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ກົດໝາຍ
ວ່ າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ)
(ສະບັບປບ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ັ ປຸ ງ) ຈຸດປະສົງ
ມາດຕາ 1 (ປບ
້
ັ ການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງ,
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ກໍານົດ ຫຼກ
ັ
ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບດ
້
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ແນໃສ່ ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ມປ
ກຄີ, ປຸ ກລະດົມຄວາມ
້
້
ຕື່ນຕົວ, ນໍາໃຈຮັ
ກຊາດ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນພາລະ
້
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມັ່ງຄັ່ງ ເຂັມແຂງ,
ກິດປກ
ປະຊາຊົນ ຮັ່ງມີ ຜາສຸ ກ, ສັງຄົມມີ
ິ ໍາ ແລະ ສີວໄິ ລ.
ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸ ຕທ
ັ ປຸ ງ) ແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 2 (ປບ
້ າພັນທາງການເມືອງ ຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ເປນ
ັ ສະຫະພັນ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ ນ ອົງການຈັດຕັງສໍ
້
້
້ ງຄົມ ແລະ ບຸ ກຄົນທີ່ເປນ
ັ ຕົວ
ຂອງອົງການຈັດຕັງການເມື
ອງ, ອົງການຈັດຕັງການເມື
ອງ-ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັງສັ
້
້ ນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ລວມທັງຕົວແທນຄົນເຊືອຊາດລາວ
ິ ຢູ່ ຕ່າງປະ
ແທນໃຫ້ແກ່ ຊັນຄົ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
້
່ ນຕົວ ແລະ ສະໝັກໃຈ.
ເທດ ບົນພືນຖານຄວາມຕື
ັ ປຸ ງ) ການອະທິບາຍຄໍາສັບ
ມາດຕາ 3 (ປບ
ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:້
້
້
້
1. ສໍາພັນທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ການເຕົາໂຮມການຈັ
ດຕັງການເມື
ອງ, ອົງການຈັດຕັງການ
້ ງຄົມ ແລະ ບຸ ກຄົນທີ່ເປນ
້ ນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ,
ັ ຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ ຊັນຄົ
ເມືອງ-ສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັງສັ
້
້ ່ າງ
ັ ກ ້ອນກໍາລັງທີ່ມີການຈັດຕັງຢ
ິ ຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ ໃຫ້ເປນ
ໄວ ລວມທັງຕົວແທນຄົນເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
ັ ຈຸດໝາຍລວມຂອງຊາດ;
ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອປະຕິບດ
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້
້
້
ອງ ໝາຍເຖິງ ກໍາລັງແຮງຂອງທົ່ວປວງຊົນ ທີ່ໄດ້ເຕົາໂຮມ
ເຂົາໃນການ
2. ພືນຖານການເມື
້
້
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນ
ຈັດຕັງຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ເພື່ອປກ
ັ ປຸ ງ ບູ ລະນະອໍານາດລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ;
ການປບ
້
ັ ລາວ;
3. ອົງການຈັດຕັງການເມື
ອງ ໝາຍເຖິງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
້
4. ອົງການຈັດຕັງການເມື
ອງ-ສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ ມ
ັ ລາວ, ສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ ແລະ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ;
ປະຊາຊົນປະຕິວດ
້ ງຄົມ ໝາຍເຖິງ ສະຫະພັນ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທ,ິ ສະໂມສອນ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ອົງການຈັດຕັງສັ
6. ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະ
ຂັນ້ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ກໍາມະການ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ ໂດຍແມ່ ນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມ
້ ນ້ ເປນ
ັ ຜູ ຮ
້ ບ
ັ ຮອງເອົາ;
ສາມັນ ຫຼ ື ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂັນນັ
7. ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນທີ່ສັງກັດຢູ່ ໃນຄະນະກໍາມະການແນວລາວ
້ ຊັນຄົ
້ ນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ລວມທັງຕົວ
ັ ຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາອົງການຈັດຕັງ,
ສ້າງຊາດ ຊຶ່ງເປນ
້
ິ ຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ;
ແທນຄົນເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
8. ວຽກງານແນວໂຮມ ໝາຍເຖິງ ວຽກງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
9. ການທູດປະຊາຊົນ ໝາຍເຖິງ ການສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ດີ ຂອງປະຊາຊົນ ລະຫວ່າງປະເທດ.
ັ ປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ ຽວກັບແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 4 (ປບ
ັ ຍາ, ເຫື່ອແຮງ,
ລັດ ຊຸກຍູ ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເປີດກວ້າງໃນການປະກອບສ່ວນ ທາງດ້ານສະຕິປນ
່ ອນໄຫວ
້
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາໃນການເຄື
ຊັບສິນ ຂອງບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ົ ປອ
້ ງການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ລວມທັງພາຄີ ໃນ
ວຽກງານແນວໂຮມ, ປກ
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອປະຕິບດ
ັ
ການປະຕິບດ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ພາລະກິດປກ
ື
ລັດ ສ້າງເງ່ ອນໄຂອໍ
ານວຍຄວາມສະດວກດ້ວຍການປະກອບ ບຸ ກຄະລາກອນ, ພາຫະນະ, ອຸ ປະ
ັ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ
ກອນ, ງ ົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບດ
ັ ຢ່າງດີ.
ຕົນໄດ້ເປນ
ັ ປຸ ງ) ຫຼກ
ັ ການ ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 5 (ປບ
້
້ ດັ່ງນີ:້
ັ ການ ຕົນຕໍ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຈັດຕັງ້ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ບົນພືນຖານຫຼ
ກ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງ
1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບດ
ຊາດ;
ຶ ສາຫາລື, ປະສານສົມທົບ ແລະ ເປນ
ັ ເອກະພາບ ໃນການ
2. ລວມສູ ນປະຊາທິປະໄຕ, ປກ
ເຄື່ອນໄຫວ;
ັ ແບບຢ່າງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ.
3. ຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈ ແລະ ເປນ
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ັ ປຸ ງ) ການຮ່ວມມືສາກົນ
ມາດຕາ 6 (ປບ
ັ ຕ່ າງປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານ
ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນ ຮ່ວມມືກບ
ແນວໂຮມ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ສ້າງພະນັກງານ, ຍາດແຍ່ ງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ
້
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ມີຄວາມເຂັມແຂງ
ໜັກແໜ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການທູດປະຊາ
ຊົນ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງປະຊາຊາດ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ ລວມທັງສະ
ໜັບສະໜູນຂະບວນການຕໍ່ສູ ເ້ ພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມກ ້າວໜ້າທາງສັງຄົມຢູ່ ໃນໂລກ.

ພາກທີ II
ແນວລາວສ້າງຊາດ
ໝວດທີ 1
້ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ທີ່ຕັງ,
ມາດຕາ 7 ທີ່ຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ພາກສ່ວນໜຶ່ງ ໃນລະບົບການເມືອງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ ນພັກປະຊາ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ເປນ
້
ັ ແກນນໍາ ແລະ ເປນ
ັ ພືນຖານການເມື
ັ ລາວ ເປນ
ຊົນປະຕິວດ
ອງໜຶ່ງ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ.
ແນວລາວສ້າງຊາດ ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ ອັນສະຫງ່ າລາສີ ຂອງແນວລາວອິດສະລະ
້
້
່ ສູ ກ
້ ຊາດ
ູ້
ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົາໃນການຕໍ
ໃນເມື່ອ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ .
ກ່ ອນ ແລະ ການປກ
ັ ປຸ ງ) ພາລະບົດບາດ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 8 (ປບ
້ ດັ່ງນີ:້
ແນວລາວສ້າງຊາດ ມີພາລະບົດບາດ ຕົນຕໍ
້
້
ັ ຄັນທຸງ ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
1. ເປນ
ກຄີປອງດອງ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ ປຸ ງກໍາລັງແຮງທົ່ວປວງຊົນ;
ແຂງ ແລະ ປບ
້ ່ ວມໃນພາລະກິດປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ
2. ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸ ກລະດົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົາຮ
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ;
ັ ເຈົາ້ ໃນການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ດີ
3. ເສີມຂະຫຍາຍ ສິດເປນ
້ ນຕ່າງໆ;
ົ ປອ
້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັນຄົ
ງາມ, ປກ
4. ໃກ ້ຊິດຕິດແທດ, ເກັບກໍາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ສ່ອງແສງມານະຈິດ ແລະ ຄວາມມຸ່ ງມາດປາຖະ
ໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການອໍານາດລັດ ແລະ ພາຄີຂອງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ ໂດຍຜ່ານຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
ັ ໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບພາຄີຂອງຕົນ.
6. ເປນ
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ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 9 (ປບ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
້
ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທັງຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
ັ ແຜນການ, ແຜນ
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ເປນ
້
ັ ;
ງານ, ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.

ິ າໍ ອື່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
3. ສະເໜີ ສ້າງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ຂອງຕົນ;
ັ ເຈົາ້ ຂອງປະຊາຊົນລາວ
4. ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸ ກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປນ
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ບັນດາເຜົ່າ ໃນການປະຕິບດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
້
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ິ ານ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ພະ
ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່ າວ, ອົງການບໍລຫ
້ ນ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ເພື່ອສະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຄໍາສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາແກ ້ໄຂ;
ເໜີ ຕໍ່ອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ວມການປບ
ັ ປຸ ງ, ບູ ລະນະອໍານາດລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ;
6. ເຂົາຮ
ົ ປອ
້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ, ພາຄີ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ
7. ປກ
້ ່ ວມການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍ່ ງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
ແລະ ເຂົາຮ
້ ກຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອຮັ
8. ປະກອບສ່ວນ ປກ
ັ ດີງາມ ຂອງຊາດ ແລະ ເຜົ່າ;
ຄອງປະເພນີອນ
້ ນດີງາມ ຂອງແນວລາວອິດສະ
9. ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ ,້ ບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ມູນເຊືອອັ
ລະ, ແນວລາວຮັກຊາດ ໃຫ້ແກ່ ຄົນຮຸ່ ນຫຼງັ ;
10. ສະເໜີບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນ, ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບຸ ກຄະລາກອນ ຂອງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່
້
້
ັ ຕົວແທນ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັງ້ ເຂົາໃນອົ
ເປນ
ງການຈັດຕັງການເມື
ອງ, ສະພາ
້
້ ່ ນ ຕາມລະບຽບການ;
ແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ແລະ ອົງການຈັດຕັງອື
11. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວ
ໂຮມ;
12. ເສີມຂະຫຍາຍ ການທູດປະຊາຊົນ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ;
້ ງ ຢ່າງ
13. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ ຽວກັບແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ຂັນເທິ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ເປນ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
14. ນໍາໃຊ້ສດ
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ໝວດທີ 2
້ ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄະລາກອນ
ລະບົບການຈັດຕັງ,
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ລະບົບການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 10 (ປບ
້
ລະບົບການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ສີ່ ຂັນ:
1.

ສູ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;

2.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;

3.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;

4.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ບ້ານ.

ມາດຕາ 11 (ໃໝ່) ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນລະບຽບການກ່ ຽວ
້
ກັບການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ລະຂັນ.
ັ ປຸ ງ) ໂຄງປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 12 (ປບ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ ລະຂັນ້ ມີ ໂຄງປະກອບບຸ ກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ:້
1.

ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;

2. ຄະນະປະຈໍາຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;
3. ປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;
4. ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດປະຈໍາການ ແລະ ບໍ່ປະຈໍາການ.
ື
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ເງ່ ອນໄຂ
ຂອງກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ື
ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ມີເງ່ ອນໄຂ
ດັ່ງນີ:້
້
ັ ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຄົນເຊືອຊາດລາວ
ິ ຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ;
ເປນ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
ໍ້
ົ ບາດ, ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມເຊື່ອໝັນ້ ຈາກປະຊາຊົນ ບ່ອນຕົນດໍາລົງຊີວດ
ິ
2. ມີນາໃຈຮັ
ກຊາດ, ມີບດ
1.

ແລະ ອົງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
ັ ແບບຢ່າງທີ່ດີ ໃນການປະຕິບດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ,
3. ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈ, ເປນ
ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
4. ມີຄວາມສາມາດ ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີປອງດອງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນລາວບັນ
ດາເຜົ່າ;
5. ມີການສຶກສາ ຫຼ ື ວິຊາສະເພາະ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ.
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ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 14 (ປບ
ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ ລະຂັນ້ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
1.

້
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ
ຄົນຄວ້
າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະ
້
່ າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປຸ ກລະດົມປະ
ຊຸມໃຫຍ່ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ເຂົາໃຈຢ
້
ັ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ;
ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
3. ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
້
ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຂັນຂອງຕົ
ນ;
້ ນ;
້ ່ ວມກອງປະຊຸມຕ່ າງໆ ຕາມການເຊືອເຊີ
4. ເຂົາຮ
້ ່ ວມການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍ່ ງ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ເຂົາຮ
6. ພົວພັນ, ຕິດແທດກັບຮາກຖານ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ;
້ ນ ຂ່າວສານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ;
ັ ຂໍມູ
7. ໄດ້ຮບ
້ າ
ິ ຊີນໍ
8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ ຽວກັບແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຂໍທດ
້
ຈາກປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຂັນຂອງຕົ
ນ;
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
9. ນໍາໃຊ້ສດ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງປະທານ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 15 (ປບ
ິ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
ປະທານ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ ລະຂັນ້ ມີສດ
້ າ ການສ້າງ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຂັນຂອງຕົ
້
ຊີນໍ
ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັງ້
1.

ັ ;
ປະຕິບດ
້ ກ, ລັດ,
ຶ ສາຫາລື, ປະສານສົມທົບ ວຽກງານກ່ ຽວກັບແນວໂຮມ ກັບອົງການຈັດຕັງພັ
2. ປກ
້
້ ງຄົມ ແລະ ບຸ ກຄົນອື່ນ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ, ອົງການຈັດຕັງສັ
ັ ຕົນ້ ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນ ທີ່ເປນ
ັ ພາຄີ;
ເປນ
ັ ຫາຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ,
3. ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ສະເໜີບນ
ມະຕິ ແລະ ຄໍາສັ່ງ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ລວມທັງຄົນ
້
ິ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ;
ເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
ັ ຜູ ຕ້ ກ
ັ ປະທານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ
ົ ລົງ, ຮຽກໂຮມ ທັງເປນ
4. ເປນ
້
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂັນຂອງຕົ
ນ;
5. ຊຸກຍູ ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້ ນ ຂ່າວສານຕ່ າງໆ ຈາກອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ;
ັ ຂໍມູ
6. ໄດ້ຮບ
7. ລາຍງານ ສະພາບວຽກງານແນວໂຮມ ຕໍ່ການຈັດຕັງ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
8. ນໍາໃຊ້ສດ
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ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງປະທານ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດປະຈໍາການ
ມາດຕາ 16 (ປບ
ແລະ ບໍ່ປະຈໍາການ
ຮອງປະທານ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດປະຈໍາການ ແຕ່ລະຂັນ້ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
້
ັ ວຽກງານລວມ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈໍານວນໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງປະທານຄະ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ.
ໃນກໍລະນີ ປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຕິດຂັດ ແມ່ ນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາ
ັ ຜູ ວ
້ ກ
ື ມອບໝາຍຈາກປະທານນັນ້ ເປນ
້ ່ າການແທນ.
ມະການແນວລາວສ້າງຊາດປະຈໍາການ ຜູ ຖ
ສໍາລັບສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ບໍ່ປະຈໍາການ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
້ ່ ປະຈໍາການ ຂອງແນວ
ຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ ນ ການຈັດຕັງທີ
ັ ໜ້າທີ່ແທນ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ເປີດກອງ
ລາວສ້າງຊາດ ຊຶ່ງເຮັດບົດບາດປະຕິບດ
ປະຊຸມສາມັນປະຈໍາປ.ີ
້ ນກາງ, ຂັນແຂວງ
້
້ ອງ ມີ
ຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຂັນສູ
ແລະ ຂັນເມື
ປະທານ, ບັນດາຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາແນວລາວສ້າງຊາດ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
້
ັ ປຸ ງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ອື່ນ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານແນວໂຮມ
ຄົນຄວ້າ
ສ້າງ ແລະ ປບ
ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
້ າ ການຈັດຕັງເຜີ
້ ຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກົດລະບຽບ,
2. ຊີນໍ
1.

ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ມະຕິ ແລະ ຄໍາສັ່ງຕ່ າງໆ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງແນະນໍາການຈັດຕັງ້
ັ ;
ປະຕິບດ
້ ກ,
ຶ ສາຫາລື ວຽກງານກ່ ຽວກັບແນວໂຮມ ກັບອົງການຈັດຕັງພັ
3. ປະສານສົມທົບ ແລະ ປກ
້
້ ງຄົມ ແລະ ບຸ ກຄົນທີ່ເປນ
ັ
ລັດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ບັນດາອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ, ອົງການຈັດຕັງສັ
ພາຄີຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
ັ ຫາຕ່ າງໆ ກ່ ຽວກັບແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ
4. ປະກອບຄໍາເຫັນ, ສະເໜີບນ
ໝາຍຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
5. ຮຽກໂຮມ ແລະ ນໍາພາດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນ,
້
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ແລະ ກອງປະຊຸມຮັບການລາຍງານສ່ອງແສງ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັງພາຄີ
ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງປະທານ;
ຶ ສາຫາລື ກັບຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
6. ປະສານສົມທົບ ແລະ ປກ
້
ົ້
ັ ສະມາ
ປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ໃນການຄັດເລືອກເປາໝາຍບຸ
ກຄະລາກອນ ທີ່ຈະອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັງ້ ເປນ
້
ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ;
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ທ້ອງຖິ່ນ;

້ ນກາງ ແລະ
7. ຊຸກຍູ ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດຂັນສູ

້ ນ ຂ່າວສານ ຈາກອົງການຈັດຕັງທີ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ລວມ
8. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ບັນດາຂໍມູ
້
ິ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
ທັງຄົນເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
9. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່ າງປະເທດ ແລະ ສາກົນ ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ຮັບຮອງ ແລະ ຊຸກຍູ ້ ແຜນການຕິດຕາມ ກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນແຕ່ ລະໄລ
ຍະຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
11. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ ຽວກັບແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສາ
້ ງ;
ມັນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ຕໍ່ຂັນເທິ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
12. ນໍາໃຊ້ສດ
້ ດ ການເປນ
ັ ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ການສິນສຸ
້ ດລົງ ໃນກໍລະນີ ດັ່ງນີ:້
ັ ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຈະສິນສຸ
ການເປນ
1. ໝົດສະໄໝກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ;
ັ ຕົວແທນ;
2. ໝົດສິດຈາກການເປນ
3. ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໃນສະຖານການກະທໍາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ;
ົ ;
4. ຖືກປດ
5. ລາອອກ;
ິ .
6. ເສຍຊີວດ

ພາກທີ III
ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
້ ນ,
ັ ຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ ຊັນຄົ
ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ ນ ການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນ ທີ່ເປນ
້ ່ ເປນ
ັ ພາ
ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ. ແຕ່ການຈັດຕັງທີ
ັ ເອກະລາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ ຽວ
ັ ້ ຍັງຮັກສາຄວາມເປນ
ຄີນນ
ຂ້ອງ.
ັ ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ການຈັດຕັງ້ ທີ່ເປນ
້
ັ ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງງຊາດ ແມ່ ນ ອົງການຈັດຕັງການເມື
ການຈັດຕັງ້ ທີ່ເປນ
ອງ, ອົງການ
້ ກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
້
້ ງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ສ້າງຕັງຂຶ
້ ນຖື
ຈັດຕັງການເມື
ອງ-ສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສັ
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ັ ປຸ ງ) ບຸ ກຄົນທີ່ເປນ
ັ ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 22 (ປບ
ັ ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ ນ ບຸ ກຄົນທີ່ມີເງ່ ອນໄຂດຽວກັ
ື
ບຸ ກຄົນທີ່ເປນ
ນກັບກໍາມະການ
່
້
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຕາມທີໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ ແລະ ຕ ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີ
ຈາກຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ:້
້ ນ, ຄວາມມຸ່ ງມາດປາຖະໜາ, ການສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
ເກັບກໍາຂໍມູ
້
ັ ແນວ
2. ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ, ໂຄສະນາ, ປຸ ກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ປະຕິບດ

1.

ທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວ
ສ້າງຊາດ;
3. ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ;
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ໃນການປຸ ກລະ
4. ປະສານສົມທົບ ກັບຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນທີ
້ ່ ວມໃນການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ວຽກງານແນວໂຮມ;
ດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົາຮ
ບດ
ັ ກໍາ
ົ ແທນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແນວລາວສ້າງຊາດ ຮັບຮອງເອົາເປນ
5. ສະເໜີຕວ
ມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;
້ ນ ຂ່າວສານ ກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;
ັ ຂໍມູ
6. ໄດ້ຮບ
້
ັ ນະໂຍບາຍ ສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ
7. ຊຸກຍູ ້ ບັນດາການຈັດຕັງຂອງຕົ
ນ ໃຫ້ປະຕິບດ

້ ່ ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ເປນ
ັ ຕົນ້ ການສ້າງບ້ານສາມັກຄີ;
ແລະ ເຂົາຮ
້ ່ ວມ ຂົນຂວາຍ ການສ້າງຕັງ້ ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນ ເພື່ອແກ ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
8. ເຂົາຮ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ບັນຫາອື່ນ;
ົ ປອ
້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍ;
ັ ການປກ
9. ໄດ້ຮບ
ຶ ສາຫາລື ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ໃນການແກ ້ໄຂຄໍາສະເໜີ ຂອງປະຊາຊົນ;
10. ປກ
ັ ພາຄີຂອງແນວ
11. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ແລະ ບຸ ກຄົນ ທີ່ບໍ່ເປນ
ລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ;
12. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພາຄີ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການແນວລາວ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ສ້າງຊາດ ຢ່າງເປນ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
13. ນໍາໃຊ້ສດ

ພາກທີ IV
້
ການເຕົາໂຮມ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ
້
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການເຕົາໂຮມ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ
້ ບຸ ກຄົນ,
ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດທຸກຂັນ້ ມີໜ ້າທີ່ ຊຸກຍູ ,້ ປຸ ກລະດົມ ການຈັດຕັງ,
້
້ ງົ ຄຸ ນວຸ ດທິ ທີ່ມີບດ
ົ ບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ໃຫ້ມກ
ີ ານເຄື່ອນໄຫວ ຫຼາຍຮູ ບ ຫຼາຍສີ ໃນການເຕົາໂຮມ
ຜູ ຊ
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້ ນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ລວມທັງ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກ ຊັນຄົ
້
້
ັ ກໍາລັງແຮງເຂົາໃນການປ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ
ິ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປນ
ຄົນເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
ກ
ປະເທດຊາດ.
້
ີ ານເຕົາໂຮມ
ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ວິທກ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ
້
ັ ດ້ວຍວິທກ
ີ ານ ດັ່ງ
ການເຕົາໂຮມ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ປະຕິບດ
ນີ:້
ໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸ ກລະດົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້
້
່ ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະ
ຮັກຊາດ, ສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນຂະບວນການແຂ
1.

ນາ;
້
ັ ແບບຢ່າງທີ່ດີ, ເປນ
ັ ຜູ ນ
້ າໍ ໜ້າ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດ
2. ເປນ
ບດ
ໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
3. ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼາຍຮູ ບ ຫຼາຍສີ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ ້ຂະບວນການ ສ້າງບ້ານສາມັກຄີ ໂດຍສອດ
ຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
້
4. ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບການຈັດຕັງຂອງພັ
ກ ແລະ ລັດ ເພື່ອສ້າງກ ້ອນກໍາລັງສາມັກຄີປອງ
້ ່ ວມການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ດອງທົ່ວປວງຊົນ ເຂົາຮ
ບດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
້
ື ຊຶ່ງກັນ ແລະ
ິ ຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ ໃຫ້ສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼອ
5. ຊຸກຍູ ້ ຄົນເຊືອຊາດລາວ
ທີ່ດໍາລົງຊີວດ
ັ ຍາ ແລະ ທຶນຮອນ
ັ ກົດໝາຍ ຂອງປະເທດທີ່ຕົນອາໄສຢູ່ , ປະກອບສ່ວນສະຕິປນ
ກັນ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບດ
້
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຕົນ.
ເຂົາໃນການປ
ກ

ພາກທີ V
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ ນ ການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍຜ່ານຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນ, ຄໍາສະເໜີ,ີ ການສ່ອງແສງ ເຖິງຄວາມມຸ່ ງມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກ່ ຽວກັບການຈັດ
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຕັງປະຕິ
ບດ
ຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ົ້
ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ເປາໝາຍ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
້
ົ
ເປາໝາຍ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ດັ່ງນີ:້
້
1. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່ າວ;
ິ ານ;
2. ອົງການລັດບໍລຫ
3. ອົງການຕຸ ລາການ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
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4. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
5. ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ.
້
ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ເນືອໃນການຕິ
ດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
້
ເນືອໃນການຕິ
ດຕາມກວດກາ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ດັ່ງນີ:້
ັ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ
ການປະຕິບດ
້
ຂັນແຂວງ
ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່ າວ;
້
ັ ກົດໝາຍ ຂອງອົງການລັດບໍລຫ
ິ ານ ທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ພັນທະພືນຖານ
2. ການປະຕິບດ
1.

ຂອງພົນລະເມືອງ;
ັ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການຕຸ ລາການ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
3. ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
4. ການນໍາໃຊ້ສິດ, ການປະຕິບດ
5. ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພາຄີແນວລາວສ້າງຊາດ;
6. ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄວາມມຸ່ ງມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ;
້ ດແຍ່ ງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
7. ການແກ ້ໄຂຂໍຂັ

ພາກທີ VI
ກອງປະຊຸມ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ປະເພດກອງປະຊຸມ
ມາດຕາ 29 (ປບ

ກອງປະຊຸມ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ສີ່ ປະເພດ ດັ່ງນີ:້
1.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ;

2. ກອງປະຊຸມສາມັນ;
3. ກອງປະຊຸມວິສາມັນ;
4. ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ.
ັ ປຸ ງ) ກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ມາດຕາ 30 (ປບ
ຶ ງ,
ກອງປະຊຸ ມໃຫຍ່ ຜູ ແ້ ທນແນວລາວສ້າງຊາດ ທົ່ວປະເທດ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ, ເມືອ
້ ຊຶ່ງ ຫ້າປີ ໃດ
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ບ້ານ ແມ່ ນກອງປະຊຸມສູ ງສຸ ດ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ
ີ ຂຶນ້ ເທື່ອໜຶ່ງ. ກ່ ອນຈະເປດ
ີ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຕອ
້ ງໄດ້ແຈ ້ງໄປ
ເປດ
້
້ ມ ກ່ ອນ
ຍັງ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນລຸ່
ໜຶ່ງ ປ.ີ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ມາດຕາ 31 (ປບ
້ ດັ່ງນີ:້
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕົນຕໍ
້
1. ຄົນຄວ້
າ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງ;
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ັ ປຸ ງກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການປບ
3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະປະຈໍາ, ປະທານ, ຮອງປະ
ທານ ແນວລາວສ້າງຊາດ;
4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ປະທານ, ຮອງປະທານກວດກາ ຂອງຄະນະກາມະການ
້
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ;
5. ພິຈາລະນາ ບັນຫາສໍາຄັນຕ່ າງໆ;
6. ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແນວລາວສ້າງຊາດ.
ັ ປຸ ງ) ກອງປະຊຸມສາມັນ
ມາດຕາ 32 (ປບ
ກອງປະຊຸມສາມັນ ແມ່ ນ ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ປະຈໍາປີ ໂດຍ
້ ນ້ ເປນ
ັ ຜູ ຮ
ັ ປະທານກອງປະຊຸມ.
້ ຽກໂຮມ ແລະ ເປນ
ແມ່ ນ ປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນນັ
້ ່ ວມຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ
ກອງປະຊຸມສາມັນ ຕ ້ອງມີກາໍ ມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ເຂົາຮ
້ ງແຈ ້ງໄປຍັງກໍາມະການແນວ
ຂອງຈໍານວນກໍາມະການທັງໝົດ; ປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຕອ
້
້ ມກ່ ອນ ສາມເດືອນ.
ລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນລຸ່
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມສາມັນ
ມາດຕາ 33 (ປບ
້ ດັ່ງນີ:້
ກອງປະຊຸມສາມັນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕົນຕໍ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໜຶ່ງປີ ຜ່ານມາ, ທິດ
້
ທາງໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ;
1.

2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຕ່ າງໆ;
້
3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີເພີ່ມກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ
ຕາມລະບຽບການ;
້ ນ
ັ ພາຄີ ຂອງແນວລາວສ້າງ
4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັງ້ ຫຼ ື ບຸ ກຄົນ ເຂົາເປ
້
ຊາດ ໃນຂັນຂອງຕົ
ນ;
້
5. ຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມແນວລາວສ້າງຊາດ ຂັນຂອງຕົ
ນ.
ັ ປຸ ງ) ກອງປະຊຸມວິສາມັນ
ມາດຕາ 34 (ປບ

້
ີ ຂຶນເວລາໃດກໍໄດ້
ັ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເພື່ອພິຈາ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຈະເປດ
ໃນກໍລະນີຈາໍ ເປນ

ລະນາບັນຫາສໍາຄັນ ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ.
້
້ ່ ວມຢ່າງ
ີ ຂຶນໄດ້
ໍ ່ ອມີກາໍ ມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ເຂົາຮ
ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຈະເປດ
ກໍຕ່ ເມື
ໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຈໍານວນກໍາມະການທັງໝົດ.
ມາດຕາ 35 (ໃໝ່) ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ

້ ່ າງໜ້ອຍ
ີ ຂຶນຢ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ້ ເປດ
ເດືອນລະເທື່ອ ເພື່ອພິຈາລະນາ ບັນຫາສໍາຄັນ, ມີຈດ
ຸ ສຸ ມຕິດພັນກັບມະຕິ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວ

ສ້າງຊາດ.
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້ ລ
ີ ກວ້າງ ເປດ
ີ ຂຶນປ
ີ ະເທື່ອ
ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດເປດ
ກ່ ອນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັນ້
ແຂວງ.
ສາມເດືອນໃດ ຄະນະປະຈໍາຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຮັບການສ່ອງແສງຈາກບັນດາ
ພາຄີ, ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ອ້ອມຂ້າງສູ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ັ ປຸ ງ) ມະຕິກອງປະຊຸມ
ມາດຕາ 36 (ປບ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ, ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາ
ັ ຮອງບັນຫາສໍາຄັນ ທີ່ໄດ້ນໍາມາພິຈາລະນາ.
ຕອ້ ງມີມະຕິຮບ
ໍ ່ ອມີຜູແ້ ທນ ແລະ ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ມະຕິກອງປະຊຸມ ຈະມີຄຸນຄ່າໃຊ້ໄດ້ ກໍຕ່ ເມື

້ ່ ວມປະຊຸມຮັບຮອງເອົາ ເປນ
ັ ຈໍານວນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ທີ່ເຂົາຮ

ພາກທີ VII
ງ ົບປະມານ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ມາດຕາ 37 (ປບ
ແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແຕ່ ລະຂັນ້ ມີ ດັ່ງນີ ້ :
ລາຍຮັບ ຈາກງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ;
ີ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
2. ລາຍຮັບ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວຫາລາຍໄດ້ທ່ ຖື
1.

້ ງພາຍໃນ ແລະ
ື ຂອງບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງທັ
3. ລາຍຮັບ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອ
ຕ່າງປະເທດ;
4. ລາຍຮັບອື່ນ ທີ່ຖືກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ັ ປຸ ງ) ການຄຸ ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ
ມາດຕາ 38 (ປບ
ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັນ້ ຄຸ ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ງ ົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ພາກທີ VIII
້
ຂໍຫ້າມ
້ າມ ສໍາລັບຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ຂໍຫ້
ມາດຕາ 39 (ປບ
ຶ ຕິກາໍ ດັ່ງນີ:້
ຫ້າມຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ມີພດ
1. ສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າທີ່ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
້ ນ
ັ ກຸ່ ມກ ້ອນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຄວາມສາມັກຄີ
2. ຈັດຕັງເປ
ພາຍໃນຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ;
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້
3. ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງບຸ ກຄົນ, ລວມໝູ່ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ;
ັ ໜ້າທີ່;
4. ເມີນເສີຍຕໍ່ການປະຕິບດ
ັ ການລະເມີດກົດໝາຍ.
ຶ ຕິກາໍ ອື່ນ ທີ່ເປນ
5. ມີພດ
້ າມ ສໍາລັບບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້ ່ນ
ັ ປຸ ງ) ຂໍຫ້
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງອື
ມາດຕາ 40 (ປບ
້ ່ ນ ມີພດ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງອື
ຶ ຕິກາໍ ດັ່ງນີ:້
ຫ້າມບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້ ຍົກຍ ້າຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ຫຼ ື ກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ
້
ແຕ່ງຕັງ,
້
້ ງ;
ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ແນວລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ ແລະ ຂັນເທິ
2. ຂັດຂວາງ, ນາບຂູ່ , ໃຊ້ຄວາມຮຸ ນແຮງ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ ຫຼ ື ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
1.

ແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
້
3. ລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຍັກຍອກ, ສໍໂກງເອົ
າຊັບສິນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
ັ ການລະເມີດກົດໝາຍ.
ຶ ຕິກາໍ ອື່ນ ທີ່ເປນ
4. ມີພດ

ພາກທີ IX
ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ
ໝວດທີ 1
ການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ອົງການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 41 (ປບ
ອົງການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
1.

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ;

2. ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ແນວລາວສ້າງຊາດ ບ້ານ.
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 42 (ປບ
ໃນການຄຸ ້ມຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ, ສູ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ດັ່ງນີ:້
້
1. ຄົນຄວ້
າ ສ້າງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ ຽວກັບວຽກ
ງານແນວໂຮມ ເພື່ອສະເໜີອງົ ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະ
້
ັ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງຕົນ ເປນ
ບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ກົດລະ
ບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
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້
ັ ວຽກງານແນວໂຮມ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
4. ຕິດຕາມ, ແນະນໍາ ຊຸກຍູ ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບຽບການກ່ ຽວກັບແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
້ ນ,
5. ປຸ ກລະດົມ, ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
້ ກ
ັ ພົນລະເມືອງດີ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອຮັ
ີ ວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງ, ເປນ
ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ໃຫ້ມຄ
້ ່ ວມໃນການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະ
ັ ລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ເຂົາຮ
ຊາດ, ເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ນາປະເທດຊາດ;
ັ ມະຕິ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ ້ງການ ແລະ ລະບຽບ
6. ພິຈາລະນາ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ ການປະຕິບດ
້ ມ ຫຼ ື ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ
ການ ຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນລຸ່
້
ັ ນິຕກ
ິ າໍ ດັ່ງກ່ າວ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫຼ ື ມະຕິກອງປະຊຸມຂັນຂອງຕົ
ການປະຕິບດ
ນ;
້ ຍົກຍ ້າຍ ຫຼ ື ປດ
ົ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແນວລາວ
7. ພິຈາລະນາ ການແຕ່ງຕັງ,
້
້ ປບ
້ ປບ
ັ ປຸ ງ, ຍຸ ບເລີກກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ; ແນະນໍາການສ້າງຕັງ,
ັ ປຸ ງ ຫຼ ື ຍຸ ບເລີກ
ສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ, ການສ້າງຕັງ,
້ ມ;
ກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດຂັນລຸ່
້
8. ລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍຮູ ບການຕ່ າງໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ;
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ, ຕ່ າງ
9. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັງທີ
ປະເທດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກົນ ຕາມລະບຽບການ;
້ ງຂອງຕົນ ຢ່າງເປນ
ັ ປກ
ົ ກະ
10. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຕໍ່ຂັນເທິ
ຕິ;
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
11. ນໍາໃຊ້ສດ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 43 (ປບ
້ ຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ
ໃນການຄຸ ມ
ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດລະບຽບ ຂອງແນວ
1. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລາວສ້າງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂອງສູ ນກາງແນວລາວ
້
ສ້າງຊາດ ແລະ ຂັນຂອງຕົ
ນ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
ັ ວຽກງານແນວໂຮມ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ
3. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ້, ແນະນໍາ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການ ແລະ ກົດລະບຽບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
້ ນ,
4. ປຸ ກລະດົມ, ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
້ ກ
ັ ພົນລະເມືອງດີ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອຮັ
ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງ, ເປນ
້ ່ ວມໃນການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ, ສ້າງສາພັດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ເຂົາຮ
ຊາດ, ເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
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ັ ມະຕິ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ ້ງການ ແລະ ລະບຽບ
5. ພິຈາລະນາ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ ການປະຕິບດ
້ ມ ຫຼ ື ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ
ການຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດຂັນລຸ່
້
ັ ນິຕກ
ິ າໍ ດັ່ງກ່ າວ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫຼ ື ມະຕິກອງປະຊຸມຂັນຂອງຕົ
ການປະຕິບດ
ນ;
້ ຍົກຍ ້າຍ ຫຼ ື ປດ
ົ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແນວລາວສ້າງ
6. ພິຈາລະນາການແຕ່ງຕັງ,
້
ຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ;
້ ປບ
້ ປບ
ັ ປຸ ງ, ຍຸ ບເລີກ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ; ແນະນໍາການສ້າງຕັງ,
ັ
7. ພິຈາລະນາ ການສ້າງຕັງ,
້
້ ມ;
ປຸ ງ ຫຼ ື ຍຸ ບເລີກ ກົງຈັກການຈັດຕັງຂອງແນວລາວສ້າງຊາດຂັ
ນລຸ່
້
8. ລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍຮູ ບການຕ່ າງໆທີ່ຖືກຕອ້ ງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ອົງການພາຄີ;
້ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ
9. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັງຕ່
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼ ື ການມອບໝາຍ ຈາກອົງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
10. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຕໍ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ
້ ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປນ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ການຈັດຕັງອື
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
11. ນໍາໃຊ້ສດ
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ມາດຕາ 44 (ປບ
້ ຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ ມ
ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ:້
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ
1. ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ງ ແລະ ຂັນຂອງຕົ
້
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂອງຂັນເທິ
ນ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
ັ ວຽກງານແນວໂຮມ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ
3. ຕິດຕາມ, ແນະນໍາ ຊຸກຍູ ້ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
້ ນ,
4. ປຸ ກລະດົມ, ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
້ ກ
ັ ພົນລະເມືອງດີ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອຮັ
ີ ວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງ, ເປນ
ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ໃຫ້ມຄ
້ ່ ວມໃນການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ, ສ້າງສາພັດທະນາ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຂົາຮ
ຊາດ, ເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
ັ ມະຕິ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ ້ງການ ແລະ ລະບຽບ
5. ພິຈາລະນາ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ ການປະຕິບດ
ການ ຂອງຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ຫຼ ື ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ລົບລ້າງ ຫຼ ື ໂຈະ
ັ ນິຕກ
ິ າໍ ດັ່ງກ່ າວ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫຼ ື ມະຕິກອງປະຊຸມ
ການປະຕິບດ
້
ຂັນຂອງຕົ
ນ;
້
6. ລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍຮູ ບການຕ່ າງໆທີ່ຖືກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ອົງການພາຄີ;
້ ຍົກຍ ້າຍ ຫຼ ື ປດ
ົ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແນວລາວສ້າງຊາດ
7. ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັງ,
້
ຂັນຂອງຕົ
ນ;
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້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາສ້າງຕັງ,
້ ປບ
ັ ປຸ ງ, ຍຸ ບເລີກກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂັນ້
8. ສະເໜີການຈັດຕັງທີ
ຂອງຕົນ;
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ
9. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັງທີ
ຕ່ າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼ ື ການມອບໝາຍ ຂອງອົງການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ;
10. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຕໍ່ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປນ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ຄອນຫຼວງ ແລະ ການຈັດຕັງທີ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການ
11. ນໍາໃຊ້ສດ
ມອບໝາຍ.
ັ ປຸ ງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ
ມາດຕາ 45 (ປບ
້ ຄອງວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ, ແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມ
ໃນການຄຸ ມ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ:້
້
ັ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້ ງ ແລະ ຂັນຂອງຕົ
້
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ , ກອງປະຊຸມສາມັນ ແລະ ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຂອງຂັນເທິ
ນ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບ
1.

ການ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
້ ນ,
3. ປຸ ກລະດົມ, ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີ, ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
້ ກ
ັ ພົນລະເມືອງດີ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອຮັ
ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງ, ເປນ
້ ່ ວມໃນການປກ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາວັດທະນະທໍາ, ຮີດ
ັ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເຂົາຮ
ຊາດ, ເຄົາລົບ, ປະຕິບດ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງເຜົ່າ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ບ້ານ
ຄອງປະເພນີອນ
ຂອງຕົນ;
້ ່ ວມໃນການແກ ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍ່ ງ ພາຍໃນປະຊາຊົນ;
4. ເຂົາຮ
5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ການ
ສ້າງບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ, ບ້ານພັດທະນາ;
້
6. ລະດົມແຫຼ່ງລາຍຮັບ ດ້ວຍຮູ ບການຕ່ າງໆທີ່ຖືກຕ ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ອົງການພາຄີ;
7. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວໂຮມ ຕໍ່ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ, ເທດ
້ ່ ກ່ ຽວຂ້ອງຂອງບ້ານ ຢ່າງເປນ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
ສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ການຈັດຕັງທີ
ິ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການ
8. ນໍາໃຊ້ສດ
ມອບໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ັ ປຸ ງ) ອົງການກວດກາວຽກງານ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 46 (ປບ
ອົງການກວດກາວຽກງານ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
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້ ຄອງວຽກງານ ຂອງ
ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ມ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ.້
້
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມ່ ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ,
ອົງການ
1.

ກວດກາລັດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
້
ັ ປຸ ງ) ເນືອໃນການກວດກາ
ມາດຕາ 47 (ປບ
້
ການກວດກາວຽກງານຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ມີເນືອໃນ
ດັ່ງນີ:້
້
ັ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ, ແຜນພັດທະນາ ວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ
1. ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
້
້ ມ;
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແນວລາວສ້າງຊາດຂັນຂອງຕົ
ນ ແລະ ຂັນລຸ່
້ ຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ,
2. ການຄຸ ມ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
3. ການຄຸ ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານ, ວັດຖຸ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
ົ ປອ
້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງກໍາມະການແນວລາວສ້າງຊາດ, ພາຄີ, ພະນັກ
4. ການປກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ;
້
່ ນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປນ
ັ .
5. ເນືອໃນອື
ັ ປຸ ງ) ຮູ ບການການກວດກາ
ມາດຕາ 48 (ປບ
ຮູ ບການ ການກວດກາມີ ດັ່ງນີ:້
ົ ກະຕິຕາມແຜນການ;
1. ການກວດກາ ປກ
2. ການກວດກາ ໂດຍແຈ ້ງໃຫ້ຮູ ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ.
ົ ກະຕິຕາມແຜນການ ແມ່ ນ ການກວດກາ ທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການຢ່າງເປນ
ັ
ການກວດກາ ປກ
ປະຈໍາ ແລະ ມີກາໍ ນົດເວລາອັນແນ່ ນອນ.
ການກວດກາ ໂດຍແຈ ້ງໃຫ້ຮູ ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ ນ ການກວດກາ ນອກແຜນການ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມ
ັ ຊຶ່ງແຈ ້ງໃຫ້ເປາໝາຍຖື
ົ້
ຈໍາເປນ
ກກວດກາ ຮູ ລ້ ່ ວງໜ້າ.
ການກວດກາ ແບບກະທັນຫັນ ແມ່ ນ ການກວດກາ ທີ່ຮີບດ່ວນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ ້ງລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ເປາົ ້
ໝາຍຖືກກວດກາ.

ພາກທີ X
ລະບອບ, ແບບແຜນ ວິທເີ ຮັດວຽກ
ັ ປຸ ງ) ລະບອບວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 49 (ປບ
ຶ
ັ ລະບອບວິທເີ ຮັດວຽກ ຕາມຫຼກ
ັ ການ ຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈ, ປກ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ປະຕິບດ
ັ ເອກະພາບໃນການກະທໍາ ສົມທົບຫຼກ
ັ ການລວມສູ ນປະຊາທິປະໄຕ
ສາຫາລື ຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເປນ
ຶ ສາຫາລື ເພື່ອຄວາມເປນ
ັ ເອກະພາບ.
ັ ການປກ
ກັບຫຼກ

18

ັ ບ່ອນປກ
ຶ ສາຫາລື ແລະ ເປນ
ັ ເອກະພາບ ໃນການຕົກ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ຖືເອົາກອງປະຊຸມ ເປນ
ລົງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ.
ັ ເອກະລາດ ໃນການ
ັ ້ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເຄົາລົບຄວາມເປນ
ໃນການປະສານສົມທົບກັບພາຄີນນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ັ ປຸ ງ) ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 50 (ປບ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີການກວດ
້ າງໆ ແລະ ອົງ
ັ ລະບອບລາຍງານ, ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັງຕ່
ກາ, ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະຕິບດ
້
ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ; ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ກັບຕ່ າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່) ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສູ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ ນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້
້
ແກ່ ການເລືອກຕັງສະມາຊິ
ກສະພາແຫ່ງຊາດ, ການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ັ ປຸ ງກົດໝາຍ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ.
ຊາດ, ປະກອບຄໍໍາເຫັນ ຕໍ່ການສ້າງ ແລະ ປບ
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ລັດຖະບານ
ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ລັດຖະບານ ມີ ດັ່ງນີ:້
ຶ ສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ໃນການຄຸ ມ
້ ຄອງລັດ, ຄຸ ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
1. ປກ
2. ຮັບເອົາທິດທາງວຽກງານ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ;
3. ສະເໜີີ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄວາມມຸ່ ງມາດປາຖະໜາ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຕໍ່ລັດຖະ
ບານ;
້ ່ ວມກອງປະຊຸມ ສູ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.
4. ເຊີນຜູ ຕ້ າງໜ້າລັດຖະບານ ເຂົາຮ
້
ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ການພົວພັນລະຫວ່າງ ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
້
ການພົວພັນລະຫວ່າງແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
້
້
ັ ປຸ ງນິຕກ
ິ າໍ ທີ່ສໍາຄັນຂັນແຂວງ,
ແມ່ ນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປບ
ກະກຽມໃຫ້ແກ່ ການເລືອກຕັງສະມາຊິ
ກສະພາປະຊາຊົນ
້
້
ຂັນແຂວງ,
ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
ແລະ ວຽກງານອື່ນ ຕາມ
້
ການສະເໜີຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ຫຼ ື ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ.
ົ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ມາດຕາ 54 (ໃໝ່) ການພົວພັນລະຫວ່າງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ອົງການປກ
ົ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ ນ ເພື່ອປກ
ຶ ສາຫາລື,
ການພົວພັນລະຫວ່າງແນວລາວສ້າງຊາດກັບ ອົງການປກ
້ ຄອງລັດ, ຄຸ ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ ຽວກັບການຄຸ ມ
ົ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງເງ່ ອນໄຂໃຫ້
ື
ອົງການປກ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ
ົ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ, ຕອບ
ຂອງຕົນ, ແຈ ້ງທິດທາງວຽກງານ, ມະຕິກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປກ
້ ອງໃຈ ແລະ ຄໍາສະເໜີຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ລວມທັງພາຄີຂອງແນວລາວສ້າງຊາດຂັນທ້
້ ອງຖິ່ນ.
ຂໍຂ້
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ີ ອງຕົນ ແນວລາວສ້າງຊາດ ເຊີນຜູ ຕ້ າງໜ້າ ອົງການປກ
ົ
ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຄົບຄະນະປະຈໍາປຂ
້ ່ ວມ, ໃນກໍລະນີມຄ
ັ ອົງການປກ
ົ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຊີນຜູ ຕ້ າງໜ້າແນວລາວສ້າງຊາດ
ີ ວາມຈໍາເປນ
ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົາຮ
້ ່ ວມກອງປະຊຸມຂອງຕົນ.
ເຂົາຮ
ັ ພາຄີ
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່) ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ
ຶ ສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາ
ການພົວພັນລະຫວ່າງແນວລາວສ້າງຊາດກັບ ພາຄີ ແມ່ ນ ເພື່ອປກ
້
ເຫັນກ່ ຽວກັບ ການຊຸກຍູ ,້ ປຸ ກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີປອງດອງ, ການ
້ ່ ວມຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ວຽກງານແນວໂຮມ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນູນ,
ເຂົາຮ
ບດ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ປະຊາຊົນ
້
ການພົວພັນ ລະຫວ່າງ ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ້ ກັບ ປະຊາຊົນ ແມ່ ນ ການເຕົາໂຮມຄວາມ
້ ນ, ສາສະໜາ, ເພດ, ໄວ ໃຫ້ນາໍ ໃຊ້ສິດ ແລະ ປະ
ສາມັກຄີປອງດອງ, ປຸ ກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັນຄົ
ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງ
ັ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ປກ
ຕິບດ
ັ ດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງເຜົ່າ.
ປະເພນີອນ

ພາກທີ XI
້ ທຸງ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ວັນສ້າງຕັງ,
້
ັ ປຸ ງ) ວັນສ້າງຕັງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 57 (ປບ
້
ວັນສ້າງຕັງແນວລາວສ້
າງຊາດ ແມ່ ນ ວັນທີ 13 ສິງຫາ 1950.
້ ນ
ໃນແຕ່ລະປີ ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ ລະຂັນ້ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັນຄົ
້
ີ ສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່ າວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທົ່ວປວງຊົນ, ຫວນຄືນເຖິງ
ຕ່າງໆ ຈັດຕັງສະເຫຼ
ມ
້
ມູນເຊືອປະຫວັ
ດສາດ ອັນສະຫງ່ າອົງອາດ ແລະ ຜົນງານຂອງຕົນ.

ັ ປຸ ງ) ທຸງ ແລະ ກາໝາຍ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 58 (ປບ
ແນວລາວສ້າງຊາດມີທຸງ ແລະ ກາໝາຍ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ ແ້ ທນແນວ
ລາວສ້າງຊາດທົ່ວປະເທດ.
ັ ປຸ ງ) ຕາປະທັບຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ
ມາດຕາ 59 (ປບ
່ ອນໄຫວວຽກງານ
້
ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັນ້ ມີຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົາໃນການເຄື
ທາງລັດຖະການ.
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ພາກທີ XII
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ ້ລະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູມ
ັ ປຸ ງ) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ ມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ມາດຕາ 60 (ປບ
້ ່ ມີຜນ
ັ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງທີ
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ເປນ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
້
ັ ປກ
ຶ ແຜ່ນ ຈະໄດ້ຮບ
ັ
ຕົນ້ ການປຸ ກລະດົມ, ເຕົາໂຮມຄວາມສາມັ
ກຄີປອງດອງ ທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ໃຫ້ເປນ
ການຍ ້ອງຍໍ ຫຼ ື ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 61 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ ້ລະເມີດ
ິ ຸ ກຄົນ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ຈະຖືກປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການ ສຶກ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ັ ໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ື ຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລ້ວ
ສາອົບຮົມ, ກ່ າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປບ
ແຕ່ກໍລະນີເບົາ ຫຼ ື ໜັກ.

ພາກທີ XIII
ບົດບັນຍັດສຸ ດທ້າຍ
້
ັ ປຸ ງ) ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ມາດຕາ 62 (ປບ
ບດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ
້
ັ ຜູ ຈ
້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍສະບັບນີ.້
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປນ
ບດ
ັ ປຸ ງ) ຜົນສັກສິດ
ມາດຕາ 63 (ປບ
ົ ສັກສິດ ນັບແຕ່ ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ
ກົດໝາຍສະບັບນີ ້ ມີຜນ
ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼງັ ໄດ້ລງົ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າ
ວັນ.
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