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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ              ເລກທ:ີ               /ຈນວ 
                ລງົວນັທ:ີ     ທນັວາ 2018 

" ຮ່າງ " ຂ ໍ້ຕກົລງົ 
ວ່າດ ໍ້ວຍມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ  

ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ທົ່ ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
  

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 19, 20 ໝວດທ ີ IV ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການປົກຄອງທ ໍ້ອງຖິ່ ນ ສະບບັເລກທ ີ68/ສພຊ 
ລງົວນັທ ີ14 ທນັວາ 2015 ວ່າດ ໍ້ວຍພາລະບດົ, ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງເຈ ົ ໍ້າແຂວງ, ເຈ ົ ໍ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ; 

- ອງີຕາມ ມາດຕາ 14, 19 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບກົ ສະບບັເລກທ ີ23/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ
12 ທນັວາ 2012; ມາດຕາ 22 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍທາງຫຼວງ ສະບບັເລກທ ີ03/ສພຊລງົວນັທ ີ08 ພະຈກິ 
2016; ມາດຕາ 30, 55 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການຄວບຄຼຸມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ສະບບັເລກທ ີ54/ສພຊ 
ລງົວນັທ ີ19 ທນັວາ 2014; 

-  ອງີຕາມ ມະຕກິອງປະຊຼຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກບັກະຊວງປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງ 
ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ຄັ ໍ້ງວນັທ ີ17 ພດຶສະພາ 2018; 

- ອງີຕາມ ມະຕກິອງປະຊຼຸມສະໄໝສາມນັ ເທ ່ ອທ ີ5 ຂອງສະພາປະຊາຊນົ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊຼຸດທ ີ I ຄັ ໍ້ງ
ວນັທ ີ16-18 ກ ລະກດົ 2018, ສະບບັເລກທ ີ........./ສປນວ, ລງົວນັທ ີ...... ກ ລະກດົ 2018. 

 
ເຈົ ໍ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕກົລງົ: 

ໝວດທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1  ຈຼຸດປະສງົ. 

ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ກ ານດົເປົໍ້າໝາຍ, ເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາ
ຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕາມກດົໝາຍກ່ຽວຂ ໍ້ອງກ ານດົໄວ ໍ້ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຊວີດິ, 
ຊບັສນິ ຂອງພນົລະເມ ອງ, ເຮດັໃຫ ໍ້ເມ  ອງຫຼວງມຄີວາມສະຫງບົສຼຸກ ແລະ ສງັຄມົມຄີວາມປອດໄພ.  

 

ມາດຕາ 2 ນຍິາມ. 
  ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

ຕາມຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແມ່ນເຄ ່ ອງມ  ແລະ ຕວົຊີ ໍ້ວດັຂອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍ ທີ່
ຈະຊ່ວຍຫຼຼຸດອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ. 

 
ມາດຕາ 3 ເປົໍ້າໝາຍແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ. 

- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ1: ຍານພາຫະນະ ທີ່ ນ າໃຊ ໍ້ເຂົ ໍ້າໃນການຈະລາຈອນ. 
- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ2: ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
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- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ3: ຜ ໍ້ໂດຍສານ. 
- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ4: ຜ ໍ້ດ າລງົຊວີດິ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວຕາມແຄມທາງ. 
- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ5: ຜ ໍ້ກ ່ ສ ໍ້າງຖະໜນົ ແລະ ກ ່ ສ ໍ້າງອາຄານແຄມຖະໜນົ. 
- ເປົໍ້າໝາຍທ ີ6: ທດັສະນຍິະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຕາມເສັ ໍ້ນທາງ. 

 
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນ າໃຊ ໍ້. 

ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ນ າໃຊ ໍ້ສ າລບັບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ນ າໃຊ ໍ້
ຍານພາຫະນະ ແລະ ຖະໜນົ ສນັຈອນຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.  

 

ໝວດທ ີII 
ເງ  ່ອນໄຂຂອງເປົໍ້າໝາຍແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ  

ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
 

ມາດຕາ 5 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຍານພາຫະນະ. 
ຍານພາຫະນະທີ່ ແລ່ນດ ໍ້ວຍເຄ ່ ອງຈກັ ຕາມມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ທ ີ 19 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການຈະລາຈອນ

ທາງບກົ ສະບບັເລກທ ີ23/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ12 ທນັວາ 2012 ຕ ໍ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖໍ້ວນ ດັ່ ງນີ ໍ້: 
1. ໄດ ໍ້ຂຶ ໍ້ນທະບຽນຢ່າງຖ ກຕ ໍ້ອງ. 
2. ມໃີບກວດກາເຕກັນກິ. 
3. ກວດກາເຕກັນກິ 2 ປີ/ຄັ ໍ້ງ ສ າລບັຍານພາຫະນະໃໝ່ 100% ທີ່ ມອີາຍຼຸການນ າໃຊ ໍ້ແຕ່ 4 ປີລງົມາ,    1 

ປີ/ຄັ ໍ້ງ ສ າລບັຍານພາຫະນະທີ່ ມອີາຍຼຸການນ າໃຊ ໍ້ແຕ່ 5 ປີຂຶ ໍ້ນໄປ. 
4. ມປີະກນັໄພຍານພາຫະນະ.  
5. ສ າລບັລດົຕ໋ອກໆ ແມ່ນບ ່ ໃຫ ໍ້ແລ່ນຕາມຖະໜນົໃນເຂດເທດສະບານ ທີ່ ມກີານຈະລາຈອນແອອດັ. 
6. ສ າລບັລດົໂດຍສານ ຕ ໍ້ອງຕດິປໍ້າຍສນັຍານການຈະລາຈອນ, ລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ຫ ໍ້າມຕ່າງໆໃສ່ໃນລດົ. 
7. ສ າລບັລດົບນັທຼຸກຂະໜາດ 7 ໂຕນຂຶ ໍ້ນໄປ, ລວມທງັລດົໂມ ໍ້, ລດົຍງິປ ນ, ລດົເກດ, ລດົພວງ  ແລະ ລດົ

ບນັທຼຸກໜກັອ ່ ນໆ ແມ່ນບ ່ ໃຫ ໍ້ແລ່ນໃນເຂດເທດສະບານທີ່ ມກີານສນັຈອນແອອດັ ໃນເວລາ 07:00-09:00 
ໂມງຕອນເຊົ ໍ້າ, ໃນເວລາ 11:00-14:00 ໂມງຕອນທ່ຽງ,  ໃນເວລາ 16:00-18:00 ໂມງຕອນແລງ, ຍກົ ເວັ ໍ້ນ
ວນັເສາົ, ວນັອາທດິ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຼຸຍາດ ຈາກທາງການເປັນການສະເພາະ. ສ າລບັໃນວນັທີ່ ມງີານໃຫຍ່ສ າຄນັ 
ແມ່ນໃຫ ໍ້ປະຕບິດັຕາມຄ າສັ່ ງ ຫຼ  ແຈ ໍ້ງການສະເພາະ ຂອງພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ. 

ຍານພາຫະນະທີ່ ບ ່ ແລ່ນດ ໍ້ວຍເຄ ່ ອງຈກັ ປະກອບມ ີ ລດົຖບີສອງລ ໍ້,  ລດົຖີບສາມລ ໍ້, ກວຽນ, ລ ໍ້ ແລະ 
ອ ່ ນໆທີ່ ລາກແກ່, ຊຼຸກ ຫຼ ຍ ໍ້ດ ໍ້ວຍຄນົ ຫຼ ສດັ ຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບກົ 
ສະບບັເລກທ ີ23/ສພຊ ຕ ໍ້ອງມເີງ  ່ອນໄຂຄບົຖໍ້ວນ ດັ່ ງນີ ໍ້: 

1. ມລີະບບົຫ ໍ້າມລ ໍ້, ຕດິແຜ່ນສະທ ໍ້ອນແສງໃສ່ທາງໜ ໍ້າ, ທາງຫຼງັ ແລະ ທາງຂ ໍ້າງ. 
2. ຜ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຕ ໍ້ອງມໄີຟເຍ ອງທາງ ເວລາເດນີທາງໃນຍາມກາງຄ ນ. 
3. ການສນັຈອນຢ ່ ຖະໜນົ ຕ ໍ້ອງແນບຂວາສະເໝ ີຍກົເວັ ໍ້ນກ ລະນຈີະລ ໍ້ຽວຊ ໍ້າຍເທົ່ ານັ ໍ້ນ. 
4. ສ າລບັລ ໍ້ ແລະ ກວຽນທີ່ ລາກແກ່ດ ໍ້ວຍສດັ ແມ່ນບ ່ ໃຫ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຖະໜນົໃນເຂດເທດສະບານ ທີ່ ມກີານ

ຈະລາຈອນແອອດັ. 
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ມາດຕາ 6 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜ ໍ້ຂບັຂີ່  ຫຼ  ນ າໃຊ ໍ້ຍານພາຫະນະ. 
ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະທີ່ ແລ່ນດ ໍ້ວຍເຄ ່ ອງຈກັ ໃຫ ໍ້ປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ ໍ້:  
1. ມໃີບຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ຕາມຂະໜາດຍານພາຫະນະທີ່ ຕນົຂບັ. 
2. ໃສ່ສາຍຮດັນລິະໄພ, ສ າລບັຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ລດົຈກັ ຕ ໍ້ອງໃສ່ໝວກກນັກະທບົ. 
3. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະສວນທດິທາງ. 
4. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະແຂ່ງຂນັກນັຕາມຖະໜນົ ໂດຍບ ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຼຸຍາດ. 
5. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະເປັນພງຶເປັນແພ ແລະ ເປັນກຼຸ່ ມແກ ໍ້ງກວນເມ ອງຕາມຖະໜນົ. 
6. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະໄວເກນີປໍ້າຍກ ານດົຄວາມໄວ. 
7. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ເຂົ ໍ້າໄປໃນເຂດສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ. 
8. ຫໍ້າມດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສິ່ ງມ  ນເມາົຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
9. ຫໍ້າມນ າໃຊ ໍ້ໂທລະສບັ ໃນເວລາຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
10. ຫໍ້າມບນັທຼຸກສນິຄ ໍ້າ, ເຄ ່ ອງຂອງສ ງ, ກ ໍ້ວາງ, ຍາວອອກຈາກຍານພາຫະນະ, ບນັທຼຸກນ ໍ້າໜກັ ແລະ ຜ ໍ້ 

ໂດຍສານ ເກນີກ ານດົ. 
11. ຫໍ້າມຈອດຍານພາຫະນະຢ ່ ຈຼຸດທີ່ ຫ ໍ້າມຈອດ. 
12. ມສີຼຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາຍຕາດ.ີ 

 
ມາດຕາ 7 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜ ໍ້ໂດຍສານ. 

ຜ ໍ້ໂດຍສານໄປນ າຍານພາຫະນະ ໃຫ ໍ້ປະຕບິດັເງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ ໍ້:  
1. ຫໍ້າມເອາົເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ-ສິ່ ງມ  ນເມາົ ຂຶ ໍ້ນດ ່ ມ-ເສບ, ສົ່ ງສຽງເນ ອງນນັ ແລະ ລບົກວນຜ ໍ້ຂບັຂີ່

ຍານພາຫະນະ. 
2. ຫໍ້າມສ ບຢາໃນຍານພາຫະນະໂດຍສານສາທາລະນະ. 
3. ຫໍ້າມຖິ ໍ້ມຂີ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼ ອອອກຈາກຍານພາຫະນະ. 
4. ຫໍ້າມນັ່ ງເທງິຫວົ, ເທງິຫຼງັຄາ ແລະ ແຂວນທ ໍ້າຍຍານພາຫະນະ. 
5. ໃສ່ສາຍຮດັນລີະໄພ (ຖ ໍ້າມ)ີ, ສ າລບັຜ ໍ້ຊ ໍ້ອນທ ໍ້າຍລດົຈກັ ຕ ໍ້ອງໃສ່ໝວກກນັກະທບົ. 
6. ປະຕບິດັຕາມຂ ໍ້ຫ ໍ້າມອ ່ ນໆສ າລບັລດົໂດຍສານ. 

 
ມາດຕາ 8 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜ ໍ້ດ າລງົຊວີດິ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວຕາມແຄມທາງ.  

1. ຫໍ້າມຂາຍເຄ ່ ອງ ແລະ ວາງສິ່ ງກດີຂວາງຕາມຖະໜນົ ແລະ ແຄມທາງຍ່າງ. 
2. ຍ່າງຖ ກຕາມປໍ້າຍກ ານດົ ແລະ ໄຟສນັຍານ, ສ າລບັຖະໜນົທີ່ ບ ່ ມຂີອບທາງຄນົຍ່າງ ໃຫ ໍ້ຍ່າງແນບເບ ໍ້ອງ

ຊ ໍ້າຍປ່ິນໜໍ້າໃສ່ລດົທີ່ ແລ່ນສວນທາງມາສະເໝ.ີ 
3. ປຼຸກສ ໍ້າງເຮ ອນ, ຕກຶອາຄານ, ຮ ໍ້ານຂາຍເຄ ່ ອງ ແລະ ສິ່ ງກ ່ ສ ໍ້າງອ ່ ນໆ ໃຫ ໍ້ຫ່າງຈາກທາງຍ່າງ ຕາມກດົ   ໝ

າຍວ່າດ ໍ້ວຍຜງັເມ  ອງ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍທາງຫຼວງ ກ ານດົ. 
4. ປ ກຕົ ໍ້ນໄມ ໍ້ລຽບຕາມແຄມທາງຍ່າງບ່ອນທີ່ ມເີງ  ່ອນໄຂ ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັອຼຸປະຕເິຫດ. 
5. ຫໍ້າມຈອດຍານພາຫະນະຢ ່ ຈຼຸດທີ່ ຫ ໍ້າມຈອດ. 
 

ມາດຕາ 9 ເງ  ່ອນໄຂຂອງຜ ໍ້ກ ່ ສ ໍ້າງຖະໜນົ ແລະ ກ ່ ສ ໍ້າງອາຄານແຄມຖະໜນົ. 
1. ມໄີຟເຫຼ ອງສນັຍານ ແລະ ປໍ້າຍເຕ ອນອນັຕະລາຍມກີານກ ່ ສ ໍ້າງທາງໜ ໍ້າ. 
2. ມຮີາວ, ຮົ ໍ້ວ, ຝາປິດ ແລະ ສິ່ ງກ າບງັອ ່ ນຢ ່ ເຂດທີ່ ກ າລງັກ ່ ສ ໍ້າງ. 
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3. ມຜີ ໍ້າ, ຕາໜ່າງ, ສິ່ ງກ າບງັປົກປິດ ຫຼ ອ ໍ້ອມເຮ ອນ, ຕກຶ, ອາຄານ ທີ່ ກ າລງັກ ່ ສ ໍ້າງ. 
4. ຫໍ້າມວາງ ຫຼ ກອງຫນີ, ຊາຍ, ດນິ ແລະ ວດັສະດຼຸກ ່ ສ ໍ້າງກດີຂວາງຖະໜນົ ແລະ ທາງຄນົຍ່າງ. 
5. ຫດົນ ໍ້າບ ່ ໃຫ ໍ້ມຂີີ ໍ້ຝຼຸ່ ນໃສ່ຜ ໍ້ສນັຈອນ ແລະ ຜ ໍ້ດ າລງົຊວີດິຢ ່ ໃກ ໍ້ສະຖານທີ່ ກ ່ ສ ໍ້າງ. 
6. ຫໍ້າມຖອກນ ໍ້າເປ ໍ້ອນ, ຂີ ໍ້ຕມົ, ຂີ ໍ້ຝຼຸ່ ນ ແລະ ເສດເຫຼ ອການກ ່ ສ ໍ້າງໃສ່ຖະໜນົ ແລະ ທາງຍ່າງ. 

 
ມາດຕາ 10 ເງ  ່ອນໄຂດ ໍ້ານທດັສະນຍິະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຕາມຖະໜນົ. 

1. ສາມາດແນມເຫນັຖະໜນົໄດ ໍ້ກ ໍ້ວາງໄກ, ບ ່ ມປີໍ້າຍ, ວດັຖຼຸກ ່ ສ ໍ້າງ, ສິ່ ງກ າບງັອ ່ ນໆ ທີ່ ປິດບງັ ແລະ ລບົກວນ 
ສາຍຕາຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 

2. ທາງແຍກຂອງຖະໜນົ ມມີ ມລ ໍ້ຽວຖ ກຕາມເຕກັນກິ. 
3. ຂດີເສັ ໍ້ນທາງ, ມປີໍ້າຍສນັຍານຈະລາຈອນ, ມໄີຟອ ານາດ, ມໄີຟແສງສະຫວ່າງ. 
4. ສ ໍ້າງສິ່ ງປໍ້ອງກນັ, ປໍ້າຍເຕ ອນອນັຕະລາຍ ແລະ ແຜ່ນສະທ ໍ້ອນແສງ ໃສ່ບ່ອນທີ່ ເຄຍີເກດີອຼຸປະຕເິຫດ
ຫຼາຍ.  

 

ໝວດທ ີIII 
ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ 

 
ມາດຕາ 11 ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.  

1. ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ ຕ ່ ເປົໍ້າໝາຍຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ລດົ, ໃຊ ໍ້ຖະໜນົ. 
2. ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສງິມນຶເມາົ ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
3. ມາດຕະການຄວບຄຼຸມຄວາມໄວການຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
4. ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ທີ່ ລະເມດີກດົລະບຽບຈະລາຈອນອ ່ ນໆ. 
5. ມາດຕະການຫ ໍ້າມຂາຍເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ.  

 
ມາດຕາ 12 ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ ຕ ່ ເປົໍ້າໝາຍຜ ໍ້ໃຊ ໍ້ລດົ, ໃຊ ໍ້ຖະໜນົ. 

1. ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະ
ເຫດຕາມຖະໜນົ ໃຫ ໍ້ພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕ າຫຼວດ, ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ, ກ າມະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົ ຢ ່
ບນັດາສ ານກັງານ-ອງົການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ຮາກຖານບ ໍ້ານ, ຕາມຖະໜນົ ໂດຍຜ່ານສ ່ ຕ່າງໆ 

2. ປັບປຼຸງຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນການຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ຢ ່ ໂຮງຮຽນສອນຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ 
ແລະ ສ ໍ້າງໂຮງຮຽນສອນການຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະເພີ່ ມ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼ  ສາກນົ; ເພີ່ ມກດົລະບຽບ
ຈະລາ ຈອນ ເຂົ ໍ້າໃນຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ ຢ ່ ໂຮງຮຽນສາມນັສກຶສາ. 

3. ປັບປຼຸງສ ນບ ລກິານກວດກາເຕກັນກິຍານພາຫະນະຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ຂະຫຍາຍສ ນບ ລກິານ
ກວດກາເຕກັນກິຍານພາຫະນະເພີ່ ມ ຢ ່ ບນັດາເມ ອງໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼ  ສາກນົ.  

 
ມາດຕາ 13 ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສງິມນຶເມາົ ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 

1. ຫໍ້າມຜ ໍ້ດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສິ່ ງມນຶເມາົຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ຫ ໍ້າມຜ ໍ້ຂບັຂີ່
ຍານພາຫະນະ ດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສິ່ ງມນຶເມາົ (ດ ່ ມບ ່ ຂບັ ຂບັບ ່ ດ ່ ມ) ຕາມມາດຕາ 55 ຂອງ
ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການຄວບຄຼຸມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ສະບບັເລກທ ີ54/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ19 ທນັວາ 2014. 
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2. ຕັ ໍ້ງຈຼຸດກວດກາ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ເຄ ່ ອງກວດວດັທາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ສິ່ ງມນຶເມາົຕ ່ ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ຢ ່ ຕາມ
ຖະໜນົ. 

3. ເມ  ່ ອກວດພບົທາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ສິ່ ງມນຶເມາົ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະເກນີປະລມິານ ທີ່ ກ າ 
ນດົໄວ ໍ້ໃນ ມາດຕາ 20 ຂອງກດົໝາຍ ວ່າດ ໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບກົ ໃຫ ໍ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ທີ່
ລະເມດີ ດັ່ ງນີ ໍ້: 

- ຄັ ໍ້ງທ ີ 1: ຂຽນໃບຮບັສາລະພາບລະເມດີກດົຈະລາຈອນ, ກກັໃບຂບັຂີ່  1 ເດ ອນ ແລະ ປັບໄໝ ຕາມ
ມາດຕາ 5 ຂອງດ າລດັ ເລກທ ີ188/ນຍ, ລງົວນັທ ີ03 ກ ລະກດົ 2007. 

- ຄັ ໍ້ງທ ີ2: ຂຽນໃບຮບັສາລະພາບລະເມດີກດົຈະລາຈອນ, ກກັໃບຂບັຂີ່  3 ເດ ອນ ແລະ ປັບໄໝ 10 ເທົ່ າ 
ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດ າລດັເລກທ ີ188/ນຍ. 

- ຄັ ໍ້ງທ ີ3: ຂຽນໃບຮບັສາລະພາບລະເມດີກດົຈະລາຈອນ, ກກັໃບຂບັຂີ່  6 ເດ ອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໄໝ 
20 ເທົ່ າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດ າລດັເລກທ ີ188/ນຍ. 

- ຄັ ໍ້ງທ ີ4: ຂຽນໃບຮບັສາລະພາບລະເມດີກດົຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂບັຂີ່ ເລຍີ ຮອດ 1 ປີ ຈ ິ່ ງອະນຼຸຍາດໃຫ ໍ້
ເສງັໃບຂບັຂີ່ ຄ ນໃໝ່ ແລະ ປັບໄໝ 20 ເທົ່ າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດ າລດັເລກທ ີ188/ນຍ. 

- ກ ລະນຜີ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ດ ່ ມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ແລະ ເສບສງິມນຶເມາົ ເປັນຕົ ໍ້ນເຫດພາໃຫ ໍ້ເກດີອຼຸ 
ປະຕເິຫດ ແມ່ນໃຫ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ມາດຕະການສ ງສຼຸດ ຕາມຄັ ໍ້ງທ ີ4 ຂ ໍ້າງເທງິນີ ໍ້ ແລະ ດ າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ ໍ້ອງ, ຖ ໍ້າບ ່ ໄດ ໍ້ເປັນຕົ ໍ້ນເຫດ ກ ່ ໃຫ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ມາດຕະການ ຕາມລ າດບັຂ ໍ້າງເທງິນີ ໍ້. 

 
ມາດຕາ 14 ມາດຕະການຄວບຄຼຸມຄວາມໄວການຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 

1. ຫໍ້າມຂບັຂີ່ ຍານພາຫານະໄວ ເກນີປໍ້າຍກ ານດົຄວາມໄວ ຕາມມາດຕາ 19 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍການ
ຈະລາຈອນທາງບກົ ສະບບັເລກທ ີ23/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ12 ທນັວາ 2012. 

2. ຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍກ ານດົຄວາມໄວການຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ໃຫ ໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ເຫນັໄດ ໍ້ງ່າຍ. 
3. ຕດິຕັ ໍ້ງກ ໍ້ອງວງົຈອນປິດຈບັຄວາມໄວ, ຕັ ໍ້ງຈຼຸດກວດກາຄວາມໄວ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ເຄ ່ ອງຈບັຄວາມໄວຍານ 

ພາຫະນະ. 
4. ເມ  ່ ອກວດພບົຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ໄວເກນີປໍ້າຍກ ານດົຄວາມໄວ ແມ່ນໃຫ ໍ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້

ຂບັຂີ່ ທີ່ ລະເມດີແຕ່ລະຄັ ໍ້ງ ຕາມທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ຢ ່ ໃນມາດຕາ 13  ຂ ໍ້ 3 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້. 
 

ມາດຕາ 15  ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ທີ່ ລະເມດີກດົລະບຽບຈະລາຈອນອ ່ ນໆ.  
ຕ ່ ຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ທີ່ ລະເມດີກດົລະບຽບຈະລາຈອນອ ່ ນໆ ໃຫ ໍ້ກວດກາ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການ

ດັ່ ງນີ ໍ້:  
1. ກວດກາໃບຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ. 
2. ກວດກາໃບກວດກາເຕກັນກິຍານພາຫະນະ. 
3. ກວດກາການລະເມດີກດົລະບຽບຈະລາຈອນອ ່ ນໆ.  
4. ເມ  ່ ອກວດພບົຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ລ ມໃບຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ຫຼ  ລ ມໃບກວດກາເຕກັນກິຍານພາຫະ 

ນະ ແມ່ນໃຫ ໍ້ສກຶສາອບົຮມົກ່າວເຕ ອນ.  
5. ເມ  ່ ອກວດພບົຜ ໍ້ຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ ບ ່ ມໃີບຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ບ ່ ມໃີບກວດກາເຕກັນກິ

ຍານພາຫະນະ ແມ່ນໃຫ ໍ້ສກຶສາອບົຮມົກ່າວເຕ ອນ, ແນະນ າໃຫ ໍ້ໄປເສງັໃບຂບັຂີ່  ແລະ ປັບໄໝ 10 ເທົ່ າ ຕາມ
ມາດຕາ 29 ຂອງດ າລດັ 188/ນຍ. 
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ມາດຕາ 16 ມາດຕະການຫ ໍ້າມຂາຍເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ. 
1. ບ ່ ໃຫ ໍ້ຂາຍເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ກ່ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ ຕາມມາດຕາ 30 ຂອງກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍ

ການຄວບຄຼຸມເຄ ່ ອງດ ່ ມທີ່ ມທີາດເຫຼົ ໍ້າ ສະບບັເລກທ ີ54/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ19 ທນັວາ 2014 ກ ານດົໄວ ໍ້. 
2. ໃຫ ໍ້ເລີ່ ມກວດກາ ແລະ ປັບໄໝ ນບັແຕ່ວນັທ ີ01 ມຖິຼຸນາ 2019 ເປັນຕົ ໍ້ນໄປ. 

 
ມາດຕາ 17 ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັມາດຕະການເພີ່ ມ ຕ ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງລດັ ທີ່ ລະເມດີກດົລະບຽບຈະລາຈອນ. 
  ສ າລບັພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງພກັ-ລດັ ທີ່ ລະເມດີມາດຕະການ ທີ່ ໄດ ໍ້ກ ານດົໄວ ໍ້ໃນມາດຕາ 13, 14 

15 ແລະ ບ ່ ໃຫ ໍ້ຄວາມຮ່ວມມ ແກ່ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່  ແມ່ນໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ຕ າຫຼວດຈະລາຈອນ ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງຂອງ
ຜ ໍ້ກ່ຽວສງັກດັ ຮບັຊາບ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ  ປະຕບິດັວໄິນ ຕາມກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ. 

 
ໝວດທ ີIV 

ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
 

ມາດຕາ 18 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ. 
 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ປະກອບມ:ີ 

1. ອງົການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອງົການປົກຄອງເມ ອງ ແລະ ອງົການປົກຄອງບ ໍ້ານ. 
2. ກມົຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 
3. ກອງບນັຊາການປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ (ປກສ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ປກສ ເມ ອງ. 
4. ພະແນກໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ (ຍທຂ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫ ໍ້ອງການ ຍທຂ ເມ ອງ. 

 
ມາດຕາ 19  ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງອງົການປົກຄອງ ຂັ ໍ້ນຕ່າງໆ. 

1. ອງົການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ປະກາດນ າໃຊ ໍ້ມາດຕະການຕາມກດົໝາຍ, ອອກລະບຽບ
ການເພີ່ ມຕ ່ ມຕາມຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ເໝາະສມົ, ອ ານວຍຄວບຄຼຸມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຢ່າງລວມສ ນໃນ
ທົ່ ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຈດັສນັ ແລະ ລະດມົທນຶຮບັໃຊ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ, ແຕ່ງຕັ ໍ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບ
ກວດກາປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້. 

2. ອງົການປົກຄອງເມ ອງ ຊ່ວຍອງົການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນການອ ານວຍຄວບຄຼຸມ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາຢ່າງລວມສ ນໃນທົ່ ວເມ ອງຂອງຕນົ, ຈດັສນັ ແລະ ລະດມົທນຶສມົທບົຮບັໃຊ ໍ້ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ 
ແຕ່ງຕັ ໍ້ງຄະນະຮບັຜດິຊອບກວດກາປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຢ ່ ພາຍໃນເມ ອງຂອງຕນົ. 

3. ອງົການປົກຄອງບ ໍ້ານ ຊ່ວຍອງົການປົກຄອງເມ ອງ ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຢ ່ ພາຍໃນ
ບ ໍ້ານຂອງຕນົ. 

 
ມາດຕາ 20 ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ກມົຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

ກມົຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ເປັນຜ ໍ້ບນັຊາອ ານວຍຄວບຄຼຸມ, ລະບາຍການສນັຈອນ, 
ຈດັສນັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍ, ແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດຕາມຖະໜນົ ຕາມການແບ່ງຂັ ໍ້ນຄຼຸ ໍ້ມຄອງ ກບັກອງ
ບນັຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ຕດິຕາມກວດກາ, ປັບໄໝຜ ໍ້ລະເມດີ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັມາດຕະການ ໃນມາດຕາ 11, 12, 13, 14 ແລະ 15 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມຖະໜນົ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົ
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ສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມຖະໜນົ; ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົ
ສະບບັນີ ໍ້ ຕາມສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ກະຊວງປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

ມາດຕາ 21  ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງກອງບນັຊາການປໍ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຂັ ໍ້ນຕ່າງໆ. 
1. ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ບນັຊາອ ານວຍຄວບຄຼຸມ, 

ລະບາຍການສນັຈອນ, ຈດັສນັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຕາມຖະໜນົ, ແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ; ຕດິຕາມກວດ 
ກາ, ປັບໄໝຜ ໍ້ລະເມດີ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັມາດຕະການ ໃນມາດຕາ 11, 12, 13, 14 ແລະ 
15 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມຖະໜນົ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ໂຄສະນາ
ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມຖະໜນົ; 
ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ອງົການປົກຄອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

2. ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມ ອງ ຊ່ວຍກອງບນັຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນ
ການອ ານວຍຄວບຄຼຸມ, ລະບາຍການສນັຈອນ, ຈດັສນັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຕາມຖະໜນົ, ແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະ 
ຕເິຫດ; ຕດິຕາມກວດກາ, ປັບໄໝຜ ໍ້ລະເມດີ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັມາດຕະການ ໃນມາດຕາ 
11, 12, 13, 14 ແລະ 15 ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມຖະໜນົ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ຢ ່ ເມ  ອງ; ໂຄສະນາ
ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມຖະໜນົ; 
ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ອງົການປົກຄອງເມ ອງ
ຂອງຕນົ  ແລະ ກອງບນັຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

3. ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງ ປກສ ບ ໍ້ານ ຊ່ວຍກອງບນັຊາການ ປກສ ເມ ອງ ລະບາຍການສນັຈອນ, ຈດັສນັ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຕາມທາງຮ່ອມ ແລະ  ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ຢ ່ ບ ໍ້ານ, ຊ່ວຍແຈ ໍ້ງອຼຸປະຕເິຫດ, 
ຊ່ວຍປໍ້ອງກນັຍານພາຫະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກດີອຼຸປະຕເິຫດ. 

 
ມາດຕາ 22 ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ ງ ຂັ ໍ້ນຕ່າງໆ: 
  1. ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນຜ ໍ້ປັບປຼຸງ ແລະ ກ ່ ສ ໍ້າງຖະໜນົ, ສິ່ ງ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມທີ່ ດຕີາມຖະໜນົ ເຊັ່ ນ: ຂດີ-ແຕ ໍ້ມເສັ ໍ້ນທາງສນັຈອນ, ຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍ
ສນັຍານຈະລາຈອນ, ໄຟອ ານາດ ແລະ ຈດັສນັຄວາມບ ່ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຕາມຖະໜນົ ແລະ ທາງຍ່າງ; 
ຄຼຸ ໍ້ມຄອງ, ປັບປຼຸງ ແລະ ກ ່ ສ ໍ້າງໂຮງຮຽນສອນຂບັຂີ່ ຍານພາຫະນະ, ສ ນບ ລກິານກວດກາເຕກັນກິຍານພາຫະນະ; 
ໂຄສະ ນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມ
ຖະໜນົ; ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່ ຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ອງົການ
ປົກຄອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

  2. ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງຫ ໍ້ອງການ ຍທຂ ເມ ອງ ເປັນຜ ໍ້ປັບປຼຸງ ແລະ ກ ່ ສ ໍ້າງຖະໜນົ, ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມທີ່ ດຕີາມຖະໜນົ ເຊັ່ ນ: ຈດັສນັຄວາມບ ່ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ ໍ້ອຍຕາມຖະໜນົ ແລະ 
ທາງຍ່າງ ທີ່ ເມ  ອງຄຼຸ ໍ້ມຄອງ; ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ, ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ຜນົຮ ໍ້າຍຂອງ
ການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມຖະໜນົ; ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຕາມສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່
ຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ອງົການປົກຄອງເມ ອງຂອງຕນົ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

 
ມາດຕາ 23 ສດິ ແລະ ໜ ໍ້າທີ່  ຂອງຫ ໍ້ອງການ-ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງພກັ-ລດັ ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງສ ນກາງ, ພະແນກການ-ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ

ພກັ-ລດັ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເມ  ອງ ແລະ ສ ່ ມວນຊນົ. 
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1. ຫໍ້ອງການ-ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງພກັ-ລດັ ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງສ ນກາງ ປຼຸກລະດມົ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົພະນກັງານ-ລດັ 
ຖະກອນ ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງຂະແໜງການຂອງຕນົ ປະຕບິດັມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດ
ໄພຕາມຖະໜນົ, ພຈິາລະນາບນັຫາຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງຕນົ ທີ່ ລະເມດີມາດຕະການ 
ດັ່ ງກ່າວ. 

2. ພະແນກການ-ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງພກັ-ລດັ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ເມ ອງ ປຼຸກລະດມົ ແລະ ສກຶສາ
ອບົຮມົພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ອ ໍ້ອມຂ ໍ້າງຂະແໜງການ ແລະ ເມ ອງຂອງຕນົ ປະຕບິດັມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ
ອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ, ພຈິາລະນາບນັຫາຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າຂອງພະນກັງານ-ລດັ
ຖະ ກອນຂອງຕນົ ທີ່ ລະເມດີມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ. 

3. ສ ່ ມວນຊນົ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກດົໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ລວມທງັຜນົ
ຮ ໍ້າຍຂອງການເກດີອຼຸປະເຫດຕາມຖະໜນົ. 

  

ໝວດທ ີV 
ການຄຼຸ ໍ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ ວຽກງານການແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ  

ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
 

ມາດຕາ 24 ແຫ່ຼງລາຍຮບັ:  
  ແຫ່ຼງລາຍຮບັສ າລບັຮບັໃຊ ໍ້ວຽກງານການແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ 

ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແມ່ນໄດ ໍ້ມາຈາກ: 
1. ກອງທນຶທາງ ພ ດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃນບ ໍ້ວງ 2,5% ຂອງການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະ

ໜນົ ຕາມມາດຕາ 5 ຂ ໍ້ 4 ຂອງດ າລດັວ່າດ ໍ້ວຍກອງທນຶທາງ ສະບບັເລກທ ີ 130/ລບ, ລງົວນັທ ີ 01 ມຖິຼຸນາ 
2016. 

2. ເງນິທີ່ ໄດ ໍ້ຈາກການປັບໄໝ ໃຫ ໍ້ແບ່ງ 60% ເຂົ ໍ້າລາຍຮບັງບົປະມານ ແລະ 40% ຮບັໃຊ ໍ້ວຽກງານແກ ໍ້
ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຄ ກບັມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ 2 
ຂອງຂ ໍ້ຕກົລງົຂອງຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ ສະບບັເລກທ ີ0025/ກງ, ລງົວນັທ ີ
05 ມງັກອນ 2017. 

3. ລາຍຮບັວຊິາການ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແລະ ກອງບນັຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຂອງ
ຫ ໍ້ອງການ ຍທຂ ແລະ ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມ ອງ ຕາມແຜນອະນຼຸມດັໃຫ ໍ້ຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍ ເຂົ ໍ້າໃນການແກ ໍ້
ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜນົ ໃນແຕ່ລະປີ. 

4. ການປະກອບສ່ວນຈາກສງັຄມົ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 
ມາດຕາ 25 ລາຍຈ່າຍ: 

1. ຈ່າຍຊ່ວຍໜ ນໃຫ ໍ້ພະນກັງານສງັກດັລດັ ທີ່ ລງົປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ຢ ່ ຮາກຖານ ຈ ານວນເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງອດັຕາ
ການລງົຮາກຖານ ທີ່ ທາງການອະນຼຸມດັ. 

2. ຈ່າຍສົ່ ງເສມີໃຫ ໍ້ພະນກັງານອາສາສະໝກັ ທີ່ ປະຕບິດັໜ ໍ້າທີ່ ຊ່ວຍເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ຂອງລດັ ໃນຍາມຈ າເປັນ. 
3. ຈດັແບ່ງລາຍຈ່າຍຕາມເປົໍ້າໝາຍແກ ໍ້ໄຂສາເຫດຂອງອຼຸປະຕເິຫດ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາມ

ຖະໜນົ, ລະບາຍການສນັຈອນ, ຂດີ-ແຕ ໍ້ມເສັ ໍ້ນຖະໜນົ, ຕດິຕັ ໍ້ງປໍ້າຍສນັຍານຈະລາຈອນຕ່າງໆ. 
4. ຈ່າຍຝຶກອບົຮມົຜ ໍ້ຂບັຂີ່ , ພມິເອກະສານຕ່າງໆ. 
5. ຈ່າຍປັບປຼຸງທດັສະນຍີະສະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມຂອງຖະໜນົ. 
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6. ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າຍານພາຫະນະ ເກບັກ ໍ້ແກ ໍ້ໄຂອຼຸປະຕເິຫດ. 
 
 
 
 

ໝວດທ ີVI 
ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ໍ້ມຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ລະເມດີ 

 
ມາດຕາ 26 ນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ໍ້ມຜີນົງານ. 

 ບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທີ່ ມຜີນົງານປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ, ນ ິ
ຕກິ າທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງອ ່ ນໆ ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການຍ ໍ້ອງຍ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 27 ມາດຕະການຕ ່ ຜ ໍ້ລະເມດີ. 

1. ຕ ່ ບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທີ່ ເມນີເສຍີບ ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ ຫຼ  ມພີດຶຕກິ າກະທ າຜດິຕ ່ ການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັມາດຕະການຂອງກດົໝາຍ, ນຕິກິ າກ່ຽວຂ ໍ້ອງອ ່ ນໆ ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ໃຫ ໍ້ດ າເນນີມາດຕະການ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງກ ານດົ. 

2. ຕ ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີ່ ໆປະຕບິດັວຽກງານ ທີ່ ເມນີເສຍີບ ່ ເຂົ ໍ້າຮ່ວມ ຫຼ  ມພີດຶຕກິ າກະທ າ
ຜດິຕ ່ ບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງ ທີ່ ພວົພນັກບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ, ນຕິກິ າກ່ຽວຂ ໍ້ອງອ ່ ນໆ 
ແລະ ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ແລະ ກ ່ ຄວາມເສຍຫາຍ, ຫຼບົຫຼກີຈາກຄວາມຜດິຂອງຕນົ ຈະຖ ກປະຕບິດັວໄິນຕາມລະ 
ບຽບການ, ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ກດົໝາຍວ່າດ ໍ້ວຍກ າລງັປໍ້ອງກນັຊາດ-ປໍ້ອງກນັຄວາມ
ສະ ຫງບົ ຫຼ  ຖ ກດ າເນນີຄະດຕີາມລະບຽບການເບາົ ຫຼ   ໜກັ ຕາມກດົໝາຍກ່ຽວຂ ໍ້ອງກ ານດົ. 

 

ໝວດທ ີVII 
ບດົບນັຍດັສຼຸດທ ໍ້າຍ 

 

ມາດຕາ 28  ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ. 
1. ພະແນກການ, ອງົການທຽບເທົ່ າພະແນກ ຂັ ໍ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອງົການປົກຄອງເມ ອງ, ອງົການ 

ປົກຄອງບ ໍ້ານ ແລະ ທຼຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ໍ້ອງ ຈ ົ່ ງຮບັຮ ໍ້, ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການ 
ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ ແລະ ໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັຜນົດ.ີ 

2. ບຼຸກຄນົ, ນຕິບິຼຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັ ໍ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ດ າລງົຊວີດິ ແລະ ເຄ ່ ອນໄຫວຕາມ 
ຖະໜນົ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈ ົ່ ງຮບັຮ ໍ້, ໃຫ ໍ້ຄວາມຮ່ວມມ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ຢ່າງເຂັ ໍ້ມງວດ. 

 
ມາດຕາ 29 ຜນົສກັສດິ. 
  ຂ ໍ້ຕກົລງົສະບບັນີ ໍ້ ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫຼງັລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເອາົລງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ຫຼ ເອາົ

ລງົໃນເວບັໄຊ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 15 ວນັ ເປັນຕົ ໍ້ນໄປ.  
 

 ເຈົ ໍ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
ບ່ອນສົ່ ງ:  
- ເຈົ ໍ້າຄອງ-ຮອງເຈົ ໍ້າຄອງ ນວ  ທ່ານລະ  01 ສະບບັ; 
- ຫ ໍ້ອງວ່າການສ ນກາງພກັ   01 ສະບບັ; 
- ຫ ໍ້ອງວ່າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ 01 ສະບບັ; 
- ຄະນະເລຂາທກິານ ສະພາແຫ່ງຊາດ  01 ສະບບັ; 
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- ກະຊວງ-ອງົການພກັ-ລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ບ່ອນລະ 01 ສະບບັ; 
- ສະພາປະຊາຊນົ ນວ   01 ສະບບັ; 
- ກອງບນັຊາການ ປກສ ນວ, ປກສ ເມ ອງ ບ່ອນລະ 01 ສະບບັ; 
- ພະແນກການ, ອງົການລດັທຽບເທ່າົ ຂັ ໍ້ນ ນວ ບ່ອນລະ 01 ສະບບັ; 
- ບນັດາເມ ອງໆລະ   01 ສະບບັ; 
- ເກບັມ ໍ້ຽນສ າເນາົ    02 ສະບບັ. 


