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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ລດັຖະບານ ເລກທ.ີ............/ລບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ.ີ..........................

(ຮ່າງ)

ດໍາລດັ

ວ່າດວ້ຍກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

- ອງີຕາມ ລດັຖະທໍາມະນນູ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2015);

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ລດັຖະບານ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ04/ສພຊ, ລງົວນັທີ

08 ພະຈກິ 2016;

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປ້ອງກັນຊາດ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11

ທນັວາ 2015;

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ພນັທະປອ້ງກນັຊາດ (ສະບບັປັບປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ25/ສພຊ,

ລງົວນັທ ີ13 ທນັວາ 2012;

- ອງີຕາມ ໜງັສສືະເໜີຂອງກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ ສະບບັເລກທ.ີ............., ລງົວນັທີ

..........................

ລດັຖະບານ ອອກດໍາລດັ:

ໝວດທີ 1

ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ

ດໍາລດັສະບບັນີ ້ກໍານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັວຽກງານ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ເພື່ ອປະກອບກໍາລງັສໍາຮອງ ໃຫແ້ກ່ກໍາລງັປະຈາໍການໃນກອງທບັ ໃນພາວະສງົຄາມ

ຫຼ ື ສຸກເສນີ, ແນ່ໃສ່ປຸກລະດມົກໍາລງັແຮງສງັລວມຂອງຊາດ, ຍກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົ

ການຈດັຕັງ້ທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານການ

ປອ້ງກນັຊາດ.
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ມາດຕາ 2 ກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ ແມ່ນກໍາລງັບ່ໍປະຈາໍການໃນກອງທບັປະຊາຊນົລາວ ໃນຍາມ

ສນັຕພິາບ ແຕ່ຢູ່ໃນແຜນການຈດັຕັງ້ປະກອບຂອງກອງທບັປະຊາຊນົລາວ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື

ສຸກເສນີ.

ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄໍາສບັ

ຄໍາສບັທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນດໍາລດັສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້

1. ພາວະສງົຄາມ ໝາຍເຖງິ ສະພາບທີ່ ມກີານປະທະກນັດວ້ຍກໍາລງັປະກອບອາວຸດ, ມີ

ການນາບຂູ່, ບຽດຍດຶ, ບຸກຕ ີແລະ ຮຸກຮານ ຈາກສດັຕູພາຍນອກ ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົ ການເມອືງ

ພາຍໃນປະເທດ ມີຄວາມວຸນ້ວາຍ ກໍ່ ໃຫເ້ກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງ

ພນົລະເມອືງ, ມຄີວາມເປັນອນັຕະລາຍຮາ້ຍແຮງຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ;

2. ພາວະສຸກເສີນ ໝາຍເຖິງ ສະພາບທາງດາ້ນສງັຄມົ, ການເມອືງຂອງປະເທດ ເກດີມີ

ຄວາມວຸນ້ວາຍ, ມກີານກໍ່ ການຈາລະຈນົ ຊື່ ງມຄີວາມສ່ຽງໂດຍກງົຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ ຫຼ ື

ມກີານເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນການທະຫານຂອງກຸ່ມຄນົບ່ໍດີ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັເຖງິລະດບັສງົຄາມ;

3. ຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຈໍາເປັນ ໝາຍເຖິງ ເວລາທີ່ ກໍາລງັປະຈໍາການໃນກອງທບັ ບ່ໍພຽງພໍກບັ

ຄວາມຕອ້ງການສູຮ້ບົ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ືສຸກເສນີ ຈາໍເປັນຕອ້ງລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງເພີ່ ມຕື່ ມ;

4. ການປຸກລະດມົຄັງ້ໃຫຍ່ ໝາຍເຖງິ ການປຸກລະດມົແຕ່ສອງສ່ວນສາມ ຫຼ ືທງັໝດົ ກໍາ

ລງັສໍາຮອງ;

5. ການປຸກລະດມົບາງພາກສ່ວນ ໝາຍເຖງິ ການປຸກລະດມົບາງພາກສ່ວນຂອງກໍາລງັສໍາ

ຮອງ ເພື່ ອປະກອບ ໃຫບ້າງກມົກອງເຫຼົ່ າຮບົ ທີ່ ຂາດກາໍລງັສູຮ້ບົ;

6. ການປຸກລະດມົບາງບໍລເິວນ ໝາຍເຖິງ ການປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ສອງແຂວງຂືນ້

ໄປ ແຕ່ບ່ໍເກນີເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງກາໍລງັສໍາຮອງທງັໝດົ;

7. ຄໍາສັ່ ງຮຽກເອີນ້ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັ່ ງຮຽກເອີນ້ກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ເຂົາ້ຮ່ວມການປະກາດ

ສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ, ກວດກາຄວາມພອ້ມ ແລະ ເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

8. ຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົ ໝາຍເຖິງ ຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົກໍາລງັພນົ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາ

ຮອງ ເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ;

9. ການບັນຊາລະບົບສອງຫົວໜ້າ ໝາຍເຖິງ ລະບົບການບັນຊາທີ່ ມ ີຫົວໜ້າການ

ທະຫານ ແລະ ຫວົໜາ້ການເມອືງ ຊຶ່ ງມສີດິການບນັຊາເທົ່ າທຽມກນັ. ຫວົໜາ້ການທະຫານ ຊີນ້ໍາ

ກ່ຽວກບັວຽກງານການທະຫານ, ຫວົໜາ້ການເມອືງ ຊີນ້ໍາກ່ຽວກບັວຽກງານການເມອືງແນວ

ຄດິ.
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ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັຕ່ໍວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ລດັ ສົ່ ງເສມີວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ດວ້ຍການສກຶສາອບົຮມົ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ,

ສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ອຸປະກອນ ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ເພື່ ອ

ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວ ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.

ລດັ ຊຸກຍູໃ້ຫທຸ້ກພາກສ່ວນໃນທົ່ ວສງັຄມົ ເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນກໍາລງັ

ພນົ, ພາຫະນະເຕກັນກິ ແລະ ວດັຖຸປັດໄຈ ເຂົາ້ໃນວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ.

ມາດຕາ 5 ຫຼກັການພືນ້ຖານກຽ່ວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ເຄື່ ອນໄຫວຕາມຫຼກັການພືນ້ຖານ ດັ່ ງນີ:້

1. ຮບັປະກນັຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອໍານາດອະທປິະໄຕ ແລະ ຜນືແຜ່ນດນິອນັຄບົຖວ້ນ

ຂອງ ສປປ ລາວ;

2. ສອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ, ແຜນຍຸດທະ

ສາດການປ້ອງກນັຊາດ - ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ

ແຫ່ງຊາດ;

3.ລວມສູນເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ບນົພືນ້ຖານການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້

ຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຢ່າງຈະແຈງ້;

4. ປຸກລະດມົກໍາລງັແຮງສງັລວມຂອງທົ່ ວປວງຊນົລາວທງັຊາດ;

5. ຮບັປະກນັຄວາມລບັທາງດາ້ນການທະຫານຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນໍາໃຊດໍ້າລດັ

ດໍາລັດສະບັບນີ ້ ນໍາໃຊສໍ້າລັບພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ແລະ ທຸກອົງການຈດັຕັງ້ ພາຍໃນ

ປະເທດ.

ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມສືາກນົ

ລດັ ສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມື ກບັສາກນົໃນວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ດວ້ຍການແລກປ່ຽນ

ບດົຮຽນ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ການປະສານງານ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ ບນົພືນ້ຖານຫຼກັການຢູ່ຮ່ວມກນັໂດຍສນັຕ,ິ ເຄາົລບົເອກະລາດ, ອໍານາດອະທປິະໄຕ

ແລະ ຜນືແຜ່ນດນິອນັຄບົຖວ້ນ, ບ່ໍແຊກແຊງເຂົາ້ວຽກງານພາຍໃນຂອງກນັ ແລະ ກນັ, ສະເໝີ

ພາບ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ.

ລດັ ສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມື ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກບັວຽກ

ງານກາໍລງັສໍາຮອງ.
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ໝວດທີ 2

ທີ່ ຕັງ້, ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່ ,

ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 8 ທີ່ ຕັງ້ ແລະ ພາລະບດົບາດ

ກໍາລັງສໍາຮອງ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ-ນະຄອນ, ບັນດາ

ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ໂດຍມສີາຍຕັງ້ຂຶນ້ກບັກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

ກໍາລງັສໍາຮອງ ມພີາລະບດົບາດເປັນກໍາລງັໜູນໃຫແ້ກ່ກໍາລງັປະຈໍາການໃນກອງທບັ ໃນ

ພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ.

ມາດຕາ 9 ໜາ້ທີ່

ກໍາລງັສໍາຮອງ ມໜີາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້

1. ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງຮຽກເອີນ້, ເຕົາ້ໂຮມຫດັແອບ ແລະ ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ;

2. ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

3. ເຄາົລບົ, ປະຕບິດັລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍຂອງລດັ, ກດົລະບຽບຂອງກອງທບັ

ແລະ ຄໍາສັ່ ງຂອງຜູບ້ນັຊາ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ;

4. ເຂົາ້ຮ່ວມວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ - ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການພດັທະນາເສດ

ຖະກດິ - ສງັຄມົ;

5. ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 10 ສດິ ແລະ ພນັທະ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ມສີດິ ແລະ ພນັທະ ດັ່ ງນີ:້

1. ໃນເວລາສນັຕພິາບ ມສີດິ ແລະ ພນັທະຄກືນັກບັພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ;

2. ໃນເວລາຖກືລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ມສີດິ ແລະ ພນັທະຄກືນັກບັກໍາລງັ

ປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

3. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ພນັທະອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທ ີ3

ປະເພດຂອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 11 ປະເພດກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ ປະກອບມສີອງປະເພດ ດັ່ ງນີ:້

1. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງ;

2. ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ.
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ມາດຕາ 12  ກາໍລງັພນົສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ປະກອບມສີອງປະເພດ ດັັ່ ງນີ:້

1. ກໍາລັງພົນສໍາຮອງປະເພດໜຶ່ ງ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ໄດຜ່້ານການເປັນທະຫານ ໃນກອງທັບ

ປະຊາຊນົລາວມາກ່ອນ ມອີາຍຸບ່ໍເກນີ ສີ່ ສບິຫາ້ ປີ, ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ສາມາດຮບັໃຊໃ້ນຖັນ

ແຖວກອງທບັ ເມື່ ອມຄີວາມຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປັນ.

2. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດສອງ: ແມ່ນຜູທ້ີ່ ບ່ໍທນັໄດຜ່້ານການເປັນທະຫານມາກ່ອນ ຊຶ່ ງ

ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

- ເປັນພນົລະເມອືງລາວໂດຍກໍາເນດີທີ່ ມອີາຍຸ ສບິແປດ - ສີ່ ສິບິຫາ້ ປີ;

- ມນີໍາ້ໃຈຮກັຊາດ;

- ມສຸີຂະພາບສມົບູນ ແລະ ແຂງແຮງດ.ີ

ມາດຕາ 13 ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ພາຫະນະເຕັກນິກ ສໍ າຮອງ ປະກອບມີ : ພ າຫະນະຂົນສົ່ ງ , ລະບົບສື່ ສ ານ ,

ຄມົມະນາຄມົ, ສາທາລະນະສຸກ, ພືນ້ຖານການຜະລດິ ແລະ ວດັຖຸເຕກັນກິ ທີ່ ເປັນຂອງລດັ,

ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ນອນໃນແຜນການນາໍໃຊຂ້ອງກອງທບັ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ.

ມາດຕາ 14 ການສິນ້ສຸດການເປັນກາໍລງັພນົສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການເປັນກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ຈະສິນ້ສຸດລງົ ເມື່ ອບຸກຄນົນັນ້ຫາກມອີາຍຸເກນີ ສີ່ ສບິຫາ້

ປີ ສໍາລບັເພດຊາຍ, ສີ່ ສບິ ປີ ສໍາລບັເພດຍງິ ຫຼ ື ມສຸີຂະພາບອ່ອນເພຍ, ເສຍອງົຄະ ຫຼ ື ເສຍ

ຊວີດິ.

ໝວດ 4

ການບນັຊາກາໍລງັສໍາຮອງ

ມາດຕາ 14 ການບນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການບນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ ເປັນອງົການຊີນ້ໍາ - ບັນຊາ ໂດຍກງົຮອບດາ້ນ ວຽກງານ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນທົ່ ວປະເທດ;

2. ກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ເປັນອງົການຊີນ້ໍາ - ບນັຊາ ວຽກ

ງານການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຂອງຕນົ;

3. ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ ປະຕບິດັວຽກງານສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັ

ແອບ ແລະ ບັນຊາກໍາລັງສໍາຮອງ ຕາມການຊີນ້ໍ າຂອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ -

ນະຄອນຫຼວງ;
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4. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ເປັນຜູຊ້ີນ້ໍາ ແລະ ຈດັຕັງ້ບນັຊາກໍາ

ລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ.

ມາດຕາ 15 ການແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືປົດຕໍາແໜ່ງຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການແຕ່ງຕັງ້ຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືປົດຕໍາແໜ່ງຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ຂັນ້ກອງພນັ

ໃຫຍ່ ຕາມການສະເໜຂີອງກມົໃຫຍ່ເສນາທກິານກອງທບັ;

2. ກມົໃຫ່ຍເສນາທກິານກອງທບັ ແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ື ປົດຕໍາແໜ່ງຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ຂັນ້

ກອງພນັນອ້ຍ ຕາມການສະເໜຂີອງກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ;

3. ກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ື ປົດຕໍາແໜ່ງຜູບ້ນັຊາກໍາ

ລງັສໍາຮອງ ຂັນ້ກອງຮອ້ຍ ຕາມການສະເໜຂີອງກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ;

4. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ື ປົດຕໍາແໜ່ງຜູບ້ນັຊາກໍາ

ລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ.

ການແຕ່ງຕັງ້ຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ແມ່ນປະຕບິດັລະບບົການບນັຊາສອງຫວົໜາ້.

ມາດຕາ 16 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ດັ່ ງນີ:້

1. ກໍາແໜນ້ສະພາບຈາໍນວນພນົ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງກໍາລງັສໍາຮອງ

ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

2. ຄຸມ້ຄອງ, ບນັຊາກມົກອງ ໃນເວລາເຕົາ້ໂຮມຫດັແອບ ແລະ ກວດກາຄວາມພອ້ມໃນ

ການປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

3. ປະຕບິດັວຽກງານການດໍາເນນີຊວີດິການເມອືງ ແລະ ລະບອບການສ່ອງແສງລາຍງານ

ສະພາບກມົກອງໃຫຂ້ັນ້ເທງິຖດັຕນົ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ

4. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັນ້ເທງິ.

ໝວດທ ີ5

ການກໍ່ ສາ້ງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 18 ການກໍ່ ສາ້ງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການກໍ່ ສາ້ງກໍາລງັສໍາຮອງ ປະກອບມ:ີ

1. ການຂຶນ້ທະບຽນກາໍລງັພນົ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ;

2. ການກໍານດົໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ກາໍລງັສໍາຮອງ;

3. ການປະກາດສາ້ງຕັງ້ກອງກາໍລງັສໍາຮອງ;

4. ການຄຸມ້ຄອງກໍາລງັສໍາຮອງ;
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5. ການຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບ, ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ;

6. ການຮບັປະກນັດາ້ນພະລາທກິານ - ເຕກັນກິ.

ມາດຕາ 19 ການຂຶນ້ທະບຽນກາໍລງັພນົສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການຂຶນ້ທະບຽນກາໍລງັພນົສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ, ນະຄອນ ເປັນຜູກ້ວດກາ, ເກບັກໍາ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊີ

ລາຍຊື່ ຈໍານວນນາຍ ແລະ ພນົທະຫານ ທີ່ ຈບົພນັທະ ຫຼ ື ອອກຮບັອຸດໜູນກບັຄນືທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອ

ຄດັເລອືກເປັນກາໍລງັພນົສໍາຮອງປະເພດໜຶ່ ງ;

2. ບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ, ນະຄອນ, ບາ້ນ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັ

ທຽບເທົ່ າກະຊວງ ເປັນຜູກ້ວດກາ, ເກບັກໍາ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊລີາຍຊື່ ພນົລະເມອືງ ທີ່ ບ່ໍທນັໄດ ້

ຜ່ານການເປັນທະຫານຢູ່ຂັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຈດັເຂົາ້ສະຖິຕກິານເປັນກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດ

ສອງ;

ມາດຕາ 20 ການຂຶນ້ທະບຽນພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການຂຶນ້ທະບຽນພາຫະນະເຕັກນກິສໍາຮອງ ແມ່ນການຂຶນ້ທະບຽນພາຫະນະຂົນສົ່ ງ,

ລະບບົສື່ ສານ, ຄມົມະນາຄມົ, ສາທາລະນະສຸກ, ພືນ້ຖານການຜະລດິ, ວດັຖຸເຕກັນກິຂອງລດັ,

ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົ ເຂົາ້ໃນແຜນການຮບັໃຊວ້ຽກງານການທະຫານ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກ

ເສນີ.

ບນັດາແຂວງ, ເມອືງ, ບາ້ນ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ຕອ້ງ

ເກບັກໍາບນັຊີພາຫະນະ, ວດັຖຸເຕກັນກິທງັໝົດຢູ່ຂັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຂຶນ້ທະບຽນເປັນພາຫະນະ

ເຕກັນກິສໍາຮອງ ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ວຽກງານການທະຫານ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ.

ມາດຕາ 21 ການກາໍນດົໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ກອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ກອງກາໍລງັສໍາຮອງ ແມ່ນກໍານດົເປັນຂັນ້ໝູ່ , ໝວດ, ກອງຮອ້ຍ,

ກອງພນັນອ້ຍ ຫຼ ືກອງພນັໃຫຍ່.

ການກໍານດົໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ກອງກໍາລງັສໍາຮອງ ແມ່ນອງີໃສ່ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນຈໍາ

ນວນພນົກໍາລງັສໍາຮອງຕວົຈງິ ທີ່ ມ ີຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າ

ກະຊວງ.

ມາດຕາ 22 ການສາ້ງຕັງ້ກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການສາ້ງຕັງ້ກໍາລງັສໍາຮອງ ມເີງ ື່ອນໄຂດັ່ ງນີ:້

1. ມກີານອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ຈາກກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

2. ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ມຄີວາມ

ພອ້ມໃນການປະກາດສາ້ງຕັງ້.
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ມາດຕາ 23 ການຄຸມ້ຄອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການຄຸມ້ຄອງກໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນບນັຊຈີາໍນວນພນົ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ;

2. ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ຂອງກໍາລງັພນົ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ.

ມາດຕາ 24 ການຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ເປັນຜູກ້ໍານດົຫຼກັສູດ ແລະ ອະນຸມດັແຜນການອບົຮມົ-ຫດັ

ແອບກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;

2. ກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັ

ທຽບເທົ່ າກະຊວງ ເປັນຜູສ້າ້ງແຜນການອບົຮມົ-ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັ

ຜດິຊອບຂອງຕນົ ຕາມການຊີນ້ໍາຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

3. ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການອບົຮມົ-

ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງ ປະຈາໍປີ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຕາມການມອບໝາຍ

ຂອງກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ.

ການອບົຮມົ-ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງຂອງເຫຼ ົ່ າຮບົວຊິາສະເພາະ ທີ່ ບ່ໍມຢູ່ີຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຂອງ

ຕນົ ແມ່ນ ໃຫດໍ້າເນນີຢູ່ກມົກອງເຫຼ ົ່ າຮບົກໍາລງັຫຼວງ ທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງ.

ການອບົຮມົ-ຫດັແອບກໍາລງັສໍາຮອງປະເພດໜຶ່ ງ ແມ່ນດໍາເນນີປີລະໜຶ່ ງຄັງ້, ແຕ່ລະຄັງ້ກໍາ

ນດົເວລາບ່ໍເກນີ 15 ວນັ.

ການອບົຮມົ-ຫດັແອບຂອງກໍາລງັສໍາຮອງປະເພດສອງ ແມ່ນນອນໃນແຜນການສກຶສາ

ປອ້ງກນັຊາດ.

ມາດຕາ 25 ການກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກວດກາຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກໍາລງັພນົສໍາຮອງ;

2. ກວດກາຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ ໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ການມອບ -

ຮບັ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ;

3. ກວດກາຄວາມສາມາດການຊີນ້ໍາ - ບນັຊາຂອງຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ;

4. ກວດກາຄວາມພອ້ມດາ້ນວຽກງານຮບັປະກນັ ພະລາທກິານ;

ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ເປັນຜູຊ້ີນ້ໍາການກວດກາຄວາມພອ້ມ ຂອງກໍາລງັສໍາຮອງໃນ

ທົ່ ວປະເທດ;

ບນັດາແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ - ນະຄອນ, ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັ

ທຽບເທົ່ າກະຊວງ ເປັນຜູກ້ວດກາຄວາມພອ້ມກາໍລງັສໍາຮອງຢູ່ຂັນ້ຂອງຕນົ.
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ມາດຕາ 26 ການຮບັປະກນັດາ້ນພະລາທກິານ - ເຕກັນກິ

ການຮບັປະກນັດາ້ນພະລາທກິານ - ເຕກັນກິ ແມ່ນການຮບັປະກນັທາງດາ້ນການເງນິ,

ເຄື່ ອງອຸປະໂພກ - ບໍລໂິພກ, ການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່

ການສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ.

ໝວດທີ 6

ການປຸກລະດມົ ແລະ ນາໍໃຊກ້າໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 27 ການປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ແມ່ນການອອກຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ເຂົາ້ປະ

ຈາໍການໃນກອງທບັ ໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ, ໂດຍຈະລະດມົເປັນຄັງ້ໃຫຍ່ ຫຼ ື ລະດມົບາງ

ພາກສ່ວນ, ບາງບໍລເິວນ.

ມາດຕາ 28 ເງ ື່ອນໄຂການປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ຖືກປຸກລະດມົໃນເວລາປະເທດຊາດ ເກດີມພີາວະສງົຄາມ ຫຼື ສຸກເສນີ

ຊຶ່ ງກໍາລງັປະຈາໍການຂອງກອງທບັ ບ່ໍພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການສູຮ້ບົ.

ມາດຕາ 29 ການອອກ ຫຼ ື ຍກົເລກີຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດຄັງ້ໃຫຍ່

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເປັນຜູອ້ອກຄໍາສັ່ ງລະດົມກໍາລງັສໍາຮອງຄັງ້ໃຫຍ່ ໃນທົ່ ວປະເທດ

ພາຍຫຼງັປະທານປະເທດ ປະກາດພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ, ຫນັທຸກການເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ, ສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານສູຮ້ບົໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ືສຸກເສນິ.

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ ເປັນຜູຕ້ກົລງົເພີ່ ມກໍາລງັພນົ ແລະ ພາຫະນະ

ເຕກັນກິສໍາຮອງ ໃຫກ້ໍາລງັສູຮ້ບົ.

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ເປັນຜູປ້ະກາດຍກົເລກີ ຄໍາສັ່ ງລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງຄັງ້ໃຫຍ່ ເມື່ ອ

ພາວະສງົຄາມ ຫຼ ືສຸກເສນີ ໄດສ້ີນ້ສຸດລງົ ຕາມການສະເໜີຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງປ້ອງກນັ

ປະເທດ.

ມາດຕາ 30 ການອອກ ຫຼ ື ຍກົເລກີຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດບາງ

ພາກສ່ວນ ຫຼ ືບໍລເິວນ

ລດັຖະມນົຕກີະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ອອກຄໍາສັ່ ງລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງບາງພາກສ່ວນ

ຫຼ ືບໍລເິວນ ຕາມການຕກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເພື່ ອປະກອບເພີ່ ມເຕມີ ໃຫກ້ມົກອງ ແລະ

ທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ເກດີມພີາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ ຫຼ ື ເພື່ ອປະກອບໃຫກ້ມົກອງ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນໃກຄ້ຽງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ປະກາດຍົກເລີກຄໍາສັ່ ງລະດົມກໍາລັງສໍາຮອງບາງ

ພາກສ່ວນ ຫຼ ືບໍລເິວນ ເມື່ ອສະພາບເຂົາ້ສູ່ພາວະປົກກະຕ ິຫຼື ສງົຄາມສິນ້ສຸດລງົ.
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ມາດຕາ 31 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ອະນຸມດັຕວົເລກປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ຕາມການສະເໜຂີອງ

ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

2. ລດັຖະມນົຕກີະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ເປັນຜູຊ້ີນ້ໍາ - ບນັຊາໂດຍກງົ ການປຸກລະດມົ

ແລະ ນໍາໃຊກ້ໍາລງັສໍາຮອງ ໃຫອ້ງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າ

ກະຊວງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ;

3. ປະທານຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົ ຂັນ້ແຂວງ

ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຊີນ້ໍາ - ນໍາພາ ການສາ້ງແຜນການປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາ

ຮອງ ໃຫແ້ກ່ກາໍລງັປະຈາໍການສູຮ້ບົໃນກອງທບັ;

4. ບນັດາເຈ ົາ້ເມອືງ - ນະຄອນ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການຂັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອສາ້ງແຜນການ,

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການປຸກລະດມົກາໍລງັສໍາຮອງ ໃຫກ້າໍລງັປະຈາໍການສູຮ້ບົໃນກອງທບັ;

5. ບນັດາລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການ

ຂັນ້ຂອງຕນົ ເພື່ ອຊີນ້ໍາ - ນໍາພາການສາ້ງແຜນການປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງ ຕາມການຕກົລງົຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ການສະເໜຂີອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ.

ບນັດາກມົກອງກໍາລງັຫຼວງ, ກໍາລງັທອ້ງຖິ່ ນ ສາ້ງແຜນການຕອ້ນຮບັ, ສບັຊອ້ນ ແລະ

ຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ກໍາລງັສໍາຮອງທີ່ໄດມ້ອບ - ຮບັ.

ມາດຕາ 32 ການເຕົາ້ໂຮມ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ມອບຮບັກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

1. ປະທານຄະນະກໍ າມະການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບົຂັນ້ແຂວງ,

ລດັຖະມນົຕບີນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ຊີນ້ໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເຕົາ້

ໂຮມ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ມອບ - ຮບັ ກໍາລງັສໍາຮອງປ້ອງກນັຊາດໃຫກ້ມົກອງກໍາລງັປະຈໍາການໃນ

ກອງທບັ;

2. ຄະນະກໍາມະການປຸກລະດມົກໍາລງັສໍາຮອງແຕ່ລະຂັນ້ ຕອ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເຕົາ້

ໂຮມ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ກໍາລງັພນົ ແລະ ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ ພອ້ມທງັຈດັສົ່ ງ - ມອບຮບັໃຫກ້ມົ

ກອງທີ່ ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ຕາມແຜນການ;

3. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງທຸກຄນົຕອ້ງປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການ;

4. ບນັດາກມົກອງກໍາລງັປະຈາໍການໃນກອງທບັ ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັກໍາລງັສໍາຮອງ ຕອ້ງຈດັ

ຕັງ້ປະກອບ - ຊບັຊອ້ນໃສ່ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ຂອງຕນົ;

5. ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ ທີ່ ຖກືລະດມົຕອ້ງເຄື່ ອນຍາ້ຍຕາມຄໍາສັ່ ງ;

6. ສະຖານທີ່ , ເວລາການມອບ - ຮັບກໍາລັງສໍາຮອງ ຕອ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ,

ຮບັປະກນັຄວາມລບັ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ທນັກບັເວລາ.
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ມາດຕາ 33 ການນໍາໃຊກ້າໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ການນໍາໃຊກ້ໍາລງັສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດໜຶ່ ງ ປະກອບໃຫກ້ໍາລງັສູຮ້ບົ, ຮບັປະກນັສູຮ້ບົ ຫຼື ຮບັໃຊສູ້ ້

ຮບົຂອງກອງທບັ;

2. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດສອງ ປະກອບເປັນກາໍລງັຮບັໃຊສ້ະໜາມຮບົ, ເມື່ ອມຄີວາມ

ຕອ້ງການທີ່ ຈາໍເປັນ ອາດຈະປະກອບເຂົາ້ເປັນກາໍລງັເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສູຮ້ບົ ຫຼ ື ສູຮ້ບົ;

ການນໍາໃຊພ້າຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ ແມ່ນລດັຖະບານເປັນຜູຕ້ກົລງົ, ຕາມການສະເໜີ

ຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ.

ໝວດທີ 7

ຂໍຫ້າ້ມ

ມາດຕາ 34 ຂໍຫ້າ້ມຂອງກາໍລງັພນົສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ຂໍຫ້າ້ມຂອງກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ຫາ້ມຫຼບົຫ◌ຼີກ, ປະລະໜາ້ທີ່ , ລະເມດີຄໍາສັ່ ງຮຽກເອີນ້ ແລະ ຄໍາສັ່ ງປຸກລະດມົເຂົາ້

ປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

2. ຫາ້ມລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານກໍາລັງສໍາຮອງ, ກົດລະບຽບຂອງ

ກອງທບັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ;

3. ຫາ້ມສວຍໃຊອໍ້ານາດ, ໜ້າທີ່ , ຕໍາແໜ່ງ ເກີນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

4. ຫາ້ມມພີດຶຕກິໍາທີ່ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ, ຊວີດິຂອງບຸກຄນົ, ຊບັສນິຂອງ

ລດັ ແລະ ສງັຄມົ;

5. ຫາ້ມເປີດເຜຍີຄວາມລບັທາງການທະຫານ.

ມາດຕາ 35 ຂໍຫ້າ້ມຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນ

ຂໍຫ້າ້ມອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ຫາ້ມສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ນໍາໃຊກ້ໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ ໂດຍບໍ່ ໄດຮ້ບັອານຸ

ຍາດຈາກກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

2. ຫາ້ມຂດັຂວາງການປຸກລະດມົ, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກໍາ

ລງັສໍາຮອງ;

3.ຫາ້ມທຸກຮູບການທີ່ ເປັນການຂດັຂວາງ, ບ່ໍໃຫກ້ານຮ່ວມມກ່ືຽວກບັວຽກງານກາໍລງັສໍາ

ຮອງ.
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ໝວດທີ 8

ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 36 ອງົການຄຸມ້ຄອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ລດັຖະບານ ຄຸມ້ຄອງວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫກ້ະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົ ແລະ

ປະສານສມົທບົກບັອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ.

ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ປະກອບດວ້ຍ:

1. ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

2. ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັຊາດ - ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຂັນ້ແຂວງ, ກອງບນັຊາ

ການ ທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ;

3. ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ;

4. ອງົການປົກຄອງບາ້ນ;

5. ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ.

ມາດຕາ 37 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ

ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

1. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ແຜນຍຸດທະສາດ,

ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງ ແລະ ແຜນການຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ;

2. ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ລດັຖະບນັຍດັ ແລະ ດໍາລດັ

ກ່ຽວກບັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ເພື່ ອສະເໜຕ່ໍີລດັຖະບານພຈິາລະນາ;

3. ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນໍາອື່ ນ ເພື່ ອຊີນ້ໍາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກບັ

ວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊີນ້ໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ ແລະ ບັນດານຕິິກໍາ ກ່ຽວກບັ

ວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

5. ຊີນ້ໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງຂອງກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ -

ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ;

6. ກໍ່ ສາ້ງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປັບປຸງກງົຈກັຄຸມ້ຄອງຂັນ້ຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາ

ຮອງ ໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ;

7. ພຈິາລະນາແກໄ້ຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮອ້ງ ຂອງພນົລະເມອືງ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາ

ລງັສໍາຮອງ;

8. ເປັນເຈ ົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

ກ່ຽວກບັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ;
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9. ພວົພນັຮ່ວມມກືບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກ

ງານກາໍລງັສໍາຮອງ;

10. ສະຫຼຸ ບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານກໍາລັງສໍາຮອງ ຕໍ່

ລດັຖະບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ

11. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 38 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນັຊາດ - ປ້ອງກນັຄວາມ ສະຫງບົຂັນ້

ແຂວງ, ກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ

ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັຊາດ - ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຂັນ້ແຂວງ, ກອງບນັຊາການ

ທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

1. ຄົນ້ຄວາ້, ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ - ລດັ, ມະຕ,ິ
ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ແຜນການຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ກ່ຽວກບັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ;

2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດໍາລດັ ແລະ ນຕິກິໍາອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ພາຍໃນ

ແຂວງ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ;

3. ຊີນ້ໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຂອງຂັນ້ເມອືງ - ນະຄອນ;

4. ເປັນເຈ ົາ້ການປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການອື່ ນ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ;

5. ພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຕາມການມອບ ໝ

າຍຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ຕໍ່ ຂັນ້ເທງິ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ;ິ

7. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 39 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ

ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

1. ຄົນ້ຄວາ້, ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ - ລດັ, ມະຕ,ິ

ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຜນການຂອງກອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວ

ກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

2. ເຜຍີແຜ່ດໍາລດັ ແລະ ນຕິກິໍາອື່ ນທີ່ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ -

ນະຄອນ;

3. ຊີນ້ໍາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຂອງບາ້ນ;

4. ເກບັກໍາ ແລະ ລາຍງານບນັຊລີາຍຊື່ ຈໍານວນພນົທະຫານພນັທະ ທີ່ ສິນ້ສຸດການເປັນ

ພນັທະ ແລະ ຈໍານວນພນົກໍາລງັສໍາຮອງ ທີ່ ພົນ້ອາຍຸກະສຽນ ໃຫກ້ອງບນັຊາການທະຫານແຂວງ -

ນະຄອນຫຼວງ;
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5. ຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບ, ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ ຕາມແຜນການ;

6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ໃຫກ້ອງບນັຊາ

ການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ

7. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 40 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການປົກຄອງຂັນ້ບາ້ນ

ອງົການປົກຄອງຂັນ້ບາ້ນ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

1. ຄົນ້ຄວາ້, ເຊື່ ອມຊຶມ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດ,

ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຜນການຂອງກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ ກ່ຽວ

ກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

2. ສກຶສາອບົຮມົພນົລະເມອືງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂໃຫຕ້ື່ ນຕວົ ເຂົາ້ຮ່ວມວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

3. ຂຶນ້ບນັຊລີາຍຊື່ ພນົລະເມອືງ ທີ່ ສິນ້ສຸດການເປັນທະຫານພນັທະ ແລະ ອອກຮບັອຸດ

ໜນູ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເຂົາ້ເປັນກໍາລງັສໍາຮອງ ສົ່ ງໃຫກ້ອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ;

4. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຄອບຄວົ ຂອງກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ໃນເວລາໄປປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕາມ

ຄໍາສັ່ ງຮຽກເອີນ້ຂອງຂັນ້ເທງິ;

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ໃຫກ້ອງບນັຊາ

ການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ

6. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 41 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ

ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້

1. ຄົນ້ຄວາ້, ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະ

ສາດຂອງພກັ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຜນການຂອງ ລດັຖະບານ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກນັ

ປະເທດ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

2. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ດໍາລດັ ແລະ ນຕິກິໍາອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນຂອບ

ເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ;

3. ຊີນ້ໍາ - ນໍາພາຈດັຕັງ້ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນ

ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຕາມການຊີນ້ໍາຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

4. ສາ້ງແຜນການປຸກລະດົມກໍາລັງສໍາຮອງ ຢູ່ຂັນ້ຂອງຕົນ ຕາມການຕົກລົງຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ການສະເໜຂີອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ;

5. ຊີນ້ໍາ - ນໍາພາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເຕົາ້ໂຮມ, ເຄື່ ອນຍາ້ຍ, ມອບ-ຮບັກໍາລງັພນົ ແລະ

ພາຫະນະເຕກັນກິສໍາຮອງ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໃຫກ້ມົກອງກໍາລງັປະຈໍາການ

ຂອງກອງທບັ;
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6. ສກຶສາອົບຮົມ, ກໍ່ ສາ້ງ - ບໍາລຸງ ແລະ ຍກົລະດັບວຊິາການ, ສາ້ງເງ ື່ ອນໄຂອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫກ້ໍາລງັສໍາຮອງ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ເຮດັສໍາເລດັໜາ້ທີ່ ຕາມ

ການມອບໝາຍ;

7. ສະໜອງງບົປະມານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນພາຫະນະຮບັໃຊ,້ ວດັຖຸ

ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ;

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ໃຫກ້ະຊວງ

ປອ້ງກນັປະເທດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ

9. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອື່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 42 ອງົການກວດກາກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ອງົການກວດກາວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ປະກອບດວ້ຍ ອງົການກວດກາພາຍໃນ ແລະ

ອງົການກວດກາພາຍນອກ:

1. ອງົການກວດກາພາຍໃນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ ງຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານກໍາລງັສໍາ

ຮອງ ຊຶ່ ງແມ່ນກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ, ກອງບນັຊາການທະຫານ ແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ ແລະ

ກອງບນັຊາການທະຫານ ເມອືງ - ນະຄອນ;

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ມີສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັນ້ແຂວງ -

ນະຄອນຫຼວງ, ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ.

ມາດຕາ 43 ເນືອ້ໃນ ແລະ ຮູບການກວດກາກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ເນືອ້ໃນການກວດກາ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກວດກາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຂອງ

ອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

2. ກວດກາການປະຕບິດັດໍາລດັ ແລະ ນຕິກິາໍອື່ ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ;

3. ກວດກາການປະຕບິັດນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີົນງານ ແລະ ການນໍາໃຊມ້າດຕະການຕ່ໍຜູທ້ີ່

ລະເມດີກດົໝາຍ.

ຮູບການກວດກາ ມດີັ່ ງນີ:້

1. ກວດກາປົກກະຕ;ິ

2. ກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້;

3. ກວດກາແບບກະທນັຫນັ.

- ກວດກາປົກກະຕ ິແມ່ນ ການກວດກາຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມກີໍານດົ

ເວລາທີ່ ແນ່ນອນ;

- ກວດກາໂດຍແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການ ໂດຍມກີານແຈງ້

ໃຫຜູ້ຖ້ກືກວດກາຊາບລ່ວງໜາ້;
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- ກວດກາແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮບີດ່ວນ ແລະ ບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ືກ

ກວດກາຊາບລ່ວງໜາ້;

ການກວດກາວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງ

ເຂັມ້ງວດ.

ໝວດທີ 9

ງບົປະມານ ແລະ ເຄື່ ອງແບບຂອງກາໍລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ມາດຕາ 44 ງບົປະມານຂອງກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ງບົປະມານຮບັໃຊໃ້ນວຽກງານການກໍ່ ສາ້ງກາໍລງັສໍາຮອງ ແມ່ນນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງກະ

ຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ໂດຍສມົທບົກບັງບົປະມານຂອງອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ;

ການກໍ່ ສາ້ງກໍາລງັສໍາຮອງ ຢູ່ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ແມ່ນ

ນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງຕນົເອງ;

ງບົປະມານໃນເວລາປຸກລະດມົ ແລະ ນໍາໃຊກ້ໍາລງັສໍາຮອງ ແມ່ນນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງ

ລດັຖະບານ.

ມາດຕາ 45 ເຄື່ ອງແບບຂອງກໍາລງັສໍາຮອງປອ້ງກນັຊາດ

ເຄື່ ອງແບບຂອງກໍາລງັສໍາຮອງ ໃນເວລາສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ກວດກາ

ຄວາມພອ້ມ ແມ່ນນໍາໃຊຊຸ້ດແຂນຍາວສຟີາ້ຂອງພະລະກອນປອ້ງກນັຊາດ ໂດຍແມ່ນກະຊວງ

ປອ້ງກນັປະເທດເປັນຜູສ້ະໜອງໃຫ;້

ໃນເວລາຖກືລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ແມ່ນນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງແບບຂອງກອງທບັ.

ໝວດທີ 10

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ

ມາດຕາ 46 ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ

ກໍາລງັສໍາຮອງ ຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ດັ່ ງນີ:້

1. ໃນເວລາຮຽກເອີນ້ເຕົາ້ໂຮມ, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ, ກວດກາຄວາມພອ້ມກໍາລງັສໍາຮອງ

ຈະໄດຮ້ບັການເບີ່ ງແຍ່ງຄອບຄວົໃນເວລາເຈບັເປັນ ຫຼ ືພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ຈາກອງົການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ແລະ ປະຊາຊນົ;

2. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດໜຶ່ ງ ທີ່ ຖກືບາດເຈບັ, ເສຍອງົຄະ ຫຼ ືເສຍຊວີດິ ຍອ້ນປະຕິ

ບດັໜາ້ທີ່ ຮຽກເອີນ້ເຕົາ້ໂຮມ, ປະກາດສາ້ງຕັງ້, ອບົຮມົ-ຫດັແອບ ແລະ ກວດກາຄວາມພອ້ມ

ຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາມຊັນ້ເດມີຂອງຜູກ່້ຽວ, ສໍາລບັກໍາລງັພນົສໍາຮອງປະເພດ

ສອງ ແມ່ນປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາມຊັນ້ພນົທະຫານຊັນ້ສອງ;
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3. ກໍາລງັພນົສໍາຮອງ ທີ່ ຖກືລະດມົເຂົາ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ຈະໄດຮ້ບັ

ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຄກືນັກບັທະຫານປະຈາໍການໃນກອງທບັ;

4. ພາຫະນະສໍາຮອງ ທີ່ ຖກືລະດມົໄປຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ວຽກງານອບົຮມົຫດັແອບ ຫຼ ື ເຄື່ ອນ

ໄຫວປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ສູຮ້ບົ ຖາ້ຫາກເປ່ເພເສຍຫາຍ ກຈໍະໄດຮ້ບັການສອ້ມແປງ ຫຼ ື ຊດົເຊຍີ ຕາມ

ຄວາມເໝາະສມົຕວົຈງິ;

5. ການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົ ທີ່ ໄດປ້ະກອບສ່ວນທາງດາ້ນພາຫະນະ, ວດັຖຸ

ປັດໃຈໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ືສຸກເສນີ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຍອ້ງຍໍ, ຊມົເຊຍີຕາມຜນົງານຕວົຈງິ.

ມາດຕາ 47 ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ

ການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົ ທີ່ ຊຸກເຊື່ ອງ, ປິດບງັ, ຫຼບົຫຼກີ, ຂດັຂວາງຄໍາສັ່ ງ

ຮຽກເອີນ້, ປຸກລະດມົເຂົາ້ປະຈາໍການ ແລະ ຮບັໃຊກ້ອງທບັໃນພາວະສງົຄາມ ຫຼ ື ສຸກເສນີ ຈະ

ຖກືສກຶສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕອືນ ຫຼ ື ດໍາເນນີຄະດີ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

ກໍາລງັພນົສໍາຮອງຫາກໄດລ້ະເມດີ ຫຼ ືກະທໍາຜດິ ໃນເວລາອບົຮມົ-ຫດັແອບ, ກວດກາ

ຄວາມພອ້ມ ແລະ ເຂົາ້ປະຈາໍການໃນກອງທບັ ແມ່ນຈະຖກືກ່າວເຕອືນ, ປະຕບິດັວໄິນ ຫຼ ືຖກື

ລງົໂທດ ຕາມກດົລະບຽບຂອງກອງທບັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ.

ໝວດທີ 11
ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ

ມາດຕາ 48 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈງ້ການໃນການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັສະບບັນີ;້

ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ - ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການປົກຄອງຂັນ້ແຂວງ -

ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົ່ າກະຊວງ ເປັນຜູຊ້ີນ້ໍາການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານກາໍລງັສໍາຮອງ ຢູ່ຂັນ້ຂອງຕນົ;

ກອງບນັຊາການທະຫານເມອືງ - ນະຄອນ, ອງົການປົກຄອງຂັນ້ເມອືງ - ນະຄອນ,

ບາ້ນ ແລະ ຜູບ້ນັຊາກໍາລງັສໍາຮອງ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ວຽກງານກໍາລງັສໍາຮອງ.

ມາດຕາ 49 ຜນົສກັສດິ

ດໍາລດັສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລງົລາຍ

ເຊນັ ແລະ ພາຍຫຼງັໄດລ້ງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້ ວນັ.

ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ


