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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ລັດຖະບານ                                                                                   ເລກທີ:              /ລບ 
                                                                       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 

 

(ຮາ່ງ) 
ດາໍລດັ 

ວາ່ດວ້ຍກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 03/ສພພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021; 
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2018; 
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ສະບັບເລກທີ  ...../ຍທຂ, ລົງວັນທີ..... 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 

ໝວດທ ີ1  
ບດົບນັຍດັທົົ່ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ກໍານົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມ 

ກວດກາ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ ເພືົ່ອລະດົມ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ສະສົມ ທຶນ ແນໃສ່ໃຫ້ມີ
ທຶນພຽງພໍ ແລະ ຍືນຍົງ ເພຶົ່ອນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຕາມ ຂະບວນ, ສະຖານີ ແລະ 
ແລວທາງ ລົດໄຟ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

ມາດຕາ 2 ກອງທຶນປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ ຂຽນຫຍໍີ້ວ່າ: “ກປຟ” ແມ່ນກອງທຶນຂອງລັດ ທີົ່ສ້າງຕັີ້ງ

ຂຶີ້ນ ເພືົ່ອສະສົມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານ ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພ ຕາມ ຂະບວນ, ສະຖານີ ແລະ ແລວທາງ ລົດໄຟ ຂອງ ຕໍາຫຼວດລົດໄຟ, ເຈົີ້າໜ້າທີົ່ກວດກາການ
ແລ່ນລົດໄຟ ແລະ ກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ໂລ່ງລ່ຽນ. 

ມາດຕາ 3 ຫຼກັການ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້ກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ກປຟ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຄຸ້ມຄອງ ກປຟ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ 

ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍ ຕາມແຜນການປະຈໍາປີ; 
2. ນໍາໃຊ້ກອງທຶນ ໃຫ້ຖືກຕາມເປົີ້າໝາຍ, ປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ; 
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3. ເຄືົ່ອນໄຫວລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຜ່ານລະບົບບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ບົນພືີ້ນຖານແຜນລາຍຈ່າຍ
ທີົ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈ່າຍ ຈາກ ກະຊວງການເງິນ ຕາມການມອບຕົວເລກລາຍຮັບເຂົີ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່
ລະປ.ີ ສໍາລັບຍອດເຫືຼອບັນຊີເງິນຝາກ ແມ່ນສະສົມເປັນລາຍຮັບ ເພືົ່ອນໍາໃຊ້ໃນປີຕໍົ່ໄປ; 

4. ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ເປັນປົກກະຕິຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ໝວດທ ີ2  
ແຫຼົ່ງລາຍຮບັ ແລະ ການນາໍໃຊກ້ອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 

ມາດຕາ 4 ແຫຼົ່ງລາຍຮບັ 
ແຫຼົ່ງລາຍຮັບເຂົີ້າໃນ ກປຟ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ຄ່າບໍລິການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ; 
2. ຄ່າປັບໃໝຜ ້ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການລົດໄຟ; 
3. ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງຂອງ ລັດ, ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
4. ດອກເບ້ຍເງິນຝາກທະນາຄານຈາກບັນຊີລາຍຮັບ ກປຟ; 
5. ລາຍຮັບອືົ່ນທີົ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ສ່ວນຄ່າບໍລິການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ມາດຕາ 5 ການນາໍໃຊ ້ກອງທນືປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ ນໍາໃຊ້ເຂົີ້າໃນເປົີ້າໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ກໍົ່ສ້າງ, ບ ລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການຢ ່ແຕ່ລະສະຖານີ, ຄ້າຍ, ປ້ອມຍາມ, ທາງເຂົີ້າ

ຄ້າຍ, ທາງລາດຕະເວນ ແລະ ສິົ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອືົ່ນ ທີົ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດ
ໄພທາງລົດໄຟ; 

2. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ; 
3. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການແລ່ນລົດໄຟ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ປຶີ້ມຄ ່ມື ແລະ 

ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການແລ່ນລົດໄຟ; 
4. ສະໜອງ ຍານພາຫະນະ, ເຄືົ່ອງມື ແລະ ວັດຖ ປະກອນ ເຂົີ້າໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງ

ລົດໄຟ; 
5. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງ

ລົດໄຟ; 
6. ຈັດ ກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ; 
7. ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າສະມາຊິກຂອງ ອົງການຈັດຕັີ້ງລົດໄຟສາກົນ; 
8. ໃຊ້ຈ່າຍເຂົີ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ ຕາມແຜນລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະປີ. 

ໝວດທ ີ3  
ການຄຸມ້ຄອງ ບລໍຫິານ ກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບການຈດັຕັີ້ງ ກອງທຶນປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ 
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັີ້ງຂອງ ກປຟ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ສະພາບໍລິຫານ; 
2. ກອງເລຂາ. 
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ມາດຕາ 7 ສະພາບລໍຫິານ ກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ຖຶກແຕ່ງຕັີ້ງໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະມົນຕີ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຊຶົ່ງມີພາລະບົດບາດ ຊີີ້ນໍາ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ກປຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເປົີ້າ
ໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. 

ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ມີວາລະບໍລິຫານ ກອງທຶນ ຫ້າ ປີ. 

ມາດຕາ 8 ໂຄງປະກອບບກຸຄະລະກອນສະພາບລໍຫິານ ກອງທນຶປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ປະກອບມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ      ເປັນປະທານ; 
2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ     ເປັນຮອງປະທານ; 
3. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ        ເປັນຮອງປະທານ; 
4. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ       ເປັນຮອງປະທານ; 
5. ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ      ເປັນຮອງປະທານ; 
6. ຫົວໜ້າກົມທາງລົດໄຟ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ     ເປັນຄະນະ 
7. ຫົວໜ້າກົມຕໍາຫຼວດລົດໄຟ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ     ເປັນຄະນະ; 
8. ຫົວໜ້າກົມສ ້ຮົບ, ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບ      ເປັນຄະນະ; 
9. ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ    ເປັນຄະນະ. 

ມາດຕາ 9 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງສະພາບລໍິຫານ ກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີດັົ່ງນີີ້: 
1. ນໍາພາ, ຊີີ້ນໍາ, ຊຸກຍ ້, ຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກອງເລຂາ ກປຟ; 
2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການເຄືົ່ອນໄຫວ, ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 

ປະຈໍາປີ ຂອງ ກປຟ; 
3. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາລະບຽບການ ຂອງ ກປຟ; 
4. ແຕ່ງຕັີ້ງ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ່ງຂອງກອງເລຂາ ກປຟ; 
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ເງິນກອງທຶນ; 
6. ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບດ້ານການເງິນຂອງກອງທຶນ; 
7. ຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງການເຄືົ່ອນໄຫວ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຕາມເປົີ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການ ໃຫ້ມີ

ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສ ງ; 
8. ລະດົມແຫຼົ່ງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືົ່ອປະກອບໃຫ້ ກປຟ; 
9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄືົ່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຂອງ ກປຟ ຕໍົ່ລັດຖະບານເປັນຢ່າງປົກກະຕິ; 
10. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລະບຽບການຂອງກອງທຶນ. 

ມາດຕາ 10 ກອງປະຊມຸສະພາບລໍຫິານ ກອງທນຶປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພທາງລດົໄຟ 
ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ຈັດຂຶີ້ນປີລະ ສອງ ເທືົ່ອ, ໃນກໍລະນີມີບັນຫາສໍາຄັນທີົ່ຕ້ອງໄດ້

ປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະນາຕົກລົງດ່ວນ ກໍສາມາດຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຂຶີ້ນໄດ້ ຕາມການຮຽກປະຊຸມ 
ຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຊຶົ່ງມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເຂົີ້າຮ່ວມແຕ່ ສອງສ່ວນສາມຂຶີ້ນໄປ. ມະຕິກອງ
ປະຊຸມສະພາບໍລິຫານຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ກໍຕໍົ່ເມືົ່ອໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຂອງສະມາຊິກ
ສະພາບໍລິຫານທີົ່ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 

ໃນກໍລະນີ ປະທານສະພາບໍົ່ຢ ່ ຫຼື ຕິດຂັດ ແມ່ນໃຫ້ຮອງປະທານສະພາ ຜ ້ທີົ່ຖືກມອບໝາຍເປັນຜ ້
ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ແທນ. 
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ມາດຕາ 11 ກອງເລຂາ 
ກອງເລຂາກອງທຶນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ວິຊາການຊ່ວຍວຽກຈໍານວນໜຶົ່ງ ຊຶົ່ງ

ຖືກແຕ່ງຕັີ້ງ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງໂດຍປະທານສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງສະພາບໍລິຫານກອງ
ທຶນ. 

ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ມີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງທຶນ ທຽບເທົົ່າຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ປະເພດ 2; 
2. ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາກອງທຶນ ທຽບເທົົ່າຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ປະເພດ 3; 

ມາດຕາ 12 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ຂອງກອງເລຂາ 
ກອງເລຂາ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທ ີດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ການເຄືົ່ອນໄຫວ

ວຽກງານ ແລະ ບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງກອງທຶນ; 
2. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນການເຄືົ່ອນໄຫວນໍາໃຊ້ກອງທຶນຕໍົ່ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ ເພືົ່ອ

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ; 
3. ສ້າງ ລະບຽບການ, ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ນໍາໃຊ້ ກອງທຶນ; 
4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກອງທຶນ; 
5. ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການນໍາໃຊ້ກອງທຶນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີົ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸມັດ; 
6. ປະສານສົມທົບ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງຕົນ ຕາມການຊີີ້ນໍາຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ; 
7. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັີ້ງທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝ

າຍຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ; 
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄືົ່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກອງທຶນ ຕໍົ່ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ 

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 
9. ນໍາໃຊ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີົ່ ອືົ່ນ ຕາມທີົ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລະບຽບການຂອງກອງທຶນ. 

ໝວດທ ີ4  
ການເປດີບນັຊ,ີ ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ 

ມາດຕາ 13 ການເປດີບນັຊ ີ
ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ ຕ້ອງມີລະບົບບັນຊີທີົ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

ການບັນຊີ ແລະ ສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກຢ ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີົ່ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ເຊືົ່ອຖືໄດ້ ຢ ່ 
ສປປ ລາວ ຕາມການອະນຸມັດຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ. 

ມາດຕາ 14 ການກວດສອບບນັຊ ີ
ບັນຊີຂອງ ກປຟ ຕ້ອງມີການກວດສອບທຸກປີ ໂດຍອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫຼື ຜ ້ກວດສອບ

ອິດສະຫຼະ. ໃນກໍລະນີ ຫາກພົບເຫັນວ່າມີການກະທໍາຜິດ ຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຄະດ ີຕາມ ກົດໜາຍ. 

ມາດຕາ 15 ການລາຍງານ 
ກອງເລຂາ ກປຟ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານ ປະຈໍາໄຕມາດ, ຫົກເດຶອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ

ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ ລວມທັງແຫຼົ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈໍາປີ. ບົດລາຍງານທຸກສະບັບຕ້ອງໄດ້
ຮັບຮອງຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປຟ ກ່ອນນໍາສົົ່ງ ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ໝວດທ ີ5  
ບດັບນັຍດັສດຸທາ້ຍ 

ມາດຕາ 16 ຕາປະທບັ 
ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງລົດໄຟ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື ົ່ອນໍາໃຊ້ເຂົ ີ້າໃນ

ການເຄືົ່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 

ມາດຕາ 17 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ມອບໃຫ້ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເປັນເຈົີ້າການ ຈັດຕັີ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ດໍາລັດສະບັບນີີ້ 

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 
ບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິົ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົົ່ງຮັບຮ ້ ແລະ 

ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີີ້ ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ມາດຕາ 18 ຜນົສກັສດິ 
ດໍາລັດສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ 00 ເດືອນ 2023 ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 

ເປັນຕົີ້ນໄປ. 
 

                                                           ຕາງໜາ້ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
                                                     ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

 


