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1. ສະຫຼຸບເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້
ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບທໍາ
ອິດໃນປີ 2010, ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ໃນການຜະລິດສະຖິຕິທາງການຂອງປະເທດ. 
ພາຍໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການ
ປັບປຸງວຽກງານສະຖິຕິທີຈໍາເປັນເພື່ອຫັນການສ້າງສະຖິຕິໃຫ້
ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບບັນດາ
ມາດຕະຖານສາກົນ. 

ເພື່ອກໍານົດບັນດາການປ່ຽນແປງໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 
ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາໃໝ່ຂຶ້ນ, ສຖຕ ໄດ້ລິເລີິ່ມການປະເມີນນິຕິກໍາ
ໃນປີ 2016. ກໍາມາທິການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມປະຈໍາ
ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະໜອງ
ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບ
ປັບປຸງພິຈາລະນາເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ 
ໃຫ້ເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິ
ທາງການ. ການທົບທວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາສິ່ງ
ທ້າທາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ.   ການຂາດຂອດປະສານງານຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຂ.   ການເກັບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ລະບົບ ຫຼື ເປັນເອກະພາບ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມ
ສານ ແລະ ການສັງລວມຂໍ້ມູນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຢູ່ລະດັບ
ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ

ຄ.   ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ດ້ານສະຖິຕິຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້

ງ.   ບັນດາສະຖິຕິທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສະຖິຕິດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດ
ຍັງຂາດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ

ຈ.   ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແມ່ນ
ຍັງຂາດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທີ່ຈະສ້າງ
ສະຖິຕິ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິໃນລະດັບທີ່ຕ້ອງການໄດ້

ສ.   ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ແມ່ນຍັງຂາດທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຢີ ການສື່ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ທີ່ມີ

ຊ.   ບັນດາມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ຕາມ

ຍ.   ງ ົບປະມານສໍາລັບວຽກງານສະຖິຕິແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ

ການສ້າງກົດໝາຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ
ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນປະເທດ, ກໍາມາທິການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, 
ແລະ ບັນດາທີ່ປຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 

ຂັ້ນຕອນ ປະກອບມີ 7 ບາດກ້າວ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບາດກ້າວ 1: ການສ້າງແຜນ

ບາດກ້າວ 2: ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທົບທວນກົດ  
ໝາຍ

ບາດກ້າວ 3: ການປະເມີນກົດໝາຍ

ບາດກ້າວ 4: ການຮ່າງກົດໝາຍ

ບາດກ້າວ 5: ການທົບທວນໂດຍກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ລັດຖະບານ

ບາດກ້າວ 6: ການຮັບຮອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໂດຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ບາດກ້າວ 7: ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍໂດຍປະທານປະເທດ
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ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິປັບປຸງ, ຊຶ່ງມີຜົນສັກສິດ
ນັບແຕ່ 2017.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ມີບັນດາການປ່ຽນແປງ
ທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານບວກຕໍ່ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການຢູ່ປະເທດ. 
ບັນດາຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ເຊິ່ງ
ການປ່ຽນແປງຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍ:

• ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນພະນັກງານ ຂອງ ສຖຕ ຈາກ 48 
ທ່ານ ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 149 ທ່ານ ໃນປີ 2018 ພ້ອມ
ການຊຸກຍູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອການເພີ່ມຂຶ້ນ

• ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບົບການລາຍງານທີ່ເປັນ
ທາງການດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

• ການຜະລິດສະຖິຕິຈາກການບໍລິຫານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

• ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ແລະ ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ໄດ້ຫັນຈາກ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນມາເປັນງ ົບປະມານລັດຖະບານເປັນສ່ວນໃຫຍ່

• ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເອກະສານສໍານວນຂ່າວສານຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ໄປຕາມ
ລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ໂດຍຜັກດັນບັນດາຜົນໄດ້
ຮັບຕໍ່ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ແລະ ບັນດາຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ.

ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ຊຶ່ງໄດ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາບົດຮຽນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຫຼາຍດ້ານໃຫ້ປະເທດ
ອື່ນໆ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງການປັບປຸງໃນນິຕິກໍາສະຖິຕິຂອງຕົນເຊັ່ນ:

• ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນການສ້າງພ້ອມທັງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສູງໃນການຮ່າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້

• ຈັດສັນເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານຢ່າງພຽງພໍເພື່ອບັນດາ
ຫ້ອງການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະ
ກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນທີ່ຈໍາເປັນ

• ຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍໂດຍແຈກຢາຍບັນດາເອກະສານພ້ອມ
ທັງ ນໍາສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ
ສາມາດກະກຽມໄດ້

• ບັນດາສິບຫຼັກການພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິທາງການອາດ
ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມສານ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ສັງລວມ ມີພຽງຫ້າ
ຫຼັກການຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າ.

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສຖຕ ໂດຍໃຫ້
ຄໍານິຍາມ ແລະ ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງສູນສະຖິຕິແຫງຊາດຢ່າງ
ຊັດເຈນ ທີ່ເປັນ ອົງກອນນໍາພາວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ຊີ້ນໍາລວມ
ການຊຸກຍູ້ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດສະຖິຕິ. ໃນລະຫວ່າງ 
2020 ແລະ 2022, ປະສິດທິຜົນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
ສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະຖືກປະເມີນຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການທົບທວນ
ເປັນປະຈໍາຕໍ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເພື່ອນໍາ ສະເໜີແນວທາງແກ່ການທົບທວນ ແລະ ການດັດ
ປັບກົດໝາຍໃນອານາຄົດ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

2. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບລວມ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ມີພາລະບົດບາດໃນການຜະລິດ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖິຕິທາງການ. ສຖຕ ນໍາພາການຜະລິດ 
ແລະ ການປະສານງານດ້ານສະຖິຕິທາງການໃນ ສປປ ລາວ. ສຖຕ 
ຍັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖິຕິທີ່ຜະລິດໂດຍຂະແໜງການ
ຕ່າງຂອງພາກລັດຂອງລັດ, ຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ຜົນພັນທະພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ສາກົນ (ຕົວຢ່າງ: ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກການລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ), ແລະ ສະໜອງສະຖິຕິທາງການໃຫ້ບັນດາ
ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ປີ 2010ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ປີ 2010

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບທໍາອິດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຜ່ານໃນປີ 2010. ກົດໝາຍໄດ້ເປັນກອບວຽກດ້ານນິຕິກໍາເພື່ອ
ການສ້າງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ກົດໝາຍໄດ້ນິຍາມບັນດາຫຼັກການ, 
ລະບຽບການ, ແລະ ມາດຕະການສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການກວດກາບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິ. ກົດໝາຍໄດ້ກໍາ
ນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຖຕ ເພື່ອປະສານງານວຽກສະຖິຕິ 
ແລະ ເຊື່ອມສານຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດພ້ອມທັງຊຸກຍູ້
ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຈັດກອງປະຊຸມ
ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ເພື່ອປະເມີນຜົນບັນດາແຜນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຂັ້ນສູນກາງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປີ 2010 ໄດ້ຍົກລະດັບ
ສະຖານະພາບຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈາກຂັ້ນກົມສະຖິຕິ
ພາຍໃຕ້ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມາເປັນການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ມີບົດບາດທຽບເທົ່າກະຊວງພ້ອມທັງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະກອບດ້ວຍ 
4 ກົມ ແລະ 13 ພະແນກ3. ໃນກົດໝາຍສະບັບ ປີ 2010, ງ ົບປະ
ມານສໍາລັບ ສຖຕ ເປັນເອກະລາດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ງ ົບປະມານ
ໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິຖືກຈັດສັນ ແລະ ຮັບຮອງ
ໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນແຜນງ ົບປະມານລວມ
ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

3     ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1

4     ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ແລະ ວິໄສທັດ 2030

ສະຖິຕິ ປີ 2010 ໄດ້ເປັນພື້໊ນຖານດ້ານນິຕິກໍາສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-
2020. 

ເຫດຜົນການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະຖິຕິເຫດຜົນການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະຖິຕິ
ສະບັບປັບປຸງສະບັບປັບປຸງ

ການທົບທວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2010 ໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງຂອງນິຕິກຳ 
ໂຄງປະກກອບກົງຈັກແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ4 ການພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມສາກົນ 2030 ເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືຶນຍົງ. ຕໍ່ກັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສຖຕ ໄດ້
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການສ້າງສະຖິຕິໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນ
ຊາດສະມາຊິກ ຂອງລະບົບສະຖິຕິປະຊາຄົມອາຊຽນ. ຍິ່ງໄປກວ່າ
ນັ້ນ, ບັນດາຂໍ້ກໍານົດທີ່ນໍາສະເໜີ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (ຄວາມລັບ); 
ຊຸກຍູ້ການການຜະລິດສະຖິຕິຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຂັ້ນສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສາກົນ.
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3. ການກະກຽມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່: ຂັ້ນຕອນ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ໄດ້ເປັນເຈົ້າການນໍາພາການສ້າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ຍ້ອນ ສຖຕ ມີຈໍາ
ນວນພະນັກງານທີ່ມີຈໍາກັດ ແຕ່ເຮັດວຽກທີ່ມີພາລະຫຼາຍຢ່າງ, 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາທີ່ປຶກສາພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຮັດວຽກປະສານງານ. 
ກໍາມາທິການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ 
ແລະ ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການແປກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຈາກພາສາລາວ ມາເປັນພາສາ
ອັງກິດ ແລະ ຈ້າງທີ່ປຶກສາຕ່າງປະ ເທດເພື່ອປະກອບຄໍາແນະນໍາ, 
ທົບທວນບັນດາຮ່າງເອກສານ ແລະ ແນະນໍາ ສຖຕ ໃນການຮ່າງ
ກົດໝາຍ. ຄໍາແນະນໍາປະກອບດ້ວຍບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທີ່ດີ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ເປັນຄໍາແນະນໍາເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງ ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງກັບບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນ
ຂອງສະຖິຕິທາງການ.

ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນ
ຜ່ານການປະເມີນກົດໝາຍສະບັບເກົ່າ ຢ່າງຮອບດ້ານນັ້ນ ໄດ້ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງອັນຕົ້ນຕໍທີ່ຈໍາ
ເປັນ ສໍາລັບກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ອາດສາມາດສ້າງສະຖິຕິຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່
ທຸກຂະແໜງການໃນສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ການປະເມີນຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ.   ການຂາດຂອດປະສານງານຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຂ.   ການເກັບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ລະບົບ ຫຼື ເປັນເອກະພາບ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມ
ສານ ແລະ ການສັງລວມຂໍ້ມູນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຢູ່ລະດັບ
ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ

ຄ.   ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ດ້ານສະຖິຕິຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາຜູ້ໃຊ້

ງ.   ບັນດາສະຖິຕິທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສະຖິຕິດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດ
ຍັງຂາດ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ

ຈ.   ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແມ່ນ
ຍັງຂາດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການທີ່ຈະສ້າງ
ສະຖິຕິ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິໃນລະດັບທີ່ຕ້ອງການໄດ້

ສ.   ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ແມ່ນຍັງຂາດທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຢີ ການສື່ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ທີ່ມີ

ຊ.   ບັນດາມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ຕາມ

ຍ.   ງ ົບປະມານສໍາລັບວຽກງານສະຖິຕິຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ

ໂດຍຮັບຮູ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄວາມເປັນມາ, ສຖຕ ໄດ້ເລີ່ມ
ຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງບັນດາຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບ
ປັບປຸງປັບປຸງ
ການສ້າງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງ ໃດໜຶ່ງ ຫຼື ການປັບປຸງບັນດາ
ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ໃນ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນອັນດຽວກັນ.5 ຮູບ 1 ຍົກ
ໃຫ້ເຫັນບາດກ້າວພື້ນຖານຂອງຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍໃນ 
ສປປ ລາວ.

ບາງບາດກ້າວໃນຊ່ວງເຄິ່ງກາງຂອງຂັ້ນຕອນໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ
ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ພາໃຫ້ມີ 7 ບາດກ້າວ (ເບິ່ງຮູບ 2 ເພື່ອເຫັນພາບລວມ):

ບາດກ້າວ 1: ການສ້າງແຜນ, ເມສາ 2016:ບາດກ້າວ 1: ການສ້າງແຜນ, ເມສາ 2016: ລະບຽບພາຍໃນ 
ກ່ຽວກັບ ການຂຽນນິຕິກໍາໄດ້ຖືກກວດ ຊຶ່ງເປັນນິຕິກໍາເພື່ອໃຫ້
ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງ
ແຜນ. ມາດຕາ 2, ເລກທີ 19 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງວັນທີ 
12/07/2012 ໄດ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງການໃນການສ້າງແຜນ; 
ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຂຽນ; ການຮັບຮອງ ແລະ 
ການປະກາດໃຊ້; ແລະ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃໝ່.

ບາດກ້າວ 2: ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທົບທວນກົດໝາຍ, ບາດກ້າວ 2: ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທົບທວນກົດໝາຍ, 
ມິຖຸນາ 2016:ມິຖຸນາ 2016: ຄະນະກໍາມະການທົບທວນກົດໝາຍ ນໍາໂດຍ
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສຖຕ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກກະຊວງຍຸ
ຕິທໍາ ແລະ ບັນດາຊ່ຽວຊານນັກກົດໝາຍພາຍໃນ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ຂຶ້ນ. ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 
285 ພາຍໃນ ກຜທ ແລະ ສຖຕ, ລົງວັນທີ 16/06/2016.

ບາດກ້າວ 3: ການປະເມີນກົດໝາຍ, ກັນຍາ 2016:ບາດກ້າວ 3: ການປະເມີນກົດໝາຍ, ກັນຍາ 2016: ການນໍາ
ໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ບົດແນະນໍາທີ່ສ້າງໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ (ຄູ່ມືການ
ຝຶກອົບຮົມການປະເມີນຜົນກະທົບ),6 ການປະເມີນກົດ  ໝາຍ 
ໄດ້ຖືກຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ສຖຕ ໄດ້ນໍາພາຂັ້ນຕອນ
ການປະເມີນໂດຍປະສານງານກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ/ປະຈໍາພາກ.

5    �http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/democratic_government/law-making-process-baseline-study.html

6    �www.�moj.gov.la/riacentre

ຮູບ 1 ຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວຮູບ 1 ຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ

 

ບາດກ້າວ ກ. 
ການລິເລີ່ມ-ການສ້າງ  
ແຜນ 5 ປີ ແລະ/ຫຼື  

ວຽກກະກຽມ

 

ບາດກ້າວ ຂ.  
ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ

 

ບາດກ້າວ  
ຄ ທົບທວນໂດຍ 

ລັດຖະບານ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ

 
 

ບາດກ້າວ ງ. ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ໂດຍ ປະທານ

ປະເທດ
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ຮູບ 2 ບາດກ້າວກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ຂອງ ຮູບ 2 ບາດກ້າວກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ຂອງ 
ສປປ ລາວສປປ ລາວ

7    �ຄໍາຖາມເນັ້ນໜັກໃສ່ແນວຄວາມຄິດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປະຈຸບັນທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ; ກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຢ ່ຂັ້ນພະແນກ ຫ 
ຫ້ອງການບໍ່; ກົດໝາຍໄດ້ຊ່ວຍ ຫ ຊຸກຍ ້ວຽກແນວໃດ; ການເກັບຂໍ້ມ ນ; ການສ້າງໂຄງສ້າງທາງສະຖາບັນ; ກົນໄກການປະສານງານເຊັ່ນ: ສະພາບໍລິຫານດ້ານສະຖິຕິ 
ແລະ ສະມາຄົມສະຖິຕິ; ຫ້ອງການສະຖິຕິປະຈໍາພາກທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ; ຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ລະບົບການລາຍງານຂໍ້ມ ນ; ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ສຖຕ; ແລະ ມາດຕາໃດຄວນ
ໄດ້ຮັບການທົບທວນ.   

ນອກເໜືອຈາກແບບຟອມຄໍາຖາມ7 ທີ່ຕອບດ້ວຍຕົນເອງ, ການ
ປະເມີນຍັງປະກອບດ້ວຍ ການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບແຕ່ລະ
ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໜ່ວຍງານພາກລັດຂັ້ນສ ນກາງ, ແລະ ຈັດ
ໄປເປັນແຕ່ລະພາກ, ນັບແຕ່ເດ ອນມິຖຸນາ ຫາ ເດ ອນກັນຍາ 
2016.

ບາດກ້າວ 4: ການຮ່າງກົດໝາຍໂດຍການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບາດກ້າວ 4: ການຮ່າງກົດໝາຍໂດຍການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ
ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຕຸລາ 2016.ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຕຸລາ 2016. ສຖຕ ໄດ້ຮ່າງ
ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງໃໝ່ທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປະເມີນທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບາດກ້າວ 3. 
ສິ່ງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນຫຼວງຫຼາຍຈາກການປະສານງານ ແລະ 
ການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດຂໍ້ມູນ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ 
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົ້ນຕໍອື່ນໆ ພາຍໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ. ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທໍາເພື່ອການທົບ
ທວນ. 

ບາດກ້າວ 5: ການທົບທວນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ລັດຖະບານ, ບາດກ້າວ 5: ການທົບທວນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ລັດຖະບານ, 
ມັງກອນ 2017:ມັງກອນ 2017: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ໄດ້ຖືກທົບທວນ
ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມປະ
ຈໍາເດືອນຂອງລັດຖະບານ. ບັນດາຜົນຂອງການປະເມີນໄດ້ ຖືກນໍາ
ສະ ເໜີພ້ອມທັງການສະເໜີຂໍທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປີ 2010.

ບາດກ້າວ 6: ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍບາດກ້າວ 6: ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພຶດສະພາ 2017:ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພຶດສະພາ 2017: ໃນເວລາທີ່ມີການຈັດກອງ
ປະຊຸມສະ    ໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 
11/05/2017, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ທີ່ສະເໜີຂຶ້ນນັ້ນໄດ້ຖືກຮັບ ຮອງເອົາ. ກອງປະຊຸມບໍ່ພຽງມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການດ້ານກົດໝາຍ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີບັນດາສະມາຊິກ
ພັກຜູ້ອາວຸໂສ, ສະມາຊິກສະພາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະນັກງານລັດທີ່
ກະສຽນ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ນັກຮຽນ ແລະ 
ສະຖາບັນການສຶກສາກໍ່ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ບາດກ້າວ 7: ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໂດຍບາດກ້າວ 7: ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໂດຍ
ປະທານປະເທດ, ມິຖຸນາ 2017:ປະທານປະເທດ, ມິຖຸນາ 2017: ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດ
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ,ຄະນະກໍາມະການຂອງ

ມິຖຸນາ 
2017

ພຶດສະພາ 
2016ບາດກ້າວ 1. ການສ້າງແຜນ

ບາດກ້າວ 2. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະ
ການທົບທວນກົດໝາຍ

ບາດກ້າວ 3. ການປະເມີນ ກົດໝາຍ

ບາດກ້າວ 4. ການຮ່າງກົດໝາຍໂດຍ
ປຶກສາກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ບາດກ້າວ 5. ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ລັດຖະບານທົບທວນຮ່າງກົດໝາຍ

ບາດກ້າວ 6. ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ

ບາດກ້າວ 7. ປະທານປະເທດປະກາດ
ໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ແນະນໍາການຮັບຮອງດັ່ງກ່າວເຖິງປະທານ
ປະເທດ. ອີງຕາມມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ສ້າງນິຕິກໍາ ປີ 2010 ຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ
ປະທານປະເທດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະດໍາລັດເລກທີ 116/ປທ ລົງວັນທີ 
22/06/2017.

ຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບ ປັບປຸງ
ໃໝ່, ຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ, 
ສາທາລະນະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.8 
ສຖຕ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດ

8     ເຢບິູ່່ງພຕາາກຕເະອລກາງະເຊົວນລ າແໃນລເະອ ສັກງະຄສົ າມນທົ່ຊ້ວອໄນປທ້ນັ້ານຍ  3ພ  

ອໍານາດການປົກຄອງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ກັບຮ່າງເອກະສານໃນແຕ່ລະຂັ້ນ
ຕອນໄດ້ຖືກສັງລວມ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນເນື້ອໃນໃຫ້ຫຼາຍ
ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໄດ້
ຖືກລາຍງານໃຫ້ ແລະ ສະເໜີໂດຍ ສຖຕ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ຄວາມ
ໂປ່ງໃສໃນຂັ້ນຕອນຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງການຍອມຮັບກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ມີຫຼາຍ ກວ່າ 90% 
ຂອງສະມາຊິກສະພາທັງໝົດໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017.

 

ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ
ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປະຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ ໃນຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ຢູ່ພາກການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປະຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ ໃນຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ຢູ່ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປນັ້ນ ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັງລວມທັດສະນະຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປນັ້ນ ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັງລວມທັດສະນະຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ 
ເພື່ອປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບໃໝ່.ເພື່ອປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບໃໝ່.

ກົນໄກການປະສານງານສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່ ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກົນໄກການປະສານງານສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່ ພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ແລະ ບັນດາທັດສະນະທີ່ຂັດແຍ່ງຕໍ່ບັນດາບູລິມະສິດ ລະຫວ່າງ ສຖຕ, ກະຊວງອື່ນໆ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ. ສິ່ງແລະ ບັນດາທັດສະນະທີ່ຂັດແຍ່ງຕໍ່ບັນດາບູລິມະສິດ ລະຫວ່າງ ສຖຕ, ກະຊວງອື່ນໆ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ. ສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວ  ໝາຍເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນຈັດກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ.ດັ່ງກ່າວ  ໝາຍເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນຈັດກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ.
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4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບ
ປັບປຸງ: ເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນຂອງກົດໝາຍ
ພາຍຫຼັງປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ, ສິ່ງ
ທ້າທາຍຕໍ່ໄປສໍາລັບ ສຖຕ ແມ່ນອະທິບາຍການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດ
ໃນເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ສຖຕ ຈໍາເປັນຕ້ອງ
ຮັບປະກັນການຊຸກຍູ້, ການຮັບຮູ້ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 
ສະບັບໃໝ່ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາການປ່ຽນແປງ
ທີ່ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ, ຜົນຂອງ
ເນື້ອໃນທີ່ມີຕໍ່ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດຂອງ ສຖຕ ໄດ້ອະທິບາຍເປັນລາຍ
ລະອຽດໃນພາກເນື້ອໃນນີ້. 

ການປ່ຽນແປງໃນກົດໝາຍສະບັບການປ່ຽນແປງໃນກົດໝາຍສະບັບ
ປັບປຸງປັບປຸງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປະກອບດ້ວຍ ພາກ
ເນື້ອໃນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຄໍານິຍາມ. ເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມອີກດ້ານ
ໜຶ່ງແມ່ນບັນດາຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ ແລະ ພາລະໜ້າທີ່
ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ກົດໝາຍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ
ສາມາດເກັບກໍາ, ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິເພື່ອການນໍາໃຊ້
ພາຍໃນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ສຖຕ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການສ້າງ
ເປັນສະຖິຕິທາງການ. ຕາຕະລາງ 1 ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ອັນຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງ ກົດໝາຍສະບັບເກົ່າ ແລະ 
ໃໝ່. ເອກະສານທັງສອງສະບັບໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນທັງພາສາລາວ 
ແລະ ອັງກິດ9. 

9    ��https://www.Isb.gov.la/wp-content/uploads/2020/06/Statistics-Law-Improved_English.pdf

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ 
ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ
ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທັງ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ 
ລວມເຖິງ:

• ການຊຸກຍູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເພີ່ມຈໍານວນພະນັກງານໃນ 
ສຖຕ;

• ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ອື່ນໆ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍ
ມາຈາກທຶນຂອງຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອມາເປັນການ ເຮັດສໍາຫຼວດທີ່
ມາຈາກທຶນຂອງລັດຖະບານ;

• ມີສະຖິຕິຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຈາກແຫຼ່ງບໍລິຫານ;

• ການສ້າງຕັ້ງໂຄງສ້າງ ແລະ ລະບົບການລາຍງານສໍາລັບ 
ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ຕາຕະລາງ 1 ບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງອັນຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2010 ແລະ 2017 ຂອງ ສປປ ລາວຕາຕະລາງ 1 ບັນດາຄວາມແຕກຕ່າງອັນຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2010 ແລະ 2017 ຂອງ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ກໍານົດຂໍ້ກໍານົດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ

ສະບັບເກົ່າ (2010)ສະບັບເກົ່າ (2010) ສະບັບໃໝ່ (2017)ສະບັບໃໝ່ (2017)

1. ຈໍານວນພະນັກງານ 48 149

2. ງ ົບປະມານ ສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ການສໍາຫຼວດທີ່ເພິ່ງພາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາເປັນສ່ວນໃຫຍ່

ການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ການສໍາຫຼວດ
ໃຫຍ່ອື່ນໆ ຖືກບັນຈຸເປັນພັນທະຫ້າປີຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ຫຼື 
ໂຄງການໄລຍະສັ້ນ

3. ບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິ 
(ເອຟພີໂອເອັດສ)

ບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິຖືກເສື່ອມສານ
ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ

ມີ 5 ຈາກ 10 ຫຼັກການໄດ້ຖືກເຊື່ອມສານຢ່າງ
ຮອບດ້ານພ້ອມທັງການປັບເນື້ອໃນບາງຢ່າງໃຫ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບພາຍໃນປະເທດ

4. ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ ນິຍາມ 16 ຄໍາສັບ ນິຍາມ 30 ຄໍາສັບ (ເພີ່ມ 14 ຄໍາສັບ)

5. ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ຈັດການສໍາຫຼວດບໍ່ປົກກະຕິ; ຊຸກຍູ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ 
ຂໍ້ມູນທາງບໍລິຫານມີໜ້ອຍ

ການສໍາຫຼວດເປັນປະຈໍາທີ່ຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ 
ມູນບໍລິຫານ ແລະ ການລຽງລໍາດັບຈາກຜູ້ລົງ 
ທະບຽນ; ການຈົດທະບຽນ (ພົນລະເມືອງ ແລະ 
ທຸລະກິດ)

6. ພາລະບົດບາດຂອງ ສຖຕ ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕາມ ຄໍາສັ່ງ 
ນາຍົກ ຕາມມາດຕາ 22 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບ 2010

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທາງການທີ່ເຊື່ອມສານເປັນ ຂໍ້
ກໍານົດເພີ່ມເຕີມໃນກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 
24, 25, ແລະ 26; ມາດຕາ 22 ແລະ 23 ຖືກ
ປັບປຸງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ສຖຕ ສາມາດເປັນສໍານັກ
ງານຫຼັກເພື່ອເຜີຍແຜ່ສະຖິ ຕິ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນຂອງບັນດາໜ່ວຍ ງານຕ່າງໆເພື່ອຈຸດປະສົງ
ດ້ານສະຖິຕິ

7. ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ ສຖຕ ທຽບເທົ່າຕໍາແໜ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຕໍາແໜ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີ

8. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ລວມ ສະເພາະການດໍາເນີນງານ, ບົດບາດ ແລະ ການ
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມພູມສັນຖານ (ຈາກສູນກາງ
ຫາທ້ອງຖິ່ນ)

9. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບ
ສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ

ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າ ທ່ານ ນາຍົກ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ເປັນ
ໜ່ວຍງານທີ່ມີສິດອໍານາດໃນການອອກຂໍ້ຕົກລົງ
ສ້າງຕັ້ງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ
ຕິດພັນກັບການສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິ

10. ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ກໍານົດມາດຕະການທົ່ວໄປຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດ 
ໝາຍ

ກໍານົດມາດຕະການສະເພາະ ແລະ ໂທດສໍາລັບ
ການລະເມີດກົດໝາຍ ນັບແຕ່ການສຶກສາອົບຮົມ, 
ໃສ່ວິໄນ, ປັບໄໝ, ໂທດທາງແພ່ງ ແລະ/ຫຼື ອາຍາ

11. ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບໍ່ມີ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ



10

ຮູບ 3.1 ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ, ສຖຕ, 2011/12 ຫາ 2018ຮູບ 3.1 ຈໍານວນຂອງພະນັກງານ, ສຖຕ, 2011/12 ຫາ 2018
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມບໍລິຫານ, ສຖຕ (2019)

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ສຖຕ ທີ່ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ສຖຕ ທີ່
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ນິຍາມລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ສິດອໍານາດ, ສະຖານະພາບ ແລະ ບົດບາດ
ຂອງ ສຖຕ ໃນລະບົບຂອງລັດຖະບານ.

ສຖຕ ໄດ້ມີຈໍານວນພະນັກງານເພີ່ມຈາກ ປະມານ 60 ທ່ານ ໃນ
ລະຫວ່າງ ສົກປີການເງິນ 2012-2013 ມາມີຫຼາຍກວ່າ 149 
ທ່ານ ໃນປີ 2018. ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງມີການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງຈໍານວນພະນັກງານເຊັ່ນດຽວກັນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວໃນ
ຂະແໜງສະຖິຕິຍົກໃຫ້ເຫັນ ນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ທີ່ໄດ້ຈັດສັນ
ພະນັກງານລັດຖະກອນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຢູ່ຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ
ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ລັດຖະບານໄດ້ເພີ່ມງ ົບປະມານໃຫ້ ສຖຕ ເພື່ອເປັນທຶນຈັດການສໍາ
ຫຼວດສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດໂດຍຈັດສັນ
ທຶນໂດຍກົງແທນການເພິ່ງພາການຊຸກຍູ້ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ; ແລະ ເພື່ອ
ສ້າງຫ້ອງການສະຖິຕິໃໝ່ທີ່ເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນການສົ່ງເສີມພາບລັກ 
ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລວມທັງ ກໍາມາທິການດ້ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ສຖຕ ໃນການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ສ້າງຄວາມອາສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສູນ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ຮູບ 3.2 ງ ົບປະມານສໍາລັບກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິ, ສຖຕ 2011/12 ຫາ 2018ຮູບ 3.2 ງ ົບປະມານສໍາລັບກິດຈະກໍາດ້ານສະຖິຕິ, ສຖຕ 2011/12 ຫາ 2018
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການ, ສຖຕ (2019)
ໝາຍເຫດ: ເງິນກີບແມ່ນເງິນຕາປະຈໍາຊາດຂອງ ສປປ ລາວ; 
ວັນທີ່ 07/11/2020, ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ = 9.275 ກີບ.

ສໍາລັບກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້, ສຖຕ ຍັງໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນ
ໜ່ວຍງານຂັ້ນສູນກາງທີ່ນໍາພາການຕິດຕາມບັນດາຕົວຊີ້ບອກ
ຂອງເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນແບບຍືນຍົງ (SDG). ສຖຕ ນໍາ
ພາການວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕົວຊີ້ບອກ SDG ແລະ ຈະຍັງນໍາ
ພາວຽກງານການກະກຽມບົດລາຍງານທົບທວນແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍ
ຄວາມສະໝັກໃຈ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ 
ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDG ທີ່ທ່ານນາຍົກເປັນປະທານ.

ເພີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບັນດາຫຼັກການສໍາເພີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບັນດາຫຼັກການສໍາ
ຄັນຂອງສະຖິຕິທາງການຄັນຂອງສະຖິຕິທາງການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິທາງການ ປີ 
2014. ເຊັ່ນດຽວກັນ ກົດໝາຍຍັງສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງສາກົນໂດຍສະເພາະລະບົບສະຖິຕິຂອງ
ປະຊາຄົມອາຊຽນ (ACSS).
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ສົ່ງເສີມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດສົ່ງເສີມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມີລັກສະນະການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີລັກສະນະການຈັດຕັ້ງ

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໄດ້ຮັບຮອງເອົາວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້
ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຂອງແຕ່ລະ
ປີ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍ ໃຫ້ ສຖຕ ສາມາດຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກຕໍ່ສະຖິຕິທາງການ. ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້
ເປັນໂອກາດອັນມີຄ່າໃນການທ້ອນໂຮມເອົາບັນດາຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຜູ້
ສ້າງສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຢູ່ບັນດາຂັ້ນຕ່າງໆມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ມີການຜະລິດຂໍ້ມູນໃນທົ່ວສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ມີການຜະລິດຂໍ້ມູນໃນທົ່ວ
ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ໃຫ້ ສຖຕ ມີພາລະໜ້າທີ່ປະສານງານ
ການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ. ກົດໝາຍຍັງໄດ້ມອບສິດ
ໃຫ້ ສຖຕ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນບໍລິຫານ (ເຊັ່ນ: ພາກເອກະຊົນ; 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ; ທະນາຄານ ແລະ ຂໍ້ມູນອາກອນຈາກກະຊວງ
ການເງິນ) ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສະຖິຕິ. ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງຍັງ
ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການເກັບຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍທີ່ ສຖຕ ໄດ້ເກັບ
ຂໍ້ມູນຜ່ານການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ ແລະ ການສໍາຫຼວດສໍາມະໂນຄົວ 
(ປະຊາກອນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດ), ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ 
ແລະ ໃຫ້ ສຖຕ ກໍານົດເປັນແຜນງານສະຖິຕິປະຈໍາປີ.

ປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າປັບປຸງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິໃໝ່, ຄວາມ
ພະຍາຍາມໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງວຽກງານເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເວບໄຊສະຖິຕິໃໝ່ພ້ອມການຊຸກຍູ້
ຈາກສູນສະຖິຕິເກົາຫຼີ (HTTPS://LAOSIS.ISB.GOV.
LA/) ແມ່ນປະຈຸບັນເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ເປັນຖານຂໍ້ມູນອັນຕົ້ນຕໍສໍາ
ລັບສະຖິຕິທາງການໃນລາວ. ສຖຕ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາລະບົບເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນລວມ (ຈີດີດີເອສ) ຂອງກອງທຶນສາກົນ (ໄອເອັມເອຟ) 
ຕັ້ງແຕ່ 2018 ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ພິມດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ທາງອິນເຕີເນັດອອນລາຍຢ່າງປົກກະຕິ.

ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ
ສຖຕ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງທີມງານເພື່ອການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ການນໍາສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທັນທີ
ພາຍຫຼັງກົດໝາຍໄດ້ຖືກຮັບຮອງ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ
ທົ່ວປະເທດ. ກິດຈະກໍາການເຜີຍແຜ່ທໍາອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 
20/10/2017 ຊຶ່ງເປັນວັນສະຖິຕິໂລກ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວສຸມ
ໃສ່ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ໂດຍມີການ
ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ຄຽງຄູ່ກັບການໂຄສະນາໃນທົ່ວປະເທດ, ກົດໝາຍສະບັບ   ໃໝ່
ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຮ່ວມກັບສູນສະຖິຕິປະຈຳ
ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນການຈັດຕັ້ງບັນດາກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ, 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ສຖຕ 
ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ລົງຊຸກຍູ້ຢູ່ພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອ
ຊ່ວຍພະນັກງານຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບໃໝ່ນີ້.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

5. ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ 
ຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ
ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ເປັນ
ບາດກ້າວອັນສໍາຄັນຕໍ່ກັບລະບົບສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາ
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນ ໄດ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕົ້ນຕໍອື່ນໆ ສໍາລັບ
ບັນດາປະເທດຕ່າງໆມີຄືດັ່້ງນີ້: 

• ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຼອດຂັ້ນຕອນການສ້າງພ້ອມທັງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສູງໃນການຮ່າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ສະບັບປັບປຸງນີ້

• ຈັດສັນເວລາ ແລະ ງ ົບປະມານຢ່າງພຽງພໍເພື່ອບັນດາ
ຫ້ອງການໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜອງ
ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ຈໍາເປັນ

• ຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍໂດຍແຈກຢາຍບັນດາເອກະສານພ້ອມ
ທັງ ນໍາສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນ
ສາມາດກະກຽມໄດ້

• ສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປະກົດ
ຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງໃດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕົວຈິງ ພ້ອມທັງກະກຽມ
ໃຫ້ເກີດການຍອມຮັບໄດ້ຄວາມສົມດຸນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຂັບ
ເຄື່ອນວຽກງານໃຫ້ໄປຂ້າງໜ້າ. ມີ 5 ຈາກ 10 ຫຼັກການ
ສໍາຄັນຂອງສະຖິຕິທາງການໄດ້ຖືກເຊື່ອມສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ເຂົ້າໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ, ຕົວຢ່າງ: 
ການປັບປຸງ ຈາກທີ່ມີພຽງແຕ່ 4 ຫຼັກການເຊື່ອມສານໃນ
ກົດໝາຍສະບັບເກົ່າເທົ່ານັ້ນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບັນດາຄູ່ມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບັນດາຄູ່ມື 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກສາກົນແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກສາກົນ
ບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນຂອງລະບົບສະຖິຕິທາງການ ແລະ ກົດໝາຍ 
ຕົ້ນຕໍ ກ່ຽວກັບ ສະຖິຕິທາງການ ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ
ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດໃຫ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ນິຕິກໍາຂອງຕົນ. 
ຫຼັກການດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກດັດປັບໃຫ້ແທດ       ເໝາະກັບ
ສະພາບຂອງປະເທດ ເພື່ອເປັນກອບວຽກສໍາລັບກົນໄກການເຮັດ
ວຽກຂອງລະບົບສະຖິຕິທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງທີ່ກໍາ
ນົດພາລະບົດບາດຂອງ ສຖຕ ໃນການປະສານງານ ແລະ ໄດ້ສ້າງ 
ສຖຕ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ເປັນເອກະລາດ. ກົດໝາຍໄດ້ອະທິບາຍ
ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການຂອງ ສຖຕ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ຂອງສະຖິຕິທາງການທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

ບັນດາຊ່ອງຫວ່າງໃນກົດໝາຍບັນດາຊ່ອງຫວ່າງໃນກົດໝາຍ
ສະບັບປັບປຸງສະບັບປັບປຸງ
ໃນໄລຍະເວລາຂອງຂັ້ນຕອນການສ້າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້, 
ສຖຕ ອາດບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາທັງ ໝົດຈາກ
ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ການຮັບເອົາ 10 ຫຼັກການສໍາຄັນ
ທັງໝົດຂອງສະຖິຕິທາງການ. 

ຊ່ອງຫວ່າງອັນຕົ້ນຕໍໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານສະຖິຕິທີ່ເປັນໂຄງ
ຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕົ້ນຕໍໜຶ່ງແກ່ລັດຖະ ບານ ແລະ ໃຫ້
ນັກສະຖິຕິທີ່ເປັນການນໍາ. ກົດໝາຍສະບັບ   ໃໝ່ພະຍາຍາມ ກໍາ
ນົດຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ໄດ້ບັນຈຸເປັນຂໍ້ກໍາ
ນົດໜ່ຶງເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານແຕ່ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຖ້າລັດຖະບານເຫັນ
ວ່າມີຄວາມ ຈໍາເປັນທີ່ຈະມີໃນອານາຄົດ.
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ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາພາກ
ສ່ວນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນສ່ວນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນ
ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕະຫຼອດ
ທຸກຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງນີ້. ກົດໝາຍ ໃໝ່ນີ້ໄດ້ຖືກ
ທົບທວນອີງໃສ່ບັນດາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກກະຊວງ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຂອງລັດຖະບານ. ຈາກ
ສະມາຊິກທັງໝົດ 112 ທ່ານ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີປະມານ 
91% ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ ໃຫ້
ຄໍາຄິດເຫັນກັບຄືນເພື່ອປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບສຸດທ້າຍທີ່ຈະ
ນໍາສະເໜີຕໍ່ປະທານປະເທດ. ບາງຕົວຢ່າງຈາກຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນ
ໃນເວລາກອງປະຊຸມສະພາມີດັ່ງນີ້:

• ເພື່ອນິຍາມແນວຄວາມຄິດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຄົວເຮືອນ 
ການວິເຄາະ, ການແຍກສະຖິຕິ, ສະຖິຕິບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 
ນິຍາມຄໍາສັບສະຖິຕິພາຍໃຕ້ມາດຕາ 3 ຂອງຮ່າງກົດໝາຍທີ່
ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງ;

• ເພື່ອຮັກສາບັນດາມາດຕາ 46, 47, 48 ກ່ຽວກັບ ຫົວໜ້າ 
ສຖຕ, ພາລະໜ້າທີ່ຂອງ ສຖຕ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ 
(ສະຖິຕິຂັ້ນປະຈຳເມືອງ ລາຍງານໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ) 
ແລ້ວໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ລາຍງານຫາຫົວໜ້າ ສຖຕ;

• ສໍາລັບ ກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັກສາ
ໄວ້ ຫຼື ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະຖິຕິ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສ້າງສະຖິຕິ
ຂອງຕົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ລະບົບສະຖິຕິ ອີງຕາມຄໍາສັ່ງທີ່ອອກ
ໂດຍສໍານັກງານນາຍົກ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

6. ສະຫຼຸບສັງລວມ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ແມ່ນຂັ້ນ
ຕອນການພັດທະນາ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທິດທາງທີ່ຕອບ
ສະໜອງກັບບັນດາຄວາມຕ້ອງການຕາມການປ່ຽນແປງ. ຕົວຢ່າງ: 
ການຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມ ແລະ ການສ້າງແຜນພັັດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ປະກອບດ້ວຍການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວຊີ້ບອກທີ່ຜ່ານການເຫັນດີ 
ຫຼື ຂັ້ນຕອນການຜະລິດຂໍ້ມູນໃນທຸກໆຫ້າຫາສິບປີ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງກັບບັນດາບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ.

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ສຖຕ ຕາມ
ທີ່ໄດ້ກໍານົດ. ບັນດາຂໍ້ກໍານົດແມ່ນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມຢ່າງ
ລະມັດລະວັງ. ປະສິດທິຜົນຂອງກົດໝາຍຈະຖືກປະເມີນຜົນໃນ
ທຸກໆ 3-5 ປີ ແລະ ເປັນການທົບທວນຢ່າງປົກກະຕິຕໍ່ກົນໄກການ
ດໍາເນີນງານຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສຖຕ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2017)ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສຖຕ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ 2017)
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປີ 2010ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2. ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປີ 2010

(ປະກອບດ້ວຍ 10 ພາກ, 6 ໝວດ ແລະ 63 ມາດຕາ)

ພາກທີ I     ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ພາກທີ II    ປະເພດສະຖິຕິ

ພາກທີ III   ການສ້າງສະຖິຕິ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການສໍາຫຼວດ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການລາຍງານບໍລິຫານ

ພາກທີ IV   ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ພາກທີ V   ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ

ພາກທີ VI   ຂໍ້ຫ້າມ

ພາກທີ VII   ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ

ພາກທີ VIII  ງ ົບປະມານ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ຕາປະທັບ

ພາກທີ IX   ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ພາກທີ X   ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ປີ 2017ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3. ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ປີ 2017

(ປະກອບດ້ວຍ 10 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 81 ມາດຕາ)

ພາກທີ I     ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ພາກທີ II    ປະເພດສະຖິຕິ

ພາກທີ III   ການສ້າງສະຖິຕິ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການສໍາຫຼວດ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການລາຍງານບໍລິຫານ 
ຄ) ໝວດທີ 3 ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶ້ນບັນຊີ 
ງ) ໝວດທີ 4 ການສ້າງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນ

ພາກທີ IV   ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ພາກທີ V   ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຕັ້ງ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ

ພາກທີ VI   ຂໍ້ຫ້າມ

ພາກທີ VII   ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສະຖິຕິ 
ກ) ໝວດທີ 1 ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ 
ຂ) ໝວດທີ 2 ການກວດກາວຽກງານສະຖິຕິ

ພາກທີ VIII  ງ ົບປະມານ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ຕາປະທັບ

ພາກທີ IX   ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ພາກທີ X   ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ / ສປປ ລາວ / 2020

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ບັນດາກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາສໍາລັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ບັນດາກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາສໍາລັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ (2015-2017)ສະຖິຕິ ສະບັບໃໝ່ (2015-2017)

ບັນດາກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍບັນດາກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ເວລາເວລາ

ຮ່າງການທົບທວນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ໂດຍ ສຖຕ ແຕ່ຫົວທີ ແລະ ສະໜອງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍທີ່
ຈໍາເປັນໃນການທົບທວນກົດໝາຍຂອງຕົນ

ທ້າຍ 2015-ພຶດສະພາ 2016

ຄະນະກໍາມະການທົບທວນກົດໝາຍເພື່ອສະເໜີກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງ 16/06/2016

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 27-30 ມິຖຸນາ 2016

ກຸ່ມວິຊາການຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືກ
ສ້າງຕັ້ງ

27/07/2016

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະເມີ່ນຜົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (18 ແຂວງ) 02/08-13/09 ຂອງ 2016

ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບທີ 2 ແລະ ສັງລວມຜົນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ການປະເມີນຜົນ 16-26 ກັນຍາ 2016

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່າງກົດໝາຍ 03/10/2016

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງ (ລັດຖະມົນຕີ) ລະຫວ່າງ ກຜທ ແລະ ບັນດາກະຊວງ 09/11/2016

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄະນະກໍາມະການຮ່າງກົດໝາຍສະບັບສຸດທ້າຍ ແລະ ກອງປະຊຸມໂຄງຮ່າງການ
ຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສຖຕ

22/11-16/12/2016

ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍສຸດທ້າຍໃຫ້ ກຜທ 05-27/12/2016

ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 28/12/2016-13/01/2017

ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ ລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີ (ແຈ້ງ) ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ 16/01-17/02/2017

ຮ່າງສະບັບສຸດທ້າຍສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນຂອງລັດຖະບານ 25/01/2017

ທົບທວນຮ່າງກົດໝາຍຕາມຄໍາຄິດເຫັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍື່ນໃຫ້ກອງປະຊຸມສະພາ ແລ້ວດັດແກ້
ຄັ້ງສຸດທ້າຍ

02/2017-05/2017

ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຖືກຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະໄໝທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 11/05/2017

ປະທານປະເທດອອກລັດຖະດໍາລັດ 22/06/2017

ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ

20/10/2017 ຕິດພັນກັບ ວັນສະຖິຕິ
ໂລກ

ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ 20/10/2017 ຕໍ່ມາ

ການປະເມີນຜົນກົດໝາຍ ທຸກໆ 2.5 ຫາ 3 ປີ ພາຍຫຼັງຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ



ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍລະອຽດ
ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ
ໃໝ່, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ລາຍລະອຽດການ
ຕິດຕໍ່ມີຄືລຸ່ມນີ້:

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ: +856-21-214740;  
ແຟັກ: +856-21-242022 
ອີເມວ: Istats@Isb.gov.la 
ເວັບໄຊ: http://www.Isb.gov.la




