
ລະບບົນິຕິກາໍຂອງ ສປປ ລາວ  

    ກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກາໍ (2012) ແລະ ນິຕິກາໍອ່ືນທ່ີກ່ຽວຂອ້ງ ກາໍນດົລະບບົນິຕິກາໍ ສາໍລບັການສ້າງ 
ແລະ ການນາໍເອົານິຕິກາໍເຂ້ົາມາສູ່ລະບບົ. ຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນການສະຫລຸບເອົາບນັດາ ອງົປະກອບຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນ ຂອງ

ລະບບົນິຕິກາໍ ຢູ ່ສປປ ລາວ. 

 ລາໍດບັນິຕິກາໍ  
    ອີງຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກາໍ (2012), ນິຕິກາໍທ່ີມີຜນົບງັຄບັທ ົວ່ໄປ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບ

ດ້ວຍ: 

1. ລດັຖະທາໍມະນູນ; 

2. ກດົໝາຍ; 

3. ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 

4. ມະຕິຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດ; 

5. ລດັຖະບນັຍດັຂອງປະທານປະເທດ; 

6. ດາໍລດັຂອງລດັຖະບານ; 

7. ມະຕິຂອງລດັຖະບານ; 

8. ຄາໍສ ັງ່, ຂ້ໍຕກົລງົ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ; 

9. ຄາໍສ ັງ່, ຂ້ໍຕກົລງົ, ຄາໍແນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕີວາ່ການ, ຫວົໜ້າອງົການທ່ີຂ້ຶນກບັລດັຖະບານ; 

10. ຄາໍສ ັງ່, ຂ້ໍຕກົລງົ, ຄາໍແນະນາໍ ຂອງເຈ້ົາແຂວງ, ເຈ້ົາຄອງນະຄອນ; 

11. ຄາໍສ ັງ່, ຂ້ໍຕກົລງົ ແລະ ຄາໍແນະນາໍຂອງເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ຫວົໜ້າເທດສະບານ; 

12. ກດົລະບຽບຂອງບາ້ນ. 

    ກໍລະນີ ບດົບນັຍດັຂອງນິຕິກາໍທ່ີປະກາດໃຊແ້ລ້ວ ແລະ ນິຕິກາໍທ່ີຫາກ່ໍຖືກຮບັຮອງ ຫາກຂດັກບັບດົບນັຍດັ ຂອງ
ສນົທິສນັຍາ ແລະ ສນັຍາສາກນົ ທ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ໃຫ້ປະຕິບດັຕາມບດົບນັຍດັ ຂອງສນົທິສນັຍາ ຫລື ສນັຍາ
ສາກນົ. 

    ກໍລະນີ ນິຕິກາໍມີການຂດັກນັ ໃຫ້ປະຕິບດັຕາມນິຕິກາໍທ່ີຢູຂ່ ັນ້ສູງກວາ່.  

    ກໍລະນີ ນິຕິກາໍຢູຂ່ ັນ້ດຽວກນັ ຫາກມີການຂດັກນັ ໃຫ້ປະຕິບດັຕາມນິຕິກາໍທ່ີອອກນາໍຫລງັ. ກໍລະນີ ນິຕິກາໍຢູຂ່ ັນ້ດຽວ
ກນັມີການຂດັກນັ ໃຫ້ປະຕິບດັຕາມນິຕິກາໍທ່ີມີລກັສະນະສະເພາະ. 

ຜົນສັກສິດຂອງນິຕິກາໍ  
    ນິຕິກາໍລະດບັຊາດ ແລະ ແຂວງ ມີຜນົສກັສິດໃນເວລາ 12:00 ກາງຄືນ ພາຍຫລງັ 15 ວນັປະຕິທິນຕິດຕ່ໍກນັ ຫລງັ
ຈາກວນັພິມເຜີຍແຜ່ ໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ. ສະລບັນິຕິກາໍ ຂ ັນ້ເມືອງ ແລະ ບາ້ນ ການພິມເຜີຍແຜ່ ສາມາດ

ດາໍເນີນ ໂດຍຜ່ານຈດົໝາຍເຫດທາງ ລດັຖະການ ຫລື ສ່ືສ່ິງພິມທ້ອງຖ່ິນ ຫລື ຕິດປະກາດ ຕາມສະຖານທ່ີ ຊ່ຶງປະຊາຊນົ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງງາ່ຍ. 



    ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຫລື ຈາໍເປັນ, ນິຕິກາໍຕ້ອງມີຜນົສກັສິດທນັທີ ນບັແຕ່ເວລາອອກນິິຕິກາໍດ ັງ່ກ່າວ ເປັນຕ ົນ້ໄປໂດຍ
ສະເພາະ ໃນເວລາທ່ີຮຽກຮອ້ງໃຫ້ລດັຖະບານປະຕິບດັໜ້າທ່ີທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອປກົປອ້ງຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫລື ຄວາມປອດໄພ

ຂອງປະຊາຊນົ. 

    ກໍລະນີທ່ີນິຕິກາໍ ກາໍນດົວນັມີຜນົສກັສິດ ຊ່ຶງຊາ້ກວາ່ວນັທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວໃ້ນການພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕາບໃດ ທ່ີມີການ
ພິມເຜີຍແຜ່ ຫລື ຕິດປະກາດ ເປັນເວລາຢາ່ງຕ ໍ່າ 15 ວນັຕິດຕ່ໍກນັແລ້ວ ນິຕິກາໍຕ້ອງຖືວາ່ ມີຜນົສກັສິດ ໃນເວລາ 12:00 

ກາງຄືນ ຂອງວນັທ່ີຖືກກາໍນດົຢູໃ່ນບດົບນັຍດັ ເມ່ືອມີການລະບເຸປັນວນັປະຕິທິນ ຫລື ພາຍຫລງັການຄິດໄລ່ ໄລຍະທ່ີຖືກ
ລະບຢູຸໃ່ນນິຕິກາໍນ້ີ. 

    ໃນກໍລະນີທີ ວນັນິຕິກາໍມີຜນົສກັສິດຫາກເປັນວນັອາທິດ ຫລື ວນັພກັທາງລດັຖະການຂອງ ສປປ ລາວ [ຫລື ສາໍລບັ
ນິຕິກາໍຂ ັນ້ທ້ອງຖ່ິນ ວນັພກັ ຫລື ການສະເຫລີມສະຫລອງ ຂອງທ້ອງຖ່ິນ], ຜນົສກັສິດຂອງນິຕິກາໍ ຈະຕ້ອງລໍໄປຈນົກວາ່

ຈະຮອດວນັລດັຖະການຖດັໄປ. 

ສ່ິງທ້າທາຍຂອງຄວາມບ່ໍສອດຄອ່ງ ຂອງເນ ືອ້ໃນນຕິິກາໍ 
    ກໍລະນີ ບກຸຄນົ ຫລື ການຈດັຕ ັງ້ ຫາກພບົເຫັນຄວາມບ່ໍສອດຄອ່ງ ຂອງເນ້ືອໃນນິຕິກາໍ ທ່ີຢູໃ່ນຮູບແບບໂທລະສານ 
ທ່ີພິມເຜີຍແຜ່ ຢູໃ່ນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ເມ່ືອມາທຽບກບັຕ ົນ້ສະບບັຂອງນິຕິກາໍທ່ີສ້າງຂ້ຶນ ໃນຮູບແບບເປັນໂທລະ

ພິມ ແລະ ເນ້ືອໃນ ທ່ີຖືກພິມເຜີຍແຜ,່ ຕ່ໍກໍລະນີດ ັງ່ກ່າວ ເນ້ືອໃນຢູໃ່ນເອກະສານຕ ົນ້ສະບບັ ຊ່ຶງທາງໜ່ວຍງານຈດົໝາຍ
ເຫດທາງລດັຖະການ ໄດ້ຮບັຕາມຂ ັນ້ຕອນທ່ີໄດ້ກາໍນດົໄວ ້ ໃນກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກາໍ (2012) ແລະ ນິຕິກາໍ
ໃຕ້ກດົໝາຍ ທ່ີກ່ຽວຂອ້ງເທ່ົານ ັນ້ ຈຶ່ງມີຜນົທາງດ້ານກດົໝາຍ. 

ໄລຍະການປະກອບຄາໍເຫັນ 60 ວ ັນ ໃສ່ຮ່າງນຕິິກາໍ  
   ຮາ່ງນິຕິກາໍ ໄດ້ຈາກອງົການ ຕ່ໍໄປນ້ີ: 

• ປະທານປະເທດ; 

• ຄະນະປະຈາໍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 

• ຫ້ອງວາ່ການລດັຖະບານ ແລະ ກະຊວງອອ້ມຂາ້ງສູນກາງ; 

• ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

• ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

• ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົຂ ັນ້ສູນກາງ. 

    ຄະນະກາໍມະການຮາ່ງ ທ່ີແຕ່ງຕ ັງ້ໂດຍອງົການສ້າງນິຕິກາໍ ຕ້ອງນາໍເອົາຮາ່ງນິຕິກາໍ ລງົເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຫລື 
ພິມໃສ່ສ່ືສ່ິງພິມ ຫລື ສ່ືອ່ືນໆ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ນິຕິກາໍດ ັງ່ກ່າວ ເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊນົແທ້ ເປັນເວລາຢາ່ງໜ້ອຍ ຫກົສິບວນັ 
ເພ່ືອການປະກອບຄາໍເຫັນ, ຍກົເວ້ັນແຕ່ ກໍລະນີຈາໍເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ຊ່ຶງສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໄດ້ທນັທີ. ການພິມ

ເຜີຍແຜ່ ຕ້ອງມີເນ້ືອໃນຂອງຮາ່ງກດົໝາຍທ່ີຄບົຖ້ວນ ໃນນ ັນ້ລວມເອົາບດົສະເໜີກ່ຽວກບັ ເຫດຜນົ ແລະ ບດົປະເມີນຜນົ
ກະທບົ ດ້ານກດົໝາຍ ແລະ ດ້ານງບົປະມານ ຂອງນິຕິກາໍ. 

    ບກຸຄນົ, ນິຕິບກຸຄນົ ຫຼື ການຈດັຕ ັງ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີສິດປະກອບຄາໍເຫັນໃສ່ຮາ່ງນິຕິກາໍ  ໂດຍສ ົງ່

ຄາໍເຫັນ ຫລື ຂ້ໍສະເໜີແນະ ໃຫ້ແກ່ອງົການ ທ່ີຮບັຜິດຊອບສ້າງນິຕິກາໍ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 60 ວນັ. 



    ອີງຕາມກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກາໍ ຄະນະກາໍມະການຮາ່ງນິຕິກາໍ ສາມາດນາໍເອົາຮາ່ງ ນິຕິກາໍລງົໃນ ເວັບ
ໄຊທ໌ຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ເພ່ືອທາບທາມ ແລະ ປະກອບຄາໍເຫັນ.  ໜ່ວຍງານຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ 

ຈະເຮັດໜ້າທ່ີເກັບກາໍຮາ່ງນິຕິກາໍດ ັງ່ກ່າວ ໃນລະຫວາ່ງໄລຍະການປະກອບຄາໍເຫັນ ແລະ ຄາໍເຫັນທງັໝດົ ຈະຖືກສ ົງ່ຕ່ໍໄປ
ໃຫ້ ຄະນະກາໍມະການ ຮາ່ງນິຕິກາໍ ໂດຍອດັຕະໂນມດັ. 
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