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ໝວດທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົົ່ ວໄປ 

 
ມາດຕາ1: ຈດຸປະສງົ 

ກດົລະບຽບຂອງນກັສກຶສາວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ ສະບບັນີສ້າ້ງຂ ນ້ເພ ົ່ ອ: 
1. ເປັນແນວທາງໃນການສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິນກັສກຶສາໃຫເ້ຄາົລບົນບັຖ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະ ພດຶຕນົທີົ່ ເໝາະສມົ. 
2. ເປັນນຕິກິ າເພ ົ່ ອຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ເອກະພາບໃນການເຂົາ້ຮົ່ ວມເຄ ົ່ ອນໄຫວວຽກງານ
ຕົ່ າງໆ ໄລຍະດ າລງົຊວີດິເປັນນກັສກຶສາຢູົ່  ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ. 
3. ໃຫນ້ກັສກຶສາທຸກຄນົໄດຮ້ບັຄວາມຍຸຕທິ າໃນການດູແລ, ຮບັຮູຂ້ ມູ້ນຂົ່ າວສານ, ຄົນ້ຄວາ້ຮ ົ່ າຮຽນ ແລະ ເຄ ົ່ ອນໄຫວ
ກດິຈະກ າຕົ່ າງໆ. 
ມາດຕາ2:  ຄວາມໝາຍລະບຽບ 

ຂ ກ້ ານດົຂອງອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶົ່ ງວາງອອກໃຫທຸ້ກຄນົຕອ້ງປະຕບິດັ,ເພ ົ່ ອຮບັປະກນັຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ 
ຮບັປະກນັການເຄ ົ່ ອນໄຫວຂອງໜວົ່ ຍງານນັນ້ຕອ້ງປະຕບິດັຢົ່ າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັ, ສະມາຊກິໃນໜວົ່ ຍ
ງານ ຫຼ  ລວມໝູົ່ ຕອ້ງຮູເ້ນຶອ້ໃນຂອງລະບຽບຢົ່ າງຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຕ ົ່ ນຕວົປະຕບິດັຂ ກ້ ານດົລະບຽບວໄິນນັນ້ໂດຍບ ົ່ ໃຫໃ້ຜ
ມາຕກັເຕ ອນອກີ, ຖາ້ຜູໃ້ດປະຕບິດັໄດຕ້າມນັນ້ກ ົ່ ຖ ວົ່ າຜູນ້ ັນ້ ຕ ົ່ ນຕວົປະຕບິດັລະບຽບວໄິນ, ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ມບຸີກຄນົ
ຫາກໃຫຜູ້ອ້ ົ່ ນຕກັເຕ ອນເລ ອ້ຍໆຖ ວົ່ າຄນົນັນ້ຝົ່ າຝ ນລະບຽບວໄິນ, ຂາດຄຸນສມົບດັມຜີນົສະທອ້ນຕ ົ່ ລວມ, ຕ ົ່ ຕນົເອງ 
ແລະ ໝູົ່ ເພ ົ່ ອນບ ົ່ ເຂົາ້ລບົນບັຖ . 
ມາດຕາ  3 : ລະບບົການຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາ 
1. ລະບບົການຈດັຕັງ້ ( ສາຍຕັງ້ ) 

ນກັສກຶສາທຸກໆຄນົທີົ່ ກ າລງັສກຶສາຢູົ່  ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ ແມົ່ ນຢູົ່ ພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຫອ້ງຮຽນໃດໜຶົ່ ງ
ຕາມສາຍຮຽນຂອງໃຜລາວ. ແຕົ່ ລະຫອ້ງຮຽນປະກອບມລີະບບົການຈດັຕັງ້ຫອ້ງຄ : ຄະນະຫອ້ງ, ຫວົໜາ້ໜົ່ ວຍ, ຜູຮ້ບັ
ຜດິແຕົ່ ລະລາຍວຊິາຮຽນ, ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ວຽກງານນອກຫຼກັສູດ, ທງັໝດົແມົ່ ນ 



 
ການຄຸມ້ຄອງຂອງຄູທີົ່ ປິກສາຫອ້ງ, ໜວົ່ ຍງານຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຫ ພກັ, ຄະນະນກັສກຶ, ຄູອາຈານ 

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າສູງສຸດຂອງ ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ . 
2. ລະບບົການຈດັຕັງ້ ( ສາຍຂວາງ ) 

ເພ ົ່ ອສະດວກສະບາຍ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາເປັນລະບບົລະບຽບ ແລະ ງົ່າຍຕ ົ່ ການເຮດັ
ວຽກຂອງ ວທິະຍາໄລຄູ ໄດມ້ກີານແຕົ່ ງຕັງ້ຄະນະນກັສກຶສາ, ຄະນະປອ້ງກນັ ແລະ ຄະນະຫ ພກັ ເຊິົ່ ງເຮດັວຽກແບບ
ເປັນລະບບົໃນການປະສານງານເຊິົ່ ງກນັ ແລະ ກນັ:  
 ຄະນະນກັສກຶສາແມົ່ ນຜູນ້ າສູງສຸດຂອງນກັສກຶສາ ມໜີາ້ທີົ່ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊີນ້ າຄະນະຫອ້ງແຕົ່ ລະສາຍຮຽນ. 
 ຄະນະຫ ພກັແມົ່ ນຜູນ້ າສູງສຸດຂອງນກັສກຶສາທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັໂດຍແມົ່ ນຄູທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງຊີນ້ າໂດຍ      
    ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາ ແລະ ຫອ້ງການກດິຈະກ າ. 

ໝວດທ ີII 
ສດິ,ໜາ້ທີົ່  ແລະ ພນັທະຂອງນກັສກຶສາ 

ມາດຕາ  4 : ສດິ, ໜາ້ທີົ່  ແລະ ພນັທະ ຂອງນກັສກຶສາ 
1. ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູ  
2. ຕັງ້ໜາ້ສກຶສາຮ ົ່ າຮຽນໃຫສ້ າເລດັຕາມເນ ອ້ໃນ ແລະ ກ ານດົເວລາຂອງຫຼກັສູດທີົ່ ຕນົຮຽນ 
3. ຕັງ້ໜາ້ເຝິກຝົນຕນົເອງໃຫມ້ຄຸີນສມົບດັສນິທ າປະຕວິດັ  ກຽມພອ້ມຮບັໃຊຊ້າດເປັນພນົລະເມ ອງທີົ່ ດຂີອງຊາດໃນ   
      ອານາຄດົເຄາົລບົນບັຖ ຄູອາຈານ ແລະ ເພ ອນຮົ່ ວມຮຽນ 
4. ເປັນເຈົາ້ການເຂົາ້ຮົ່ ວມກດິຈະກ າຕົ່ າງໆທີົ່ ການຈດັຕັງ້ທຸກຂັນ້ຂອງວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງຈດັຕັງ້ຂຶນ້ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງກບັ   
      ຕນົເອງ. 
5. ຕັງ້ໜາ້ປະຕບິດັຂ ກ້ ານດົກດົລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູ, ກດົໝາຍບາ້ນເມ ອງ ແລະ ມະຕຄິ າສັົ່ ງທີົ່ ການຈດັຕັງ້ວາງ  
      ອອກ 
6. ປົກປັກຮກັສາຊບັສມົບດັຂອງສົ່ ວນລວມ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງວທິະຍາໄລຄູ 
7. ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ປະກດົການຫຍ ທ້ ຕ້ົ່ າງໆໃນວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ໃນສງັຄມົ 
8. ປະກອບສົ່ ວນວດັຖຸປັດໄຈ, ເຫ ົ່ ອແຮງເພ ົ່ ອພດັທະນາ ວທິະຍາໄລຄູ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງິແຕົ່ ລະໄລຍະ.  
      ປະກອບສົ່ ວນປອ້ງກນັເວນຍາມ 
9. ຮກັສາວດັທະນະທ າຂອງສະຖາບນັ ແລະ ເປັນເສນາທກິານໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ທຸກຂັນ້ໃນທຸກກ ລະນ ີເພ ົ່ ອສະກດັກັນ້   
      ກຸົ່ ມຄນົບ ົ່ ດຫີວງັທ າລາຍການຈດັຕັງ້ ຫຼ   ວດັຖຸສິົ່ ງຂອງທຸກປະເພດ ພາຍໃນ ວທິະຍາໄລຄູ. 

ໝວດທ ີIII 
ວົ່ າດວ້ຍລະບຽບທົົ່ ວໄປຂອງນກັສກຶສາ 

 
ມາດຕາ 5 : ລະບຽບການໄວຊ້ງົຜມົ 
- ນກັສກຶສາຊາຍ : ນກັສກຶສາຊາຍທຸກຄນົ 



      ຕອ້ງໄວຊ້ງົຜມົສັນ້ສຸພາບ ( ຈອນບາງ ) ການແຕົ່ ງກາຍສຸພາບເໝາະສມົກບັທຸກສະຖານທີົ່   
- ນກັສກຶສາຍງິ : ນກັສກຶສາຍງິທຸກຄນົຕອ້ງໄວຜ້ມົຍາວ, ສຜີມົເປັນທ າມະຊາດແຕົ່ ເກດີ, ບ ົ່ ເອາົຜມົລງົທາງໜາ້  
      ( ໄວຊ້ງົຜມົໜາ້ມາ້)  ແຕົ່ ງກາຍສຸພາບເໝາະສມົກບັທຸກສະຖານທີົ່   
ມາດຕາ 6 : ລະບຽບການນຸົ່ ງຖ ຂອງນກັສກຶສາ 
1. ສ າລບັນກັສກຶສາຍງິ : 
- ໃສົ່ ສີນ້ສດີ າ ຫຼ  ຟາ້ແກົ່  ຄວາມຍາວຂອງສິນ້ ( ສຸດບແີຂົ່ ງ ) 
- ໃສົ່ ເສ ອ້ເຊດີສຂີາວ ແຂນສັນ້ ຫຼ  ແຂນຍາວ ແລະ ມກີາໝາຍຂອງວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງຫຍບິໃສົ່ ກກົແຂນເສ ອ້  
      ເບ ອ້ງຊາ້ຍ. 
- ສາຍແອວໜງັສດີ າໃສົ່ ເກບີຄດັຊູສດີ າ ສົນ້ສູງບ ົ່ ໃຫເ້ກນີ 4 ຊມ. 
- ມດັຜມົ ຫຼ  ເປຍ, ບ ົ່ ໃຫລ້ະຜມົ ຫຼ  ປົ່ ອຍຜມົ, ບ ົ່ ໃຫຍ້ອ້ມຜມົສແີດງ ຫຼ  ສທີອງຢົ່ າງເດດັຂາດ 
- ບ ົ່ ໃຫແ້ຕົ່ ງໜາ້, ທາຕາ, ແຕມ້ຄິວ້, ທາສບົແດງ ແບບເລດີໂຜນເກນີຄວນ 
2. ສ າລບັນກັສກຶສາຊາຍ  : 
- ໃສົ່ ໂສງ້ຂາຍາວສຸພາບ ສດີ າ ຫຼ  ສກີມົ  
- ໃສົ່ ເສ ອ້ເຊດີສຂີາວແຂນສັນ້ ຫຼ  ແຂນຍາວ ແລະ ມກີາໝາຍຂອງວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ 
- ໃສົ່ ເກບີຂດັມນັສດີ າ 
- ສາຍແອວໜງັສດີ າ 
ມາດຕາ 7 : ລະບຽບການລານກັຂອງນກັສກຶສາ  
ໃນເວລານກັສກຶສາລານກັຕອ້ງໄດຂ້ຽນຄ າຮອ້ງໂດຍຜົ່ ານຕາມລ າດບັລຸົ່ ມນີ:້ 
1. ລາພກັ 1 – 2 ວນັ ຂ ອະນຸຍາດຂັນ້ຄູທີົ່ ປຶກສາ 
2. ລາພກັ 3 – 5 ວນັ ຂ ອະນຸຍາດຂັນ້ຫອ້ງການກດິຈະກ າ, ຫອ້ງການສາຍ 
ພາຍຫຼງັເຊນັອະນຸຍາດສ າເລດັທຸກຂັນ້ຈງິມສີດິພກັຮຽນໄດຕ້າມທີົ່ ກ ານດົລາພກັແລວ້ຕອ້ງນ າເອາົໃບຄ າຮອ້ງຂ ລາພກັ
ໄປກ໋ອບປີ້ແລວ້ໃຫຄ້ະນະຫອ້ງຊຸດນຶົ່ ງ ແລວ້ເອາົໄປນ າຊຸດໜຶົ່ ງແລວ້ໄປຈ າ້ການບາ້ນທີົ່ ຕນົເອງໄປແລວ້ເອາົມາສົົ່ ງໃຫ ້
ໜວົ່ ຍງານຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາພາຍຫຼງັກບັມາແຕົ່ ບາ້ນ 
ມາດຕາ 8 : ການປະຕບິດັໂມງເວລາ 
ນກັສກຶສາທຸກຄນົຕອ້ງເຂັມ້ງວດຕ ົ່ ໂມງເວລາ ເຂົາ້ຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງປະຊຸມ ຫຼ  ງານຊຸມນຸມຕົ່ າງໆທີົ່ ວທິະຍາໄລຄູຈດັຂຶນ້ 
ຕອ້ງເຂົາ້ຮວົ່ ມກົ່ ອນ 15 ນາທ ີ
ມາດຕາ 9 : ຂ ຫ້າ້ມທົົ່ ວໄປມດີັົ່ ງນີ:້ 
1. ຫາ້ມທຸກການກະທ າທີົ່ ຜດິຕ ົ່ ກດົໝາຍແຫົ່ ງ ສ ປ ປລາວ ແລະ ລະບຽບຂອງ ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ. 
2. ຫາ້ມນກັສກຶສາເສບຢາເສບຕດິ ຫຼ  ມຢີາເສບຕດິຢູົ່ ໃນການຄອບຄອງ. 
3. ຫາ້ມນກັສກຶສານ າເອາົ ຫຼ  ມອີາວຸດສງົຄາມທຸກຊະນດິຢູົ່ ໃນການຄອບຄອງບ ົ່ ວົ່ າຢູົ່ ໃນ ຫຼ  ນອກໂຮງຮຽນເພ ົ່ ອນາບຂູົ່   
      ຜູອ້  ົ່ ນ. 
4. ຫາ້ມນກັສກຶສາລກັປອມແປງເອກະສານ ແລະ ລາຍເຊນັຕົ່ າງໆ. 
5. ຫາ້ມນກັສກຶສາກະທ າຄວາມຜດິທີົ່ ຖ ກກົ່ າວຫາຄະດແີພົ່ ງ ແລະ ຄະດອີາຍາ. 
6. ຫາ້ມນກັສກຶສາລກັໂລບສິົ່ ງຂອງສົ່ ວນລວມ ຫຼ  ຂອງຜູອ້ ົ່ ນມູນຄົ່ າ 10.000 ກບີ ຂຶນ້ໄປມາເປັນຂອງສົ່ ວນຕວົ. 
7. ຫາ້ມນກັສກຶສາເອາົເພດກງົກນັຂາ້ມມານອນໃນຫ ພກັ 



8. ຫາ້ມນກັສກຶສາສາ້ງຄວາມບ ົ່ ສະຫງບົເຊັົ່ ນ:ກ ກວນອາລະວາດຕກີນັຢູົ່ ໃນຫຼ ນອກວທິະຍາໄລຄູ  
9. ຫາ້ມນກັສກຶສາຫຼິນ້ການພະນນັທຸກປະເພດຈະຫຼິນ້ເອາົເງນິ ຫຼ  ບ ົ່ ຫຼ ິນ້ເອາົເງນິກ ົ່ ຕາມ. 
10. ຫາ້ມນກັສກຶສາຕວົະ ຕົມ້ ອວດອົົ່ ງທະນງົຕວົ ແລະ ສວຍໃຊອ້ ານາດຂອງຕນົເພ ົ່ ອນາບຂູົ່ ຄນົອ ົ່ ນ 
11. ຫາ້ມນກັສກຶສາລກັໃຊເ້ຄ ົ່ ອງໄຟຟາ້ແຕົ່ ງກນິ, ຕົມ້ນ າ້, ລດີເຄ ົ່ ອງ ແລະ ລກັຕ ົ່ ໄຟຟາ້ໃນຫອ້ງນອນໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັ  
      ອະນຸຍາດ.ຖາ້ເກດີມໄີຟໄໝຜູ້ກ້ົ່ ຽວຕອ້ງໄດຮ້ບັຜດິຊອບທງັໝດົ (ຕອ້ງໄກໃ້ຊແ້ທນຕາມມູນຄົ່ າທີົ່ ເສຍຫາຍ)  
12. ຫາ້ມນກັສກຶສາທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັໄປທົ່ ຽວຫຼິນ້ກາງຄ ນ 
13. ຫາ້ມນກັສກຶສານ າເອາົສິົ່ ງມ  ນເມາົມາດ ົ່ ມໃນບ ລເິວນໂຮງຮຽນ. 
14. ຫາ້ມນກັສກຶສາສາ້ງຄວາມເຊ ົ່ ອມເສຍຕ ົ່ ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶົ່ ງເຊັົ່ ນ:ການນ າໃຊສ້ ົ່ ສງັຄມົອອນ 
      ລາຍ ທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ອ ົ່ ນໆ 
15. ຫາ້ມນກັສກຶສາລົ່ ວງສດິຜູອ້  ົ່ ນເຮດັໃຫຜູ້ອ້ ົ່ ນໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ, ຈດິໃຈ ແລະ ຊ ົ່ ສຽງ. 
16. ຫາ້ມນກັສກຶສາຄູລກັປິນເຂົາ້-ອອກຮົວ້ຂອງວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ 
17. ຫາ້ມນກັສກຶສາທ າລາຍວດັຖຸສິົ່ ງຂອງສົ່ ວນລວມ(ໂຕະ, ຕັົ່ ງ, ອາຄານ, ສະຖານທີົ່ ຕົ່ າງໆ) 
18. ຫາ້ມນກັສກຶສາທ າລາຍປາ້ຍ, ແຈງ້ການ ແລະ ປະກາດອ ົ່ ນໆ 
19. ຫາ້ມນກັສກຶສາປິດບງັເອາົຄວາມຜດິຂອງໝູົ່ ເພ ົ່ ອນທີົ່ ກະທ າຜດິຕ ົ່ ກດົລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູວາງອອ 
20. ຫາ້ມນກັສກຶສາຍງິນຸົ່ ງໂສງ້ສັນ້,ເສ ອ້ສັນ້ເກນີໄປ,ກະໂປງບາງສັນ້ຢູົ່ ໃນບ ລເິວນຫ ພກັຫຼ ບ ລເິວນໂຮງຮຽນໃນໂມງ 
      ລດັຖະການ 
21. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດລວມທີົ່ ອງົການຈດັຕັງ້ຕົ່ າງໆຈດັຂຶນ້ຫຼ ວນັສ າຄນັຕົ່ າງໆທີົ່ ວທິະຍໄລຄູຈດັຂຶນ້ 
22. ຫາ້ມນກັສກຶສາປີນເຂົາ້-ອອກ ປອົ່ ງຢຽ້ມຫ ພກັຂອງວທິະຍາໄລຄູ 
23. ຫາ້ມນກັສກຶສາຕາກເຄ ົ່ ອງໃສົ່ ປອົ່ ງຢຽ້ມ ແລະ ຕາກເຄ ົ່ ອງຊະຊາຍໃນຫອ້ງນອນຂອງຫ ພກັຂອງວທິະຍາໄລ 
24. ຫາ້ມນກັສກຶສາສາ້ງຄວາມເປີເປ ອ້ນເຊັົ່ ນ: ເທນ າ້ໃສົ່ ລະບຽງໜາ້ຫອ້ງ,ຖິມ້ຂີເ້ຫ ຍ້ອຊະຊາຍຕາມສະຖານທີົ່ ຂອງ 
      ວທິະຍາໄລຄູ 
25. ຫາ້ມນກັສກຶສາໃຊສ້ຽງດງັເກນີຄວນລບົກວນຜູອ້ ົ່ ນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ເວລານອນ. 
26. ຫາ້ມນກັສກຶສາເຂົາ້ຫ ພກັເພດກງົກນັຂາ້ມໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 
27. ຫາ້ມນກັສກຶສາເອາົຄນົນອກເຂົາ້ມານອນໃນຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ 
28. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດອອກແຮງງານໃນວນັພຸດ, ວນັເສາົແດງ ແລະ ວນັອ ົ່ ນໆ  
29. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດເວນຍາມທີົ່ ຖກຶມອບໝາຍໃຫ.້ 
30. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດການເວນຍາມ 
31. ຫາ້ມນກັສກຶສາເປີດໄຟຟາ້ປະໄວໃ້ນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງ ແລະ ລງົຫອ້ງ 
32. ຫາ້ມນກັສກຶສາລມົກນັຢູົ່ ບົ່ ອນລບັໆລີ ້ໆ  ( ບົ່ ອນມ ດ ) ທີົ່ ຫົ່ າງຈາກສາຍຕາມະຫາຊນົ 
33. ຫາ້ມນກັສກຶສາໃສົ່ ເຄ ົ່ ອງແບບ,ເຄ ົ່ ອງກລິາທີົ່ ມປີາ້ຍຂອງ ວຄຊ ເຂົາ້ຮາ້ນເຫຼົາ້ເບຍຫຼ ຮາ້ນບນັເທງິ 
34. ຫາ້ມນກັສກຶສາຍງິລະຜມົ,ໃສົ່ ສິນ້ແອວລອຍ, ສິນ້ເຂນີ, ໃສົ່ ເກບີແຕະ, ຍອ້ມແດງ, ທາເລບັມ ຍາວ, ຕດັຜມົສັນ້,  
      ແຕງກາຍເລດີຜນົ, ບ ົ່ ໃສົ່ ປາ້ຍເສ ອ້, ບ ົ່ ມດັກາລະວດັ, ບດັນກັສກຶສາ ຫຼ  ແຕົ່ ງກາຍເພດກງົກນັຂາ້ມໃນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງ  
35. ຫາ້ມນກັສກຶຊາຍນຸົ່ ງໂສງ້ຂາເດບັ, ຍອ້ມຜມົແດງ, ຈົົ່ ງຜມົຍາວ, ຈົົ່ ງໜວດເຄາົ, ໃສົ່ ເກບີແຕະ, ໃສົ່ ຕຸມ້ຫູ, ບ ົ່ ໃສົ່ ປາ້ຍ  
      ເສ ອ້, ໃສົ່ ກາລະວດັ, ໃສົ່ ບດັນກັສກຶສາ ຫຼ  ແຕົ່ ງເພດກງົກນັຂາ້ມໃນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງ 
36. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ ( ແລງວນັທດິ ) 



37. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດເຄາົລບົທຸງ 
38. ຫາ້ມນກັສກຶສານ າພາຄນົນອກມາຫຼິນ້ຢູົ່ ໃນຫ ພກັ, ຂອບເຂດບ ລເິວນຫ ພກັ ຫຼ  ເດີົ່ ນໂຮງຮຽນ ກາຍເວລາທີົ່    
      ການຈດັຕັງ້ກ ານດົໄວ ້(ເວລາ 20:00 ໂມງ ) 
39. ຫາ້ມນກັສກຶສາທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັຂາດລວມຫ ພກັ ຫຼ  ລວມຈຕຸົ່ າງໆ. 
40. ຫາ້ມນກັສກຶສາຂາດສ າຫຼວດຫອ້ງ 
ໝວດທ ີIV: ລະບຽບຫ ພກັ 
ມາດຕາ 10 : ສດິ ແລະ ໜາ້ທີົ່ ຂອງນກັສກຶສາທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັ 
1. ນກັສກຶສາທນີອນໃນຫ ພກັມສີດິນ າໃຊອຸ້ປະກອນຕາມທີົ່ ວທິະຍາໄລຄູກ ານດົໃຫ,້ ມສີດິປະກອບຄ າເຫນັ 
     ແລະ ສະເໜໃີຫຄູ້ອາຈານ ຫຼ  ອງົການຈດັຕັງ້ທີົ່ ກົ່ ຽວຂອ້ງເພ ົ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາປະກດົການຫຍ ທ້ ທ້ີົ່ ເກດີຂຶນ້ພາຍໃນຫ     
     ພກັໃຫທ້ນັເວລາ 
2. ນກັສກຶສາຫ ພກັທຸກຄນົຕອ້ງປະຕບິດັກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງຫ ພກັທຸກຢົ່ າງ, ນບັຖ ການຈດັຕັງ້ທຸກຂັນ້, ປົກປັກ 
      ຮກັສາອຸປະກອນສິົ່ ງຂອງສົ່ ວນລວມ ແລະ ບຸກຄນົ, ປອ້ງກນັເວນຍາມ, ເຮດັອານາໄມໃນ ແລະ ນອກຫ ພກັ,                  
      ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ ແລະ ບ ລເິວນອອ້ມຮອບຫອ້ງນ າ້ ພອ້ມນ າເອາົຂີເ້ຫຍ ອ້ໄປເກບັມຽ້ນຕາມສະຖານທີົ່ ກ ານດົໃຫ.້ 
3. ນກັສກຶສາທຸກຄນົກົ່ ອນເຂົາ້-ອອກ ຫ ພກັ ຕອ້ງຂຽນໃບຄ າຮອ້ງຂ ອະນຸຍາດກົ່ ອນໂດຍເຊນັຜົ່ ານຄະນະຫ ພກັ,  
     ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາ, ຫອ້ງການກດິຈະກ າ ແລະ ຄະນະອ ານວຍການຝົ່ າຍກດິຈະການນກັສກຶສາ ຕາມ       
     ຂັນ້ຕອນ. 
4. ການອອກຫ ພກັຕອນແລງວນັສຸກ ຕອ້ງເຊນັອອກບາ້ນໃຫສ້ າເລດັກົ່ ອນເວລາ 18:00ໂມງ,  
     ເມ ົ່ ອແລວ້ໃຫເ້ອາົລາຍຊ ົ່ ຄນົອອກບາ້ນຕດິໃສົ່ ປະຕູຫອ້ງນອນຂອງຕນົເອງກົ່ ອນກບັບາ້ນ.ນກັສກຶສາເຂົາ້ຫ ພກັຕອນ    
     ແລງຊາ້ສຸດບ ົ່ ໃຫກ້າຍເວລາ 20 : 00 

ໝວດທ ີV 
ມາດຖານການຕດັຄະແນນຄຸນສມົບດັຂອງນກັສກຶສາ 

ມາດຕາ 11 : ນກັສກຶສາແຕົ່ ລະຄນົຈະໄດຄ້ະແນນພາກຮຽນ I ຄນົ ລະ 250 ຖາ້ນກັສກຶສາກະທ າຜດິຕ ົ່ ລະບຽບ   
     ວທິະຍາໄລຄູ ຈະຖ ກຕດັຄະແນນຄຸນສມົບດັຕາມເງ  ົ່ອນໄຂລຸົ່ ມນີ:້ 
 
I. ວົ່ າດວ້ຍລະບຽບທົົ່ ວໄປ 
 
ລ/ດ ປະເພດຂອງການກະທ າຜດິ ຄະແນນຕດັ 
1 ນກັສກຶສາກະທ າຜດິຕ ົ່ ກດົໝາຍບາ້ນເມ ອງແຫົ່ ງສປປລາວ ລະບຽບຂອງ ວຄຊ 250 
2 ນກັສກຶສາເສບຢາເສບຕດິ ຫຼ  ມຢີາເສບຕດິຢູົ່ ໃນການຄອບຄອງ 250 
3 ນກັສກຶສານ າເອາົອາວຸດສງົຄາມທຸກຊະນດິຢູົ່ ໄວຄອບຄອງບ ົ່ ວົ່ າຢູົ່ ໃນ ຫຼ  ນອກໂຮງຮຽນ 250 
4 ນກັສກຶສາລກັປອມແປງເອກະສານ ແລະ ລາຍເຊນັຕົ່ າງໆ 250 

5 ນກັສກຶສາກະທ າຄວາມຜດິທີົ່ ຖ ກກົ່ າວຫາຄະດແີພົ່ ງ ແລະ ຄະດອີາຍາ. 250 
6 ນກັສກຶສາລກັໂລບສິົ່ ງຂອງສວົ່ ນລວມ ຫຼ  ຂອງຜູອ້ ົ່ ນມູນຄົ່ າ 10,000 ຂຶນ້ໄປມາເປັນ 250 



ຂອງສົ່ ວນຕວົ 
7 ນກັສກຶສາພວົພນັເພດກງົກນັຂາ້ມທີົ່ ຜດິຕ ົ່ ກບັຮດີຄອງປະເພນບີ ົ່ ວົ່ າຢູົ່ ໃນຫຼ ນອກ

ວທິະຍາໄລຄູ 
250 

8 ນກັສກຶສາສາ້ງຄວາມບ ົ່ ສະຫງົບເຊັົ່ ນ:ກ ກວນອາລະວາດຕກີນັຢູົ່ ໃນຫຼ ນອກວທິະຍາໄລຄູ 200 
9 ຕວົະ ຕົມ້ ອວດອົົ່ ງທະນງົຕວົ ແລະ ສວຍໃຊອ້ ານາດຂອງຕນົເພ ົ່ ອນາບຂູົ່ ຄນົອ ົ່ ນ 200 
10 ຫຼິນ້ການພະນນັທຸກປະເພດຈະຫຼິນ້ເອາົເງນິ ຫຼ  ບ ົ່ ຫຼ ິນ້ເອາົເງນິກ ົ່ ຕາມ 150 
11 ນກັສກຶສານ າເອາົສິົ່ ງມ  ນເມາົມາດ ົ່ ມໃນບ ລເິວນວທິະຍາໄລຄູ 100 
12 ນກັສກຶສາສາ້ງຄວາມເຊ ົ່ ອມເສຍໃຫແ້ກົ່ ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ  ອງົການຈດັຕັງ້ໃດໜຶົ່ ງ

ເຊັົ່ ນ: ການນ າໃຊສ້ ົ່ ສງັຄມົອອນລາຍທີົ່ ບ ົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ອ ົ່ ນ 
100 

13 ນກັສກຶສາລົ່ ວງສດິຜູອ້  ົ່ ນເຮດັໃຫຜູ້ອ້ ົ່ ນໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ, ຈດິໃຈ 
ແລະ ຊ ົ່ ສຽງ 

100 

14 ນກັສກຶສາທ າລາຍວດັຖຸສິົ່ ງຂອງສົ່ ວນລວມ(ໂຕະ,ຕັົ່ ງ, ອາຄານ ແລະ ສະຖານທີົ່ ຕົ່ າງໆ ) 100 
15 ນກັສກຶສາທ າລາຍປາ້ຍ, ແຈງ້ການ ແລະ ປະກາດອ ົ່ ນໆ 100 

16 ນກັສກຶສາປິດບງັຄວາມຜດິຂອງໝູົ່ ເພ ົ່ ອນທີົ່ ກະທ າຜດິຕ ົ່ ກດົລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູ
ວາງອອກ 

50 

17 ນກັສກຶສາຍງິນຸົ່ ງໂສງ້ສັນ້, ເສ ອ້ສັນ້ເກນີໄປ,ກະໂປງບາງ, ສັນ້ໃນບ ລເິວນຫ ພກັຫຼ 
ບ ລເິວນໂຮງຮຽນໃນໂມງລດັຖະການ 

50 

18 ນກັສກຶສາຂາດລວມທີົ່ ອງົການຈດັຕັງ້ຕົ່ າງໆຈດັຂຶນ້ ຫຼ  ວນັສ າຄນັຕົ່ າງໆທີົ່ ວທິະຍາໄລຄູ
ຈດັຂຶນ້ 

50 

19 ນກັສກຶສາຂາດເຂົາ້ຮວົ່ ມປະຊຸມ, ອອກແຮງງານໃນວນັພຸດ,ວນັເສາົແດງ ແລະ ວນັອ ົ່ ນໆ 50 
20 ນກັສກຶສາບ ົ່ ມອດໄຟ,ພດັລມົ ແລະ ອດັປະຕູກົ່ ອນອອກຫອ້ງຮຽນ, ຫອ້ງນອນ 50 
21 ນກັສກຶສາລມົກນັໃນບົ່ ອນລບັໆລີ ້ໆ ( ບົ່ ອນມ ດ ) ທີົ່ ຫົ່ າງສາຍຕາມະຫາຊນົ 50 
22 ນກັສກຶສາໃສົ່ ເຄ ົ່ ອງແບບ, ເຄ ົ່ ອງກລິາທມີປີາ້ຍຂອງ ວຄຊ ເຂົາ້ຮາ້ນເຫຼົາ້ເບຍ ຫຼ  ສະຖານ

ບນັເທງິ 
50 

23 ນກັສກຶສາຍງິລະຜມົ,ໃສົ່ ສິນ້ແອວລອຍ, ສິນ້ເຂນີ, ໃສົ່ ເກບີແຕະ, ຍອ້ມແດງ, ທາ
ເລບັມ ຍາວ, ຕດັຜມົສັນ້, ແຕງກາຍເລດີຜນົ, ບ ົ່ ໃສົ່ ປາ້ຍເສ ອ້, ບ ົ່ ມດັກາລະວດັ, ບດັ
ນກັສກຶສາ ຫຼ  ແຕົ່ ງກາຍເພດກງົກນັຂາ້ມໃນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງ  

25 

24 ນກັສກຶຊາຍນຸົ່ ງໂສງ້ຂາເດບັ, ຍອ້ມຜມົແດງ, ຈົົ່ ງຜມົຍາວ, ຈົົ່ ງໜວດເຄາົ, ໃສົ່ ເກບີແຕະ, 
ໃສົ່ ຕຸມ້ຫູ, ບ ົ່ ໃສົ່ ປາ້ຍເສ ອ້, ໃສົ່ ກາລະວດັ, ໃສົ່ ບດັນກັສກຶສາ ຫຼ  ແຕົ່ ງເພດກງົກນັຂາ້ມ
ໃນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງ 

25 

25 ນກັສກຶສາຂາດການເວນຍາມທີົ່ ຖ ກມອບໝາຍໃຫ ້ 25 
26 ນກັສກຶສາຂາດເຄາົລບົທຸງທຸກໆວນັຈນັ 25 
27 ນກັສກຶສາບ ົ່ ອານາໄມເຂດຮບັຜດິຊອບຂອງຫອ້ງຕນົເອງຕາມທກີ ານດົໃຫ ້ 25 
28 ນກັສກຶສາຖີມ້ຂີເ້ຫຍ ອ້ ຫຼ  ເສດອາຫານບ ົ່ ຖກຶບົ່ ອນທີົ່ ກ ານດົ 25 



29 ນກັສກຶສາຂາດສ າຫຼວດຫອ້ງ 25 
30 ນກັສກຶເວົາ້ຈາບ ົ່ ສຸພາບ, ຜດິຖຽງກບັຄູອາຈານ 25 

 
II. ວົ່ າດວ້ຍລະບຽບຫ ພກັ 
 
ລ/ດ ປະເພດຂອງການກະທ າຜດິ ຄະແນນຕດັ 

1 ນກັສກຶສາເອາົເພດກງົກນັຂາ້ມມານອນໃນຫ ພກັ 250 
2 ນກັສກຶສານອນໃນຫ ພກັລກັໄປທົ່ ຽວກາງຄ ນ ( ແລງວນັຈນັ-ແລງວນັພະຫດັ ) 150 
3 ນກັສກຶສາລກັໃຊໄ້ຟຟາ້ໃນຫ ພກັເຊັົ່ ນ : ແຕົ່ ງກນິ, ຕົມ້ນ າ້, ໝ  ້ແລະ ອ ົ່ ນໆ 150 
4 ນກັສກຶສາລກັປິນເຂົາ້-ອອກຮົວ້,ກ າແພງຂອງວທິະຍາໄລຄູ 50 
5 ນກັສຶກສາສາ້ງຄວາມເປີະເປ ອນເຊັົ່ ນ : ເທນ າ້ໃສົ່ ລະບຽງໜາ້ຫອ້ງ, ຖຶມ້ຂິເ້ຫ ຍ້ອ

ຊະຊາຍຕາມສະຖານທີົ່ ຂອງວທິະຍາໄລຄູ 
50 

6 ນກັສກຶສາສຽງດງັເກນີຄວນລບົກວນຜູອ້ ົ່ ນໃນເວລາຮຽນ ແລະ ເວລານອນ 50 
7 ນກັສກຶສາເຂົາ້ຫ ພກັເພດກງົກນັຂາ້ມໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ 50 
8 ນກັສກຶສາເອາົຄນົນອກເຂົາ້ມານອນໃນຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ 50 
9 ນກັສກຶສາຂາດຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ ( ແລງວນັທດິ ) 25 
10 ນກັສກຶສາເຂົາ້ນອນໃນຫ ພກັ ຫຼ  ລກັອອກຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດ 25 

11 ນກັສກຶສາທີົ່ ນອນໃນຫ ພກັຂາດລວມຫ ພກັ ຫຼ  ລວມຈ ຸ 25 
12 ນກັສກຶສາບ ົ່ ອານາໄມຫ ພກັ, ຫອ້ງນອນ, ລະບຽງ, ສະຖານທີົ່ ບ ລເິວນໜາ້-ຫຼງັຫ ພກັ 

( ຕດັໝດົຫອ້ງນອນ ) 
25 

13 ນກັສກຶສາຕາກເຄ ົ່ ອງໃສົ່ ປົ່ ອງຢຽມ ແລະ ຕາກເຄ ົ່ ອງຊະຊາຍໃນຫອ້ງນອນຫ ພກັຂອງ
ວທິະຍາໄລຄູ ( ຕດັໝດົຫອ້ງນອນ ) 

25 

14 ນັກສຶກສານ າພາຄົນນອກມາຫຼິນ້ຢູົ່ ໃນຫ ພັກ, ຂອບເຂດບ ລິເວນຫ ພັກ ຫຼ  ເດີົ່ ນ
ໂຮງຮຽນ ກາຍເວລາທີົ່ ການຈດັຕັງ້ກ ານດົໄວ ້(ເວລາ 20:00 ໂມງ ໂມງ). 

25 

15 ນກັສກຶສາເຂົາ້ນອນຫ ພກັ ຫຼ  ຍາ້ຍອອກຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ 25 / 1 ຄ ນ 

16 ນກັສກຶສາຍາ້ຍບົ່ ອນນອນ-ຕຽງນອນ ຫຼ  ເຄ ົ່ ອງຂອງສົ່ ວນລວມໃນຫ ພກັໂດຍບ ົ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດ 

25 

17 ນກັສກຶສາອ າຄວາມຜດິຂອງໝູົ່ ເພ ົ່ ອນ ແລະ ບຸກຄນົອ ົ່ ນທີົ່ ກະທ າຜດິໃນຫອ້ງນອນ 25 
18 ນກັສກຶສາບ ົ່ ມຽ້ນບົ່ ອນນອນ, ຫອ້ງນອນໃຫເ້ປັນລະບຽບ ມ ີກິົ່ ນເໝນັອບັ ແລະ ເໝັ

ນສາບ ( ຕດັໝດົຫອ້ງ ) 
25 

19 ຫ ພກັ, ບົ່ ອນນອນ, ກອ້ງຕຽງມຂີີຝຸ້ົ່ ນ, ຮກົເຮ ອ້,ເປິເປ ອ້ນ,  25 
20 ມນີ າ້ເປ ອ້ນ, ແຊົ່ ຖວ້ຍ, ແຊົ່ ໝ  ້ໄວໃນຫອ້ງນອນ ( ຕດັໝດົຫອ້ງນອນ ) 25 
21 ບ ົ່ ປິດດອກໄຟໃນເວລາຂຶນ້ຫອ້ງຮຽນ ຫຼ  ເວລາອອກຈາກຫອ້ງນອນ ( ຕດັໝດົຫອ້ງ ) 25 



 
ມາດຕາ 12 : ການຕດັຄະແນນ ແລະ ມາດຖານທາງ ວໄິນ 
    ນກັສກຶສາຄນົໃດຫາກກະທ າຜດິຕ ົ່ ຄ າແນາະນ າ, ຂ ຫ້າ້ມ ຫຼ  ລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ ຄະແນນທີົ່ ຖ ກຕດັ   
    ໃນແຕົ່ ລະຄັງ້ທີົ່ ກະທ າຜດິຈະຖກຶຕດັຄະແນນຄຸນສມົບດັຈະມຜີນົທາງວໄິນດັົ່ ງນີ:້ 
 

ຄະແນນທີົ່ ຖກຶຕດັ ມາດຕະການທາງວໄິນ 
25 ສ າຫຼວດຂັນ້ຫອ້ງ  

50-75 ສ າຫຼວດຂັນ້ໜົ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງນກັສກຶສາ 
100-125 ສ າຫຼວດຂັນ້ຫອ້ງການກດິຈະການ ( ຜູທ້ີົ່ ນອນຫ ພກັຈະໃຫອ້ອກນອນນອກ ) 

ພອ້ມທງັແຈງ້ຜູປົ້ກຄອງຮບັຮູ ້ອະນຸໂລມເສງັ 
150-175 ສ າຫຼວດຂັນ້ວທິະຍາໄລຄູ ແລະ ບ ົ່ ມສີດິສອບເສງັໃນພາກຮຽນນັນ້ 
200-225 ສ າຫຼວດຂັນ້ວທິະຍາໄລຄູ ຄາ້ງຫອ້ງ ໃນສກົຮຽນນັນ້ 

250 ໝດົສະຖານະເປັນນກັສກຶສາ 
 
ມາດຕາ 13 : ການປະຕບິດັວໄິນຕ ົ່ ຜູກ້ະທ າຜດິ 
     ນກັສກຶສາທຸກຄນົຈະມຄີະແນນພາກຮຽນ1ຄນົລະ 250 ແນນຫາກກະທ າຜດິຕ ົ່ ຄ າແນະນ າ, ຂ ຫ້າ້ມ ຫຼ  ລະບຽບ
ຂອງວທິະຍາໄລຄູດງົຄ າຊາ້ງ ຄະແນນຄຸນສມົບດັທີົ່ ຖກຶຕດັໃນແຕົ່ ລະຄັງ້ ຈະໄດປ້ະຕບິດັລະບຽບວໄິນດັົ່ ງນີ:້ 
 ( ຄູປະຈ າຫອ້ງ, ຫອ້ງການຮບັຜດິຊອບໃນຕກຶ ແລະ ໜວົ່ ຍງານເປັນຜູຊ້ີນ້ າ ) 
 

ຄະແນນທີົ່ ຖກຶຕດັ ກດິຈະກ າ 
25 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ 1 ຄັງ້ 
50 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ 2 ຄັງ້ 
75 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ 3 ຄັງ້, ມຽ້ນຂີເ້ຫ ຍ້ອລງົຂຸມ 3 ຄັງ້ 

100 - 125 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ 1 ອາທດິ , ຕດັຫຍາ້ 1 ຄັງ້                           
150-175 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ 2 ອາທດິ, ຕດັຫຍາ້ 
200-225 ອະນາໄມຫອ້ງນ າ້ໝດົເດ ອນ 
250 ໝດົສດິເປັນນກັສກຶສາ 

  
ໝາຍເຫດຖາ້ນກັສກຶສາບ ົ່ ມາປະຕວິຽກທມີອບໝາຍແມົ່ ນຈະຖ ກຕດັຄູນ 2 ຂອງຄະແນນທີົ່ ຖ ກຕດັ 
ມາດຕາ 14 : ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ 
- ຖ ກຕດັ      225 ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 25 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ          1 
- ຖ ກຕດັ 200 ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 50 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ          2 
- ຖ ກຕດັ 175  ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 75 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ          3 
- ຖ ກຕດັ 150  ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 100 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ         4 



- ຖ ກຕດັ 125  ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 125 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ         5 
- ຖ ກຕດັ 100  ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 150 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ         6 
- ຖ ກຕດັ 75   ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 175 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ         7 
- ຖ ກຕດັ 50   ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 200 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ        8 
- ຖ ກຕດັ 25   ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 225 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ       9 
- ຖ ກຕດັ 0    ຄະແນນ /   ຍງັເຫຼ ອ 250 ທຽບຄະແນນຄຸນສມົບດັ      10 
 
 

ໝວດທ ີVI 
ການພົນ້ສະຖານະພາບເປັນນກັສກຶສາ 

 
ມາດຕາ 15 : ເງ  ົ່ອນໄຂຂອງນກັສກຶສາຜູທ້ີົ່ ຈະພົນ້ສະຖານະພາບເປັນນກັສກຶສາ ວທິະຍາໄລຄູ ດງົຄ າຊາ້ງ ມດີັົ່ ງນີ:້ 
1. ເສຍຊວີດິ. 
2. ມກີານກະທ າຜດິຕ ົ່ ລະບຽບຂອງວທິະຍາໄລຄູ ແລວ້ຖ ກຕດັຄະແນນຄຸນສມົບດັນບັແຕົ່ 250 ຄະແນນ ຂຶນ້ໄປ 
3. ຂ ລາອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນນກັສກຶສາ ຫຼ  ປະລະການຮຽນໂດຍບ ົ່ ຮູສ້າເຫດນບັແຕົ່  4 ອາທດິຂຶນ້ໄປ 
4. ຮຽນຄ ນຊັນ້ເກົົ່ າຫຼາຍກວົ່ າ 2 ປີ 
5. ນກັສກຶສາຂຽນໃບໂຈະການຮຽນບ ົ່ ໃຫເ້ກນີ 2 ປີ 
6. ເປັນພະຍາດຕດິແປດ ຫຼ ເກດີອຸປະຕເິຫດ ບ ົ່ ສາມາດສ ບຕ ົ່ ການຮຽນໄດ ້

ໝວດທ ີXII 
ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 

ມາດຕາ 16 : ຂອບເຂດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
      ກດົລະບຽບສະບບັນີໃ້ຊກ້ບັທຸກຄນົທີົ່ ມາລງົທະບຽນເປັນນກັສກຶສາຂອງວທິະຍາໄລຄູດງົຄ າຊາ້ງນບັແຕົ່ ມ   ້ 
      ລງົທະບຽນຈນົຮອດມ ຮ້ບັໃບປະກາສະນຍີະບດັ ຫຼ  ມຂີ ຕ້ກົລງົໝດົສດິເປັນນກັສກຶສາ  
ມາດຕາ 17 : ກດົລະບຽບສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕົ່ ມ  ລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປຈນົກວົ່ າຈະມກີານປົ່ ຽນແປງ 
             
        ຜູອ້ ານວຍການ 
 
 
 
 


