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ຄາໍນາໍ 
 

 ການສໍາຫລວດວັດແທກ,ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່ແມ່ນວຽກ
ງານໜ ີ່ງທ ີ່ພັກລັດ ແລະ ລັດຖະບານໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຖືເປັນສໍາຄັນ, ຊືີ່ງເປັນວຽກ
ງານສໍາຫລວດພືັ້ນຖານເພືີ່ອສະໜອງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານຮັບໃຊູ້ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ. 
 ພາຍຫຼັງລັດຖະບານປະກາດໃຊູ້ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ ເລກທ  255 /
ນຍ, ລົງວັນທ 16ສິງຫາ2005ວ່າດ້ວຍວຽກງານສໍາຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່ໃນດິນແດນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ຕະຫລອດ10ປ ຜ່ານມາ; ດໍາລັດສະບັບດັີ່ງກ່າວໄດູ້ເປັນເຄືີ່ອງມືອັນສໍາຄັນໃນການຄ ູ້ມ 
ຄອງ,ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລະພັດທະນາວຽກງານຂ້າງເທິງຕາມຈັງຫວະຂອງການປຽີ່ນ 
ແປງໃໝ່. ເນືີ່ອງຈາກວ່າໂລກນັບມືັ້ນັບພັດທະນາ, ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລ
ຊ  ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍີ່ຢ ດຢັັ້ງ; ດັີ່ງນັັ້ນການປັບປ ງເພ ີ່ມເຕ ມດໍາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານສໍາ 
ຫລວດວັດແທກ; ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່ຈືີ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນເພືີ່ອເຮັດ
ໃຫູ້ເນືັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກ ມ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆໃນພາກປະຕິບັດວຽກ
ງານຕົວຈິງ. 
 ດໍາລັດລັດຖະບານເລກທ 330/ລບ, ລົງວັນທ 18/09/2014ວ່າດ້ວຍວຽກ 
ງານສໍາຫລວດວັດແທກ,ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່ໃນດິນແດນສາທາລະ 
ນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວສະບັບນ ັ້ໃຊູ້ແທນດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ ເລກ
ທ 255/ນຍ, ລົງວັນທ 16ສິງຫາ2005; ດໍາລັດສະບັບປັບປ ງໃຫ່ມນ ັ້ປະກອບດ້ວຍ 9 
ໝວດ36ມາດຕາ, ວາງອອກເພືີ່ອເປັນເອກະພາບໃນການບໍລິຫານ ຄ ູ້ມຄອງແຜນ 
ການ, ເຕັກນິກ, ຄ ນນະພາບ, ຂໍັ້ມ ນ, ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນ, ວິຊາການ ແລະ ທ ນຮອນ 
ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສໍາຫລວດວັດ 



 

 

ແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່ໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນໃນການວາງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສ ີ່ງ
ແວດລ້ອມ. ຊ ີ່ງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນໃນການປັບປ ງດ້ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ທ ນໃນ
ການຈັດພິມ ໂດຍຊ່ຽວຊານແຟັງລັງ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານບໍລິການຂໍັ້ມ ນ
ຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດຢ ່ ສປປ ລາວ ດ້ວຍທ ນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງລັດຖະບານ
ສາທາລະນະລັດແຟັງລັງໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ 
ຊົນລາວ. 
 ປັດຈ ບັນໄດູ້ມ ຫລາຍບໍລິສັດ, ນັກລົງທ ນ ແລະ ວິຊາການຈາກຕ່າງປະເທດ 
ເຂົັ້າມາດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ເພືີ່ອ
ຮັບ ໃຊູ້ໃຫູ້ແກກ່ານສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນກໍີ່ສ້າງໂຄງການລົງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ
ຢ  ່ ລາວ ກມົແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າແປດໍາລັດສະບັບນ ັ້ເປັນພາສາອັງກິດຕືີ່ມ, 
ແນ່ນອນການແປ ແລະ ລຽບລຽງປະໂຫຍກຄໍາເວົັ້າ, ໄວຍະກອນ ແລະ ອືີ່ນໆອາດຈະ
ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ; ດັີ່ງນັັ້ນຈືີ່ງຂໍໃຫູ້ທ່ານຖືເອົາພາສາລາວເປັນເຄົັ້າ. 

ກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດມ ຄວາມພາກພ ມໃຈທ ີ່ໄດູ້ມ ໂອກາດຈັດພິມ ແລະ 
ເຜ ຍແຜ່ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ແລະ ຫວັງວ່າປືັ້ມເຫຼັັ້ມນ ັ້ຈະເປັນຄ ່ມທື ີ່ສໍາຄັນ, ເປັນປະ 
ໂຫຍດ ຊ່ວຍໃຫູ້ທັງຜ ູ້ຄົັ້ນຄວ້າ, ນໍາໃຊູ້ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນ
ບ່ອນອ ງໃຫູ້ແກ່ການຄ ູ້ມຄອງ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາ
ຫລວດວັດ ແທກ,ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ໃຫູ້ໄດູ້ດ  ແລະ ມ ປະ
ສິດທິຜົນສ ງ. ການຈັດພິມຄັັ້ງນ ັ້ບໍີ່ອາດປັດສະຈາກໄດູ້ໃນຄວາມບົກພ່ອງ  ຈະແມ່ນ
ທາງດ້ານການພິມ ຫຼືດ້ານເນືັ້ອໃນກໍີ່ຕາມ, ພວກເຮົາກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດຂໍຄວາມ
ຮ່ວມມືຈາກທ່ານ ຈົີ່ງຊວ່ຍຕໍານິຕິຊົມ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ການຈັດ
ພິມໃນຄັັ້ງໜ້າໄດູ້ດ  ກວ່າເກົີ່າ. 
   ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ  15 ທັນວາ 2014 
     ຫົວໜ້າກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດ  

 



 

 

ສາລະບານ 

 
ໝວດທ  1 ບດົບັນຍດັທົີ່ວໄປ      1 
ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສົງ      1  
ມາດຕາ 2 ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 
 ການສ້າງແຜນທ ີ່      2 
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ     2 
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊູ້     4 
ມາດຕາ 5 ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, 
 ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່   4 
ໝວດທ  2 ວຽກງານສາໍຫວຼດວດັແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 
ສາ້ງ ແຜນທ ີ່       4 
ມາດຕາ 6 ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ     4 
ມາດຕາ 7 ວຽກງານຖ່າຍພາບທາງອາກາດ    5 
ມາດຕາ 8 ວຽກງານສ້າງແຜນທ ີ່     5 
ມາດຕາ 9 ຖານຂໍັ້ມ ນ      5 
ມາດຕາ 10 ການບໍລິການຂໍັ້ມ ນ     5 
ມາດຕາ 11 ການມອບບັນດາເອກະສານ ແລະຂໍັ້ມ ນ   6 
ມາດຕາ 12 ການນໍາເຂົັ້າ ຫຼື ສົີ່ງອອກຂໍັ້ມ ນ, ຜະລິດຕະພັນແຜນທ ີ່ 
 ແລະ ເຄືີ່ອງມື ອ ປະກອນອືີ່ນໆ    6 
ມາດຕາ 13 ລິຂະສິດ      6 
ໝວດທ   3 ຫຼກັການ, ການດາໍເນ ນການສາໍຫວຼດວັດແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງ  
ອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່      7 
ມາດຕາ 14 ຫຼັກການພືັ້ນຖານກຽ່ວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ, 
    ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ  ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່   7 
ມາດຕາ 15 ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າການວັດແທກ   7 
 



 

 

ມາດຕາ 16 ການດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
 ແລະສ້າງແຜນທ ີ່      7 
ໝວດທ  4 ການດາໍເນ ນທ ລະກດິກຽ່ວກບັການສາໍຫວຼດວດັແທກ, 
ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່   8 
ມາດຕາ 17 ການດໍາເນ ນທ ລະກິດ     8 
ມາດຕາ 18 ເງືີ່ອນໄຂການດໍາເນ ນທ ລະກິດ    9 
ມາດຕາ 19 ການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນ ນທ ລະກິດ    9 
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ    9 
ມາດຕາ 21 ການພິຈາລະນາອະນ ຍາດ     10 
ມາດຕາ 22 ການຂ ັ້ນທະບຽນ     10 
ໝວດທ  5 ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ    11 
ມາດຕາ 23 ອົງການຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ   11 
ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນ   11 
ມາດຕາ 25 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງພະແນກ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ  13 
ມາດຕາ 26 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຫ້ອງການພາຍໃນຂັັ້ນເມືອງ  13 
ໝວດທ  6 ຄະນະກາໍມະການຂໍັ້ມ ນຂາ່ວສານພ ມສາດແຫງ່ຊາດ  14 
ມາດຕາ 27 ທ ີ່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ     14 
ມາດຕາ 28 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນ    14 
ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະໜ້າທ ີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ 
    ແຫ່ງຊາດ      15 
ໝວດທ  7 ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະຄາ່ບລໍກິານ    15 
ມາດຕາ 30 ຄ່າທໍານຽມ      15 
ມາດຕາ 31 ຄ່າບໍລິການ      16 
ໝວດທ  8 ນະໂຍບາຍຕໍີ່ຜ ູ້ມ ຜນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍີ່ຜ ູ້ລະເມ ດ  16 
ມາດຕາ 32 ນະໂຍບາຍຕໍີ່ຜ ູ້ມ ຜົນງານ     16 
ມາດຕາ 33 ຂໍັ້ຫ້າມ      16   
ມາດຕາ 34 ມາດຕະການຕໍີ່ຜ ູ້ລະເມ ດ      16 



 

 

ໝວດທ  9 ບດົບັນຍດັສ ດທາ້ຍ     17 
ມາດຕາ 35 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ     17 
ມາດຕາ 36 ຜົນສັກສິດ      17 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 
ລດັຖະບານ                              ເລກທ  330/ລບ 

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ  18.ກັນຍາ.2014 
 

ດາໍລດັ 
ວາ່ດວ້ຍການສາໍຫຼວດວດັແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່ 

 -  ອ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 
ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບເລກທ  02/ສພຊ ລົງວັນທ  06 ພ ດສະພາ 2003; 
 -  ອ ງຕາມໜັງສືສະເໜ ຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າການກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທ  09/
ພນ, ລົງວັນ ທ  15/05/2014. 
 

   ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ : 
ໝວດທ 1 

ບດົບັນຍດັທົີ່ວໄປ 
 
ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສົງ  

ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກ່ຽວ 
ກັບການເຄືີ່ອນໄຫວ, ການຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,ກວດກາວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, 
ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະສ້າງແຜນທ ີ່ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ວຽກງານດັີ່ງກ່າວໄດູ້ດໍາເນ ນ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ໃນການຄ ູ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ 
ລັດ, ສົີ່ງເສ ມການປະຕິບັດນໍາໃຊູ້ເຕັກນິກ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ  ທ ີ່ທັນສະໄ
ໝເຂົັ້າໃນວຽກງານດັີ່ງກ່າວໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ ແລະເປັນລະບົບເອກະພາບໃນ
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ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. ແນ່ໃສ່ຮັບໃຊູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ
ປູ້ອງກັນຊາດ, ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະ
ຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2 ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ການສ້າງແຜນທ ີ່ 

 ການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແມ່ນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜ ີ່ງ ກ່ຽວກັບການສ ກ
ສາ, ເກັບກໍາຂໍັ້ມ ນລາຍລະອຽດເທິງພືັ້ນຜິວໂລກດ້ວຍການວັດແທກ, ຄິດໄລ່ບົນ
ພືັ້ນຖານລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າ ເພືີ່ອສ້າງແຜນຜັງ ແລະ ແຜນທ ີ່ຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານ, ການສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າຮ ບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍໂລກ. 

ການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແມ່ນການບັນທ ກຂໍັ້ມ ນເທິງພືັ້ນຜິວໂລກ 
ດ້ວຍການຖ່າຍພາບຈາກເຄືີ່ອງບິນ ຫຼື ດາວທຽມ ເພືີ່ອສ້າງແຜນຜັງ , ແຜນທ ີ່ 
ແລະແຜນທ ີ່ຮ ບຖ່າຍມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ. 

ການສ້າງແຜນທ ີ່ ແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານເຕັກນິກ ຊ ີ່ງປະກອບດ້ວຍ
ການເກັບກໍາທ້ອນໂຮມຂໍັ້ມ ນການອອກແບບ, ການຕົກແຕ່ງແຕູ້ມ ແລະ ພິມ
ແຜນທ ີ່. 

 
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ 

 ຄໍາສັບທ ີ່ນໍາໃຊູ້ໃນດໍາລັດສະບັບນ ັ້ມ ຄວາມໝາຍດັີ່ງນ ັ້:  
1. ແຜນທ ີ່ ໝາຍເຖ ງການສະແດງຮ ບຮ່າງພືັ້ນຜິວໂລກ ແລະ  
  ວັດຖ ສິີ່ງຂອງຕ່າງໆເທິງໜ້າດິນດ້ວຍ ລະບົບເຄືີ່ອງໝາຍ,  
  ຄໍານວນຕາມມາດຕາສ່ວນ ແລະ ເຄົັ້າພິກັດ; 
2. ລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າພິກັດທາງຮາບ  ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຄົັ້າທ ີ່ກ່ຽວພັນ

ເຖິງຮ ບຮ່າງທຽບຖານຂອງໂລກ ຊ ີ່ງມັນໄດູ້ສະແດງອອກ ແລະ ຊ ັ້
ບອກເຖິງການກໍານົດຕໍາແໜ່ງຈ ດທ ີ່ຕັັ້ງຂອງຈ ດຕ່າງໆ  ເທິງໜ້າ
ໂລກດ້ວຍເສັັ້ນແວງ ແລະ ເສັັ້ນຂະໜານ; 

3. ລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າພິກັດທາງຕັັ້ງ ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຄົັ້າຄວາມສ ງຂອງ
ບັນດາຈ ດທ ີ່ໄດູ້ຖືກກໍານົດຢ ່ເທິງພື ັ້ນຜິວຂອງໜ່ວຍໂລກ ໂດຍ
ທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານໍັ້າທະເລປານກາງ; 

4. ແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ ໝາຍເຖິງ ການສະແດງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
ຮ ບຮ່າງໜ້າດິນ, ລະດັບສ ງ, ທ ີ່ຕັັ້ງບ້ານເຮືອນ, ແມ່ນໍັ້າ, ຕາໜ່າງ
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ຄົມມະນາຄົມ, ວັດຖ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງປ ກສ້າງຕ່າງໆ ດ້ວຍ
ລະບົບເຄືີ່ອງໝາຍ ຕາມມາດຕາສ່ວນ ແລະ ລະບົບເຄົັ້າພິກັດໃດໜ ີ່ງ
ເທິງແຜ່ນພຽງ; 

5. ແຜນທ ີ່ວຽກສະເພາະ ໝາຍເຖິງ ແຜນທ ີ່ສະແດງລັກສະນະສະເພາະ
ຂອງວຽກງານໃດໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: ແຜນທ ີ່ປົກຄອງ, ແຜນທ ີ່ພ ມສາດທໍາມະ
ຊາດ, ແຜນທ ີ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນທ ີ່ປ່າໄມູ້, ແຜນທ ີ່ຕາໜ່າງ
ຄົມມະນາຄົມ, ແຜນທ ີ່ທໍລະນ ສາດ, ແຜນທ ີ່ນໍາໃຊູ້ທ ີ່ດິນແຜນທ ີ່
ແຫຼີ່ງນໍັ້າ, ແຜນທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຜນທ ີ່ອືີ່ນໆ; 

6. ແຜນທ ີ່ລະບົບຕົວເລກ ໝາຍເຖິງ ແຜນທ ີ່ສະແດງລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ຮ ບຮ່າງໜ້າດິນ, ທໍາມະຊາດ, ສັງຄົມດ້ວຍລະຫັດ ແລະ ລະບົບເຄົັ້າ
ພິກັດ; 

7. ລະບົບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ ໝາຍເຖິງ ລະບົບຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານທ ີ່
ນໍາເອົາຂໍັ້ມ ນຈາກແຫຼີ່ງຕ່າງໆມາຮວບຮວມເກັບຮັກສາ ແລະ ວິເຄາະ
ຢ່າງເປັນລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ ຊ ີ່ງສາມາດຄົັ້ນຫາ ແລະ ປັບປ ງຂໍັ້ມ ນ
ໃຫູ້ດ ຂືັ້ນ; 

8. ມາດຕາສ່ວນແຜນທ ີ່ ໝາຍເຖິງ ອັດຕາສ່ວນໄລຍະໃນແຜນທ ີ່
ທຽບໃສ່ພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງ ໂດຍມ ແບບຕັັ້ງຄິດໄລ່ ມາດຕາສ່ວນ =   

  
 

ໃນນັັ້ນ 1  ແມ່ນສ່ວນຕັັ້ງ ຊ ີ່ງເທົີ່າກັບໜ ີ່ງຫົວໜ່ວຍວັດແທກໃນ
ແຜນທ ີ່. 
M ແມ່ນສ່ວນພ ດຊ ີ່ງເທົີ່າກັບ ໄລຍະໃນພືັ້ນທ ີ່ຕົວຈິງ. 
ການກໍານົດຂະໜາດມາດຕາສ່ວນ ຂອງແຜນທ ີ່ໃນ ສປປລາວ 

- ມາດຕາສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນແຜນທ ີ່ທ ີ່ມ ສວ່ນພ ດ ຂອງມາດຕາສ່ວນ
ແຕ່ 10.000 ລົງມາເຊັີ່ນ: 1/10.000…1/5.000...1/200...; 

- ມາດຕາສ່ວນກາງ ແມ່ນແຜນທ ີ່ທ ີ່ມ ສວ່ນພ ດ ຂອງມາດຕາສ່ວນ
ໃຫຍ່ກວ່າ 10.000 ຫາ 250.000; 

- ມາດຕາສ່ວນນ້ອຍ ແມ່ນແຜນທ ີ່ທ ີ່ມ ສວ່ນພ ດ ຂອງມາດຕາສ່ວນ
ໃຫຍ່ກວ່າ: 250.000 ຂ ັ້ນໄປ. 
 
 

 



4 

 

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊູ້ 
 ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ນໍາໃຊູ້ສໍາລັບບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທ ີ່ດໍາເນ ນກິດຈະການກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ
ພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປລາວ. 
 

ມາດຕາ 5  ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ 

  ລັດສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ທາງດ້ານທ ນຮອນ,  ພືັ້ນຖານວັດຖ ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລ
ຊ  ແລະ ບ ກຄະລາກອນ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ຕາມຄວາມເໜາະສົມ. 
 ລັດສົີ່ງເສ ມການພົວພັນພາຍໃນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, 
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ດ້ວຍການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊ , ການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັັ ັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫູ້ແກ່
ພະນັກງານ, ການຍາດແຍ່ງເອົາທ ນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆ, ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ 
ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທ ີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄ . 

 
ໝວດທ 2 

ວຽກງານສາໍຫວຼດວດັແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່ 
 
ມາດຕາ 6 ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ 
  ວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ ມ ດັີ່ງນ ັ້: 

- ວາງແຜນ, ສໍາຫຼວດ, ກໍີ່ສ້າງ ແລະ ວັດແທກຕາໜ່າງພືັ້ນຖານແຫ່ງ
ຊາດ ເຊັີ່ນ: ວັດແທກຕາໜ່າງພິກັດ, ລະດັບສ ງ ແລະ ຄວາມດ ງດ ດ
ພິພົບແຫ່ງຊາດ; 

- ສໍາຫຼວດວັດແທກສ້າງແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ; 
- ສໍາຫຼວດວັດແທກກໍານົດຈ ດທ ີ່ຕັັ້ງຫຼັກໝາຍຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ 

ແລະ ເຂດເຊ ີ່ ອມຕໍີ່. 
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ມາດຕາ 7 ວຽກງານຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
  ວຽກງານການຖ່າຍພາບທາງອາກາດມ  ດັີ່ງນ ັ້: 

- ວາງແຜນ ແລະ ບິນຖ່າຍພາບ; 
- ສ້າງ ແລະ ວັດແທກຈ ດຄວບຄ ມຮ ບຖ່າຍທາງອາກາດ; 
- ປະມວນຜົນ, ສໍາເນົາຂໍັ້ມ ນ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ ດ້ວຍຮ ບ

ຖ່າຍທາງອາກາດ. 
 

ມາດຕາ 8 ວຽກງານສ້າງແຜນທ ີ່ 
  ວຽກງານການສ້າງແຜນທ ີ່ມ  ດັີ່ງນ ັ້: 

- ເກັບກໍາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ສ້າງຂໍັ້ມ ນ ເພືີ່ອມາສະໜອງໃຫູ້ແກ່ການ
ສ້າງແຜນທ ີ່; 

- ອອກແບບ, ຕົກແຕ່ງແຕູ້ມ, ພິມແຜນທ ີ່ ແລະ ປ ັ້ມແຜນທ ີ່ຊະນິດ
ຕ່າງໆ; 

- ສ້າງຖານຂໍັ້ມ ນແຜນທ ີ່ລະບົບຕົວເລກ. 
 
ມາດຕາ 9 ຖານຂໍັ້ມ ນ 
  ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນຜ ູ້ຮັບຜິິດຊອບໃນການຮິບໂຮມ, ສ້າງ, ດັດແກູ້, 

ເກັບຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃຫູ້ເປັນຖານຂໍັ້ມ ນແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການ, ກົມ, ກອງ, ທ້ອງຖິີ່ນ, ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສໍາຫລວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່. 

 
ມາດຕາ 10 ການບໍລິການຂໍັ້ມ ນ 

ໃນການບໍລິການ, ນໍາໃຊູ້ຂໍັ້ມ ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການສໍາຫຼວດວັດ
ແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດແລະແຜນທ ີ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງຍືີ່ນໜັງສືສະເ
ໜ ຕໍີ່ກະຊວງພາຍໃນມ  ດັີ່ງນ ັ້: 

- ຂໍັ້ມ ນຈ ດພິກັດ, ຈ ດຄວາມດ ງດ ດພິພົບ, ຈ ດດາລາສາດ ແລະ ຈ ດ
ລະດັບສ ງແຫ່ງຊາດ; 

- ຂໍັ້ມ ນຮ ບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ຮ ບຖ່າຍດາວທຽມ ທ ກມາດຕາ
ສ່ວນທ ີ່ຖ່າຍໃນດິນແດນ ສປປລາວ; 
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- ບັນດາຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ, ເຂດເຊື ີ່ອມຕໍີ່
ລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ;  

- ບັນດາຂໍັ້ມ ນແຜນທ ີ່ລະບົບຕົວເລກ, ຂ່າວສານພ ມສາດ ແລະ ແຜນ
ທ ີ່ພ ມສັນຖານມາດຕາສ່ວນແຕ່ 1:200.000, 1:100.000, 
1:50.000,……… 1:500; 

 
ມາດຕາ 11 ການມອບບນັດາເອກະສານ ແລະຂໍັ້ມ ນ 
  ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດໂຄງການສໍາຫຼວດວັດແທກຕາໜ່າງ, ຈ ດດ ງດ ດພິພົບ, ຈ ດພິກັດ, 
ຈ ດລະດັບສ ງ ແຕ່ຂັັ້ນ I ເຖິງຂັັ້ນ IV, ສ້າງແຜນທ ີ່ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດ
ເນືັ້ອທ ີ່ໃຫ່ຍກວ່າ 20 ກິໂລຕາແມັດ ຕ້ອງມອບບັນດາເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ເສັັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງຊາດ, ເຂດເຊືີ່ອມຕໍີ່, 
ຮ ບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຮ ບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ແຜນທ ີ່ທ ກໆມາດຕາສ່ວນ ໃຫູ້
ກະຊວງພາຍໃນ ເພືີ່ອຄ ູ້ມຄອງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສໍາເນົາບໍລິການແກ່ສັງຄົມ. 

 
ມາດຕາ 12 ການນໍາເຂົັ້າ ຫຼື ສົີ່ງອອກຂໍັ້ມ ນ, ຜະລິດຕະພັນແຜນທ ີ່ ແລະ ເຄືີ່ອງມື
ອ ປະກອນອືີ່ນໆ 

 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຈະນໍາເອົາຂໍັ້ມ ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນມາດຕາ 9 ແລະ 
ມາດຕາ 10 ຂອງດໍາລັດສະບັບນ ັ້ອອກນອກປະເທດໄດູ້ ກໍຕໍີ່ເມືີ່ອໄດູ້ຮັບອະນ ຍາດ
ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ເທົີ່ານັັ້ນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຂໍັ້ຕົກລົງທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ
ໜັງສືອະນ ຍາດ. 

  ການນໍາເຂົັ້າ-ອອກ ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນດ້ານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ
ພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບອະນ ຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຈ ີ່ງ
ມ ສິດນໍາເຂົັ້າ-ອອກໄດູ້. 

 
ມາດຕາ 13 ລິຂະສິດ 

 ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າຂອງລິຂະສິດກ່ຽວກັບຂໍັ້ມ ນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງ
ແຜນທ ີ່ ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງສປປລາວ. 
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ໝວດທ  3 

ຫຼກັການ, ການດາໍເນ ນການສາໍຫຼວດວດັແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 
ການສາ້ງແຜນທ ີ່ 

 
ມາດຕາ 14 ຫຼກັການພືັ້ນຖານກຽ່ວກບັການສາໍຫວຼດວດັແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 

ສາ້ງແຜນທ ີ່ 
  ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃຫູ້

ປະຕິບັດ ຕາມຫຼັກການພືັ້ນຖານດັີ່ງນ ັ້: 
1. ຮັບປະກັນການຄ ູ້ມຄອງຂອງສ ນກາງ ເພືີ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ

ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ; 
2. ຮັບປະກັນຄວາມລັບ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບ

ຖ້ວນ ຂອງຊາດ; 
3. ຖືກຕ້ອງ ຕາມເຕັກນິກວິຊາການ, ມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ 

ແລະ ມ ວິທະຍາສາດ. 
 

ມາດຕາ 15 ການນໍາໃຊູ້ລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າການວັດແທກ 
 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່
ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ຕ້ອງນໍາໃຊູ້
ລະບົບຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າການວັດແທກແຫ່ງຊາດແລະຂໍັ້ກໍານົດເຕັກນິກທ ີ່ລັດຖະບານ 
ປະກາດໃຊູ້ຢ່າງເປັນທາງການ. 

 
ມາດຕາ 16 ການດາໍເນ ນການສາໍຫວຼດວັດແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນທ ີ່ 

 ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ດັີ່ງນ ັ້ : 
1. ວາງແຜນການ, ເຈລະຈາເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ 

ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ,  ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ຕາມ
ລະບຽບການ; 
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2. ສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າ, ກະກຽມເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນສະໄ
ໝ ເພືີ່ອຮັບໃຊູ້ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່; 

3. ສໍາຫຼວດ, ສ້າງ, ປົວແປງ ແລະ ວັດແທກຕາໜ່າງພິກັດ, ຈ ດລະດັບ
ສ ງ, ຈ ດດາລາສາດ ແລະ ຈ ດຄວາມດ ງດ ດພິພົບແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບ
ເຂດທົີ່ວປະເທດ; 

4. ສໍາຫຼວດ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ເກັບກໍາທ້ອນໂຮມຂໍັ້ມ ນ ເພືີ່ອສ້າງ
ແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ, ແຜນທ ີ່ວຽກສະເພາະໃນມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ 
ເພືີ່ອສະໜອງໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປູ້ອງ
ກັນຊາດ, ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ; 

5. ພັດທະນາ, ປັບປ ງ, ດັດແກູ້ ແລະ ສະໜອງຂໍັ້ມ ນການສໍາຫຼວດ
ວັດແທກ, ຮ ບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ ແຜນທ ີ່; 

6. ຄົັ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ຕົກແຕ່ງແຕູ້ມ, ພິມແຜນທ ີ່ພ ມສັນຖານ, 
ແຜນທ ີ່ວຽກສະເພາະແລະ ປ ັ້ມແຜນທ ີ່ຊະນິດຕ່າງໆເພືີ່ອຕອບສະໜ
ອງ ໃຫູ້ແກ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. 

 
           ໝວດທ  4 
ການດາໍເນ ນທ ລະກດິກຽ່ວກບັການສາໍຫວຼດວັດແທກ, ຖາ່ຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 

ສາ້ງແຜນທ ີ່ 
 

ມາດຕາ 17 ການດໍາເນ ນທ ລະກິດ 
 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼືການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ມ 
ຈ ດປະສົງຕ້ອງການດໍາເນ ນທ ລະກິດ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບ
ທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ຢ ່ໃນ ສປປລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົີ່ງເສ ມການລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມ
ທັງໄດູ້ຮັບອະນ ຍາດທາງດ້ານວິຊາການຈາກກະຊວງ ພາຍໃນ ແລະ ປະຕິບັດ
ຖືກຕ້ອງຕາມເງ ີ່ອນໄຂ, ລະບຽບການ, ຂໍັ້ກໍານົດທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່. 
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ມາດຕາ 18 ເງືີ່ອນໄຂການດໍາເນ ນທ ລະກິດ 
 ເງືີ່ອນໄຂໃນການດໍາເນ ນທ ລະກິດກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ
ພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ມ ດັີ່ງນ ັ້: 

  - ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ທ ີ່ອາໄສຢ ່ ສປປ ລາວລ້ວນແຕ່ມ ສິດດໍາເນ ນ ຫຼື 
ເຂົັ້າຮ່ວມການດໍາເນ ນທ ລະກິດກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະສ້າງແຜນທ ີ່ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ, ເວັັ້ນເສຍແຕ່
ບ ກຄົນຖືກຫ້າມຕາມກົດໝາຍ; 

  - ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຕ້ອງມ ເງືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, 
ສະຖານທ ີ່, ບ ກຄະລາກອນ, ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນເຕັກນິກ, ທ ນຮອນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ; 

  - ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການ
ຄ ູ້ມຄອງການລົງທ ນຕ່າງ ປະເທດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົີ່ງເສ ມ ແລະ ການ
ຄ ູ້ມຄອງລົງທ ນຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 19 ການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນ ນທ ລະກິດ 

ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງໃດ ຫາກມ ຈ ດປະສົງຕ້ອງການ
ດໍາເນ ນທ ລະກິດກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງ
ແຜນທ ີ່ໃນດິນແດນສປປລາວ ໃຫູ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຕໍີ່ກະຊວງ ພາຍໃນ ເພືີ່ອຄົັ້ນຄ້ວາ, 
ພິຈາລະນາ ແລູ້ວນໍາສະເໜ ຕໍີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ, 
ອະນ ມັດ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງ   

 ເອກະສານປະກອບການຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນ ນທ ລະກິດກ່ຽວກັບ ການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ມ ດັີ່ງນ ັ້: 
 - ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນ ຍາດ; 
 - ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ; 
 -  ໃບຢັັ້ງຢືນ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍັ້ມ ນຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;  
  - ຕ້ອງມ ເອກະສານຄົບຖ້ວນ ຕາມມາດຕາ 18 ຂອງດໍາລັດສະບັບນ ັ້. 
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ມາດຕາ 21 ການພິຈາລະນາອະນ ຍາດ 
   ກະຊວງພາຍໃນ ໄດູ້ຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍດໍາເນ ນທ ລະກິດກ່ຽວກັບ 
ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ 
ພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ຕ້ອງກວດກາເບິີ່ງເອກະສານປະກອບ   ຄໍາ
ຮ້ອງຂໍດັີ່ງກ່າວຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງແລູ້ວ, ຈ ີ່ງຮັບໄປພິຈາລະນາ ແລະ ອອກໃບ
ອະນ ຍາດທາງດ້ານວິຊາການພາຍໃນໜ ີ່ງເດືອນ, ກໍລະນ ເອກະສານປະກອບຄໍາຮ້ອງ
ດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບການ ຕ້ອງແຈູ້ງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫູ້ຜ ູ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຊາບ ໃນເວລາອັນຄວນ. 
 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ຕ້ອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ, ບິນຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ເພືີ່ອສ້າງແຜນທ ີ່ໃນດິນແດນ ສປປ 
ລາວ ຕ້ອງຍືີ່ນຄໍາສະເໜ ຕໍີ່ກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ພາຍໃນ ເພືີ່ອພິຈາລະນາ
ອະນ ມັດ ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 22 ການຂ ັ້ນທະບຽນ 
- ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ທ ີ່ມ ຈ ດປະສົງດໍາເນ ນທ  ລະກິດກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ຕ້ອງໄປຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຕໍີ່ຂະແໜງການອ ດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການສົງເສ ມການລົງທ ນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືີ່ນໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

- ຫຼັງຈາກໄດູ້ຮັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງການອ ດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າແລູ້ວ.ບ ກຄົນ,ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍອະນ ຍາດດໍາເນ ນກິດຈະການກ່ຽວກັບ ການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ,ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລ ະສ້າງແຜນທ ີ່ ຕໍີ່ກະຊວງພາຍໃນ. 
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ໝວດທ  5 
ການຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ 

 
ມາດຕາ 23 ອົງການຄ ູ້ມຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ 

ລັດຖະບານ ເປັນຜ ູ້ຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານການສໍາຫຼວດ
ວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ
ທົີ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫູ້ກະຊວງ ພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົີ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ, ຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.   

 ອົງການຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາປະກອບດ້ວຍ: 
- ກະຊວງ ພາຍໃນ; 
- ພະແນກ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ; 
- ຫ້ອງການ ພາຍໃນເມືອງ; 
- ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 24 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນ 

 ກະຊວງ ພາຍໃນ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ັ້: 
1. ຄົັ້ນຄວ້າ, ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ ດທະສາດກ່ຽວກັບ ວຽກງານສໍາ

ຫຼວດວັດແທກ,ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ເພືີ່ອນໍາສະເໜ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລັດຖະບານ
ພິຈາລະນາ; 

2. ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນຍ ດທະສາດເປັນແຜນການ, ແຜນ
ງານ, ໂຄງການ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນ ັ້; 

 
3. ຄົ ັ້ນຄວ້າອະນ ຍາດ ຫຼ ື  ນໍາສະເໝ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ລັດຖະບານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາອະນ ຍາດກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສໍາ
ຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ລວມທັງ
ການນໍາເຂົັ້າ, ສົີ່ງອອກຂໍັ້ມ ນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອ ປະກອນຕ່າງໆ; 
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4. ຄົັ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປ ງຂໍັ້ມ ນເພືີ່ອປະກາດໃຊູ້ ຫຼື ສະເໜ ຂັັ້ນເທິງ
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ
ວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ພ້ອມທັງຊ ກຍ ູ້
ຕິດຕາມ, ແນະນໍາ, ກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ 
ບ ກຄົນ ປະຕິບັດໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ; 

5. ສ້າງ, ຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ຖານຂໍັ້ມ ນ, ສະໜອງຂໍັ້ມ ນພ ມສາດ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ແກ່ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງເພືີ່ອຮັບໃຊູ້
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ, ສັງຄົມ, ການປູ້ອງ
ກັນຊາດ, ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສ ກສາຄົ ັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ອືີ່ນໆ; 

6. ສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃໝ່ ແລະ ສັງລວມ
ຜົນສໍາເລັດດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ທ ີ່ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ, ຄ ນນະພາບດ  ສະເໜ ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ, ປະກາດໃຊູ້ຢ ່າງເປ ັນທາງການ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໃຫູ້
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຮັບຊາບ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

7. ຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ຂ ັ້ນບັນຊ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ, ເຄືີ່ອງມື
ອ ປະກອນສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະນັກວິຊາການທ ີ່ເຄືີ່ອນໄຫວໃນ
ຂົງເຂດວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່; 

8. ປະສານສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດເຊືີ່ອມຕໍີ່, ຄ ູ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 
ສ້າງແຜນທ ີ່; 

9. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃຫູ້ລັດຖະບານ ຢ່າງປົກກະຕິ; 

10. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ອືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ  ໝາຍ.  
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ມາດຕາ 25 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງພະແນກ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ 
 ໃນການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນ ມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ັ້: 

1. ເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍຄະນະນໍາຂອງອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, 
ນະຄອນ ໃນການຄ ູ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ແຜນທ ີ່ເຂດແດນ
ເຊືີ່ອມຕໍີ່ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ແຜນທ ີ່ຊາຍແດນແຂວງ, ນະຄອນ ກັບ 
ປະເທດໃກູ້ຄຽງ; 

2. ຄ ູ້ມຄອງ ລະບົບຂໍັ້ມ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ພາບຖ່າຍທາງ
ອາກາດ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຕາມລະບຽບ, 
ກົດໝາຍ; 

3. ປົກປັກຮັກສາ ບັນດາຈ ດເຄົັ້າພິກັດ, ຈ ດລະດັບສ ງ, ຈ ດຄວາມດ ງດ ດ
ພິພົບແຫ່ງຊາດ, ຄ ູ້ມຄອງ, ຈັດພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ແຜນທ ີ່ຊະນິດຕ່າງໆ 
ຕາມລະບຽບການທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດ; 

4. ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊາຍ
ແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດເຊືີ່ອມຕໍີ່, ຄ ູ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າກ່ຽວກັບວຽກງານ
ສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່; 

5. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃຫູ້ກະຊວງພາຍໃນເປັນປົກກະຕິ; 

6. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ອືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບ ກົດໝ
າຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 26 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຫ້ອງການພາຍໃນຂັັ້ນເມືອງ 
 ໃນການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານ ການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ 
ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ຫ້ອງການພາຍໃນຂັັ້ນເມືອງມ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ດັີ່ງນ ັ້:  

1. ເປັນເສນາທິການ ແລະ ຊ່ວຍຄະນະນໍາອົງການປົກຄອງຂັັ້ນເມືອງ ໃນ
ການຄ ູ້ມຄອງຢ່າງເປັນເອກະພາບຕໍີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ສໍາຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ແຜນທ ີ່ເຂດແດນ
ເຊື ີ່ອມຕໍ ີ່ລະຫວ່າງ ເມືອງຕໍ ີ່ເມ ືອງ, ເທດສະບານ ຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ; 
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2. ໃຫູ້ການຮ່ວມມືໃນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ແລະ 
ສ້າງແຜນທ ີ່ ຕາມການແບ່ງຂັັ້ນຄ ູ້ມຄອງ ແລະ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນ
ລະບຽບ ກົດໝາຍ; 

3. ປົກປັກຮັກສາບັນດາຈ ດເຄົັ້າພິກັດ, ຈ ດລະດັບສ ງ, ຈ ດຄວາມດ ງດດ ດ
ພິພົບແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ນອນຢ ໃ່ນພືັ້ນທ ີ່ເມືອງຂອງຕົນ; 

4. ຄ ູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການພິມແຜນທ ີ່ຊະນິດຕ່າງໆ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

5. ປະສານສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂດເຊືີ່ອມຕໍີ່, ຄ ູ້ມຄອງຂໍັ້ມ ນເຄົັ້າກ່ຽວກັບ 
ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່; 

6. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ວຽກງານການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ
ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃຫູ້ພະແນກ ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນ ເປັນ
ປົກກະຕິ; 

7. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ອືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ 
ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 
ໝວດທ  6 

ຄະນະກາໍມະການຂໍັ້ມ ນຂາ່ວສານພ ມສາດແຫງ່ຊາດ 
 
ມາດຕາ 27 ທ ີ່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ 

 ຄະນະກໍາມະການຂໍ ັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຄະນະ
ກໍາມະການໜ ີ່ງ ທ ີ່ຕັັ້ງຢ ກ່ະຊວງພາຍໃນ, ມ ພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫູ້
ແກ່ກະຊວງ ພາຍໃນ ໃນການຄົັ້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບ, ຫລັກການ ແລະ 
ມາດຖານເຕັກນິກ ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດ. 

 
ມາດຕາ 28 ໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນ 

 ຄະນະກໍາມະການຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ທ່ານລັດຖະມົນຕ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ພາຍໃນ ເປັນຜ ູ້ຊ ັ້ນໍາ; 
2. ທ່ານ ຫົວຫນ້າກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດເປັນປະທານ ແລະ ຜ ູ້ປະຈໍາການ; 
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3. ບັນດາທ່ານສະມາຊິກຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຕ່າງໆ ທ ີ່ນໍາໃຊູ້ຂໍັ້ມ ນ
ຂ່າວສານພ ມສາດເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ. 

 ຄະນະວິຊາການ ແລະ ກອງເລຂາ ໂດຍແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕ ວ່າການ
ກະຊວງພາຍໃນເປັນຜ ູ້ແຕ່ງຕັັ້ງ ແລະ ກອງເລຂາ ແມ່ນປະຈໍາຢ ່ໃນກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງ
ຊາດ. 
 

ມາດຕາ 29 ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ຂອງຄະນະກໍາມະການຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດ 
 ຄະນະກໍາມະການຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດແຫ່ງຊາດມ ສ ດ ແລະ ໜ້າທ ີ່
ດັີ່ງນ ັ້: 

1. ເປັນຈ ດປະສານງານ ແລະ ແຈູ້ງຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ ຂອງແຕ່ລະ
ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດູ້ສ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ພັດທະນາໃນອະນາຄົດ; 

2. ສ ກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າ, ກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບ 
ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ; 

3. ກໍານົດລະບຽບການແລກປ່ຽນຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ ດ້ວຍຮ ບການ ຫຼື 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທ ີ່ເໝາະສົມ; 

4. ຄົັ້ນຄວ້າ, ຊອກຫາ, ລະດົມແຫຼີ່ງທ ນ ເພືີ່ອຈັດກອງປະຊ ມດ້ານວິຊາການ
ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານພ ມສາດ ຈາກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍາດແຍ່ງທ ນ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ; 

5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ອືີ່ນໆ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບ ກົດໝ
າຍ ແລະ ຕາມການມອບ ໝາຍ. 
 

ໝວດທ  7 
ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະຄາ່ບລໍກິານ 

 
ມາດຕາ 30 ຄ່າທໍານຽມ 

 ການເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂໍັ້ມ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ
ພາບທາງອາກາດ, ສ້າງແຜນທ ີ່ແລະ ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, 
ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ ີ່ກໍານົດ
ອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ. 
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ມາດຕາ 31 ຄ່າບໍລິການ 
 ການເກັບຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ໃນການກວດກາເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ຂໍັ້ມ ນການ
ສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ, ສ້າງແຜນທ ີ່ ແລະ ເຄືີ່ອງມືອ ປະກອນ 
ແມ່ນໃຫູ້ປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບການທ ີ່ກໍານົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ລາຍ
ງານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍຕໍີ່ກະຊວງ ການເງິນ ຕາມທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໄວູ້ໃນລະບຽບ ກົດ
ໝາຍ. 
 

ໝວດທ  8 
ນະໂຍບາຍຕໍີ່ຜ ູ້ມ ຜນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍີ່ຜ ູ້ລະເມ ດ 

 
ມາດຕາ 32 ນະໂຍບາຍຕໍີ່ຜ ູ້ມ ຜົນງານ 
  ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ມ 

ຜົນງານດ ເດັີ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ແລະ 
 ໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງ

ອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ໃນສປປລາວ ຈະໄດູ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສ ນ ຫຼື ໄດູ້
ຮັບນະໂຍບາຍອືີ່ນຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 33 ຂໍັ້ຫ້າມ   

 ຫ້າມບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເອົາຂໍັ້ມ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຂໍັ້ມ ນຮ ບຖ່າຍທາງອາກາດ, ຮ ບຖ່າຍ
ດາວທຽມ, ຂໍັ້ມ ນແຜນທ ີ່ ແລະ ຂໍັ້ມ ນອືີ່ນໆ ຈາກກົມແຜນທ ີ່ແຫ່ງຊາດ ໄປນໍາໃຊູ້
ໃນທາງທ ີ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ກົດໝາຍ ທ ີ່ສົີ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍີ່
ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງຊາດ. 
 ຫ້າມບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼ ືການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃນຂອບ
ເຂດທ ີ່ລັດຖະບານ ຫວງຫ້າມ. 

 
ມາດຕາ 34 ມາດຕະການຕໍີ່ຜ ູ້ລະເມ ດ  

 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼືການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ີ່ໄດູ້
ລະເມ ດດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍອືີ່ນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ ູ້ມ
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ຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ 
ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃນສປປລາວ ຈະຖືກສ ກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ ຫຼື ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ແລູ້ວແຕ່ກໍລະນ ເບົາ ຫຼື ໜັກ ລວມທັງ ໃຊູ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມທ ີ່ຕົນ
ໄດູ້ກໍີ່ຂ ັ້ນ. 

ໝວດທ  9 
ບດົບັນຍດັສ ດທາ້ຍ 

 
ມາດຕາ 35 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

 ມອບໃຫູ້ກະຊວງ ພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບ ກັບ ບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົີ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອືີ່ນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນ. 
 ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼືການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈົີ່ງ
ຮັບຮ ູ້ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນ ັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 
 

ມາດຕາ 36 ຜົນສັກສິດ 
 ດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ມ ຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ ແລະ 
ປ່ຽນແທນດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍວຽກງານ ສໍາຫຼວດວັດແທກ, ຖ່າຍ
ພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທ ີ່ ໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທ 255/ນຍ, 
ລົງວັນທ  16/08/2005. 
 ຂໍັ້ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທ ີ່ຂັດກັບດໍາລັດສະບັບນ ັ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກ
ຍົກເລ ກ. 

            
    
 
         ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ 
       ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  


