ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເລກທີ 0540/ກປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 09/02/2011

ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ


ອີງຕາມກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກາໍ ສະບ ັບເລກທີ 01/98 ສພຊ, ລ ົງວ ັນທີ 10 ຕຸລາ 1998;



ອີງຕາມດ ໍາລດ
ັ ຂອງ ນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 148/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ 10 ພຶດສະພາ
2007 ວ່າດ້ວຍການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້;



ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງກ ົມປູກຝັງ ສະບ ັບເລກທີ 1176/ກປຝ, ລ ົງວ ັນທີ 09 ພະຈິກ 2010.

ໝວດທີ I
ບ ົດບ ັນຍ ັດທົ່ ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສ ົງ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີວ
້ າງອອກ ເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມືໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດ
ດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ ທີ່ ເຮັດການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ.
ມາດຕາ 2. ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ
ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ,

ຄວາມປອດໄພ

ແລະ

ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູອ
້ ອກ

ແຮງງານ ແມ ່ນໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂຶນ
້ ບ ົນພື້ນຖານ ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ ງກວມເອົ າຂໍກ
້ ໍານ ົດ
ຕ່າງໆ ທີ່ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ທັງນີເ້ ພື່ ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານຢູໃ່ ນ ສປປລາວ.

ມາດຕາ 3. ອະທິບາຍຄ ໍາສ ັບ
ຄ ໍາສ ັບຕ່າງໆທີ່ ໃຊ້ໃນຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດງັ່ ນີ:້
1. ມາດຕະຖານໝາຍເຖິງ: ການກ ໍານ ົດຄຸນລ ັກສະນະສະເພາະ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການ
ບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບຄຸນນະພາບ;
2. ການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ (Good Agriculture Practice ‘’GAP”) ໝາຍເຖິງ: ການນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີ
ການເພື່ ອປ້ອງກ ັນ ຫຼື ຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍອາດເກີດຂຶນ
້
ໃນລະຫວ່າງການ
ຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ;
3. ສານເຄມີໝາຍເຖິງ: ຝຸນ
່ ເຄມີ, ຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຮໍໂມນ, ສານເຄືອບຜິວ ແລະ ແຮ່
ທາດບ ໍາລຸງດິນ;
4. ເຄມີອນໆໝາຍເຖິ
ື່
ງ: ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ, ນາມ
ໍ້ ັນເຄື່ ອງ ແລະສິ່ ງອື່ ນໆ;
5. ການເຮັດອານາໄມ/ທ ໍາຄວາມສະອາດໝາຍເຖິງ: ການລ້າງ, ເປົ່ າ, ເຊັ ດ, ກວາດ ແລະ ຖູເອົ າດິນ
, ສິ່ ງເປິ ເປື້ ອນ ແລະ ສິ່ ງແປກປອມອອກຈາກຜົນຜະລິດ, ສະຖານທີ່ ປຸງແຕ່ງເບືອ
້ ງຕນ
ົ້ ແລະ
ສະຖານທີ່ ເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ;
6. ອ ົງກອນທີ່ ມີອ ໍານາດໝາຍເຖິງ:

ການຈ ັດຕງລ
ັ້ ດ
ັ

ຫຼື

ເອກະຊ ົນທີ່ ຖືກຮ ັບຮອງ

ເປັນອ ົງການທີ່ ມີ

ສິດອ ໍານາດ ໃນການພັດທະນາ ຫຼື ກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼກ
ັ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດກ ົດ
ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ຍ ົກຕ ົວຢ່າງ: ກ ົດລະຫັດອາຫານ (CODEX) ແມ ່ນກ ົມ
ອາຫານ ແລະ ຢາ, ກ ົມປູກຝັງ;
7. ຊື່ ຜະລິດຕະພັນໝາຍເຖິງ: ຊື່ ການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ;
8. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ໝາຍເຖິງ: ຜູຈ
້ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ , ຢາ ແລະ ສານເຄມີ;
4. ຂອບເຂດການນ ໍາໃຊ້
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ບ ັງຄ ັບປະຕິບ ັດ ສ ໍາລ ັບບຸກຄ ົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄ ົນ, ຄອບຄ ົວ ແລະ ການຈ ັດຕງທັ
ັ້ ງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການປູກພືດຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກ ໍາທີ່ ດີຢູ່
ສປປລາວ.

ໝວດທີ II
ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ມາດຕາ 5. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
1. ຜູອ
້ ອກແຮງງານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ົບການໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ;
2. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາສານເຄມີໄວ້ໃນສະຖານທີ່

ທີ່ ເໝາະສ ົມ ແລະ ຫ້າມບຸກຄ ົນທີ່ ບໍ່ ມີສວ
່ ນກ່ຽວຂ້ອງ

ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ ເດັດຂາດ. ຕ້ອງຈ ັດວາງໂຄງສ້າງ, ສິ່ ງກໍ່ ສາ້ ງ ແລະ ປະກອບສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນໃນກໍລະນີມເີ ຫດການ ສານເຄມີຕ ົກເຮ່ຍ;
3. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາສານເຄມີ ໄວ້ໃນພາຊະນະເດີມ ແລະ ຕິດເຄື່ ອງໝາຍ, ຂໍປ
້ ະຕິບ ັດ ຫຼື ຄູມ
່ ື
ການນ ໍາໃຊ້ໃຫ້ເຫັ ນຊ ັດເຈນ. ໃນກໍລະນີປ່ຽນຖ່າຍສານເຄມີ ໄປສູພ
່ າຊະນະໃໝ່ຕອ
້ ງຕິດເຄື່ ອງໝາຍ
ຊື່ , ອ ັດຕາການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ໄລຍະເວລາສິ້ນສຸດການນ ໍາໃຊ້ ໃຫ້ເຫັ ນຢ່າງຈະແຈ້ງ;
4. ຕ້ອງມີຄມ
ູ່ ື ແລະ ຂໍແ
້ ນະນ ໍາກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພ ໃນການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ໃນກໍລະນີມຄ
ີ ວາມ
ສ່ຽງຈາກການປົນເປື້ ອນຂອງສານເຄມີ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ;
5. ຕ້ອງມີສງອ
ິ່ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມາດຕະການປະຖ ົມພະຍາບານເບືອ
້ ງຕນ
ົ້ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງ
ງານທີ່ ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກສານເຄມີ;
6. ຕ້ອງມີຂແ
ໍ້ ນະນ ໍາຕິດໄວ້ ໃນສະຖານທີ່ ໆເຫັ ນງ ່າຍໆ ຢູພ
່ າຍໃນ ຫຼື ໃກ້ໆກ ັບສະຖານທີ່ ເກັບມ ້ຽນ
ສານເຄມີ ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດກະທັນຫັນ;
7. ຕ້ອງມີເຄື່ ອງນຸງ່ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກ ັນສານເຄມີ ສ ໍາລ ັບຜູນ
້ ໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດ ;
8. ຕ້ອງອະນາໄມ ແລະ ເກັບເຄື່ ອງນຸງ່ ປ້ອງກ ັນສານເຄມີ ແຍກອອກຈາກອຸປະກອນອື່ ນໆ;
9. ພື້ນທີ່ ທີ່ ນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີໃຫ້ຕດ
ິ ປະກາດ ຫ້າມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ ດງັ່ ກ່າວຕາມໄລຍະເວລາ ຂອງສານເຄມີ
ທີ່ ນ ໍາໃຊ້. ໃນກໍລະນີຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງເຮັດເຄື່ ອງໝາຍເຕືອນໄພ ໃນພື້ນທີ່ ໆຄ ົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ ່າຍ.
ມາດຕາ 6. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຮ ັກສາຜົນຜະລິດ
1. ຜູອ
້ ອກແຮງງານຊາວຕ່າງດ້າວ ຫຼື ພາຍໃນ ຕ້ອງມີສຂ
ຸ ະພາບທີ່ ແຂງແຮງ;
2. ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມີຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ;
3. ຕ້ອງຂຽນຂໍແ
້ ນະນ ໍາກ່ຽວກ ັບການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ
ໄດ້ງ ່າຍ;

ແລະ ຕິດໄວ້ບອ
່ ນທີ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານເຫັ ນ

4. ຕ້ອງມີຫອ
້ ງນາ,
ໍ້ ອຸປະກອນລ້າງມື ໃຫ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ ແລະ ບ ົວລະບ ັດຮ ັກສາໃຫ້ສະອາດ ຢູ່
ເລື້ອຍໆ;
5. ບໍ່ ໃຫ້ຖມ
ິ້ ນາເປື
ໍ້ ້ ອນໃນບ່ອນ ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ ອນ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ;
6. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈ ັດຫາຢາ ແລະ ສິ່ ງປ້ອງກ ັນຮ່າງກາຍໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ, ໃນກໍລະນີ
ມີບ ັນຫາເກີດຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ດ້ານສຸຂະພາບຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ, ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງລາຍ
ງານ ໂດຍດ່ວນໃຫ້ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ຜູອ
້ ອກແຮງງານຊາວຕ່າງດ້າວ ຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ມີໃບຢັງຢື
້ ນຈາກແພດ ຢ່າງຄ ົບ
ຖ້ວນ;
8. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຈານວນສ
ໍ
ັດຕູພືດ ແລະ ສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດຢູໃ່ ນພື້ນ
ທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ, ສະຖານທີ່ ປະຕິບ ັດງານ, ສະຖານທີ່ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ສາງເກັບມ ້ຽນ.
ມາດຕາ 7. ເງື່ ອນໄຂຂອງການອອກແຮງງານ
1. ຕ້ອງມີເງື່ ອນໄຂທີ່ ເໝາະສ ົມ ສ ໍາລບ
ັ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ, ໃນບ່ອນທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງ
ງານ ຕ້ອງສະໜອງເຄື່ ອງນຸງ່ ປ້ອງກ ັນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົາ້ ;
2. ອຸປະກອນ, ກ ົນຈ ັກ, ເຄື່ ອງມືຕາ່ ງໆ ລວມທັງເຄື່ ອງໄຟຟ້າ ແລະ ພາຫະນະທຸກຄ ັນ ທີ່ ຢູໃ່ ນຟາມ
ຄວນ ໄດ້ຮ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ, ການກວດກາ ແລະ ບ ົວລະບ ັດຮ ັກສາເປັນປົກກະຕິ, ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ
ບໍ່ ໃຫ້ເປັນອ ັນຕະລາຍ ຕໍ່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້;
3. ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຄູມ
່ ກ
ື ຽ່ ວກ ັບຄວາມປອດໄພ ໃນການປະຕິບ ັດໜ້າທີ່

ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່

ເປັນອ ັນຕະລາຍ ຈາກການຍ ົກສິ່ ງຂອງໜັກ, ການຫັນກຽວແໜ້ນເກີນໄປ ແລະ ການເຄື່ ອນຍ້າຍ
ສິ່ ງຂອງ.
ມາດຕາ 8. ສະຫວ ັດດີການຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ
1. ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ມີຫໍພກ
ັ ໃຫ້ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານຢູ,່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງປະກອບເຄື່ ອງໃຊ້ ແລະ
ສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ;
2. ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງມີອາຍຸສງູ ກວ່າ 15 ປີ ຂນ
ຶ້ ໄປ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ.

ມາດຕາ 9. ການຝຶກອ ົບຮ ົມໃຫ້ແກ່ຜອ
ູ້ ອກແຮງງານ
1. ຕ້ອງໃຫ້ຄ ໍາແນະນ ໍາ ກ່ຽວກ ັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ພົວພັນຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້
ອອກແຮງງານໃໝ່ ກ່ອນການເລີ່ ມຕນເຮັ
ົ້
ດວຽກ;
2. ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການກວດສຸຂະພາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຫຼື ອີງຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ
ຂອງເວລາ;
3. ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມີຄວາມຮູດ
້ າ້ ນ:
ກ. ການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມື;
ຂ. ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ເກີດຂຶນ
້ ຢ່າງກະທັນຫັນ;
ຄ. ການອະນາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ;
ງ. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ປອດໄພ;
ຈ. ລະບຽບການດ້ານສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ.
ມາດຕາ 10. ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ບ ົດບ ັນທຶກຕ່າງໆ
1. ຕ້ອງເຮັດ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ກ່ຽວກ ັບການປະຕິບດ
ັ ກະສິກາທີ່
ໍ ດີຢາ່ ງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂນ
ຶ້ ໄປ;
2. ຄວນນ ໍາໃຊ້ເອກະສານທີ່ ພົວພັນກ ັບ ສະພາບການປະຈຸບ ັນເທົ່ ານນ.
ັ້
ມາດຕາ 11. ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກ ັບການປະຕິບ ັດ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ
1. ຕ້ອງໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະຄງັ້

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ

ວ່າການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ຕໍ່ ຜູອ
້ ອກແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ກ່ຽວກ ັບການປະຕິບ ັດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຕໍ່ ຜູ້
ອອກແຮງງານ ພ້ອມທັງວິທີການແກ້ໄຂ.

ໝວດທີ III
ການໃຊ້ກາໝາຍ ແລະ ສະຫຼາກ
ມາດຕາ 12. ການໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການ
ສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
1. ຜົນຜະລິດທີ່ ຜ່ານການກວດກາ

ແລະ

ຮ ັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກ ໍາທີ່ ດີ

ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ,

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານຈາກ ກ ົມປູກຝັງເທົ່ ານນຈຶ່
ັ້ ງມີ
ສິດນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍ ກະສິກ ໍາທີ່ ດີກຽ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ
ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ;
2. ຫ້າມນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ
ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ ເປັນຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນຜະລິດ, ກາໝາຍກະສິກ ໍາທີ່ ດີກຽ່ ວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງບໍ່ ເດັ່ ນກວ່າຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນຜະລິດ
ໂດຍ ຕ ົວອ ັກສອນບງົ່ ບອກການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ ແລະ ສ ັນຍາລກ
ັ ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ
ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງມີ
ຂະໜາດບໍ່ ເກີນ ¾ ຂອງຍີ່ ຫໍ້ຜນ
ົ ຜະລິດ.
ມາດຕາ 13. ການໃຊ້ສະຫຼ າກກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ
1. ພາຊະນະບ ັນຈຸຕອ
້ ງມີຊ,ື່

ທີ່ ຢູຜ
່ ຜ
ູ້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຜູຜ
້ ະລິດສຸດທ້າຍທີ່ ຂໍການຮ ັບຮອງ

ຈາກກ ົມປູກຝັງ, ພ້ອມທັງລະບຸແຫຼງ່ ທີ່ ມາຂອງຜົນຜະລິດ;
2. ກ່ອນມີການຈ ັດພິມສະຫຼ າກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ທີ່ ມີກາໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ
ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານຕິດຢູ,່ ຜູ້
ຜະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງສງົ່ ສ ໍາເນົາຕນສະບ
ົ້
ັບ ແບບສະຫຼາກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະ
ພັນ ໃຫ້ກ ົມປູກຝັງກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທຸກໆຄງ.
ັ້

ໝວດທີ IV
ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ມາດຕາ 14. ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການ
ສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ
ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ
ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນ ກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ ໃນສປປລາວ.

ໝວດທີ V
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 15. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນ ໃນການດ ໍາເນີນກິດຈະການ ດ້ານການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວ
ກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຈະໄດ້ຮ ັບການປະຕິ
ບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ມາດຕາ 16. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບສຸຂະພາບ, ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສະຫວ ັດດີການສ ັງຄ ົມ ຂອງຜູອ
້ ອກແຮງງານສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອ ົບຮ ົມ,
ປັບໃໝ ຫຼື ລ ົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກ ໍາຂອງ ສປປລາວ.

ໝວດທີ VI
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 17. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມອບໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນເຈົາ້ ການຈ ັດຕງຜັ
ັ້ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະສານສ ົມ
ທົບກ ັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ.
ມາດຕາ 18. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ວ ັນລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ດຣ. ຕີ ພົມມະຈ ັກ

