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

ເລກທີ 0538/ກປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 09/02/2011

ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ


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 ວ່າດ້ວຍ
ການຈ ັ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 ອງມືໃນການຄຸມ
້ ຄອງການຜະລິດ ພືດຜັກ -ໝາກໄມ ້ສ ົດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍ
ທີ່ ດີກຽ່ ວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ເພື່ ອອະນຸລ ັກ ແລະ ຮ ັກສາສະພາບແວດລ້ອມຢູໃ່ ນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ຜະ
ລິດກະສິກາ.
ໍ
ມາດຕາ 2. ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ

ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມຂອງ

ສປປລາວ

ແມ ່ນໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂຶນ
້ ບ ົນພື້ນຖານ

ມາດຕະຖານການກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ຂອງອາຊຽນ, ຊຶ່ ງກວມເອົ າຂໍກ
້ ໍານ ົດຕ່າງໆທີ່ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບການຕ້ອງປະຕິບ ັດ
ເພື່ ອອະນຸລກ
ັ ແລະ ຮ ັກສາສະພາບແວດລ້ອມຢູໃ່ ນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ການຜະລິດ.
ມາດຕາ 3. ອະທິບາຍຄ ໍາສ ັບ
ຄ ໍາສ ັບຕ່າງໆທີ່ ໃຊ້ໃນຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດງັ່ ນີ:້

1. ມາດຕະຖານໝາຍເຖິງ: ການກ ໍານ ົດຄຸນລ ັກສະນະສະເພາະ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນ
ການ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບຄຸນນະພາບ;
2. ການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ (Good Agriculture Practice ‘’GAP”) ໝາຍເຖິງ: ການນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການເພື່ ອປ້ອງກ ັນ
ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍອາດເກີດຂຶນ
້ ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ , ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຼງັ ການ
ເກັບກ່ຽວ;
3. ໂຄງສ້າງເຄຫາສະຖານໝາຍເຖິງ: ສະຖານທີ່ ປຸກສ້າງ, ໂຮງເຮືອນ, ສະຖານທີ່ ຜະລິດ, ເກັບມ ້ຽນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ
ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຜົນຜະລິດ;
4. ສານເຄມີໝາຍເຖິງ: ຝຸນ
່ ເຄມີ, ຢາປາບສ ັດຕູພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຮໍໂມນ, ສານເຄືອບຜິວ ແລະ ແຮ່ທາດບ ໍາລຸງດິນ;
5. ເຄມີອນໆໝາຍເຖິ
ື່
ງ: ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ, ນາມ
ໍ້ ັນເຄື່ ອງ ແລະສິ່ ງອື່ ນໆ;
6. ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ (Soil Additives) ໝາຍເຖິງ: ແຮ່ທາດຕ່າງໆ: ເຫຼັກ, ມ ັງການ, ບໍຣອນ (Br), ຮິວມ ັດ
(humus);
7. ອ ົງກອນທີ່ ມີອ ໍານາດໝາຍເຖິງ: ການຈ ັດຕງລ
ັ້ ດ
ັ ຫຼື ເອກະຊ ົນທີ່ ຖືກຮ ັບຮອງ ເປັນອ ົງການທີ່ ມີສດ
ິ ອ ໍານາດ ໃນການ
ພັດທະນາ ຫຼື ກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼກ
ັ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບດ
ັ ກ ົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ຍ ົກ
ຕ ົວຢ່າງ: ກ ົດລະຫັດອາຫານ (CODEX) ແມ ່ນກ ົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກ ົມປູກຝັງ;
8. ແນວພັນພືດ (Planting material) ໝາຍເຖິງ: ເມັດພັນ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນພືດທີ່ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກ;
9. ຊື່ ຜະລິດຕະພັນໝາຍເຖິງ: ຊື່ ການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ;
10. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ໝາຍເຖິງ: ຜູຈ
້ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ , ຢາ ແລະ ສານເຄມີ;
11. ສິ່ ງເສດເຫຼືອໝາຍເຖິງ: ສິ່ ງທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເຊັ່ ນ: ຖ ົງຝຸນ
່ , ສິ່ ງຫຸມ
້ ຫໍ່ ຝຸນ
່ ເຄມີຕາ່ ງໆທີ່ ເປັນຜ້າຢາງ ຫຼື
ຖ ົງຢາງ, ສິ່ ງຫຸມ
້ ຫໍ່ ທີ່ ເປັນກ່ອງເຈ້ຍ ຫຼື ກະປ໋ອງບ ັນຈຸຢາປາບສ ັດຕູພືດຕ່າງໆ ແລະອື່ ນໆ.
ມາດຕາ 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
ັ້ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງ ດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການປູກພືດ ຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງ
ແວດລ້ອມ.

ໝວດທີ II
ການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
ມາດຕາ 5. ປະຫວ ັດ ແລະ ການຈ ັດການພື້ນທີ່ ການຜະລິດ
1. ການນ ໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ ການຜະລິດກະສິກ ໍາ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ສປປລາວ ກ່ຽວກ ັບການຄວບ
ຄຸມການຜະລິດ ໃນພື້ນທີ່ ສູງ ຫຼື ຄ້ອຍຊ ັນ;
2. ສ ໍາລບ
ັ ພື້ນທີ່ ຈະບຸກເບີກໃໝ່

ຕ້ອງປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ

ຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມທີ່ ຢູໃ່ ນ

ແລະ

ນອກ

ສະຖານທີ່ . ຕ້ອງຮ ັກສາຜົນວິເຄາະຄວາມອ ັນຕະລາຍໄວ້.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຄວນພິຈາລະນາເຖິງ:
ກ. ຂໍມ
້ ນ
ູ ການນ ໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ ມາກ່ອນ;
ຂ. ຜົນກະທົບອາດເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ການຜະລິດພືດ ແລະ ການຮ ັກສາຜົນຜະລິດ ພາຍຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວຢູໃ່ ນ ແລະ
ນອກສະຖານທີ່ ;
ຄ. ຜົນກະທົບອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກພື້ນທີ່ ໃກ້ຄຽງ ມາສູພ
່ ື້ນທີ່ ໃໝ່.
3. ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນ ຫຼື ຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມອ ັນຕະລາຍຈາກການນ ໍາໃຊ້ພື້ນທີ່

ທີ່ ມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ການປູກພືດ ແລະ ເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ;
4. ການອອກແບບແຜນທີ່ ຟາມຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັ ນ:
ກ. ພື້ນທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ;
ຂ. ພື້ນທີ່ ທີ່ ກະທົບໄວຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ພື້ນທີ່ ເສື່ ອມໂຊມ;
ຄ. ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາ ແລະ ປະສ ົມສານເຄມີ, ອະນາໄມອຸປະກອນທີ່ ນ ໍາໃຊ້ກ ັບສານເຄມີ ແລະ ພື້ນທີ່ ທີ່ ນ ໍາ
ໃຊ້ສານເຄມີ;
ງ. ພື້ນທີ່ ຫຼື ສິ່ ງທີ່ ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກສ ໍາລບ
ັ ເກັບຮ ັກສາ, ປະສ ົມ, ເຮັດຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ
ຈ. ແຫຼງ່ ນາ,
ໍ້ ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສານາໍ້ ແລະ ທິດທາງຂອງຄອງລະບາຍນາ,
ໍ້ ພື້ນທີ່ ໆໃຫ້ນາໄຫຼ
ໍ້
ອອກ ແລະ ຈຸດ
ປ່ອຍນາ;
ໍ້
ສ.

ການອອກແບບເຄຫາສະຖານ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງ.

5. ຕ້ອງມີມາດຕະການ ໃນການຈ ັດການພື້ນທີ່ ໆເສື່ ອມໂຊມ;
6. ການຈ ັດການພື້ນທີ່ ການຜະລິດ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມກ ົດໝາຍສິ່ ງແວດລ້ອມ ຂອງສປປລາວ ເຊັ່ ນ: ອາກາດ, ນາ,
ໍ້
ສຽງ, ດິນ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບ ັນຫາອື່ ນໆທີ່ ພົວພັນກ ັບສິ່ ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 6. ການຄ ັດເລືອກແນວພັນພືດ
1. ຕ້ອງຄ ັດເລືອກແນວພັນພືດທີ່ ທົນທານຕໍ່ ສ ັດຕູພືດ ແລະ ເໝາະສ ົມກ ັບສະພາບພື້ນທີ່ ທ ໍາການຜະລິ ດ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນ
ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ;
2. ບໍ່ ນ ໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ.
ມາດຕາ 7. ການອານຸລ ັກດິນ ແລະ ຊນດິ
ັ້ ນ
1. ຫຼີກລ້ຽງການນ ໍາໃຊ້ດນ
ິ ໃນລ ັກສະນະທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການເສື່ ອມໂຊມ ຂອງສິ່ ງແວດລ້ອມ;
2. ບ່ອນທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ, ໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ແຜນທີ່ ດິນ ເພື່ ອວາງແຜນປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ວາງແຜນໃນການຜະລິດພືດ;
3. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການປູກພືດທີ່ ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ ອນ ແລະ ຮ ັກສາໂຄງສ້າງຂອງດິນ;
4. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກ ັບຊື່ ສານເຄມີ, ສະຖານທີ່ , ວ ັນທີ , ຜົນຜະລິດ, ວິທີການນ ໍາໃຊ້, ອ ັດຕາການນ ໍາໃຊ້
ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດໃນດິນ ແລະ ຊນດິ
ັ້ ນ.
ມາດຕາ 8. ການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ
1. ການນ ໍາໃຊ້ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຄູມ
່ ທ
ື ີ່ ການ
ໍ ົດຂຶນ
້ ໂດຍກ ົມປູກຝັງ;
2. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາ, ປະສ ົມ, ບ ັນຈຸຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນເປັນປະຈາ;
ໍ
3. ຕ້ອງບ ົວລະບ ັດຮ ັກສາ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນ ສ ໍາລ ັບການໃສ່ຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະ
ຄງ;
ັ້
4. ຕ້ອງບ ັນທຶກການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ, ລາຍລະອຽດຂອງຜົນຜະລິດ ຫຼື ວ ັດຖຸ, ສະຖານທີ່ ນ ໍາ
ໃຊ້, ວິທີ, ອ ັດຕາການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້;
5. ຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກການປະສ ົມ, ການນ ໍາໃຊ້, ການຈ ັດການ, ການລະລາຍທາດ
ອາຫານພືດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດແບບບໍ່ ນ ໍາໃຊ້ດນ
ິ ປູກໃສ່ນາໍ້ (hydroponic).

ມາດຕາ 9. ການຈ ັດການນາໍ້
1. ການສະໜອງນາຕ້
ໍ້ ອງແທດເໝາະກ ັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ລະດ ັບຄວາມຊຸມ
່ ຂອງດິນ;
2. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ແລະ ກວດກາລະບ ົບ ຂອງການສະໜອງນາໍ້ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການສະໜອງນາໍ້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິ
ພາບ;
3. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກລາຍລະອຽດການສະໜອງນາ,
ໍ້ ຊະນິດພືດ, ວ ັນທີ່ , ສະຖານທີ່ , ບໍລິມາດຂອງນາ,
ໍ້ ໄລ
ຍະເວລາ ແລະ ຊື່ ຂອງຜູສ
້ ະໜອງນາ;
ໍ້
4. ການຄຸມ
້ ຄອງ, ການຮ ັກສາ ແລະ ການນ ໍາໃຊ້ນາໍ້ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ ຂອງສປປລາວ;
5. ນາທີ່
ໍ້ ໃຊ້ຕອ
້ ງມາຈາກແຫຼງ່ ທີ່ ສະອາດ. ໃນກໍລະນີນາຫາກມີ
ໍ້
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນ ຕ້ອງມີການຈ ັດການ ແລະ
ບ ໍາບ ັດກ່ອນການນ ໍາໃຊ້;
6. ນາທີ່
ໍ້ ມາຈາກຫ້ອງນາໍ້ ແລະ ລະບ ົບນາເປື
ໍ້ ້ ອນ ຕ້ອງມີວທ
ິ ີ ການບ ໍາບ ັດ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມຢູໃ່ ນ
ແລະ ນອກພື້ນທີ່ ການຜະລິດ;
7. ນາທີ່
ໍ້ ນ ໍາໃຊ້ລາ້ ງຜົນຜະລິດຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ, ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຄ ັດແຍກຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ບ ໍາບ ັດ
ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ອມ.
ມາດຕາ 10. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ
1. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນພື້ນທີ່ ໆເຂົາເຈົາ້
ຮ ັບຜິດຊອບ;
2. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຕ້ອງມີຄວາມຮູພ
້ ື້ນຖານ ໃນການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ;
3. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ລະບ ົບການປ້ອງກ ັນພືດ ແບບປະສ ົມປະສານ ເພື່ ອການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງສ ັດຕູພືດ ໃນບ່ອນ
ທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ;
4. ການສງັ່ ຊືສ
້ ານເຄມີຕອ
້ ງຊືຈ
້ າກຜູສ
້ ະໜອງ ທີ່ ໄດ້ຮ ັບການອະນຸຍາດ ແລະ ລ ົງທະບຽນຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຄ ໍາແນະນ ໍາ ທີ່ ລະບຸໃນສະຫຼາກ (ເອກະສານກາກ
ໍ ັບການນ ໍາໃຊ້) ຫຼື ຕາມ
ການອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີຕອ
້ ງຢູໃ່ ນໄລຍະເວລາ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສ ົມໃນການປ້ອງກ ັນພືດ ເພື່ ອຫຼີກເວັ້ນການ
ຕ້ານທານຂອງສ ັດຕູພືດ ຕໍ່ ສານເຄມີ;

7. ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ (ທາງພື້ນດິນ ແລະ ທາງອາກາດ) ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກລະອອງ ຢາປາບສ ັດຕູພືດໄປສູພ
່ ື້ນທີ່ ໃກ້ຄຽງ ແລະ ພື້ນທີ່ ໆອາດໄດ້ຮ ັບຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ;
8. ການປະສ ົມສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມການແນະນ ໍາ ຂອງນ ັກວິຊາການ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນສານເຄມີຕ ົກຄ້າງ;
9. ສານເຄມີທີ່ເຫຼືອຈາກການປະສ ົມ ແລະ ນາລ້
ໍ້ າງຖ ັງບ ັນຈຸສານເຄມີ ຕ້ອງກາຈ
ໍ ັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມວິທີ;
10. ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນທີ່ ນ ໍາໃຊ້ກ ັບສານເຄມີ ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ແລະ ກວດກາປະສິດທິພາບ ໃຫ້ຢໃູ່ ນສະພາບທີ່ ນ ໍາໃຊ້
ໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍປີ ລະຄງ;
ັ້
11. ສານເຄມີຕອ
້ ງເກັບຮ ັກສາໃຫ້ຢໃູ່ ນສະຖານທີ່ ປອດໄພ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນປ້ອງກ ັນຜົນກະທົບທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນ ໃນ
ກໍລະນີທີ່ມີສານເຄມີຮວົ່ ໄຫຼ . ຫ້າມບຸກຄ ົນທີ່ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ ເດັດຂາດ;
12. ສານເຄມີຕອ
້ ງຮ ັກສາໄວ້ໃນພາຊະນະເດີມ ແລະ ຕິດເຄື່ ອງໝາຍໃຫ້ເຫັ ນງ ່າຍ. ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຂໍແ
້ ນະນ ໍາ ຫຼື ຄູ່
ມືນ ໍາໃຊ້ຈາກບໍລິສ ັດຜູຜ
້ ະລິດ. ໃນກໍລະນີມກ
ີ ານປ່ຽນຖ່າຍສານເຄມີ ໄປໃສ່ພາຊະນະໃໝ່ຕອ
້ ງມີເຄື່ ອງໝາຍຕິດໄວ້
ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕິດສະຫຼາກຊື່ ຂອງສານເຄມີ ແລະ ອ ັດຕາການນ ໍາໃຊ້ຢາ່ ງຊ ັດເຈນ;
13. ບໍ່ ໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ພາຊະນະບ ັນຈຸສານເຄມີ ທີ່ ໃຊ້ແລ້ວມານ ໍາໃຊ້ອີກ ແລະ ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາໄວ້ສະຖານທີ່ ປອດໄພ ເພື່ ອ
ລໍຖາ້ ການກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ;
14. ການກາຈ
ໍ ັດພາຊະນະບ ັນຈຸສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສປປລາວ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ສະພາບແວດລ້ອມ. ໃນບ່ອນທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ ໃຫ້ເກັບລວບລວມພາຊະນະບ ັນຈຸສານເຄມີທີ່ເປົ່ າ ໄປໄວ້
ບ່ອນທີ່ ປອດໄພ ເພື່ ອລໍຖາ້ ການກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ;
15. ສານເຄມີທີ່ບໍ່ ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ຫ້າມນ ໍາໃຊ້ ໃຫ້ແຍກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເກັບຮ ັກສາໄວ້ຈ ົນກວ່າຈະຖືກກ ໍາຈ ັດ;
16. ການກາຈ
ໍ ັດສານເຄມີທີ່ບໍ່ ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ໝດ
ົ ອາຍຸຕອ
້ ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ ອະນຸຍາດເທົ່ ານນ;
ັ້
17. ຕ້ອງບ ັນທຶກການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີເປັນແຕ່ລະພືດ, ອ ັດຕາ ແລະ ວິທີການນ ໍາໃຊ້, ລາຍລະອຽດສານເຄມີທີ່ໄດ້ນ ໍາໃຊ້
, ວ ັນທີຂອງການນ ໍາໃຊ້, ສະຖານທີ່ , ສະພາບອາກາດ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້;
18. ສານເຄມີທີ່ນ ໍາໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ ້ຽນໄວ້ໃນສາງ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງສານເຄມີ, ວ ັນທີ
ແລະ ປະລິມານທີ່ ສງັ່ ຊື,້ ວ ັນທີສນ
ິ້ ສຸດການນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ;
19. ນາມ
ໍ້ ັນ, ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ, ນາຢາອະນາໄມ
ໍ້
ແລະ ສານເຄມີອນໆ,
ື່
ຕ້ອງເກັບມ ້ຽນໄວ້ໃນສາງ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ໃນ
ສະຖານທີ່ ປອດໄພ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຕໍ່ ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ ອນ ຕໍ່ ສະພາບແວດລ້ອມ;

20. ການນ ໍາໃຊ້, ການເກັບມ ້ຽນ ແລະ ການກາຈ
ໍ ັດສານເຄມີທີ່ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ ຫຼງັ ຈາກການເກັບກ່ຽວເຊັ່ ນ: ຢາປາບສ ັດຕູພືດ
ແລະ ສານເຄືອບຜິວ (ຂີເ້ ຜິ້ງ) ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ.
ມາດຕາ 11. ການຈ ັດການສິ່ ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການນ ໍາໃຊ້ພະລ ັງງງານ
1. ການຈ ັດການສິ່ ງເສດເຫຼືອ ຕ້ອງມີການບ ັນທຶ ກລາຍລ ັກອ ັກສອນ ແລະ ການຕິດຕາມຂນຕອນຕ່
ັ້
າງໆເຊັ່ ນ ການ
ວິເຄາະປະເພດສິ່ ງເສດເຫຼືອ ຕ້ອງປະຕິບ ັດໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼືອ
ໂດຍການນ ໍາກ ັບມາໃຊ້ຄນ
ື ;
2. ການນ ໍາໃຊ້ພະລ ັງງານໄຟຟ້າ

ແລະ

ເຊືອ
້ ໄຟຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ົ ;

ຕ້ອງມີການບ ໍາລຸງຮ ັກສາເຄື່ ອງຈ ັກ

ແລະ ອຸປະກອນ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍ ເພື່ ອຮ ັກສາປະສິດທິພາບຂອງການທ ໍາງານ.
ມາດຕາ 12. ຊີວະນາໆພັນ
1. ກິດຈະກາຕ່
ໍ າງໆ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ;
2. ຕ້ອງມີການອະນຸລ ັກບ ັນດາແນວພັນພືດ, ພືດເປັນຢາ, ສ ັດພື້ນເມືອງ ແລະ ພືດປ່າຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ, ໃກ້
ກ ັບຄອງລະບາຍນາໍ້ ແລະ ອ່າງເກັບນາ;
ໍ້
3. ນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຄວບຄຸມບ ັນດາສ ັດຮ້າຍ ແລະ ສ ັດຕູພືດໃນທ ໍາມະຊາດ.
ມາດຕາ 13. ອາກາດ
ປ້ອງກ ັນບໍ່ ໃຫ້ມກ
ີ ນເໝັ
ິ່
ນ, ຄວ ັນໄຟ, ຂີຝ
້ ນ
ຸ່ ແລະ ສຽງ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ພື້ນທີ່ ໃກ້ຄຽງ ບ່ອນທ ໍາການຜະລິດ.
ມາດຕາ 14. ການຝຶກອ ົບຮ ົມ
ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບການປົກປັກຮ ັກສາສິ່ ງແວດ
ລ້ອມຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ໆເຂົາເຈົາ້ ຮ ັບຜິດຊອບ ດ້ານການປະຕິບ ັດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ.
ມາດຕາ 15. ການເກັບຮ ັກສາເອກະສານ ແລະ ບ ົດບ ັນທຶ ກຕ່າງໆ
1. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ການປະຕິບ ັດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ໄວ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 2 ປີ ຫຼື ດ ົນກວ່ານນັ້ ຕາມກ ົດໝາຍທີ່ ວາງ
ອອກ;
2. ໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ເອກະສານ ແລະ ຫຼກ
ັ ຖານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະຈຸບ ັນ.

ມາດຕາ 16. ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
1. ການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ຕ້ອງໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະຄງັ້ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ ັນຫາທີ່
ເກີດຂຶນ
້ ໄດ້ຮ ັບການແກ້ໄຂ;
2. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ທີ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນ ແລະ ບ ັນທຶ ກເປັນ
ລາຍລ ັກອ ັກສອນ;
3. ໃຫ້ເກັບບ ົດບ ັນທຶກກ່ຽວກ ັບການແກ້ໄຂບ ັນຫາ ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກ ັບການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ.

ໝວດທີ III
ການນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍ ແລະ ສະຫຼາກ
ມາດຕາ 17. ການນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
1. ຜົນຜະລິດທີ່ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັງຢື
້ ນມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ດ້ານການຈ ັດການສິ່ ງແວດລ້ອມຈາກກ ົມ
ປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈຶ່ ງມີສິດນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ດ້ານການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ;
2. ບໍ່ ອະນຸຍາດນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ເປັນຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນຜະລິດ , ກາໝ
າຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງບໍ່ ເດັ່ ນກວ່າຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນຜະລິດ ໂດຍໂຕອ ັກສອນບງົ່
ບອກການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ

ແລະ

ສ ັນຍາລ ັກມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ

ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານ

ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍ່ ເກີນ ¾ ຂອງຍີ່ ຫໍ້ຜນ
ົ ຜະລິດ.
ມາດຕາ 18. ການນ ໍາໃຊ້ສະຫຼາກການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
1. ພາຊະນະບ ັນຈຸຕອ
້ ງມີຊຜະລິ
ື່
ດຕະພັນ, ນາໜັ
ໍ້ ກ, ຊື່ ແລະ ທີ່ ຢູຜ
່ ຜ
ູ້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຜູຜ
້ ະລິດສຸດທ້າຍທີ່ ຂໍ
ການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ, ພ້ອມທັງລະບຸແຫຼງ່ ທີ່ ມາຂອງຜົນຜະລິດ;
2. ກ່ອນມີການຈ ັດພິມສະຫຼ າກ

ຫຼື

ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ

ທີ່ ມີກາໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ

ດ້ານການ

ຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມຕິດຢູ,່ ຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງສງົ່ ສ ໍາເນົາຕນສະບ
ົ້
ັບ ແບບສະຫຼາກ ຫຼື ວ ັດຖຸ
ຫຸມ
້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທຸກໆຄງ.
ັ້

ໝວດທີ IV
ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
ມາດຕາ 19. ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ
ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນ, ການກວດກາ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້
ຢືນການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມໃນ ສປປລາວ.

ໝວດທີ V
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 20. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນ ໃນການດ ໍາເນີນກິດຈະການ ດ້ານການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການ
ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ຮ ັບການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ມາດຕາ 21. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ

ຫຼື

ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງ

ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາທີ່ ດີ

ກ່ຽວກ ັບການຈ ັດການດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ

ສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອ ົບຮ ົມ, ປັບໃໝ ຫຼື ລ ົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ໃນກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະ
ສິກາຂອງ
ໍ
ສປປລາວ.

ໝວດທີ VI
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 22. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມອບໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ,

ກະຊວງກະສິກາໍ

ແລະ

ປ່າໄມ ້ ເປັນເຈົາ້ ການຈ ັດຕງຜັ
ັ້ ນຂະຫຍາຍ

ແລະ

ປະສານສ ົມທົບກ ັບ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ .
ມາດຕາ 23. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ວ ັນລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ດຣ. ຕີ ພົມມະຈ ັກ

