
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

          ເລກທີ 12 ສປປ. 

ລດັຖະດາໍລດັ 
ຂອງປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ. 

________________ 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີີ V ມາດ
ຕາ 53, ຂໍ ້1 ; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົຂອງກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 3 ສະໄໝສາມນັ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ IV ກຽ່ວ
ກບັການຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ ສະບບັເລກທ່ີ 04 -99/ສພຊ ລງົວນັທ່ີ 3 ເມສາ 
1999; 
 - ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທ່ີ 06 /ຄປຈ ລງົວນັທ່ີ  6 
ເມສາ 1999. 
 

ປະທານປະເທດ 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 

 
ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ. 
ມາດຕາ 2: ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ 26 ເມສາ 1999. 
         ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປປລາວ. 
         ຄາໍໄຕ ສີພນັດອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

_______________ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ         ເລກທີ 04-99/ສພຊ 

ມະຕິຕກົລງົ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍທາງຫລວງ 

_______________ 
 

- ອີງຕາມມາດຕາ 40 ຂໍ ້ 2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 3 ຂໍ ້ 2 ຂອງກດົຫມາຍ
ວາ່ດວ້ຍ ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
 - ອີງຕາມການສະເຫນຂີອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ສະບບັເລກທີ 09/ນຍ, ລງົວນັທີ 16/3/1999; 
 ພາຍຫລງັທ່ີໄດຄ້ ົນ້ຄວ້າພິຈາລະນາຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນຂອງກດົຫມາຍ
ວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ ໃນກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 3 ສະໄໝສາມນັຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ IV, ໃນວາລະປະ
ຊຸມຕອນບາ່ຍຂອງວນັທີ 3 ເມສາ 1999. 
 

ກອງປະຊຸມໄດຕ້ກົລ öງ: 
 

ມາດຕາ 1: ຮບັຮອງເອົາກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ ດວ້ຍຄະແນນສຽງຢາ່ງເປັນເອກະສນັ. 
ມາດຕາ 2: ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ 
 

      ວຽງຈນັ, ວນັທີ 3 ເມສາ 1999 
         ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
         ສະຫມານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

------------------ 
ສະພາແຫງ່ຊາດ        ເລກທີ 04/99/ສພຊ 

         ວນັທີ 3/4/1999 

ກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍ ທາງຫລວງ 
 

ພາກທີ I 
ບດົບນັຍດັທົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1. ໜາ້ທ່ີຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທາງຫລວງ 

ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍທາງຫລວງ ມໜີາ້ທ່ີກາໍນດົບນັດາຫລກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະ
ການ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊ,້ ການວາງແຜນ, ການສາໍຫລວດ, ການອອກແບບ, ການກໍ່

ສາ້ງ ແລະການປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງ ລວມທງັຄວາມປອດໄພ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ຮບັປະກນັການຈະລາຈອນໃນທກຸລະດກູານ ລະຫວາ່ງແຂວງຕາ່ງໆ, ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງກບັຊນົນະ
ບດົເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ປະກອບສວ່ນສາໍຄນັເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ, ຮບັໃຊວ້ຽກງານປ ûອງກນັຊາດ-ປ ûອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ສາ້ງພ້ືນຖານຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່
ການເຊື່ ອມຕ່ໍທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊາດ ກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ. 

 

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍຂອງທາງ 
ທາງແມນ່ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອຮບັໃຊແ້ກກ່ານຈະລາຈອນ ລວມມ:ີ ໂຄງປະ

ກອບຂອງທາງ, ສິ່ ງປະກອບຂອງທາງ ແລະຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງ. 
ໂຄງປະກອບຂອງທາງ 
ໂຄງປະກອບຂອງທາງລວມມ:ີ ໂຄງສາ້ງຂອງທາງ, ຕະລ່ິງທາງ, ທ່ໍລະບາຍນ ໍາ້, ຮອ່ງລະ

ບາຍນ ໍາ້, ກາໍແພງຕາ້ນເຈື່ອນ, ຂວົ, ອໂຸມງ, ທາ່ທຽບເຮອືບກັ, ເຮອືບກັ, ສະຖານທ່ີຈອດລດົ ແລະ 
ໂຄງສາ້ງອື່ ນໆ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ຢູລຸ່ມ່ແລະເທິງທາງ. 

ສິ່ ງປະກອບຂອງທາງ  
ສິ່ ງປະກອບຂອງທາງລວມມ:ີ ເຄື່ ອງໝາຍຈະລາຈອນ, ລະບບົໄຟອາໍນາດ, ລະບບົໄຟແສງ

ສະຫວາ່ງ ແລະອື່ ນໆ. 
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ຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງ 
ຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງ ແມນ່ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີສອງເບື້ອງຂອງທາງ ຊຶ່ ງສະຫງວນໄວ້

ເພ່ືອຂະຫຍາຍກດິຈະການຂອງທາງ ຫລື ກດິຈະການປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພຂອງທາງ. 
ກດິຈະການປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພຂອງທາງ 
ກດິຈະການປ ûອງກນັຄວາມປອດໄພຂອງທາງ ແມນ່ບນັດາກດິຈະການທ່ີສາ້ງຂຶນ້ເພ່ືອແນໃສ່

ປ້ອງກນັອນັຕະລາຍໃນການຈະລາຈອນ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ມນົລະພິດຈາກຄວັນ,ສີ, ແສງ, ສຽງ 
ດ້ວ້ຍການປກູຕ ົນ້ໄມ,້ ກໍ່ຝາກາໍແພງ ແລະອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 3. ການສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາທາງຫລວງ  
ລດັມນີະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິທງັພາຍໃນແລະຕາ່ງປະເທດລງົທຶນໃນ

ການກໍ່ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງດ ûວຍການຫລດຸຜອ່ນ ຫລື ຍກົເວັນ້ພາສີອາ
ກອນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ວາ່ດ ûວຍການສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ກດົໝາຍ
ວາ່ດ້ວ້ຍການສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດຢູ ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະ
ໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

ເພ່ືອຮບັປະກນັແກກ່ານຈະລາຈອນໄດທ້ກຸລະດກູານ ລດັອະນຍຸາດໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນພດັທະ
ນາທາງຫລວງຂຶນ້. 
 

ມາດຕາ 4. ພນັທະຂອງຜູນ້າໍໃຊທ້າງຫລວງ 
ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີນາໍໃຊທ້າງຫລວງລûວນແຕມ່ພີນັທະປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການກໍ່

ສາ້ງ, ການສອ້ມແປງ, ການປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງລວມທງັຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮອ້ຍໃນການຈະລາຈອນ, ຄວາມສະອາດ, ຄວາມສວຍງາມ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ການນາໍໃຊທ້າງຫລວງ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມກດົຈະລາຈອນຢາ່ງເຂັມ້ງວດເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ໜກັບນັທກຸ, 
ຄວາມໄວ ແລະອື່ ນໆ. 

 

ພາກທີ II 
ທາງຫລວງແລະການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ 

 

ໝວດທີ 1 
ທາງຫລວງ 

ມາດຕາ 5. ທາງຫລວງ 
ທາງຫລວງ ແມນ່ລະບບົເສ້ັນທາງ ທ່ີເປັນກາໍມະສິດຂອງວງົຄະນະຍາດແຫງ່ຊາດ, ສາ້ງຂຶນ້

ເພ່ືອ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໃນການຈະລາຈອນ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວາ່ງປະເທດ. 
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ທາງຫລວງຢູ ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແບງ່ອອກເປັນ 6 ປະເພດ 
ຄ:ື 

1. ທາງຫລວງແຫງ່ຊາດ; 
2.ທາງຫລວງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ; 
3. ທາງຫລວງເມອືງ; 
4. ທາງເທດສະບານ; 
5. ທາງຊນົນະບດົ; 
6. ທາງສະເພາະ. 

 
ມາດຕາ 6. ທາງຫລວງແຫງ່ຊາດ 

ທາງຫລວງແຫງ່ຊາດແມນ່ທາງຍດຸທະສາດ ທ່ີຮບັໃຊເ້ພ່ືອຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ແລະ 
ລະຫວາ່ງຊາດ ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ 

1. ທາງແຕນ່ະຄອນຫລວງໄປຫາເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະເຂດພິເສດ; 
2. ທາງໄປຫາຊາຍແດນທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງປະເທດ; 
3. ທາງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະ 

ຫງບົ. 
 
ມາດຕາ 7. ທາງຫລວງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະເຂດພິເສດ 

ທາງຫລວງແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດ ແມນ່ທາງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ຕ່ໍວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ ໃນລະດບັແຂວງ ຫລື ເຂດພິເສດ ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ 

1. ທາງ ລະຫວາ່ງແຂວງ ຫາ ແຂວງ ຫລື ເຂດພິເສດ; 
2. ທາງແຕເ່ທດສະບານແຂວງ ຫລື ເຂດພິເສດ ໄປຫາເທດສະບານເມອືງ, ໄປຫາທາ່ເຮອື, 

ໄປຫາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສະຖານທ່ີປະຫວດັສາດທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຂອງ ແຂວງ ຫລື ເຂດພິ
ເສດ. 

 
ມາດຕາ 8. ທາງຫລວງເມອືງ 

ທາງຫລວງເມອືງ ແມນ່ທາງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວດັ
ທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ຕ່ໍວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນລະດບັເມອືງ ຊຶ່ ງປະ
ກອບມ:ີ 

1. ທາງລະຫວາ່ງເມອືງຫາເມອືງ; 
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2. ທາງແຕເ່ທດສະບານເມອືງໄປຫາບາ້ນ, ໄປຫາທາ່ເຮອື, ໄປຫາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ສະ
ຖານ ທ່ີປະຫວດັສາດ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະຂອງເມອືງ. 

 
ມາດຕາ 9. ທາງເທດສະບານ 

ທາງເທດສະບານ ແມນ່ລະບບົເສ້ັນທາງທ່ີຮບັໃຊກ້ານຈະລາຈອນ ຢູໃ່ນເທດສະບານ. 
 

ມາດຕາ 10. ທາງຊນົນະບດົ 
ທາງຊນົນະບດົ ແມນ່ເສ້ັນທາງທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງບາ້ນ ກບັບາ້ນ ແລະ ບາ້ນໄປຫາສະຖານ

ທ່ີການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕາ່ງໆຂອງບາ້ນ. 
 

ມາດຕາ 11. ທາງສະເພາະ 
ທາງສະເພາະ ແມນ່ເສ້ັນທາງຮບັໃຊສ້ະເພາະໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງ 

ຂະແໜງການ, ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ. 
 

ໝວດທີ 2 
ກດິຈະການທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 12. ກດິຈະການທາງຫລວງ 

ກດິຈະການທາງຫລວງ ແມນ່ການດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບນັດາວຽກງານກຽ່ວກບັທາງ
ຫລວງຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ການວາງແຜນ, ການສາໍຫລວດ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົ
ປກັຮກັສາ, ການສອ້ມແປງ, ການກວດກາ ແລະ ການນາໍໃຊທ້າງຫລວງ. 

 
ມາດຕາ 13. ການວາງແຜນທາງຫລວງ 

ການວາງແຜນທາງຫລວງ ແມນ່ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ, ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕາ່ງໆເພ່ືອວາງ ແຜນພດັ
ທະນາທາງຫລວງປະເພດຕາ່ງໆຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 5 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 14. ການສາໍຫລວດ ແລະ ການອອກແບບ ທາງຫລວງ 

ການສາໍຫລວດ ແມນ່ການລງົເກບັກາໍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຂໍມ້ນູລະອຽດເພ່ືອສາ້ງເປັນ 
ບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕັກນກິ ໂດຍມກີານປະເມນີປະສິດທິຜນົເພ່ືອກຽມໃຫແ້ກກ່ານອອກແບບ. 
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ການອອກແບບທາງຫລວງ ແມນ່ການສາ້ງແຜນຜງັລະອຽດ ຖກືຕ ûອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກ
ນກິບນົພ້ືນຖານການວໄິຈຂໍມ້ນູທ່ີໄດມ້າຈາກການສາໍຫລວດຊຶ່ ງປະກອບດ ûວຍ: ແຜນແຕມ້, ການປະ
ເມນີມນູຄາ່ ແລະ ການກາໍນດົເວລາໃນການກໍ່ສາ້ງ. 

 
ມາດຕາ 15. ການກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງ 

ການກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງ ແມນ່ການປະຕິບດັວຽກງານກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງປະເພດຕາ່ງໆຕາມທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 5 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ ຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງຕ ûອງປະ
ຕິບດັຕາມເອກະສານອອກແບບ, ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ. 
 

ມາດຕາ 16. ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການສ ûອມແປງທາງຫລວງ 
ການປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງ ແມນ່ການຕິດຕາມກວດກາດແູລ ສະພາບການຕາ່ງໆ ຂອງ

ທາງຫລວງເພ່ືອບວົລະບດັຮກັສາເປັນປກົກະຕິເຊ່ັນ: ຕດັຫຍາ້, ອະນາໄມໜາ້ທາງ, ຮ úອງລະບາຍນ ໍາ້, 
ທ່ໍ, ຂວົ ແລະ ສິ່ ງປະກອບຕາ່ງໆຂອງທາງ.  

ການສອ້ມແປງທາງ ແມນ່ການບາໍລງຸຮກັສາ, ປວົແປງທາງທ່ີເປ່ເພໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບປກົກະຕິ
ຕາມການອອກແບບຊຶ່ ງລວມມ:ີ ການສ ûອມແປງປກົກະຕິ, ການສອ້ມແປງຕາມກາໍນດົ ແລະ ການ 
ສ້ອ້ມແປງສກຸເສີນ. 

 

ພາກທີ Ill 
ການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ຂອບເຂດທາງຫລວງ 

 

ໝວດທີ 1 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເພ່ືອກດິຈະການທາງຫລວງ 

 

ມາດຕາ 17. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທາງຫລວງ 
ກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ນ¿ໃຊທ່ີ້ດນິເພ່ືອ 

ກດິຈະການທາງຫລວງຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດ ûວຍທ່ີດນິ. 
 

ມາດຕາ18. ແຫລງ່ວດັສະດເຸພ່ືອກດິຈະການທາງຫລວງ 
ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ນ¿ໃຊ້

ແຫລງ່ວດັສະດເຸພ່ືອກດິຈະການທາງຫລວງເຊ່ັນ: ດນິ, ຫີນ, ຫີນແຮ,່ ຊາຍ ແລະ ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ
ທາງຊະນດິອື່ ນໆຕາມບ◌ອ່ນທ່ີໄດສ້າໍຫລວດ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂດຸຄ ົນ້ຈາກລດັຖະບານ. 
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ມາດຕາ 19. ການທດົແທນຄນືທ່ີດນິເພ່ືອກດິຈະການທາງຫລວງ 
ໃນການກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງປະເພດຕາ່ງໆ ຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຂອງບກຸຄນົ ຫລື

ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີໄດຮ້ບັສິດນາໍໃຊຢ້າ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕ ûອງໄດຮ້ບັການທດົແທນຄນື ຕາມຄວາມ
ເໝາະສມົ. 

 

ໝວດທີ 2 
ຂອບເຂດຂອງທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 20. ຂອບເຂດຂອງທາງຫລວງ 

ຂອບເຂດຂອງທາງຫລວງ ແມນ່ພ້ືນທ່ີທາງທງັໝດົນບັທງັໜາ້ທາງ, ບາ່ທາງ, ທາງຄນົຍາ່ງ, 
ຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້, ຕະລ່ິງທາງ ແລະ ເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ.  

ລວງກວ້າງຂອງຂອບເຂດທາງຫລວງແຕລ່ະປະເພດມດີ ັງ່ນີ:້ 
1. ທາງຫລວງແຫງ່ຊາດກວ້າງເບື້ອງລະ 25 ແມດັ, ນບັແຕໃ່ຈກາງທາງອອກໄປ; 
2. ທາງຫລວງແຂວງກວ້າງເບື້ອງລະ 15 ແມດັ, ນບັແຕໃ່ຈກາງທາງອອກໄປ; 
3. ທາງຫລວງເມອືງກວ້າງເບື້ອງລະ 10 ແມດັ, ນບັແຕໃ່ຈກາງທາງອອກໄປ; 
4. ທາງຊນົນະບດົກວ້າງເບື້ອງລະ 5 ແມດັ, ນບັແຕໃ່ຈກາງທາງອອກໄປ; 
5. ທາງເທດສະບານໃຫປ້ະຕິບດັຕາມແຜນຜງັເມອືງ; 
6. ທາງສະເພາະໃຫປ້ະຕິບດັຕາມມາດຕະຖານເຕັກນກິສະເພາະຂອງແຕລ່ະເສ້ັນທາງ. 
ສວ່ນມາດຕະຖານເຕັກນກິຂອງທາງແຕລ່ະປະເພດ ແມນ່ກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປ

ສະນ ີແລະກໍ່ສາ້ງ ເປັນຜູກ້າໍນດົ. 
 

ມາດຕາ 21. ຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ 
ໃນຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງຫາ້ມປກຸສາ້ງກດິຈະການຕາ່ງໆ,ໃນກລໍະນຈີາໍ

ເປັນຕອ້ງ ປກຸສາ້ງນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຍຸາດຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງທາງຫລວງ.  
 

ມາດຕາ 22. ເຂດປອດໄພຂອງທາງຫລວງ 
ເຂດປອດໄພຂອງທາງຫລວງ ແມນ່ເຂດທ່ີນອນຢູໃ່ນຂອບເຂດຂອງທາງຫລວງ ຊຶ່ ງປະກອບ 

ດ້້ວ້ຍ: ບາ່ທາງ, ທາງຄນົຍາ່ງ, ໄລຍະແນມເຫັນຂອງຈດຸເປີດກວ້າງທາງໂຄງ້ແລະຈດຸທາງຄບົ, ບໍລິ
ເວນຫວົຂວົ, ຫວົທ່ໍ, ຕະລ່ິງທາງ, ກາໍແພງຕາ້ນເຈື່ອນ, ຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້, ດອນກາງທາງ, ເຂດທາງ
ມາ້ລາຍ, ບອ່ນຈອດລດົເມ. ໃນເຂດປອດໄພຂອງທາງຫລວງ ຫາ້ມດາໍເນນີກດິຈະການ ແລະ ວາງ
ສິ່ ງກດີຂວາງຕາ່ງໆ. 
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ພາກທີ IV 
ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລກິານທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 23. ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການທາງຫລວງ 

ຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການທາງຫລວງ ແມນ່ລາຍຮບັທ່ີໄດມ້າຈາກການດາໍເນນີກດິຈະ
ການແລະການນາໍໃຊທ້າງຫລວງເຊ່ັນ: ຄາ່ຂຶນ້ທະບຽນ, ຄາ່ລິຂະສິດ, ຄາ່ຜາ່ນທາງ, ຄາ່ຂາ້ມບກັ, ຄາ່ 
ຜາ່ນຂວົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 24. ການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ ທາງຫລວງ 

ກະຊວງການເງນິສມົທບົກບັ ກະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ເປັນ
ຜູຄ້ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັອດັຕາການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການທາງຫລວງ ເພ່ືອສະເໜີລດັຖະບານ
ຕກົລງົ. 

 

ພາກທີ  V 
ການສາ້ງຕ ັງ້ ວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງ, ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາ  

ແລະ ສະມາຄມົວສິະວະກາໍທາງຫລວງ 
 

ໝວດທີ 1 
ການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງ ແລະ ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 25. ການສາ້ງຕ ັງ້ ວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງ 

ວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງ ແມນ່ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເພ່ືອດາໍເນນີກດິຈະການກໍ່

ສາ້ງແລະສອ້ມແປງທາງຫລວງ.  
ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງທາງຫລວງຕອ້ງມ ີເງ ື່ອນໄຂ

ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຕອ້ງເປັນວສິະວະກອນ ຫລື ຕອ້ງມນີກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດດາ້ນວສິະວະກາໍ ກຽ່ວ 

ກບັກດິຈະການທາງ ຫລວງ ແລະ ມປີະສບົການຢາ່ງໜອ້ຍ 3 ປີ; 
2. ຕ ûອງມທຶີນ ຕາມລະບຽບການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 
3. ຕ ûອງມພີາຫະນະກນົຈກັຢາ່ງໜ ûອຍໜ່ຶງຊຸດ; 
4. ຕ ûອງມນີາຍຊາ່ງກໍ່ສາ້ງທາງ ແລະ ນາຍຊາ່ງກນົຈກັ. 
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ມາດຕາ 26. ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງຫລວງ 
ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງຫລວງ ແມນ່ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ເພ່ືອດາໍເນນີກດິຈະ 

ການ ໃນການວາງແຜນ, ການສາໍຫລວດ, ການອອກແບບ, ການຕິດຕາມ, ການກວດກາການກໍ່ສາ້ງ 
ແລະໃຫກ້ານປຶກສາແກເ່ຈົາ້ຂອງໂຄງການກດິຈະການທາງຫລວງ. 

ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມຈີດຸປະສງົສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງຫລວງຕ ûອງມເີງ ື່ອນ
ໄຂ ດ ັງ່ນີ:້ 

1.ເປັນວສິະວະກອນຂວົທາງທ່ີຊາໍນານງານ ແລະ ມ ີຄີວາມສາມາດດາ້ນວສິະວະກາໍກຽ່ວກບັ 
ກດິຈະການ ທາງຫລວງ ແລະ ມປີະສບົການຢາ່ງໜອ້ຍ 7 ປີ; 

2. ມນີກັວຊິາການກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີມປີະສບົການຢາ່ງໜອ້ຍ 5 ປີ; 
3. ມທຶີນ ຕາມລະບຽບການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ;້ 
4. ມສີາໍນກັງານ, ອປຸະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ພາຫະນະຮບັໃຊ ້ຕາມລະບຽບການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 27. ສະມາຄມົວສິະວະກາໍທາງຫລວງ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງກດິຈະການທາງຫລວງມປີະສິດທິຜນົ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ ûອຍ ລດັອະນຍຸາດໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ສະມາຄມົວສິະວະກາໍທາງຫລວງຂຶນ້ຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງຄມົ
ມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະກໍ່ສາ້ງວາງອອກ. 

 

ໝວດທີ 2 
ການສາ້ງຕ ັງ້, ການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ຫລກັການດາໍເນນີວສິາຫະກດິທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 28. ການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ 

ການສາ້ງຕ ັງ້, ການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງ ແລະ ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງ
ຫລວງຕ້ອ້ງປະຕິບດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດ ûວຍທລຸະກດິ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດ ûວຍການສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນ
ພາຍໃນ.  

ສາໍລບັການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສີມ ແລະ
ຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ ຢູສ່າທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

 
ມາດຕາ 29. ຫລກັການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ 

ການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແລະ ຕາມຫລກັ 
ການຕ ົນ້ຕໍຄ:ື 

1. ຕອ້ງມກີານຄດັເລືອກບໍລິສດັ; 

 10 



2. ຕອ້ງມກີານປະມນູ; 
3. ຕອ້ງມກີານສມົທຽບລາຄາ; 
4. ຕອ້ງມກີານມອບເໝົາ; 
5. ຕອ້ງມເີຈົາ້ຂອງໂຄງການ; 
6. ຕອ້ງມວີສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາ; 
7. ຕອ້ງມກີານກວດກາ; 
8. ຕອ້ງມກີານຮບັປະກນັຄນຸນະພາບການກໍ່ສາ້ງ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຮບັເໝົາຕ່ໍຊວ່ງ ຕ ûອງໄດຮ້ບັການ ເຫັນດຈີາກເຈົາ້ຂອງໂຄງການ. 

 

ພາກທີ Vl 
ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງ 

 

ໝວດທີ 1 
ອງົການຄຸມ້ຄອງທາງຫລວງ 

 
ມາດຕາ 30. ອງົການຄຸມ້ຄອງທາງຫລວງ 

ອງົການຄຸມ້ຄອງທາງຫລວງປະກອບດວ້ຍ: 
1. ກະຊວງ ກະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ; 
2. ພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງປະຈາໍແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ 

ແລະ ເຂດພິເສດ; 
3. ຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງປະຈາໍເມອືງ ຫລື ເທດສະບານ; 
4. ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ. 

 
ມາດຕາ 31. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງ ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ 

ກະຊວງ ຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ວາງແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນໄລຍະຍາວ, ແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ແຜນໄລຍະສ ັນ້ ກຽ່ວ

ກບັການພດັທະນາຕາໜາ່ງທາງຫລວງ; 
2. ວາງລະບຽບໃນການຈດັຕ ັງ້, ການຄຸມ້ຄອງ, ການກວດກາ, ການວາງແຜນການ, ການສາໍ

ຫລວດ, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການສອ້ມແປງ ແລະ ການນາໍໃຊທ້າງ 
ຫລວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 

3. ວາງກາໍນດົໝາຍມາດຕະຖານ-ເຕັກນກິ ຂອງທາງຫລວງປະເພດຕາ່ງໆ;. 
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4. ຄ ົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ອດັຕາຄາ່ການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງເພ່ືອສະ
ເໜີໃຫລ້ດັຖະບານພິຈາລະນາ; 

5. ຄ້÷ມຄອງສະຖຕິິທາງຫລວງ; 
6. ພວົພນັ ແລະ ຮວ່ມມກືບັສາກນົໃນການພດັທະນາລະບບົທາງຫລວງ; 
7. ປະຕິບດັ ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆກຽ່ວກບັກດິຈະການທາງຫລວງທ່ີລດັຖະບານມອບໃຫ.້ 

 
ມາດຕາ 32. ສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີຂອງພະແນກຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະກໍ່ສາ້ງປະຈາໍແຂວງ, 

ກາໍແພງນະຄອນ ແລະເຂດພິເສດ 
ພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງປະຈາໍແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ 

ເຂດພິເສດມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາຕາໜາ່ງທາງຫລວງ ທ່ີຕນົຮບັຜິດ 

ຊອບ; 
2. ອອກໃບອະນຍຸາດ, ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິກໍ່ສາ້ງ ແລະ ວສິາຫະກດິທ່ີປຶກສາທາງຫລວງທ່ີ 

ປະຈາໍຢູແ່ຂວງຂອງຕນົ; 
3. ຄຸມ້ຄອງສະຖຕິິພ ûອມທງັລາຍງານສະພາບທາງຫລວງ ຢູໃ່ນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ 

ໃຫກ້ະຊວງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງຊາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ; 
4. ປະຕິບດັສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັກດິຈະການທາງຫລວງທ່ີກະຊວງຄມົມະນາຄມົ 

ຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງມອບໃຫ.້ 
 
ມາດຕາ 33. ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຫອ້ງການ ຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງ ປະຈາໍເມອືງ 

ຫລື ເທດສະບານ 
ຫອ້ງການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງປະຈາໍເມອືງ ຫລື ເທດສະບານມສີິດ 

ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຊຸກຍູຕ້ິດຕາມວຽກງານການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການສອ້ມແປງທາງຫລວງ 

ຢູໃ່ນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
2. ຄຸມ້ຄອງທາງຫລວງຢູພ່າຍໃນຂອບເຂດເມອືງ ຫລື ເທດສະບານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
3. ຄຸມ້ຄອງສະຖຕິິພ ûອມທງັລາຍງານສະພາບທາງຫລວງ ຢູໃ່ນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ 

ໃຫພ້ະແນກຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງປະຈາໍແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດ
ພິເສດຊາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ; 

4. ປະຕິບດັ ສິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີອື່ ນໆທ່ີພະແນກຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
ປະຈາໍແຂວງ, ກາໍແພງນະຄອນ ແລະ ເຂດພິເສດມອບໃຫ.້ 
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ມາດຕາ 34. ສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີ ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ 
ອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນມສີິດ ແລະ ໜາ້ທ່ີດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຄຸມ້ຄອງພອ້ມທງັລາຍງານ ສະພາບທາງຫລວງຢ່øໃນ ເຂດບາ້ນທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບໃຫຫ້ອ້ງ

ການຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່ສາ້ງເມອືງ ຫລື ເທດສະບານຊາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ; 
2. ປກຸລະດມົປະຊາຊນົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການ 

ສອ້ມແປງທາງ ຫລວງໃນ ເຂດບາ້ນທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ; 
3. ປະສານສມົທບົກບັບາ້ນໃກຄ້ຽງແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການປກົປກັຮກັສາທາງຫລວງ; 
4. ປະຕິບດັສິດ ແລະ ຫນາ້ທ່ີອື່ ນໆທ່ີຫອ້ງການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງໄປສະນ ີ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 

ປະຈາໍເມອືງຫລືເທດສະບານມອບໃຫ.້ 
 

ຫມວດທີ 2 
ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງ 

 

ມາດຕາ 35. ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງ  
ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງ ແມນ່ການກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ໃນ

ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ້າງຫລວງ, ກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການກໍ່ສາ້ງ, ການປກົປກັ
ຮກັສາ, ການສອ້ມແປງ, ລະບບົເຕັກນກິ ແລະ ມນູຄາ່ຂອງກດິຈະການທາງຫລວງ. 

 

ມາດຕາ 36. ອງົການກວດກາທາງຫລວງ 
ອງົການກວດກາທາງຫລວງ ແມນ່ອງົການທ່ີມຫີນາ້ທ່ີກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງຕາມທ່ີ

ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 35 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
ໃນການປະຕິບດັໜາ້ທ່ີກວດກາດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫກ້ະຊວງຄມົມະນາຄມົ ຂນົສ ົ່ງ ໄປສະນ ີແລະ ກໍ່

ສາ້ງຈດັຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການກວດກາທາງຫລວງຂຶນ້. 
 

ມາດຕາ 37. ເນືອ້ໃນກວດກາ 
ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງມເີນືອ້ໃນຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້ 
1. ກວດກາ ການວາງແຜນ, ການສາໍຫລວດ, ການອອກແບບ ແລະການກໍ່ສາ້ງ; 
2. ກວດກາມາດຕະຖານການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃນການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫຼວງ; 
3. ກວດກາການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລûອມໃນການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ; 
4. ກວດກາການປະຕິບດັມາດຕະຖານເຕັກນກິ ແລະການເງນິຂອງກດິຈະການທາງຫລວງ; 
5. ກວດກາການປະມນູ, ສນັຍາ, ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ແລະຜູຮ້ບັເໝົາກດິຈະການທາງຫຼວງ; 
6. ກວດກາການນາໍໃຊ,້ ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການສ ûອມແປງທາງຫລວງ. 

 13 



ມາດຕາ 38. ຮບູການກວດກາ 
ການກວດກາກດິຈະການທາງຫລວງມ ີ3 ຮບູການດ ັງ່ນີ:້ 
1. ການກວດກາຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕິ; 
2. ການກວດກາໂດຍມກີານແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້; 
3. ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ. 

 

ພາກທີ Vll 
ນະໂຍບາຍ ຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 39. ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 
ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມການປະຕິບດັກດິຈະການທາງຫລວງຢ່າ່ງມປີະສິດທິຜນົ, ມ ີ

ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ມຄີນຸນະພາບສງູ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂອງທາງຫລວງໄດດ້,ີ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ແລະນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

 

ມາດຕາ 40. ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 
ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ຫາກລະເມດີຂໍບ້ນັຍດັໃດໜ່ຶງຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ກໍ່ຄວາມເສັຍ

ຫາຍ ໃຫແ້ກສ່າທາລະນະ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັສິນ, ສຂຸະພາບ ຫລື ຊວີດິຂອງຜູອ້ື່ ນ ຈະຖກືສຶກສາ
ອບົຮມົ, ປບັໃໝ ຫືຼ ຖກືລງົໂທດທາງອາຍາແລວ້ແຕກ່ລໍະນໜີກັ ຫລື ເບົາ ລວມທງັໃຊຄ້າ່ເສັຍຫາຍທ່ີ
ຕນົກໍ່ຂຶນ້.  

 

ມາດຕາ 41. ມາດຕະການສຶກສາອບົຮມົ 
ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ຫາກລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີໃ້ນສະຖານເບົາເຊ່ັນ: ການລະເມດີລະ

ບຽບການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ, ການລະເມດີລະບຽບການ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ ້
ທາງຫລວງ ຊຶ່ ງສາ້ງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫແ້ກຊ່ບັສິນຂອງສາທາລະນະ ຫລື ຂອງບກຸຄນົ ທ່ີບ່ໍເປັນຜນົ
ສະທອ້ນຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຈະຖກືສຶກສາ ອບົຮມົ, ຕກັເຕືອນ ແລະ ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີຕນົກໍ່ຂຶນ້.  
 

ມາດຕາ 42. ມາດຕະການປບັໃໝ 
ບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ຫາກລະເມດີຂໍບ້ນັຍດັທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີເ້ຊ່ັນ: ລະ

ເມດີຫລກັການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການສ◌ອ້ມແປງ, ການນາໍໃຊ,້ 
ການຍກົຍາ້ຍສິ່ ງປະກອບຂອງທາງ, ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກໂ່ຄງປະກອບ, ເຂດປອດໄພ ແລະ ເຂດ
ສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ; ລະເມດີລະບຽບການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິ, ລະເມດີຫລກັ
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ການກໍ່ສາ້ງ ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກຊ່ບັສິນຂອງສາທາລະນະ ຫລື ຂອງບກຸຄນົຈະຖກືປບັໃໝ ແລະ
ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີຕນົກໍ່ຂຶນ້. 

 

ມາດຕາ 43. ມາດຕະການທາງອາຍາ 
ບກຸຄນົໃດຫາກລະເມດີຂໍບ້ນັຍດັທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍສະບບັນີເ້ຊ່ັນ: ລະເມດີຢາ່ງຮາ້ຍ

ແຮງຕ່ໍຫລກັການດາໍເນນີກດິຈະການທາງຫລວງ, ການປກົປກັຮກັສາ, ການສອ້ມແປງ, ການນາໍໃຊ;້ 
ທາໍລາຍສິ່ ງປະກອບ, ໂຄງປະກອບ, ຂອບເຂດສະຫງວນ, ເຂດປອດໄພຂອງທາງຫລວງ; ປອມແປງ
ເອກະສານການຂຶນ້ທະບຽນແລະດາໍເນນີທລຸະກດິ, ລະເມດີຫລກັການກໍ່ສາ້ງ ຊຶ່ ງກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍແກ່
ສາທາລະນະ, ຊວີດິ, ສຂຸະພາບ ຫລື ຊບັສິນຂອງຜູອ້ື່ ນ, ສວຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດ
ສວ່ນຕວົຈະຖກືດາໍເນນີຄະດທີາງອາຍາ ແລະ ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີຕນົ ກໍ່ຂຶນ້. 

 
ມາດຕາ 44. ມາດຕະການໂທດເພ່ີມ 

ນອກຈາກໂທດຕ ົນ້ຕໍທ່ີໄດກ້າໍນດົຢູໃ່ນມາດຕາ 42 ແລະ ມາດຕາ43 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ຜູກ້ະທາໍຜິດຈະໄດຮ້ບັໂທດເພ່ີມຕື່ ມອີກເຊ່ັນ: ຖກືງດົການດາໍເນນີກດິຈະການ ຫລື ຖກືຖອນໃບອະນຸ
ຍາດດາໍເນນີທລຸະກດິ. 

 

ພາກທີ Vlll 
ບດົບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 45. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ລດັຖະບານແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 46. ຜນົສກັສິດ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດພາຍຫລງັ 90 ວນັ ນບັແຕມ່ ືປ້ະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາທາ

ລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັປະກາດໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 
ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ບດົບນັຍດັໃດທ່ີຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີລ້ວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ.  
 

        ວຽງຈນັ, ວນັທີີ 3 ເມສາ 1999 
        ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 

         ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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