
ຂ ໍ້ກ ຳນດົດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

ຂ ໍ້ກ ຳນດົໃນກຳນເຮດັວຽກ ພຳຍ ໃ້ ໍ້ ບ ລສສດັ ໄຟຟໍ້ຳຫງົສຳ ຈ ຳກດັ ເພ ີ່ ອໃຫ ໍ້ປະ້ສບດັ້ຳມຢີ່ ຳງເຄັີ່ ງຄດັ ແລະ ສອດຄີ່ ອງ້ຳມ
ຂ ໍ້ກ ຳນດົທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ດັີ່ ງນ ໍ້: 

ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຂະໜຳດນ ໍ້ອຍ 

ເພ ີ່ ອສະໜບັສະໜ ນກຳນເຮດັວຽກ ແລະປະ້ສບດັດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ 
ເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະຫ ຸດຜີ່ ອນຄວຳມສີ່ ຽງທຸກປະເພດ ແລະປະ້ສບດັ້ຳມນະໂຍບຳຍດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ
ສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມ ຂອງບ ລສສດັ ໄຟຟໍ້ຳຫງົສຳ ຈ ຳກດັ ແລະປະ້ສບດັ້ຳມພນັທະສນັຍຳ ລວມເຖສງກດົໝຳຍ ແລະກ ຳນດົດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດ
ໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ ງແວດລໍ້ອມດໍ້ວຍເຫດນ ໍ້ ບ ລສສດັ ໄຟຟໍ້ຳຫງົສຳ ຈ ຳກດັ (“ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ)”ໄດ ໍ້ຈດັ້ັ ໍ້ງມຳດ້ະກຳນດໍ້ຳນ
ຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມຂ ໍ້ນ ເພ ີ່ ອໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງປະ້ສບດັຢີ່ ຳງເຄັີ່ ງຄດັ. 

1. ຄວຳມຮບັຜສດຊອບ ແລະພນັທະສນັຍຳຂອງຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ 
 
1.1 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ລວມເຖ ງ ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຍີ່ ອຍ ແລະຜ ໍ້ຜະລສດ ທ ີ່ ປະ້ະບດັໃນສີ່ ວນກຳນກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແລະດ ຳເນ ນງຳນ ໃຫ ໍ້ເປັນໄປ້ຳມ

ຂ ໍ້ກ ຳນດົ ດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມຢີ່ ຳງເຂັ ໍ້ມງວດ້ຳມທ ີ່ ກ ຳນດົໄວ ໍ້ໃນຂ ໍ້້ ກົລງົກຳນໃຫໍ້
ສ ຳປະທຳນພະລງັງຳນ (CA), ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I ແລະ ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ Q ພນັທະສນັຍຳດ ໍ້ຳນ ສງັຄມົ ແລະ
ສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມ, ກດົໝຳຍ ແລະຂ ໍ້ກ ຳນດົຂອງ ສປປ ລຳວ, ແຜນກຳນຈດັກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳດ ໍ້ຳນສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມ
ໃນໄລຍະດ ຳເນ ນກຳນ (OPEMMP) ແລະຂັ ໍ້ນ້ອນກຳນປະ້ສບດັດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ
ສສີ່ ງແວດລໍ້ອມຫ  ຄ ຳແນະນ ຳໃນກຳນເຮດັວຽກ ຫ  ຂ ໍ້ກ ຳນດົອ ີ່ ນໆ. 

1.2 ຜ ໍ້ຮັບເໝຳົ ຈະ້ ໍ້ອງຮບັຜສດຊອບໃນກຳນປະ້ສບັດງຳນ ເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນເກ ດອຸປະ້ສເຫດ ຫ  ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍ, 
ຫ ຸດຜີ່ ອນ ອນັ້ະລຳຍ ຫ  ຜນົກະທບົດ ໍ້ຳນສສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະປໍ້ອງກນັກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົຂອງລດັຖະບຳນລຳວ. 

1.3 ທຸກຄີ່ ຳໃຊ ໍ້ຈີ່ ຳຍເພ ີ່ ອແກ ໍ້ໄຂມນົລະພສດ, ກຳນລບົກວນຊຸມຊນົ, ຂ ໍ້ກ ຳນດົGOL ຫ  ກຳນແກ ໍ້ໄຂ ແລະປສດຂ ໍ້ຮຽກຮໍ້ອງ ຫ  ຂ ໍ້
ຮ ໍ້ອງທຸກຈຳກຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖ ີ່ ນ ຫ   GOL ຫ  ບຸກຄນົທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງ ອນັເນ ີ່ ອງມຳຈຳກ ກສດຈະກ ຳຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ແລະຈຳກຜ ໍ້
ດ ຳເນ ນກຳນ ຈະ້ ໍ້ອງເປັນພນັທະສນັຍຳ  ້ີ່ ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ແລະ ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ. ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນຈະ້ໍ້ອງຍ ນຍອມ
ຈີ່ ຳຍຄີ່ ຳປັບໃໝ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົໃນ ້ຳ້ະລຳງທ ີ່ 1 ຫ  ຫກັຄີ່ ຳປັບໃໝຈຳກກຳນຈີ່ ຳຍເງ  ນຄັ ໍ້ງ  ້ີ່ ໄປແທນ. 
້ຳ້ະລຳງ 1 ຄີ່ ຳປັບໃຫມ 

ກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້
ກ ຳນດົ 

ຈ ຳນວນເງ  ນ USD$ 
້ ີ່ ຳສຸດ ແລະ 
ສ ງສຸດ 

ສຳເຫດທ ີ່ ພສຈຳລະນຳ 
ກຳນປັບໃໝເພ ີ່ ມທ ີ່  DONEI ອຳດ

ກ ຳນດົ 

ກຳນຂດັຂວຳງ ຫ  ກຳນແຊກ
ແຊ ງ ກັບ ເ ຈ ົ ໍ້ຳ ໜ ໍ້ຳ ທ ີ່ ໃ ນ
ລະຫວີ່ ຳງປະ້ສບດັງຳນ ໃນ
ສີ່ ວ ນທ ີ່ ກີ່ ຽ ວ  ຂ ໍ້ອ ງ ກັບ
ເອກະສຳນຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ I ນ ໍ້ 
 

 500 ຫຳ 25,000 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

 ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນໃຊ ໍ້ກດົ
ໝຳຍ 

 
 



ກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້
ກ ຳນດົ 

ຈ ຳນວນເງ  ນ USD$ 
້ ີ່ ຳສຸດ ແລະ 
ສ ງສຸດ 

ສຳເຫດທ ີ່ ພສຈຳລະນຳ 
ກຳນປັບໃໝເພ ີ່ ມທ ີ່  DONEI ອຳດ

ກ ຳນດົ 

 ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສສີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ 

ໃຫ ໍ້ຂ ໍ້ມ ນບ ີ່ ເປັນຄວຳມຈສງ 
ຫ  ເ ຮັດໃຫ ໍ້ເ ຂົ ໍ້ຳ ໃຂຜສດ້ ີ່  
EMU ຫ   DONEI ຫ  ້ ວົ
ແທນ ໃນຫວົຂ ໍ້ທ ີ່ ລະບຸໃນ
ເອກະສຳນຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ I ນ ໍ້ 

 5,000 ຫຳ 25,000 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ 

 ລະງບັ ຫ  ຖອນໃບອະນຸຍຳດທງັ
ໝດົ ຫ  ບຳງສີ່ ວນ 

 ກຳນລະເມ ດສນັຍຳ 
 
 

ກຳນປສດບັງຂ ໍ້ມ ນກັບເຈ ົ ໍ້ຳ
ໜ ໍ້ຳທ ີ່  ເມ ີ່ ອ ໄດ ໍ້ຮັບກຳນ
ຮ ໍ້ອງຂ ກີ່ ຽວກບັກຳນກວດ
ສອບ ້ຳມທ ີ່ ໄດ ໍ້ກ ຳນດົໄວ ໍ້
ໃນເອກະສຳນຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ I 
ນ ໍ້ 

 500 ຫຳ 25,000 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ 

 ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນໃຊ ໍ້ກດົ
ໝຳຍ 

 
 

ເຮດັວຽກໂດຍບ ີ່ ມ ໃບ
ອະນຸຍຳດ 
 
 

 2,500 ຫຳ 25,000  
 ບວກ 250 ຫຳ 2,500 ້ ີ່
ວນັ ຈນົກວີ່ ຳຈະມ ກຳນແກ ໍ້
ໄຂ 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ 

 ກຳນລະເມ ດສນັຍຳ 
 
 

ກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມ
ປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນ
ບງັຄບັໃຊ ໍ້ກດົໝຳຍ ຫ  ກຳນ
ບອກກີ່ ຳວກຳນຢຸດ ກຳນ
ລະເມ ດ ຂອງເອກະສຳນ
ຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ I ນ ໍ້  

 10,000 ຫຳ 25,000  
 ບວກ 250 ຫຳ 5,000 ້ ີ່
ວນັ ຈນົກວີ່ ຳຈະມ ກຳນແກ ໍ້
ໄຂ 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ  

 ລະງບັ ຫ  ຖອນໃບອະນຸຍຳດທງັ
ໝດົ ຫ  ບຳງສີ່ ວນ 

 ກຳນລະເມ ດສນັຍຳ 
 

ບ ີ່ ແຈ ໍ້ງ  EMU ຫ   
DONEI(ຫ  ຝີ່ ຳຍ GOL 

 5,000 ຫຳ 25,000 
 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

 ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນໃຊ ໍ້ກດົ
ໝຳຍ 



ກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້
ກ ຳນດົ 

ຈ ຳນວນເງ  ນ USD$ 
້ ີ່ ຳສຸດ ແລະ 
ສ ງສຸດ 

ສຳເຫດທ ີ່ ພສຈຳລະນຳ 
ກຳນປັບໃໝເພ ີ່ ມທ ີ່  DONEI ອຳດ

ກ ຳນດົ 

ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງອ ີ່ ນໆ  ້ຳມ
ຄ ວ ຳ ມ ເໝ ຳ ະ ສົມ ) ໃ ນ
ກ ລະນ ທ ີ່ ເກ ດ ເຫດກຳນ
ຄວຳມສີ່ ຽງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມ 

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່ ຮ ໍ້ຳຍ

ແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້ຄນົ 

 ລະງບັ ຫ  ຖອນໃບອະນຸຍຳດທງັ
ໝດົ ຫ  ບຳງສີ່ ວນ 
 

ບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂັ ໍ້ນ້ອນທ ີ່ ເ
ໝຳະສມົເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັ ເພ ີ່ ອ
ບ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດອນັ້ະລຳຍຈຳກ
ຄວຳມເສຍຫຳຍ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດ
ລ ໍ້ອມ,ຊ ວສດ ຫ  ຊບັສ ນ 
ໂດຍຂ ໍ້ນກບັ CPEMMP 
ຫ   OPEMMP 

 10,000 ຫຳ 50,000  

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່ ຮ ໍ້ຳຍ

ແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້ຄນົ 

 ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນໃຊ ໍ້ກດົ
ໝຳຍ 

 ລະງບັ ຫ  ຖອນໃບອະນຸຍຳດທງັ
ໝດົ ຫ  ບຳງສີ່ ວນ 
 

ບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມ ພຳລຳມ ເ້ 
ທ ີ່ ບງັຄບັໃຊ ໍ້(້ ີ່ ກຳນ
ລະເມ ດ/້ ີ່ ວຽກງຳນ) 

 2,500 ຫຳ 50,000 

 ໂດຍເຈດ້ະນຳ 
 ແຮງຈ  ງໃຈທຳງກຳນເງ  ນ ຫ  ເພ ີ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງ  ນ 
 ປະຫວດັບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ 
 ພະຍຳຍຳມປົກປສດ 
 ອຳດກ ີ່ ໃຫ ໍ້ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍທ ີ່

ຮ ໍ້ຳຍແຮງ້ ີ່ ສ ີ່ ງແວດລ ໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄນົ 

 ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກບັກຳນໃຊ ໍ້ກດົ
ໝຳຍ 

 ລະງບັ ຫ  ຖອນໃບອະນຸຍຳດທງັ
ໝດົ ຫ  ບຳງສີ່ ວນ 

 ກຳນລະເມ ດສນັຍຳ 
 

ໝຳຍເຫດ: ສນັຍຳສ ຳປະທຳນບ ີ່ ແຮີ່ , ເອກະສຳນຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ( 30 ພະຈສກ 2009) ແລະສນັຍຳສ ຳປະທຳນເໝ ອງຫ ນປຸນ, ເອກະສຳນຊ ໍ້ອນທ ໍ້ຳຍ(30 ພະຈສກ 
2009) 

ເມ ີ່ ອມ ຄວຳມບ ີ່ ສອດຄີ່ ອງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັກຳນປະ້ສບດັດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມຈຳກ
ກຳນກວດກຳໂດຍ HPC ຫ  ກວດກຳໂດຍ GOL ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງຈະແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ ເພ ີ່ ອດ ຳເນ ນກຳນແກ ໍ້
ໄຂ ຫຳກບ ີ່ ມ ກຳນແກ ໍ້ໄຂ ຫ  ລະເວັ ໍ້ນກຳນແກ ໍ້ໄຂຫ ງັຈຳກວນັທ ີ່ ກ ຳນດົ ເກ ນ 7 ວນັ ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງມ ສສດປັບໃໝ້ຳມຈ ຳນວນ
ກຳນ້ກົລງົທງັສອງຝີ່ ຳຍ /ປະເດນັ/ຄັ ໍ້ງ. 

2. ກຳນເຂົ ໍ້ຳພ ໍ້ນທ ີ່  ແລະກຳນນ ຳໃຊ ໍ້ 
 
2.1 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະໄດ ໍ້ອະນຸຍຳດ້ຳມແບບຟອມຂ ອະນຸຍຳດນ ຳໃຊ ໍ້ພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ ກີ່ ອນທ ີ່ ຈະເຂົ ໍ້ຳພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ, ກຳນ

ຫ ຸດຜີ່ ອນຜນົກະທບົທ ີ່ ສະເໜ ດ ໍ້ວຍໃບອະນຸຍຳດັີ່ ງກີ່ ຳວຈະເປັນໄປ້ຳມແຜນກຳນຈດັກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳ
ດ ໍ້ຳນສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມໃນໄລຍະດ ຳເນ ນກຳນ (OPEMMP) ຫ  ແຜນກຳນຈດັກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳດ ໍ້ຳນສ ີ່ ງແວດ



ລໍ້ອມໃນໄລະຍະກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ (CPEMMP)ໃນກ ລະນ ກສດຈະກ ຳຮ ໍ້ຖອນຫນ ໍ້ຳງຳນໃຫ ໍ້ໜໍ້ອຍທ ີ່ ສຸດ. ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງ
ປະ້ສບດັ້ຳມມຳດ້ະກຳນຫ ຸດຜີ່ ອນຜນົກະທບົທ ີ່ ສະເໜ ໃນແບບຟອມຂ ອະນຸຍຳດນ ຳໃຊ ໍ້ພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ ໃນກ ລະນ 
ທ ີ່ ເກ ດຄວຳມສີ່ ຽງໃດໜ ີ່ ງ ຫ  ຜົນກະທົບທຳງສສີ່ ງແວດລໍ້ອມຜ ໍ້ຮັບເໝຳົ ້ ໍ້ອງຍ ນຍອມຫ ຸດຜີ່ ອນ ແກ ໍ້ໄຂ ໃຫ ໍ້ຢ ີ່ ໃນ
ສະພຳບທ ີ່ ຍອມຮບັໄດ ໍ້້ ຳມທ ີ່ ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງສະເໜ . 

2.2 ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງມ ສສດຂ ໃຫ ໍ້ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ແກ ໍ້ໄຂ ໃບແບບຟອມຂ ອະນຸຍຳດນ ຳໃຊ ໍ້ພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ ຈນົກວີ່ ຳຈະມ ກຳນ້ກົລງົ
ກີ່ ຽວກບັມຳດ້ະກຳນຫ ຸດຜີ່ ອນຄວຳມສີ່ ຽງດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມ 

2.3 ໃນກ ລະນ ກສດຈະກ ຳທ ີ່ ມ ຄວຳມສີ່ ຽງສ ງ ້ ໍ້ອງຂ ໃບອະນຸຍຳດກີ່ ອນເລ ີ່ ມເຮດັວຽກ, ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງສົີ່ ງໃບອະນຸຍຳດ
ກຳນເຮດັວຽກໃຫໍ້ ພະນກັງຳນ SHE ຂອງຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງເພ ີ່ ອກວດສອບ ແລະອະນຸມດັ. 

2.4 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງກ ຳນດົຂອບເຂດພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແລະພ ໍ້ນທ ີ່ ໃຊ ໍ້ ຫ  ເຮດັວຽກພຳຍໃນຂອບເຂດພ ໍ້ນທ ີ່ ດັີ່ ງກີ່ ຳວ. 
 

3. ຂັ ໍ້ນ້ອນກຳນປະ້ສບດັງຳນທ ີ່ ສ ຳຄນັດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສ ີ່ ງແວດລໍ້ອມ 
3.1 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງປະ້ສບດັ້ຳມ ກດົໝຳຍ, ກດົລະບຽບ, ຂ ໍ້ກ ຳນດົ ຫ  ຂ ໍ້ບງັຄບັ ແລະຄ ຳແນະນ ຳຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ

ເພ ີ່ ອຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ ສສີ່ ງແວດລໍ້ອມເປັນຢີ່ ຳງດ  ເຊັີ່ ນດຽວກນັກບັ ຂັ ໍ້ນ້ອນກຳນປະ້ສບດັ
ງຳນ ທ ີ່ ບ ລສສດັກ ຳນດົ ເພ ີ່ ອເຮດັວຽກຢີ່ ຳງປອດໄພໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ. 

3.2 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ແລະຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຍີ່ ອຍ້ ໍ້ອງຮບັປະກນັວີ່ ຳບີ່ ອນເຮດັວຽກມ ຄວຳມຮບັຜສດຊອບດໍ້ຳນສຸຂະພຳບອະນຳໄມທ ີ່ ດ  
ແລະສະພຳບແວດລໍ້ອມທ ີ່ ປອດໄພ ນອກຈຳກນ ໍ້້ ໍ້ອງມ ກຳນປໍ້ອງກນັດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພປະຊຳຊນົພຳຍໃນວຽກງຳນ 
ແລະພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ. 

3.3 ບ ີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ເດກັນ ໍ້ອຍຜ ໍ້ທ ມ ອຳຍຸ  ້ີ່ ຳກວີ່ ຳ 18 ປ  ເຂົ ໍ້ຳເປັນລ ກຈ ໍ້ຳງ ເດກັດັີ່ ງກີ່ ຳວຈະ້ ໍ້ອງບ ີ່ ຖ ກຈ ໍ້ຳງໃນສີ່ ວນງຳນທ ີ່  
ເປັນວຽກງຳນໜກັ ຫ  ຈະເປັນອນັ້ະລຳຍ  ້ີ່ ສຸຂະພຳບຂອງພວກເຂຳົ( ອໍ້ຳງອ ງຈຳກ ກດົໝຳຍແຮງງຳນລຳວ). 

3.4 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ້ ໍ້ອງດ ຳເນ ນກຳນບ ຳລຸງຮກັສຳເຊ ງປໍ້ອງກນັ ແລະ້ສດ້ຳມກຳນກວດສອບຢີ່ ຳງສະໝ ີ່ ຳສະເໝ ສ ຳຫ ບັລດົ
ພຳຫະນະທຸກປະເພດ ແລະປະ້ສບດັ້ຳມກຳນຄວບຄຸມຂສດຈ ຳກດັຄວຳມໄວ. 
3.4.1 ຄວຳມໄວບ ີ່ ເກ ນ 30 ກສໂລແມດັ  ້ີ່ ຊົີ່ ວໂມງ ສ ຳຫ ບັພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແລະດ ຳເນ ນງຳນ 
3.4.2 ຄວຳມໄວບ ີ່ ເກ ນ 30 ກສໂລແມດັ  ້ີ່ ຊົີ່ ວໂມງ ສ ຳຫ ບັພ ໍ້ນທ ີ່ ຊຸມຊນົ 
3.4.3 ຄວຳມໄວບ ີ່ ເກ ນ 60 ກສໂລແມດັ  ້ີ່ ຊົີ່ ວໂມງ ສ ຳຫ ບັພ ໍ້ນທ ີ່ ຖະໜນົ/ເສັ ໍ້ນທຳງສຳທຳລະນະ 

3.5  ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ້ ໍ້ອງຈດັຫຳເຈ ົ ໍ້ຳຫນ ໍ້ຳທ ີ່ ຄວຳມປອດໄພຢີ່ ຳງພຽງພ , ້ວົແທນຜ ໍ້ຮບັຜສດຊອບດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ຫ  ຫວົ
ໜໍ້ຳງຳນດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ຫ  ຜ ໍ້ເໝຳະສມົໃນພ ໍ້ນທ ີ່  ຫ  ພ ໍ້ນທ ີ່ ປະ້ສບດັງຳນ້ະຫ ອດກຳນປະ້ສບດັງຳນເພ ີ່ ອຮກັສຳ
ຄວຳມປອດໄພຈຳກອຸປະ້ສເຫດ 

3.6 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງບ ີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ຜ ໍ້ທ ີ່ ບ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງຜີ່ ຳນເຂົ ໍ້ຳມຳເຮດັວຽກ ຫ  ພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ. 
3.7 ້ສດ້ັ ໍ້ງ ແລະປະ້ສບດັງຳນດ ໍ້ຳນລະບບົປໍ້ອງກນັໄຟໃຫໍ້ເໝຳະສມົ, ກຳນ້ສດ້ຳມວດກຳ ແລະເຝົໍ້ຳປໍ້ອງກນັ ພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ

, ທ ີ່ ພກັ, ຫ ໍ້ອງກຳນ, ສຳງເກບັເຄ ີ່ ອງ ແລະອ ີ່ ນໆ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ້ ໍ້ອງກວດກຳ ບ ຳລຸງຮກັສຳເປັນປະຈ ຳທຸກເດ ອນ, 
ເມ ີ່ ອຜ ໍ້ຮບັເໝຳົມ ກຳນກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ອຳຄຳນເກບັເຄ ີ່ ອງ, ທ ີ່ ພກັຊົີ່ ວຄຳວ ຫ  ທ ີ່ ພກັສ ຳຫ ບັພະນກັງຳນ ໃນຂອບເຂດພ ໍ້ນທ ີ່ , ຜ ໍ້
ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງ້ສດ້ັ ໍ້ງຊຸດລະບບົດບັເພ ງໃຫ ໍ້ເໝຳະສມົ( 2 ຫວົ ປະເພດ 2A 20B) ຫ  ກຽມນ ໍ້ຳໄວ ໍ້ໃຫ ໍ້ພຽງພ ( 
ໜໍ້ອຍທ ີ່ ສຸດແມີ່ ນ 2 ຖງັ ໃນປະລສມຳດ 200 ລສດໄວ ໍ້ແ ີ້່ ລະອຳຄຳນ, ສຳງເກບັເຄ ີ່ ອງ, ພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ) ເພ ີ່ ອໄວ ໍ້້ ອບ
ສະໜອງກບັເຫດສຸກເສ ນ. 

3.8 ກຳນລຳຍງຳນອຸປະ້ສເຫດ ແລະກຳນສອບສວນ: ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ ຈະ້ ໍ້ອງແຈ ໍ້ງຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງທນັທ ກີ່ ຽວກບັກຳນບຳດເຈບັ ຫ  
ອຸປະ້ສເຫດທ ີ່ ເກ ດຂ ໍ້ນກບັພະນກັງຳນ, ກຳນລຳຍງຳນເນຍມ ສ( NEAR MISS), ສະຖຳນະກຳນສຸກເສ ນ, ສຽງ
ເ້ ອນ, ກຳນຮົີ່ ວໄຫ ສຳນເຄມ ສ ີ່ ສສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະກຳນເສຍຫຳຍທຳງດ ໍ້ຳນຊບັສສນ ພຳຍໃນ 24 ຊົີ່ ວໂມງນບັຈຳກເກ ດ



ເຫດ. ຜນົສະຫ ຸບລຳຍງຳນອຸປະ້ສຫດ ແລະກຳນສອບສວນ ຈະ້ ໍ້ອງສົີ່ ງພຳຍໃນ 72 ຊົີ່ ວໂມງຫ ງັຈຳກສ ຳເລດັຂັ ໍ້ນ
້ອນກຳນສອບສວນ. ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງເຫນັດ ໃນກຳນປັບປຸງແກ ໍ້ໄຂເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນເກ ດເຫດຂ ໍ້ນຊ ໍ້ຳ, ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ 
ຈະ້ ໍ້ອງຮບັຜສດຊອບໃນກຳນ ຮກັສຳ ແລະປ ີ່ ນປົວອຳກຳນບຳດເຈບັ ລວມເຖ ງກຳນຊດົເຊ ຍ້ຳມຄວຳມເໝຳະສມົ  ້ີ່
ຊບັສ ນ້ຳມທ ີ່ ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງຮ ໍ້ອງຂ ຢີ່ ຳງສມົເຫດສມົຜນົ. 

3.9 ຜ ໍ້ຮັບເໝົຳຈະ້ ໍ້ອງແຈ ໍ້ງ ແລະລຳຍງຳນເຫດກຳນ ແລະອຸປະ້ສເຫດ, ລຳຍລະອຽດຂອງເຫດກຳນພຳຍໃນ 24 
ຊົີ່ ວໂມງ, ແລໍ້ວສ ບສວນ, ກຳນແກ ໍ້ໄຂ, ກຳນສະຫ ຸບ ແລະສົີ່ ງລຳຍງຳນເຫດກຳນພຳຍໃນ 3 ວນັ. ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງ
ຍ ນຍອມປັບປຸງແກ ໍ້ໄຂເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນເກ ດຊ ໍ້ຳ. 

3.10 ເຄ ີ່ ອງມ , ເຄ ີ່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນ ໃຫ ໍ້ເໝຳະສມົ ແລະ ຢ ີ່ ໃນສະພຳບດ  ແລະໄດ ໍ້ຮບັກຳນກວດສອບ ໂດຍ
ບ ລສສດັກີ່ ອນທ ີ່ ຈະນ ຳໄປໃຊ ໍ້ງຳນ. ໃຫ ໍ້ຈດັກຽມເຈົ ໍ້ຳໜໍ້ຳທ ີ່ ເພ ີ່ ອດ ແລຮກັສຳພ ໍ້ນທ ີ່ , ອຸປະກອນ ແລະວດັສະດ ້ນົເອງ. 
ວດັຖຸມ ຄີ່ ຳຂອງຜ ໍ້ຮບັເໝຳົເສຍຫຳຍ ຫ  ສ ນເສຍ ຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງຈະບ ີ່ ມ ກຳນທດົແທນຫ  ຮບັຜສດຊອບ ກີ່ ຽວກບັກ ລະນ 
ດັີ່ ງກີ່ ຳວ. 

3.11 ຈດັຫຳຊຸດປະຖມົພະຍຳບຳນສ ຳຫ ບັ ພະນກັງຳນ. 
3.12 ຜ ໍ້ຮັບເໝົຳ້ ໍ້ອງຫ ໍ້ຳມພະນກັງຳນຂອງ້ົນ ້ັດ ຫ  ເຄ ີ່ ອນຍ ໍ້ຳຍ້ົ ໍ້ນໄມ ໍ້, ສວນ ຫ  ປີ່ ຳເບ ໍ້ຍໄມ ໍ້ ນອກຈຳກໄດ ໍ້ຮັບ

ອະນຸຍຳດ ແລະຫໍ້ຳມລບົກວນພ ໍ້ນທ ີ່ ນອກຂອບເຂດ ນອກຈຳກໄດ ໍ້ຮບັອະນຸມດັ. 
3.13 ບ ີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ລີ່ ຳສດັປີ່ ຳ ຫ  ຈບັສດັປີ່ ຳຄຸ ໍ້ມຄອງ ຫ  ນ ຳມຳປຸງອຳຫຳນ, ບ ລສໂພກ ໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ຫ  ທ ີ່ ພກັຄນົງຳນ. 
3.14 ຮກັສຳຄວຳມສະອຳດພ ໍ້ນທ ີ່  ແລະສຸຂະພຳບອະນຳໄມ. ຖໍ້ຳມ ຫ ໍ້ອງຄວົ ໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ້ ໍ້ອງ້ສດ້ັ ໍ້ງບ ີ່ ດກັໄຂມນັ 

ແລະບ ີ່ ້ກົ້ະກອນ ຫ  ລະບບົບ ຳບດັອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເໝຳະສມົກີ່ ອນປີ່ ອຍສ ີ່ ທ ຳມະຊຳດ. 
3.15 ຫໍ້ຳມຫ  ໍ້ນກຳນພະນນັ ແລະດ ີ່ ມຂອງມ ນເມຳົໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແລະພ ໍ້ນທ ີ່ ປະ້ສບດັງຳນ. 
3.16 ຈດັຫຳຖງັຂ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອພ ໍ້ອມຝຳປສດ, ເສດອຳຫຳນຈະ້ໍ້ອງນ ຳໄປຖ ໍ້ມຢີ່ ຳງໜໍ້ອຍ 1 ຄັ ໍ້ງ  ້ີ່ ອຳທສດ. ບ ີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ເຜຳົຂ ໍ້

ເຫຍ ໍ້ອທຸກປະເພດໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ເຮດັວຽກ ແລະບ ລສເວນທ ີ່ ພກັ. ສົີ່ ງປະລສມຳນຂ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອທົີ່ ວໄປໃຫໍ້ HPC ໃນທຸກໆເດ ອນ. 
3.17 ສະຖຳນທ ີ່ ້ັ ໍ້ງຖງັເກບັນ ໍ້ຳມນັເຊ ໍ້ອໄຟ້ ໍ້ອງ້ັ ໍ້ງໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ກຳນຊ ມຜີ່ ຳນໄດ ໍ້ ແລະສ ໍ້ຳງຄນັຄ ກັ ໍ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ກຳນຊ ມຜີ່ ຳນ 

ແລະບີ່ ອນເກບັກກັ. ສຳມຳດບນັຈໄຸດ ໍ້ 110% ຂອງຈ ຳນວນທງັໝດົຂອງນ ໍ້ຳມນັ ຖໍ້ຳເປັນພ ໍ້ ໍ້ນທ ີ່ ເກບັຊົີ່ ວຄຳວໃນພ ໍ້ນທ ີ່
ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ, ພ ໍ້ນທ ີ່ ບ ໍ້ຳນພກັ ຫ  ໂຮງສ ໍ້ອມ. 

3.18 ຈດັກຳນຂ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອອນັ້ະລຳຍໃຫໍ້ເໝຳະສມົ, ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງເຄ ີ່ ອນຍ ໍ້ຳຍ ວດັສະດຸເກົີ່ ຳ, ເສດເຫ ກັ ຈຳກພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ. 
ນ ຳຖັງເຄມ  ຫ  ວດັສະດຸອນັ້ະລຳຍ ເຂົ ໍ້ຳໄວ ໍ້ໃນອຳຄຳນເກບັ ຫ  ພ ໍ້ນທ ີ່ ເກບັພຳຊະນະດັີ່ ງກີ່ ຳວ ຫ  ກລີ່ ຽງກຳນຮົີ່ ວໄຫ 
ລງົພ ໍ້ນ ຫ  ໄຫ ສ ີ່ ທ ຳມະຊຳດ. ສົີ່ ງປະລສມຳນຂ ໍ້ເຫຍ ໍ້ອອນັ້ະລຳຍ ແລະບ ີ່ ອນັ້ະລຳຍ ໃຫ ໍ້ HPC ເປັນປະຈ ຳທຸກໆ
ເດ ອນ. 

3.19 ກຳນສໍ້ຳງທ ີ່ ພກັອຳໄສ 
- ກຳນສໍ້ຳງທ ີ່ ພກັອຳໄສ້ ໍ້ອງເປັນພ ໍ້ນທ ີ່  ຫີ່ ຳງໄກຈຳກທຳງນ ໍ້ຳທ ຳມະຊຳດ ຢີ່ ຳງນ ໍ້ອຍ 50 ແມດັຈຳກເຂດຝັີ່ ງຂອງນ ໍ້ຳ. 
- ໃນກ ລະນ ພ ໍ້ນທ ີ່ ທ ີ່ ພກັເປັນພ ໍ້ນທ ີ່ ໃກ ໍ້ກບັແມີ່ ນ ໍ້ຳ ຈະ້ໍ້ອງ້ສດ້ັ ໍ້ງບ ີ່ ້ກົ້ະກອນ ຫ  ບ ີ່ ບ ຳບດັ ເພ ີ່ ອຮບັນ ໍ້ຳທ ີ່ ໄຫ ມຳຈຳກ 
ພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແລະພ ໍ້ນທ ີ່ ບ ໍ້ຳນພກັ ກີ່ ອນຈະປີ່ ອຍສ ີ່ ທ ຳມະຊຳດ. 

- ບ ີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ປ ໍ້ຳນ ໍ້ຳໃ້ ໍ້ດສນອອກ ເພ ີ່ ອກຳນກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ. 
- ລຳຍກຳນກວດ້ສດ້ຳມ ໄດ ໍ້ຖ ກ້ັ ໍ້ງຂ ໍ້ນເພ ີ່ ອກຳນກວດສອບ ແລະເຮດັໃຫ ໍ້ໝັ ໍ້ນໃຈວີ່ ຳ ນ ໍ້ຳທ ີ່ ປີ່ ອຍອອກສ ີ່ ທ ຳມະ
ຊຳດມ ຄຸນນະພຳບ ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົຂອງກດົໝຳຍລຳວ ແລະມຳດ້ະຖຳນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງ. ຖໍ້ຳຫຳກບ ີ່ ມ ກຳນປີ່ ອຍນ ໍ້ຳ
ໃນລຳຍກຳນນ ໍ້ຈະບ ີ່ ຖ ກນ ຳໃຊ ໍ້. 

- ກຳນສໍ້ຳງທ ີ່ ພກັ, ຫ ໍ້ອງກຳນ ຫ  ພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ຈະ້ສດ້ັ ໍ້ງສຸຂຳພສບຳນດ ໍ້ວຍອຸປະກອນທ ີ່ ເໝຳະສມົພຽງພ  ເພ ີ່ ອປໍ້ອງກນັ
ຜນົກຳນຮົີ່ ວໄຫ ສ ີ່ ດ ນ ຫ  ແມີ່ ນ ໍ້ຳໃນພ ໍ້ນທ ີ່ ໃກ ໍ້ຄຽງ. 



- ນ ໍ້ຳເປ ໍ້ອນຈຳກກຳນລໍ້ຳງ, ອຳບນ ໍ້ຳ, ຊກັລ ດ ຫ  ອ ີ່ ນໆ ຈະ້ ໍ້ອງທ ຳກຳນບ ຳບດັດ ໍ້ວຍລະບບົບ ີ່ ບ ຳບດັກີ່ ອນປີ່ ອຍສ ີ່ ທ ຳ
ມະຊຳດ. ລຳຍກຳນ້ສດ້ຳມຄຸນນະພຳບນ ໍ້ຳ ້ ໍ້ອງເຂົ ໍ້ຳມຳກວດກຳ ເມ ີ່ ອມ ກຳນປີ່ ອຍສ ີ່ ສສີ່ ງແວດລໍ້ອມເພ ີ່ ອໝັ ໍ້ນໃຈວີ່ ຳ
ຄຸນນະພຳບນ ໍ້ຳທ ີ່ ປີ່ ອຍອອກນັ ໍ້ນຢ ີ່ ໃນຂ ໍ້ກ ຳນດົຂອງກດົໝຳຍລຳວ ແລະມຳດ້ະຖຳນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງ. ຖໍ້ຳຫຳກບ ີ່ ມ 
ກຳນປີ່ ອຍນ ໍ້ຳລຳຍກຳນນ ໍ້ຈະບ ີ່ ຖ ກນ ຳໃຊ ໍ້. 

- ນ ໍ້ຳມນັ, ສຳນເຄມ , ວດັສະດຸອ ີ່ ນໆ ແລະສຳນອນັ້ະລຳຍ ຈະຖ ກເກບັໃນບີ່ ອນປອດໄພ. ມ ກຳນປົກຄຸມ ແລະສໍ້ຳງ
ຄນັຄ ກັ ໍ້ນເພ ີ່ ອເກບັກກັກຳນຮົີ່ ວໄຫ ຂອງສຳນດັີ່ ງກີ່ ຳວ ໂດຍພ ໍ້ນທ ີ່ ດັີ່ ງກີ່ ຳວເປັນພ ໍ້ນທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ນ ໍ້ຳຖໍ້ວມ. 

- ລຳຍກຳນບ ຳລຸງຮກັສຳ ຈະໄດ ໍ້ພດັທະນຳເພ ີ່ ອອ ຳນວນຄວຳມສະດວກສຸຂຳພສບຳນ ຈຳກພ ໍ້ນທ ີ່ ພກັ ແລະກສດຈະກ ຳ
ໃນໄລຍະກ ີ່ ສ ໍ້ຳງອ ີ່ ນໆ. 

- ຈດັກຽມຫໍ້ອງນ ໍ້ຳໃຫ ໍ້ພຽງພ  ພ ໍ້ອມຖງັບ ຳບດັ ສ ຳຫ ບັຄນົງຳນ(1 ຫ ໍ້ອງ  ້ີ່  20ຄນົ). 
3.20 ກຳນຮ ໍ້ຖອນທ ີ່ ພກັ 

- ກຳນດ ຳເນ ນງຳນຮ ໍ້ ໍ້ຖອນພ ໍ້ນທ ີ່ ທງັໝດົ ແລະກຳນຟ ໍ້ນຟ  ປະ້ສບດັ້ຳມຂັ ໍ້ນ້ອນຂອງ ກຳນຮ ໍ້ຖອນພ ໍ້ນທ ີ່ , ກຳນ
ອະນຳໄມ ແລະຟ ໍ້ນຟ ພ ໍ້ນທ ີ່ . 

- ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງສົີ່ ງ້ຳ້ະລຳງ ແລະແຜນກຳນຮ ໍ້ຖອນພຳຍໃນ 2 ອຳທສດ( 14 ວນັ) ສ ຳຫ ບັກຳນກວດສອບ ແລະ
ກຳນເລ ີ່ ມແຜນກຳນຮ ໍ້ຖອນ ແລະເອກະສຳນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ໍ້ອງ. 

- ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງຍ ນຍອມຮບັ ເພ ີ່ ອແກ ໍ້ໄຂຫ  ຟ ໍ້ນຟ ໃຫ ໍ້ຢ ີ່ ໃນສະພຳບດ  ຫຳກ HPC ພສຈຳລະນຳສະຖຳນະຂອງພ ໍ້ນທ ີ່
ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງ ແມີ່ ນບ ີ່ ປອດໄພ, ອນັ້ະລຳຍ, ບ ີ່ ສະອຳດ ຫ  ບ ີ່ ໝັ ໍ້ນຄງົ. 

- ເຮດັໃຫ ໍ້ໝັ ໍ້ນໃຈວີ່ ຳພະນກັງຳນທຸກຄນົ ລວມທງັຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຍີ່ ອຍທ ີ່ ຈ ໍ້ຳງ ໄດ ໍ້ປະ້ສບດັ້ຳມຂັ ໍ້ນ້ອນກຳນປະ້ສບດັ
ດ ໍ້ຳນນ ໍ້ ເມ  ີ່ ອມ ກຳນຮ ໍ້ຖອນ, ອຳນຳໄມ ຫ  ປັບປຸງຟ ໍ້ນຟ  ແ ີ້່ ລະຄັ ໍ້ງ.  

3.21 ສົີ່ ງເຈ ົ ໍ້ຳໜໍ້ຳທ ີ່ ຮບັຜສດຊອບດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ ງແວດລໍ້ອມເຂົ ໍ້ຳຮີ່ ວມງຳນກວດສອບ
ກບັ ໜີ່ ວຍງຳນ HPC SHE ໜ ີ່ ງຄັ ໍ້ງ  ້ີ່ ອຳທສດ. ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງຍ ນຍອມເພ ີ່ ອປັບປຸງ,ແກ ໍ້ໄຂເງ  ີ່ອນໄຂປະເດນັທ ີ່ ບ ີ່
ເຮດັ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົ ດ ໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ ງແວດລໍ້ອມພຳຍໃນວນັທ ີ່ ້ກົລງົກ ຳນດົເອຳົ. 

3.22 ເວລຳໃດກ ີ່ ້ຳມທ ີ່ ້ວົແທນຂອງນຳຍຈ ໍ້ຳງ ຫ   HPC ກວດກຳ ແລະພບົວີ່ ຳບ ີ່ ມ  ກຳນປັບປຸງ ຫ  ແກ ໍ້ໄຂຂອງປະເດນັ
ກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົ ພຳຍໃນວນັທ ີ່ ກ ຳນດົຈຳກ ໜງັສ ລຳຍງຳນກຳນກວດສອບ ຫ  ໜງັສ ລຳຍງຳນກຳນບ ີ່
ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົ ເຊັີ່ ນ ສະພຳບມ ຄວຳມສີ່ ຽງທ ີ່ ເປັນອນັ້ະລຳຍ ຫ  ປະເດນັກຳນກ ີ່ ສ ໍ້ຳງໂດຍ ໜີ່ ວຍງຳນກວດ
ສອບດໍ້ຳນສສີ່ ງແວດລໍ້ອມEMU, ນຳຍຈ ໍ້ຳງຈະພສຈຳລະນຳປັບໃໝກີ່ ຽວກບັປະເດນັດັີ່ ງນ ໍ້: 

- ຢຸດກຳນຈີ່ ຳຍເງ ສນຊົີ່ ວຄຳວໃນຄັ ໍ້ງ  ້ີ່ ໄປ. 
- ຢຸດກຳນເຮດັວຽກ ແ ີ້່ ຍງັນບັເວລຳກຳນເຮດັວຽກ. 
- ບນັທ ກຜ ໍ້ຮບັເປັນບນັຊ ດ ຳ ສ ຳຫ ບັສນັຍຳ ຫ  ກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນຄັ ໍ້ງ  ້ີ່ ໄປ. 
- ກຳນພສຈຳລະນຳອ ີ່ ນໆທ ີ່ ເໝຳະສມົໂດຍຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ. 

3.23 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງຍ ນຍອມແກ ໍ້ໄຂ ຫ  ປັບປຸງໃຫ ໍ້ຢ ີ່ ໃນສະພຳບດ  ຖໍ້ຳ HPC ພສຈຳລະນຳສະພຳບຂອງພ ໍ້ນທ ີ່ ກ ີ່ ສ ໍ້ຳງໃນ
ສະພຳບບ ີ່ ປອດໄພ, ອນັ້ະລຳຍ, ເປ ເປ ໍ້ອນ ຫ  ບ ີ່ ໝັ ໍ້ນຄງົ. 

3.24 ຄນົງຳນທ ີ່ ຈ ໍ້ຳງໂດຍຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງຜີ່ ຳນກຳນກວດສຸຂະພຳບເພ ີ່ ອໃຫ ໍ້ໝັ ໍ້ນໃຈວີ່ ຳພວກເຂຳົເຫ ົີ່ ຳນັ ໍ້ນບ ີ່ ໄດ ໍ້ຮບັພະຍຳດ
ຈຳກກຳນເຮດັ ຫ  ພະຍຳດ້ສດ  ້ີ່ ກີ່ ອນກຳນເຮດັວຽກ. ເມ ີ່ ອຜ ໍ້ສະໝກັມ ພະຍຳດ ຫ  ພະຍຳດ້ສດ  ້ີ່  ຜ ໍ້ຈ ໍ້ຳງອຳດຈະ
ຍກົເລ ກກຳນສະໝກັງຳນກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນ. 

3.25 ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ນຳຍຈ ໍ້ຳງໄດ ໍ້ຖ ກປັບໃໝຈຳກປະເດັນັໂດຍ EMU  ຫ  GOL ຫ  ຜ ໍ້ຮຽກຮໍ້ອງ ເນ ີ່ ອງຈຳກຜນົກະທບົທ ີ່
ເກ ດຂ ໍ້ນຈຳກກຳນບ ີ່ ປະ້ສບດັ້ຳມຂ ໍ້ກ ຳນດົ ຂອງກຳນຈດັກຳນ ແລະດ ຳເນ ນງຳນ ດ ໍ້ຳນSHE ຊ ີ່ ງສຳເຫດຈຳກ



ກສດຈະກ ຳ ຫ  ວຽກຂອງຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ, ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົຈະ້ ໍ້ອງຈີ່ ຳຍຄີ່ ຳປັບໃໝ ຫ  ຄີ່ ຳເສຍຫຳຍຈ ຳນວນທງັໝດົໃຫ ໍ້ກບັຜ ໍ້ວີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ 
ທ ີ່ ກ ຳນດົໂດຍ EMU  ຫ  GOL ຫ  ຜ ໍ້ຮຽກຮໍ້ອງ. 

3.26 ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ້ ໍ້ອງຈດັຫຳອຸປະກອນປໍ້ອງກນັສີ່ ວນບຸກຄນົ (PPE) ທ ີ່ ຈ ຳເປັນແລະເໝຳະສມົໃຫ ໍ້ກບັຄນົງຳນ ລວມ
ໄປເຖ ງໝວກນສລະໄພ, ເກ ບນສລະໄພ ແລະ ເສ ໍ້ອສະທໍ້ອນແສງ ເມ ີ່ ອເຮດັວຽກໃນຍຳມກຳງຄ ນ ແລະອຸປະກອນປໍ້ອງ
ກນັອ ີ່ ນໆ ເມ ີ່ ອເຮດັວຽກທ ີ່ ເປັນອນັ້ະລຳຍ. 
ເມ ີ່ ອນຳຍຈ ໍ້ຳງແຈ ໍ້ງປະກຳດ ຫ  ແຈ ໍ້ງກຳນໃຫໍ້ແກ ໍ້ໄຂ ຫ  ດ ຳເນ ນກຳນແກ ໍ້ໄຂໂດຍທຳງ ອ ເມວ ຫ  ແຈ ໍ້ງກຳນຢີ່ ຳງເປັນທຳງ
ກຳນ ພຳຍໃນວນັທ ີ່ ກ ຳນດົ ແ ີ້່ ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ ບ ີ່ ແກ ໍ້ໄຂ ຫ  ບ ີ່ ທ ຳກຳນແກ ໍ້ໄຂພຳຍໃນວນັທ ີ່ ກ ຳນດົ ຜ ໍ້ຮບັ   
ເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ້ກົລງົທ ີ່ ຈະຫກັເງ  ນ ອດັ້ຳຄີ່ ຳປັບ້ຳມລຳຍລະອຽດດັີ່ ງ  ້ີ່ ໄປນ ໍ້: 
3.26.1 ເມ ີ່ ອຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ ສົີ່ ງລຳຍງຳນປະຈ ຳເດ ອນຊ ໍ້ຳກີ່ ວຳກ ຳນດົ ອດັ້ຳຄີ່ ຳປັບ = 500,000 ກ ບ 

2,000 ບຳດ  ້ີ່ ສະບບັ. 
3.26.2 ເມ ີ່ ອ ພະນກັງຳນບ ລສສດັ ຜ ໍ້ຮບັເໝຳົ/ຜ ໍ້ປະກອບກຳນ ຫ  ພະນກັງຳນບ ີ່ ມ  ຫ  ບ ີ່ ສວມໃສີ່ ອຸປະກອນປໍ້ອງກນັ

ພ ໍ້ນຖຳນສີ່ ວນບຸກຄນົ( ໝວກນສລະໄພ, ເກ ບນສລະໄພ ແລະ ເສ ໍ້ອສະທໍ້ອນແສງ ຫ  ແຂບສະທໍ້ອນແສງໃນ
ຊຸດເຮດັວຽກ) ແລະ PPE ທ ີ່ ສະເພຳະເຈຳະຈງົຂ ໍ້ນຢ ີ່ ກບັປະເພດອນັ້ະລຳຍຈຳກກຳນເຮດັວຽກ ອດັ້ຳ
ຄີ່ ຳປັບແມີ່ ນ: 

- ເກ ບນສລະໄພ: 115,000 ກ ບ ຫ   460 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 
- ໝວກນສລະໄພ: 115,000 ກ ບ ຫ   460 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 
- ເສ ໍ້ອສະທໍ້ອນແສງ ຫ  ແຂບສະທໍ້ອນແສງໃນຊຸດເຮດັວຽກ: 115,000 ກ ບ ຫ   460 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 
- ຖງົມ : 115,000 ກ ບ ຫ   460 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 
- ໜໍ້ຳກຳກ(ຜໍ້ຳປສດດງັ): 115,000 ກ ບ ຫ   460 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 
- PPE ອ ີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ສຳຍຮດັແອວນສລະໄພ : 100,000 ກ ບ ຫ   400 ບຳດ/ຄັ ໍ້ງ/ຄນົ 

 

 

 
 

 

 


