ ສາຍຂວາງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ລະບອບການລາຍງານ
ລະບອບການລາຍງານໃຫອີງຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ,
ດັ່ງນີ:້
1. ລະບົບຕາຕະລາງ;
2. ວິທີການຄິດໄລຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕ;ິ
3. ລະບົບລະຫັດສາລະບານ;
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ຂອບເຂດຂອງການລາຍງານ

ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນ

4. ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖິຕ;ິ
5. ສານວນ ແລະ ສາເນົາຂ້ມູນສະຖິຕ.ິ
ການລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິ ຕອງມີລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາຢັ້ງຢືນຢາງເປັນທາງການ ຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່
ລາຍງານນັ້ນ.
ມາດຕາ 24 (ໃໝ) ລະບົບຕາຕະລາງ
ລະບົບຕາຕະລາງ ປະກອບດວຍ:
1. ຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ;
2. ຕາຕະລາງລາຍງານ.
ຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ປະກອບດວຍ ແບບສອບຖາມ ແລະ ຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ຊຶ່ງມີ ດັ່ງນີ:້
⁃ ແບບສອບຖາມ ແມນ ຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ທີ່ມີເນື້ອໃນເປັນຊຸດຂອງຄາຖາມ ຫຼື ທາງເລືອກໃນ
ການຕອບ ໄປຕາມແຕລະຫົວຂ້ຂອງການສາຫຼວດ;
⁃ ຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ປະກອບດວຍ ຫົວຂ້ ຫຼື ຊື່ຂອງຕາຕະລາງ, ເລກລາດັບ, ເນື້ອໃນກຽວກັບ
ລາຍການຂ້ມູນ ແລະ ຄາຖາມຕາງໆ; ເວລາອາງອີງ, ເວລາລາຍງານ, ຫົວໜວຍວັດແທກ ແລະ ແຫຼ່ງຂ້ມູນ.
ຕາຕະລາງລາຍງານ ສັງລວມຈາກຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ຊຶ່ງມີຫົວຂ້ ຫຼື ຊື່ຂອງຕາຕະລາງ, ເລກລາ
ດັບ, ເນື້ອໃນ ກຽວກັບ ລາຍການຂ້ມູນ, ຕົວຊີ້ບອກ; ລະຫັດສາລະບານ, ເວລາອາງອີງ, ເວລາລາຍງານ, ຫົວ
ໜວຍວັດແທກ ກຽວກັບປະລິມານ, ມູນຄາ, ຂະໜາດ, ບລິມາດ ແລະ ອັດຕາສວນຮອຍ ຕາມແຕລະປະເພດຂ້
ມູນສະ ຖິຕິ; ແຫຼ່ງຂ້ມູນ ກຽວກັບ ຊື່ການຈັດຕັ້ງທີ່ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ເວລາຜະລິດຂ້ມູນ
ແລະ ສາ ນວນຂ້ມູນສະຖິຕິ.
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ເປັນເຈົ້າການໃນການສາງຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງລາຍງານຂ້ມູນ
ສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ. ສາ
ລັບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງນັ້ນ ໃຫເປັນເຈົ້າການໃນການສາງຕາຕະລາງເກັບກາຂ້ມູນ ແລະ ຕາຕະລາງ
ລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 25 (ໃໝ) ວິທກ
ີ ານຄິດໄລຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ
ວິທີການຄິດໄລຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ແມນ ການນາໃຊສູດການຄິດໄລຄາສະຖິຕຕ
ິ າງໆ ຕາມ
ຄຸນລັກສະນະຂອງປະເພດສະຖິຕິ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຂອງສາກົນ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ.
ລະບອບການລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ຕອງຊີ້ແຈງວິທີການຄິດໄລ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ໃຫ
ຊັດເຈນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປງໃສ ແລະ ຄວາມໜາເຊື່ອຖືຂອງຂ້ມູນ.
ມາດຕາ 26 (ໃໝ) ລະບົບລະຫັດສາລະບານ
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ເປັນຜູຄຸມຄອງ, ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແລະ
ພັດທະນາ, ດັດປັບລະຫັດສາລະບານທີ່ສາກົນວາງອອກໃຫແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ. ເພື່ອຮັບປະ
ກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການສົມທຽບ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ໃນການເກັບກາ, ສັງລວມ, ແລະ ເຜີຍແຜ
ຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການນັ້ນ ໃຫປະຕິບັດ ແລະ ນາໃຊລະບົບລະຫັດສາລະບານ ດັ່ງນີ້:
1. ລະຫັດການປົກຄອງ: ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບານ;
2. ການຈັດແບງຂະແໜງເສດຖະກິດ ມາດຕະຖານສາກົນ;
3. ການຈັດແບງໝວດ ແລະ ລະຫັດ ຂອງສິນຄາ ຕາມລະບົບເອກະພາບ;
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4.
5.
6.
7.
8.

ການຈັດແບງໝວດສາລັບການຄາລະຫວາງປະເທດລະບົບມາດຕະຖານ;
ການຈັດແບງຜະລິດຕະພັນ;
ການຈັດແບງການໃຊຈາຍຂອງລັດຖະບານ;
ການຈັດແບງສະຖິຕິການເງິນແຫງລັດ;
ການຈັດແບງການໃຊຈາຍຂອງສະຖາບັນ ບ່ສະແຫວງຫາຜົນກາໄລ ກຽວກັບການບລິການພາກຄົວ

ເຮືອນ;
9. ການຈັດແບງການໃຊຈາຍ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງສວນບຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນ;
10.
ສະຖິຕິການຈັດແບງຜະລິດຕະພັນ ຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ;
11.
ການຈັດປະເພດອີງຕາມຄາໃຊຈາຍຂອງຜູຜະລິດໂດຍອີງຕາມຈຸດປະສົງ;
12.
ການຈັດແບງອາຊີບມາດຕະຖານສາກົນ;
13.
ການຈັດແບງໝວດຂະແໜງເສດຖະກິດແບບທົວ
່ ໄປ;
14.
ການຈັດແບງສະຖານະພາບໃນການສາງວຽກເຮັດງານທາ;
15.
ການຈັດແບງເຊື້ອພະຍາດສາກົນ;
16.
ລະຫັດສາລະບານອື່ນ ທີ່ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ສາງຂຶ້ນໃນແຕລະໄລຍະ ເມື່ອມີຄວາມ
ຈາເປັນ.
ມາດຕາ 27 (ໃໝ) ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖິຕິ
ການການົດເວລາຂອງການລາຍງານສະຖິຕິ ໃຫຖືເອົາປີປະຕິທິນເປັນຫຼັກ ໂດຍມີການລາຍງານປະຈາ
ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ. ສາລັບສະຖິຕິການສຶກສາ ໃຫປະຕິບັດຕາມການລາຍງານຂອງສົກການສຶກສາ.
ການລາຍງານສະຖິຕິ ໃຫປະຕິບັດຕາມລະບອບການລາຍງານທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີ້ ໂດຍໃຫບັນດາການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ເປັນຜູຄົ້ນຄວາ ແລະ ການົດໄລ
ຍະເວລາການລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫສາມາດລາຍງານທັນກັບເວລາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການ.
ມາດຕາ 28 (ໃໝ) ສານວນ ແລະ ສາເນົາຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ຂ້ມູນສະຖິຕິທີ່ສາງຂຶ້ນດວຍວິທີການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານນັ້ນ ຕອງມີສານວນ ຕາມພັນ
ທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ສານວນຂ້ມູນສະຖິຕິ ແມນ ເອກະສານທີ່ມີການບັນທຶກສາເນົາໄວນາການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ທີ່ພັນລະນາ
ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດຂອງຂ້ມູນ. ສານວນຂ້ມູນສະຖິຕິທີ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກປະກອບດວຍ ຊື່ຕົວຊີ້ບອກ, ນິຍາມ,
ວິທີການຄິດໄລ, ຂະບວນການເກັບກາ ແລະ ປຸງແຕງຂ້ມູນ, ຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, ຫົວໜວຍວັດແທກ, ແຫຼ່ງ
ຂ້ມູນ ແລະ ບອນຕິດຕ່ພົວພັນ ແລະ ອື່ນໆ.
ສານວນຂ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງການສາຫຼວດປະກອບດວຍ ການເກັບກາຂ້ມູນທຸກຂັ້ນຕອນ ຂອງການຜະລິດ
ຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ສານວນກຽວກັບຕົວຊີ້ບອກໂດຍມີ ລະບອບການສັງລວມຂ້ມູນ ໃນແຕລະຂັ້ນຕອນຂອງ
ການສາງສະຖິຕ,ິ ການປຸງແຕງຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ສາກົນວາງ
ອອກ.
ສາເນົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ແມນ ການເກັບຮັກສາຂ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ມີການບັນທຶກສາເນົາໄວນາການຈັດ
ຕັ້ງຂອງຕົນ ແລະ ການສາເນົາຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຕອງເກັບຮັກສາໄວໃນລະບົບການສາເນົາເອກະສານ ດັ່ງນີ:້
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1. ຖານຂ້ມູນການເກັບກາການສາຫຼວດ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສາເນົາຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ
ໃຫເກັບຮັກສາໄວໂດຍບ່ມີການົດເວລາ ໃນລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ້ມູນ ຂາວສານ ຂອງຕົນ ແລະ ຝາກໄວ ນາ
ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບຮັກສາຖານຂ້ມູນລະດັບຊາດ ຫຼື ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ;
2. ໃບສອບຖາມການສາຫຼວດໃຫຍ ແລະ ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ຕອງເກັບຮັກສາໄວ
ບ່ໃຫຫດ ສາມ ປີ;
3. ໃບສອບຖາມການສາຫຼວດແບບຕົວແທນບ່ແມນລະດັບຊາດ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະ ຕອງ
ເກັບຮັກສາໄວ ບ່ໃຫຫດ ສອງ ປີ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ
ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ມີ ພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ດັ່ງນີ:້
1. ລາຍງານໄປຕາມລະບົບການລາຍງານ, ລະບອບການລາຍງານ, ລະບົບຕາຕະລາງ, ວິທີການຄິດໄລ
ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ, ລະບົບລະຫັດສາລະບານ, ໄລຍະເວລາການລາຍງານສະຖິຕ,ິ ສານວນ ແລະ ສາ
ເນົາຂ້ມູນສະຖິຕິ;
2. ສາງສານວນ, ສາເນົາ ແລະ ລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິ ຕາມລະບອບການລາຍງານ ຢາງເປັນລະບົບ
ແລະ ຕ່ເນື່ອງ;
3. ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຂ້ມູນດິບ ຕາມການສະເໜີຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ໃນແຕ
ລະໄລຍະ.
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ທຸກຂັ້ນ ຕອງຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມຖືກຕອງ, ຊັດ
ເຈນຂອງການລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂັ້ນເທິງຖັດຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ທຸກພາກສວນໃນສັງຄົມ ຕອງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ.
ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ປະເພດຄວາມລັບດານສະຖິຕິ
ຄວາມລັບດານສະຖິຕິ ແບງອອກເປັນ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1.
ຄວາມລັບຂອງລັດ ກຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ
ແລະ ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ ຊຶ່ງໄດການົດໄວສະເພາະ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ;
2. ຄວາມລັບສະເພາະ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດມາຈາກການສາຫຼວດ ແລະ
ການລາຍງານບລິຫານ.

ໝວດທີ 3
ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີ
ມາດຕາ 31 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີ
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີ ມີ ສີ່ ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ;
2. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍການປົກຄອງ;
3. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ;
4. ການສາງສະຖິຕິການຈົດນັບພົນລະເມືອງ.
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ມາດຕາ 32 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີຫວ
ົ ໜວຍພືນ
້ ຖານເສດຖະກິດ
ການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແມນ ການເກັບກາ ສັງລວມຂ້ມູນພື້ນຖານ ກຽວກັບຫົວ
ໜວຍພື້ນຖານທີ່ເປັນບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດາເນີນທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄາ ແລະ ການບລິການ.
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ດາເນີນຜານການລາຍງານບລິຫານ ແລະ
ການສາຫຼວດໃນແຕລະໄລຍະ ໂດຍການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 33 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີ ຫົວໜວຍການປົກຄອງ
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີ ຫົວໜວຍການປົກຄອງ ມີ ສອງ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
1. ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ມີ ຫອງວາການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າກະຊວງ;
2. ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ມີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບານ.
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີ ຫົວໜວຍການປົກຄອງ ແມນ ການເກັບກາ ສັງລວມຊື່ ຈາກການລາຍງານ
ບລິຫານ ແລະ ການົດເປັນລະຫັດສາລະບານທີ່ເອກະພາບ ເພື່ອການຜະລິດຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໂດຍສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 34 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ບັນຊີຄວ
ົ ເຮືອນ
ການຂຶ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ແມນ ການເກັບກາ ສັງລວມຈານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ ທີ່ຢູໃນການຄຸມຄອງ
ຂອງບານ.
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ດາເນີນຜານການລາຍງານຈາກສະຖິຕິຂັ້ນບານ ໃນແຕລະປີ,
ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນໃນແຕລະໄລຍະ, ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ, ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງທຸກໆ ສິບປີ
ແລະ ການການົດເປັນລະຫັດສາລະບານທີ່ເອກະພາບ ເພື່ອການຜະລິດຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໂດຍການຈັດຕັ້ງ
ສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ.
ມາດຕາ 35 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຈົດນັບພົນລະເມືອງ
ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ແມນ ການເກັບກາເພື່ອຄາດຄະເນຈານວນປະຊາກອນ ໃຫຊັດເຈນຖືກຕອງ
ໃນໄລຍະການສາຫຼວດໃຫຍກຽວກັບພົນລະເມືອງ.
ການສາງສະຖິຕິການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ດາເນີນຜານການເກັບກາຈານວນພົນລະເມືອງ ຕາມລະບົບ
ການລາຍງານບລິຫານ ໃນແຕລະປີ ແລະ ການຈົດນັບພົນລະເມືອງ ລະຫວາງ ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ
ທີ່ຢູອາໄສໃນທຸກໆ ສິບ ປີ ເພື່ອຄາດຄະເນຈານວນພົນລະເມືອງໃຫຊັດເຈນ ຫຼື ໃກຄວາມຈິງ.

ໝວດທີ 4
ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ທະບຽນ
ມາດຕາ 36 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ທະບຽນ
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນ ມີ ສາມ ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ;
2. ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນ ພົນລະເມືອງ;
3. ການສາງສະຖິຕິການອອກບັດປະຈາຕົວ.
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ມາດຕາ 37 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ທະບຽນຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແມນ ການເກັບກາ, ສັງລວມປະຈາປີ
ຕາມການລາຍງານບລິຫານ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກຽວຂອງກັບການອະນຸຍາດ ແລະ ການຂຶ້ນທະ
ບຽນຫົວໜວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອສາງເປັນບັນຊີ ແລະ ຖານຂ້ມູນ ຕອບສະໜອງໃຫແກການປັບປຸງບັນຊີ
ການຄັດເລືອກຕົວແທນ ຂອງການສາຫຼວດລະດັບຊາດ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານຂຶນ
້ ທະບຽນພົນລະເມືອງ
ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ແມນ ສະຖິຕິການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ກົດໝາຍວາດວຍທະບຽນຄອບຄົວ. ປະເພດສະຖິຕິການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ປະກອບດວຍ ສະຖິຕິການຈົດທະ
ບຽນສາມະໂນຄົວ, ທີ່ຢູອາໄສ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຫາຍສາບສູນ, ການແຕງດອງ, ການຢາຮາງ, ການເອົາ
ເດັກເປັນລູກລຽງ, ການຮັບຮູຄວາມເປັນພ່, ການປຽນຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ການຍົກຍາຍ; ການຈົດທະບຽນ
ການເກັບ, ຝັງ, ເຜົາ ຫຼື ຍາຍຊາກສົບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງ.
ການສາງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ ໃຫປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິປະຈາປີຢາງ
ເປັນລະບົບ ແລະ ຕ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ຕາມການລາຍງານ ຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 39 (ໃໝ) ການສາງສະຖິຕກ
ິ ານອອກບັດປະຈາຕົວ
ການສາງສະຖິຕິການອອກບັດປະຈາຕົວ ໃຫປະຕິບັດຕາມຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິປະຈາປີ ຢາງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ຕ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ຕາມການລາຍງານຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ.

ພາກທີ IV
ການເຜີຍແຜ ແລະ ການນາໃຊຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດພິມບົດລາຍງານສະຖິຕິ
ບົດລາຍງານສະຖິຕິ ແມນ ການສະເໜີຜົນໄດຮັບຈາກຂະບວນການຜະລິດຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບປື້ມ
ບົດລາຍງານ, ແຜນພັບ, ແຜນໂຄສະນາ, ແຜນທີ,່ ແຜນຊີດີ, ວິດີໂອສາລະຄະດີ.
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ສາມາດດາເນີນການຈັດພິມສິ່ງພິມຕາງໆ ກຽວກັບ
ການລາຍງານສະຖິຕິ ທີ່ສາງຂຶ້ນຈາກຂ້ມູນທີ່ໄດມາຈາກການລາຍງານບລິຫານ ແລະ ການສາຫຼວດ ໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທັງເປັນຜູຮັບຜິດຊອບຕ່ຄວາມຖືກຕອງ ຂອງເນື້ອໃນບົດລາຍງານສະຖິຕິ ຕາມວິທະ
ຍາສາດດານສະຖິຕ.ິ ສວນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດຈັດພິມ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍການພິມຈํາໜາຍ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ການປະກາດໃຊ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິທາງການ
ການປະກາດໃຊ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1.
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ເປັນຜູປະກາດໃຊ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການລະດັບຊາດ
ແລະ ຜົນຂອງການສາຫຼວດຕາງໆ;
2. ສູນສະຖິຕິປະຈາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນຜູປະກາດໃຊ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນ
ສະຖິຕິທາງການ ໃນລະດັບຂະແໜງການ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການຂອງສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ;
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3. ສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຜູປະກາດໃຊ ແລະ
ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບທອງຖິ່ນ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການຂອງສູນ
ສະຖິຕິແຫງຊາດ;
4. ການສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫແກຜູນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ໂດຍຜານປະຕູດຽວ ດວຍລະບົບການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ໃນແຕລະ
ຂັ້ນ.
ການເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫປະຕິບັດໄດດວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ ການຈັດກອງປະຊຸມ, ບົດ
ລາຍງານສະຖິຕ,ິ ຜານສື່ມວນຊົນ, ເວັບໄຊ ແລະ ຜານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ບຸກຄົນທີມ
່ ສ
ີ ດ
ິ ປະກາດໃຊຜົນຂອງການສາຫຼວດ
ບຸກຄົນທີ່ມີສິດປະກາດໃຊຜົນຂອງການສາຫຼວດ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ນາຍົກ ຫຼື ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ເປັນຫົວໜາຄະນະຊີ້ນາການສາຫຼວດໃຫຍ;
2. ຫົວໜາຄະນະຊີ້ນາການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ;
3. ຫົວໜາສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
4. ຫົວໜາສູນສະຖິຕິປະຈາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
5. ຫົວໜາສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ການເຂົາ້ ເຖິງ ແລະ ການນາໃຊຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຂ້ມູນສະຖິຕິ ຫຼື ຖານຂ້ມູນ ທີ່ໄດ
ປະກາດໃຊ ແລະ ເຜີຍແຜ ຈາກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດຢາງສະເໝີພາບ;
2. ຜູນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິທີ່ເປັນ ຂ້ມູນດິບ ແລະ ຖານຂ້ມູນ ຕອງໄດການົດຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍຂອງ
ການ ນາໃຊ ແລະ ແລກປຽນຜົນ ຂອງການນາໃຊຂ້ມູນ ກັບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ທີ່ກຽວຂອງ;
3. ຜູນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ, ຂ້ມູນດິບ ແລະ ຖານຂ້ມູນ ຕອງການົດລາຍລະອຽດກຽວກັບທີ່ມາຂອງແຫຼ່ງ
ຂ້ມູນ ໃນເວລານາໃຊຢາງຈະແຈງ.

ພາກທີ V
ການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ
ມາດຕາ 44 ລະບົບການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ
ລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ປະກອບດວຍ:
1. ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ;
2. ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ອາດສາງຕັ້ງສະພາທີ່ປຶກສາດານສະຖິຕິຂຶ້ນກໄດ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະ
ບານ.

ໝວດທີ 1
ການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕລ
ິ ະບົບສາຍຕັງ້
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ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕລ
ິ ະບົບສາຍຕັງ້
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ປະກອບດວຍ:
1. ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
2. ສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ຈຸງານສະຖິຕິປະຈາບານ.
ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງສູນສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ມີຖານະທຽບເທົ່າທະບວງ ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜາ
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍຕາແໜງ.
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຄົ້ນຄວາ ສາງຮາງນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ, ສາງ, ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບວຽກ
ງານສະຖິຕິ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງແຜນ ດາເນີນງານ, ການສາຫຼວດໃຫຍ ແລະ ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບ
ຊາດ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອສະເໜີ ຕ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
3. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ
ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕ;ິ
5. ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດານວິຊາ
ການ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ແລະ ແຜນ
ດາເນີນງານຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ;
6. ສາງ ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານ ທາງ
ດານການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ

ແລະ

ວິຊາການສະຖິຕິ

ໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ໃນລະບົບ

ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ;
7. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສາເນົາຖານຂ້ມູນສະຖິຕິແຫງ
ຊາດ ທີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ;
8. ອອກແບບ ການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາຂ້ມູນຈາກການລາຍງານບລິຫານ, ການົດລະບົບຕົວຊີ້
ບອກລະດັບຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
9. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບການຈັດ
ຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ;
10.

ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກຫົວໜວຍພື້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ

ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຊາດ;
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11.

ປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ

ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
12.

ພົວພັນ, ຮວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ;
13.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະຖິຕິ ຕ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລົງທຶນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
14. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງສູນສະຖິຕປ
ິ ະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ສູນສະຖິຕິປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂຶ້ນກັບ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ.
ສູນສະຖິຕິປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະ
ຖິຕິແຫງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງແຜນດາເນີນງານ, ການສາຫຼວດລະດັບແຂວງ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບ
ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອສະເໜີ ຕ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດານວິຊາ
ການ ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ ແລະ
ແຜນດາເນີນງານທາງດານສະຖິຕິໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ໃນແຕລະໄລຍະ;
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ;
5. ສາງ ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານດານສະ
ຖິຕິໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ພາຍໃນ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
6. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສາເນົາຖານຂ້ມູນສະຖິຕິຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ສັງລວມຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ
ພາຍໃນທອງຖິ່ນຕົນ;
7. ອອກແບບ ການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາຂ້ມູນຈາກການລາຍງານບລິຫານ, ການົດຕົວຊີ້ບອກ
ລະດັບແຂວງໃນແຕລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເກັບກາຂ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
8. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
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9. ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕລ
ິ ະບົບ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ
ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
10.

ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
11. ພົວພັນ, ຮວມມື ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາງປະ
ເທດ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
12.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະຖິຕຕ
ິ ່ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ອົງ

ການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕຂ
ິ ອງຕົນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງສູນສະຖິຕປ
ິ ະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂຶ້ນກັບຫອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕແ
ິ ຫງ
ຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕຂ
ິ ອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງແຜນດາເນີນງານ, ການສາຫຼວດລະດັບເມືອງ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບ
ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອສະເໜີ ຕ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທາງດານວິຊາການ
ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ, ແຜນດາເນີນງານທາງດານສະຖິຕິໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິຂອງຈຸງານ
ສະຖິຕິບານ ໃນແຕລະໄລຍະ;
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິ
ປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
5. ສາງແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານດານສະຖິຕິໃຫ
ແກລັດຖະກອນ ຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິຕິປະຈາບານ;
6. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແລະ ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ສາເນົາຖານຂ້ມູນສະຖິຕິຂອງ
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ສັງລວມຈາກ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ຫົວໜວຍ
ພື້ນຖານ ພາຍໃນທອງຖິ່ນຕົນ;
7. ອອກແບບການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາການລາຍງານບລິຫານ, ການົດຕົວຊີ້ບອກລະດັບເມືອງ
ໃນແຕລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເກັບກາຂ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສວນ
ອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
8. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດ ຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ກຽວຂອງ;
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9. ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງ ເອົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍ
ຂວາງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ;
10.

ປະສານສົມທົບກັບ

ບັນດາຫອງການ,

ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ,

ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
11.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ່ສູນສະຖິຕິປະຈາແຂວງ,

ນະຄອນ ຫຼວງ ແລະ ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຂອງຕົນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
12.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຈຸງານສະຖິຕິປະຈາບານ
ຈຸງານສະຖິຕປ
ິ ະຈາບານ ແມນ ພາກສວນໜຶ່ງຂອງໜວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງອົງການປົກຄອງ
ບານ ໂດຍແມນຄະນະປົກຄອງບານຜູໜຶ່ງ ເປັນຜູຊີ້ນານາພາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍບານ ຊຶ່ງໄດຮັບການ
ແຕງຕັ້ງຈາກເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ.
ຈຸງານສະຖິຕິປະຈາບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1. ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມ ຂ້ມູນສະຖິຕິຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ໂດຍໄດຮັບການຢັ້ງ
ຢືນຈາກອົງການປົກຄອງບານ;
2. ຄຸມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສາ ປຶ້ມສະຖິຕິປະຈາບານ ເພື່ອໃຫມີຊຸດຂ້ມູນພື້ນຖານໃນແຕລະໄລຍະ
ຢາງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄົ້ນຄວາສາງຖານຂ້ມູນສະຖິຕິ;
3. ເຂົ້າຮວມເກັບກາຂ້ມູນການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ໃນແຕ
ລະໄລຍະ;
4. ໄດຮັບການບາລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດານວິຊາການສະຖິຕິ;
5. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະຖິຕິ ຕ່ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ນະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
6. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕລ
ິ ະບົບສາຍຂວາງ
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕລ
ິ ະບົບສາຍຂວາງ
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ປະກອບດວຍ:
⁃

ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຢູສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ;

⁃
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ.
1. ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຢູສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ປະກອບດວຍ:
⁃ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ;
⁃ ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈາ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
⁃ ໜວຍງານສະຖິຕິປະຈາ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະ
ຄອນ.
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄາສັ່ງ ໃຫບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນຜູອອກຂ້ຕົກລົງ
ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາຂະແໜງການຕົນ ໂດຍສອດຄອງກັບ ສິດ ແລະ
ໜາທີ່ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.
2. ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ມີຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງສູນສະຖິຕປ
ິ ະຈາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ກະຊວງ
ສູນສະຖິຕິປະຈາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ, ກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ
ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການຕົນ, ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ
ລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ການສາຫຼວດສະເພາະຂອງຕົນ ໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຕກ
່ ະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າກະຊວງທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ;
4. ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທາງດານວິຊາການ
ຕາມວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ແລະ ແຜນດາເນີນງານທາງດານສະຖິຕິຂອງ ຫອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ
, ອົງ ການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂັ້ນທອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃນ
ແຕລະໄລຍະ;
5. ອອກ ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ;
6. ສາງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານ ດານສະຖິຕິ
ໃຫແກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
7. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ, ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຂະແໜງການຕົນ ທີ່ສັງລວມຈາກຫອງ
ການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງ;
8. ອອກແບບ ການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາການລາຍງານບລິຫານ, ການົດຕົວຊີ້ບອກລະດັບຂະ
ແໜງການຂອງຕົນໃນແຕລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເກັບກາຂ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
9. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດຂອງຫອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງກັບຂະແໜງການຕົນ;
10.

ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາ ຂ້ມູນສະຖິຕິຈາກຫອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ

, ອົງ ການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ກຽວຂອງກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ; ຜະລິດ, ຈັດພິມ
ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນລະດັບຂະແໜງການຕົນ;
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11.

ປະສານສົມທົບກັບຫອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງທີ່

ຕົນຂຶນ
້ ກັບ, ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບ ວຽກງານສະຖິຕິ;
12.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຕ່ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົ່າກະ ຊວງຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ

52 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຂະແໜງສະຖິຕປ
ິ ະຈາ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ພະແນກຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຂະແໜງສະຖິຕິປະຈາ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ
ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕ,ິ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ
ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ສາງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕ,ິ ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສາຫຼວດ
ສະເພາະໃນລະດັບທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານວິຊາການສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິ
ຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
4. ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນາໃຊວິທະຍາສາດດານສະຖິຕິ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມແຜນດາເນີນງານຂອງບັນດາຂະແໜງພາຍໃນ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິຂອງບັນດາ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ
ຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕລະໄລຍະ;
5. ອອກ ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ;
6. ສາງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານດານສະຖິຕິໃຫ
ແກລັດຖະກອນ;
7. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ, ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ສັງລວມຈາກບັນດາຂະແໜງ ພາຍໃນພະ
ແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງ;
8. ອອກແບບ ການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາການລາຍງານບລິຫານ, ການົດຕົວຊີ້ບອກລະດັບຂະ
ແໜງການຂອງຕົນໃນແຕລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເກັບກາຂ້ມູນຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລະ ກະຊວງ,
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
9. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດຂອງ ບັນດາຂະແໜງພາຍໃນ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ກຽວຂອງກັບຂະແໜງການຕົນ;
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10.

ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກຂະແໜງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ, ອົງການ

ລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ກຽວຂອງກັບຂະແໜງການຂອງ
ຕົນ; ຜະ ລິດ, ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຕົນ;
11.

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງພາຍໃນ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສວນອື່ນກຽວກັບ
ວຽກງານສະຖິຕ;ິ
12.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕຕ
ິ ່ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບ

ເທົ່າພະແນກຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງໜວຍງານສະຖິຕິປະຈາ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ຫອງການຂອງ
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໜວຍງານສະຖິຕິປະຈາ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ, ແຜນພັດ
ທະນາລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ ກຽວກັບວຽກ
ງານສະຖິຕິ;
3. ຄົ້ນຄວາ, ສາງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ຂອງໜວຍງານຕົນ, ການສາຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ
ການສາຫຼວດສະເພາະໃນລະດັບທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຕ່ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງທາງດານ
ວິຊາການສະຖິຕິຈາກສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ຄຸມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕ;ິ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດາເນີນງານ ໃນແຕລະໄລຍະ;
5. ອອກ ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສາຫຼວດ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ;
6. ສາງ ແຜນຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ ແລະ ຄວາມຊານານງານ ດານສະຖິຕິໃຫ
ແກ ລັດຖະກອນ;
7. ຄົ້ນຄວາ, ສາງ, ພັດທະນາ ຖານຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ສັງລວມຈາກບັນດາໜວຍງານພາຍໃນ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານທີ່ກຽວຂອງ;
8. ອອກແບບການສາຫຼວດ ແລະ ການເກັບກາການລາຍງານບລິຫານ, ການົດຕົວຊີ້ບອກຂອງໜວຍ
ງານຕົນໃນແຕລະໄລຍະ ບົນພືນ
້ ຖານຫຼັກການ ການເກັບກາຂ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
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9. ເຂົ້າເຖິງ, ນາໃຊ ຖານຂ້ມູນທຸກປະເພດຂອງບັນດາໜວຍງານພາຍໃນ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າຫອງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ກຽວຂອງກັບໜວຍງານຕົນ;
10.

ເກັບກາ, ສັງລວມ ແລະ ທວງເອົາຂ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກໜວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບຫອງການ,

ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຫົວໜວຍພື້ນຖານ ທີ່ກຽວຂອງກັບໜວຍງານຕົນ; ຜະລິດ, ຈັດ
ພິມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການຂອງຕົນ;
11.

ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາໜວຍງານຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂັ້ນ

ເມືອງ ທີ່ຕນ
ົ ຂຶ້ນກັບ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ກຽວກັບວຽກ
ງານສະຖິຕ;ິ
12.

ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຕ່ ຫອງການ, ອົງການລັດ

ທຽບເທົ່າຫອງການຂອງຕົນ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຈຸງານສະຖິຕຂ
ິ ອງຫົວໜວຍພືນ
້ ຖານ
ຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ແມນ ປະທານ ຫຼື ຜູອານວຍການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ
ເປັນຜູອອກຂ້ຕົກລົງແຕງຕັ້ງຈຸງານສະຖິຕິຂອງຕົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ຈຸງານສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
ດັ່ງນີ້:
1. ເກັບກາສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ກຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜວຍພື້ນ
ຖານຕົນ ໃຫແກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ຕາມລະບົບການສາຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບລິຫານ;
2. ບັນທຶກຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ເກັບຮັກສາຂ້ມູນສະຖິຕິຂອງຫົວໜວຍພື້ນຖານຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫມີ
ຊຸດຂ້ມູນພື້ນຖານໃນແຕລະໄລຍະຢາງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສະໜອງໃຫທຸກພາກສວນໃຫມີຄວາມເປັນເອກະພາບ;
3. ໄດຮັບການບາລຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດານວິຊາການສະຖິຕິ;
4. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫແກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງ
ຊາດ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
5. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບການຈັດຕັງ້ ແລະ ພະນັກງານສະຖິຕິ
ຫາມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ:້
1. ເປີດເຜີຍ, ເຜີຍແຜຂ້ມູນສະເພາະຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ປອມແປງ, ບິດເບືອນຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຂ້ມູນສະເພາະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ ຫຼື ສາງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຜູອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ;
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3. ນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ໄດຮັບຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ດາເນີນກິດຈະກາ ຢູ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຊເປັນບອນອີງໃນການກວດກາ ແລະ ກວດສອບ
ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຫຼື ເພື່ອການຄິດໄລໃນການເກັບພາສີ ຫຼື ອາກອນ;
4. ລະເມີດຈັນຍາບັນທາງດານສະຖິຕ;ິ
5. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັງ້ ທີສ
່ ະໜອງຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ຫາມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ລາຍງານຂ້ມູນສະຖິຕິທີ່ບ່ມີຄວາມຈິງ;
2. ເຜີຍແຜ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນທີ່ບ່ຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ;
3. ປອມແປງ, ບິດເບືອນຂ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ຂ້ມູນສະເພາະຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາ;
4. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັງ້ ທີນ
່ າໃຊຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ຫາມ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ:້
1. ນາໃຊຂ້ມູນສະເພາະຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໃນທາງທີ່ບ່ຖືກຕອງ ແລະ ເພື່ອຈຸດ
ປະສົງອື່ນທີ່ບ່ແມນສະຖິຕິ;
2. ນາໃຊຂ້ມູນສະຖິຕິ ເພື່ອຈຸດປະສົງສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແກ ຜູອື່ນ ຫຼື ທາລາຍການດາເນີນທຸລະ
ກິດຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
3. ສະໜອງຖານຂ້ມູນດິບ ຈາກການສາຫຼວດ ທີ່ໄດມາຈາກການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ
ສາຍຂວາງ ໃຫບຸກຄົນທີສາມ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນທີ່ບ່ແມນສະຖິຕິ;
4. ບັງຄັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃຫເປີດເຜີຍ, ລາຍງານ ແລະ ປະກາດໃຊຂ້ມູນທີບ
່ ່ຖືກກັບຄວາມຈິງ;
5. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ VII
ການຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ
ເທດ ໂດຍມອບໃຫກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານ
ສົມທົບ ກັບ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
2. ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
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4. ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ, ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ ຮາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ ແລວສະເໜີ
ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ສາງ, ປັບປຸງ ແລະ ສະເໜີກົດໝາຍ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕຕ
ິ ່ ລັດຖະບານ ເພື່ອນາສະເໜີສະພາ
ແຫງຊາດ ພິຈາລະນາ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບວຽກງານສະ
ຖິຕິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແຜນດາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ
ໃນແຕລະໄລຍະ;
5. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ; ຕິດຕາມ,
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວ
ກັບການພັດທະນາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕ;ິ
6. ອອກຂ້ຕົກລົງແຕງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນາການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດໃນແຕລະໄລຍະ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
7. ຄົ້ນຄວາ ສະເໜີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມັດການສາຫຼວດໃຫຍ ແລະ ຄົ້ນຄວາ ພິຈາລະນາອະນຸ
ມັດການສາຫຼວດແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
8. ການົດຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ;
9. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການ
ປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕ;ິ
10.

ພົວພັນ ກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງ

ທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານສະຖິຕິ;
11. ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ຕ່ ລັດຖະບານ ຢາງເປັນ
ປົກ ກະຕິ;
12.

ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
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1. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ ຕ່ຮາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ ແລະ
ແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕຂ
ິ ັ້ນແຂວງ;
2. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແຜນດາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ
ຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕລະໄລຍະ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບວຽກ
ງານສະຖິຕິ;
4. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ ວຽກງານສະຖິຕຂ
ິ ອງ ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະ
ຄອນ;
5. ຄົ້ນຄວາ ສະເໜີອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ອະນຸມັດການສາຫຼວດລະດັບແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການແນະນາຂອງສູນສະຖິຕິແຫງ
ຊາດ;
6. ການົດຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕລະໄລຍະ;
7. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ
ແລະ ພາກສວນອື່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ສະຖິຕິ;
8. ພົວພັນ, ຮວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕກ
ິ ບ
ັ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຢູ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການ
ຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
9. ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕ່ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຫອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ຫອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນໃສຮາງແຜນພັດທະນາລະບົບສະຖິຕຂ
ິ ັ້ນແຂວງ ແລະ ແຜນດາເນີນ
ງານສະຖິຕິຂັ້ນເມືອງ;
2. ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ແຜນດາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ
ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕລະໄລຍະ;
3. ເຜີຍແຜ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
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4. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິຂອງເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ນະຄອນ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຈຸງານສະຖິ
ຕິປະຈາບານ;
5. ຄົ້ນຄວາ ສະເໜີ ຕ່ ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພື່ອອະນຸມັດການສາຫຼວດລະ
ດັບເມືອງ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິປະຈາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການແນະນາຂອງສູນສະ
ຖິຕິແຫງຊາດ;
6. ການົດຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນແຕລະໄລຍະ;
7. ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ພາກສວນອື່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານສະຖິຕິ;
8. ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິຕ່ ອົງການປົກຄອງ ເມືອງ, ເທດ
ສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 62 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ກະຊວງ, ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່
ພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ຫອງການຂອງ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າພະແນກຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
1. ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ, ໃຫການສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດການພັດ
ທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນດາເນີນງານກຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ພິຈາລະນາ ແຜນດາເນີນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງບປະມານ ກຽວກັບວຽກງານ
ສະຖິຕິ ໃນແຕລະໄລຍະ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ, ຊີ້ນາ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ ທີ່ຂຶ້ນ
ກັບຕົນ;
4. ຊີ້ນາ, ນາພາ, ຄຸມຄອງ, ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ
ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
5. ການົດ ຕົວຊີ້ບອກ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນແຕລະໄລຍະ;
6. ປະສານ ແລະ ຊຸກຍູ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫແກການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສະຖິຕິ;
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7. ສະຫບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ໃຫຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ;
8. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ
ອົງການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ປະກອບດວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸມຄອງວຽກງານສະຖິຕິຕາມທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນມາດຕາ 58 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມນສະພາແຫງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາ
ລັດ, ອົງການກວດສອບແຫງລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 64 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫການຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລະບົບ
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 65 (ປັບປຸງ) ເນືອ
້ ໃນການກວດກາ
ເນື້ອໃນການກວດກາ ແມນ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ ກຽວກັບການຄຸມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ.
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) ແຜນການ ການກວດກາ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ສາງແຜນການດາເນີນການກວດກາຂອງຕົນຂຶ້ນ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກ
ງານສະຖິຕິ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດກິດຈະກາ ແລະ ຜົນຜະລິດສະຖິຕິ ທີ່ໄດການົດໄວໃນແຜນດາເນີນງານແຕ
ລະໄລຍະ ຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫງຊາດ.
ສາລັບ ອົງການກວດກາພາຍນອກ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 67 ຮູບການ ການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:
1. ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈງໃຫຮູລວງໜາ;
3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມນ ການກວດກາ ທີ່ມລ
ີ ັກສະນະກວດກາ ຢາງເປັນປະຈາ ແລະ ມີ
ການົດເວລາອັນແນນອນ ຊຶ່ງຕອງປະຕິບັດຢາງໜອຍ ໜຶ່ງເທື່ອ ຕ່ປ.ີ
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ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈງໃຫຮູລວງໜາ ແມນ ການກວດກາ ເມື່ອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ໂດຍ
ແຈງໃຫເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ຮູລວງໜາກອນ ຢາງໜອຍ ຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາ ເມື່ອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ແຕການກວດການັ້ນ
ໃຫດາເນີນຢາງຮີບດວນ ໂດຍບ່ໄດແຈງໃຫເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ຮູກອນລວງໜາ.
ການກວດກາ ໃຫດາເນີນທັງການກວດກາເອກະສານ ແລະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູສະຖານທີ່ປະຕິ
ບັດງານ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ການລາຍງານ ແລະ ການແກໄຂຜົນຂອງການກວດກາ
ຄະນະກວດກາ ຕອງສາງບົດບັນທຶກການກວດກາ, ບົດລາຍງານ ພອມທັງສະເໜີວີທີການແກໄຂຕ່ການ
ລະເມີດ ແລະ ລາຍງານຕ່ອົງການທີ່ມີສິດອານາດ ກຽວຂອງພິຈາລະນາ ກຽວກັບຜົນຂອງການກວດກາ.
ຄະນະກວດກາ ຕອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໜາກົດໝາຍ ກຽວກັບການສະຫບລາຍງານຜົນຂອງການ
ກວດກາ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບດານເອກະສານສະຖິຕິ ທີ່ໄດກວດກາຢາງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງເປົາ້ ໝາຍທີ່ຖກ
ື ກວດກາ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດກາ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັ່ງນີ:້
1. ຮອງຂໃຫຄະນະກວດກາ ນາສະເໜີຂ້ຕົກລົງ ກຽວກັບການກວດກາ ແລະ ບັດອະນຸຍາດກວດກາ;
2. ຮອງທຸກຕ່ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ກຽວກັບການກວດກາທີ່ບ່ຖືກຕອງ ຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບ
ການ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂ້ຕົກລົງ;
3. ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຄະນະກວດກາ, ສະໜອງເອກະສານ, ຂ້ມູນ,
ຫຼັກຖານ ແລະ ຕອບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງເນື້ອໃນການກວດກາ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກວດກາ.

ພາກທີ VIII
ງບປະມານ, ເຄືອ
່ ງໝາຍ, ເຄືອ
່ ງແບບ ແລະ ຕາປະທັບ
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ງບປະມານ
ງບປະມານ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ ແມນ ຫົວໜວຍງບປະມານຂັ້ນໜຶ່ງ ຂອງງບປະມານແຫງລັດ; ສູນ
ສະຖິຕິປະຈາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເປັນຫົວໜວຍງບປະມານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງ
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ.
ການສະໜອງ ແລະ ການນາໃຊງບປະມານ ຕາມລະບົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ໃຫປະຕິບັດຕາມ
ແຜນກິດຈະກາຂອງການຈັດຕັງ້ ສະຖິຕິແຫງຊາດ ໃນແຕລະໄລຍະ.
ທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ໄດມາຈາກງບປະມານແຫງລັດ, ການສະໜັບສະໜູນ
ຊວຍເຫຼືອຈາກຕາງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນທີ່ໄດມາ
ຢາງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ເຄືອ
່ ງໝາຍ, ເຄືອ
່ ງແບບ ແລະ ຕາປະທັບ
ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ນັບແຕຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດ ທອງຖິ່ນ ມີເຄື່ອງໝ
າຍ, ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ ແລະ ມີເຄື່ອງແບບ
ໃນເວລາເກັບກາຂ້ມູນຢູພາກສະໜາມ.
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ພາກທີ IX
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ມາດຕາ 72 ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິຄົບ
ຖວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນຕາມການົດເວລາ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ ຈະໄດຮັບການຍອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມ
ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂ້ຫາມຕາງໆ ຈະຖືກສຶກ
ສາອົບຮົມ, ກາວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກົດໝ
າຍແລວແຕກລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.
ມາດຕາ 74 (ໃໝ) ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂ້ຫາມ ທີ່ກ່ຄວາມເສຍ
ຫາຍ ບ່ຫຼວງຫຼາຍ ຈະຖືກກາວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 75 (ໃໝ) ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂ້ຫາມ ຊຶ່ງບ່ເປັນການກະທາຜິດທາງ
ອາຍາ ຈະຖືກລົງວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 76 (ໃໝ) ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດຖືກກາວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລວ ແຕຍັງສືບຕ່ລະເມີດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄດກ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 77 (ໃໝ) ມາດຕະການທາງແພງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງກ່ຄວາມເສຍຫາຍແກຜູອື່ນ ຈະ
ຕອງໃຊແທນຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດກ່ຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 78 (ໃໝ) ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸກຄົນ ທີ່ໄດລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ຂ້ຫາມ ທີ່ເປັນການກະທາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກລົງ
ໂທດທາງອາຍາ ແລວແຕກລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ພາກທີ X
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 79 (ໃໝ) ວັນສະຖິຕແ
ິ ຫງຊາດ
ວັນສະຖິຕິແຫງຊາດ ແມນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010.
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ມາດຕາ 80 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະ
ບັບນີ.້
ມາດຕາ 81 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍສະຖິຕິສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ
2010.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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