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

ເລກທີ 0539/ກປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 09/02/2011

ຂໍຕ
້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ


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 ອງມືໃນການປະຕິບ ັດ

ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະ

ພາບ ຂອງຜົນຜະລິດເປັນຕນແມ
ົ້
່ນການປູກພືດຜັກ ແລະ ໄມ ້ໃຫ້ໝາກ; ເພື່ ອສ້າງອາຫານທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ
ເປັນທີ່ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 2. ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແມ ່ນໄດ້ພດ
ັ ທະນາຂຶນ
້ ບ ົນພື້ນຖານ ມາດຕະ
ຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ຂອງອາຊຽນຊຶ່ ງກວມເອົ າຂໍກ
້ ໍານ ົດຕ່າງໆທີ່ ຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງປະຕິບ ັດ
ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຜນ
ົ ຜະລິດມີຄນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

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. ການຜະລິດກະສິກາທີ່
ໍ ດີ (Good Agriculture Practice ‘’GAP”) ໝາຍເຖິງ: ການນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີ
ການເພື່ ອປ້ອງກ ັນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍອາດເກີດຂຶນ
້ ໃນລະຫວ່າງການຜະ
ລິດ, 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 ແຮ່
ທາດບ ໍ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. ແນວພັນພືດ (Planting material) ໝາຍເຖິງ: ເມັດພັນ ຫຼື ສິ້ນສ່ວນພືດທີ່ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກ;
12. ວ ັດຖຸອ ົງຄະທາດ (Organic Material) ໝາຍເຖິງ: ວ ັດຖຸທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດ, ສ ັດ ແລະ ແຮ່ທາດ
ຕ່າງໆທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຜາ່ ນຂະບວນການສ ັງເຄາະ;
13. 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;
14. ຊື່ ຜະລິດຕະພັນໝາຍເຖິງ: ຊື່ ການຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ;
15. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ໝາຍເຖິງ: ຜູຈ
້ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ , ຢາ ແລະ ສານເຄມີ;
16. ສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດໝາຍເຖິງ: ພາຫະທຸກປະເພດເປັນຕນແມ
ົ້
່ນຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ ພາຫະທີ່ ເປັນສາຍ
ເຫດໃນການນ ໍ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 ດ້ານການປູກພືດຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກ ໍາທີ່ ດີ
ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດຢູ່ ສປປລາວ.

ໝວດທີ II
ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕາ 5. ແຜນງານດ້ານຄຸນນະພາບ
ຕ້ອງການ
ໍ ົດແຜນງານດ້ານຄຸນນະພາບ ແຕ່ລະຂອດການຜະລິດ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປະຕິບ ັດພາຍ
ຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ.
ມາດຕາ 6. ຄຸນນະພາບຂອງແນວພັນພືດ
1. ຕ້ອງເລືອກຊະນິດພືດທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ເປັນທີ່ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ;
2. ໃນກໍລະນີສງັ່ ຊືແ
້ ນວພັນພືດ ຕ້ອງມີໃບຢັງຢື
້ ນດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ຫຼື ໃບຢັງຢື
້ ນຄຸນນະພາບແນວ
ພັນພືດຈາກແຫຼງ່ ຜະລິດ.
ມາດຕາ 7. ຄຸນນະພາບຝຸນ
່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ
1. ການນ ໍາໃຊ້ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ ຕ້ອງຢູບ
່ ົນພື້ນຖານການແນະນ ໍາ ຈາກວິຊາການ ຫຼື ຂຶນ
້ ກ ັບຊະ
ນິດດິນ, ຊະນິດພືດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານອາຫານຂອງພືດ;
2. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ເຄື່ ອງມື ການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ ໃຫ້ຢໃູ່ ນສະພາບປົກກະ
ຕິ ແລະ ກວດກາປະສິດທິ ພາບ ຂອງການນ ໍາໃຊ້ຢາ່ ງໜ້ອຍປີ ລະຄງ;
ັ້
3. ຕ້ອງກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ ງອ ໍານວຍຄວາມສະດວກ ສ ໍາລ ັບການເຮັດຝຸນ
່ ບມ
ົ່ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນ
ການປົນເປື້ ອນຂອງເຊືອ
້ ພະຍາດ;
4. ການນ ໍາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ແລະ ທາດອາຫານບ ໍາລຸງດິນ ຕ້ອງບ ັນທຶກລາຍລະອຽດກ່ຽວກ ັບຊື່ , ວ ັນທີ , ສະ
ຖານທີ່ , ອ ັດຕາ, ວິທີການ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້.
ມາດຕາ 8. ຄຸນນະພາບນາໍ້
1. ການສະໜອງນາໍ້ ຕ້ອງເໝາະສ ົມກ ັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດພືດ ແລະ ລະດ ັບຄວາມ
ຊຸມ
່ ຂອງດິນ;

2. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ກ່ຽວກ ັບການສະໜອງນາ,
ໍ້ ລາຍລະອຽດຂອງພືດ, ວ ັນທີ , ສະຖານທີ່
ແລະ ບໍລິມາດຂອງການນ ໍາໃຊ້ນ ໍາ ຫຼື ໄລຍະເວລາການສະໜອງນາ.
ໍ້
ມາດຕາ 9. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ ອຮ ັກສາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ
1. ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາໃຊ້ສານເຄ
ມີ ເພື່ ອຮ ັກສາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ;
2. ຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກ ັນພືດ ຫຼື ນ ໍາໃຊ້ລະບ ົບປ້ອງກ ັນພືດ ແບບປະສ ົມປະສານ ເພື່ ອຄວບຄຸມ
ສ ັດຕູພືດໃນບ່ອນທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂ;
3. ຕ້ອງສງັ່ ຊືສ
້ ານເຄມີ ຈາກຜູສ
້ ະໜອງທີ່ ໄດ້ຮ ັບການອະນຸຍາດເທົ່ ານນ;
ັ້
4. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີມຈ
ີ ດ
ຸ ປະສ ົງຜະລິດ
ເພື່ ອການຄ້າຕ້ອງມີເອກະສານຢັງຢື
້ ນ ສານພິດຕ ົກຄ້າງໃນຜົນຜະລິດ;
5. ການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີ ຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຂໍແ
້ ນະນ ໍາ

ວິທີການນ ໍາໃຊ້

ຫຼື

ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຈາກ

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຕ້ອງມີວທ
ິ ີການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມຕ້ານທານຂອງພະຍາດ ແລະ ສ ັດ
ຕູພືດ;
7. ຕ້ອງບ ໍາລຸງຮ ັກສາ ເຄື່ ອງມືທີ່ໃຊ້ກ ັບສານເຄມີ ໃຫ້ຢໃູ່ ນສະພາບນ ໍາໃຊ້ໄດ້ ພ້ອມທັງກວດກາປະສິດ
ທິພາບ ຂອງເຄື່ ອງມືຢາ່ ງໜ້ອຍປີ ລະຄງ;
ັ້
8. ຕ້ອງບ ັນທຶກລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກ ັບສານເຄມີ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ວິທີການນ ໍາໃຊ້ສານເຄມີສ ໍາ
ລ ັບແຕ່ລະພືດ: ເຫດຜົນ, ສະຖານທີ່ , ວ ັນທີ , ອ ັດຕາ ແລະ ຊື່ ຜູນ
້ ໍາໃຊ້.
ມາດຕາ 10. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ
1. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ຫຼກ
ັ ການ ແລະ ວິທີການເກັບກ່ຽວທີ່ ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອການ
ໍ ົດໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວຜົນຜະ
ລິດ;

2. ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມືເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສ ົມສ ໍາລບ
ັ ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການທ ໍາຄວາມ
ສະອາດກ່ອນການນ ໍາໃຊ້;
3. ບໍ່ ໃຫ້ບ ັນຈຸເກີນບໍລິມາດທີ່ ກ ໍານ ົດ, ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ພາຊະນະບ ັນຈຸທີ່ເໝາະສ ົມ ສ ໍາລ ັບການເກັບກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດ;
4. ໃນກໍລະນີພາຊະນະບ ັນຈຸມພ
ີ ື້ນບໍ່ ລຽບ ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ເຄື່ ອງມືທີ່ຈາເປັ
ໍ ນ ເພື່ ອປົກປ້ອງຜົນຜະລິດບໍ່ ໃຫ້
ເສຍຫາຍ;
5. ຕ້ອງປົກຫຸມ
້ ພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ຄວາມຊຸມ
່ ຈາກແສງແດດ;
6. ກ່ອນການນ ໍາໃຊ້ພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ທ ໍາຄວາມສະອາດທຸກຄງ.
ັ້
ໃນ
ກໍລະນີພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ບໍ່ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໃຫ້ເອົ າຖິມ
້ ;
7. ຕ້ອງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ໃນເວລາທີ່ ເໝາະສ ົມ, ຫຼີກລ້ຽງອາກາດຮ້ອນແຮງ ແລະ ຝົນຕ ົກ;
8. ຕ້ອງຂ ົນສງົ່ ຜົນຜະລິດ

ຈາກພື້ນທີ່ ການຜະລິດໃຫ້ໄວ

ເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດ້.

ໃນກໍລະນີເກີດມີການ

ແກ່ຍາວເວລາ ກ່ອນການຂ ົນສງົ່ ຕ້ອງເກັບຜົນຜະລິດໄວ້ໃນຮມົ່ ;
9. ຫຼີກລ້ຽງການວາງພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ

ເຕັງກ ັນ

ນອກຈາກວ່າພາຊະນະບ ັນຈຸເຫຼ່ ົ ານນັ້

ໄດ້

ອອກແບບມາສະເພາະ ແລະ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ;
10. ຕ້ອງຮ ັບປະກ ັນ

ພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ

ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພໃນເວລາຂ ົນສງົ່

ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນ

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ.
ມາດຕາ 11. ການຄຸມ
້ ຄອງຜົນຜະລິດ
1. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ ເຄື່ ອງມືອປ
ຸ ະກອນໃຫ້ເໝາະສ ົມ ກ ັບແຕ່ລະຊະນິດພືດ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ ຜົນ
ຜະລິດ;
2. ຕ້ອງຮ ັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ ອງມືອປ
ຸ ະກອນ, ພາຊະນະບ ັນຈຸ ແລະ ວ ັດສະດຸໃຊ້ຮອງຜົນຜະລິດ
ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນຜະລິດ;

3. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນສ ັດຕູພືດ ຢູສ
່ ະຖານທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ, ການຫຸມ
້ ຫໍ່
ແລະ ສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາ;
4. ຕ້ອງຮ ົມຢາຂ້າເຊືອ
້ ພະຍາດ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງພະຍາດ ແລະ ການສູນເສຍຄຸນ
ນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ;
5. ຕ້ອງຂ້າເຊືອ
້ ຫຼື ປ່ຽນນາໍ້ ທີ່ ໃຊ້ລາ້ ງທ ໍາຄວາມສະອາດຜົນຜະລິດ ພາຍຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວເປັນປະ
ຈາໍ ເພື່ ອຫຼຸ ດຜ່ອນການປົນເປື້ ອນຂອງຈຸລິນຊີ;
6. ຕ້ອງຫຸມ
້ ຫໍ່ ແລະ ເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ໃນບ່ອນຮມົ່ ;
7. ບໍ່ ໃຫ້ວາງຜົນຜະລິດໄວ້ເທິງໜ້າດິນ ຫຼື ພື້ນຫ້ອງໃນສະຖານທີ່ ເຮັດການຫຸມ
້ ຫໍ່ ຫຼື ເກັບມ ້ຽນຜົນຜະ
ລິດ;
8. ຕ້ອງຄ ັດເລືອກ ແລະ ຫຸມ
້ ຫໍ່ ຜົນຜະລິດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ຫຼື ຕະຫຼ າດ;
9. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ວ ັດສະດຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ຜົນຜະລິດ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນ ແລະ ຮ ັກສາຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ ໃນກໍລະນີ
ນ ໍາໃຊ້ພາຊະນະບ ັນຈຸທີ່ບໍ່ ລຽບ;
10. ຕ້ອງນ ໍາໃຊ້ວທ
ິ ີການທີ່ ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຜົນຜະລິດທັນທີ ພາຍຫຼງັ ການເກັບ
ກ່ຽວ.
ມາດຕາ 12. ການເກັບຮ ັກສາ ແລະ ການຂ ົນສງົ່ ຜົນຜະລິດ
1. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ ມີອນ
ຸ ຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່ ຊື່ ນທີ່ ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອຮ ັກສາ
ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ກ່ອນການຂ ົນສງົ່ ;
2. ຕ້ອງປົກຄຸມພາຫະນະຂ ົນສງົ່ ເພື່ ອຮ ັກສາອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມ
່ ຊື່ ນໃຫ້ເໝາະສ ົມກ ັບພືດ ແຕ່
ລະຊະນິດ ເພື່ ອຮ ັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ;
3. ຕ້ອງກວດກາຄວາມສະອາດ, ສິ່ ງແປກປອມ, ສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ ພະຍາດຕິດແປດ ຂອງພາຫະນະຂ ົນສງົ່
ກ່ອນການນ ໍາໃຊ້. ໃນກໍລະນີມຄ
ີ ວາມສ່ຽງໃນການປົນເປື້ ອນ ຈາກຈຸລິນຊີຕອ
້ ງທ ໍາຄວາມສະອາດ;
4. ຕ້ອງແຍກຜົນຜະລິດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ ັບຜົນຜະລິດອື່ ນໃນເວລາຂ ົນສງົ່ ;

5. ຕ້ອງແຍກສະຖານທີ່ ເກັບຮ ັກສາຜົນຜະລິດ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກັບມ ້ຽນອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃນການທ ໍາ
ການຜະລິດ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວາມສ່ຽງໃນການປົນເປື້ ອນຈາກສິ່ ງນ ໍາເຊືອ
້ .
ມາດຕາ 13. ການພິສດ
ູ ຫຼກ
ັ ຖານ ແລະ ການຮຽກຄືນ
1. ທຸກໆພື້ນທີ່ ທ ໍາການຜະລິດຕ້ອງໄດ້ລະບຸຊື່ ຫຼື ລະຫັດພ້ອມທັງໝາຍຊື່ ຫຼື ລະຫັດໄວ້ໃນແຜນທີ່ ການ
ຜະລິດ;
2. ຕ້ອງຕິດຊື່ ຫຼື ລະຫັດຂອງພື້ນທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ ໃສ່ແຕ່ລະພາຊະນະບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ເພື່ ອໃຫ້ຮ ູ້
ປະຫວ ັດຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ສະຖານທີ່ ທ ໍາການຜະລິດ;
3. ຕ້ອງບ ັນທຶກວ ັນທີ , ຈານວນຜົ
ໍ
ນຜະລິດ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການສງົ່ ຜົນຜະລິດແຕ່ລະ
ຄງ.
ັ້
ມາດຕາ 14. ການຝຶກອ ົບຮ ົມ
ຜູນ
້ ໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູອ
້ ອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ມີຄວາມຮູກ
້ ຽ່ ວກ ັບການປະ
ຕິບ ັດກະສິກ ໍາທີ່ ດີ.
ມາດຕາ 15. ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ບ ົດບ ັນທຶກຂໍມ
້ ນ
ູ
1. ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶ ກ ກ່ຽວກ ັບການປະຕິບ ັດກະສິກາທີ່
ໍ ດີຢາ່ ງໜ້ອຍ 2 ປີ ຫຼື ຕາມການກາໍ
ນ ົດໄວ້ໃນກ ົດໝາຍປົກປ້ອງຜູຊ
້ ົມໃຊ້;
2. ນ ໍາໃຊ້ແຕ່ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະຈຸບ ັນ.
ມາດຕາ 16. ທົບທວນຄືນກ່ຽວກ ັບການປະຕິບ ັດ
1. ທົບທວນຄືນການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງຢ່າງໜ້ອຍປີ ລະຄງັ້ ເພື່ ອຢັງຢື
້ ນວ່າການປະຕິບ ັດ ແລະ ນ ໍາ
ໃຊ້ວທ
ິ ີການຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
2. ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກ ເພື່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າ ທຸກການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕ ົວຈິງ ໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນ
ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂເປັນລາຍລກ
ັ ອກ
ັ ສອນໄວ້;

3. ເກັບຮ ັກສາບ ົດບ ັນທຶກທຸກບ ັນຫາທີ່ ເກີດຂຶນ
້ ແລະ ບ ັນດາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ ພົວພັນ ກ ັບຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ.

ໝວດທີ III
ການໃຊ້ກາໝາຍ ແລະ ສະຫຼາກ
ມາດຕາ 17. ການໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
1. ຜົນຜະລິດທີ່ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຮ ັບຮອງມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງ
ຜົນຜະລິດ ຈາກກ ົມປູກຝັງເທົ່ ານນັ້ ຈິ່ ງມີສດ
ິ ນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງ
ຜົນຜະລິດ;
2. ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາໃຊ້ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ເປັນຍີ່ ຫໍ້ຂອງຜົນ
ຜະລິດ, ກາໝາຍກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ຕ້ອງບໍ່ ເດັ່ ນກ່ວາຍີ່ ຫໍ້ ຂອງຜົນ
ຜະລິດ ໂດຍໂຕອ ັກສອນບງົ່ ບອກການຢັງຢື
້ ນມາດຕະຖານ ແລະ ສ ັນຍາລ ັກມາດຕະຖານກະສິກ ໍາ
ທີ່ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ຕ້ອງມີຂະໜາດບໍ່ ເກີນ ¾ ຂອງຍີ່ ຫໍ້ຜນ
ົ ຜະລິດ.
ມາດຕາ 18. ການໃຊ້ສະຫຼາກກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
1. ພາຊະນະບ ັນຈຸຕອ
້ ງມີຊ,ື່ ທີ່ ຢູຜ
່ ຜ
ູ້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການຜູຜ
້ ະລິດສຸດທ້າຍ ທີ່ ຂໍການຢັງຢື
້ ນ ຈາກ
ກ ົມປູກຝັງ, ພ້ອມທັງລະບຸແຫຼງ່ ທີ່ ມາຂອງຜົນຜະລິດ;
2. ກ່ອນມີການຈ ັດພິມສະຫຼ າກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸຜນ
ົ ຜະລິດ ທີ່ ມີກາໝາຍມາດຕະຖານກະສິກາທີ່
ໍ ດີ
ຕິດຢູ,່ ຜູຜ
້ ະລິດ ຫຼື ຜູປ
້ ະກອບການ ຕ້ອງສງົ່ ສ ໍາເນົາຕນສະບ
ົ້
ັບແບບສະຫຼ າກ ຫຼື ວ ັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫໍ່ ບ ັນຈຸ
ຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ກ ົມປູກຝັງກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທຸກໆຄງ.
ັ້

ໝວດທີ IV
ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ
ມາດຕາ 19. ການອອກໃບຢັງຢື
້ ນກະສິກ ໍາທີ່ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ

ກ ົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນ, ກວດກາ ແລະ ການ
ອອກໃບຢັງຢື
້ ນກະສິກາທີ່
ໍ ດີກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ໃນສປປລາວ.

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 ກ່ຽວ
ກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ຈະໄດ້ຮ ັບການປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຍ້ອງຍໍຕາມຄວາມເໝາະ
ສ ົມ.
ມາດຕາ 21. ມາດຕະການຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ການຈ ັດຕງທີ່
ັ້ ລະເມີດຂໍຕ
້ ົກລ ົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກ ໍາທີ່ ດີ ກ່ຽວກ ັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດສະບ ັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອ ົບຮ ົມ, ປັບໃໝ ຫຼື ລ ົງໂທດທາງອາຍາຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້
ໃນກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກ ໍາຂອງ ສປປລາວ.

ໝວດທີ VI
ບ ົດບ ັນຍ ັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 22. 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 23. ຜົນສ ັກສິດ
ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕ່ວ ັນລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ດຣ. ຕີ ພົມມະຈ ັກ

