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

ເລກທີ 0115/ກປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 27/01/2011

ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ


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 ັບນີ້ ວາງອອກເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມືໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ການຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້ສ ົດ
ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ; ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກ ັບຕະຫຼາດ
ສາກ ົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫ້ແກ່ຜນ
ົ ຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ້ສ ົດຂອງ ສປປລາວ.

ມາດຕາ 2. ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດຢູ່ ສປປລາວ ແມ ່ນໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂຶນ
້ ບ ົນ
ພື້ນຖານ ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີຂອງອາຊຽນ ຊຶ່ ງກວມເອົ າຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດຕ່າງໆ ທີ່ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບ
ການຕ້ອງປະຕິບ ັດ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຜນ
ົ ຜະລິດມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ ຜູບ
້ ໍລິໂພກ
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 ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ ັບຄຸນນະພາບ;
2. ການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ (Good Agriculture Practice ‘’GAP”) ໝາຍເຖິງ: ການນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີ
ການເພື່ ອປ້ອງກ ັນ ຫຼື ຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍອາດເກີດຂຶນ
້
ໃນລະຫວ່າງການ
ຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ;
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. ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີໝາຍເຖິງ: ສິ່ ງທີ່ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ເບິ່ ງດ້ວຍຕາເປົ່ າໄດ້ເຊັ່ ນ: ເຊືອ
້ ໄວຣ ັດ, ແບັກເຕີລີ
, ເຊືອ
້ ຣາ;
8. ເຊືອ
້ ຊີວະວິທະຍາໝາຍເຖິງ:

ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີທີ່ມີຊວ
ີ ດ
ິ

ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດທີ່ ໄດ້ມາຈາກ

ເຊືອ
້ ໄວຣ ັດ,

ແບັກເຕີລີ, ເຊືອ
້ ຣາ;
9. 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;

10. ອ ົງການທີ່ 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;
11. ວ ັດຖຸອ ົງຄະທາດ (Organic Material) ໝາຍເຖິງ: ວ ັດຖຸທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດ, ສ ັດ ແລະ ແຮ່ທາດ
ຕ່າງໆທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຜາ່ ນຂະບວນການສ ັງເຄາະ;
12. ສິ່ ງແປກປອມ (Foreign Objectives) ໝາຍເຖິງ: ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ຕ້ອງການປະປົນ ຢູກ
່ ັບຜະລິດຕະພັນ
ຫຼື

ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຜະລິດຕະພັນ

ຊຶ່ ງອາດກໍ່ ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່

ຄວາມປອດໄພ

ຫຼື

ຄຸນ

ນະພາບຜົນຜະລິດ ຕ ົວຢ່າງ: ແກ້ວ, ໂລຫະ, ໄມ ້, ກ້ອນຫີນ, ດິນ, ໃບໄມ ້, ຜ້າຢາງ ຫຼື ຖ ົງຢາງ
ແລະ ແກ່ນຫຍ້າ;
13. ຊື່ ຜະລິດຕະພັນໝາຍເຖິງ: ຊື່ ການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ;
14. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ໝາຍເຖິງ: ຜູຈ
້ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ , ຢາ ແລະ ສານເຄມີ;
15. ສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດໝາຍເຖິງ:

ພາຫະທຸກປະເພດເປັນຕນແມ
ົ້
່ນຄ ົນ,

ສ ັດ

ແລະ

ພາຫະທີ່ ເປັນ

ສາຍເຫດ ໃນການນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດມາສູຜ
່ ນ
ົ ຜະລິດ.
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
ັ້ ງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການປູກພືດຜັກ ແລະ ໄມ ້ໃຫ້ໝາກ ຕາມ
ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດຢູ່ ສປປລາວ.

ໝວດທີ II
ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕາ 5. ປະຫວ ັດ ແລະ ການຈ ັດການພື້ນທີ່ ການຜະລິດ
1. ຕ້ອງວິໄຈປະເມີນຜົນ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ົດລາຍງານຜົນການວິໄຈ ຄວາມສ່ຽງການປົນເປື້ ອນຂອງ
ສານເຄມີ ແລະ ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຜົນຜະລິດ ເນື່ ອງຈາກການນ ໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ຫຼື ຈາກພື້ນທີ່ ໃກ້ຄຽງກ່ອນການ ປູກພືດແຕ່ລະຄງ;
ັ້

2. ຖ້າຜົນວິໄຈພົບວ່າ ພື້ນທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນຂອງສານເຄມີ ແລະ ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີ, ຕ້ອງ
ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກ ັນຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງເໝາະສ ົມ ແລະ ບ ັນທຶກມາດຕະການດງັ່ ກ່າວ;
3. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກກ່ຽວກ ັບພື້ນທີ່ ການຜະລິດເພື່ ອເປັນຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອີງ.
ມາດຕາ 6. ການນ ໍາໃຊ້ແນວພັນພືດ
1. ແນວພັນພືດທີ່ ຜະລິດຢູພ
່ າຍໃນຟາມ ຕ້ອງບ ັນທຶກຂນຕອນການຜະລິ
ັ້
ດລະອຽດ, ໃນກໍລະນີນ ໍາໃຊ້
ສານເຄມີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນ ຂອງການນ ໍາໃຊ້;
2. ແນວພັນພືດທີ່ ນ ໍາມາຈາກບ່ອນອື່ ນ ຕ້ອງບ ັນທຶກວ ັນທີ , ຊື່ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງຜູສ
້ ະໜອງ;
3. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ປກ
ູ ແນວພັນພືດ ຫຼື ຊະນິດພືດ ທີ່ ເປັນພິດຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ຢູພ
່ າຍໃນ
ສວນປູກພືດ.
ມາດຕາ 7. ການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່
1. ຕ້ອງວິໄຈ ແລະ ບ ັນທຶກຜົນການວິໄຈຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປື້ ອນຂອງການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ
ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີຂອງແຕ່ລະພືດ;
2. ຖ້າຜົນການວິໄຈພົບການປົນເປື້ ອນ ຈາກການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ , ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼຸ ດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປົນເປື້ ອນ ຕໍ່ ຜົນຜະລິດ;
3. ຕ້ອງເລືອກນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ທີ່ ບໍ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນ ຂອງໂລຫະໜັກ;
4. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ວ ັດຖຸອ ົງຄະທາດ ທີ່ ບໍ່ ຜ່ານການບມ
ົ່ ຫຼື ໝກ
ັ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ;
5. ຕ້ອງບ ັນທຶກວິທີການ, ສະຖານທີ່ , ວ ັນທີ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການບມ
ົ່ ຫຼື ການໝກ
ັ ວ ັດຖຸອ ົງ
ຄະທາດ;
6. ຕ້ອງສະແດງເອກະສານຢັງຢື
້ ນແຫຼງ່ ທີ່ ມາ ຂອງວ ັດຖຸອ ົງຄະທາດ;
7. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ສງເສດເຫຼ
ິ່
ືອ ຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄ ົນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດ;
8. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ແລະ ກວດກາເຄື່ ອງມືອປ
ຸ ະກອນ ໃຫ້ຢໃູ່ ນສະພາບນ ໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປະຈາ;
ໍ

9. ຕ້ອງການ
ໍ ົດທີ່ ຕງ,
ັ້ ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ສ ໍາລ ັບການຜະລິດ, ການປະສ ົມ
ແລະ ການເກັບຮ ັກສາຝຸນ
່ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນ ຂອງພື້ນທີ່ ການຜະລິດ ແລະ
ແຫຼງ່ ນາ;
ໍ້
10. ການຈ ັດຊືຝ
້ ນ
ຸ່
ຕ້ອງມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກ ັບຊະນິດຝຸນ
່ , ສະຖານທີ່ ຜະລິດ, ຊື່ ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ, ວ ັນທີ
ແລະ ຈານວນ;
ໍ
11. ການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ຕ້ອງບ ັນທຶກວ ັນທີ , ຊື່ ຜະລິດຕະພັນ, ສະຖານທີ່ , ອ ັດຕາ, ວິທີການ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາ
ໃຊ້.
ມາດຕາ 8. ແຫຼງ່ ນາໍ້ ແລະ ການສະໜອງນາໍ້
1. ນາທີ່
ໍ້ ໃຊ້ ສ ໍາລ ັບການປູກພືດ ແລະ ການລ້າງຜົນຜະລິດຕ້ອງສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ ມີການ
ປົນເປື້ ອນຈາກສານເຄມີທີ່ເປັນອ ັນຕະລາຍ, ໃນກໍລະນີ ພົບວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນຕ້ອງ
ໄດ້ເຮັດການທົດສອບຄຸນນະພາບນາ;
ໍ້
2. ໃນກໍລະນີພບ
ົ ວ່າ ນາມີ
ໍ້ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນ ດ້ວຍສານເຄມີ ຫຼື ເຊືອ
້ ຈຸລິນຊີ ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ນາໍ້
ຈາກແຫຼງ່ ອື່ ນ ຫຼື ບ ໍາບ ັດນາໃຫ້
ໍ ້ ຖກ
ື ຕ້ອງ ຕາມຫຼ ກ
ັ ວິຊາການກ່ອນການນ ໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງເກັບຮ ັກສາ
ບ ົດບ ັນທຶກນນໄວ້
ັ້
.
ມາດຕາ 9. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ
1. ບຸກຄ ົນທີ່ ເຮັດວຽກກ ັບສານເຄມີ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ;
2. ຜູແ
້ ນະນ ໍາການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຕ້ອງມີຄວາມຮູພ
້ ື້ນຖານດ້ານວິຊາການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ລະບ ົບການປ້ອງກ ັນພືດ

ແບບປະສ ົມປະສານ

ໃນບ່ອນທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ

ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນ

ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ;
4. ຕ້ອງສງັ່ ຊືສ
້ ານເຄມີຈາກຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍ ຫຼື ຜູສ
້ ະໜອງທີ່ ໄດ້ຮ ັບ ໃບອະນຸຍາດເປັນທາງການເທົ່ ານນ;
ັ້

5. ສານເຄມີ ແລະ ເຊືອ
້ ຊີວະວິທະຍາ ທີ່ ນ ໍາໃຊ້ຕອ
້ ງມີໃບອະນຸຍາດນ ໍາໃຊ້ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ມີສິດ
ແລະ ໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຂອບເຂດການຕ ົກຄ້າງສູງສຸດ ຂອງຢາປາບສ ັດຕູພືດ (MRL-Maximum Residue Limits)
ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມກ ົດລະຫັດອາຫານ (Codex Alimentarius) ຊຶ່ ງອ ົງການອາຫານ ແລະ ການ
ກະເສດ ໄດ້ການ
ໍ ົດອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
7. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃຫ້ປະຕິບ ັດໄປຕາມສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານແນະນ ໍາ ຂອງຜະລິດຕະພັນນນ;
ັ້
8. ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼ ກ
ັ ການ, ຕ້ອງວິໄຈສານພິດຕ ົກຄ້າງ
ໃນຜົນຜະລິດຈາກຫ້ອງວິໄຈ ຫຼື ຫ້ອງທົດລອງທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັບຮອງ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະສ ົມສານເຄມີ ຫຼ າຍກວ່າ 2 ຊະນິດ. ຍ ົກເວັ້ນໃນກໍລະນີຈາເປັ
ໍ ນ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບ
ອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ສານເຄມີ ທີ່ ນ ໍາໃຊ້ຕອ
້ ງຢູໃ່ ນຂອບເຂດອາຍຸການນ ໍາໃຊ້ ແລະ ພາຊະນະບ ັນຈຸຢໃູ່ ນສະພາບດີ;
11. ອຸປະກອນທີ່ ນ ໍາໃຊ້ກ ັບສານເຄມີ ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາໃຫ້ຢູ່ ໃນສະພາບທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ກວດກາ
ປະສິດທິພາບຂອງການນ ໍາໃຊ້ ຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະຄງ;
ັ້
12. ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດອຸປະກອນ ຈາກການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນແຕ່ລະຄງ;
ັ້
13. ຕ້ອງກາຈ
ໍ ັດສານເຄມີທີ່ເຫຼືອຈາກການນ ໍາໃຊ້ ດ້ວຍວິທີການທີ່ ບໍ່ ມີຄວາມສ່ຽງ

ຂອງການປົນເປື້ ອນ

ຕໍ່ ຜົນຜະລິດ;
14. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາສານເຄມີໄວ້ ໃນບ່ອນທີ່ ມີໂຄງສ້າງເຄຫາສະຖານທີ່ ແໜ້ນໜາ,

ປອດໄພ

ແລະ

ຈ ັດວາງໃຫ້ເປັນລະບຽບ; ສານເຄມີຊະນິດນາໍ້ ແລະ ຊະນິດຝຸນ
່ ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາແຍກກ ັນ, ພ້ອມ
ທັງຕິດຕງສິ່
ັ້ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃນກໍລະນີມສ
ີ ານເຄມີຮວົ່ ໄຫຼ .

ເຂົ້າໃນສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາສານເຄມີ ກ່ອນໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ;

ຫ້າມບຸກຄ ົນທີ່ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

15. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາສານເຄມີ ໄວ້ໃນພາຊະນະບ ັນຈຸເດີມ. ຖ້າສານເຄມີຖກ
ື ປ່ຽນຖ່າຍໄປ ໃສ່ພາຊະນະ
ອື່ ນ, ຕ້ອງຕິດເຄື່ ອງໝາຍ, ຂໍແ
້ ນະນ ໍາການນ ໍາໃຊ້, ຊື່ ທາງການຄ້າ, ອ ັດຕາ ແລະ ວ ັນເວລາໝດ
ົ
ອາຍຸການນ ໍາໃຊ້;
16. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ ພາຊະນະບ ັນຈຸສານເຄມີເປົ່ າ;
17. ການເກັບມ ້ຽນ ແລະ ການຖິມ
້ ພາຊະນະບ ັນຈຸສານເຄມີເປົ່ າ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຫຼ ກ
ັ ວິຊາການ ຢ່າງ
ເຂັມ
້ ງວດ;
18. ສານເຄມີທີ່ຍ ົກເລີກນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ນ ໍາໃຊ້ເປັນເວລາຍາວນານ ໃຫ້ແຍກຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເກັບ
ໄວ້ໃນສະຖານທີ່ ປອດໄພ ຈ ົນກວ່າຈະກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ;
19. ຕ້ອງບ ັນທຶກການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເປັນແຕ່ລະພືດ, ລາຍລະອຽດ, ເຫດຜົນ, ສະຖານທີ່ , ວ ັນທີ ,
ອ ັດຕາ, ວິທີການ, ໄລຍະເວລາຢຸດໃຊ້ ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້;
20. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາເອກະສານ ກ່ຽວກ ັບການສງັ່ ຊືສ
້ ານເຄມີ, ຜູສ
້ ະໜອງ, ວ ັນທີ , ຈານວນ
ໍ
ແລະ ວ ັນ
ທີໝດ
ົ ອາຍຸ ຫຼື ວ ັນທີ ຜະລິດ;
21. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ , ລາຍລະອຽດຂອງ
ສານເຄມີ, ວ ັນທີ ແລະ ຈານວນ,
ໍ
ວ ັນທີສນ
ິ້ ສຸດການນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ກາຈ
ໍ ັດຖິມ
້ ;
22. ໃນກໍລະນີມສ
ີ ານພິດຕ ົກຄ້າງ ເກີນຂອບເຂດການຕ ົກຄ້າງສູງສຸດ (MRL-Maximum Residue
Limits), ຕ້ອງຄນຄວ້
ົ້
າຫາສາເຫດຂອງການປົນເປື້ ອນ, ວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນບໍ່ ໃຫ້ເກີດຂຶນ
້ ຊາໍ້
ອີກ ແລະ ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ຂອງເຫດການທີ່ ເກີດຂຶນ
້ ພ້ອມທັງວິທີການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດນນ
ັ້
ໄວ້;
23. ຕ້ອງຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ເກັບຮ ັກສານາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ, ນາມ
ໍ້ ັນເຄື່ ອງແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ທີ່ ບໍ່ ແມ ່ນສານເຄມີ
ໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ປອດໄພ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ ອນ ຕໍ່ ຜົນຜະລິດ.

ມາດຕາ 10. ການນ ໍາໃຊ້ເຄື່ ອງມືອປ
ຸ ະກອນເກັບກ່ຽວ ແລະ ພາຊະນະເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ
1. ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ, ພາຊະນະບ ັນຈຸ ແລະ ເຄື່ ອງມືຕາ່ ງໆ ຕ້ອງຜະລິດມາຈາກວ ັດຖຸ ທີ່ ບໍ່ ປົນເປື້ ອນຕໍ່
ຜົນຜະລິດ;
2. ພາຊະນະທີ່ ໃຊ້ບ ັນຈຸສງເສດເຫຼ
ິ່
ືອສານເຄມີ

ແລະ

ວ ັດຖຸທີ່ເປັນອ ັນຕະລາຍໃຫ້ແຍກອອກ

ແລະ

ຫ້າມເອົ າມາໃຊ້ບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ;
3. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນເປັນປົກກະຕິ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນການປົນເປື້ ອນ ຕໍ່ ຜົນຜະລິດ;
4. ຕ້ອງເກັບຜົນຜະລິດ, ວ ັດສະດຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ແລະ ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນໃຫ້ຫາ່ ງຈາກສານເຄມີ, ຝຸນ
່ , ທາດ
ອາຫານບ ໍາລຸງດິນ ແລະ ນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນການປົນເປື້ ອນ ຈາກສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້
ພະຍາດ;
5. ຕ້ອງກວດກາຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງພາຊະນະບ ັນຈຸ ເຄື່ ອງມື ແລະ ວ ັດຖຸ
ອຸປະກອນ ກ່ອນການນ ໍາໃຊ້ ຫຼື ກ ໍາຈ ັດຖິມ
້ (ຖ້າມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ);
6. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງຜົນຜະລິດ ໃສ່ໜາ້ ດິນ ຫຼື ພື້ນຫ້ອງໂດຍກ ົງ.
ມາດຕາ 11. ເຄຫາສະຖານ
1. ຕ້ອງຮ ັກສາຄວາມສະອາດຕຶກ, ອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮັດການຜະລິດ, ຫຸມ
້ ຫໍ່ , ຮ ັກສາ ແລະ
ເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ. ຕ້ອງແຍກນາມ
ໍ້ ັນເຄື່ ອງ, ນາມ
ໍ້ ັນເຊືອ
້ ໄຟ ແລະ ເຄື່ ອງຈ ັກທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໃນຟາມ
ອອກຈາກສະຖານທີ່ ເຮັດການຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ;
2. ຕ້ອງສ້າງລະບ ົບລະບາຍນາເປື
ໍ້ ້ ອນ ແລະ ກາຈ
ໍ ັດຂີເ້ ຫຍືອ
້ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການປົນເປື້ ອນ
ໃນພື້ນທີ່ ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງນາ;
ໍ້
3. ຕ້ອງມີສງປ້
ິ່ ອງກ ັນດອກໄຟ ເພື່ ອບໍ່ ໃຫ້ແຕກຕ ົກລ ົງໃສ່ພື້ນທີ່ ເຮັດການຫຸມ
້ ຫໍ່ , ພາຊະນະບ ັນຈຸ ແລະ
ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ.

ໃນກໍລະນີມດ
ີ ອກໄຟແຕກຕ ົກລ ົງໃສ່

ໃຫ້ນ ໍາເອົ າຜົນຜະລິດນນຖິ
ັ້ ມ
້ ,

ຄວາມສະອາດອຸປະກອນ, ພາຊະນະບ ັນຈຸ ແລະ ເຄື່ ອງມື;

ຕ້ອງເຮັດ

4. ຕ້ອງແຍກວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມືກສ
ໍ່ າ້ ງອອກຈາກສະຖານທີ່ ຫຸມ
້ ຫໍ່ , ພາຊະນະເກັບຮ ັກສາ
ແລະ ສາງເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ. ຫ້າມນ ໍາໃຊ້ເຄື່ ອງມືເຫຼ່ ົ ານນັ້ ໃນເວລາຫຸມ
້ ຫໍ່ , ຍ ົກຍ້າຍ ແລະ ເກັບ
ຮ ັກສາຜົນຜະລິດ.
ມາດຕາ 12. ການທ ໍາຄວາມສະອາດ
1. ສະຖານທີ່ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ,

ເກັບຮ ັກສາ,

ສາງເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ,

ອຸປະກອນເຄື່ ອງມື,

ພາຊະນະບ ັນຈຸ

ແລະ ບ ັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດ;
2. ຕ້ອງຄ ັດເລືອກສານເຄມີທີ່ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອທ ໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດ.
ມາດຕາ 13. ການຄວບຄຸມສ ັດລ້ຽງ ແລະ ສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດ
1. ຕ້ອງສະກ ັດກນສ
ັ້ ັດລ້ຽງຕ່າງໆ ທີ່ ຢູຕ
່ າມບ້ານ ແລະ ຢູໃ່ ນຟາມບໍ່ ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ ການຜະລິດ
ໂດຍສະເພາະພື້ນທີ່ ປູກພືດ ຫຼື ບໍລິເວນອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາ;
2. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຢ່າງເໝາະສ ົມໃນການປ້ອງກ ັນ ແລະ ກ ໍາຈ ັດສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດຢູ່
ໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາ, ຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ສາງເກັບມ ້ຽນຜົນຜະລິດ;
3. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ ແລະ ຮ ັກສາເຫຍື່ ອລໍ້ ຫຼື ກ ັບດ ັກ ເພື່ ອຄວບຄຸມສ ັດຕູພືດ, ພ້ອມທັງບ ັນທຶກສະຖານທີ່
ວາງເຫຍື່ ອລໍ້ ແລະ ກ ັບດ ັກ.
ມາດຕາ 14. ການອານາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ
1. ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບການອານາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ;
2. ຕ້ອງມີຄມ
ູ່ ກ
ື ານອານາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ ແລະ ວາງໄວ້ບອ
່ ນທີ່ ເຫັ ນໄດ້ງ ່າຍ;
3. ຕ້ອງມີຫອ
້ ງນາໍ້ ແລະ ບ່ອນອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດອານາໄມສ່ວນບຸກຄ ົນ;
4. ຕ້ອງກາຈ
ໍ ັດນາເປື
ໍ້ ້ ອນ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດການຜະລິດ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ ອນ
ທາງກ ົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ ຜົນຜະລິດ.

ມາດຕາ 15. ການເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ
1. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ ອຮ ັກສາຜົນຜະລິດພາຍຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມການກ ໍານ ົດ
ໃນມາດຕາ 10;
2. ການນ ໍາໃຊ້ນາໍ້ ເພື່ ອຮ ັກສາຜົນຜະລິດພາຍຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມການກ ໍານ ົດ ໃນ
ມາດຕາ 9;
3. ນາທີ່
ໍ້ ໃຊ້ລາ້ ງຜົນຜະລິດຄງສຸ
ັ້ ດທ້າຍ ຕ້ອງແມ ່ນນາທີ່
ໍ້ ສະອາດ ສາມາດກິນໄດ້ ຫຼື ມີຄາ່ ເທົ່ າກ ັບ
ມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບຂອງນາດື່
ໍ້ ມ.
ມາດຕາ 16. ການເກັບຮ ັກສາ ແລະ ການຂ ົນສງົ່
1. ຕ້ອງວາງພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ຫຼື ຜົນຜະລິດໄວ້ເທິງພື້ນດິນ;
2. ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດວ ັດສະດຸຮອງພື້ນ ກ່ອນການນ ໍາໃຊ້ທກ
ຸ ຄງ;
ັ້
3. ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດພາຫະນະຂ ົນສງົ່ ກ່ອນການນ ໍາໃຊ້ທກ
ຸ ຄງ;
ັ້
4. ຕ້ອງແຍກສິນຄ້າທົ່ ວໄປ

ທີ່ ອາດເປັນແຫຼງ່ ຂອງການປົນເປື້ ອນ

ອອກຈາກຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ

ໃນເວລາເກັບຮ ັກສາ ແລະ ຂ ົນສງົ່ .
ມາດຕາ 17. ການພິສດ
ູ ຫຼກ
ັ ຖານ ແລະ ການຮຽກຄືນ
1. ຕ້ອງຕິດຊື່ ແລະ ລະຫັດໃສ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ ການຜະລິດ ພ້ອມທັງບ ັນທຶກໃສ່ແຜນທີ່ ການຜະລິດໄວ້;
2. ຕ້ອງຕິດເຄື່ ອງໝາຍຊື່ , ລະຫັດ ແລະ ສະຖານທີ່ ປູກພືດໃສ່ ພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ;
3. ຕ້ອງບ ັນທຶກວ ັນທີ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຂອງການຂາຍສິນຄ້າແຕ່ລະຄງ;
ັ້
4. ໃນກໍລະນີພບ
ົ ວ່າ

ຜົນຜະລິດມີການປົນເປື້ ອນ

ຫຼື

ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການປົນເປື້ ອນ,

ໃຫ້ແຍກຜົນ

ຜະລິດອອກຕ່າງຫາກ ແລະ ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ຈາໜ່
ໍ າຍ ຫຼື ຖ້າຂາຍອອກໄປແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ຜຊ
ູ້ ຮ
ື້ ູ້
ທັນທີ ;

5. ຄນຄວ້
ົ້
າຫາສາຍເຫດຂອງການປົນເປື້ ອນ

ແລະ

ວິທີການແກ້ໄຂ

ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການເກີດຊາອີ
ໍ້ ກ

ພ້ອມທັງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກນນໄວ້
ັ້
.
ມາດຕາ 18. ການຝຶກອ ົບຮ ົມ
ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມີຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບການປະຕິ
ບ ັດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ.
ມາດຕາ 19. ການບ ັນທຶກເອກະສານ
ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກກ່ຽວກ ັບ ການປະຕິບ ັດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ໄວ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂນ
ຶ້ ໄປ.
ມາດຕາ 20. ການທົບທວນຄືນ
1. ຕ້ອງທົບທວນຄືນທຸກໆການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ

ຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະຄງັ້

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການປະຕິບ ັດ

ແລະ ວິທີການນ ໍາໃຊ້ຖກ
ື ຕ້ອງ ຕາມລະບຽບຫຼກ
ັ ການ;
2. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກກ່ຽວກ ັບວິທີການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ .

ໝວດທີ III
ການໃຊ້ກາໝາຍ ແລະ ສະຫຼາກ
ມາດຕາ 21. ການໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
1. ຜົນຜະລິດທີ່ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັງຢື
້ ນມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ
ຜົນຜະລິດຈາກກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈຶ່ ງມີສດ
ິ ນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ
ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ;
2. ບໍ່ ອະນຸຍາດນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ເປັນຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນຜະ
ລິດ, ກາໝາຍກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ຕ້ອງບໍ່ ເດັ່ ນກວ່າຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນ
ຜະລິດ ໂດຍໂຕອ ັກສອນບງົ່ ບອກການຮ ັບຮອງມາດຕະຖານ ແລະ ສ ັນຍາລ ັກມາດຕະຖານກະສິ
ກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍ່ ເກີນ ¾ ຂອງຍີ່ ຫໍ້ຜນ
ົ ຜະ
ລິດ.

ມາດຕາ 22. ການນ ໍາໃຊ້ສະຫຼາກການຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
1. ພາຊະນະບ ັນຈຸຕອ
້ ງມີຊຜະລິ
ື່
ດຕະພັນ, ນາໜັ
ໍ້ ກ, ຊື່ ແລະ ທີ່ ຢູຜ
່ ຜ
ູ້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຜູ້
ຜະລິດສຸດທ້າຍທີ່ ຂໍການຮ ັບຮອງຈາກກ ົມປູກຝັງ, ພ້ອມທັງລະບຸແຫຼງ່ ທີ່ ມາຂອງຜົນຜະລິດ;
2. ກ່ອນມີການຈ ັດພິມສະຫຼ າກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ທີ່ ມີກາໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ
ດ້ານ ຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດຕິດຢູ,່ ຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງສງົ່ ສ ໍາເນົາຕນສະ
ົ້
ບ ັບແບບສະຫຼາກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ກ ົມປູກຝັງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນ
ທຸກໆຄງ.
ັ້

ໝວດທີ IV
ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕາ 23. ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ
ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນ, ກວດກາ ແລະ ການ
ອອກໃບຢັງຢື
້ ນກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງພືດຜັກ-ໝາກໄມ ້ສ ົດໃນ ສປປລາວ.

ໝວດທີ V
ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜ ົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ມາດຕາ 24. ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ມີຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ ນ ໃນການປະຕິບ ັດກະສິກາໍ ທີ່ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນ
ຜະລິດ ຈະໄດ້ຮ ັບການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະສ ົມ.
ມາດຕາ 25. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄວາມປອດໄພຂອງ
ຜົນຜະລິດສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອ ົບຮ ົມ, ປັບໃໝ ຫຼື ລ ົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດ
ໄວ້ ໃນກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກ ໍາຂອງ ສປປລາວ.

ໝວດທີ VI
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 26. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ
ມອບໃຫ້ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນເຈົາ້ ການຈ ັດຕງຜັ
ັ້ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະສານ
ສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິ ຜນ
ົ ສູງ .
ມາດຕາ 27. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ວ ັນລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ດຣ. ຕີ ພົມມະຈ ັກ

