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ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ການປົກຄອງທອງຖິນ
່ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ
ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສາງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ໃຫມີຄວາມໜັກແໜນ ເຂັ້ມແຂງ, ໂປງໃສ ແລະ ເປັນລະບົບໃນທົ່ວປະເທດ ແນໃສຮັບປະກັນການປະຕິບັດ
ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານແຫງລັດ, ວຽກງານປອງກັນ
ຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ວຽກງານການຕາງປະເທດ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ; ປົກປອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ລັດ, ລວມໝູ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງປະຊາຊົນ ປະກອບສວນເຮັດໃຫປະຊາຊົນຮັ່ງມີ ຜາສຸກ,
ປະເທດຊາດ ມັ່ງຄັ່ງ ເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມ ສາມັກຄີ ປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທາ ແລະ ສີວິໄລ.
ມາດຕາ 2 (ປັບປຸງ) ການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແມນ ການຄຸມຄອງບລິຫານລັດຂັ້ນທອງຖິ່ນ.
ການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບງອອກເປັນ ສາມຂັ້ນ
ຄື ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບານ.
ຂັ້ນແຂວງ ມີ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
ຂັ້ນເມືອງ ມີ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
ຂັ້ນບານ ມີ ບານ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ໃຫປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ:້
1. ລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນການຄຸມຄອງລັດ ທີ່ມີການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ຂັ້ນບານ ຂຶ້ນກັບຂັ້ນ
ເມືອງ, ຂັ້ນເມືອງ ຂຶ້ນກັບຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນແຂວງ ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ;
2. ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜານສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ;
3. ຮັບຜິດຊອບບົນພື້ນຖານລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
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ພາກທີ II
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ທີຕ
່ ງັ້
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແມນ ອົງການບລິຫານລັດຂັ້ນທອງຖິ່ນ, ເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະບານ, ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ.
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ປະກອບດວຍ:
1. ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ອົງການປົກຄອງບານ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ອາດຈະສາງເຂດພິເສດຂຶ້ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາແຫງຊາດ.
ຫົວໜາອົງການປົກຄອງແຂວງ ແມນ ເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜາອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ແມນ ເຈົ້າ
ຄອງ ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜາອົງການປົກຄອງເມືອງ ແມນ ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ແມນ
ຫົວໜາເທດສະບານ, ຫົວໜາອົງການປົກຄອງນະຄອນ ແມນ ເຈົ້ານະຄອນ, ຫົວໜາອົງການປົກຄອງບານ
ແມນ ນາຍບານ.
ມາດຕາ 5 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ມີ ພາລະບົດບາດຄຸມຄອງບລິຫານລັດ ທາງດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການສາງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການນາໃຊ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ; ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ໃນທອງຖິ່ນ
ແລະ ວຽກງານການຕາງປະເທດ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ.
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ຂ້ຕົກລົງ ຂອງ
ຂັ້ນເທິງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ
ແລະ ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ຂອງທອງຖິ່ນຕ່ສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
3. ຄຸມຄອງບລິຫານທາງດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ປອງກັນຊາດ-ປອງ
ກັນ ຄວາມສະຫງບ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ອື່ນໆ;
4. ອອກມະຕິ, ຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ແຈງການ ກຽວກັບການຄຸມຄອງເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
5. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ;
6. ຄຸມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດາລົງຊີວິດ ແລະ
ເຄື່ອນໄຫວຢູທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
7. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ;
8. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານ
ຂອງທອງຖິ່ນ ໃຫຂັ້ນເທິງຢາງເປັນປົກກະຕິ;
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9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ III
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໝວດທີ 1
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການສາງຕັງ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 7 (ປັບປຸງ) ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມນ ເຂດການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍຫຼາຍເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ.
ມາດຕາ 8 ການສາງຕັງ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຖືກສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ແຍກອອກ, ໂຮມເຂົ້າ ຫຼື ການົດເຂດແດນ ໂດຍການຕົກລົງ
ຂອງສະພາແຫງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂການສາງຕັງ້ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການສາງຕັ້ງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ດັ່ງນີ:້
1. ມີທີ່ຕັ້ງດານພູມສາດເໝາະສົມແກການປົກຄອງ, ເປັນທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ ໃນການປອງກັນຊາດປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
2. ມີປັດໄຈພື້ນຖານສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ;
3. ມີພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຕະຫຼາດ,
ໄຟຟາ, ນ້າປະປາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ ແລະ ອື່ນໆ;
4. ມີພົນລະເມືອງ ທີ່ດາລົງຊີວິດຢູໃນທອງຖິ່ນນັ້ນ ຢາງໜອຍ ໜຶ່ງຮອຍຊາວພັນຄົນ;
5. ມີຫາຫົວໜວຍການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງຂຶ້ນໄປ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ຈະສາງຕັ້ງແຂວງນັ້ນ ລັດຖະບານ ເປັນຜູສະເໜີ ຕ່ສະພາແຫງຊາດ ພິຈາລະນາຕົກລົງ.

ໝວດທີ2
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມນ ອົງການບລິຫານລັດຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ ຄຸມ
ຄອງບລິຫານລັດທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງ
ກັນຄວາມສະຫງບ, ວຽກງານການຕາງປະເທດ; ສາງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາ
ໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໃນທອງຖິ່ນ; ຊີ້ນາ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງ
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ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດການຄຸມຄອງຂອງຕົນ,
ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 11 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ, ຄາສັ່ງ, ຄາ
ແນະນາ, ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
2. ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະ
ມານຂອງທອງຖິ່ນ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ; ຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສ້
ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການຫຍ້ທ້ອື່ນ ໃນສັງຄົມ;
3. ຊີ້ນາ, ຊຸກຍູ, ປຸກລະດົມ ກຽວກັບວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະມາ
ຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
4. ຊຸກຍູ, ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃສການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫງຊາດ
ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຢູທອງຖິ່ນ;
5. ປົກປັກຮັກສາ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທອງຖິ່ນ ແລະ
ຂອງເຜົ່າ; ຄຸມຄອງ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີ່ທອງທຽວທາງດານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທາມະຊາດ
ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
6. ນາໃຊວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ; ປັບປຸງລະ
ບຽບການ, ກົນໄກການບລິຫານລັດ ໃຫມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ, ໂປງໃສ;
7. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກຂະ ແ
ໜງການ ຢູໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ຫຼື ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງກຽວກັບການດາເນີນຄະດີຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ; ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ
ຂອງຂະແໜງການ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
8. ແບງໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ສິດຕັດສີນບັນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃຫເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ໃຫຈະແຈງ ແລະ ຂາດຕົວ;
9. ຈັດຕັ້ງ, ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄືອ
່ ນໄຫວປະຕິບັດໜາທີຂ
່ ອງພະແນກ,
ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ, ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ
ຫົວໜວຍການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ຢູພາຍໃຕການຄຸມຄອງຂອງຕົນ;
10. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດທຶນຊວຍເຫຼືອ ແລະ ໂຄງການ
ລົງທຶນ ທີ່ສູນກາງຄຸມຄອງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ທີ່ຢູ
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
11. ຊີ້ນາ ກວດກາການຄຸມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ,
ວຽກງານເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ; ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ;
12. ພິຈາລະນາ, ໃຫຄາແນະນາ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ກຽວກັບ
ການ ກະທາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ອົງການບລິຫານລັດໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
13. ຄົ້ນຄວາໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການການົດເຂດແດນຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ການ
ສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ແລະ ການົດເຂດແດນຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
14. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການ
ຈັດ ຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວມໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຕານປາກົດການຫຍ້ທ້ ຢູໃນທອງຖິ່ນຕົນ;
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15. ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່ຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະແນກສາຍຕັ້ງທີ່ປະຈາຢູທອງຖິ່ນຂອງຕົນໃຫກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່າ
ກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ;
16. ສາງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ວິຊາສະເພາະ
ແລະ ພາສາຕາງປະເທດ ໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ;
17. ຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ຕາມການ ແບງຂັ້ນ
ຄຸມຄອງ ເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ;
18. ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ໃຫອົງການລັດທີ່ກຽວຂອງປະຕິບັດການສາງລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ,
ທັນເວລາ ແລະ ໂປງໃສ; ຄຸມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງທອງຖິ່ນ;
19. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
20. ສະຫບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານຂອງ
ທອງຖິ່ນ ໃຫລັດຖະບານ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
21. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:
1. ຫອງວາການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ພະແນກ,
ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ
ຊຶ່ງສາງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ໂດຍການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງວາການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຫອງວາການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງມີ
ພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫແກເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ໃນການອານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມ
ການບລິຫານວຽກງານຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສາງແຜນການ, ໂຄງການດາເນີນງານ, ຄົ້ນຄວາສັງລວມ, ຄຸມຄອງ
ເອກະສານ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ, ບລິຫານຮັບໃຊການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫແກການນາຂອງ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການຄຸມຄອງບລິຫານວຽກງານພາຍໃນຂອງຕົນ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງວາການແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບ
ການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 14 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ພະແນກຂັນ
້ ແຂວງ
ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ,
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ທາງດານວິຊາການ ແລະ ຄຸມຄອງບລິຫານລັດຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ໄດການົດ
ໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
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ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບດວຍບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
2. ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາພະແນກ ແລະ ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ.
ມາດຕາ 16 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງເຈົາ້ ແຂວງ, ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຖືກແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍຫຼັງ
ສະພາ ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງແລວ.
ມາດຕາ 17 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຮອງເຈົາ້ ແຂວງ, ຮອງເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ,
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດຮັບຮອງເອົາ.
ມາດຕາ 18 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການຂອງເຈົາ້ ແຂວງ, ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມີ ອາຍຸການສະໄໝລະຫາປີ ແລະ ສາມາດດາລົງຕາແໜງ ຢູບອນ
ເກົ່າໄດບ່ເກີນ ສອງສະໄໝ ຕິດຕ່ກັນ.
ໃນກລະນີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຫາກໝົດອາຍຸການແລວ ແຕນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງບ່
ທັນໄດແຕງຕັ້ງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຜູໃໝນັ້ນ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຜູເກົ່າສືບຕ່
ປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຕົນຈົນກວາຈະມີການແຕງຕັ້ງຜູໃໝ.
ການແຕງຕັ້ງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຜູໃໝຕອງດາເນີນພາຍໃນ ເກົ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກອາຍຸການ
ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຜູເກົ່າສິ້ນສຸດລົງ.

ໝວດທີ 4
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງເຈົາ້ ແຂວງ, ເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຫົວໜາອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດ
ຊອບຕ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຊີ້ນາອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ
ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 10 ແລະ 11 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ຊີ້ນາ, ອານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ກວດກາການ
ປະຕິບັດ ມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫອງວາການ, ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
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3. ສະເໜີຮາງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບປະມານ
ແຫງລັດ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
4. ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການ
ປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫຼວງ, ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາພະແນກ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ;
5. ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ແຍກອອກ,
ໂຮມເຂົ້າ ພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ;
6. ສະເໜີສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາການການົດເຂດແດນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ,
ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນກອນນາສະເໜີ ຕ່
ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ;
7. ສະເໜີຄະນະປະຈາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
8. ສະເໜີຄະນະປະຈາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ
ຫຼື ປົດຕາແໜງ ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ;
9. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ພາຍຫຼັງຄະ
ນະປະຈາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດຮັບຮອງເອົາ;
10. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຮອງຫົວໜາເທດສະບານ, ຮອງເຈົາ້ ນະຄອນ
ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ;
11. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາພະແນກ, ຫົວໜາອົງ ການ
ລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດຮັບຮອງເອົາ;
12. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຮອງຫົວໜາຫອງວາການ, ຮອງຫົວໜາພະແນກ, ຮອງຫົວ
ໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາພະແນກ, ຫົວໜາອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ; ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຜູດາລົງຕາແໜງບລິຫານອື່ນ;
13. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກຂະແໜງ
ການຢູໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ຫຼື ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງ ກຽວກັບການດํາເນີນຄະດີຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ;
14. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
15. ຕົກລົງສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການົດເຂດແດນບານ ແລະ ປຽນຊື່ບານ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ;
16. ສັ່ງຈາຍງບປະມານຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
17. ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມເປີດກວາງຂອງລັດຖະບານ ຕາມການເຊີນ;
18. ຮັບຜິດຊອບຕ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ລັດຖະບານ ກຽວກັບຜົນສາເລັດ, ຄວາມບົກ
ພອງໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ;
19. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານ
ຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຢາງເປັນປົກ
ກະຕິ;
20. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 21 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຮອງເຈົາ້ ແຂວງ, ຮອງເຈົາ້ ຄອງນະຄອນຫຼວງ

7

ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຊວຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງໃນການຊີ້ນາວຽກ
ງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ໃນກລະນີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ບ່ສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຍອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຮອງ
ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຜູໄດຮັບມອບໝາຍເປັນຜູຮັກສາການແທນ.

ໝວດທີ 5
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປີດຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໂດຍແມນເຈົ້າແຂວງ,
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານ. ຜູເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບດວຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜາຫອງວາການແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ, ຫົວໜາພະແນກ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ. ນອກຈາກນີ້ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປັນອາດ
ເຊີນເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ແລະ ຜູຕາງໜາຈາກພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ເຂົ້າຮວມ ນາກ
ໄດ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ອາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ໃນກອງປະຊຸມແຕລະຄັ້ງ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກ ຊຶ່ງເຊັນໂດຍຜູບັນທຶກ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ
ກອງປະຊຸມ ແລວສົ່ງໃຫຜູເຂົ້າຮວມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນກລະນີມີການຕົກລົງ
ບັນຫາສາຄັນນັ້ນ ຕອງເຮັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ບັນຫາທີຕ
່ ອງນາເຂົາ້ ກອງປະຊຸມ
ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ ແລະ ການດັດແກ
ແຜນງບປະມານປະຈາປີ ຂອງທອງຖິ່ນ;
2. ການການົດເຂດແດນ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ການສາງຕັ້ງ,
ຍຸບເລີກ,ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ແລະ ການການົດເຂດແດນ ຂອງ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ຮາງນິຕິກາຕາງໆ;
4. ໂຄງການລົງທຶນ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
5. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ວຽກງານການຕາງປະເທດ;
6. ວຽກງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ;
7. ບົດລາຍງານຮອບດານຕ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ;
8. ບັນຫາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ.

ໝວດທີ 6
ການພົວພັນວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມາດຕາ 24 (ໃໝ) ການພົວພັນກັບສະພາປະຊາຊົນຂັນ
້ ແຂວງ
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ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພົວພັນກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ດວຍການສົມທົບກັນ
ຕາມກລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ການສາງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາຂັ້ນແຂວງ;
2. ການຄົ້ນຄວາບັນຫາສາຄັນພື້ນຖານຂອງທອງຖິ່ນ ທີ່ຈະສະເໜີໃຫສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ
ພິຈາລະນາ;
3. ການຄົ້ນຄວາບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຈະສະເໜີໃຫສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕງຕັ້ງ,
ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ;
4. ການຄົ້ນຄວາປະກອບຄາເຫັນກຽວກັບການແກໄຂຄາຮອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ;
5. ການເຂົ້າຮວມ ແລະ ໃຫການຊີ້ແຈງຕ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
6. ການລາຍງານ, ອະທິບາຍ ແລະ ແກຂ້ຂອງໃຈ, ຕອບການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
7. ການສະໜອງຂ້ມູນຕາງໆ ຕາມຄາສະເໜີຂອງຄະນະປະຈາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ;
8. ບັນຫາສາຄັນອື່ນ ທີ່ຈາເປັນຕອງສົມທົບກັນ.
ມາດຕາ 25 (ໃໝ) ການພົວພັນກັບ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ທອງຖິນ
່
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ທອງຖິ່ນ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ໃນການສະກັດກັ້ນສິ່ງຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ອາດເຊີນຫົວໜາອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ, ປະທານສານປະຊາຊົນ ທອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງຕົນກໄດ.
ມາດຕາ 26 (ໃໝ) ການພົວພັນກັບແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ສັງຄົມ
ທອງຖິນ
່
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະສານສົມທົບກັບແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ທອງຖິ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ ໃຫອົງ
ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກາວ ເຂົ້າຮວມໃນການຄຸມຄອງລັດ, ຄຸມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນໃຫການເຄື່ອນ ໄຫວ
ວຽກງານມີປະສິດທິຜົນ. ໃນກລະນີຈາເປັນ ອາດເຊີນຜູຕາງໜາຂອງອົງການດັ່ງກາວເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ຂອງຕົນ
ກໄດ.

ພາກທີ IV
ເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ
ໝວດທີ 1
ການສາງຕັງ້ ເມືອງ
ມາດຕາ 27 (ປັບປຸງ) ເມືອງ
ເມືອງ ແມນ ເຂດການປົກຄອງທອງຖິ່ນ, ກວມເອົາທັງພື້ນທີຕ
່ ົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຊຶ່ງປະກອບ
ດວຍຫຼາຍບານ.
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ການສາງຕັ້ງເມືອງ
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ເມືອງ ຖືກສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ແຍກອອກ, ໂຮມເຂົ້າ ແລະ ການົດເຂດແດນ ໂດຍການຕົກລົງຂອງລັດ
ຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນໄດຮັບຮອງ
ເອົາ.
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວາ ເພື່ອສາງຕັ້ງເມືອງ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 29 (ປັບປຸງ) ເງື່ອນໄຂການສາງຕັງ້ ເມືອງ
ໃນການສາງຕັ້ງເມືອງ ຕອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ດັ່ງນີ້:
1. ມີທີ່ຕັ້ງທາງດານພູມສາດທີ່ເໝາະສົມແກການປົກຄອງ;
2. ມີພົນລະເມືອງຢາງໜອຍ ສາມສິບພັນຄົນ ດາລົງຊີວິດຢູ ສາລັບເມືອງຢູເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ
ຊາວພັນຄົນ ສາລັບເມືອງຢູເຂດພູດອຍ ເວັ້ນເສຍແຕລັດຖະບານໄດຕົກລົງໄວຕາງຫາກ;
3. ມີພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ມີປັດໄຈພື້ນຖານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ໝວດທີ2
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ
ມາດຕາ 30 (ປັບປຸງ) ທີຕ
່ ງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງເມືອງ ແມນ ອົງການບລິຫານລັດຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຄຸມຄອງບລິຫານລັດ
ທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະ
ຫງບ; ສາງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ ໃນທອງຖິ່ນຕົນ; ຊີ້ນາ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບານ ໃນຂອບ
ເຂດການຄຸມຄອງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 31 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງເມືອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ, ມະຕິ,
ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາຂອງຂັ້ນເທິງ;
2. ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ; ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ; ຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການ
ຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ;
3. ຊີ້ນາ, ຊຸກຍູ, ປຸກລະດົມ ວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະ
ພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ;
4. ຈັດຕັ້ງ,ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
5. ສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງໜວຍງານບລິການຂອງລັດ, ຈັດຕັ້ງຄຸມຄອງບລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ
ພື້ນທີ່ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຕົວເມືອງໃຫມີການພັດທະນາດານພື້ນຖານໂຄງລາງ, ການບລິການສາທາລະນະທີ່ຈາເປັນ,
ມີຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ;
6. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ແລະ ໃຫຄວາມຮູກຽວກັບວຽກງານສຸຂານາໄມແກປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມດານ
ສາທາລະນະສຸກ, ພັດທະນາການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ;
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7. ປົກປັກຮັກສາ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທອງຖິ່ນ ແລະ
ຂອງເຜົ່າ; ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຄຸມຄອງແຮງງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການແບງ
ຂັ້ນຄຸມຄອງ;
8. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ສູນກາງ ແລະ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄຸມຄອງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ຢູໃນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
9. ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ;
ຄຸມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ, ວຽກງານເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ;
10. ພິຈາລະນາ, ໃຫຄາແນະນາ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ກຽວກັບການ
ກະທາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ອົງການບລິຫານລັດ ໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
11. ຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ຕາມ
ການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ ເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ;
ຄຸມຄອງຫົວໜວຍທຸລະກິດ,
ອຸດສາຫະກາ, ການຄາ, ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ;
12. ຄຸມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ, ແຜນລາຍຈາຍຂອງທອງຖິ່ນ; ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ໃຫ
ອົງການທີ່ກຽວຂອງປະຕິບັດການສາງລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນເວລາ ແລະ ໂປງໃສ;
13. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງ ກຽວກັບ
ການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ; ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ
ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
14. ຄົ້ນຄວາໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການການົດເຂດແດນຂອງເມືອງ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ,
ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ;
15. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຕານປາກົດການຫຍ້ທ້ຢູໃນເມືອງຂອງຕົນ;
16. ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຫອງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ;
17. ສາງ, ບາລຸງ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ວິຊາສະເພາະ
ໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງບານ;
18. ສະຫບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານຂອງ
ເມືອງ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
19. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ອົງການປົກຄອງເມືອງ ມີ ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:
1. ຫອງວາການເມືອງ;
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2. ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ຊຶ່ງສາງຕັງ້ ຂຶ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ໂດຍການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ທີຕ
່ ງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງວາການເມືອງ
ຫອງວາການເມືອງ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ
ເປັນ ເສນາທິການ ໃຫເຈົ້າເມືອງ ໃນການອານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມການບລິຫານວຽກງານຂອງເມືອງ,
ສາງແຜນການ, ໂຄງການດາເນີນງານ, ຄົ້ນຄວາສັງລວມ, ຄຸມຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ,
ບລິຫານຮັບໃຊການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫແກການນາຂອງເມືອງ ແລະ ການຄຸມຄອງບລິຫານວຽກງານພາຍໃນ
ຂອງຕົນ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວ ຂອງຫອງວາການເມືອງ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງການ , ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ຫອງການຂອງເມືອງ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກ
ຄອງເມືອງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫອົງການປົກຄອງເມືອງ, ພະແນກຂັ້ນແຂວງ, ອົງການລັດທຽບ
ເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ທາງດານວິຊາການ ແລະ ຄຸມຄອງບລິຫານລັດ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ໄດກາ
ນົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປົກຄອງເມືອງ ປະກອບດວຍບຸກຄະລາກອນ ດັງ່ ນີ້:
1. ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ;
2. ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ ແລະ ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ຂອງ
ເມືອງ.
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງເຈົາ້ ເມືອງ
ເຈົ້າເມືອງ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງສະພາ
ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ໄດຮັບຮອງເອົາ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງເຈົາ້ ເມືອງ
ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງເຈົ້າເມືອງ.
ມາດຕາ 38 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການຂອງເຈົາ້ ເມືອງ
ເຈົ້າເມືອງ ມີອາຍຸການສະໄໝລະ ຫາປີ ແລະ ສາມາດດາລົງຕາແໜງຢູບອນເກົ່າໄດບ່ເກີນສອງສະໄໝ
ຕິດຕ່ກັນ.
ໃນກລະນີເຈົ້າເມືອງ ຫາກໝົດອາຍຸການແລວ ແຕເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຍັງບ່ທັນໄດແຕງຕັງ້
ເຈົ້າເມືອງຜູໃໝນັ້ນ ໃຫເຈົ້າເມືອງຜູເກົ່າສືບຕ່ປະຕິບັດໜາທີຈ
່ ົນກວາຈະມີການແຕງຕັ້ງຜູໃໝ.
ການແຕງຕັ້ງເຈົ້າເມືອງຜູໃໝ ຕອງດາເນີນພາຍໃນ ເກົ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກອາຍຸການຂອງເຈົາ້ ເມືອງຜູເກົ່າ
ສິ້ນສຸດລົງ.

ໝວດທີ 4
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ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງເຈົາ້ ເມືອງ
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ
ເຈົ້າເມືອງ ເປັນຫົວໜາອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຊີ້ນາອົງການປົກຄອງເມືອງ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີໄ່ ດການົດ
ໄວໃນມາດຕາ 30 ແລະ 31 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 40 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ເຈົ້າເມືອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງເມືອງ;
2. ຊີ້ນາ, ອານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ; ກວດກາການປະຕິບັດມະຕິຂອງ
ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຫອງວາການ, ຫອງການຂອງເມືອງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
3. ຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງນາຍບານ, ຮອງນາຍບານ ແລະ
ຮັບຮອງກົດລະບຽບບານ;
4. ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂດແດນ ຂອງ
ເມືອງ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊືບ
່ ານ;
5. ສະເໜີ ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງເຈົ້າເມືອງ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
6. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາຫອງວາການເມືອງ, ຫົວໜາຫອງການ, ຫົວໜາອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ແລະ ຜູດາລົງຕາແໜງບລິຫານອື່ນຂອງເມືອງ;
7. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງ ກຽວກັບ
ການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ທອງຖິ່ນ;
8. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
9. ສັ່ງຈາຍງບປະມານຂອງເມືອງ;
10. ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການເຊີນ;
11. ຮັບຜິດຊອບຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບຜົນສາເລັດ ແລະ ຄວາມບົກພອງ
ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ;
12. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຮອບດານຂອງເມືອງ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 41 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຮອງເຈົາ້ ເມືອງ
ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຊວຍວຽກເຈົ້າເມືອງ ໃນການຊີ້ນາວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າເມືອງ.
ໃນກລະນີເຈົ້າເມືອງບ່ສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດ ຍອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຜູໄດຮັບມອບ
ໝາຍເປັນຜູຮັກສາການແທນ.

ໝວດທີ 5
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ
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ມາດຕາ 42 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ເປີດຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໂດຍແມນເຈົ້າເມືອງເປັນຜູຮຽກໂຮມ
ແລະ ເປັນປະທານ. ຜູເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ປະກອບດວຍຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາຫອງ
ວາການ, ຫົວໜາຫອງການ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເມືອງ. ນອກຈາກນີ້ ຖາຫາກມີຄວາມ
ຈາເປັນ ອາດເຊີນຜູຕາງໜາຈາກພາກສວນອື່ນເຂົ້າຮວມນາກໄດ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ອາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ
ເຈົ້າເມືອງ.
ໃນກອງປະຊຸມແຕລະຄັ້ງ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກ ຊຶ່ງເຊັນໂດຍຜູບັນທຶກ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ
ກອງປະຊຸມ ແລວສົ່ງໃຫຜູເຂົ້າຮວມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນກລະນີມີການຕົກລົງ
ບັນຫາສາຄັນນັ້ນ ຕອງເຮັດເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.
ມາດຕາ 43 (ປັບປຸງ) ບັນຫາທີຕ
່ ອງນາເຂົາ້ ກອງປະຊຸມ
ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ ແລະ ການດັດແກແຜນງບປະມານ
ປະຈາປີ ຂອງເມືອງ;
2. ການການົດເຂດແດນ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງເມືອງ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ,
ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ;
3. ຮາງນິຕິກາຕາງໆ;
4. ໂຄງການລົງທຶນ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
5. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
6. ວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ;
7. ບົດລາຍງານຮອບດານ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
8. ບັນຫາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ.

ພາກທີ V
ເທດສະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ
ໝວດທີ 1
ການສາງຕັງ້ ເທດສະບານ
ມາດຕາ 44 (ປັບປຸງ) ເທດສະບານ
ເທດສະບານ ແມນ ເຂດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ກວມເອົາທັງພື້ນທີ່ ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ
ປະກອບດວຍຫຼາຍບານ.

ແລະ

ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ )ການສາງຕັ້ງເທດສະບານ
ເທດສະບານ ຖືກສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ແຍກອອກ, ໂຮມເຂົ້າ ແລະ ການົດເຂດແດນ ໂດຍການຕົກລົງ
ຂອງລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ໄດ
ຮັບຮອງເອົາ.
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວາ ເພື່ອສາງຕັ້ງເທດສະບານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
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ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂການສາງຕັງ້ ເທດສະບານ
ເມືອງທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ສາງຕັ້ງເປັນເທດສະບານ.
ສາລັບເມືອງອື່ນຈະສາງຕັ້ງເປັນເທດສະບານໄດ ກຕ່ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ດັ່ງນີ:້
1. ມີພົນລະເມືອງແຕ ສີ່ສິບພັນຄົນ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຢູພາຍໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງນັ້ນ ຕອງມີ ສິບພັນຄົນ
ຂຶ້ນໄປ;
2. ມີຄວາມໜາແໜນຂອງພົນລະເມືອງຢູພາຍໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງນັນ
້ ແຕ ສີ່ຮອຍຫາສິບຄົນ ຂຶ້ນໄປ
ຕ່ກິໂລຕາແມັດ;
3. ມີຈານວນຜູປະກອບອາຊີບເປັນກະສິກອນຢູພາຍໃນຕົວເມືອງບ່ເກີນ ສາມສິບສວນຮອຍ;
4. ມີພື້ນຖານໂຄງລາງດານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ໄດຮັບການພັດທະນາເປັນລະບົບ;
5. ກຸມຕົນເອງດານລາຍຈາຍບລິຫານປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 2
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ
ມາດຕາ 47 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ແມນ ອົງການບລິຫານລັດຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຄຸມຄອງບລິ
ຫານລັດທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນ
ຄວາມສະຫງບ; ສາງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ,
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ ໃນທອງຖິ່ນຕົນ; ຊີ້ນາກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບານ,
ຈັດຕັ້ງ ການບລິການສາທາລະນະ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມໃນຕົວເທດສະ
ບານ.
ມາດຕາ 48 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ, ມະຕິ, ຄາ
ສັ່ງ, ຄາແນະນາ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
2. ສາງ ແລະ ພັດທະນາເທດສະບານ ໃຫສາມາດກຸມຕົນເອງໄດທາງດານເສດຖະກິດ;
3. ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ; ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ; ຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການ
ຫຍ້ ທ້ໃນສັງຄົມ;
4. ຊີ້ນາ, ຊຸກຍູ, ປຸກລະດົມ ວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະ
ຊາຊົນທອງຖິ່ນ;
5. ຈັດຕັ້ງ, ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄືອ
່ ນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
6. ສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງໜວຍງານບລິການຂອງລັດ, ຈັດຕັ້ງຄຸມຄອງບລິຫານຕົວເທດສະບານ
ໃຫມີການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງ, ການບລິການສາທາລະນະທີ່ຈາເປັນ, ມີຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນ
ລະບຽບ ຮຽບຮອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ;
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7. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ແລະ ໃຫຄວາມຮູກຽວກັບວຽກງານສຸຂານາໄມແກປະຊາຊົນ, ສົງ່ ເສີມດານ
ສາທາລະນະສຸກ, ພັດທະນາການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ ແລະ ສິດສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ;
8. ປົກປັກຮັກສາ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທອງຖິ່ນ ແລະ
ຂອງເຜົ່າ; ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຄຸມຄອງແຮງງານ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການແບງ
ຂັ້ນຄຸມຄອງ;
9. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ສູນກາງ ແລະ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄຸມຄອງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຢູໃນເທດສະບານ
ຂອງຕົນຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
10. ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ;
ຄຸມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ, ວຽກງານເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ;
11. ພິຈາລະນາ, ໃຫຄາແນະນາ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ກຽວກັບການ
ກະທາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ອົງການບລິຫານລັດໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
12. ຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ
ຕາມການແບງ ຂັ້ນຄຸມຄອງ ເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ, ຄຸມຄອງຫົວໜວຍທຸລະກິດ,
ອຸດສາຫະກາ, ການຄາ, ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ;
13. ຄຸມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ, ແຜນລາຍຈາຍຂອງເທດສະບານ; ອານວຍ, ຄວບຄຸມ
ໃຫອົງການທີ່ກຽວຂອງປະຕິບັດການສາງລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນເວລາ ແລະ ໂປງໃສ;
14. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງ ກຽວ
ກັບການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ; ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາ ລະນາ
ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
15. ຄົ້ນຄວາໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການການົດເຂດແດນຂອງເທດສະບານ; ການສາງຕັ້ງ,
ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ;
16. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການ
ຈັດ ຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຕານປາກົດການຫຍ້ທ້ ຢູໃນເທດສະບານຂອງຕົນ;
17. ສາງຜັງເມືອງ, ຄຸມຄອງການກ່ສາງ ແລະ ການພັດທະນາໃນພື້ນທີ່ຕົວເທດສະບານ, ປັບປຸງບູ
ລະນະໂຄງລາງ, ຄຸມຄອງວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ ແລະ ການບລິການຂອງຕົວເທດສະບານ; ຄຸມ
ຄອງ, ກວດກາສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຖະໝົນຫົນທາງ, ໄຟຟາ, ນ້າປະປາ, ຮອງລະບາຍນ້າ, ລະບົບບາບັດນ້າ ເສຍ,
ປອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ, ຕະຫຼາດ, ຮານກິນດື່ມ, ສະຖານບັນເທີງ, ລະບົບແສງສະຫວາງ, ສວນ
ສາທາລະນະ, ປອງກັນ ແລະ ແກໄຂສາທາລະນະໄພ, ອະນາໄມ, ເກັບມຽນ, ກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອື່ນໆ;
18. ສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງການບລິການສາທາລະນະທີ່ຈາເປັນ ເປັນຕົ້ນ ການຂົນສົ່ງມວນຊົນ,
ວິສະວະກາການຈລະຈອນໃນທອງຖະໜົນ, ການຄຸມຄອງຈັດສັນຄິວລົດ, ບອນຈອດລົດໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ແລະ ອື່ນໆ;
19. ຄຸມຄອງ, ກວດກາກິດຈະການກ່ສາງ ໃຫໄດມາດຕະຖານ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ທົນທານ;
20. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງແວດລອມ ເປັນຕົ້ນ ເຂດສະຫງວນ, ໜອງ, ບຶງ, ເຂດແຄມ
ແມນ້າ, ທິວທັດທາມະຊາດ, ປາສະຫງວນ ແລະ ອື່ນໆ;
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21. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ,
ອະນຸລັກ ແລະ ຄຸມຄອງອາຄານ, ສະຖານທີ່ ທີ່ມີເອກະລັກທາງສິລະປະ, ວັດທະນະທາ, ສະຖາປັດຕະຍະກາຂອງ
ຊາດ, ຂອງທອງຖິ່ນ ທີມ
່ ີຄຸນຄາທາງດານປະຫວັດສາດ;
22. ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຫອງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ;
23. ສາງ, ບາລຸງ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ວິຊາສະ
ເພາະໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງບານ;
24. ສະຫບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຮອບດານຂອງ ເທດສະບານ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນປົກ
ກະຕິ;
25. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:
1. ຫອງວາການເທດສະບານ;
2. ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ ຊຶ່ງສາງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕາມຄວາມຮຽກ
ຮອງຕອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ໂດຍການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງວາການເທດສະບານ
ຫອງວາການເທດສະບານ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ຊຶ່ງມີພາ
ລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫຫົວໜາເທດສະບານ ໃນການອານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມການບລິຫານ
ວຽກງານຂອງເທດສະບານ, ສາງແຜນການ, ໂຄງການດາເນີນງານ, ຄົ້ນຄວາສັງລວມ, ຄຸມຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈ
ກາງພົວພັນປະສານງານ, ບລິຫານຮັບໃຊການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫແກການນາຂອງເທດສະບານ ແລະ ຄຸມຄອງ
ບລິຫານວຽກງານພາຍໃນຂອງຕົນ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງວາການເທດສະບານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງ
ຫາກ.
ມາດຕາ 51 (ປັບປຸງ) ທີຕ
່ ງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ຫອງການຂອງເທດສະບານ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ
ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫອົງການປົກຄອງເທດສະບານ, ພະແນກຂັ້ນ
ແຂວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງທາງດານວິຊາການ ແລະ ການຄຸມຄອງບລິຫານລັດ ຕາມການແບງ
ຂັ້ນຄຸມຄອງ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ
ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 52 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ປະກອບດວຍບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:
17

1. ຫົວໜາເທດສະບານ, ຮອງຫົວໜາເທດສະບານ;
2. ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ ແລະ ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ
ເທດສະບານ.
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຫົວໜາເທດສະບານ
ຫົວໜາເທດສະບານ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ
ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນໄດຮັບຮອງເອົາ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕํາແໜງຮອງຫົວໜາເທດສະບານ
ຮອງຫົວໜາເທດສະບານ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງຫົວໜາເທດສະບານ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ອາຍຸການ ຂອງຫົວໜາເທດສະບານ
ຫົວໜາເທດສະບານ ມີອາຍຸການສະໄໝລະ ຫາປີ ແລະ ສາມາດດາລົງຕາແໜງຢູບອນເກົ່າໄດບ່ເກີນ
ສອງສະໄໝ ຕິດຕ່ກັນ.
ໃນກລະນີຫົວໜາເທດສະບານ ຫາກໝົດອາຍຸການແລວ ແຕເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຍັງບ່
ທັນໄດແຕງຕັ້ງຫົວໜາເທດສະບານຜູໃໝນັ້ນ ໃຫຫົວໜາເທດສະບານຜູເກົ່າສືບຕ່ປະຕິບັດໜາທີຈ
່ ົນກວາຈະ ມີ
ການແຕງຕັ້ງຜູໃໝ.
ການແຕງຕັ້ງຫົວໜາເທດສະບານ ຕອງດາເນີນພາຍໃນ ເກົ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກອາຍຸການຂອງຫົວໜາ
ເທດສະບານຜູເກົ່າສິ້ນສຸດລົງ.

ໝວດທີ 4
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຫົວໜາເທດສະບານ
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ
ຫົວໜາເທດສະບານ ເປັນຫົວໜາອົງການປົກຄອງເທດສະບານ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕ່
ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຊີ້ນາ ອົງການປົກຄອງເທດສະບານປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 47 ແລະ 48 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ຫົວໜາເທດສະບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງເທດສະບານ;
2. ຊີ້ນາ, ອານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ, ກວດກາການປະຕິບັດ
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ແລະ ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງຫອງວາການ, ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ຂອງເທດສະບານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
3. ຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງນາຍບານ, ຮອງນາຍບານ ແລະ
ຮັບຮອງກົດລະບຽບບານ;
4. ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂດແດນຂອງ
ເທດສະບານ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນ ຊື່
ບານ;
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5. ສະເໜີ ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງຫົວໜາເທດສະບານ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫຼວງ;
6. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ, ຫົວໜາອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າຫອງການ ແລະ ຜູດາລົງຕາແໜງບລິຫານອື່ນຂອງເທດສະບານ;
7. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງເທດສະບານ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງກຽວກັບ
ການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ທອງຖິ່ນ;
8. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
9. ສັ່ງຈາຍງບປະມານຂອງເທດສະບານ;
10. ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການເຊີນ;
11. ຮັບຜິດຊອບຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບຜົນສາເລັດ, ຄວາມບົກພອງໃນການ
ປະ ຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ;
12. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຮອບດານ ຂອງເທດສະບານໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນ
ປົກກະຕິ;
13. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 58 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຮອງຫົວໜາເທດສະບານ
ຮອງຫົວໜາເທດສະບານ ຊວຍວຽກຫົວໜາເທດສະບານ ໃນການຊີ້ນາວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງ
ເທດສະບານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາເທດສະບານ.
ໃນກລະນີຫົວໜາເທດສະບານບ່ສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຍອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຮອງຫົວໜາເທດສະ
ບານຜູໄດຮັບມອບໝາຍ ເປັນຜູຮັກສາການແທນ.

ໝວດທີ 5
ກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ເປີດຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໂດຍແມນຫົວໜາເທດສະບານ
ເປັນຜູຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານ. ຜູເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ປະກອບດວຍ
ຮອງຫົວ ໜາເທດສະບານ, ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງ
ເທດສະບານ. ນອກຈາກນີ້ ຖາຫາກມີຄວາມຈາເປັນ ອາດເຊີນຜູຕາງໜາຈາກພາກສວນອື່ນເຂົ້າຮວມນາກໄດ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ອາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຫົວໜາ
ເທດສະບານ.
ໃນກອງປະຊຸມແຕລະຄັ້ງ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກ ຊຶ່ງເຊັນໂດຍຜູບັນທຶກ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ
ກອງປະຊຸມ ແລວສົ່ງໃຫຜູເຂົ້າຮວມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນກລະນີມີການຕົກລົງ
ບັນຫາສາຄັນນັ້ນ ຕອງເຮັດເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.
ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ບັນຫາທີຕ
່ ອງນາເຂົາ້ ກອງປະຊຸມ
ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງເທດສະບານ ມີ
ດັ່ງນີ້:
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1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ ແລະ ການດັດແກແຜນງບປະມານ
ປະຈາປີ ຂອງເທດສະບານ;
2. ການການົດເຂດແດນ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງເທດສະບານ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ,
ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ,
3. ຮາງນິຕິກາຕາງໆ;
4. ໂຄງການລົງທຶນ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
5. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
6. ວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ;
7. ບົດລາຍງານຮອບດານ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
8. ບັນຫາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ.

ພາກທີ VI
ນະຄອນ ແລະ ອົງການປົກຄອງນະຄອນ
ໝວດທີ 1
ການສາງຕັງ້ ນະຄອນ
ມາດຕາ 61 (ໃໝ) ນະຄອນ
ນະຄອນ ແມນ ເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານທີ່ມີລະດັບການພັດທະນາສູງ, ຄົບເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວ
ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ນະຄອນ ກວມເອົາທັງພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຊຶ່ງປະກອບດວຍຫຼາຍບານ.
ມາດຕາ 62 (ໃໝ) ການສາງຕັງ້ ນະຄອນ
ນະຄອນ ຖືກສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ແຍກອອກ, ໂຮມເຂົ້າ ຫຼື ການົດເຂດແດນ ໂດຍການຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະບານ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ໄດຮັບ
ຮອງເອົາ.
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວາ ເພື່ອສາງຕັ້ງນະຄອນ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 63 (ໃໝ) ເງືອ
່ ນໄຂການສາງຕັ້ງນະຄອນ
ໃນການສາງຕັ້ງນະຄອນ ຕອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ ທີ່ມີພົນລະເມືອງແຕຫົກສິບພັນຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ຢູພາຍໃນພື້ນ ທີ່
ຕົວເມືອງ ຫຼື ຕົວເທດສະບານ ຕອງມີ ຊາວຫາພັນຄົນ ຂຶ້ນໄປ;
2. ມີຄວາມໜາແໜນຂອງພົນລະເມືອງພາຍໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ຫຼື ຕົວເທດສະບານ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງ
ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ ແຕ ເກົ້າຮອຍຄົນ ຂຶ້ນໄປຕ່ກິໂລຕາແມັດ;
3. ມີຈານວນຜູປະກອບອາຊີບເປັນກະສິກອນຢູພາຍໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ຫຼື ຕົວເທດສະບານ ຊຶ່ງ
ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານບ່ເກີນ ຊາວຫາສວນຮອຍ ຂອງຈານວນພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ
ທີ່ຢູພາຍໃນພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ ຫຼື ຕົວເທດສະບານ ດັ່ງກາວ;
4. ມີພື້ນຖານໂຄງລາງດານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ໄດຮັບການພັດທະນາໃນລະດັບສູງ
ແລະ ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ;
5. ເປັນບານພັດທະນາທັງໝົດ;

20

6. ກຸມຕົນເອງດານລາຍຈາຍບລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ມີສວນແຮໄວເພື່ອການລົງທຶນ.

ໝວດທີ 2
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ
ມາດຕາ 64 (ໃໝ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງນະຄອນ ແມນ ອົງການບລິຫານລັດຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຄຸມຄອງບລິຫານ ລັດ
ທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມ
ສະຫງບ; ສາງ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງ
ແວດ ລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ; ຊີ້ນາ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບານ, ຈັດຕັ້ງການ
ບລິການ ສາທາລະນະ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ
ໃນນະ ຄອນດວຍເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການທີ່ກາວໜາທັນສະໄໝ.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ລະບຽບການ, ມະຕິ, ຄາ
ສັ່ງ, ຄາແນະນํາ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
2. ສາງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນ ໃຫສີວິໄລ ແລະ ທັນສະໄໝ;
3. ຊີ້ນາ, ຊຸກຍູ, ປຸກລະດົມ ວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ
ປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ;
4. ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ; ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ; ຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການ
ຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ;
5. ຈັດຕັ້ງ, ອານວຍ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
6. ສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງໜວຍງານບລິການຂອງລັດ, ຈັດຕັ້ງຄຸມຄອງບລິຫານຕົວນະຄອນ ໃຫມີ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງ, ການບລິການສາທາລະນະທີ່ຈາເປັນ, ມີຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ;
7. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ແລະ ໃຫຄວາມຮູກຽວກັບວຽກງານສຸຂານາໄມແກປະຊາຊົນ, ສົ່ງເສີມ
ດານສາທາລະນະສຸກ,ພັດທະນາການສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ ແລະ ສິດສະເໝີພາບລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ;
8. ປົກປັກຮັກສາ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທອງຖິ່ນ ແລະ
ຂອງເຜົ່າ; ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຄຸມຄອງແຮງງານຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການ ແບງ
ຂັ້ນຄຸມຄອງ;
9. ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນທີ່ສູນກາງ ແລະ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄຸມຄອງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຕາມການແບງຂັ້ນ
ຄຸມຄອງ;
10. ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ, ຄຸມ
ຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດ, ວຽກງານເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ປັບປຸງ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ ແລະ ແກໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ;
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11. ພິຈາລະນາ, ໃຫຄາແນະນາ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນ ກຽວກັບການ
ກະທາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ອົງການບລິຫານລັດໃນທອງຖິ່ນຂອງຕົນ;
12. ຄຸມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ຕາມ
ການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ ເພື່ອສາງແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ; ຄຸມຄອງຫົວໜວຍທຸລະກິດ,
ອຸດສາຫະກາ, ການຄາ, ການບລິການ ແລະ ອື່ນໆ;
13. ຄຸມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຈາຍຂອງທອງຖິນ
່ ; ອານວຍ, ຄວບຄຸມ
ໃຫອົງການທີ່ກຽວຂອງປະຕິບັດການສາງລາຍຮັບໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ, ທັນເວລາ ແລະ ໂປງໃສ;
14. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນ ຂອງທຸກຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງກຽວກັບ
ການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະປະຊາຊົນ ທອງຖິ່ນ; ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ
ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
15. ຄົ້ນຄວາໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການການົດເຂດແດນຂອງນະຄອນ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບ
ເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ;
16. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ແລະ ຕານປາກົດການຫຍ້ທ້ ໃນນະຄອນຂອງຕົນ;
17. ສາງຜັງເມືອງ, ຄຸມຄອງການກ່ສາງ ແລະ ການພັດທະນາໃນພື້ນທີ່ຕົວນະຄອນ, ປັບປຸງບູລະນະ
ໂຄງລາງ, ຄຸມຄອງວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ກິລາ-ກາຍຍະກາ ແລະ ການບລິການຂອງຕົວນະຄອນ ຊຶງ່ ມີ ຖະໝົນ
ຫົນທາງ, ໄຟຟາ, ນ້າປະປາ, ຮອງລະບາຍນ້າ, ລະບົບບາບັດນ້າເສຍ, ປອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ,
ຕະຫຼາດ, ຮານກິນດື່ມ, ສະຖານບັນເທີງ, ລະບົບແສງສະຫວາງ, ສວນສາທາລະນະ, ປອງກັນ ແລະ ແກໄຂ
ສາທາລະນະໄພ, ອະນາໄມ, ເກັບມຽນ, ກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ອື່ນໆ;
18. ສາງຕັ້ງ ແລະ ຄຸມຄອງການບລິການສາທາລະນະທີ່ຈາເປັນ ເປັນຕົ້ນ ການຂົນສົ່ງມວນຊົນ,
ວິສະວະກາການຈລະຈອນໃນທອງຖະໜົນ, ການຄຸມຄອງຈັດສັນຄິວລົດ, ບອນຈອດລົດໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ແລະ ອື່ນໆ;
19. ຄຸມຄອງ, ກວດກາກິດຈະການກ່ສາງ ໃຫໄດມາດຕະຖານ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ທົນທານ;
20. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງແວດລອມ ເປັນຕົ້ນ ເຂດສະຫງວນ, ໜອງ, ບຶງ, ເຂດແຄມ
ແມນ້າ, ທິວທັດທາມະຊາດ, ປາສະຫງວນ ແລະ ອື່ນໆ;
21. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ,
ອະນຸລັກ ແລະ ຄຸມຄອງອາຄານ, ສະຖານທີ່ ທີ່ມີເອກະລັກທາງສິລະປະ, ວັດທະນະທາ, ສະຖາປັດຕະຍະກາຂອງ
ຊາດ, ຂອງທອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄຸນຄາທາງດານປະຫວັດສາດ;
22. ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຫອງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ;
23. ສາງ, ບາລຸງ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ, ຄວາມສາມາດທາງດານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ວິຊາສະ
ເພາະ ໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງບານ;
24. ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຮອບດານຂອງ ນະຄອນ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງຢາງເປັນປົກກະຕິ;
25. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ
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ມາດຕາ 66 (ໃໝ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ອົງການປົກຄອງນະຄອນ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ:້
1. ຫອງວາການນະຄອນ;
2. ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ຊຶ່ງສາງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮອງ
ຕອງການຕົວຈິງ ຂອງວຽກງານ ໂດຍການຮັບຮອງຂອງສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ.
ມາດຕາ 67 (ໃໝ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງວາການນະຄອນ
ຫອງວາການນະຄອນ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ ຊຶ່ງມີພາລະບົດ
ບາດເປັນເສນາທິການໃຫເຈົ້ານະຄອນ ໃນການອານວຍຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ, ຕິດຕາມການບລິຫານວຽກງານຂອງ
ນະຄອນ, ສາງແຜນການ, ໂຄງການດາເນີນງານ, ຄົ້ນຄວາສັງລວມ, ຄຸມຄອງເອກະສານ, ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານ
ງານ, ບລິຫານຮັບໃຊການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫແກການນາຂອງນະຄອນ ແລະ ຄຸມຄອງບລິຫານວຽກງານ ພາຍ
ໃນຂອງຕົນ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງວາການນະຄອນ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.

ມາດຕາ 68 (ໃໝ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົາ່ ຫອງການ ຂອງນະຄອນ
ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ແມນ ໂຄງປະກອບກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງອົງການ
ປົກຄອງນະຄອນ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫອົງການປົກຄອງນະຄອນ, ພະແນກຂັ້ນແຂວງ, ອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນແຂວງ ທາງດານວິຊາການ ແລະ ການຄຸມຄອງບລິຫານລັດຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ.
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ໄດ
ການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 69 (ໃໝ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປົກຄອງນະຄອນ ປະກອບດວຍບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຈົ້ານະຄອນ, ຮອງເຈົ້ານະຄອນ;
2. ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ ແລະ ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ຂອງ
ນະຄອນ.
ມາດຕາ 70 (ໃໝ) ການແຕງຕັງ້ , ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ເຈົາ້ ນະຄອນ
ເຈົ້ານະຄອນ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພາຍຫຼັງ
ສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ ໄດຮັບຮອງເອົາ.
ມາດຕາ 71 (ໃໝ) ການແຕງຕັງ້ , ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງຮອງເຈົາ້ ນະຄອນ
ຮອງເຈົ້ານະຄອນ ຖືກແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງເຈົ້ານະຄອນ.
ມາດຕາ 72 (ໃໝ) ອາຍຸການຂອງເຈົາ້ ນະຄອນ
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ເຈົ້ານະຄອນ ມີອາຍຸການສະໄໝລະ ຫາປີ ແລະ ສາມາດດາລົງຕາແໜງຢູບອນເກົ່າ ໄດບ່ເກີນ ສອງສະໄ
ໝ ຕິດຕ່ກັນ.
ໃນກລະນີເຈົ້ານະຄອນ ຫາກໝົດອາຍຸການແລວ ແຕເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຍັງບ່ທັນໄດ
ແຕງຕັ້ງເຈົ້ານະຄອນຜູໃໝນັ້ນ ໃຫເຈົ້ານະຄອນຜູເກົ່າສືບຕ່ປະຕິບັດໜາທີ່ຈົນກວາຈະມີການແຕງຕັ້ງຜູໃໝ.
ການແຕງຕັ້ງເຈົ້ານະຄອນ ຕອງດາເນີນພາຍໃນ ເກົ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກອາຍຸການຂອງເຈົ້ານະຄອນຜູເກົ່າ
ສິນ
້ ສຸດລົງ.

ໝວດທີ 4
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງເຈົາ້ ນະຄອນ
ມາດຕາ 73 (ໃໝ) ພາລະບົດບາດ
ເຈົ້ານະຄອນ ເປັນຫົວໜາອົງການປົກຄອງນະຄອນ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ອົງການປົກ
ຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຊີ້ນາ ອົງການປົກຄອງນະຄອນ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ໄດ
ການົດໄວໃນມາດຕາ 64 ແລະ 65 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 74 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ເຈົ້ານະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຮຽກໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງນະຄອນ;
2. ຊີ້ນາ, ອານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ, ກວດກາການປະຕິບັດມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງນະຄອນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫອງວາການ, ຫອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ຂອງນະຄອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
3. ຮັບຮອງເອົາຜົນການເລືອກຕັ້ງ, ແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງນາຍບານ, ຮອງນາຍບານ ແລະ
ຮັບຮອງກົດລະບຽບບານ;
4. ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂດແດນ
ຂອງນະຄອນ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ,ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນ ຊື່
ບານ;
5. ສະເໜີ ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຮອງເຈົ້ານະຄອນ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫຼວງ;
6. ແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາຫອງການ, ຫົວໜາອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າຫອງການ ແລະ ຜູດາລົງຕາແໜງບລິຫານອື່ນຂອງນະຄອນ;
7. ອອກຂ້ຕົກລົງ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ; ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາອື່ນຂອງທຸກຫອງ
ການ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ ແລະ ຂັ້ນລຸມ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ຍົກເວັ້ນຄາຕົກລົງກຽວກັບ
ການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ທອງຖິ່ນ;
8. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກາ ຂອງຂະແໜງການທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
9. ສັ່ງຈາຍງບປະມານຂອງນະຄອນ;
10. ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການເຊີນ;
11. ຮັບຜິດຊອບຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກຽວກັບຜົນສາເລັດ, ຄວາມບົກພອງ ໃນ
ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ;
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12. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານຮອບດານຂອງນະຄອນ ໃຫເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເປັນປົກ
ກະຕິ;
13. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 75 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຮອງເຈົາ້ ນະຄອນ
ຮອງເຈົ້ານະຄອນ ຊວຍວຽກເຈົ້ານະຄອນ ໃນການຊີ້ນາວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ ແລະ
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້ານະຄອນ.
ໃນກລະນີເຈົ້ານະຄອນບ່ສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຍອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ
ຮອງເຈົ້ານະຄອນຜູໄດຮັບ
ມອບໝາຍ ເປັນຜູຮັກສາການແທນ.

ໝວດທີ 5
ກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ
ມາດຕາ 76 (ໃໝ) ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ ເປີດຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໂດຍແມນເຈົ້ານະຄອນເປັນຜູຮຽກ
ໂຮມ ແລະ ເປັນປະທານ. ຜູເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ປະກອບດວຍ ຮອງເຈົ້ານະຄອນ, ຫົວໜາຫອງວາການ, ຫົວໜາ
ຫອງການ, ຫົວໜາອົງການລັດທຽບເທົ່າຫອງການຂອງນະຄອນ. ນອກຈາກນີ້ ຖາເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ອາດ
ເຊີນຜູຕາງໜາຈາກພາກສວນອື່ນເຂົ້າຮວມນາກໄດ.
ໃນກລະນີມີຄວາມຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ອາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ ເຈົ້າ
ນະຄອນ.
ໃນກອງປະຊຸມແຕລະຄັ້ງ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກ ຊຶ່ງເຊັນໂດຍຜູບັນທຶກ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນໂດຍປະທານ
ກອງປະຊຸມ ແລວສົ່ງໃຫຜູເຂົ້າຮວມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໃນກລະນີມີການຕົກລົງ
ບັນຫາສາຄັນນັ້ນ ຕອງເຮັດເປັນມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ.
ມາດຕາ 77 (ໃໝ) ບັນຫາທີຕ
່ ອງນາເຂົາ້ ກອງປະຊຸມ
ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງບປະມານ ແລະ ການດັດແກແຜນງບປະມານ
ປະຈາປີ ຂອງນະຄອນ;
2. ການການົດເຂດແດນ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງນະຄອນ; ການສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ,
ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ, ການການົດເຂດແດນຂອງບານ ແລະ ການປຽນຊື່ບານ,
3. ຮາງນິຕິກາຕາງໆ;
4. ໂຄງການລົງທຶນ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ;
5. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
6. ວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ພະນັກງານ;
7. ບົດລາຍງານຮອບດານ ຕ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ;
8. ບັນຫາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ.
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ພາກທີ VII
ບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບານ
ໝວດທີ 1
ການສາງຕັງ້ ບານ
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) ບານ
ບານ ແມນ ເຂດການປົກຄອງທອງຖິ່ນຂັ້ນຮາກຖານທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ບານໜຶ່ງ ປະກອບດວຍ ຫຼາຍຄອບຄົວ, ມີເຂດນ້າແດນດິນທີ່ລັດໄດມອບສິດໃຫປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊ
ແລະ ພັດທະນາ.
ມາດຕາ 79 ການສາງຕັງ້ ບານ
ບານ ຖືກສາງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ແລະ ການົດເຂດແດນ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ.
ມາດຕາ 80 ເງືອ
່ ນໄຂການສາງຕັງ້ ບານ
ໃນການສາງຕັ້ງບານ ຕອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວນ ດັ່ງນີ້:
1. ທີ່ຕັ້ງພູມສາດເໝາະສົມແກການປົກຄອງ;
2. ຈານວນພົນລະເມືອງ:
 ບານຢູໃນຕົວເມືອງ ຕອງມີພົນລະເມືອງຢາງໜອຍ ໜຶ່ງພັນຄົນ;
 ບານຢູເຂດທົ່ງພຽງ ຕອງມີພົນລະເມືອງຢາງໜອຍ ຫາຮອຍຄົນ;
 ບານຢູເຂດພູດອຍ, ຫາງໄກສອກຫຼີກ ຕອງມີພນ
ົ ລະເມືອງຢາງໜອຍ ສອງຮອຍຄົນ;
3. ເງື່ອນໄຂພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໝັ້ນຄົງ.

ໝວດທີ 2
ທີຕ
່ ງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ
ມາດຕາ 81 (ປັບປຸງ) ທີ່ຕງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ອົງການປົກຄອງບານ ແມນ ການຈັດຕັ້ງບລິຫານທີ່ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຄຸມຄອງບລິ
ຫານບານ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ແລະ ປະຊາຊົນໃນການຄຸມຄອງບລິຫານ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ,ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາ
ຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ, ການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫການບລິການແກປະຊາຊົນ,
ການອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ ໃນຂອບເຂດການຄຸມ
ຄອງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 82 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ອົງການປົກຄອງບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຜີຍແຜແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ມະຕິ,
ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ ແລະ ນິຕິກາອື່ນຂອງຂັ້ນເທິງ ໃຫປະຊາຊົນພາຍໃນບານຂອງຕົນ;
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2. ປະຕິບັດ ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ດາລັດ, ມະຕິ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການ ແລະ ນິຕິ
ກາອື່ນຂອງຂັ້ນເທິງ;
3. ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊຸກຍູ
ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ;
4. ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບານ;
5. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລາງ, ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ, ການຄຸມຄອງ, ນາໃຊ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນ ຕາມການແບງຂັນ
້ ຄຸມຄອງ;
6. ອະນຸລັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ວັດທະນະທํາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ
ຊາດ, ທອງຖິ່ນ ແລະ ຂອງເຜົ່າ;
7. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໃຫຖືກຕອງຕາມຫຼັກສຸຂານາໄມ, ເອົາໃຈໃສ
ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແມ ແລະ ເດັກ, ຜູສູງອາຍຸ, ເບິ່ງແຍງຜູດອຍໂອກາດ, ຜູຕົກທຸກໄດຍາກ, ຊຸກຍູ ແລະ ຮັບ
ປະ ກັນໃຫເດັກໃນເກນອາຍຸຮຽນ ໄດສຶກສາຮ່າຮຽນ;
8. ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸມຄອງໂຄງການ ຫຼື ທຸລະກິດ
ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດລົງທຶນຢາງຖືກຕອງ ຢູພາຍໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບານ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກຢູໃນບານຕົນ ຕາມທິດຂອງ
ຂັ້ນເທິງ, ສາງເງື່ອນໄຂໃຫປະຊາຊົນມີບອນທາມາຫາກິນ, ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທາ;
10. ຄຸມຄອງ, ບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເຂດນ້າແດນດິນ, ແຫຼ່ງນ້າ, ປາໄມ, ສັດປາ, ສິ່ງແວດ
ລອມ, ສະຖານທີ່ວັດທະນະທາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ, ສຸກສາລາ, ສາສະໜາສະຖານ ແລະ ສາທາລະນະສົມບັດອື່ນ
ໃນເຂດບານຂອງຕົນ;
11. ຄຸມຄອງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນບານ ຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງ ເຊັ່ນ ຮານຂາຍ
ເຄື່ອງຍອຍ, ຮານບລິການ, ໜວຍຫັດຖະກາ, ການສິນເຊື່ອ, ກອງທຶນ, ສະມາຄົມວິຊາຊີບ ແລະ ອື່ນໆ;
12. ເກັບລາຍຮັບ, ຄຸມຄອງລາຍຈາຍ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເມືອງ;
13. ຊຸກຍູ, ສົ່ງເສີມ, ສາງເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ທຸກພາກສວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວມການ
ພັດທະນາບານ ແລະ ການປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບຢູໃນບານ;
14. ຄຸມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄົນຕາງດາວ, ຄົນຕາງປະເທດ, ຄົນບ່ມີສັນຊາດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ
ຍົກຍາຍມາຢູໃນບານ;
15. ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ, ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮອຍ, ຕານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍ້ທ້ພາຍໃນບານ;
16. ແກໄຂຄາສະເໜີ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໄກເກຍຂ້ຂັດແຍງຂອງປະຊາຊົນ;
17. ຄົ້ນຄວາກົດລະບຽບບານ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ໃຫສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ;
18. ຄົ້ນຄວາ ກຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງບານ;
19. ຄົ້ນຄວາບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ ຕ່ສະພາບແວດລອມ, ເງື່ອນໄຂການດາລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງບານ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ
ເທດ;
20. ຮວມມື ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່ກຽວຂອງໃນການເກັບສະຖິຕ,ິ ຂຶ້ນທະ
ບຽນ, ເກັບຄາທານຽມນາໃຊທີ່ດິນ ແລະ ສວຍສາອາກອນພາຍໃນບານ; ຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊລາຍຮັບຂອງບານ;
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21. ພົວພັນ ປະສານສົມທົບກັບບານໃກຄຽງ, ຂະແໜງການຂອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ
ສູນກາງທີ່ຕັ້ງຢູໃນຂອບເຂດບານຂອງຕົນ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບານ;
22. ສະຫບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານຂອງ
ບານໃຫເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
23. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ້ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ອົງການປົກຄອງບານ ມີໂຄງປະກອບກົງຈັກ ດັ່ງນີ້:
1. ໜວຍງານບລິຫານ ແລະ ການປົກຄອງ;
2. ໜວຍງານພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;
3. ໜວຍງານເສດຖະກິດ-ການເງິນ;
4. ໜວຍງານວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ;
5. ໜວຍງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ.
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງແຕລະໜວຍງານດັ່ງກາວ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ) ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ອົງການປົກຄອງບານ ປະກອບດວຍບຸກຄະລາກອນ ດັ່ງນີ້:
1. ນາຍບານ;
2. ຮອງນາຍບານ ສອງຫາ ສີ່ຄົນ ຕາມຂະໜາດຂອງບານ;
3. ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາໜວຍງານ.
ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ການເລືອກຕັງ້ ນາຍບານ
ນາຍບານໄດຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກປະຊາຊົນຜູມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍໃນບານ, ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ແຕງຕັ້ງ
ໂດຍ ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ນາຍບານສາມາດໄດຮັບການແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ໂດຍກົງຈາກເຈົ້າເມືອງ, ຫົວ
ໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ແຕຕອງຊີ້ແຈງໃຫປະຊາຊົນພາຍໃນບານນັ້ນເຂົ້າໃຈ.
ຮອງນາຍບານ ຖືກແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງໂດຍເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ຕາມ
ການສະເໜີຂອງນາຍບານ.
ນາຍບານ ແລະ ຮອງນາຍບານ ມີອາຍຸການສະໄໝລະ ຫາປີ, ສາມາດໄດຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕງຕັ້ງ
ຄືນໃໝ.

ໝວດທີ 4
ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງນາຍບານ
ມາດຕາ 86 (ປັບປຸງ) ພາລະບົດບາດ
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ນາຍບານ ເປັນຫົວໜາອົງການປົກຄອງບານ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າພາຍໃນບານ, ຊີ້ນາ ອົງການປົກຄອງບານ ປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 81 ແລະ 82 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ນາຍບານ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ການົດສະຖານທີ່ປະຊຸມ, ຮຽກໂຮມປະຊຸມອົງການປົກຄອງບານ, ກອງປະຊຸມບານ ແລະ ເປັນ
ປະທານກອງປະຊຸມ;
2. ຊີ້ນາ, ອານວຍຄວບຄຸມວຽກງານ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
3. ສະເໜີ ປັບປຸງໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
4. ຄັດເລືອກຮອງນາຍບານ, ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາໜວຍງານ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ
ເພື່ອສະເໜີໃຫກອງປະຊຸມບານຮັບຮອງເອົາແລວນາສະເໜີເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ແຕງຕັ້ງ;
5. ກວດກາການປະຕິບັດໜາທີ່ ແລະ ສະເໜີປົດຕາແໜງຮອງນາຍບານ, ຫົວໜາ, ຮອງຫົວໜາ
ໜວຍງານຂອງອົງການປົກຄອງບານ ເມື່ອຜູກຽວມີຄວາມຜິດ ແລະ ປະລະໜາທີ່ ເພື່ອໃຫເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດ
ສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ພິຈາລະນາ;
6. ສະເໜີ
ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາແກໄຂບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ
ຕ່ສະພາບແວດລອມ,
ເງື່ອນໄຂ ການດາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງບານ ທີ່ເກີດຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ,
ເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ;
7. ອອກກົດລະບຽບບານ, ແຈງການ ແລະ ລະບຽບການອື່ນ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ທອງຖິ່ນ;
8. ອອກໜັງສື ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕາມການແບງຂັ້ນຄຸມຄອງຂອງ
ຂະແໜງການ;
9. ອານວຍຄວາມສະດວກ, ສາງເງື່ອນໄຂ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດໜາທີຂ
່ ອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກາລັງປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ ທີ່ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູບານ ໃຫເຈົ້າ
ເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນາໃຊກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບບານ ໃນການຄຸມຄອງ
ບານ;
11. ໄດຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜູນ ຕາມລະບຽບການ;
12. ສະຫບ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ລວມທັງສະພາບການຮອບດານ
ຂອງບານໃຫເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີໄ່ ດການົດໄວໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 88 ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຮອງນາຍບານ
ຮອງນາຍບານ ຊວຍວຽກນາຍບານ ໃນການຊີ້ນາວຽກງານຂອງອົງການປົກຄອງບານ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍບານ.
ໃນກລະນີນາຍບານບ່ສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຍອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຮອງນາຍບານຜູໄດຮັບມອບໝາຍ
ເປັນຜູຮັກສາການແທນ.
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ໝວດທີ 5
ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງບານ ແລະ ກອງປະຊຸມບານ
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມ ຂອງອົງການປົກຄອງບານ ເປີດຂຶ້ນເດືອນລະເທື່ອ ໂດຍແມນນາຍບານເປັນຜູຮຽກໂຮມ
ແລະ ເປັນປະທານ. ຜູເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ປະກອບດວຍຮອງນາຍບານ, ຫົວໜາໜວຍງານ. ນອກຈາກນີ້ ຖາ
ເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ ອາດເຊີນຜູຕາງໜາຈາກພາກສວນອື່ນ ເຂົ້າຮວມນາກໄດ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ແລະ ຮີບດວນ ອາດເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງນາຍບານ.
ໃນກອງປະຊຸມແຕລະຄັ້ງ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກຊຶ່ງເຊັນໂດຍຜູບັນທຶກ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນ ໂດຍປະທານ
ກອງປະຊຸມ ແລວສົ່ງໃຫຜູເຂົ້າຮວມ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸງ) ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າກອງປະຊຸມ
ບັນຫາທີ່ຕອງນາເຂົ້າພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງບານ ມີ ດັ່ງນີ:້
1. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈາຍ ຂອງບານ;
2. ການການົດໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການປົກຄອງບານ;
3. ຮາງກົດລະບຽບບານ;
4. ໂຄງການພັດທະນາຂອງບານ;
5. ວຽກງານປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງບ;
6. ບົດລາຍງານຮອບດານ ຕ່ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ;
7. ບັນຫາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ.
ມາດຕາ 91 (ປັບປຸງ) ກອງປະຊຸມບານ
ນາຍບານ ເປັນຜູຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມບານ,ກອງປະຊຸມບານປະກອບດວຍ ນາຍບານ, ຮອງນາຍບານ,
ຫົວໜາໜວຍງານ, ຫົວໜາໜວຍ, ຫົວໜາຄອບຄົວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູໃນບານ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ຕາມຄວາມ
ຮຽກຮອງຕອງການຂອງວຽກງານ.

ພາກທີ VIII
ລະບອບວິທເີ ຮັດວຽກ ແລະ ການເງິນ ຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິນ
່
ມາດຕາ 92 (ປັບປຸງ) ລະບອບວິທເີ ຮັດວຽກ
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມລະບອບວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູຄະນະ, ແບງງານໃຫບຸກຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ;
2. ເຮັດວຽກຢາງມີແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ມີການການົດເວລາ, ມີການຄິດໄລປະສິດທິ
ຜົນ ໂດຍອີງຕາມຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງແຕລະທອງຖິ່ນ;
3. ປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ;
4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູທອງຖິ່ນຂອງຕົນ
ແລວລາຍງານໃຫຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢາງເປັນປົກກະຕິ.

30

ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນແຕລະຂັ້ນ ຕອງໄດຮັບການກວດກາຈາກສະພາປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ, ອົງການ
ກວດກາຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຂອງຂັ້ນເທິງຢາງເປັນປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 93 (ປັບປຸງ) ການເງິນ
ການເງິນຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ແບງອອກເປັນສອງຂັ້ນຫົວໜວຍງບປະມານ ຄື ຫົວໜວຍ
ງບປະມານຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜວຍງບປະມານຂັ້ນເມືອງ. ສວນຂັ້ນບານ ເປັນຫົວໜວຍຮາກຖານ ໃນການເກັບລາຍ
ຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈາຍ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ການເງິນຂອງອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນ
ຕອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນງບປະມານແຫງລັດ,
ງບປະມານທອງຖິ່ນ ແລະ ຕາມກົດໝາຍວາດວຍງບປະມານແຫງລັດ.
ຜູສັ່ງການການເງິນຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແມນເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຜູໄດ
ຮັບ ມອບສິດຕາມລະບຽບການ.
ຜູສັ່ງການ ການເງິນຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແມນເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ
ຫຼື ຜູໄດຮັບມອບສິດຕາມລະບຽບການ.

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 94 ຕາປະທັບ
ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນແຕລະຂັ້ນ ມີຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 95 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 96 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕວັນປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ໄດອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາ
ວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍການປົກຄອງທອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 21 ຕຸລາ 2003.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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