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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
ລັດຖະບານ                                   ເລກທ ີ .............../ລບ 

             ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ ີ..................... 
(ຮາ່ງ)  
ດ າລດັ 

ວ່າດວ້ຍ ເຂດສະຫງວນແຮທ່າດ 

 
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ  08 ພະຈິກ 2016; 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ  ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ພະຈິກ 2017; 

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທ.ີ........./ພບ, ລົງວັນທີ ..............  

 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັ: 

ໝວດທ ີ1 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ 

ດໍາລັດສະບັບນີັ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການກ ານົດເຂດສະຫງວນ 

ແຮ່ທາດ ເພ ື່ອ ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ແຮ່ທາດຢ່າງມີແຜນການ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ

ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ການສະຫງວນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ 

ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ຍ ນຍົງ. 

 
ມາດຕາ 2 ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນ ເຂດທີື່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານແຮ່ທາດ ທີື່ຮັກສາໄວ້ເພ ື່ອການຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ
, ສຶກສາ, ພັດທະນາບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ ເພ ື່ອສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງ
ທ ລະນີສາດ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 
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ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ 
ຄໍາສັບ ທີື່ນໍາໃຊ້ໃນດໍາລັດສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ເຂດສະຫງວນ ໝາຍເຖິງ ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາພ ັ້ນທີື່ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເປົົ້າໝາຍໃດໜຶື່ງຂອງລັດ; 

2. ແຮ່ທາດຕິດພັນ ໝາຍເຖິງ ໜຶື່ງ ຫຼ  ຫຼາຍແຮ່ທາດ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນພ້ອມກັບແຮ່ທາດຫຼັກ ໃນປະລິມານທີື່ບ ໍ່
ຫຼາຍ ຊຶື່ງເວລາຂຸດຄົັ້ນຕ້ອງໄດ້ຂຸດຄົັ້ນອອກມານໍາແຮ່ທາດຫຼັກ ແລະ ບາງເທ ື່ອແຮ່ທາດທີື່ຕິດພັນກັບແຮ່
ທາດດັົ່ງກ່າວນີັ້ ກ ອາດ ຫຼ  ບ ໍ່ອາດເກັບກ ້ໄດ້ ຫຼ  ປຸງແຕ່ງອອກເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງຫາກໄດ້ຢ່າງເປັນ
ເສດຖະກິດ; 

3. ທ ລະນີສາດ ໝາຍເຖິງ ວິທະຍາສາດທີື່ສຶກສາກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບຂອງໂລກ ເຊັົ່ນ ແຮ່ທາດ, ຫີນ, 
ດິນ, ນໍໍ້າ, ອາຍແກັດທໍາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ລວມທັງຂະບວນການປ່ຽນແປງ ວິວັດທະນາການ 
ຂອງໂລກ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນຕັັ້ງແຕ່ການກໍາເນີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ; 

4. ແຜນທີື່ທ ລະນີສາດ ໝາຍເຖິງ ແຜນທີື່ ທີື່ສະແດງເຖິງການກະຈາຍຕົວ, ລັກສະນະໂຄງສ້າງ, ການວາງ
ຕົວ ແລະ ອາຍຸຂອງ ດິນ, ຫີນ ຢ ່ບ ລິເວນເປືອກໂລກ; 

5. ມາດຕາສ່ວນແຜນທີື່ ໝາຍເຖິງ ອັດຕາສ່ວນ ໄລຍະໃນແຜນທີື່ທຽບໃສ່ພ ັ້ນທີື່ຕົວຈິງ;  

6. ປ້າຍ ໝາຍເຖິງ ສິື່ງທີື່ບົົ່ງບອກໃຫ້ຄົນທົົ່ວໄປຮັບຮ ້ວ່າເຂດດັົ່ງກ່າວເປັນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

7. ຫຼັກໝາຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼັກທີື່ໃຊ້ກໍານົດຂອບເຂດຂອງເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

8. ເຂດທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ໝາຍເຖິງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດທີື່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ທ ລະນີສາດ ເຊັົ່ນ: ຜາຫີນປ ນໜາມໜ ໍ່, ຖໍໍ້າ, ນໍໍ້າຕົກຕາດທໍາມະຊາດ, ໜອງໃຫຍ່, ສະຖານທີື່ຄົັ້ນພົບ
ຊາກດຶກດໍາບັນ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

9. ເຂດທີື່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານແຮ່ທາດ ໝາຍເຖິງ ພ ັ້ນທີື່ໃດໜຶື່ງ ທີື່ຍັງບ ໍ່ມີການຄົັ້ນພົບຊັບພະຍາກອນແຮ່
ທາດ ແຕ່ມີແນວໂນ້ມ ທີື່ຈະມີ ໂດຍມີຫຼັກຖານບົົ່ງຊີັ້ຈາກຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານທ ລະນີສາດ, ທ ລະນີເຄມີ ແລະ 
ທ ລະນີຟີຊິກ ແລະ ລວມທັງຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ ການກະຈາຍຕົວຂອງແຮ່ທາດ ຫຼ  ບ ລິເວນທີື່ພົບແຮ່ທາດ 
ໃນຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ນັັ້ນ;  

10. ຂ ໍ້ມ ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ໝາຍເຖິງ ບົດລາຍງານ ຜົນການສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ແຜນທີື່ທ ລະນີສາດ 
ແລະ ແຮ່ທາດ, ແຜ່ນວາດ, ຮ ບພາບ, ຜົນວິໄຈ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
ລັດມີນະໂຍບາຍກໍານົດ ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ເຂດດັົ່ງກ່າວ ເປັນເຂດທີື່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຂ ໍ້

ມ ນທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສະເພາະຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ມີ
ຄວາມສົມດ ນລະຫວ່າງ ການສະຫງວນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. 

ລັດ ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການລົງທຶນໃນການ ຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ, ຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ, ປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດແຫ່ງຊາດ. 

 

ມາດຕາ 5 ຫັຼກການກ່ຽວກັບການກ ານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
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ການກໍານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສົມດ ນ ລະຫວ່າງ ການສະຫງວນ ແລະ ການພັດທະນາແຮ່ທາດ ຕາມທິດສີຂຽວ 
ແລະ ຍ ນຍົງ; 

3. ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ, ການຈັດຕັັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ; 

4. ບົນພ ັ້ນຖານຂ ໍ້ມ ນ ທາງດ້ານທ ລະນີສາດ, ທ ລະນີເຄມີ, ທ ລະນີຟີຊິກ ແລະ ລວມທັງການກະຈາຍຕົວ
ຂອງແຮ່ທາດໃນຫີນ ຫຼ  ບ ລິເວນທີື່ພົບແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດເນ ັ້ອທີື່ນັັ້ນ. 

 
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ 

ດໍາລັດສະບັບນີັ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ຄຸ້ມ

ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ການກໍານດົເຂດສະຫງວນແຮທ່າດ 

 

ມາດຕາ 7 ການກໍານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
ການກໍານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນກໍານົດຕາມຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຂັັ້ນ

ພ ັ້ນຖານ ຕາມແຜນທີື່ທ ລະນີສາດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານໂຄງສ້າງທ ລະນີສາດ ທີື່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານແຮ່ທາດ 

ເປັນຕົັ້ນ ແຮ່ ຄໍາ, ທອງ, ຊ ນ, ສັງກະສ,ີ ແຮ່ທາດຫາຍາກ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ຫີນປ ນ.  

ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ມີເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 28.268,59 (ຊາວແປດພັນສອງຮ້ອຍຫົກສິບແປດຈຸດຫ້າສິບ

ເກົັ້າ) ກິໂລຕາແມັດ ຊຶື່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 12 ເຂດ ດັົ່ງນີັ້:  

- ເຂດທີ I: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງຂວາ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ເມ ອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເມ ອງນໍໍ້າບາກ, 

ເມ ອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; 

- ເຂດທີ II: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ ແລະ ເມ ອງເມ ີງ, ເມ ອງຕົັ້ນເຜິັ້ງ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ; 

- ເຂດທີ III: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເມ ອງປາກທາ, ເມ ອງຜາອຸດົມ ແຂວງບ ໍ່

ແກ້ວ ແລະ ເມ ອງຊຽງຮ ື່ອນ, ເມ ອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບ ລີ; 

- ເຂດທີ IV: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງປາກອ , ເມ ອງປາກແຊງ, ເມ ອງນໍໍ້າບາກ ແລະ ເມ ອງງອຍ ແຂວງຫຼວງ

ພະບາງ;  

- ເຂດທີ V: ເຂດສະຫງວນ ພ ເລີຍ ເມ ອງຮ້ຽມ, ເມ ອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມ ອງວຽງຄໍາ ເມ ອງ

ໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; 
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- ເຂດທີ VI: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງພ ຄ ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມ ອງພ ກ ດ, ເມ ອງແປກ ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ; 

- ເຂດທີ VII: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງຫົງສາ, ເມ ອງຊຽງຮ່ອນ ແລະ ເມ ອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບ ລີ; 

- ເຂດທີ VIII: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງໜອງແຮດ, ເມ ອງຄ ນ, ເມ ອງແປກ ແລະ ເມ ອງຄໍາ ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ; 

- ເຂດທີ IX: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງທ່າແຂກ, ເມ ອງຫີນບ ນ, ເມ ອງນາກາຍ, ເມ ອງຍົມມະລາດ ແລະ 

ເມ ອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ; 

- ເຂດທີ X: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງປະທຸມພອນ ແລະ ເມ ອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ; 

- ເຂດທີ XI: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງສະໝ້ວຍ, ເມ ອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມ ອງກະລ ມ, ເມ ອງ

ດາກຈຶງ, ເມ ອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ; 

- ເຂດທີ XII: ເຂດສະຫງວນ ເມ ອງໄຊເສດຖາ, ເມ ອງຊານໄຊ ແລະ ເມ ອງພ ວົງ ແຂວງອັດຕະປ.ື 

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະເຂດແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສາມາດສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍ ຫຼ  ຫຼຸດ ເນ ັ້ອທີື່ເຂດສະຫງວນ

ແຮ່ທາດທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ພ້ອມທັງເພີື່ມເຂດໃໝ່ທີື່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານແຮ່ທາດໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນແຮ່
ທາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 
ມາດຕາ 8 ເງ ື່ອນໄຂການກໍານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

ການກໍານົດເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ລະບຸເນ ັ້ອທີື່ຢ່າງຊັດເຈນ; 

2. ມີຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ ຕາມແຜນທີື່ທ ລະນີສາດ ມາດຕາສ່ວນ 

3. 1/1.500.000, 1/1.000.000 ແລະ 1/200.000;  

4. ມີທ່າແຮງທາງດ້ານແຮ່ທາດໃດໜຶື່ງ ໃນພ ັ້ນທີື່ດັົ່ງກ່າວ; 

5. ບ ໍ່ທັບຊ້ອນກັບເຂດທີື່ ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາປະທານແຮ່ທາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ລົງທຶນກ່ອນແລ້ວ. 
 

ມາດຕາ 9 ການຫັນປ່ຽນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
ໃນກ ລະນີ ຕ້ອງການຫັນປ່ຽນເນ ັ້ອທີື່ ສ່ວນໃດໜຶື່ງ ຫຼ  ທັງໝົດຂອງເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າ

ໃນຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົົ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຕ້ອງສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານ ໂດຍການເຫັນດີ 
ເປັນເອກະພາບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
ມາດຕາ 10 ການນໍາໃຊ້ພ ັ້ນທີື່ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດອ ື່ນ 
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ມີຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ເພ ື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ
ອ ື່ນ ຕ້ອງສະເໜີ ຕ ໍ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຄົັ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕ ໍ່ລັດຖະບານໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕາ 9 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີັ້.  

 

 

 

 

 

 

ໝວດທ ີ3 
ວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮທ່າດ 

 

ມາດຕາ 11 ວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
ວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ປະກອບດ້ວຍ ວຽກງານ ຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນ

ປະລິມານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ; ວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດ; ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ ລະນີສາດ. 

 

ມາດຕາ 12 ການຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນປະລິມານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ 
ການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ ແຮ່ທາດ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການສຶກສາຂ ໍ້ມ ນ, ສຶກສາໂຄງສ້າງ

ທ ລະນີສາດ, ຂຸດ ຂຸມຄອງ, ຂຸມສ້າງ, ຊ-ີເຈາະ, ເຈາະອຸມົງ, ເກັບ ແລະ ວິໄຈຕົວຢ່າງແຮ່ທາດ.  
ການປະເມີນປະລິມານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການຄໍານວນປະລິມານ 

ແລະ ຄຸນນະພາບທີື່ບັນຈຸໃນດິນແຮ່ ຈາກຜົນຂອງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ. 
ຂ ໍ້ມ ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ທີື່ໄດ້ມາຈາກການຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນປະລິມານຊັບພະຍາກອນ

ແຮ່ທາດ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ຕ້ອງຖ ກສັງລວມເຂົັ້າໃນຖານຂ ໍ້ມ ນ ທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ. 

 
ມາດຕາ 13 ການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດ 

ການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການແບ່ງເຂດ ພັດທະນາ, 
ປົກປັກຮັກສາ, ສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທາງດ້ານແຮ່ທາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ບົນ
ພ ັ້ນຖານຂ ໍ້ມ ນຈາກ ການຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນປະລິມານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ. 

 
ມາດຕາ 14 ການປົກປັກຮັກສາເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

ການປົກປັກຮັກສາເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຈຸດປະສົງ 
ແລະ ເປົົ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ ດ້ວຍການແຈ້ງ, ປະກາດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຕິດປ້າຍ, ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍ. 
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ມາດຕາ 15 ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
ການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການວິເຄາະ, ວິໄຈ ດ້ານໂຄງສ້າງທ ລະ ນີ

ສາດ, ທ ລະນີໄພພິບັດ, ຮ່ອງຮອຍຊາກດຶກດໍາບັນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

ມາດຕາ 16  ການທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນທ ລະນສີາດ 
ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ ລະນີສາດ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ເປັນຕົັ້ນ

ແມ່ນ ນໍໍ້າຕົກຕາດ, ຖໍໍ້າ, ຜາຫີນປຸນໜາມໜ ໍ່ , ໜອງໃຫຍ່, ສະຖານທີື່ຄົັ້ນພົບຊາກດຶກດໍາບັນ , ຮ່ອງຮອຍ
ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ອ ື່ນໆ ໂດຍມີການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງ ສິື່ງສາທາລະນະປະໂຫຍດທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອ
ຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
 

ໝວດທ ີ4 
ທນຶນາໍໃຊເ້ຂົັ້າໃນວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮທ່າດ 

 

ມາດຕາ 17 ແຫຼ່ງທຶນ 
ແຫຼ່ງລາຍຮັບທຶນມີ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ງົບປະມານຂອງລັດ; 

2. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດ; 

3. ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ; 

4. ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

5. ການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

6. ແຫຼ່ງທຶນອ ື່ນໆ. 
ສໍາລັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.  

 

ມາດຕາ 18 ການນໍາໃຊ້ທຶນ 
ການນໍາໃຊ້ທຶນໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້: 

- ຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນປະລິມານຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ;  

- ວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດ;  

- ປົກປັກຮັກສາ ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

- ສຶກສາ, ຄົັ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ, ທົດລອງ ດ້ານວິທະຍາສາດ; 

- ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ ລະນີສາດ; 

- ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່; 

- ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່; 
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- ຈັດພີມ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ບ ໍ່
ແຮ່; 

- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ; 

- ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານທ ລະນີສາດ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່. 
 

ມາດຕາ 19 ການກວດກາການນໍາໃຊ້ທຶນ 
ການກວດກາການນໍາໃຊ້ທຶນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບການກວດສອບບັນຊີຂອງລັດ 

ຊຶື່ງດໍາເນີນການໂດຍ ອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ແລະ ການກວດສອບລະບົບບັນຊີການນໍາໃຊ້ທຶນ ປະກອບມີສອງ
ປະເພດຄ : ການກວດກາປົກກະຕິ ແລະ ການກວດກາ ສະເພາະກິດ. 

ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ນເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ທຶນໄປຕາມເປົົ້າໝາຍ, ຕາມແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ຖ ກຕ້ອງ 
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

ການກວດກາສະເພາະກິດ ໃນກ ລະນີຈໍາເປັນລັດຖະບານຈະດໍາເນີນການກວດກາ ຕ ໍ່ການເຄ ື່ອນໄຫວຮອບດ້ານຂອງ
ທຶນໄດ້ທຸກເວລາ. 

 

 
 

ໝວດທ ີ5 

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮທ່າດ 
 

ມາດຕາ 20 ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ຢ່າງລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ

ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ
ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ມີດັົ່ງນີັ້: 

1. ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່; 

2. ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 

3. ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເມ ອງ, ນະຄອນ; 

4. ອົງການປົກຄອງບ້ານ. 
  

ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ  ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ 

ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 
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2. ຄົັ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນ ຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ;  

3. ດໍາເນີນການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດທ ລະນີສາດຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ; 

4. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ຊີັ້ນໍາ, ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີັ້ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

5. ສະເໜີການຫັນປ່ຽນ ຫຼ  ນໍາໃຊ້ ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ຕ ໍ່ ລັດຖະບານ; 

6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ; 

7. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນ
ແຮ່ທາດ; 

8. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ; 

9. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 22 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງພະແນກພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່ແຂວງ, ນະຄອນຫວຼງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ  ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນໍາ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນການຂອງກະຊວງ

ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີັ້; 

2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ພົວພັນກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດຕ ໍ່ສັງຄົມ; 

3. ຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແລ້ວນໍາສະເໜີ

ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ  ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ; 

4. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ 

ແລະ ຕິດຕາມ ກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດຕ ໍ່ 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 23 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຫອ້ງການພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່ເມ ອງ, ນະຄອນ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເມ ອງ, ນະຄອນ ມີ ສິດ 
ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ, ແຜນການ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນໍາທີື່ຕິດພັນກັບ

ກິດຈະການກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ທີື່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ອອກໃຫ້; 
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2. ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ພົວພັນກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ

ໃນເຂດພ ັ້ນທີື່ຂອງຕົນ; 

3. ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ 
ຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານໃນເຂດ

ສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

4. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

5. ໃຫ້ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງ,  ນະຄອນ ຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕິ; 

6. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

ມາດຕາ 24 ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງອງົການປກົຄອງບາ້ນ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ  ອົງການປົກຄອງບ້ານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ, ແຜນການ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັົ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນໍາທີື່ຕິດພັນກັບ

ກິດຈະການກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ທີື່ຂັັ້ນເທິງວາງອອກ; 

2. ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ແລະ ລະບຽບການທີື່ພົວພັນກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດພ ັ້ນທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

3. ເປັນເຈົັ້າການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບລວມກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ 

ໃຫ້ອົງການປົກຄອງເມ ອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ມາປະຕິບັດວຽກງານໃນ
ເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

5. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ. 

 

ໝວດທ ີ6 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

ມາດຕາ 25 ຂ ໍ້ຫ້າມທົົ່ວໄປ 
ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ທໍາລາຍແຫຼ່ງແຮ່ດ້ວຍການບຸກລຸກ, ຂຸດຄົັ້ນ, ຮ່ອນເອົາແຮ່ທາດ ຫຼ  ດ້ວຍການກະທໍາອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2. ສໍາຫຼວດ, ຂຸດຄົັ້ນ, ຊ ັ້ຂາຍ, ເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເກັບກ ້ແຮ່ທາດໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 



ສະບບັປບັປຸງ ຄັັ້ງວນັທ ີ26-27 ຕລຸາ 2020 
 

10 

 

3. ຮ່ວມມ ກັບຜ ້ລົງທຶນ, ພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາບ ໍ່ແຮ່ ໃນການລັກລອບຂຸດຄົັ້ນເອົາແຮ່

ທາດ, ບຸກລຸກທໍາລາຍແຮ່ທາດ; 

4. ຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ທໍາລາຍປ້າຍ, ເຂດຫຼັກໝາຍ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

5. ປອມແປງເອກະສານ ກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

6. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ແອບອ້າງຊ ື່ຜ ້ອ ື່ນ ເພ ື່ອນາບຂ ່ພະນັກງານ, ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກວດກາບ ໍ່ແຮ່; 

7. ມີພຶດຕິກໍາອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 26 ຂ ໍ້ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້ັ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ 
ຫ້າມພະນັກງານ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ມີພຶດຕິກໍາ ດັົ່ງນີັ້: 

1. ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

2. ສວຍໃຊ້ໜ້າທີື່ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຮັບສິນບົນ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ; 

3. ປະລະໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ ທີື່ການຈັດຕັັ້ງມອບ   ໝ

າຍໃຫ້; 

4. ເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນຄວາມລັບຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານໃນເຂດສະຫງວນແຮ່ທາດ; 

5. ປອມແປງເອກະສານ ເຊັົ່ນ ປອມແປງລາຍເຊັນ, ບົດລາຍງານ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບວຽກງານໃນເຂດ

ສະຫງວນແຮ່ທາດ;  

6. ເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ທໍາລາຍປ້າຍ, ເຂດຫຼັກໝາຍ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

7. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂ  ່ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

8. ມີພຶດຕິກໍາອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ. 

 

ໝວດທ ີ7 

ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜ ມ້ຜົີນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 

 

ມາດຕາ 27 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜ ມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ສະບັບນີັ້ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍ  ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 28 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ລ້ະເມດີ 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງທີື່ໄດ້ລະເມີດດໍາລັດ ສະບັບນີັ້ຈະໄດ້ຖ ກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕ ອນ, 
ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ມາດຕະການທາງແພ່ງ ຫຼ  ຖ ກດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລ້ວແຕ່ກ ລະນີເບົາ ຫຼ  ໜັ
ກ. 
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ໝວດທ ີ8 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 29 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເປັນເຈົັ້າການ ປະສານສົມທົບ ກັບ ຂະແໜງການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 

ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບນີັ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.  

ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ຈົງຮັບຮ ້ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ດໍາລັດສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

ມາດຕາ 30 ຜົນສັກສິດ 
ດໍາລັດສະບັບນີັ້  ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັ ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ              

ສິບຫ້າ ວັນ. 

           
                           ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
                    ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ
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