ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
-----------------ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ເລກທີ 802 /ກຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05 ກັນຍາ 2013

ຂໍຕ
້ ົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບ ເລກທີ
19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸຕທ
ິ ໍາ ເລກທີ 404/ນຍ, ລົງວັນທີ
23/11/ 2007;
- ອີງຕາມ

ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ

ກ່ຽວກັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເລກທີ 932/ຫລບ.
ກລຂ ລົງວັນທີ 26 /6/2013.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ອອກຂໍຕ
້ ົກລົງ:
1

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍຕ
້ ົກລົງສະບັບນີ້

ກໍານົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ

ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອ
ນໍາເອົາບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດ
ຖະການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕິກໍາທີ່ຖືກ ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ແລ້ວ ມີຜົນສັກສິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງຂອງ ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ ລັດ ສປປ ລາວ
ໃຫ້ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ເທື່ອລະກ້າວ.
ມາດຕາ 2 ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ແມ່ນເອກະສານທາງການຂອງ

ລັດ ທີ່ເປັນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ແລະມີຊື່ວ່າ
ìຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການî ຊຶ່ງເປັນບ່ອນລົງບັນດານິຕິກໍາໃຫ້ ສາ
ທາລະນະຊົນ ຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 3 ນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ຮ່າງນິຕກ
ິ ໍາ ທີ່ຈະເອົາລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການ
ນິຕິກໍາ ທີ່ຈະເອົາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແມ່ນບັນ
ດານິຕິກໍາ ທີມ
່ ີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປ ຕາມທີໄ
່ ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ຍົກເວັ້ນ ບັນດານິຕິກໍາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ
2

ທີ່ມຜ
ີ ົນນໍາໃຊ້ສໍາລັບສະເພາະຂອບເຂດເມືອງ

ແລະບ້ານຂອງຕົນເທົ່າ

ນັ້ນ.
ສໍາລັບຮ່າງບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ຈະເອົາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດ
ຖະການ ເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັ້ນ
ແມ່ນບັນດາຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ມຜ
ີ ົນບັງຄັບທົ່ວໄປ.

ໝວດທີ 2
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ມາດຕາ 4 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ເປັນຜູຄ
່ ຸ້ມຄອງວຽກງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດ

ຖະການ ໂດຍມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ທີ່ຂຶ້ນ
ກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງການພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ຂອງກົມໂຄສະ
ນາອົບຮົມກົດໝາຍ ເປັນເຈົ້າການນໍາເອົາບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ
ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ລວມທັງບັນດາຮ່າງນິຕິກໍາ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 5 ສິດ ແລະໜ້າທີຂ
່ ອງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງ
ນີ:້
1. ນໍາເອົາບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ລົງໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ;
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2. ນໍາເອົາບັນດາຮ່າງນິຕິກໍາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເພື່ອ
ທາບທາມຄໍາເຫັນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ;
3. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ສໍາລັບການໃສ່ລະຫັດ ເພື່ອ
ເກັບຮັກສາສໍາເນົາບັນດານິຕິກໍາ ສະບັບຕົ້ນ ໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຂອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ;
4. ເກັບກໍາ, ກໍານົດດັດສະນີ, ລາຍການ ແລະ ເກັບຮັກສາ ບັນດານິຕິກໍາ
ທີ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ລວມທັງເກັບຮັກສາບັນດານິ

ຕິກໍາສະບັບຕົ້ນ;
5. ກວດການິຕິກໍາ ທີອ
່ ົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ໄດ້
ສົ່ງໃຫ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການພິມ ກ່ອນລົງຈົດໝາຍ
ເຫດທາງລັດຖະການ;
6. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດ
ໝາຍ.

ໝວດທີ 3
ການດໍາເນີນວຽກງານ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ. ການສົ່ງ ແລະການຮັບບັນດານິຕິກໍາ ເພື່ອລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ
ມາດຕາ 6 ການສົ່ງນິຕກ
ິ ໍາ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ພາຍຫລັງ ທີ່ ນິ ຕິ ກໍາ ຖື ກຮັບ ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແ ລ້ ວ ໃຫ້ ອົ ງ
4

ການຮັບຜິດຊອບ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ໍານັ້ນ ສົ່ງນິຕິກໍາສະບັບຕົ້ນ ທີ່
ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ໄປຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການໂດຍກົງ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ
ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອພິມລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ.
ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ສາມາດສະເໜີີໄປ
ຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອເອົານິຕິກໍາລົງໃນຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາໃດໜຶ່ງສະເພາະເມື່ອ
ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.
¦¿ìñ®-òªò-¡¿ ê†-´-°
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ນິຕິກໍາ ºö¤¡¾-ê†-»ñ®°ò©§º®-¦É¾¤ ແລະ ປັບປຸງ-òª-¡
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ວິທສ
ີ ົ່ງບັນດານິຕິກໍາໄປຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ

ການ
ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ ຕ້ອງເຮັດໜັງສືສະ
ເໜີເປັນທາງການ ຕາມແບບພິມ ທີ່ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການກໍານົດ ພ້ອມທັງຄັດຕິດ ນິຕິກໍາສະບັບຕົ້ນ ທີໄ
່ ດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ
ປະທັບຕາ ທີ່ເປັນແບບພິມເຈັ້ຍ ແລະ ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (MS.
Word) ໄປຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອລົງໃນຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ.
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ມາດຕາ 8 ການຮັບນິຕກ
ິ ໍາ ໂດຍໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ມີໜ້າທີ່ຮັບເອົາບັນດາ
ນິຕິກໍາທີ່ຖືກ ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຊຶ່ງອົງການຮັບຜິດຊອບ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ ໄດ້ສົ່ງມາພ້ອມທັງກວດກາຄືນລະອຽດກ່ຽວ
ກັບບ່ອນອີງ ດັ່ງນີ:້
1. ຫົວຂໍ້ ແລະ ປະເພດ ຂອງນິຕິກໍາ;
2. ຊື່ຂອງອົງການທີ່ສົ່ງນິຕິກໍາ;
3. ຊື່ ຂອງອົງການທີຮ
່ ັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນິຕິກໍາ;
4. ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນິຕິກໍາ;
5. ລາຍເຊັນ, ຕາປະທັບ ພ້ອມທັງວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ແລະ ກໍາ
ນົດເວລາ ສໍາລັບການມີຜົນສັກສິດ ຂອງບັນດານິຕິກໍາ.
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບນິຕິກໍາ ແລະ ກວດກາບ່ອນອີງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕ້ອງອອກໃບ
ຢັ້ງຢືນຮັບນິຕິກໍາ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ສົ່ງທັນທີ.
ມາດຕາ 9 ການແກ້ໄຂຄໍາຜິດໃນນິຕກ
ິ ໍາ ທີຈ
່ ະລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການ
ເມື່ອໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັັດຖະການ ຫາກພົບເຫັນຄໍາ
ຜິດໃນບັນດານິຕິກໍາທີ່ຕົນໄດ້ຮັບນັ້ນ

ຕ້ອງແຈ້ງຄໍາຜິດໄປຍັງອົງການທີ່

ສົ່ງນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນ ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເປັນຕົ້ນໄປ ພ້ອມ
ທັງສະເໜີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ພິຈາລະນາແກ້
ໄຂ ແລ້ວແຈ້ງມາຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນ
ກໍານົດເວລາ ຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ ວັນໄດ້ຮັບການສະເໜີນັ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ
ພ້ອມທັງຄັດຕິດ ບັນດານິຕິກໍາສະບັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ສໍາລັບກໍານົດເວລາ ໃນການເອົານິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ລົງໃນຈົດໝາຍ
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ເຫດທາງລັດຖະການຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 15 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້

ໃຫ້ເລີ່ມນັບແຕ່ວັນໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄໍາຜິດ ຫລື ເນື້ອໃນທີ່ຂັດ ກັນນັ້ນ
ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 10 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບຮັກສານິຕກ
ິ ໍາ
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ເກັບຮັກສາ ບັນດານິຕິກໍາ ສະບັບຕົ້ນ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປ ໃນຮູບ
ແບບພິມເຈັ້ຍ ແລະ ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເປັນທາງການ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ຍົກເວັ້ນ ບັນດານິຕິກໍາ ມີຜົນທີ່ນໍາໃຊ້ສະເພາະຂອບເຂດຂັ້ນເມືອງ
ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ທີ່ສາມາດເອົາລົງສື່ສິ່ງພິມອື່ນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ຕິດປະ
ກາດດ້ວຍຮູບການທີ່ປະຊາຊົນ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ.
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕ້ອງເກັບຮັກສານິຕິກໍາ
ສະບັບຕົ້ນ ແລະສະບັບສໍາເນົາ ໃນຮູບແບບພິມເຈັ້ຍ ແລະຮູບແບບເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.
ມາດຕາ 11 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍ
ບັນດານິຕິກໍາ ທີລ
່ ົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະບັນ
ດານິຕິກໍາ

ທີ່ເກັບຮັກສາຢູໜ
່ ່ວຍງານ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ຂ. ການສະເໜີ ແລະການເອົາຮ່າງນິຕິກໍາ
ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນ
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ມາດຕາ 12 ການສະເໜີ ຮ່າງນິຕກ
ິ ໍາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນ
ພາຍຫຼັງທີ່ຫົວໜ້າອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ
ຕົກລົງເຫັນດີແລ້ວ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ສົ່ງຮ່າງນິຕິກໍາ ພ້ອມດ້ວຍບົດອະ
ທິບາຍ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ໃນຮູບແບບເອ
ເລັກໂຕຣນິກ

ໄປຍັງໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ເພື່ອ

ທາບທາມຄໍາເຫັນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ.
ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ຕ້ອງຄັດຕິດໜັງສື
ສະເໜີ ຂໍລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕາມແບບພິມທີ່ກໍານົດ
ໂດຍໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ຄັດຕິດຮ່າງນິຕິກໍາ
ສະບັບຕົ້ນ ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ເປັນສະບັບສົມບູນ ຊຶ່ງສາມ
າດດັດແກ້, ປ່ຽນແປງຮູບແບບ ແລະ ຈັດພິມເນື້ອໃນໄດ້ ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ ກໍຕ້ອງສະໜອງທີ່ຢູ່ທາງ ໄປສະນີ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ອີເມລ ທີ່
ຕົນນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ

ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນທີ່ຢູ່ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ.
ມາດຕາ 13 ການເອົາຮ່າງນິຕກ
ິ ໍາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອ
ທາບທາມຄໍາເຫັນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຮ່າງນິຕິກໍາ ຈາກອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງນິຕິກໍາແລ້ວ ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ມີໜ້າທີ່
ເອົາຮ່າງນິຕິກໍາ ພ້ອມດ້ວຍບົດອະທິບາຍ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ
ຂອງຮ່າງນິຕິກໍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະ
8

ບັບນີ້ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບ ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອທາບທາມຄໍາເຫັນ ແລະ
ມີກໍານົດເວລາທາບທາມຄໍາເຫັນ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 14 ການສົງ່ ຄໍາເຫັນທີ່ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການໄດ້
ຮັບ
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ມີໜ້າທີ່ສົ່ງຄໍາເຫັນທັງ
ໝົດ ທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໄປຍັງອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ
ທັນທີ ໂດຍມີການສໍາເນົາ ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ຫລື ຮູບແບບ
ພິມເຈັ້ຍ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງຕົນ.

ຄ. ການເອົານິຕິກໍາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ມາດຕາ 15 ການເອົານິຕກ
ິ າໍ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕ້ອງເອົາບັນດານິຕິກໍາ
ທີ່ໄດ້ຮັບລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ ສິບ
ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວນ
ັ ໄດ້ຮັບນິຕິກໍານັ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ. ການເອົາ
ນິຕິກໍາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການນັ້ນ

ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີ

ເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມນິຕິກໍາ ສະບັບຕົ້ນ.
ມາດຕາ 16 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງນິຕກ
ິ ໍາສະບັບຕົນ
້ ແລະນິຕກ
ິ ໍາທີ່ລົງຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ໃນກໍລະນີທີ່ມຄ
ີ ວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຂອງນິຕິກໍາ ສະບັບຕົ້ນ ແລະ ນິ
ຕິກໍາ ທີລ
່ ົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້
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ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົານິຕິກໍາສະບັບຕົ້ນ

ທີ່ໜ່ວຍງານຈົດ

ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ໄດ້ຮັບ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ນັ້ນ ເປັນສະ
ບັບທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ງ. ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ການສໍາເນົານິຕິກໍາໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ມາດຕາ 17 ການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ບັນດານິຕິກໍາ, ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ທີ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການໄດ້ ໂດຍບໍເ່ ສັຍຄ່າ, ບໍ່
ຈໍາກັດກໍານົດເວລາ ແລະ ປະເພດຜູ່ໃຊ້ການບໍລິການ.
ມາດຕາ 18 ການສໍາເນົານິຕິກໍາໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດສໍາເນົາບັນດານິຕິກໍາທີ່ລົງໃນ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນ.
ການປ່ຽນແປງ, ການເພີ່ມເຕີມ, ການດັດແກ້ເນື້ອໃນ ຫລື ຂໍ້
ຄວາມໃດໜຶ່ງ ຂອງບັນດານິຕິກໍາທີ່ໄດ້ ສໍາເນົາໄປນັ້ນ ລວມທັງການນໍາ
ໃຊ້ບັນດານິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືວ່າເປັນການລະເມີດກົດໝາຍອາຍາ.
ບັນດານິຕິກໍາທີ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ສໍາລັບຈັດພິມເປັນປຶ້ມເພື່ອເຜີຍແຜ່
ຊວງຍຸຕິທໍາ.
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ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະ

ໝວດທີ 4
ຜົນສັກສິດຂອງນິຕິກໍາ
ມາດຕາ 19 ຜົນສັກສິດຂອງນິຕກ
ິ ໍາທີ່ໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະມີຜົນ
ສັກສິດ ພາຍຫລ ັງ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບ ແຕ່ວັນລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດ
ຖະການ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 20 ການມີຜົນສັກສິດຂອງນິຕກ
ິ ໍາ ໃນວັນທີ່ໄດ້ກໍານົດສະເພາະ
ໃນກໍລະນີທີ່ ນິຕິກໍາ ຫາກໄດ້ກໍານົດກ່ຽວ ກັບວັນມີຜົນສັກສິດ
ຂອງຕົນ ໃນວັນໃດໜຶ່ງສະເພາະ ຊຶ່ງ ຊ້າກວ່າວັນມີຜົນສັກສິດ ຕາມທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້, ແລະໜ່ວຍງານ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການກໍໄດ້ພິມນິຕິກໍານັ້ນ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ ເປັນເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວ, ໃຫ້ຖວ
ື ່າ ນິຕິ
ກໍາດັ່ງກ່າວ ມີຜົນສັກສິດຕາມວັນທີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນນິຕິກໍານັ້ນ.
ມາດຕາ 21 ຜົນສັກສິດຂອງນິຕກ
ິ ໍາ ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ແລະຮີບດ່ວນ
ໃນກໍລະນີ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ສ້າງນິຕິກໍາ, ອົງການຮັບຜິດຊອບ
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ສາມາດກໍານົດ ໃຫ້ນິຕິກໍາທີ່ຕົນສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ ມີ
ຜົນສັກສິດທັນທີ ນັບແຕ່ວັນຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ເປັນຕົ້ນໄປ ບັນ
ດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫລື ຄວາມປອດໄພ
ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ຕາມ
ການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດກ່ຽວຂ້ອງ.
ພາຍຫລ ງັ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການຕົ ກລົງເຫັ ນດີ ຈາກອົງ ການທີ່ມີສິ ດອໍາ
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ນາດກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາດັ່ງ
ກ່າວ ຕ້ອງສົ່ງນິຕິກໍາທີ່ຖືກຮັບຮອງ ຫລືປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ໄປຍັງໜ່ວຍ
ງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນ ສອງ ວັນ ລັດຖະການ ນັບ
ແຕ່ວັນຮັບຮອງ ຫລືປະກາດໃຊ້ ເປັນ ຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ແລະຮີບດ່ວນ ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ ບູລິມະສິດ ໃນການເອົານິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ
ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ພາຍໃນ ສາມ ວັນ ລັດຖະການ ນັບ
ແຕ່ວັນໄດ້ຮັບນິຕິກໍານັ້ນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 22 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເປັນເຈົ້າ
ການໂດຍກົງ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ອົງການຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ ມີຫນ້າທີ່ໃຫ້ການ
ຮ່ວມມື ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍຕ
້ ົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 23 ຜົນສັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນ
ໄປ.
ຕ. ລັດຖະມົນຕີວ່າການ,
ສຈ. ເກດ ກຽດຕິສັກ
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ຂັ້ນຕອນການຈໍລະຈອນບັນດານິຕິກໍາ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກະຊວງ ຫຼື ອົງການ ຮັບຜິດ ຊອບ ສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງ ນິຕກ
ິ ໍາ ຕ້ອງສົ່ງ ນິຕກ
ິ ໍາສະບັບຕົ້ນ
ທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ໄປຍັງໜ່ວຍ

ວັນ ລັດຖະການ

ພາຍໃນກໍາ ນົດເວລາ ຫ້າ

ງານຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ໜ່ວຍງານຈົດໝາຍ
ເຫດທາງລັດຖະການ

ໜ່ວຍງານຈົດ
ໝາຍເຫດທາງ
ລັດຖະການ
ກວດກາ

ຕ້ອງ
ເນື້ອໃນ

ພາຍໃນກໍາ ນົດ ເວລາ ສິ ບ
ວັນ ລັດຖະການ

ຕ້ອງເອົານິຕກ
ິ ໍາທີໄ
່ ດ້ຮັບ
ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດ
ທາງລັດຖະການ

ຕາມນິຕກ
ິ ໍາ ສະບັບ

ສິບ ຫ້າ ວັນ

ພາຍຫລັງກໍານົດເວລາ

ຕົ້ນ

ນິຕິກາໍ ມີຜົນສັກ ສິດ
ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ ມາດຕາ
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