ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລກທີ:

ໍ້ ກລົງ
" ຮ່ າງ " ຂຕົ

ລົງວັນທີ:

/ຈນວ
ທັນວາ 2018

ວ່ າດໍ້ວຍມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ອີງຕາມ ມາດຕາ 19, 20 ໝວດທີ IV ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການປົກຄອງທໍ້ອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ
ໍ້
ໍ້
ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2015 ວ່າດໍ້ວຍພາລະບົດ, ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງເຈົາແຂວງ,
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງ;
- ອີງຕາມ ມາດຕາ 14, 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ
12 ທັນວາ 2012; ມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍທາງຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ
2016; ມາດຕາ 30, 55 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຄວບຄຼຸ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ສະບັບເລກທີ 54/ສພຊ
ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2014;
- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຼຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບກະຊວງປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ, ກະຊວງ
ໍ້ ນທີ 17 ພຶດສະພາ 2018;
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄັງວັ

- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຼຸມສະໄໝສາມັນ ເທ່ ອທີ 5 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຼຸດທີ I ຄັງໍ້
ວັນທີ 16-18 ກລະກົດ 2018, ສະບັບເລກທີ ........./ສປນວ, ລົງວັນທີ ...... ກລະກົດ 2018.

ໍ້
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງວຽງຈັນ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຼຸດປະສົງ.
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ການົດເປົາໝາຍ,
ໍ້
ຂຕົ
ເງ່ ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາ
ິ ,
ຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມກົດໝາຍກ່ ຽວຂໍ້ອງການົດໄວໍ້ ເພ່ ອຮັບປະກັນຊີວດ
ຊັບສິນ ຂອງພົນລະເມອງ, ເຮັດໃຫໍ້ເມອງຫຼວງມີຄວາມສະຫງ ົບສຼຸ ກ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ.
ມາດຕາ 2 ນິຍາມ.
ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໍ້ ດຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແມ່ ນເຄ່ ອງມ ແລະ ຕົວຊີວັ
ໍ້
ັ ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່
ຕາມຂຕົ
ບດ
ຈະຊ່ວຍຫຼຼຸດອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ.
ໍ້
ໍ້ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ.
ມາດຕາ 3 ເປົາໝາຍແກ
ໍ້
ໍ້
- ເປົາໝາຍທີ
1: ຍານພາຫະນະ ທີ່ນາໃຊໍ້ເຂົາໃນການຈະລາຈອນ.
ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ.
- ເປົາໝາຍທີ
2: ຜຂ
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ໍ້
- ເປົາໝາຍທີ
3: ຜໂໍ້ ດຍສານ.
ໍ້
ໍ້ າລົງຊີວດ
ິ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວຕາມແຄມທາງ.
- ເປົາໝາຍທີ
4: ຜດ
ໍ້
ໍ້ ່ ສໍ້າງຖະໜົນ ແລະ ກ່ ສໍ້າງອາຄານແຄມຖະໜົນ.
- ເປົາໝາຍທີ
5: ຜກ

ໍ້
ໍ້
- ເປົາໝາຍທີ
6: ທັດສະນິຍະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມຕາມເສັນທາງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນາໃຊໍ້.
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ນາໃຊໍ້ສາລັບບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ໍ້
ິ ຼຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງພາຍໃນ
ຂຕົ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ນາໃຊໍ້
ຍານພາຫະນະ ແລະ ຖະໜົນ ສັນຈອນຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໝວດທີ II

ໍ້
ໍ້ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ
ເງ່ ອນໄຂຂອງເປົາໝາຍແກ
ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາດຕາ 5 ເງ່ ອນໄຂຂອງຍານພາຫະນະ.
ໍ້ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຈະລາຈອນ
ຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນດໍ້ວຍເຄ່ ອງຈັກ ຕາມມາດຕາ 3 ຂທີ
ທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012 ຕໍ້ອງມີເງ່ ອນໄຂຄົບຖໍ້ວນ ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້
່ າງຖກຕໍ້ອງ.
1. ໄດໍ້ຂຶນທະບຽນຢ
2. ມີໃບກວດກາເຕັກນິກ.

3. ກວດກາເຕັກນິກ 2 ປີ /ຄັງໍ້ ສາລັບຍານພາຫະນະໃໝ່ 100% ທີ່ມີອາຍຼຸ ການນາໃຊໍ້ແຕ່ 4 ປີ ລງົ ມາ,
ຶ ໍ້
ປີ /ຄັງໍ້ ສາລັບຍານພາຫະນະທີ່ມີອາຍຼຸ ການນາໃຊໍ້ແຕ່ 5 ປີ ຂນໄປ.
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4. ມີປະກັນໄພຍານພາຫະນະ.
5. ສາລັບລົດຕ໋ ອກໆ ແມ່ ນບ່ ໃຫໍ້ແລ່ນຕາມຖະໜົນໃນເຂດເທດສະບານ ທີ່ມີການຈະລາຈອນແອອັດ.

ໍ້ າມຕ່າງໆໃສ່ໃນລົດ.
6. ສາລັບລົດໂດຍສານ ຕໍ້ອງຕິດປໍ້າຍສັນຍານການຈະລາຈອນ, ລະບຽບ ແລະ ຂຫໍ້
ໍ້
7. ສາລັບລົດບັນທຼຸກຂະໜາດ 7 ໂຕນຂຶນໄປ,
ລວມທັງລົດໂມ ໍ້, ລົດຍິງປນ, ລົດເກດ, ລົດພວງ ແລະ ລົດ

ບັນທຼຸກໜັກອ່ ນໆ ແມ່ ນບ່ ໃຫໍ້ແລ່ນໃນເຂດເທດສະບານທີ່ມີການສັນຈອນແອອັດ ໃນເວລາ 07:00-09:00
ໍ້ ໃນເວລາ 11:00-14:00 ໂມງຕອນທ່ຽງ, ໃນເວລາ 16:00-18:00 ໂມງຕອນແລງ, ຍົກ ເວັນໍ້
ໂມງຕອນເຊົາ,
ວັນເສົາ, ວັນອາທິດ ແລະ ໄດໍ້ຮັບອະນຼຸຍາດ ຈາກທາງການເປັນການສະເພາະ. ສາລັບໃນວັນທີ່ມີງານໃຫຍ່ ສາຄັນ
ັ ຕາມຄາສັ່ງ ຫຼແຈ ໍ້ງການສະເພາະ ຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ແມ່ ນໃຫໍ້ປະຕິບດ
ຈັນ.

ຍານພາຫະນະທີ່ບ່ ແລ່ນດໍ້ວຍເຄ່ ອງຈັກ ປະກອບມີ ລົດຖີບສອງລ,ໍ້ ລົດຖີບສາມລ,ໍ້ ກວຽນ, ລ ໍ້ ແລະ
ອ່ ນໆທີ່ລາກແກ່ , ຊຼຸກ ຫຼຍ ໍ້ດໍ້ວຍຄົນ ຫຼສັດ ຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ
ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ ຕໍ້ອງມີເງ່ ອນໄຂຄົບຖໍ້ວນ ດັ່ງນີ:ໍ້
1. ມີລະບົບຫໍ້າມລ,ໍ້ ຕິດແຜ່ນສະທໍ້ອນແສງໃສ່ທາງໜໍ້າ, ທາງຫຼງັ ແລະ ທາງຂໍ້າງ.

ໍ້ າໃຊໍ້ຕອໍ້ ງມີໄຟເຍອງທາງ ເວລາເດີນທາງໃນຍາມກາງຄນ.
2. ຜນ
ໍ້ ລະນີຈະລໍ້ຽວຊໍ້າຍເທົ່ານັນ.
ໍ້
3. ການສັນຈອນຢ່ ຖະໜົນ ຕໍ້ອງແນບຂວາສະເໝີ ຍົກເວັນກ

4. ສາລັບລ ໍ້ ແລະ ກວຽນທີ່ລາກແກ່ ດໍ້ວຍສັດ ແມ່ ນບ່ ໃຫໍ້ນາໃຊໍ້ຖະໜົນໃນເຂດເທດສະບານ ທີ່ມີການ
ຈະລາຈອນແອອັດ.
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ັ ຂີ່ ຫຼນາໃຊໍ້ຍານພາຫະນະ.
ມາດຕາ 6 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜຂໍ້ ບ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນດໍ້ວຍເຄ່ ອງຈັກ ໃຫໍ້ປະຕິບດ
ັ ເງ່ ອນໄຂ ດັ່ງນີ:ໍ້
ຜຂ

1. ມີໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຕາມຂະໜາດຍານພາຫະນະທີ່ຕົນຂັບ.
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ລົດຈັກ ຕໍ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບ.
2. ໃສ່ສາຍຮັດນິລະໄພ, ສາລັບຜຂ

3. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະສວນທິດທາງ.
ັ ອະນຼຸຍາດ.
4. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະແຂ່ງຂັນກັນຕາມຖະໜົນ ໂດຍບ່ ໄດໍ້ຮບ
5. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເປັນພຶງເປັນແພ ແລະ ເປັນກຼຸ່ ມແກງໍ້ ກວນເມອງຕາມຖະໜົນ.

6. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະໄວເກີນປໍ້າຍການົດຄວາມໄວ.
ໍ້
7. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ເຂົາໄປໃນເຂດສວນສາທາລະນະ
ແລະ ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ.

8. ຫໍ້າມດ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ເສບສິ່ງມນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.
9. ຫໍ້າມນາໃຊໍ້ໂທລະສັບ ໃນເວລາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.

ໍ້ ກ ແລະ ຜ ໍ້
10.ຫໍ້າມບັນທຼຸກສິນຄໍ້າ, ເຄ່ ອງຂອງສງ, ກ ໍ້ວາງ, ຍາວອອກຈາກຍານພາຫະນະ, ບັນທຼຸກນາໜັ
ໂດຍສານ ເກີນການົດ.

11. ຫໍ້າມຈອດຍານພາຫະນະຢ່ ຈຼຸດທີ່ຫໍ້າມຈອດ.
12.ມີສຼຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາຍຕາດີ.
ມາດຕາ 7 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜໂໍ້ ດຍສານ.

ັ ເງ່ ອນໄຂ ດັ່ງນີ:ໍ້
ຜໂໍ້ ດຍສານໄປນາຍານພາຫະນະ ໃຫໍ້ປະຕິບດ
ໍ້ ່ ມ-ເສບ, ສົ່ງສຽງເນອງນັນ ແລະ ລົບກວນຜຂ
ົ ໍ້ ່ ງມນເມົາ ຂຶນດ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່
1. ຫໍ້າມເອົາເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາ-ສິ
ຍານພາຫະນະ.
2. ຫໍ້າມສບຢາໃນຍານພາຫະນະໂດຍສານສາທາລະນະ.
ໍ້ ເຫຍ
ໍ້ ອໍ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼອອອກຈາກຍານພາຫະນະ.
3. ຫໍ້າມຖິມຂີ
4. ຫໍ້າມນັ່ງເທິງຫົວ, ເທິງຫຼງັ ຄາ ແລະ ແຂວນທໍ້າຍຍານພາຫະນະ.

ໍ້ ອໍ້ ນທໍ້າຍລົດຈັກ ຕໍ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບ.
5. ໃສ່ສາຍຮັດນີລະໄພ (ຖໍ້າມີ), ສາລັບຜຊ
ໍ້ າມອ່ ນໆສາລັບລົດໂດຍສານ.
ັ ຕາມຂຫໍ້
6. ປະຕິບດ
ິ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວຕາມແຄມທາງ.
ມາດຕາ 8 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜດໍ້ າລົງຊີວດ
1. ຫໍ້າມຂາຍເຄ່ ອງ ແລະ ວາງສິ່ງກີດຂວາງຕາມຖະໜົນ ແລະ ແຄມທາງຍ່ າງ.

ໍ້
2. ຍ່ າງຖກຕາມປໍ້າຍການົດ ແລະ ໄຟສັນຍານ, ສາລັບຖະໜົນທີ່ບ່ ມີຂອບທາງຄົນຍ່ າງ ໃຫໍ້ຍ່າງແນບເບອງ
ຊໍ້າຍປິ່ ນໜໍ້າໃສ່ລົດທີ່ແລ່ນສວນທາງມາສະເໝີ.
3. ປຼຸ ກສໍ້າງເຮອນ, ຕຶກອາຄານ, ຮໍ້ານຂາຍເຄ່ ອງ ແລະ ສິ່ງກ່ ສໍ້າງອ່ ນໆ ໃຫໍ້ຫ່າງຈາກທາງຍ່ າງ ຕາມກົດ

ໝ

າຍວ່າດໍ້ວຍຜັງເມອງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍທາງຫຼວງ ການົດ.
ໍ້
ໍ້ລຽບຕາມແຄມທາງຍ່ າງບ່ອນທີ່ມີເງ່ ອນໄຂ ເພ່ ອປໍ້ອງກັນອຼຸ ປະຕິເຫດ.
4. ປກຕົນໄມ
5. ຫໍ້າມຈອດຍານພາຫະນະຢ່ ຈຼຸດທີ່ຫໍ້າມຈອດ.

ໍ້ ່ ສໍ້າງຖະໜົນ ແລະ ກ່ ສໍ້າງອາຄານແຄມຖະໜົນ.
ມາດຕາ 9 ເງ່ ອນໄຂຂອງຜກ
1. ມີໄຟເຫຼອງສັນຍານ ແລະ ປໍ້າຍເຕອນອັນຕະລາຍມີການກ່ ສໍ້າງທາງໜໍ້າ.
ໍ້ ຝາປິດ ແລະ ສິ່ງກາບັງອ່ ນຢ່ ເຂດທີ່ກາລັງກ່ ສໍ້າງ.
2. ມີຮາວ, ຮົວ,
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3. ມີຜາໍ້ , ຕາໜ່າງ, ສິ່ງກາບັງປົກປິດ ຫຼອໍ້ອມເຮອນ, ຕຶກ, ອາຄານ ທີ່ກາລັງກ່ ສໍ້າງ.
4. ຫໍ້າມວາງ ຫຼກອງຫີນ, ຊາຍ, ດິນ ແລະ ວັດສະດຼຸ ກ່ ສໍ້າງກີດຂວາງຖະໜົນ ແລະ ທາງຄົນຍ່ າງ.
ໍ້ ່ ໃຫໍ້ມີຂຝຼຸ່ີ ໍ້ ນໃສ່ຜສ
ໍ້ ນ
ັ ຈອນ ແລະ ຜດ
ໍ້ າລົງຊີວດ
ິ ຢ່ ໃກ ໍ້ສະຖານທີ່ກ່ ສໍ້າງ.
5. ຫົດນາບ
ໍ້
ໍ້ ມ, ຂີຝຼຸ່ໍ້ ນ ແລະ ເສດເຫຼອການກ່ ສໍ້າງໃສ່ຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່ າງ.
ໍ້ ອນ,
6. ຫໍ້າມຖອກນາເປ
ຂີຕົ

ມາດຕາ 10 ເງ່ ອນໄຂດໍ້ານທັດສະນິຍະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມຕາມຖະໜົນ.
1. ສາມາດແນມເຫັນຖະໜົນໄດໍ້ກວໍ້ າງໄກ, ບ່ ມີປາໍ້ ຍ, ວັດຖຼຸກ່ ສໍ້າງ, ສິ່ງກາບັງອ່ ນໆ ທີ່ປິ ດບັງ ແລະ ລົບກວນ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ.
ສາຍຕາຜຂ
2. ທາງແຍກຂອງຖະໜົນ ມີມມລໍ້ຽວຖກຕາມເຕັກນິກ.
ໍ້
3. ຂີດເສັນທາງ,
ມີປາໍ້ ຍສັນຍານຈະລາຈອນ, ມີໄຟອານາດ, ມີໄຟແສງສະຫວ່າງ.
4. ສໍ້າງສິ່ງປໍ້ອງກັນ, ປໍ້າຍເຕອນອັນຕະລາຍ ແລະ ແຜ່ນສະທໍ້ອນແສງ ໃສ່ບ່ອນທີ່ເຄີຍເກີດອຼຸ ປະຕິເຫດ
ຫຼາຍ.

ໝວດທີ III
ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ
ມາດຕາ 11 ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໍ້
ົ , ໃຊໍ້ຖະໜົນ.
1. ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຕ່ ເປົາໝາຍຜ
ໃໍ້ ຊໍ້ລດ
ໍ້ ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ເສບສິງມຶນເມົາ ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.
2. ມາດຕະການຕ່ ຜດ
3. ມາດຕະການຄວບຄຼຸ ມຄວາມໄວການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນອ່ ນໆ.
4. ມາດຕະການຕ່ ຜຂ
5. ມາດຕະການຫໍ້າມຂາຍເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ກ່ ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ.

ໍ້
ົ , ໃຊໍ້ຖະໜົນ.
ມາດຕາ 12 ມາດຕະການສຶກສາອົບຮົມ ຕ່ ເປົາໝາຍຜ
ໃໍ້ ຊໍ້ລດ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະ
1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
ເຫດຕາມຖະໜົນ ໃຫໍ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ກາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢ່
ບັນດາສານັກງານ-ອົງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ຮາກຖານບໍ້ານ, ຕາມຖະໜົນ ໂດຍຜ່ານສ່ ຕ່າງໆ

ັ ສດການຮຽນ-ການສອນການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ
2. ປັບປຼຸ ງຫຼກ
ຢ່ ໂຮງຮຽນສອນຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ
ແລະ ສໍ້າງໂຮງຮຽນສອນການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເພີ່ມ ໃຫໍ້ໄດໍ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼ ສາກົນ; ເພີ່ມກົດລະບຽບ
ໍ້
ັ ສດການຮຽນ-ການສອນ ຢ່ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ.
ຈະລາ ຈອນ ເຂົາໃນຫຼ
ກ

3. ປັບປຼຸ ງສນບລິການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຂະຫຍາຍສນບລິການ
ກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະເພີ່ມ ຢ່ ບັນດາເມອງໃຫໍ້ໄດໍ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຫຼ ສາກົນ.
ມາດຕາ 13 ມາດຕະການຕ່ ຜດໍ້ ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ເສບສິງມຶນເມົາ ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.
ໍ້ ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້
1. ຫໍ້າມຜດ
ແລະ
ເສບສິ່ງມຶນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ,

ໍ້ ບ
ັ ຂີ່
ຫໍ້າມຜຂ

ຍານພາຫະນະ ດ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາ (ດ່ ມບ່ ຂັບ ຂັບບ່ ດ່ ມ) ຕາມມາດຕາ 55 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການຄວບຄຼຸ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ສະບັບເລກທີ 54/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2014.
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ໍ້ ດກວດກາ ແລະ ນາໃຊໍ້ເຄ່ ອງກວດວັດທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາຕ່ ຜຂ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ຢ່ ຕາມ
2. ຕັງຈຼຸ
ຖະໜົນ.

ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນປະລິມານ ທີ່ກາ
3. ເມ່ ອກວດພົບທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜຂ
ັ ມາດຕະການຕ່ ຜຂ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ທີ່
ນົດໄວໍ້ໃນ ມາດຕາ 20 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດໍ້ວຍການຈະລາຈອນທາງບົກ ໃຫໍ້ປະຕິບດ
ລະເມີດ ດັ່ງນີ:ໍ້
ໍ້ 1: ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດອນ ແລະ ປັບໄໝ ຕາມ
- ຄັງທີ

ມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດ ເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກລະກົດ 2007.
ໍ້ 2: ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດອນ ແລະ ປັ ບໄໝ 10 ເທົ່າ
- ຄັງທີ
ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດເລກທີ 188/ນຍ.
ໍ້ 3: ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໄໝ
- ຄັງທີ
20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດເລກທີ 188/ນຍ.

ໍ້ 4: ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍ ຮອດ 1 ປີ ຈິ່ງອະນຼຸຍາດໃຫໍ້
- ຄັງທີ
ເສັງໃບຂັບຂີ່ຄນໃໝ່ ແລະ ປັ ບໄໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດເລກທີ 188/ນຍ.
ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ດ່ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ແລະ ເສບສິງມຶນເມົາ ເປັນຕົນເຫດພາໃຫໍ້ເກີ
- ກລະນີຜຂ
ດອຼຸ
ໍ້ 4 ຂໍ້າງເທິງນີ ໍ້ ແລະ ດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວ
ປະຕິເຫດ ແມ່ ນໃຫໍ້ນາໃຊໍ້ມາດຕະການສງສຼຸ ດ ຕາມຄັງທີ
ໍ້
ຂໍ້ອງ, ຖໍ້າບ່ ໄດໍ້ເປັນຕົນເຫດ
ກ່ ໃຫໍ້ນາໃຊໍ້ມາດຕະການ ຕາມລາດັບຂໍ້າງເທິງນີ.ໍ້
ມາດຕາ 14 ມາດຕະການຄວບຄຼຸ ມຄວາມໄວການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.
1. ຫໍ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫານະໄວ ເກີນປໍ້າຍການົດຄວາມໄວ ຕາມມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍການ
ຈະລາຈອນທາງບົກ ສະບັບເລກທີ 23/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2012.
ໍ້ າຍການົດຄວາມໄວການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ໃຫໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ ແລະ ເຫັນໄດໍ້ງ່າຍ.
2. ຕິດຕັງປໍ້

ໍ້ ອໍ້ ງວົງຈອນປິ ດຈັບຄວາມໄວ, ຕັງຈຼຸ
ໍ້ ດກວດກາຄວາມໄວ ແລະ ນາໃຊໍ້ເຄ່ ອງຈັບຄວາມໄວຍານ
3. ຕິດຕັງກ

ພາຫະນະ.

ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ໄວເກີນປໍ້າຍການົດຄວາມໄວ ແມ່ ນໃຫໍ້ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການຕ່ ຜ ໍ້
4. ເມ່ ອກວດພົບຜຂ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ.ໍ້
ຂັບຂີ່ທີ່ລະເມີດແຕ່ລະຄັງໍ້ ຕາມທີ່ໄດໍ້ການົດໄວໍ້ຢ່ ໃນມາດຕາ 13 ຂ ໍ້ 3 ຂອງຂຕົ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນອ່ ນໆ.
ມາດຕາ 15 ມາດຕະການຕ່ ຜຂໍ້ ບ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນອ່ ນໆ ໃຫໍ້ກວດກາ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການ
ຕ່ ຜຂ
ດັ່ງນີ:ໍ້
1. ກວດກາໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ.

2. ກວດກາໃບກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະ.

3. ກວດກາການລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນອ່ ນໆ.
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ ລມໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ຫຼ ລມໃບກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະ
4. ເມ່ ອກວດພົບຜຂ
ຶ ສາອົບຮົມກ່ າວເຕອນ.
ນະ ແມ່ ນໃຫໍ້ສກ
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່ຍານພາຫະນະ
5. ເມ່ ອກວດພົບຜຂ

ບ່ ມີໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ,
ບ່ ມີໃບກວດກາເຕັກນິກ
ຶ ສາອົບຮົມກ່ າວເຕອນ, ແນະນາໃຫໍ້ໄປເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ປັ ບໄໝ 10 ເທົ່າ ຕາມ
ຍານພາຫະນະ ແມ່ ນໃຫໍ້ສກ
ມາດຕາ 29 ຂອງດາລັດ 188/ນຍ.
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ມາດຕະການຫໍ້າມຂາຍເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ກ່ ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ.
1. ບ່ ໃຫໍ້ຂາຍເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ກ່ ອນເວລາ 16:00 ໂມງແລງ ຕາມມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍ
ການຄວບຄຼຸ ມເຄ່ ອງດ່ ມທີ່ມີທາດເຫຼາົ ໍ້ ສະບັບເລກທີ 54/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2014 ການົດໄວໍ້.

ມາດຕາ 16

ໍ້
2. ໃຫໍ້ເລີ່ມກວດກາ ແລະ ປັ ບໄໝ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຼຸນາ 2019 ເປັ ນຕົນໄປ.

ມາດຕາ 17

ໍ້
ັ ມາດຕະການເພີ່ມ ຕ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງລັດ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຈະລາຈອນ.
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ລະເມີດມາດຕະການ ທີ່ໄດໍ້ການົດໄວໍ້ໃນມາດຕາ 13, 14

່ ຕາຫຼວດຈະລາຈອນ ແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ການຈັດຕັງຂອງ
ໍ້ າທີ່ ແມ່ ນໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້າທີ
ໍ້
ໍ້
15 ແລະ ບ່ ໃຫໍ້ຄວາມຮ່ວມມແກ່ ເຈົາໜໍ້
ໍ້ ່ ຽວສັງກັດ ຮັບຊາບ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ຫຼ ປະຕິບດ
ັ ວິໄນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ຜກ

ໝວດທີ IV
ໍ້
ັ
ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ .
ມາດຕາ 18 ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ ປະກອບມີ:
ອົງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1. ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການປົກຄອງເມອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບໍ້ານ.
2. ກົມຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.
3. ກອງບັນຊາການປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ (ປກສ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປກສ ເມອງ.
4. ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫໍ້ອງການ ຍທຂ ເມອງ.
ໍ້ ່ າງໆ.
ມາດຕາ 19 ໜໍ້າທີ່ຂອງອົງການປົກຄອງ ຂັນຕ
ໍ້ ະກາດນາໃຊໍ້ມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ, ອອກລະບຽບ
1. ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັ ນຜປ
ການເພີ່ມຕ່ ມຕາມຄວາມຈາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ, ອານວຍຄວບຄຼຸ ມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງລວມສນໃນ
ໍ້
ໍ້
ັ , ແຕ່ງຕັງຄະນະຮັ
ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈັດສັນ ແລະ ລະດົມທຶນຮັບໃຊໍ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ບຜິດຊອບ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ.ໍ້
ັ ຂຕົ
ກວດກາປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

2. ອົງການປົກຄອງເມອງ ຊ່ວຍອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນການອານວຍຄວບຄຼຸ ມ ແລະ
ໍ້
ັ
ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງລວມສນໃນທົ່ວເມອງຂອງຕົນ, ຈັດສັນ ແລະ ລະດົມທຶນສົມທົບຮັບໃຊໍ້ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຢ່ ພາຍໃນເມອງຂອງຕົນ.
ັ ຂຕົ
ແຕ່ງຕັງຄະນະຮັ
ບຜິດຊອບກວດກາປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້
ັ ຢ່ ພາຍໃນ
3. ອົງການປົກຄອງບໍ້ານ ຊ່ວຍອົງການປົກຄອງເມອງ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ບໍ້ານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 20 ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ກົມຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ.

ໍ້ ນ
ັ ຊາອານວຍຄວບຄຼຸ ມ, ລະບາຍການສັນຈອນ,
ກົມຈະລາຈອນ ກະຊວງປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ເປັນຜບ
ໍ້ ມ
ໍ້ ຄອງ ກັບກອງ
ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍ, ແກໄໍ້ ຂອຼຸ ປະຕິເຫດຕາມຖະໜົນ ຕາມການແບ່ງຂັນຄຼຸ
ໍ້ ະເມີດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງໍ້
ບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຕິດຕາມກວດກາ, ປັບໄໝຜລ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມຖະໜົນ ແລະ
ັ ມາດຕະການ ໃນມາດຕາ 11, 12, 13, 14 ແລະ 15 ຂອງຂຕົ
ປະຕິບດ
ໍ້ ກລົງ
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
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ໍ້
ໍ້ ກລົງ
ັ ຂຕົ
ສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມຖະໜົນ; ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສະບັບນີ ໍ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫໍ້ກະຊວງປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ຊາບຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ.

ໍ້ ່ າງໆ.
ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການປໍ້ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ ຂັນຕ
ໍ້ ນ
ັ ຊາອານວຍຄວບຄຼຸ ມ,
1. ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜບ

ລະບາຍການສັນຈອນ, ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍຕາມຖະໜົນ, ແກໄໍ້ ຂອຼຸ ປະຕິເຫດ; ຕິດຕາມກວດ
ໍ້
ໍ້ ະເມີດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມາດຕະການ ໃນມາດຕາ 11, 12, 13, 14 ແລະ
ກາ, ປັບໄໝຜລ
ບດ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ໂຄສະນາ
15 ຂອງຂຕົ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມຖະໜົນ;
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫໍ້ອງົ ການປົກຄອງ
ັ ຂຕົ
ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊາບຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ.
2. ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມອງ ຊ່ວຍກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ
ການອານວຍຄວບຄຼຸ ມ, ລະບາຍການສັນຈອນ, ຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍຕາມຖະໜົນ, ແກໄໍ້ ຂອຼຸ ປະ
ໍ້
ໍ້ ະເມີດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມາດຕະການ ໃນມາດຕາ
ຕິເຫດ; ຕິດຕາມກວດກາ, ປັບໄໝຜລ
ບດ

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຢ່ ເມອງ; ໂຄສະນາ
11, 12, 13, 14 ແລະ 15 ຂອງຂຕົ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມຖະໜົນ;
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫໍ້ອງົ ການປົກຄອງເມອງ
ັ ຂຕົ
ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ຂອງຕົນ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊາບຢ່າງເປັ ນປົກກະຕິ.
3. ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງ ປກສ ບໍ້ານ ຊ່ວຍກອງບັນຊາການ ປກສ ເມອງ ລະບາຍການສັນຈອນ, ຈັດສັນ
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍຕາມທາງຮ່ອມ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຢ່ ບໍ້ານ, ຊ່ວຍແຈ ໍ້ງອຼຸ ປະຕິເຫດ,
ຊ່ວຍປໍ້ອງກັນຍານພາຫະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ເກີດອຼຸ ປະຕິເຫດ.

ໍ້ ່ າງໆ:
ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ ງົ ຂັນຕ
ໍ້ ັບປຼຸ ງ ແລະ ກ່ ສໍ້າງຖະໜົນ, ສິ່ງ
1. ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜປ
ໍ້
ໍ້ າຍ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມທີ່ດີຕາມຖະໜົນ ເຊັ່ນ: ຂີດ-ແຕໍ້ມເສັນທາງສັ
ນຈອນ, ຕິດຕັງປໍ້

ສັນຍານຈະລາຈອນ, ໄຟອານາດ ແລະ ຈັດສັນຄວາມບ່ ເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍຕາມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່ າງ;
ຄຼຸ ໍ້ມຄອງ, ປັ ບປຼຸ ງ ແລະ ກ່ ສໍ້າງໂຮງຮຽນສອນຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ, ສນບລິການກວດກາເຕັກນິກຍານພາຫະນະ;

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມ
ໂຄສະ ນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫໍ້ອງົ ການ
ັ ຂຕົ
ຖະໜົນ; ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປົກຄອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໍ້ ັບປຼຸ ງ ແລະ ກ່ ສໍ້າງຖະໜົນ, ສິ່ງອານວຍຄວາມ
2. ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງຫໍ້ອງການ ຍທຂ ເມອງ ເປັນຜປ
ສະດວກ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມທີ່ດີຕາມຖະໜົນ ເຊັ່ນ: ຈັດສັນຄວາມບ່ ເປັນລະບຽບຮຽບຮໍ້ອຍຕາມຖະໜົນ ແລະ

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ຜົນຮໍ້າຍຂອງ
ທາງຍ່ າງ ທີ່ເມອງຄຼຸ ໍ້ມຄອງ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ, ຂຕົ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຕາມສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່
ັ ຂຕົ
ການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມຖະໜົນ; ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂອງຕົນ ໃຫໍ້ອງົ ການປົກຄອງເມອງຂອງຕົນ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊາບຢ່າງເປັ ນປົ ກກະຕິ.
ໍ້ ກ-ລັດ ອໍ້ອມຂໍ້າງສນກາງ, ພະແນກການ-ອົງການຈັດຕັງໍ້
ມາດຕາ 23 ສິດ ແລະ ໜໍ້າທີ່ ຂອງຫໍ້ອງການ-ອົງການຈັດຕັງພັ
ພັກ-ລັດ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມອງ ແລະ ສ່ ມວນຊົນ.
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ໍ້ ກ-ລັດ ອໍ້ອມຂໍ້າງສນກາງ ປຼຸ ກລະດົມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານ-ລັດ
1. ຫໍ້ອງການ-ອົງການຈັດຕັງພັ
ັ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດ
ຖະກອນ ອໍ້ອມຂໍ້າງຂະແໜງການຂອງຕົນ ປະຕິບດ
ໄພຕາມຖະໜົນ, ພິຈາລະນາບັນຫາຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ທີ່ລະເມີດມາດຕະການ
ດັ່ງກ່ າວ.

ໍ້ ກ-ລັດ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມອງ ປຼຸ ກລະດົມ ແລະ ສຶກສາ
2. ພະແນກການ-ອົງການຈັດຕັງພັ

ັ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນ
ອົບຮົມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອໍ້ອມຂໍ້າງຂະແໜງການ ແລະ ເມອງຂອງຕົນ ປະຕິບດ

ອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ, ພິຈາລະນາບັນຫາຄວາມກ ໍ້າວໜໍ້າຂອງພະນັກງານ-ລັດ
ຖະ ກອນຂອງຕົນ ທີ່ລະເມີດມາດຕະການດັ່ງກ່ າວ.

ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ລວມທັງຜົນ
3. ສ່ ມວນຊົນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ຂຕົ

ຮໍ້າຍຂອງການເກີດອຼຸ ປະເຫດຕາມຖະໜົນ.

ໝວດທີ V

ການຄຼຸ ໍ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່ າຍ ວຽກງານການແກ ໍ້ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ
ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມາດຕາ 24 ແຫຼ່ງລາຍຮັບ:

ແຫຼ່ງລາຍຮັບສາລັບຮັບໃຊໍ້ວຽກງານການແກ ໍ້ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ

ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ ນໄດໍ້ມາຈາກ:
1. ກອງທຶນທາງ ພດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນບໍ້ວງ 2,5% ຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະ
ໜົນ ຕາມມາດຕາ 5 ຂ ໍ້ 4 ຂອງດາລັດວ່າດໍ້ວຍກອງທຶນທາງ ສະບັບເລກທີ 130/ລບ, ລົງວັນທີ 01 ມິຖຼຸນາ
2016.

ໍ້
2. ເງ ິນທີ່ໄດໍ້ຈາກການປັບໄໝ ໃຫໍ້ແບ່ງ 60% ເຂົາລາຍຮັ
ບງ ົບປະມານ ແລະ 40% ຮັບໃຊໍ້ວຽກງານແກ ໍ້
ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄກັບມາດຕາ 3 ຂ ໍ້ 2
ໍ້ ກລົງຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງ ິນ ສະບັບເລກທີ 0025/ກງ, ລົງວັນທີ
ຂອງຂຕົ
05 ມັງກອນ 2017.
3. ລາຍຮັບວິຊາການ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂອງ
ໍ້
ັ ໃຫໍ້ຈດ
ົ ຮັບ-ຈົດຈ່ າຍ ເຂົາໃນການແກ
ໍ້
ຫໍ້ອງການ ຍທຂ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມອງ ຕາມແຜນອະນຼຸມດ
ໄຂອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ໃນແຕ່ລະປີ .
4. ການປະກອບສ່ວນຈາກສັງຄົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 25 ລາຍຈ່ າຍ:

ັ ໜໍ້າທີ່ຢ່ ຮາກຖານ ຈານວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງອັດຕາ
1. ຈ່ າຍຊ່ວຍໜນໃຫໍ້ພະນັກງານສັງກັດລັດ ທີ່ລົງປະຕິບດ
ັ .
ການລົງຮາກຖານ ທີ່ທາງການອະນຼຸມດ
ໍ້ າທີ່ຂອງລັດ ໃນຍາມຈາເປັນ.
ັ ໜໍ້າທີ່ຊ່ວຍເຈົາໜໍ້
2. ຈ່ າຍສົ່ງເສີມໃຫໍ້ພະນັກງານອາສາສະໝັກ ທີ່ປະຕິບດ
ໍ້
ໍ້ໄຂສາເຫດຂອງອຼຸ ປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມ
3. ຈັດແບ່ງລາຍຈ່ າຍຕາມເປົາໝາຍແກ

ໍ້
ໍ້ າຍສັນຍານຈະລາຈອນຕ່າງໆ.
ຖະໜົນ, ລະບາຍການສັນຈອນ, ຂີດ-ແຕໍ້ມເສັນຖະໜົ
ນ, ຕິດຕັງປໍ້
ໍ້ ບ
ັ ຂີ່, ພິມເອກະສານຕ່າງໆ.
4. ຈ່ າຍຝຶ ກອົບຮົມຜຂ
5. ຈ່ າຍປັ ບປຼຸ ງທັດສະນີຍະສະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລໍ້ອມຂອງຖະໜົນ.
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6. ຈ່ າຍຄ່າເຊົ່າຍານພາຫະນະ ເກັບກແໍ້ ກໄໍ້ ຂອຼຸ ປະຕິເຫດ.

ໝວດທີ VI

ໍ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລໍ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
ໍ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ.
ມາດຕາ 26 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ

ໍ້
ໍ້
ິ ຼຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງໍ້ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານປະກອບສ່ວນເຂົາໃນການຈັ
ັ ກົດໝາຍ, ນິ
ບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ດຕັງປະຕິ
ບດ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຈະໄດໍ້ຮັບການຍ ໍ້ອງຍຕາມລະບຽບການ.
ຕິກາທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງອ່ ນໆ ແລະ ຂຕົ

ມາດຕາ 27 ມາດຕະການຕ່ ຜ ໍ້ລະເມີດ.
ໍ້ ່ ວມ ຫຼ ມີພດ
ິ ຼຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງໍ້ ທີ່ເມີນເສີຍບ່ ເຂົາຮ
ຶ ຕິກາກະທາຜິດຕ່ ການຈັດຕັງໍ້
1. ຕ່ ບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ໃຫໍ້ດາເນີນມາດຕະການ
ັ ມາດຕະການຂອງກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າກ່ ຽວຂໍ້ອງອ່ ນໆ ແລະ ຂຕົ
ປະຕິບດ
ຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂໍ້ອງການົດ.
ໍ້ າທີ່ໆປະຕິບດ
ໍ້ ່ ວມ ຫຼ ມີພດ
ັ ວຽກງານ ທີ່ເມີນເສີຍບ່ ເຂົາຮ
ຶ ຕິກາກະທາ
2. ຕ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ິ ຼຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງໍ້ ທີ່ພົວພັນກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ າກ່ ຽວຂໍ້ອງອ່ ນໆ
ຜິດຕ່ ບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ບດ
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ແລະ ກ່ ຄວາມເສຍຫາຍ, ຫຼບ
ົ ຫຼກ
ີ ຈາກຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຈະຖກປະຕິບດ
ັ ວິໄນຕາມລະ
ແລະ ຂຕົ
ບຽບການ, ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກົດໝາຍວ່າດໍ້ວຍກາລັງປໍ້ອງກັນຊາດ-ປໍ້ອງກັນຄວາມ
ສະ ຫງ ົບ ຫຼ ຖກດາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບການເບົາ ຫຼ ໜັກ ຕາມກົດໝາຍກ່ ຽວຂໍ້ອງການົດ.

ໝວດທີ VII
ບົດບັນຍັດສຼຸ ດທໍ້າຍ
ໍ້
ັ .
ມາດຕາ 28 ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໍ້
1. ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກ ຂັນນະຄອນຫຼ
ວງວຽງຈັນ, ອົງການປົກຄອງເມອງ, ອົງການ
ປົກຄອງບໍ້ານ ແລະ ທຼຸກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂໍ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮ,ໍ້ ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫໍ້ຄວາມຮ່ວມມໃນການ

ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຢ່າງເຂັມງວດ
ໍ້
ັ ຂຕົ
ັ ຜົນດີ.
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ິ ຼຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງພາຍໃນ
ິ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວຕາມ
2. ບຼຸ ກຄົນ, ນິຕບ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດາລົງຊີວດ
ໍ້
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ຢ່າງເຂັມງວດ.
ໍ້
ັ ຂຕົ
ຖະໜົນ ຢ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົ່ງຮັບຮ,ໍ້ ໃຫໍ້ຄວາມຮ່ວມມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ມາດຕາ 29 ຜົນສັກສິດ.
ໍ້ ກລົງສະບັບນີ ໍ້ ມີຜນ
ົ ສັກສິດ ພາຍຫຼງັ ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ເອົາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຫຼເອົາ
ຂຕົ
ໍ້
ລົງໃນເວັບໄຊ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 15 ວັນ ເປັນຕົນໄປ.

ໍ້
ເຈົາຄອງນະຄອນຫຼ
ວງວຽງຈັນ

ບ່ອນສົ່ງ:

ໍ້
ໍ້
- ເຈົາຄອງ-ຮອງເຈົ
າຄອງ
ນວ ທ່ານລະ
- ຫໍ້ອງວ່າການສນກາງພັກ

- ຫໍ້ອງວ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
- ຄະນະເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ

01 ສະບັບ;
01 ສະບັບ;
01 ສະບັບ;
01 ສະບັບ;
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- ກະຊວງ-ອົງການພັກ-ລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ບ່ອນລະ 01 ສະບັບ;
- ສະພາປະຊາຊົນ ນວ

01 ສະບັບ;

- ບັນດາເມອງໆລະ

01 ສະບັບ;

- ເກັບມ ໍ້ຽນສາເນົາ

02 ສະບັບ.

- ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ, ປກສ ເມອງ ບ່ອນລະ 01 ສະບັບ;
- ພະແນກການ, ອົງການລັດທຽບເທ່າົ ຂັນໍ້ ນວ ບ່ອນລະ 01 ສະບັບ;
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