
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ເລກທີ 126 ສປປ 

ລ�ດຖະດຳລ�ດ 
ຂອງປະທານປະເ�ດ 

ສາທາລະນະລ�ດ ປະຊາທິປະໄ� ປະຊາຊ�ນລາວ 
ກຽ່ວກບັການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ນ ໍາ້  

ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ 
_____________ 

 
 - ອີງຕາມລດັຖະທາໍມະນນູ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໝວດທີ V 
ມາດຕາ 53, ຂໍ ້1; 
 - ອີງຕາມມະຕິຕກົລງົ ຂອງກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 9 ສະໄໝສາມນັ ຂອງ ສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ III 
ກຽ່ວກບັການຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ ສະບບັເລກທີ 005 ລງົວນັ
ທີ 11 ຕລຸາ1996; 
 - ອີງຕາມການສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາແຫງ່ຊາດ ສະບບັເລກທີ 08 / ຄປຈ, ລງົວນັທີ 16 
ຕລຸາ 1996. 

 
ປະທານປະເທດ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ອອກລດັຖະດາໍລດັ: 
 

ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້. 
ມາດຕາ 2: ລດັຖະດາໍລດັສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
        ວຽງຈນັ, ວນັທີ  2 ພະຈກິ 1996 
         ປະທານປະເທດ 
         ໜຮູກັ ພມູສະຫວນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ         ເລກທີ 05/ສພຊ 

ມະຕິຕກົລງົ 
ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ 

ສາທາລະນະລດັ  ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ກຽ່ວກບັການຕກົລງົຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍ 

ວາ່ດວ້ຍ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້. 
_____________ 

 
 - ອີງຕາມມາດຕາ 40 ຂໍ ້2 ຂອງລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ມາດຕາ 2 ຂໍ ້2 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ
ສະພາແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 
 - ອີງຕາມການສະເໜີຂອງ ທາ່ນ ຄາໍອວ້ນ ບບຸຜາ ລດັຖະມນົຕີວາ່ການກະຊວງ ຍຕຸິທາໍ  ແຫງ່ ສາ
ທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 
 ພາຍຫລງັໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວກບັເນືອ້ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້;  ກອງປະຊຸມເທ່ືອທ່ີ 9 ສະໄໝສາມນັຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ຊຸດທີ III 
ໃນວາລະປະຊຸມຕອນບາ່ຍຂອງວນັສກຸ, ວນັທີ 11 ຕລຸາ 1996 
 

ຕກົລງົ: 
 
ມາດຕາ 1: ຮບັຮອງເອົາກດົໝາຍ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ ດວ້ຍຄະແນນສຽງຢາ່ງເປັນເອ

ກະສນັ. 
ມາດຕາ 2: ມະຕິຕກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສິດ ນບັແຕມ່ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 
          ວຽງຈນັ, ວນັທີ 11 ຕລຸາ 1996 
          ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
            ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ສະພາແຫງ່ຊາດ             ເລກທີ 02-96  

            ວນັທ່ີ 11/10/1996. 

ກດົຫມາຍ 
ວາ່ດວ້ຍ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

 
ໝວດທີ I 

ບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 
 

ມາດຕາ 1. ຫນາ້ທ່ີຂອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ 
ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ 

ມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີຈາໍເປັນ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຂດຸຄ ົນ້, ນາໍໃຊ,້ ພດັທະນານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະ
ຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຢູ ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແນໃສປ່ກົປກັຮກັສາ ນ ໍາ້ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫຄ້ງົຕວົຕະຫລອດໄປ ທງັຮບັປະກນັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະ
ພາບເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ທາງດາ້ນຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ, ສ ົ່ງ 
ເສີມກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍ, ພດັທະນາເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ທງັຮບັປະກນັບ່ໍໃຫກ້ໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 

ມາດຕາ 2. ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ນ ໍາ້ແມນ່ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຊະນດິຫນຶ່ ງທ່ີເປັນທາດແຫລວ ຊຶ່ ງແມນ່ຊບັພະຍາກອນ

ຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ພ້ືນຖານກວ່າໜູ ່ໃນບນັດາຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແມນ່ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິ ຫລື 

ບ່ໍມຊີວີດິ ຢູໃ່ນນ ໍາ້ ຫລື ໃນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເຊ່ັນ: ພືດ, ສດັນ ໍາ້, ຫີນ, ຫີນແຮ,່ ຊາຍ, ຕມົ, ແຮທ່າດ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 3. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ 
ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແມນ່ສະຖານທ່ີ ບອ່ນທ່ີມກີານເຕ້ົາໂຮມ, ອາໄສ, ພກັຕວົ ຫລື ເຄື່ ອນໄຫຼແບບຖາ

ວອນ ຫລື ຊ ົ່ວຄາວ ຂອງນ ໍາ້ທາໍມະຊາດ. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ມຢີູເ່ທິງຫນາ້ດນິ, ໃຕດ້ນິ ແລະ ໃນອາກາດ. 
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ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຫນາ້ດນິ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ທ່ີຢູເ່ທິງຫນາ້ດນິ ຊຶ່ ງເປັນສາຍຍາວຕິດຕ່ໍກນັ, ເປັນຈດຸ ເຊ່ັນ:  
ແມນ່ ໍາ້, ລາໍເຊ, ຫວ້ຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ, ທາມ, ເບືອມ, ນ ໍາ້ອອກບ່ໍເປັນຕ ົນ້. 
ແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ທ່ີຢູພ້ື່ນດນິເປັນຊ ັນ້, ເປັນຜ ົງ້, ເປັນສາຍ ຫລື ປນົກນັກບັ ເນືອ້ດນິ. 

ແຫຼງ່ນ ໍາ້ອາກາດ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ທ່ີຢູໃ່ນອາກາດ ທ່ີມສີະພາບເປັນອາຍ ຫລື ເປັນເມດັນອ້ຍໆ 
ໂຮມກນັຢູເ່ຊ່ັນ: ໝອກ, ເມກ, ຝນົ, ໝາກເຫັບ. 

ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ ແມນ່ຂອບເຂດເນືອ້ທ່ີດນິ ແລະ ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມທ້ກຸຕອນ ຕ ັງ້ແຕຍ່ອດນ ໍາ້ ຈນົ
ຮອດປາກນ ໍາ້ ບອ່ນທ່ີມສີນັປນັນ ໍາ້ ແລະ ບອ່ນທ່ີເຮັດໃຫເ້ມດັຝນົທ່ີຕກົລງົມາ ໄຫຼໂຮມກນັເຂ້ົາເປັນລະ
ບບົແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
 

ມາດຕາ 4. ກາໍມະສິດກຽ່ວກບັ ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແມນ່ກາໍມະສິດຂອງວງົຄະນະຍາດແຫງ່ຊາດ ຊຶ່ ງລດັເປັນ

ຕວົແທນໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະກາໍນດົການແບງ່ປນັ ໃຫພ້າກສວ່ນຕາ່ງໆ ຊມົໃຊຢ້າ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ 
ສມົເຫດສມົຜນົ. ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ຈະມສີິດຄອບຄອງນາໍໃຊນ້ ໍາ້  ແລະ ຊບັ
ພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເຂ້ົາໃນກດິຈະການໃດຫນຶ່ ງໄດ ້ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການທ່ີມ ີ
ສິດຫນາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງແລວ້ເທ່ົານ ັນ້ ຍກົເວັນ້ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດນອ້ຍ ຕາມທ່ີກດົຫມາຍສະບບັນີໄ້ດ້
ກາໍນດົໄວ.້ 
 

ມາດຕາ 5. ການສ ົ່ງເສີມ, ການພດັທະນາ, ການປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ລດັຖະບານສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາ, ການຂດຸຄ ົນ້, ນາໍໃຊ,້ ອະນລຸກັ ແລະ ປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ລວມທງັການ ສະກດັກ ັນ້ຜນົຮາ້ຍຈາກນ ໍາ້ ແລະ ທກຸການກະທາໍທ່ີຈະ 
ເຮັດໃຫນ້ ໍາ້ບກົແຫງ້. 
 

ມາດຕາ 6. ຫຼກັການພ້ືນຖານການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງດາໍເນນີໄປຕາມຫຼກັການ

ຄຸມ້ຄອງແບບລວມສນູ, ຄບົຊຸດ, ຄບົວງົຈອນ ຕາມແຜນການຈດັສນັ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 22 
ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 7. ພນັທະໃນການປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊ ້ແລະ ປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ດາໍເນນີໄປ

ຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົນ ັນ້ ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ມພີນັທະປະຕິບດັຕາມລະບຽບການ
ຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ. 
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ໝວດທີ II 
ການສາໍຫລວດ, ການຂຶນ້ບນັຊ ີ

ແລະ ການກາໍນດົປະເພດແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະອາ່ງຮບັນ ໍາ້ 
 
ມາດຕາ 8. ການສາໍຫລວດ ແລະ ການຂຶນ້ບນັຊ ີ

ກະຊວງກະສິກາໍ-ປ່າໄມຮ້ບັຜິດຊອບໂດຍກງົວຽກງານການສາໍຫລວດຂຶນ້ບນັຊແີຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ 
ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສມົທບົ ກບັຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 9. ການກາໍນດົປະເພດແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ເພ່ືອຮບັໃຊແ້ຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ ່ສາທາລະນະລດັ

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ, ໃຫຈ້ດັແຫຼງ່ນ ໍາ້ເປັນປະເພດຕາມຈດຸປະສງົຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
1. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ດື່ ມ ແລະ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃຊ ້ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກກ່ານ

ບໍລິໂພກ ແລະ ອບຸປະໂພກ ຂອງປະຊາຊນົ; 
2. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ສະຫງວນ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາສດັ, ພືດ, ສິ່ ງທ່ີມຊີີ

ວດິ, ສິ່ ງທ່ີບ່ໍມຊີວີດິ ແລະອື່ ນໆ ລວມທງັສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ, ສິ່ ງທ່ີມຄີວາມຫມາຍສາໍຄນັ ແລະ 
ມຄີນຸຄາ່ພິເສດ; 

3. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ເພ່ືອການຊນົລະປະທານ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໃຫ້
ແກກ່ານຜະລິດກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ແລະ ການລຽ້ງສດັ; 

4. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ເພ່ືອການຜະລິດພະລງັງານໄຟຟ້າ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ ເພ່ືອຜະລິດພະ
ລງັງານໄຟຟ້າ; 

5. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ອດຸສາຫະກາໍ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ເພ່ືອການຜະລິດອດຸສາຫະກາໍ; 
6. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ເພ່ືອການເດນີເຮອື ແລະ 

ການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້; 
7. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈດັສນັໄວ ້ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານທອ່ງທຽ່ວ; 
8. ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອຮກັສາສຂຸະພາບອະນາໄມ ແມນ່ແຫລງ່ນ ໍາ້ທ່ີຈດັສນັໄວ ້ ເພ່ືອຮບັໃຊສ້ຂຸະ

ພາບ ແລະການ ປ່ິນປວົ. 
 

ມາດຕາ 10. ປະເພດອາ່ງຮບັນ ໍາ້ 
ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ ມສີາມປະເພດ ຄ:ື ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ແມ,່ ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ສາຂາ ແລະອາ່ງຮບັນ ໍາ້ກິ່ ງ-ງາ່. 
1. ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ແມ ່ແມນ່ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຊຶ່ ງຢູໃ່ນດນິແດນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 
2. ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ສາຂາ ແມນ່ອາ່ງແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຢູໃ່ນດນິແດນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ທ່ີເປັນສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຫືຼສາຂາແມນ່ ໍາ້ອື່ ນໆ. 
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3. ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ກິ່ ງ-ງາ່ ແມນ່ອາ່ງ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ທ່ີຕກົໃສສ່າຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຫືຼ ສາຂາແມນ່ ໍາ້ອື່ ນໆ 
ຊຶ່ ງຢູໃ່ນດນິແດນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 

ອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ເປັນຜູຈ້ດັປະເພດ ແລະ ກາໍນດົຂອບເຂດຂອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້ 
ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 9 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 11. ການຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ 
ໃນການຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ ໃຫອ້ີງຕາມການສາໍຫລວດ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍ້

ມນູຕາ່ງໆ ເພ່ືອກາໍນດົການແບງ່ປນັ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫ້
ຖກືຕາມເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ. 
 

ມາດຕາ 12. ການກາໍນດົການແບງ່ປນັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ທ່ີມຢີູໃ່ນ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຖກືຊມົໃຊຢ້າ່ງທົ່ວເຖງິ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາຫມາຍ ລດັຖະບານຈະເປັນຜູ້
ກາໍນດົ ການແບງ່ປນັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
 

ໝວດທີ III 

ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
 

ມາດຕາ 13. ເປ້ົາຫມາຍຂອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາຫມາຍຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການບໍລິ

ໂພກ ແລະ ອບຸປະໂພກ ໃນຄອບຄວົ, ການຊນົລະປະທານ, ການຫາປາ, ລຽ້ງປາ ແລະສດັນ ໍາ້
ອື່ ນໆ, ການຜະລິດກະສິກາໍ-ປ່າໄມ,້ ການລຽ້ງສດັ, ການຜະລິດພະລງັງານໄຟຟ້າ, ການຜະລິດອດຸ
ສາຫະກາໍ, ການຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ, ການກລິາ, ການພກັຜອ່ນ, ການແພດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 

ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ການຊນົລະປະທານນ ັນ້ ຈະມຂໍີ້

ກາໍນດົສະເພາະ. 
ນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃດຫນຶ່ ງ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາຫມາຍການນາໍໃຊໃ້ດ

ຫນຶ່ ງ ຫລື ຫລາຍເປ້ົາຫມາຍກໄໍດ ້ແລວ້ແຕກ່ລໍະນ ີແລະ ຄວາມເຫມາະສມົ. ສາໍລບັແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ
ຕອ້ງສະຫງວນໄວ ້ ເປັນແຫຼງ່ນ ໍາ້ດື່ ມ ແລະ ນ ໍາ້ໃຊເ້ປັນຕ ົນ້ຕໍ, ສວ່ນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນກດິ
ຈະການຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍນ່ ັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

 
ມາດຕາ 14. ສິດໃນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ມສີິດນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ເຂ້ົາ
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ໃນການໃຊສ້ອຍໃນຄອບຄວົ ຫລື ໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ. 
ສິດໃນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ມ ີສາມ ລະດບັດ ັງ່ນີ:້ ຂະຫນາດນອ້ຍ, 

ຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍ.່ 
ສິດໃນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງປະຕິບດັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແຜນ

ການຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
 

ມາດຕາ 15. ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດນອ້ຍ 
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດນອ້ຍ ແມນ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງບ່ໍແມນ່

ລກັສະນະທລຸະກດິ ເພ່ືອຈດຸປະສງົດ ັງ່ນີ:້ 
1. ໃຊສ້ອຍໃນຄອບຄວົ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດສວ່ນລວມ ຂອງບາ້ນ ຫລື ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດ 

ທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ ກລິາ; 
2. ຫາປາ, ລຽ້ງປາ ຫລື ສດັນ ໍາ້ອື່ ນໆ;  
3. ຂດຸຄ ົນ້ເອົາດນິ, ຫີນ, ຫີນແຮ,່ ຊາຍ, ຕມົ ແລະ ພືດອື່ ນໆທ່ີມຢີູໃ່ນ ຫລື ຢູອ່ອ້ມແຫຼງ່

ນ ໍາ້;   
4. ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ແລະ ລຽ້ງສດັຂ ັນ້ພ້ືນຖານຂອງຄອບຄວົ. 
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດນອ້ຍນ ັນ້ຈະປະຕິບດັໄດ ້ ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກບ່ໍມກີານເກອືດຫາ້ມຈາກກະຊວງ 

ຫລື ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

ມາດຕາ 16. ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດກາງ 
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດກາງ ແມນ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອຈດຸປະ

ສງົດ ັງ່ນີ:້ 
1. ກໍ່ສາ້ງຝາຍ ຫລື ເຂື່ ອນຂະຫນາດນອ້ຍ, ສາ້ງສິ່ ງກດີກ ັນ້ເພ່ືອຢດຸ ຫລື ປ່ຽນທາງໄຫຼຂອງ

ນ ໍາ້ ຫລື ສາ້ງຝາຍ, ຄນັຄຕູດັຜາ່ນສາຍນ ໍາ້ ເພ່ືອໃຊເ້ປັນທາງທຽວ ຫລື ສາ້ງເປັນອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ຂະ
ຫນາດນອ້ຍ ສາໍລບັໃຊຜ້ະລິດ ພະລງັງານໄຟຟ້າ ຫລື ຊນົລະປະທານ, ລຽ້ງສດັ, ຫາປາ ແລະ 
ອື່ ນໆ; 

2. ຂດຸຄ ົນ້ເອົາຫີນ, ຫີນແຮ,່ ຊາຍ, ດນິ, ຕມົ, ແຮທ່າດ, ຕ ົນ້ໄມ ້ຫລື ອື່ ນໆ ທ່ີຢູໃ່ນ ຫລື ຢູ່
ອອ້ມແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົເບົາບາງຕ່ໍທາໍມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

3. ຕິດຕ ັງ້ເຄື່ ອງຈກັດດູນ ໍາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ເພ່ືອດາໍເນນີການຜະລິດ ຫລື ການບໍລິການທ່ີບ່ໍ
ແມນ່ ການໃຊສ້ອຍໃນຄອບຄວົ; 

4. ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ນ ໍາ້ເພ່ືອການທລຸະກດິທອ່ງທຽ່ວ, ທລຸະກດິກລິາ ແລະ ທລຸະກດິວດັທະນະທຳ. 
 

ມາດຕາ 17. ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດໃຫຍ່ ່
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດໃຫຍ ່ ແມນ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອຈດຸປະ
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ສງົດ ັງ່ນີ:້ 
1. ສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຂະຫນາດກາງ ແລະ ໃຫຍ ່ ເພ່ືອຈດຸປະສງົ ການຊນົລະປະທານ, ບໍລິ

ໂພກ, ອບຸປະໂພກ, ຜະລິດພະລງັງານໄຟຟ້າ; 
2. ກໍ່ສາ້ງອາຄານ ຫລື ການຕິດຕ ັງ້ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ, ອປຸະກອນ, ກນົຈກັຂະຫນາດໃຫຍ ່

ຢູໃ່ນເຂດແຫຼງ່ນ ໍາ້, ຢູໃ່ກຄ້ຽງ ຫລື ຢູອ່ອ້ມແຫຼງ່ນ ໍາ້; 
3. ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃນປະລິມານທ່ີສງູ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະ

ລິດຂອງໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍ. 
 

ມາດຕາ 18. ການນາໍໃຊແ້ຕລ່ະປະເພດ 
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດນອ້ຍບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຂໍອະນຍຸາດ. ສາໍລບັການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດກາງ 

ແລະ ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດໃຫຍນ່ ັນ້ ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຍຸາດ, ຂຶນ້ທະບຽນ ຫລື ເຮັດສນັຍາ. ນອກຈາກ
ນີສ້າໍລບັການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດໃຫຍນ່ ັນ້ ຕອ້ງມບີດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕັກນກິ, ບດົວພິາກຜນົກະທບົ
ຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສງັຄມົ ແລະ ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງຄກັແນ.່ 
 

ມາດຕາ 19. ການຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ການຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫປ້ະຕິບດັຕາມການຄຸມ້ຄອງແບບລວມສນູ 

ແລະ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ຕາມແຕລ່ະຂະຫນາດ ແລະ ສິດໃນການນາໍໃຊ ້ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດ
ຕາ 14 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 

ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດໃຫຍ ່ແມນ່ລດັຖະບານເປັນຜູອ້ະນມຸດັ. 
ການນາໍໃຊຂ້ະຫນາດກາງ ແມນ່ອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຜູອ້ະນມຸດັ, ແຕສ່າໍລບັການນາໍໃຊ້

ຂະຫນາດກາງ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັນ ັນ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມເຫັນດຈີາກລດັຖະບານ. 
ສວ່ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການນາໍໃຊນ້ ັນ້ ມອບໃຫຂ້ະແຫນງການ ແລະອາໍ

ນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເປັນຜູປ້ະຕິບດັ. 
 

ໝວດທີ IV 

ການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ  
ການຄຸມ້ຄອງ ກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

 
ມາດຕາ 20. ກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

ກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແມນ່ກດິຈະການກຽ່ວກບັການກໍ່ສາ້ງ, ຂດຸ, ເຈາະ, ຕິດຕ ັງ້, 
ປບັປງຸ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະສອ້ມແປງອາ່ງນ ໍາ້ ຫລືອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ສະ, ນ ໍາ້ສາ້ງ, ນ ໍາ້ບາດານ, 
ຮອ່ງ, ຄ ູ ຫລື ທ່ໍລະບາຍນ ໍາ້ ເພ່ືອຂດຸຄ ົນ້,ລວບລວມ,ທດົຫລືເກບັນ ໍາ້ຈາກ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ຫນາ້ດນິ, ແຫຼງ່
ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ຫລື ແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃນອາກາດ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນເປ້ົາຫມາຍໃດຫນຶ່ ງ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
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ມາດຕາ 13 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ລວມທງັກດິຈະການກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັຜນົຮາ້ຍ ຈາກໄພນ ໍາ້
ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພເຊາະເຈື່ອນ. 
 

ມາດຕາ 21. ການດາໍເນນີກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ ຈະດາໍເນນີກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃດຫນຶ່ ງໄດ້

ກຕ່ໍໍເມ ື່ອ ຫາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກອງົການທ່ີມສີິດຫນາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເທ່ົານ ັນ້ ຍກົເວັນ້ແຕກ່ດິຈະການ
ພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ທ່ີບ່ໍແມນ່ເປ້ົາຫມາຍເກອືດຫາ້ມ. 
 

ມາດຕາ 22. ຫລກັການຄຸມ້ຄອງກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງປະຕິບດັຕາມຫລກັການດ ັງ່ນີ:້ 
1. ຕອ້ງດາໍເນນີໃຫສ້ອດຄອ່ງ ກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ແຜນແມບ່ດົ, ແຜນພດັທະນາແຕລ່ະໄລຍະ ຂອງແຕລ່ະຂະແຫນງການ ແລະ ແຜນກໍ່ສາ້ງຂອງແຕ່
ລະໂຄງການທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັ; 

2. ຕອ້ງຮບັປະກນັ ການອະນລຸກັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ຄວາມສວຍງາມ ຂອງທິວທດັທາໍມະຊາດ; 

3. ຕອ້ງປ້ອງກນັຜນົຮາ້ຍຕາ່ງໆຈາກນ ໍາ້; 
4. ຕອ້ງດາໍເນນີພາຍໃຕກ້ານກວດກາ ຂອງອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະ

ຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
 

ມາດຕາ 23. ການຄຸມ້ຄອງກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ຂະແຫນງການ ແລະ ອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ມ ີ

ຫນາ້ທ່ີອອກລະບຽບການ ກຽ່ວກບັກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີດາໍເນນີກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ມຫີນາ້ທ່ີ

ບວົລະບດັ, ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງກໍ່ສາ້ງຂອງຕນົ ໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບດ ີແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ. 
ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້  ທ່ີໄດຊ້ມົໃຊ ້ຫລື ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກກດິ

ຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ມຫີນາ້ທ່ີປະກອບສວ່ນ ເຂ້ົາໃນການໃຫຂໍ້ມ້ນູ, ບວົລະບດັ, ປກົປກັຮກັສາ
ກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ນ ັນ້. 
 

ມາດຕາ 24. ທຶນປະກອບສວ່ນໃນການປກົປກັຮກັສາ ຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ຜູດ້າໍເນນີກດິຈະການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງມທຶີນ

ປະກອບສວ່ນ ໃນການປກົປກັຮກັສາຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້. 
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ມາດຕາ 25. ການສ ົ່ງເສີມການປກົປກັຮກັສາ ການພດັທະນາຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານຜະລິດ ພະລງັງານໄຟຟ້າ 
ລດັຖະບານສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ເຂ້ົາໃສກ່ານ

ຜະລິດພະລງັງານໄຟຟ້າ ຂະຫນາດໃຫຍ,່ ຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດນອ້ຍ ຢູແ່ຫຼງ່ນ ໍາ້ບອ່ນທ່ີມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂ ສາ້ງພະລງັງານໄຟຟ້າ. ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິທາ່ແຮງ ແລະ 
ຜນົກະທບົຂອງມນັ, ບອ່ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ຄວນສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ຫລາຍແຫງ່ ຫລື ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ 
ທ່ີມຜີນົປະໂຫຍດຫລາຍດາ້ນ ແບບມແີຜນການໃນລາໍນ ໍາ້ດຽວກນັ. 

ໃນການສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິການປກົປກັຮກັສາຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງນ ໍາ້, ປ່າໄມ,້ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການປ້ອງກນັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການສະຫນອງນ ໍາ້, ການຊນົລະປະທານ, ການຄມົມະນາ
ຄມົທາງນ ໍາ້, ການຫາປາ, ລຽ້ງປາ, ສດັນ ໍາ້ ແລະອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 26. ການສ ົ່ງເສີມໃຫປ້ະຊາຊນົສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ 
ລດັສ ົ່ງເສີມໃຫປ້ະຊາຊນົສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້

ແລະ ລຽ້ງສດັ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ມຫີນາ້ທ່ີປກຸລະດມົ ແລະ ມວີທີິການຊຸກຍູຢ້າ່ງ
ເຫມາະສມົ ເຊ່ັນ: ມນີະໂຍບາຍໃຫສ້ິນເຊື່ ອ, ຍກົເວັນ້ ຫລື ລດຸຜອ່ນພາສີອາກອນເປັນຕ ົນ້ .  
 

ມາດຕາ 27. ການອວາ່ຍ,ແຍກຫລືປ່ຽນທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ 
ໃນກດິຈະການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ນ ັນ້ ສາໍຫລບັຂະຫນາດນອ້ຍ ການອວາ່ຍ, ແຍກ ຫລື 

ປ່ຽນ ທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງ ຫລື ກາໍແພງນະ
ຄອນ; ຂະຫນາດກາງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກລດັຖະບານ; ຂະຫນາດໃຫຍ ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຄວາມ
ເຫັນດ ີຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ.  
 

ມາດຕາ 28. ການໂຍກຍາ້ຍປະຊາຊນົ 
ໃນເມ ື່ອມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໂຍກຍາ້ຍປະຊາຊນົ ອອກຈາກສະຖານທ່ີ ແລະ ບໍລິເວນໂຄງ

ການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ນ ັນ້ ເຈົາ້ຂອງໂຄງການ ຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ໃນການຊອກບອ່ນຢູອ່າ
ໄສ ແລະ ທ່ີທາໍມາຫາກນິ ອນັເຫມາະສມົໃຫເ້ຂົາເຈົາ້. ທຶນທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການໂຍກຍາ້ຍ, ໃຫ້
ຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ຫລື ໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍແກປ່ະຊາຊນົນ ັນ້ ແມນ່ໃຫຄ້ດິໄລເ່ຂ້ົາ ໃນມນູຄາ່ການລງົ
ທຶນຂອງໂຄງການ. 
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ໝວດທີ V 
ການປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

 
ມາດຕາ 29. ການປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ມພີນັທະປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ບ່ໍເຮັດໃຫນ້ ໍາ້ຕື້ນເຂນີ, ບກົແຫງ້, ເປິະເປ້ືອນ ຫລື ເນ່ົາເຫມນັ ແລະບ່ໍໃຫກ້ໍ່ຜນົເສຍຫາຍແກ່
ນ ໍາ້, ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້, ຊບັສມົບດັສາທາລະນະ ແລະ ຊບັສມົບດັຂອງບກຸຄນົອື່ ນ. ການນາໍ
ໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ຕອ້ງມກີານປະຢດັ ແລະ ໃຫມ້ມີາດຕະການຫລດຸຜອ່ນ ຜນົກະ
ທບົທ່ີບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງທາໍມະຊາດ. ນອກຈາກນີຍ້ງັມພີນັທະປກົປກັຮກັ
ສາ, ຟ້ືນຟ ູແລະບລູະນະຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ດນິ ໃນເຂດອາ່ງຮບັນ ໍາ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມແຜນ
ຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້, ປ່າໄມ,້ ທ່ີດນິ ແລະ ລະດກູານຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດບໍລິເວນຕ ົນ້ກາໍ
ເນດີຂອງນ ໍາ້ ຫລື ຢູອ່ອ້ມແຫຼງ່ນ ໍາ້. 

ລດັຖະບານຈະເປັນຜູກ້າໍນດົເຂດປກົປກັຮກັສາ ແລະ ເຂດສະຫງວນ ເພ່ືອອະນລຸກັຊບັພະຍາ
ກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້. 

 
ມາດຕາ 30. ເຂດປ້ອງກນັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

ລດັຖະບານເປັນຜູກ້າໍນດົເຂດປ້ອງກນັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ ເພ່ືອແນໃສຕ່ອບ
ສະຫນອງປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້ ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. ບໍລິ
ເວນເຂດປ້ອງກນັດ ັງ່ກາ່ວ ອາດຈະຫມາຍເຂດແດນ ຫລື ລອ້ມຮ ົວ້ໄວ້.້ ໃນບໍລິເວນເຂດປ້ອງກນັ ບ່ໍ
ໃຫມ້ສີິ່ ງປກຸສາ້ງ, ທາໍການຜະລິດກະສິກາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ, ລຽ້ງສດັ, ຂດຸຄ ົນ້ຫີນ, ແຮທ່າດ, ດນິ, 
ຊາຍ, ຖອກຂີເ້ຫຍື້ອ, ສິ່ ງເສດເຫລືອ, ນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ຂອງເບື່ ອ, ວດັຖເຸຄມ,ີ ຖິມ້ລະເບີດ,ຝງັຊາກສບົ 
ຫລື ຊາກສດັ ແລະອື່ ນໆ ທ່ີກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ມຄີວາມເສຍຫາຍ ຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຂອງ
ນ ໍາ້ ຫລື ມກີານສຽ່ງຕ່ໍການແຜຂ່ະຫຍາຍເຊືອ້ພະຍາດຕາ່ງໆນ ັນ້ ລດັຖະບານຈະກາໍນດົເຂດ ຫລື 
ເນືອ້ທ່ີປ້ອງກນັເພ່ີມເຕີມ ຫລື ນາໍໃຊມ້າດຕະການປ້ອງກນັອື່ ນໆອີກ. 
 

ມາດຕາ 31. ການເກອືດຫາ້ມ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ມປີະສິດທິຜນົ ຫາ້ມເດັດ

ຂາດບ່ໍໃຫ ້ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ :  
1. ດາໍເນນີການນາໍໃຊ,້ ຂດຸຄ ົນ້ ຫລື ທາໍລາຍນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ທ່ີຢູໃ່ນ

ເຂດສະຫງວນ; 
2. ຕດັຕ ົນ້ໄມທ່ີ້ຢູໃ່ນເຂດປ້ອງກນັຕ ົນ້ກາໍເນດີຂອງນ ໍາ້ ຫລື ຢູອ່ອ້ມແຫຼງ່ນ ໍາ້; 
3. ຂດຸ, ເຈາະ, ກ ົ່ນ ຫລື ປບັແປງຫນາ້ດນິ ທ່ີຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີມກີານເຊາະເຈື່ອນ ໃນເຂດອາ່ງ
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ຮບັນ ໍາ້, ຖິມ້ ຫລື ຖອກເທວດັຖສຸິ່ ງຂອງ ລງົໃນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈະພາໃຫແ້ຫຼງ່ນ ໍາ້ຕຶ້ນເຂນີ ບກົແຫງ້ ຫລື 
ເນ່ົາເຫມນັເປັນພິດ. 

ຫາ້ມການກະທາໍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີເ້ວັນ້ເສຍແຕໄ່ດຮ້ບັອະນຍຸາດ: 
1. ກໍ່ສາ້ງ ຫລືປກຸສາ້ງຢູແ່ຄມນ ໍາ້, ຮມີນ ໍາ້ ແລະໃນນ ໍາ້; 
2. ຂດຸຄ ົນ້, ດດູ ຫລື ຈກົເອົາຊາຍ, ຫີນແຮ,່ ແຮທ່າດ, ດນິ ຫລື ຕມົ ອອກຈາກພ້ືນທ່ີແຄມ

ຝ ັ່ງ ຫລື ເຂດອອ້ມແຫຼງ່ນ ໍາ້; 
3. ຂດຸຄອງລະບາຍນ ໍາ້, ຖມົ, ດດັແປງ ຫລື ປ່ຽນເນືອ້ທ່ີແມນ່ ໍາ້, ຫນອງ, ບຶງ, ທາມທ່ີເປັນ

ຂອງສາທາລະນະລວມທງັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍຜນົປະໂຫຍດຂອງສາ
ທາລະນະ ແລະ ຜູອ້ື່ ນ; 

4. ກໍ່ສາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ຫລື ກດີຂວາງທາງຄມົມະນາຄມົທາງນ ໍາ້; 
5. ດດັແປງທາງໄຫຼຂອງນ ໍາ້ ຫລື ສາ້ງປະຕປິູດ-ເປີດນ ໍາ້, ຂດຸ ຫລື ຈກົ ຮອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ 

ຂະຫນາດກາງ ຫລື ຂະຫນາດໃຫຍ.່ 
ຄຽງຄູກ່ບັການເກອືດຫາ້ມເທິງນີ ້ ລດັຖະບານຍງັສ ົ່ງເສີມການປກູຕ ົນ້ໄມ ້ ແລະ ຟ້ືນຟປູ່າໄມ ້

ຢູໃ່ນເຂດປ້ອງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ອີກດວ້ຍ. 
 

ມາດຕາ 32. ມາດຕະຖານຄນຸນະພາບນ ໍາ້ 
ອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ເປັນຜູກ້າໍນດົມາດຕະຖານຄນຸນະພາບນ ໍາ້ດື່ ມ ແລະ ນ ໍາ້  ທ່ີ

ໃຊແ້ລວ້ ຊຶ່ ງລະບາຍລງົສູແ່ຫຼງ່ນ ໍາ້ ຫລື ແຫງ່ອື່ ນໆ. 
 

ຫມວດທີ VI 

ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັ 
 

ມາດຕາ 33. ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັ 
ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັ ແມນ່ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ທ່ີຕອ້ງໃຫເ້ປັນໄປຕາມ

ທາໍມະຊາດ ຫລື ຕາມກດົຫມາຍກາໍນດົ. 
 

ມາດຕາ 34. ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັຕາມທາໍມະຊາດ 
ຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນິຕອນເທິງ ບ່ໍມສີິດກດີກ ັນ້ການໄຫລອນັປກົກະຕິຂອງນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈະສາ້ງຄວາມ

ເສຍຫາຍໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ມົໃຊນ້ ໍາ້ຢູໃ່ນທ່ີດນິຕອນລຸມ່. 
ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານກດີກນັ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກຜູ່ຊ້ມົໃຊນ້ ໍາ້ຢູທ່ີ່ດນິຕອນລຸມ່ນ ັນ້ ຜູ້

ຄອບຄອງທ່ີດນິຕອນເທິງຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍຕາມຄວາມເຫມາະສມົ. 
ຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນິຕອນລຸມ່ ຈາໍຕອ້ງໄດໃ້ຫນ້ ໍາ້ທ່ີໄຫລໂດຍທາໍມະຊາດ ຈາກທ່ີດນິຕອນເທິງລງົ

ສູ ່ຫລື ຜາ່ນທ່ີດນິຂອງຕນົ. 
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ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນິຕອນລຸມ່ ຫາກໄດກ້ກັຕນັນ ໍາ້ ຊຶ່ ງໄດກ້ໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກຜູ່້
ຄອບຄອງທ່ີດນິຕອນເທິງ ຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນິຕອນລຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ກຕໍອ້ງຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍ
ຫາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ນ ັນ້. 
 
 

ມາດຕາ 35. ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັຕາມກດົຫມາຍ 
ຜູທ່ີ້ໄດປ້ກຸສາ້ງ ຫລື  ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫດ້າໍເນນີກດິຈະການໃດຫນຶ່ ງ ມສີິດໄດຮ້ບັທາງ

ຜາ່ນຂອງນ ໍາ້ທກຸປະເພດລວມທງັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ນ ໍາ້ເສຍຄນຸ ຫລືນ ໍາ້ເປັນພິດ ໂດຍໃຊທ່ໍ້ ຫລື ຂດຸຮອ່ງ
ຜາ່ນທ່ີດນິຂອງບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ແຕຕ່ອ້ງມມີາດຕະການຢາ່ງເຫມາະສມົ 
ແລະ ບ່ໍໃຫກ້ໍໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແກຜູ່ຄ້ອບຄອງທ່ີດນິຕອນທ່ີນ ໍາ້ໄຫລຜາ່ນນ ັນ້ . 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານລະເມດີ ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັຕາມກດົຫມາຍ ອນັໄດກ້ໍ່

ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ແລວ້ ຜູລ້ະເມດີ ແລະ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັ
ຜນົປະໂຫຍດຈາກກລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍ ຕາມຄວາມເຫມາະສມົ. ຖາ້ວາ່ຜູຍ້ອມ
ຮບັຕາມກດົຫມາຍ ຫາກຖກືເສຍຫາຍ ແຕກ່ໄໍດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນາໍແລວ້ກຕໍອ້ງໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍ 
ຕາມຄວາມເຫມາະສມົເຊ່ັນກນັ. 
 

ມາດຕາ 36. ສິດຂອງຜູຄ້ອບຄອງ ຫລື ຜູທ່ີ້ຢູ່ໃກຄ້ຽງທ່ີດນິ ທ່ີເປັນທາງຜາ່ນຂອງນ ໍາ້ 
ຜູຄ້ອບຄອງທ່ີດນິທ່ີເປັນທາງນ ໍາ້ຜາ່ນ ຫລື ທ່ີດນິໃກຄ້ຽງ ມສີິດໃຊກ້ດິຈະການທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ

ມາດຕາ 35 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ ແຕຕ່ອ້ງປະກອບສວ່ນໃນການໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ຄາ່ກໍ່

ສາ້ງ, ຄາ່ນາໍໃຊ ້ແລະ ຄາ່ບວົລະບດັ ຮກັສາຕາມສວ່ນທ່ີຕນົນາໍໃຊກ້ດິຈະການເຫລ່ົານ ັນ້. 
 

ມາດຕາ 37. ສິດ ແລະ ພນັທະຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ 
ອງົການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້ມສີິດຕິດຕ ັງ້, ປກຸສາ້ງສິ່ ງທ່ີ

ຈາໍເປັນໃສທ່ີ່ດນິຂອງບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ ເພ່ືອແຈກຢາຍ, ກວດການ ໍາ້ ຫລື ປບັ
ປງຸຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້ ລວມທງັສິດເນ່ັງສາຍໄຟຟ້າ, ທ່ໍນ ໍາ້ຜາ່ນທ່ີດນິດ ັງ່ກາ່ວ ແຕຕ່ອ້ງໄດທ້ດົແທນ
ຄາ່ເສຍຫາຍ ທ່ີເກດີຂຶນ້ນ ັນ້ຢາ່ງເຫມາະສມົ. 
 

ມາດຕາ 38. ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ 
ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີເນື່ ອງມາຈາກ ສະພາວະຄວາມເປັນຈງິທ່ີຕອ້ງຍອມຮບັ ແມນ່ອາໍນາດການປກົ

ຄອງ ເປັນຜູແ້ກໄ້ຂດວ້ຍການໄກເ່ກຍ່. ຖາ້ຫາກບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດ ້ ແມນ່ສານຈະເປັນຜູພິ້ຈາລະ
ນາແກໄ້ຂ. 
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ຫມວດທີ VII 
ການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ການຕາ້ນຜນົຮາ້ຍຈາກນ ໍາ້ 

 

ມາດຕາ 39. ຜນົເສຍຫາຍຈາກນ ໍາ້ 
ຜນົເສຍຫາຍຈາກນ ໍາ້ ແມນ່ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເນື່ ອງມາຈາກນ ໍາ້ ຍອ້ນໄພທາໍມະຊາດ ຫລື 

ຍອ້ນການກະທາໍຂອງຄນົເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ນ ໍາ້ມາກ, ນ ໍາ້ຍື່ ງ, ການເກດີນ ໍາ້ເຄັມ, ນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ນ ໍາ້ເສຍ 
ຄນຸ, ນ ໍາ້ຂຸນ່, ນ ໍາ້ຕື້ນເຂນີ, ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 40. ການຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ອາໍນາດການປກົຄອງທກຸຂ ັນ້ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການນາໍພາ ແລະ ນາໍໃຊມ້າດຕະການ 

ຕາ່ງໆ ທ່ີມປີະສິດທິຜນົ, ປະຕິບດັຕາມແຜນການລວມ ແລະ ຄາໍແນະນາໍ ກຽ່ວກບັການກນັ ແລະ 
ຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ໃນກລໍະນທ່ີີມໄີພນ ໍາ້ຖວ້ມເກດີຂຶນ້ກະທນັຫນັ ອາໍນາດການປກົຄອງໃນບອ່ນນ ັນ້ 
ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການແກໄ້ຂ. 

ເພ່ືອກນັ ແລະ ຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ອາໍນາດການປກົຄອງແຕລ່ະຂ ັນ້ ມສີິດລະດມົວດັຖອຸປຸະ
ກອນ, ແຮງງານ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ, ຂອງບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ເຂ້ົາ
ໃນການກນັ ແລະ ຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. ເມ ື່ອວຽກງານສິ້ນສດຸແລວ້ ຕອ້ງສ ົ່ງວດັຖອຸປຸະກອນນ ັນ້ຄນືໃຫ້
ເຈົາ້ຂອງ ແລະ ໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍຫາຍ ຂອງວດັຖອຸປຸະກອນດ ັງ່ກາ່ວ ຕາມຄວາມເຫມາະສມົ. 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ມພີນັທະໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມແືກອ່າໍນາດການປກົຄອງ 
ໃນການກນັ ແລະ ຕາ້ນໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ. 
 

ມາດຕາ 41. ການກນັ ແລະ ຕາ້ນໄພເຊາະເຈື່ອນ 
ອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທກຸຂ ັນ້ ຕອ້ງເພ່ີມທະວກີານນາໍ 

ພາ ໃນການກນັ ແລະ ຕາ້ນໄພເຊາະເຈື່ອນ. ຫາ້ມດາໍເນນີກດິຈະການທ່ີຈະພາໃຫເ້ກດີການເຊາະ
ເຈື່ອນເຊ່ັນ: ການກໍ່ສາ້ງ, ການຕດັຕ ົນ້ໄມ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ເອົາຫີນ, ຫີນແຮ,່ ດນິ, ຊາຍ, ແຮທ່າດ 
ແລະອື່ ນໆ. ນອກຈາກນ ັນ້ແລວ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານສະກດັກ ັນ້ໄພ ຈາກການເຊາະເຈື່ອນມປີະສິດທິຜນົ 
ອງົການດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງມແີຜນການ ເພ່ືອກນັໄພເຊາະເຈື່ອນ ຢູບ່ອ່ນທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນເຊ່ັນ: ການປກູ
ຕ ົນ້ໄມຕ້າມຕາຝ ັ່ງ ແລະ ດາໍເນນີມາດຕະການອື່ ນໆ. 
 

ມາດຕາ 42. ການປ້ອງກນັນ ໍາ້ເປ້ືອນ ແລະ ນ ໍາ້ເສຍຄນຸ 
ນ ໍາ້ເປ້ືອນແມນ່ນ ໍາ້ທ່ີບ່ໍສະອາດ ຫລື ນ ໍາ້ທ່ີໄດຜ້າ່ນການໃຊແ້ລວ້ ຊຶ່ ງສາມາດນາໍມາໃຊໄ້ດອ້ີກ

ພາຍຫລງັທ່ີໄດຜ້າ່ນການບາໍບດັແລວ້. 
ນ ໍາ້ເສຍຄນຸ ແມນ່ນ ໍາ້ທ່ີຜາ່ນການໃຊແ້ລວ້ ທ່ີມສີິ່ ງສກົກະປກົ, ສານເຄມເີຈອືປນົຢູ ່ ຊຶ່ ງພາໃຫ້

ເສຍຄນຸລກັສະນະຂອງນ ໍາ້ ທ່ີເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
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ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ ຕອ້ງເຄົາລບົລະບຽບການ ກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັນ ໍາ້ເສຍຄນຸ. 
ຫາ້ມທກຸການກະທາໍ ທ່ີຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກນ່ ໍາ້ ຫລື ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້, ສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ສດັ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ, ຫາ້ມຖິມ້ ຫລື ປ່ອຍສິ່ ງເສດເຫລືອທກຸປະ
ເພດ ລງົໃນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຊຶ່ ງຈະກໍ່ໃຫເ້ກດີນ ໍາ້ເປ້ືອນ ຫລື ນ ໍາ້ເສຍຄນຸເກນີລະດບັມາດຕະຖານຄວາມເປິະ 
ເປ້ືອນ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັ. 

ກອ່ນຈະຖິມ້, ປ່ອຍນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ນ ໍາ້ເສຍຄນຸ ຫລື ສິ່ ງເສດເຫລືອ ທ່ີເກນີລະດບັມາດຕະຖານ 
ລງົສູແ່ຫຼງ່ນ ໍາ້ ຕອ້ງໄດມ້ກີານບາໍບດັເສຍກອ່ນເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ຈາກໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ, ໂຮງຂາ້ສດັ, ໂຮງ
ພະຍາບານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຖາ້ບກຸຄນົໃດຫາກພບົເຫັນການກະທາໍທ່ີກາ່ວເທິງນີ ້ ຕອ້ງລາຍງານໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງ 
ບາ້ນ ຫລື ອງົການທ່ີມຫີນາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບກຽ່ວຂອ້ງຊາບ ເພ່ືອມວີທີິການແກໄ້ຂຢາ່ງທນັການ. 
 

ມາດຕາ 43. ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ອງົການຮບັຜິດຊອບກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ມຫີນາ້ທ່ີຕິດຕາມ, ກວດກາ

ຢາ່ງເປັນປະຈາໍ ກຽ່ວກບັການເຄົາລບົ ແລະ ປະຕິບດັບນັດາມາດຕະການດ ັງ່ນີ ້: 
1. ມາດຕະຖານ, ປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້ ຕາມທ່ີລະບຽບກດົຫມາຍໄດກ້າໍນດົ

ໄວ;້ 
2. ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມປະເພດ ແລະ ລະບອບ

ການນາໍໃຊ;້ 
3. ການປະຕິບດັໂຄງການກໍ່ສາ້ງກຽ່ວກບັການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມແຜນການ 

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແຜນແມບ່ດົ ແລະ ແຜນກໍ່ສາ້ງ 
ກຽ່ວກບັການພດັທະນາແຫຼງ່ນ ໍາ້. 

ນອກຈາກການປະຕິບດັລະບຽບກດົຫມາຍອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ແລວ້ ຍງັຕອ້ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ກອງທຶນ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ
ແຫຼງ່ນ ໍາ້ອີກຕື່ ມ. 

 

ຫມວດທີ VIII 

ການຮວ່ມມສືາກນົກຽ່ວກບັການນາໍໃຊ,້ 
ຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ,ພດັທະນານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 

 

ມາດຕາ 44. ການພດັທະນາ,  ການຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ລະຫວາ່ງປະເທດ 
ການຂດຸຄ ົນ້, ນາໍໃຊ,້ ຄອບຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່

ນ ໍາ້ລະຫວາ່ງປະເທດ, ຕອ້ງດາໍເນນີໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດົຫມາຍ ລະຫວາ່ງຊາດ ແລະ ສນົທິສນັຍາທ່ີ
ໄດເ້ຊັນນາໍກນັເຊ່ັນ: ການນາໍໃຊ,້ ການອະນລຸກັແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ຮວ່ມລະຫວາ່ງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ ຕອ້ງດາໍເນນີບນົພ້ືນຖານ
ຄວາມຍຕຸິທາໍ, ສມົເຫດສມົຜນົ, ຄວາມສະເຫມພີາບ, ການເຄົາລບົເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ 
ຜືນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນຂອງກນັ ແລະກນັ. 
 

ມາດຕາ 45. ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ລະຫວາ່ງປະເທດ 
ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທ່ີເກດີຂຶນ້ລະຫວາ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກບັປະເທດ

ໃກຄ້ຽງ ກຽ່ວກບັການຂດຸຄ ົນ້, ນາໍໃຊ,້ ຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ແລະ ການປ້ອງກນັຜນົເສຍຫາຍຈາກນ ໍາ້ ຕອ້ງແກໄ້ຂໂດຍລດັຖະບານແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາ
ທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ກບັລດັຖະບານຂອງປະເທດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ບນົພ້ືນຖານມດິຕະພາບ, ສະເຫມີ
ພາບ ໂດຍຜາ່ນທາງການທດູ ແລະ ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາລະຫວາ່ງຊາດ ທ່ີ ສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ແລະຮບັຮູ.້ 
 

ຫມວດທີ IX 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 46. ການປະຕິບດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ 

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີມຜີນົງານດເີດ່ັນ ໃນການປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະ
ນາ, ຂດຸຄ ົນ້, ນາໍໃຊ,້ ອະນລຸກັແຫລງ່ນ ໍາ້, ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຢາ່ງມປີະ
ສິດທິຜນົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ແຜນຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແຜນ
ອະນລຸກັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັການສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແລະ ການປກູຕ ົນ້ໄມ ້ຢູ່
ໃນເຂດປ້ອງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ ຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ຊຶ່ ງລດັຖະບານເປັນຜູກ້າໍ
ນດົ. 
 

ມາດຕາ 47. ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 
ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້  ທ່ີໄດລ້ະເມດີກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ຈະຖກືສຶກສາອບົ

ຮມົ, ປບັໃຫມ ຫລື ລງົໂທດຕາມລະບຽບ ກດົຫມາຍ ຂອງສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊນົລາວ ແລວ້ແຕກ່ລໍະນໃີນສະຖານຫນກັ ຫລື ເບົາ.  

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານໃຊແ້ທນທາງແພງ່ ຫລື ມກີານລງົໂທດທາງອາຍາ ສິ່ ງກໍ່ສາ້ງ ຫລື ກດິຈະ
ການທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງນ ັນ້ ຈະຖກືຮືຖ້ອນ ຫລື ທາໍລາຍຖິມ້. 
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ຫມວດທີ X 
ບດົບນັຍດັສດຸທ້າຍ 

 

ມາດຕາ 48. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ລດັຖະບານແຫງ່ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ມຫີນາ້ທ່ີອອກຂໍກ້າໍນດົ

ລະອຽດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
 

ມາດຕາ 49. ຜນົສກັສິດ 
ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສິດ ຫລງັຈາກ 90 ວນັ ນບັແຕມ່ ືປ້ະທານປະເທດ ແຫງ່ ສາ

ທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດາໍລດັ ປະກາດໃຊ ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. ຂໍກ້າໍ
ນດົ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ທ່ີຂດັກບັກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕຖ່ກືຍກົເລີກ. 
 

      ວຽງຈນັ, ວນັທີ 11 / 10 / 1996. 
        ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
        ສະໝານ ວຍິະເກດ 
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