ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່ າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ ອງທ່ ຽວ
ຸ້ ຄອງທຸລະກິດການທ່ ອງທ່ ຽວ
ກົມຄຸ ມ
ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ິ ານສະປາອາຊຽນ
ມາດຕະຖານການບໍລກ

1

ຸ້ ນຜູ ຂ
ຸ້ ໍສະໝັກ ມາດຕະຖານການບໍລກ
ິ ານສະປາອາຊຽນ
ຂໍມູ
ຊ່ :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
ທີ່ຢູ່ /ທີ່ຕັງ:ຸ້
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
ຸ້ ນຜູ ຕຸ້ ດ
ິ ຕໍ່ປະສານງານ
ຂໍມູ
ຊ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
ເບີໂທລະສັບ/ WhatApp/ Email
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

ຸ້ ນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂໍມູ
ຸ້ ຢັງຢ
ຸ້ ນວ່າທຸກໆຂໍມູ
ຸ້ ນໃນເອກະສານສະບັບນີເປັ
ຸ້ ນປັດຈຸບນ
ຸ້
ັ . ຂຸ້າພະເຈົາຈະປະຕິ
ັ ການປະ
ຂຸ້າພະເຈົາຂໍ
ບດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນ ແລະ ການມອບຮັບລາງວັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນ
ັ ຕາມຂັນຕອນການປະເມີ
ເມີນຕົນເອງ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ນ, ການອອກໃບຢັງຢ
ິ ານສະປາອາຊຽນ.
ມາດຕະຖານການບໍລກ
ວັນທີ/ເດອນ/ປີ……………………..
ຸ້ ່ ນສະໝັກ
ຊ່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ ຍ
2

ິ ານສະປາອາຊຽນ
ມາດຕະຖານການບໍລກ
2

ສະຖານທີ່

2.1

ທີ່ຕັງຸ້

2.1.1
2.1.2

ຂີດ (✓)

ໃບປະເມີນຕົນເອງ
ແມ່ ນ

ບໍ່ແມ່ ນ

ຸ້ ່ ໃນສະຖານທີ່ເຂົາເຖິ
ຸ້ ງໄດຸ້ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບ.
ສະປາຕັງຢູ

ຸ້ ່ ໃນອາຄານດຽວກັນກັບທຸລະກິດປະເພດອ່ ນໆ. ສະຖານທີ່ຕັງສະປາມີ
ຸ້
ຖຸ້າສະປາຕັງຢູ
ຂອບເຂດ
ິ ານສະປາ.
ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງທຸລະກິດອ່ ນບໍ່ມາຫຍຸ ງຸ້ ກ່ ຽວການບໍລກ

2.1.3

ຸ້ ່ ບໍລກ
ິ ານ-ໃນກໍລະນີທ່ ສະປາໃຫຸ້
ີ
ິ ານທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ແຫ່ ງດຽວກັນໄດຸ້
ພນທີ
ບໍລກ
ຸ້ ່ ບໍລກ
ຸ້ ່ ບໍລກ
ິ ານແຕ່ ລະປະເພດອອກຈາກກັນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມີພນທີ
ິ ານທີ່
ແຍກພນທີ
ຸ້
ິ ານນັນໆ.
ເໝາະສົມກັບປະເພດຂອງບໍລກ

2.1.4

ິ ານສະປາມີຮູບແບບສອດຄ່ອງກັບອາຄານທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວ ຂຸ້ອງ
ສະຖານບໍລກ
ກັບທຸລະກິດສະປາ

2.2
2.2.1
2.2.2

ບ່ອນຮັບຮອງລູກຄຸ້າ

ຸ້ ່ ຮັບຮອງລູກຄຸ້າຢູ່ແຍກອອກຈາກພນທີ
ຸ້ ່ ບໍລກ
ິ ານຢ່າງຊັດເຈນ.
ພນທີ

ຸ້ ່ ຮັບຮອງລູກຄຸ້າມີຈາໍ ນວນຕັ່ງນັ່ງພຽງພໍກບ
ັ ລູກຄຸ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຜູມ
ຸ້ າໃຊຸ້ບໍລກ
ິ ານຫຼາຍ
ພນທີ
ທີ່ສຸ ດ.

2.3
2.3.1

ຸ້ ່ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ
ພນທີ

ຸ້ ່ ໃຫຸ້ບໍລກ
ຸ້ ່ ທີ່ໃຫຸ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແກ່ ລູກຄຸ້າໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ໃຫຸ້
ິ ານເປັນພນທີ
ພນທີ
ີ
ຢູ່ໃນທີ່ລັບຕາຄົນ ຫຼ ມີປະຕູທ່ ສາມາດລ໋
ອກໄດຸ້.

2.4

ຄວາມສະອາດ
ຸ້ ່ ທັງໝົ
ຸ້ ່
ຸ້ ດຂອງສະຖານທີ່ບໍລກ
ິ ານສະປາ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພນທີ
ພນທີ
ັ ການດູແລໃຫຸ້ສະອາດ, ຖກສຸ ຂະລັກສະນະ ແລະ
ສໍາລັບພະນັກງານ ຫຼ ສໍາລັບລູກຄຸ້າໄດຸ້ຮບ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

2.5

ການກໍ່ສຸ້າງ

ຸ້ ່ ກໍ່ສຸ້າງດຸ້ວຍວັດສະດຸ ທ່ ແຂງແຮງ,
ີ
ອາຄານທີ່ສະປາຕັງຢູ
ທົນທານ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຖກສຸ
ຂະລັກສະນະ ຫຼ ເຊ່ ອມໂຊມ.
2.6

ຸ້ ່ ປຽກ
ພນທີ
ຸ້ ່ ສ່ວນທີ່ປຽກທີ່ມີການໃຊຸ້ນໍາຸ້ ສໍາລັບການໃຫຸ້ບໍລກ
ຸ້
ິ ານຄວນເຮັດຈາກວັດສະດຸ ກນ
ັ ມ່ ນລົມ
ພນທີ
ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດຸ້ງ່າຍດາຍ.

2.7

ຄວາມປອດໄພ
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ິ ານສະປາມີປາຸ້ ຍບອກຢ່າງຊັດເຈນ, ມີຜງັ ອາຄານ, ມີທາງອອກສຸ ກເສີນ, ລະບົບ
, ສະຖານບໍລກ
ໄຟສໍາຮອງສຸ ກເສີນ, ອຸ ປະກອນກວດຈັບຄວັນ, ອຸ ປະກອນດັບເພີງ ແລະ ສັນຍານເຕອນອັກຄີ
ໄພ.
2.8

ແສງສະຫວ່າງ

ຸ້ ່ ທຸກແຫ່ ງຂອງສະຖານບໍລກ
ິ ານສະປາມີແສງສະຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ.
ພນທີ
2.9

ການລະບາຍອາກາດ

ຸ້ ່ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານສະປາມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ.
ພນທີ
2.10

ຸ້ ອຸ້ (ສິ່ງເສດເຫລອ)
ການຈັດການຂີເຫຍ

ຸ້ ອຸ້ (ສິ່ງເສດເຫລອ) ແລະ ນໍາເປ
ຸ້
່ ໃຊຸ້ແລຸ້ວ
ຸ້ ອນທີ
ິ ານສະປາມີການຈັດການຂີເຫຍ
ສະຖານທີ່ບໍລກ
ຢ່າງຖກຕາມສຸ ຂະນາໄມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສະພາບແວດລຸ້ອມ.
2.11

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບລູກຄຸ້າ

ິ ານສະປາມີຫອ
ຸ້ ງນໍາ,ຸ້ ຫຸ້ອງສຸ ຂາ, ອ່າງລຸ້າງມທີ່ສະອາດ, ມີຈາໍ ນວນພຽງພໍ. ຫາກ
ສະຖານທີ່ບໍລກ
ຸ້ ງປ່ຽນເຄ່ ອງໃຫຸ້ລຸກຄຸ້າແຍກຫຸ້ອງສໍາລັບຜູ ຊ
ຸ້ າຍ ແລະ ຜູ ຍ
ຸ້ ງິ .
ມີຫອ
2.12

ການຕົບແຕ່ງ

ິ ານສະປາຕົບແຕ່ ງໂດຍບໍ່ໃຊຸ້ຮູບແບບທີ່ສຸ້າງຄວາມຂຸ່ ນເຄອງ ຫຼ ຝ່າຝນຮີດຄອງ
ສະຖານທີ່ບໍລກ
ປະເພນີທາງສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິລະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
2.13

ດົນຕີ

ີ ຸ້ ນຕີ, ສຽງຂອງດົນຕີຢ່ ູໃນລະດັບທີ່ບໍ່ດັງເກີນໄປຈົນລົບກວນຜູ ອ
ຸ້ ່ ນ, ຄວນເບິ່ງ
ຫາກມີການຫຼນດົ
ຸ້ ່ ບໍລກ
ິ ານທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບການໃຊຸ້ສອຍພນທີ
2.14

ເຄ່ ອງເຟີນເິ ຈີ

ີ າມາໃຫຸ້ລູກຄຸ້າໃຊຸ້ໃຫຸ້ຄວາມຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໃຊຸ້ງານໄດຸ້ເໝາະສົມ
ເຄ່ ອງເຟີນເິ ຈີທ່ ນໍ
ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດີ.
2.15

ຸ້ ງ
ການເຂົາເຖິ
ຸ້ ງສະຖານບໍລກ
ຸ້ ູງອາຍຸ ແລະ ຜູພ
ຸ້ ກ
ິ ານສາມາດເຂົາເຖິ
ິ ານສະປາໄດຸ້ ໂດຍສະດວກ ດີ.
ຜູສ

2.16

ຸ້ ່ ດຸ້ານຫລັງຂອງຮຸ້ານ
ພນທີ

ຸ້ ່ ສໍານັກງານດຸ້ານຫຼງັ ທີ່່ເໝາະສົມສໍາລັບໃຫຸ້ພະນັກງານ (ພັກຜ່ອນ
ິ ານມີພນທີ
ສະຖານທີ່ບໍລກ
ຸ້ ່ ຈັດເກັບອາຫານນຸ້ອຍໆ ແລະ ພນທີ
ຸ້ ່ ສໍາລັບຝ່າຍບໍລຫ
ິ ານຈັດການ.
ແລະ ກິນຂຸ້າວ) ພນທີ

3

ິ ານ
ການບໍລກ

3.1

ເວລາດໍາເນີນງານ

Yes

No
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ິ ານສະປາສະເພາະໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ບໍລກ
ິ ານສະປາເທົ່ານັນຸ້ ໂດຍ
ໃຫຸ້ບໍລກ
ເປັນໄປຕາມລະບຽບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດສະປາ.
3.2

ການໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາ

ຸ້ ບບໍລກ
ັ ຄໍາປຶກສາກ່ ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານທີ່ຕຸ້ອງການກ່ ອນເຂົາຮັ
ິ ານສະປາ, ພຸ້ອມ
ລູກຄຸ້າໄດຸ້ຮບ
ິ ານແລຸ້ວ.
ທັງໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາຫຼງັ ຈາກຮັບບໍລກ
3.3

ິ ານ
ລາຍການບໍລກ

ິ ານສະປາສະແດງລາຍການການບໍລກ
ິ ານສະປາທີ່ຊັດເຈນ (ລວມມີ ການ
ສະຖານທີ່ບໍລກ
ິ ານສະປາໃນຮູ ບແບບຕ່ າງໆ, ມີລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບລາຄາ, ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊຸ້ໃນ
ບໍລກ

ການບໍາບັດດູແລ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະປາໃນເລ່ ອງການຫຼຸດລາຄາ ຫຼ ໄດຮັບເງ ິນຖຸ້າມີ).
3.4

ິ ານ
ລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກ
ການບໍາບັດດູແລ

ແລະ

ິ ານທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຕາມ
ໃຫຸ້ບໍລກ

ິ ານສະປາ.
ມາດຕະຖານຂອງທຸລະກິດການບໍລກ
3.5

ິ ານແບບໃໝ່
ລະບຽບສໍາລັບການສຸ້າງບໍລກ
ິ ານແບບໃໝ່ໄດຸ້ຮບ
ັ ການອອກແບບ ແລະ ໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານຢ່າງມີຄຸນນະພາບເປັນມ
ການບໍລກ

ິ ດ
ັ ສຸ້າງໄວຸ້. ຜູ ບ
ຸ້ ໍ
ອາຊີບໃນລະດັບທີ່ກໍານົດ ແລະ ຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບເອກະສານລະບຽບທີ່ບໍລສ
ິ ານໃໝ່ໄປໃຊຸ້ກບ
ັ ລູກຄຸ້າ.
ລິ ຫານລະດັບສູງຕຸ້ອງໃຫຸ້ຄວາມເຫັນດີກ່ອນຈະນໍາເອົາການບໍລກ
3.6
3.6.1

ິ ານສະປາ
ການບໍລກ

ຸ້ ນ. ອາດມີການນວດ
ິ ານນວດເພ່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ໃບໜຸ້າ ຫຼ ພນຕີ
ການນວດ - ມີບໍລກ
ຸ້ ນ ເພ່ ອປະໂຫຍດຕໍ່ສຸ ຂະພາບອ່ ນໆ
ຫຼ ການບໍາບັດເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຮ່າງກາຍ, ໃບໜຸ້າ ຫຼ ພນຕີ
ເຊັ່ນກັນ.

3.6.2

ຸ້ ່ ອປະໂຫຍດດຸ້ານສຸ ຂະພາບ
ໍ ຸ້ ່ ອການບໍາບັດ - ຮຸ້ານສະປາມີການບໍາບັດດຸ້ວຍນໍາເພ
ການໃຊຸ້ນາເພ

ຸ້ ່ , ການ
ໍ ຸ້ ່ ອການບໍາບັດໄດຸ້ແກ່ ການນໍາໃຊຸ້ ຫຼ ອາບນໍາແຮ
ຢ່າງໜຸ້ອຍສອງລາຍການ. ການໃຊຸ້ນາເພ
ຸ້ ກບົວເພ່ ອສຸ ຂະພາບ ຫຼ
ລອຍຕົວ, ການແຊ່ຕົວໃນສະ, ການແຊ່ໂຕໃນນໍາ,ຸ້ ການອາບນໍາຝັ

ົ ລົງໃນສານລະລາຍທີ່ມີສ່ວນປະສົມ
ການອາບນໍາຸ້ - ແຊ່ຮ່າງກາຍທັງໝົດ ຫຼ ບາງສ່ວນໃຫຸ້ຈມ
ຸ້ ມ ຫຼ ສີທໍາມະຊາດ (chromotherapy)
ິ
ຂອງສະໝຸນໄພ, ສານມີກ່ ນຫອມ,
ແຮ່ທາດ, ຂີຕົ
3.6.3

ການຂັດ ແລະ ພັນຫໍ່ຮ່າງກາຍ - ອາດນໍາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ສະໝຸ ນໄພ, ອາຫານ

ຸ້ ມມາໃຊຸ້ເພ່ ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍ, ບໍາລຸ ງຄວາມງາມ, ກໍາຈັດສານພິດ ຫຼ ເພ່ ອ
, ແຮ່ທາດ ຫຼ ຂີຕົ
ປະໂຫຍດອ່ ນ.
3.6.4

ຶ
ການອອກກໍາລັງກາຍ - ການເຄ່ ອນໄຫວຮ່ າງກາຍດຸ້ວຍຕົວເອງ ຫຼ ດຸ້ວຍອຸ ປະກອນຕ່ າງໆເພ່ ອ
ປະໂຫຍດໃນການດູແລ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸ ຂະພາບ.
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3.6.5

ພະລັງທໍາມະຊາດບໍາບັດ- ການຄວບຄຸ ມ ຫລ ປົດປ່ອຍກະແສພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ ແລະ

ຸ້ ນຂຶນກັ
ຸ້ ບການຍອມຮັບໃນຄວາມເຊ່ ອແບບ
ຈິດໃຈເພ່ ອຊ່ວຍໃຫຸ້ຜ່ອນຄາຍ ການບໍາບັດນີແມ່
ດັ່ງເດີມ ແລະ ຕາມເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດ
3.6.6

ີ າງໂພສະນາການ - ການຮັບປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ ອາຫານທີ່
ໂປຣແກຣມບໍາບັດດຸ້ວຍວິທທ
ີ ຸ ຂະພາບທີ່
ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວຫຼສານສະກັດ ທີ່ດິບຫຼປຸ ງແຕ່ ງສຸ ກແລຸ້ວເພ່ ອຊ່ວຍໃຫຸ້ມສ
ດີ.

3.6.7

ີ ານຄວບຄຸ ມອາຫານ - ການຮັບປະທານສະໝຸນໄພ ຫຼ ອາຫານ
ໂປຣແກຣມບໍາບັດດຸ້ວຍວິທກ
ທີ່ເປັນຂອງແຂງ, ຂອງແຫຼວ ຫຼ ສານສະກັດ ທີ່ດິບ ຫຼ ປຸ ງສຸ ກແລຸ້ວທີ່ສະປາຈັດໃຫຸ້ເພ່ ອຄວບ
ຸ້ ກ.
ຄຸ ມນໍາໜັ

3.6.8

ຸ້ ມ - ການນວດຫຼບໍາບັດດູແລທີ່ປະຕິບດ
ຸ້ ມ ອາດມີ
ັ ມາແຕ່ ດັງເດີ
ການນວດຫຼບໍາບັດແບບດັງເດີ
ຫລ ບໍ່ມີເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດມາຮອງຮັບກໍ່ໄດຸ້ ແຕ່ ມີຄວາມເຊ່ ອຂອງຄົນໃນທຸ້ອງຖິ່ນ ຫຼ
ຸ້ ອງສະໜັບສະໜູນວ່າມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸ ຂະພາບຕຸ້ອງເປັນການນວດ/ບໍາບັດທີ່ເປັນ
ຄົນພນເມ
ມໍລະດົກຕົກທອດມາຈາກຄົນຮຸ່ ນກ່ ອນ.

3.6.9

ການບໍາບັດເພ່ ອຄວາມງາມ - ການບໍາບັດເພ່ ອຄວາມງາມທີ່ໃຊຸ້ຜະລິດະພັນຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼ
ຸ້
ທີ່ຜະລິດຂນ.

3.6.10

ັ ການຍອມຮັບກັນຕາມຄວາມເຊ່ ອທາງ
ການບໍາບັດຢ່າງອ່ ນ - ການບໍາບັດໃດໆ ທີ່ໄດຸ້ຮບ

ວັດທະນະທໍາວ່າມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸ ຂະພາບ, ເປັນການບໍາບັດທີ່ມີລະບຸ ໄວຸ້ໃນສ່ວນອ່ ນຂອງ
ມາດຕະຖານສະບັບນີ.ຸ້
3.7

ຸ້ ມ ແລະ ແບບທີ່ມີຢ່ ູໃນວັດທະນະທໍາ
ການບໍາບັດແບບດັງເດີ

ຸ້ ມ ແລະ ແບບທີ່ມີຢ່ ູໃນວັດທະນະທໍາທຸ ກປະເທດຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຮບ
ັ ຄວາມ
ການບໍາບັດແບບດັງເດີ
ັ ໂດຍບໍ່ໄດຸ້
ເຄົາລົບຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຈະຕຸ້ອງບໍ່ມີການແກໄຸ້ ຂ ຫຼ ດັດແປງໃດໆທີ່ເປັນຫຼກ
ຸ້ ອງໃນແຫຼ່ ງກໍາເນີດຂອງວິທກ
ຸ້ ເວັນຸ້
ີ ານບໍາບັດນັນ.
ປຶກສາກັບຄົນໃນທຸ້ອງຖິ່ນ ຫຼ ຄົນພນເມ

ຸ້ ານົດດຸ້ານສຸ ຂະພາບ ຫຼ ຄວາມ
ແຕ່ ຈໍາເປັນຕຸ້ອງແກ ຸ້ໄຂ ຫຼ ດັດແປງເພ່ ອໃຫຸ້ເປັນໄປຕາມຂໍກໍ
ປອດໄພ ຫຼ ຕາມກົດໝາຍ.
3.8

ຈໍານວນພະນັກງານ

ິ ານ.
ມີຈາໍ ນວນພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຫຸ້ການບໍລກ
4

ບຸ ກຄະລາກອນ

4.1

ອາຍຸ

Yes

No

ໍ ່ າ 18 ປີ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍແຮງງານ ທີ່ກໍານົດໄວຸ້
ບໍ່ຈ ຸ້າງບຸ ກຄົນທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ າກວ
4.2

ສຸ ຂະພາບ
6

ິ ານສະປາຕຸ້ອງເປັນຜູທ
ຸ້ ່ ມີ
ີ ສຸຂະພາບໂດຍລວມດີ, ບໍ່ມີ
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານບໍລກ
ພະຍາດຕິດຕໍ່.
4.3

ພາສາ

ພະນັກງານທັງໝົດຕຸ້ອງສ່ ສານກັບເພ່ ອນຮ່ວມງານ ແລະ ລູກຄຸ້າໄດຸ້ເປັນຢ່າງດີ.
4.4

ການແຕ່ງຕົວ

ຸ້ າຕຸ້ອງຖກສຸ
ພະນັກງານຕຸ້ອງແຕ່ ງຕົວໃຫຸ້ເໝາະສົມ ໂດຍໃສ່ຊຸດເຄ່ ອງແບບຂອງຮຸ້ານ, ເສອຜຸ້

ັ ງານ
ຂະລັກສະນະ, ບໍ່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການປະຕິບດ
ຂອງສະຖານປະກອບການ.
4.5

ິ ານ
ມາລະຍາດ ແລະ ການວາງຕົວລະຫວ່າງການບໍລກ
ິ ານທີ່ດີຢ່ ູຕະຫຼອດເວລາ.
ພະນັກງານຕຸ້ອງວາງຕົວ ແລະ ຮັກສາມາລະຍາດໃນການໃຫຸ້ບໍລກ

4.6
4.6.1

ຄຸ ນສົມບັດ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມ

ັ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນສະປາຕຸ້ອງໄດຸ້ຮບ
ິ ານສະປາ.
ໃນການໃຫຸ້ການບໍລກ

4.6.2

ພະນັກງານທຸກຄົນຕຸ້ອງຜ່ານການປະຖົມນິເທດກ່ ອນເລີ່ມເຮັດວຽກ.

4.6.3

ຸ້ ່ ວມ ແລະ ສໍາເລັດການຝຶ ກອົບຮົມກ່ ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທໍາມະ
ພະນັກງານທຸກຄົນຕຸ້ອງເຂົາຮ

ິ ານທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕົນກ່ ອນ
ຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອ່ ນໆ ແລະ ການບໍລກ
ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກທີ່ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄຸ້າ.
4.6.4

ຸ້ ນປະຈໍາເພ່ ອຮັກສາ
ຸ້ ່ ວມໂຄງການຝຶ ກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶນເປັ
ພະນັກງານທຸກຄົນຕຸ້ອງເຂົາຮ
ິ ານຂອງຕົນເອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ
ມາດຕະຖານການບໍລກ

4.6.5

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານຕຸ້ອງໃຫຸ້ພະນັກງານມີໂອກາດໄດຸ້ພດ
ັ ທະນາຕົນເອງໃນວິຊາຊີບ.
ຜູບ

4.6.6

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທຸກຄົນໄດຸ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບການຮັບມຕໍ່
ຜູບ
ບັນຫາເວລາທີ່ລູກຄຸ້າມີຄວາມປະພຶດບໍ່ເໝາະສົມ.

4.7

ັ ໃນການເຮັດວຽກ
ແນວທາງປະຕິບດ

4.7.1

ັ ວຽກງານໃນສະພາບທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.
ພະນັກງານຕຸ້ອງປະຕິບດ

4.7.2

ພະນັກງານຕຸ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງເປັນມອາຊີບ ແລະ ມີຈາຣິຍະທໍາຕະຫຼອດເວລາ.
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ຜະລິດຕະພັນ

5.1

ຜະລິດຕະພັນ

5.1.1
5.1.2

Yes

No

ິ ານສະປາຕຸ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດມາຈາກທໍາມະຊາດ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊຸ້ເພ່ ອໃຫຸ້ບໍລກ

ິ ານສະປາຕຸ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດຸ້ຕາມທໍາ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊຸ້ເພ່ ອໃຫຸ້ບໍລກ
ີ ານທາງຊີວະພາບ.
ມະຊາດດຸ້ວຍວິທກ
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5.1.3

ຸ້
່ ມີ
ຸ້ ງມີແຫຼ່ ງທີ່ມາທີ່ຖກຕຸ້ອງຕາມຈະຣິຍະທໍາ ແລະ ຜິດລິດຂຶນໂດຍບໍ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊຸ້ຕອ
ຸ້ ນ
ົ ຫຼ ສິ່ງແວດລຸ້ອມມາຫາປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ຖກຕຸ້ອງ.
ການເອົາຜູຄ

5.2

ປະໂຫຍດທີ່ໄດຸ້ຮັບ

ົ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຕຸ້ອງບໍ່ມີການກ່ າວອຸ້າງເກີນຄວາມເປັນຈິງເຖິງປະໂຫຍດ ຫຼ ປະສິດທິຜນ
ທີ່ນໍາມາໃຊຸ້ ຫຼ ນໍາມາຂາຍ.
5.3

ຸ້ ນ
ການຢັ ງຢ

ຸ້ ງເປັນໄປຕາມບົດບັນຢັດຂອງກົດໝາຍອາຊຽນ (ASEAN
ຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາສະເໜີຕອ

ຸ້ ນ
ັ ຫຼທີ່ມີການແກໄຸ້ ຂໃນພາຍຫຼງັ , ຕຸ້ອງມີໜງັ ສຢັງຢ
Har- monization Act) ສະບັບປະຈຸບນ
ຸ້ ນຂອງການຜະລິດທີ່ສະແດງວ່າ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວມີຄວາມ
ສະຖານທີ່ຜະລິດ, ໜັງສຢັງຢ
ປອດໄພ.
5.4

ການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບ

ຸ້
ິ ານສະປາຜະລິດຂຶນ
ຕຸ້ອງມີຂະບວນການຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບບຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຖານບໍລກ
ເອງ.
5.5

ການຄວບຄຸ ມສິນຄຸ້າໃນສາງ

ຕຸ້ອງມີລະບົບຄວບຄຸ ມສິນຄຸ້າໃນສາງຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊຸ້ໃນສະປາຕາມແນວທາງການດໍາ
ັ ໝົດອາຍຸ ພອ
ຸ້ ມ.
ເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ, ຜະລິດຕະພັນຕຸ້ອງລະບຸ ວນ
5.6

ວິທໃີ ຊຸ້
Products are used in accordance with standard hygiene practises
ຕຸ້ອງໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນໃຫຸ້ຖກກັບສຸ ຂະລັກສະນະຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ.

5.7
5.7.1

ອຸ ປະກອນ

ຸ້ ະລິດກໍາ
ຕຸ້ອງຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດໃນສະພາບ ແລະ ອຸ ຫະພູ ມເໝາະສົມຕາມທີ່ຜູ ຜ
ນົດໄວຸ້.

5.8
5.8.1

ສຸ ຂະລັກສະນະ

ັ ຜະລິດຕະພັນສໍາລັບໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານສະປາ
ເກັບຮັກສາເຄ່ ອງມ ແລະ ອຸ ປະກອນທັງໝົດທີ່ໃຊຸ້ກບ
ໃຫຸ້ຢ່ ູໃນສະພາບທີ່ສະອາດ ແລະ ຖກສຸ ຂະລັກສະນະຕະຫຼອດເວລາ.

5.8.2

ຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດທີ່ໃຊຸ້ໃນສະປາທັງໝົດຕຸ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພ
ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພະນັກງານ ຫຼ ລູກຄຸ້າ.
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ອຸ ປະກອນ

6.1

ຄວາມເໝາະສົມ

Yes

No
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ຸ້ ່ ສະປາຕຸ້ອງມີເຄ່ ອງມ ແລະ ອຸ ປະກອນທີ່ເໝາະສົມເພ່ ອສາມາດໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານໄດຸ້ຢ່າງມີ
ທຸກພນທີ
ປະສິດທິພາບແບບມອາຊີບ.
6.2

ການບໍາລຸ ງຮັກສາ

ຕຸ້ອງດູແລຮັກສາອຸ ປະກອນສະເພາະຢ່າງທັງໝົດຕາມແນວທາງທີ່ລະບຸ ໄວຸ້ໃນຄູ່ ມນໍາໃຊຸ້
ຸ້ ມໃຊຸ້ງານໄດຸ້ຕະຫຼອດເວລາ.
ອຸ ປະກອນ ແລະ ສຸ້ອມແປງໃຫຸ້ຢ່ ູໃນສະພາບດີພອ
6.3
6.3.1
6.3.2

ຄວາມປອດໄພ

ຕຸ້ອງໃຊຸ້ອຸປະກອນສະເພາະຢ່າງທັງໝົດຕາມແນວທາງທີ່ລະບຸ ໄວຸ້ໃນຄູ່ ມນໍາໃຊຸ້ອຸປະກອນ.
ອຸ ປະກອນສະເພາະຢ່າງທັງໝົດທີ່ລູກຄຸ້າໃຊຸ້ຈະຕຸ້ອງມີຄໍາແນະນໍາການໃຊຸ້ງານຢ່າງປອດໄພ
ັ ເຈນ.
ສະແດງໄວຸ້ໃນສະຖານທີ່ສາມາດເຫັນໄດຸ້ຊດ

6.4

ັ ຕາມກົດໝາຍ
ການປະຕິບດ

ຸ້ ນທີ່ຖກຕຸ້ອງຕາມກົດ
ົ ໝາຍວ່າສາ ມາດໃຊຸ້ໃນສະປາ
ອຸ ປະກອນສະເພາະທັງໝົດມີໜງັ ສຢັງຢ
ໄດຸ້.
6.5

ຄວາມສະອາດ

ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາອຸ ປະກອນທີ່ໃຊຸ້ໃນສະປາທັງໝົດ ໃຫຸ້ສະອາດ, ຖກສຸ ຂະລັກສະນະ ແລະ
ເປັນລະ ບຽບຮຽບຮຸ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
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ິ ານ
ການບໍລຫ

7.1

ິ ານ
ການບໍລຫ

7.1.1

Yes

No

ຸ້ ຈ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສູດຕຸ້ອງແຕ່ ງຕັງຜູ
ຸ້ ດ
ັ ການສະປາ ເພ່ ອໃຫຸ້ແນ່ ໃຈວ່າການບໍລກ
ິ ານສະປາໃຫຸ້ໄດຸ້
ຜູບ
ໃນລະດັບທີ່ໄດຸ້ລະບຸ ໄວຸ້ໃນມາດຕະຖານນີ.ຸ້

7.1.2

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງມີຈນ
ັ ຍາບັນວິຊາຊີບ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຈັນຍາບັນນັນຸ້
ຜູບ

7.2

ເອກະສານລະບົບຄຸ ນນະພາບ

ິ ານສະປາມີລະບົບຄວບຄຸ ມຄຸ ນນະພາບທີ່ໄດຸ້ຂຽນເປັນເອກະສານ ແລະ ນໍາ
ສະຖານບໍລກ
ຸ້
ເອກະສານນີໄປໃຊຸ້
ໃນການຝຶ ກອົບຮົມພະນັກງານ.
7.3

ິ ານ
ຄູ່ມລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກ

ິ ານສະປາມີຄ່ ມ
ິ ານ,
ສະຖານບໍລກ
ູ ພະນັກງານທີ່ມີລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບລະບຽບການໃຫຸ້ບໍລກ
ິ ານ.
ເຕັກນິກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸ ປະກອນທີ່ໃຊຸ້ໃນການໃຫຸ້ບໍລກ
7.4
7.4.1

ິ ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ການບໍລຫ

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງສຸ້າງ ແລະ ມີຄ່ ມ
ຄູ່ມລູກຈ ຸ້າງ- ຜູບ
ູ ລູກຈ ຸ້າງທີ່ໃຫຸ້ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບຜົນ

ັ , ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ມີຕ່ ການປະຕິ
ໍ
ັ ງານຂອງລູກຈ ຸ້າງ ຫຼ ຜົນ
ປະໂຫຍດທີ່ລູກຈ ຸ້າງຈະໄດຸ້ຮບ
ບດ
ັ ຫາກບໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄູ່ມນີ.ຸ້
ກະທົບທີ່ລູກຈ ຸ້າງຈະໄດຸ້ຮບ
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7.4.2

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດສຸ້າງເອກະສານອະທິບາຍລັກສະນະວຽກ
ການຊອກຫາ/ຈ ຸ້າງບຸ ຄະລາກອນ - ຜູ ບ
ຂອງພະນັກງານແຕ່ ລະຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງຕຸ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແນວທາງປະຕິ ບັດທາງ
ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍແຮງງານຂອງທຸ້ອງຖິ່ນ.

7.4.3

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງຕອບແທນໃຫຸ້ພະນັກງານຢ່າງຍຸ ດຕິທໍາ ແລະ ເທົ່າທຽມ
ຄ່າຕອບແທນ - ຜູບ
ັ ຕາມກົດໝາຍແຮງງານທີ່ບັງຄັບໃຊຸ້.
ກັນໂດຍປະຕິບດ

7.5
7.5.1

ການຈັດການດຸ້ານຄວາມປອດໄພ

ຸ້ ໍລກ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງນໍາມາດຕະການທີ່ຖກຕຸ້ອງມາໃຊຸ້ ເພ່ ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫຸ້ລູກຄຸ້າ
ຜູບ
ິ ານສະປາ.
ແລະ ຊັບສິນຂອງລູກຄຸ້າລະຫວ່າງທີ່ລູກຄຸ້າມາໃຊຸ້ບໍລກ

7.5.2

ຸ້ ໍລກ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງນໍາມາດຕະການທີ່ຖກຕຸ້ອງມາໃຊຸ້ ເພ່ ອຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ
ຜູບ
ິ ານ.
ລູກຄຸ້າທັງກ່ ອນ, ລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼງັ ເວລາທີ່ລູກຄຸ້າມາໃຊຸ້ບໍລກ

7.5.3

ຸ້ ານົດຂອງກົດໝ
ິ ານຕຸ້ອງມີເອກະສານແຜນຮັບມເຫດສຸ ກເສີນ ທີ່ເປັນໄປຕາມຂໍກໍ
ສະຖານບໍລກ
ຸ້ ່ ຂອງພະນັກງານໃຫຸ້ເຫັນໄດຸ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ຸ້
າຍ ແລະ ສະແດງເອກະສານນັນໄວຸ້
ໃນພນທີ

7.5.4
7.5.5
7.5.6

ຸ້
ັ ເຈນ ແລະ ດູແລບໍ່ໃຫຸ້ມສ
ີ ່ ງກີ
ິ ດຂວາງທາງອອກນັນ.
ທາງອອກສຸ ກເສີນຕຸ້ອງມີປາຸ້ ຍທີ່ເຫັນໄດຸ້ຊດ
ພະນັກງານທຸກຄົນຕຸ້ອງຕິດປຸ້າຍຊ່ ຫຼ ເຄ່ ອງໝາຍສະແດງສັນຍາລັກທີ່ຄຸ້າຍຄກັນ.

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງໃຊຸ້ມາດຕະການທີ່ຖກຕຸ້ອງ ເພ່ ອປົກປຸ້ອງບໍ່ໃຫຸ້ພະນັກງານຖກຄຸ ກຄາມ
ຜູບ
ທາງເພດບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູ ບແບບໃດ.

7.6
7.6.1

ການສ່ ສານ

ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງຈັດໃຫຸ້ມລ
ີ ະບົບສ່ ສານທີ່ໃຊຸ້ການໄດຸ້ດພ
ີ າຍໃນໜ່ວຍງານ ເພ່ ອເອົາໄປ
ຜູບ

ິ ານ ແລະ ລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄຸ້າຢ່າງ
ແຈ ຸ້ງໃຫຸ້ພະນັກງານຊາບເຖິງຜົນການໃຫຸ້ບໍລກ
ສະໝໍ່າສະເໜີ.
7.6.2

ຸ້
ລະບົບການໃຫຸ້ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕຸ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຂໍແນະນໍ
າ ແລະ ຄໍາເຫັນຈາກພະນັກງານ
ັ ການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານໃຫຸ້ຜູບ
ຸ້ ໍລຫ
ິ ານສູງສຸ ດ.
ແລະ ລູກຄຸ້າໄດຸ້ຮບ

7.7
7.7.1

ແຜນການຕະຫຼາດ

ິ ານສະປາຕຸ້ອງມີເອກະສານແຜນການຕະຫຼາດທີ່ມີລາຍລະອຽດກິດຈະກໍາຕະ
ສະຖານບໍລກ

ັ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດຸ້ຮບ
ັ
ຫຼາດທີ່ວາງແຜນໄວຸ້ລວມທັງລະບຸ ງ ົບປະມານທີ່ຈະໃຊຸ້ ແລະ ຜົນໄດຸ້ຮບ
ຈາກການຈັດກິດຈະກໍາດັ່ງກ່ າວ.
7.7.2

ັ ສະໄໝຢູ່ສະເໝີ ເພ່ ອຮັບມກັບ
ແຜນການຕະຫຼາດ ຕຸ້ອງທົບທວນ ແລະ ປັບແຜນໃຫຸ້ທນ
ສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປ່ຽນໄປ.

7.8

ແຜນສຸ ກເສີນ
.
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ຸ້ ງຂໍ ຸ້
ຸ້ ທ
ິ ຮ
ີ ບ
ັ ເມ່ ອມີເຫດການສຸ ກເສີນທາງການແພດ, ຕຸ້ອງຮັບຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົາເຖິ
ພະນັກງານ ຕຸ້ອງຮູ ວ
ຸ້
ິ ານພະຍາບານ
ມູນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງໄດຸ້ໂດຍງ່ າຍເຊັ່ນ: ໝາຍເລກໂທລະສັບສໍາລັບເອີນຫາການບໍ
ລກ
ີ ຸ້ທີ່ສຸ ດ.
ແລະ ໂຮງໝໍທ່ ໃກ
7.9

ການປະຖົມພະຍາບານ

ຸ້ ນ
ຸ້ ທີ່ມີເຄ່ ອງມຮັບໃຊຸ້ທ່ ເໝາະສົ
ີ
ມີຊຸດປະຖົມພະຍາບານເບອງຕົ
ມຢ່າງໜຸ້ອຍໜຶ່ງຊຸດ. ສໍາລັບ
ິ ານສະປາໃຫຍ່ ອາດມີຊຸດປະຖົມພະຍາບານ ເພີ່ມເຕີມໄວຸ້ຫຼາຍຊຸດ ຍິ່ງເປັນ
ສະ ຖານບໍລກ
ການດີ.
7.10

ຄວາມຮັບຜິດຊອບດຸ້ານການປະກັນໄພ
ິ ານສະປາຕຸ້ອງມີປະກັນໄພໃນຈໍານວນທີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດທຸລະກິດ
ສະຖານບໍລກ

ເຊິ່ງລວມເຖິງການປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ. ການປະກັນໄພຄວາມຮັບ
ຜິດຕໍ່ບຸ ກຄົນພາຍນອກ ຫຼ ການປະກັນໄພອ່ ນໆ ທີ່ອາດຈະຕຸ້ອງມີຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ,
7.11

ການກວດກາລະບົບ
ຸ້ ໍລກ
ິ ານສູງສຸ ດຕຸ້ອງຈັດໃຫຸ້ມກ
ີ ານກວດກາລະບົບການບໍລຫ
ິ ານຈັດການ ລວມເຖິງກວດກາ
ຜູບ

ບັນຊີປະເມີນ ແລະ ກວດກາຂະບວນການຕ່ າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບພະນັກງານ, ຜະລິດຕະພັນ,
ັ ທາງທຸລະກິດເທົ່າທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.
ອຸ ປະກອນ ແລະ ແນວທາງປະຕິບດ
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ັ ດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ
ແນວທາງປະຕິບດ

8.1

ນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລຸ້ອມ

Yes

No

ິ ານສະປາຕຸ້ອງມີນະໂຍບາຍດຸ້ານສິ່ງແວດລຸ້ອມ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສາ
ສະຖານບໍລກ
ຸ້
ົ ຕຸ້ອງຮັບຮູ ຸ້ ແລະ ເຂົາໃຈນະໂຍບາຍເປັ
ມາດນໍາໄປໃຊຸ້ໄດຸ້ແທຸ້ຈງິ . ພະນັກງານທຸຄນ
ນຢ່າງດີ.
8.2

ຜະລິດຕະພັນ

ິ ານສະປາຕຸ້ອງບໍ່ນໍາຜະລິດຕະພັນ, ສານມົນລະພິດຫຼສານໃດໆ ທີ່ຈັດວ່າເປັນ
ສະຖາບັນບໍລກ
ຸ້ ດິນ ຫຼ ອາກາດຂອງສະຖານສະປາ.
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລຸ້ອມມາເຕີມລົງໃນນໍາ,
8.3

ການທໍາຄວາມສະອາດ

ຸ້ ຍ
ແນະນໍາໃຫຸ້ໃຊຸ້ຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດ, ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດຸ້ດວ
ີ ານທາງຊີວະພາບໄດຸ້ທງັ ໝົດ.
ວິທກ
8.4

ເຄ່ ອງນອນ

ີ
່ ທັງໝົດທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸ ທ່ ຍ
ີ ນຍົງ ຫຼ ນໍາ
ແນະນໍາໃຫຸ້ໃຊຸ້ຜາຸ້ ເຊັດຕົວ ແລະ ຜຸ້າປູທ່ ນອນໃໝ
ິ ກ
ີ ານທີ່ບໍ່ມີສານພິດ.
ກັບມາໃຊຸ້ໃໝ່ໄດຸ້ ແລະ ຜະລິດໂດຍໃຊຸ້ວທ
8.5

ຄູ່ມ ແລະ ແຜ່ນພັບ
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7.5

ຸ້
ຸ້ຊຶ່ງມາຈາກປ່າປູກ ຫຼ
ຄູ່ມ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາທັງໝົດຕຸ້ອງພິມໃສ່ເຈ ຸ້ຍ ທີ່ເຮັດຈາກຕົນໄມ
ເຈ ຸ້ຍທີ່ນໍາມາໃຊຸ້ຄນໃໝ່

8.6
7.6

ຸ້ ຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ
ການຫຸ ມ

ັ ສະດຸ ບນ
ັ ຈຸພນ
ັ ໃຫຸ້ໜອ
ຸ້ ຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ຕຸ້ອງເປັນວັດສະດຸ ທ່ ຍ່ີ ອຍສະຫຼາຍ ໄດຸ້ດວ
ຸ້ ຍ
ຕຸ້ອງໃຊຸ້ວດ
ີ ານທາງຊີວະພາບ ຫຼ ສາມາດນໍາມາໃຊຸ້ຊາຄ
ໍ ຸ້ ນ ຫຼ ໃຊຸ້ໃໝ່ໄດຸ້ອກ
ີ .
ວິທກ

8.7
8.7.1

ລະບົບໄຟຟຸ້າ

ຸ້ ່ ຂຶນຢູ
ຸ້ ່ ກັບສະຖານທີ່ຕັງຂອງສະປາ
ຸ້ ກໍ
ຸ້
ທັງນີ
ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການນໍາໃຊຸ້ມາດຕະການ

ີ ດຸ້ວຍ, ຕຸ້ອງຄໍານຶງເຖິງການນໍາພະລັງງານທາງເລອກເພ່ ອປະຢັດໄຟຟຸ້າມາໃຊຸ້
ດັ່ງກ່ າວມາໃຊຸ້ອກ
ີ ່ ນໆທີ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່
ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງອາທິດ, ພະລັງງານລົມ ຫຼ ວິທອ
ສິ່ງແວດລຸ້ອມ.
8.7.2
8.7.3

ແນະນໍາໃຫຸ້ໃຊຸ້ຫຼອດໄຟຟຸ້າແບບປະຢັດພະລັງງານທັງໝົດ.

ຸ້
ີ
ສະວິດໄຟຕຸ້ອງເປັນສະວິດແບບຫຼ່ ໄຟລົ
ງໄດຸ້ທງັ ໝົດ, ເວັນແຕ່
ໃນບໍລເິ ວນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕຸ້ອງໃຊຸ້
ັ ຕາມແນວທາງການປະຕິບດ
ັ ຄວາມປອດໄພ.
ດຸ້ວຍເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ ຫຼ ຕຸ້ອງປະຕິບດ

8.7.4

ຸ້
ໃຊຸ້ສະວິດໄຟແບບຕັງເວລາໄດຸ້
, ລະບົບແສງສະວ່າງພາຍນອກທັງໝົດຕຸ້ອງເປັນລະບົບທີ່ໄວຕໍ່

ິ ານຕຸ້ອງບໍ່ເປີ ດລະບົບແສງສະຫວ່າງພາຍ
ການເຄ່ ອນໄຫວຫຼຕໍ່ແສງແດດ. ໃນຊ່ວງການປິດບໍລກ
ຸ້ ລະນິທ່ ຈໍ
ີ າເປັນຕຸ້ອງເຮັດຍຸ້ອນເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ.
ນອກປະໄວຸ້, ຍົກເວັນກໍ
8.8
8.8.1

ລະບົບນໍາຸ້

ຸ້
ໍ ຸ້ ອງຈັດວາງໄວຸ້ຕໍາແໜ່ງທີ່ນໍາຈະລະເຫີ
ຸ້ ຍທີ່ສຸ ດ
ຫາກມີອຸປະກອນທີ່ຕຸ້ອງໃຊຸ້ນາຕຸ້
ຍອາຍໄດຸ້ໜອ
ິ ານເຢັນລົງຕາມທໍາມະຊາດ.
ແລະ ຕໍາແໜ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ສະຖານທີ່ບໍລກ

8.8.2

ຸ້ ່ ໃຊຸ້ສໍາລັບ
ຸ້ ດ
ັ ການ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະປາຕຸ້ອງມີຄວາມຮູ ຸ້ ກ່ ຽວກັບປະລິມານນໍາທີ
ຜູຈ
ິ ານສະປາແຕ່ ລະປະເພດ ແລະ ຕຸ້ອງນໍາໃຊຸ້ນາໃຫຸ້
ໍ ຸ້ ໜອ
ຸ້ ຍທີ່ສຸ ດຢ່າງເໝາະສົມ.
ບໍລກ

8.8.3

ຸ້ ອກນໍາຸ້ ແລະ ຝັ ກບົວປະຢັດນໍາທີ
ຸ້ ່ ມີອຸປະກອນເພີ່ມແຮງດັນອາກາດ ຫຼ
ິ ຕັງກ໋
ແນະນໍາໃຫຸ້ຕດ
ຸ້
ອຸ ປະກອນຄວບຄຸ ມເວລາໄຫຼຂອງນໍາ.

8.8.4
8.8.5

ຸ້ ສອງລະບົບ ຫຼ ໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີປະຢັດນໍາອ
ຸ້ ່ ນໆ.
ແນະນໍາໃຫຸ້ໃຊຸ້ໂຖສຸ ຂະພັນແບບກົດນໍາໄດຸ້

ຸ້ ບສະຖານທີ່ຕັງຂອງສະປາທີ
່ ເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ປອດໄພ, ສາມາດເອົານໍາທີ
ຸ້
ຸ້ ່ ໃຊຸ້ໃນສະປາໝຸ
ຂຶນກັ
ນວຽນກັບມາໃຊຸ້ໃໝ່ໄດຸ້.

8.9

ຸ້ ອຸ້
ຖັງຂີເຫຍ

ຸ້ ອແຕກຕ່
ຸ້
ຸ້ ອຸ້ ເພ່ ອຖິມ
ຸ້ ຫຼ ບາງ
ິ ານສະປາໃຊຸ້ຖງັ ຂີເຫຍ
ສະຖານບໍລກ
າງກັນ ເພ່ ອຄັດແຍກຂີເຫຍ
ຊະນິດອາດນໍາກັບມາໝູນວຽນໃຊຸ້ຄນໃໝ່.
8.10

ຊຸມຊົນ
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ິ ານສະປາຕຸ້ອງຄໍານຶງເຖິງວັດທະນະທໍາທຸ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫາທາງເພີ່ມຄຸ ນຄ່າໃຫຸ້ກບ
ັ
ສະຖານບໍລກ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ຂອງຄົນໃນທຸ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນ່ ອງຫາກເປັນໄປໄດຸ້.
ວິຖຊ
8.11

ການພັດທະນາລະບົບນິເວດວິທະຍາໃຫຸ້ຍນຍົງ

ັ ທະນາ ແລະ ເປັນຜູ ນ
ຸ້ ໍາໃນການໃຊຸ້ມາດຕະການທາງນິເວດວິທະຍາທີ່ເປັນ
ຮຸ້ານສະປາ ໄດຸ້ພດ
ນະວັດຕະກໍາຫຼມາດຕະການໃໝ່ສໍາລັບປົກປຸ້ອງ ແລະ ສຸ້າງຄວາມຍນຍົງໃຫຸ້ແກ່ ສະພາບແວດ
ຸ້ ່ ທີ່ຮຸ້ານສະປາຕັງຢູ
ຸ້ ່ .
ລຸ້ອມໃນພນທີ
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