ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ.
ສ ັນຕິພາບ ເອກະພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
ກະຊວງກະສິກາປ່
ໍ າໄມ ້

ເລກທີ 0313/ກປ.ຈຕ

ຂໍຕ
້ ົກລ ົງ
ຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການອະນຸມ ັດ ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິກ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ສ ັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ໃນ
ສ.ປ.ປ.ລາວ.
-

ອິງຕາມດ ໍາລດ
ັ ຂອງນາຍຍ ົກ ລ ັດຖະມ ົນຕີ ສະບ ັບເລກທີ 89/ນຍ ລ ົງວ ັນທີ 22/06/99 ວ່າດ້ວຍ
ການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້.

-

ອິງຕາມໃບສະເໜີ ຂອງກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ສະບ ັບເລກທີ່ 0022/ກລສ. ຈບ ລ ົງວ ັນທີ
18/01/2000.

-

ອິງຕາມການຄນຄ້
ົ້ ວາ ແລະ ການສະເໜີ ຂອງກ ົມຈ ັດຕງພະນ
ັ້
ັກງານ.
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຈື່ ງຕ ົກລ ົງ:

ມາດຕາ 1: - ອະນຸມ ັດ ກ ໍານ ົດໝາຍດ້ານເຕັ ກນິກກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ
ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ
ມາດຕາ 2: - ໃຫ້ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງຈງົ່ ໄດ້ປະສານສ ົມທົບ ກ ັບພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ແລະ ເຂດພິເສດ ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານດງັ່ ກ່າວ ໃຫ້ໄດ້
ຮ ັບໝາກຜົນເປັນຢ່າງດີ.
ມາດຕາ 3: - ຂໍຕ
້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ສ ັດສິດນ ັບແຕ່ມລ
ື້ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້
ວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 20 JAN 2000
ລ ັດຖະມ ົນຕີກະຊວງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ລ່ຽນ ສະພັງທອງ
ບ່ອນນ ໍາສງົ່ :
-

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກາໍ ປ່າໄມ ້

1 ສະບ ັບ.

-

ກ ົມການຈ ັດຕງັ ້ ແລະ ພະນ ັກງານ

1 ສະບ ັບ.

-

ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ

1 ສະບ ັບ.

-

ກ ົມແຜນການ

1 ສະບ ັບ.

-

ເກັບມ ້ຽນ

1 ສະບ ັບ.
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ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ.
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ.
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ເລກທີ່ 0036/ກລສ.ຈບ

ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ

ແຈ້ງການ


ອິງໃສ່ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດວ່າດ້ວຍການຈ ັດຕງັ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການະ
ປະມ ົງ ສະບ ັບເລກທີ່ 1397/ກປ ລ ົງວ ັນທີ 28/04/1997



ອິງໃສ່ກ ົດລະບຽບກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສະບ ັບເລກທີ 0004/ກປ
ແລະ 0005/ກປ ລ ົງວ ັນທີ 02/01/2000.



ອິງໃສ່ຂໍຕ
້ ົກລ ົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມ ັດ ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສະບ ັບເລກທີ່ 0313/ກປ ລ ົງວ ັນທີ
20/01/2000.



ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕາມພາລະບ ົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ
ໃຫ້ສ ໍາເລັ ດຕາມທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນຂໍກ
້ ໍານ ົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງກ້າວສູ່
ລະບ ົບລະບຽບເທື່ ອລະກ້າວ, ຫົວໜ້າກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຈຶ່ ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ
ເພື່ ອປະກາດນ ໍາໃຊ້ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິກກ່ຽວກ ັບຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນ
ສ.ປ.ປ.ລາວ ດງັ່ ມີລາຍລະອຽດດງັ່ ນີ:້
I.

ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກປະກອບດ້ວຍ:
1. ເນືອ
້ ໃນ 75 ໝ້າ (ມີ 6 ໝວດ ແລະ 40 ມາດຕາ)
2. ຄ ໍາຈາກ
ໍ ັດຄວາມ 8 ໜ້າ
3. ແບບຟອມຕ່າງໆ 50 ຫນ້າ

II.

ເພື່ ອເຮັດໃຫ້ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິດຖືກນ ໍາລ ົງໄປປະຕິບ ັດໃນຂນຕອນຕ່
ັ້
າງໆ ແຕ່ສນ
ູ
ກາງລ ົງຮອດທ້ອງຖິ່ ນ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມຮູພ
້ ື້ນຖານ ເປັນບ່ອນ ອີງໃນການປະຕິບ ັດຕາມ
ໜ້າທີ່ ຂອງຕ ົນ ແລະ ຮ ັບໃຊ້ສ ັງຄ ົມ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ື້ ນນ,
ັ້ ຈຶ່ ງສະເໜີໃຫ້ຄນຄ້
ົ້ ວາຮ ັບຮູ້
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ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເປັນລະບ ົບເອກະພາບ, ມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບສູງໃນການນ ໍາ
ໃຊ້ເພື່ ອຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮ ັບຜົນສ ໍາເລັ ດເປັນຢ່າງດີ.
III.

ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີ້ ອາດພົບກ ັບບ ັນຫາຫບາຍດ້ານໃນຕໍ່ ໜ້າໃນ
ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ.
ດງັ່ ນນັ້ ຈຶ່ ງຂໍໃຫ້ບ ັນດາທ່ານຜູນ
້ ໍາໃຊ້ຈງົ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືລາຍງານຂໍສ
້ ະດວກ
ຫຼື ຂໍຫ
້ ຍຸງຍາກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງຊາບນ ໍາດ້ວຍ.
ວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 24 JAN 2000
ຫົວໜ້າກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ.
ສີງຄ ໍາ ພົນວິໄຊ
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ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເລກທີ່ ……../ກລສ
ກ ໍານ ົດໝາຍເຕັກນິກ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ໃນ ສປປ ລາວ


ອີ່ ງໃສ່ກ ົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກະສິກ ໍາ



ອີ່ ງໃສ່ດ ໍາລ ັດ ຂອງ ນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ເລກທີ່ 85/ນຍ. ລ ົງວ ັນທີ 31/5/93 ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້
ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.



ອີ່ ງໃສ່ກ ົດລະບຽບກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ

ສ.ປ.ປ.ລາວ

ຂອງກະຊວງກາສິ
ໍ ກາໍ

ແລະ

ປ່າໄມ ້ ເລກທີ່ 004/ ກປ ແລະຄ ໍາສງັ່ ແນະນ ໍາເລກທີ່ 0005/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/81997
ໝວດທີ່ 1
ຈຸດປະສ ົງ ແລະຂອບເຂດ ການນ ໍາໃຊ້ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິກ
ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສ ົງ
ເພື່ ອເປັນມາດຖານເຕັ ກນິກໃນການຄຸມ
້ ຄອງຕິດຕາມ ກວດກາຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດບ ັນດາດ ໍາລ ັດ ແລະ ກ ົດ
ລະບຽບກຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄ້ອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ ວ
ປະເທດ.
ມາດຕາ 2: ຂອບເຂດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການນ ໍາໃຊ້
ກ ໍານ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີ້ ມີຜນ
ົ ບ ັງຄ ົບໃຊ້ ສ ໍາລບ
ັ ທຸກສ ໍານ ັກງານ ແລະ ອ ົງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ບຸກຄ ົນ ຫຼື ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ ທີ່ ພົວພັນເຖິງການລ້ຽງສ ັດ, ການຊືຂ
້ າຍສ ັດ, ແລະ ຜະລດ
ົ ຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ
ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດໃນດິນແດນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.
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ໝວດທີ່ 2
ການໝາຍສ ັດ ແລະ ການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດ
ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດ.
ໃນການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດນນ
ັ້ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ ໝວດ 2 ຂອງກ ົດລະບຽບເລກທີ່ 0004/ກປ
ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/1997 ແລະ ໃນຂໍ້ 2 ຂອງບ ົດແນະນ ໍາກ່ຽວກ ັບກ ົດລະບຽບຄຸມ
້ ຄ້ອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.
ລາວ. ເລກທທີ່ 0005/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.
1/ ການໝາຍເລກປະຈາໂຕ
ໍ
ສ ັດລ້ຽງ
ການໝາຍເລກປະຈາໂຕສ
ໍ
ັດລ້ຽງ ຈະຕີໃສ່ໃບຫູ ຫຼື ກະໂພກຂາຫລ ັງ ຫຼື ໃຊ້ຕາ້ ງຫູ ປະລາດສະຕິກ ຫຼື
ອະລຸຍມີນຽມ ແລ້ວແຕ່ເງື່ ອນໄຂ ຂໍສ
້ ະດວກຂອງທ້ອງຖິ່ ນ. ໂຕເລກທີ່ ຕີໃສ່ສ ັດແຕ່ລະໂຕ ມີສອງຊະນິດຄື:


ໂຕເລກບອກເຖິງທີ່ ຢູເ່ ດີມຂອງສ ັດ ແມ ່ນຖືເອົ າເລກໝາຍລະຫັດຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ
ທີ່ ທາງການການ
ໍ ົດຂືນ
້ ແລະຕີໃສ່ທາງດ້ານຊ້າຍຂອງໂຕສ ັດ.



ໂຕເລກບອກເຖິງທີ່ ຢູຂ
່ ອງສ ັດ ແມ ່ນຕີໃສ່ດາ້ ນຂວາຂອງໂຕສ ັດ, ສ ໍາລ ັບໃນໃບພິມສ ັດໃຫ້ມ ີ ເລກໝ
າຍ ໃນໃບພິມສ ັດ ແລະເວກທີ່ ຂອງໂຕສ ັດດງັ່ ນີ:້





ໝາຍເລກ

1

ໝາຍເຖິງ

ງ ົວ



ໝາຍເລກ

2

ໝາຍເຖິງ

ຄວາຍ



ໝາຍເລກ

3

ໝາຍເຖິງ

ຊ້າງ



ໝາຍເລກ

4

ໝາຍເຖິງ

ມ ້າ



ໝາຍເລກ

5

ໝາຍເຖິງ

ລໍ



ໝາຍເລກ

6

ໝາຍເຖິງ

ລາ

ການໝາຍເລກໂຕສ ັດຂອງສູນ,

ສະຖານນີຂອງລ ັດ,

ບໍລິສ ັດວິສະຫະກິດ,

ເອກະຊ ົນ

ແລະ

ບຸກຄ ົນທີ່ ລ້ຽງແບບເປັນຟາມຕ້ອງໃຊ້ເລກໝາຍ ລະຫັດຂອງສູນ, ສະຖານນີ, ຟາມຂອງຕ ົນທີ່ ໄດ້
ການ
ໍ ົດຂືນ
້ ເອງ ໂດຍຜ່ານຄນວາມເຫັ ນດີ ຈາກສູນລ້ຽງສ ັດ ແລະການປະມ ົງ ຫລື ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆ
ກ່ຽວຂ້ອງຮ ັບຮູນ
້ ໍາ ຊຶ່ ງເລກໝາຍດງັ່ ກ່າວນນບໍ່
ັ້ ໃຫ້ຂ ັດກ ັບເລກໝາຍລະຫັດສ ັດ ຂອງປະຊາຊ ົນທົ່ ວ
ໄປ.
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2/ ການສ ັງເກດເບິ່ ງຈຸດພິເສດ
ແມ ່ນການເບິ່ ງລກ
ັ ສະນະ

ຈຸດພິເສດເດັ່ ນສະເພາະຕ ົວ

ຊຶ່ ງໄດ້ການ
ໍ ົດເອົ າອະໄວຍະວະພາຍ

ນອກຕ່າງໆດງັ່ ນີ:້


ເຂົາ

(ເຂົາຕູ,້ ກອມ, ເລ, ຕາກ….ອື່ ນໆ).



ໜ້າຜາກ

(ໜ້າຜາກແວ້, ດ່າງ….ອື່ ນໆ)

 ຈອມຂ ັວນ

(ບອກບ່ອນຢູຂ
່ ອງຈອມຂ ັວນ, ສ່ວນໜ້າຊ້າຍ, ສ່ວນໜ້າຂວາ, ສ່ວນຫລ ັງ
ຊ້າຍ ແລະ ສ່ວນຫລ ັງຂວາ)



ຂາ

(ຂາກງົ່ , ຂາຈ່າງ, ຂາລອດພື້ນທ້ອງ, ຂາເດ່ໄປຂ້າງໜ້າ…).



ຂໍຕນ
ີ

(ຕີນກ່ານ, ດ່າງ….ອື່ ນໆ)



ສີ

(ເຫລືອງ, ແດງ, ດ ໍາ, ຂາວ, ດ່ອນ, ດ່າງ…ອື່ ນໆ)

3/.ການໂອນກ ໍາມະສິດ:
ການໂອນກາມະສິ
ໍ
ດ
ນາຍບ້ານ,

ຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດທະບຽນ

ໂອນກາມະສິ
ໍ
ດ

ໂດຍນາຍບ້ານເປັນຜູປ
້ ະທັບຕາຢັງຢື
້ ນ.

ນ ໍາສ ັດຕະວະແພດບ້ານ,

ຫລ ັງຈາກມີການໂອນແລ້ວໃຫ້ທາງ

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ຜູຖ
້ ກ
ື ມອບາຍໜ້າທີ່ ລາຍງານປໃຫ້ທສງສູນລ້ຽງສ ັດ ແລະການປະມ ົງ
ເມືອງເພື່ ອຊາບ.

ຫລ ັງຈາກມີການຍ ົກຍ້າຍແລ້ວ

ຜູທ
້ ີ່ ນ ໍາສ ັດເຂົ້າມາ

ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງຕໍ່

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ຫລ ັງຈາກນນັ້ ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສນ
ູ ລ້ຽງ
ແລະ ການປະມ ົງເມືອງ ພາຍໃນການ
ໍ ົດ 15 ວ ັນ.
ມາດຕາ 4: ວ່າດ້ວຍຂະແໜງການທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຊີນ
້ ໍາ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດ.


ການດ ໍາການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດ ເຈົາ້ ຂອງສ ັດຕ້ອງໄດ້ມາແຈ້ງຈານວນສ
ໍ
ັດ ທີ່ ຕ ົນມີຕໍ່ນາຍບ້ານ ຫລື
ຜູຖ
້ ກ
ື ມອບໝາຍໜ້າທີກອ
່ ນ 3 – 7 ວ ັນ ເພື່ ອເກັບກາສະຖິ
ໍ
ຕສ
ິ ັດທີ່ ມີທງັ ໝດ
ົ ກ່ອນພະນ ັກງານສູນ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຂນເມື
ັ້ ອງ, ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ຜູຖ
້ ກ
ື ມອບໝາຍໜ້ານທີ່ ຈະລ ົງງ
ໄປເຮັດວຽກຂືນ
້ ທະບຽນ ພິມສ ັດ



ການຢັງຢື
້ ນ ແລະ ຮ ັບຮອງ ການຂືນ
້ ທະບຽນພິມສ ັດ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 5 ໝວດ 2 ຂອງ
ກ ົດລະບຽບ ເລກທີ່ 0004 / ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.
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ໝວດທີ 3
ການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ການເຄື່ ອນຍ້າຍພາຍ
ໃນປະເທດ.
ມາດຕາ 5: ວ່າດ້ວຍແບບຟອມ ແລະເອກະສານທີ່ ປະກອບ ສ ໍາລ ັບການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ
ແລະຢາສ ໍາລ ັບ ສ ັດ.
ເພື່ ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກ ັນໃນທົ່ ວປະເທດ

ກ ົມລ້ຽງສ ັດ

ແລະການປະມ ົງ

ຈື່ ງໄດ້ການ
ໍ ົດ

ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີ່ ຈະປະກອບໃນການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ
ດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້


ໃບທະບຽບພິມສ ັດ ໃຫ້ຖເື ອົ າຕາມແບບຟອມ ສ . 001 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ຂອງການ
ໍ ົດ
ໝ!ຍເຕັກນິກສະບ ັບນີ.້



ໃບຢັງຢື
້ ນສຸຂະພາບສ ັດ ໃຫ້ຖເື ອົ າຕາມແບບຟອມ ສ.002 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງ
ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີ.້



ໃບຢັງຢື
້ ນອະນາໄມ ຜູລິດຕະພັນສ ັດ ໃຫ້ຖເີ ອົ າຈາມແບບຟອມ ສ.003 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາຕາ 5
ຂອງການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິດສະບ ັບນີ້



ໃບຢັງຢື
້ ນການສ ັກຢາກ ັນພະຍາດສ ັດ ໃຫ້ຖເື ອົ າຕາມແບບຟອມ ສ.004 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ
ທີ່ 18 ຂອງກ ົດໝາຍສະບ ັບນີ.້



ໃບຢັງຢື
້ ນກາມະສິ
ໍ
ດໃຫ້ ຖືເອົ າຕາມແບບຟອມຂອງນາຍບ້ານເລີຍ



ໃບອະນຸຍາດເຄືອນ
່ ຍ້າຍສ ັດ/ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ໃຫ້ເອົ າຕາມແບບຟອມ ສ .005 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 5 ຂອງກ ໍານ ົດໝາຍເຕັກນິກສະບ ັບນີ.້

ມາດຕາ

6:

ວ່າດ້ວຍບາງມາດຕະການ

ຕໍ່ ຜູລ
້ ະເມີດລະບຽບການເຄື່ ອນໄຫວຍ້າຍສ ັດ,

ຜະລິດສ ັດ,

ອາຫານ ແລະ ຢາ ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ.
ເມື່ ອມີການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ,
ສ ັດຕະວະແພດ
ເອກະສານຕ່າງໆ

ຫຼື

ສູນລ້ຽງສ ັດ
ທີ່ ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ
ແລະ

ການປະມ ົງ

ແລະ

ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫຼື

ຫຼືຜຄ
ູ້ ອບຄອງສ ັດຕ້ອງສະເອກະສານ

ຜ່ານດ່ານກວດກາ

ຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງ
ຕ່າງໆ

ຕ້ອງສະເໜີ

ທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ

ມາດຕາ 6 ຂອງກ ົດລະບຽບ ສະບ ັບເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 20/01/97 ຖ້າພົບເຫັ ນວ່າເຈົາ້ ຂອງ
ສ ັດ ຫາກລະເມີດຕໍ່ ລະບຽບການເຄື່ ອຍຍ້າຍສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຢາ ສ ໍາລ ັບສ ັດ ໃຫ້ເ້ ຈົາ້ ໜ້າທີ່
ສ ັດຕະວະແພດ ປະຕິບ ັດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້
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1. ກໍລະນີເອກະສານບໍ່ ຄ ົບຖ້ວນ ເວລາເຄື່ ອນຍ້າຍ ສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ຜ່ານດ່ານ
ຫລື ສູນລ້ຽງສ ັດ ແລະການປະມ ົງ,


ກ ັກສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ນນໄວ້
ັ້
ກອ່ນ



ສະເໜີເຈົາ້ ຂອງ ຫຼື ຜູຄ
້ ອບຄອງນ ໍາເອກະສານ ຫລື ຫລ ັກຖານຕ່າງໆ ມາປະກອບໃຫ້ຄ ົບ
ຖ້ວນ ຈາກເມືອງຕນທາງ
ົ້
ເພື່ ອຈະໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ ອນຍ້າຍຕໍ່ ໄປໄດ້.

2. ກໍລະນີມເີ ອກະສານຄ ົບຖ້ວນແຕ່ບໍ່ຜ່ານດ່ານຕາມທີ່ າງສ ັດຕະວະແພດການ
ໍ ົດໃຫ້

ແລະ

ເມື່ ອຖືກ

ກວດກາພົບເຫັ ນໃຫ້ທາງສ ັດຕະວະແພດປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້


ກ ັກສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ນນໄວ້
ັ້
ກອ
່ ນ



ທ ໍາການສອບວນຄວາມເປັນມາພ້ອມທັງບ ັນທຶກລ ົງປະຈາວ
ໍ ັນ

ເຖິງສາເຫດຕ່າງໆ

ຢ່າງ

ລະອຽດ.


ສຶກສາອ ົບຮ ົມ ຫລື ປັບໄໝ ຕາມສະຖານໜັກ ຫຼື ເບົາ (ຊື່ ງຈະກ ໍານ ົດໄວ້ໃນ ບ ົດລ ົງໂທດ
ຕ່າງຫາກ)



ອະນຸຍາດໃຫ້ຜາ່ ນໄປໄດ້ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ ການ
ໍ ົດລະອຽດ.

3. ກໍລະນີມ
້ ເີ ອກະສານບາງສ່ວນບ່ຖກ
ື ຕ້ອງ
ສ ັດຕະວະແພດການ
ໍ ົດໃຫ້

ແລະ

ຫລື

ບໍ່ ມີເອກະສານ

ເມື່ ອຖຶກກວດກາພົບເຫັ ນ

ແລະບໍ່ ຜ່ານດ່ານຕາມທີ່ ທາງ

ໃຫ້ຖເື ປັນຄວາມຜິດຕາມມາດຕາ
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ຂອງກ ົດລະບຽບກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97 ໃຫ້ທາງ
ສ ັດຕະວະແພດປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້


ຢຶດສິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຫລື ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ດງັ່ ກ່າວນນໄວ້
ັ້
.



ເຮັດບ ົດບ ັນທຶກການກ ັກຕ ົວ ເພື່ ອປະກອບສ ໍານວນຄະດີ (ມີແບບຟອມ ເພື່ ອບ ັນທຶກການກ ັກ
ຕ ົວ ແລະສງົ່ ສ ໍານວນຄະດີ ຕ່າງຫາກ).



ເສຍຄ່າທ ໍານຽມສານການກ ັກຕ ົວ 5,000 ກີບ/ຄງ.
ັ້

4. ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຕ່າງໆໃນເວລາກ ັກສ ັດ ເຊັ່ ນ: ການດູແລຮ ັກສາ, ການລ້ຽງເກືອ, ການສ ັກຢາປ້ອງກ ັນ
ແລະ ການປິ່ ນປົວ ຜູເ້ ປັນເຈົາ້ ຂອງ ຫລື ຜູຄ
້ ມ
ຸ ຄອງ ຈະຕ້ອງເປັນຜູຮ
້ ັບຜິດຊອບ ທັງໝດ
ົ .
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ມາດຕາ 7: ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ໃນການຂ ົນສງົ່ ສ ັດ.
ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການປ້ອງກ ັນໂລກລະບາດສ ັດ ໃຫ້ໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮ ັບປະກ ັນການ
ຂ ົນສງົ່ ໃຫ້ແທດ

ເໝາະແລະໄດ້ຕາມມາດຖານຈື່ ງການ
ໍ ົດມາດຕະການ

ແລະວິທີປະຕິບ ັດລະອຽດ

ທັງ

ກ່ອນ ແລະ ຫລ ັງ ການຂ ົນສງົ່ ດງັ່ ນີ:້
1. ກ່ອນການຂ ົນສງົ່ .
ກ. ກໍລະນີຂ ົນສງົ່ ດ້ວຍຍານພາຫະນະ (ລດ
ົ , ລດ
ົ ໄຟ, ເຮືອ, ເຮືອບິນ)


ຍານພາຫະນະ ທີທ ໍາການຂ ົນສງົ່ ງ ົວ-ຄວາຍ ຈະຕ້ອງປະກອບຮາວເທິງສຸດ ໃຫ້ຖວ
້ ມຫລ ັງ
ສ ັດ ຫຼື ປະມານ 1.60 ແມັດ ເພື່ ອໃຊ້ສ ໍາລ ັກເປັນບ່ອນຜູກສ ັດ ຫລື ເພື່ ອປ້ອງກ ັນບໍ່ ໃຫ້ສ ັດ
ໂດດລ ົງຈາກພາຫະນະນນ.
ັ້ ສ ໍາລບ
ັ ງ ົວ-ຄວາຍນ້ອຍ ແລະ ໝູຕອ
້ ງຂນເຮັ
ັ້ ດເປັນຄອກ ຫຼື
ເປັນລອ ັກ ຫລື ເປັນຊນ
ັ້ ໃນຂະໜາດທີ່ ເໝາະສ ົມ ຊື່ ງອາດຂືນ
້ ກ ັບຂະໜາດຄວາມກ້ວາງ
ຍາວ ແລະຄວາມສູງຂອງຍານພາຫະນະນນ.
ັ້ ກໍລະນີ ທີ່ ຈະເຮັດເປັນຊນຕ້
ັ້ ອງຮ ັບປະກ ັນໄດ້
ວ່າ

ສິ່ ງເສດເຫລືອຈະຕ້ອງບໍ່ ຕ ົກລ ົງສູຊ
່ ນລຸ
ັ້ ມ
່ ເດັດຂາດພ້ອມດຽວກ ັນກໍ່ ຕອ
້ ງຮ ັບປະກ ັນການ

ຖ່າຍເທອາກາດ

ໄດ້ສະດວກສະບາຍຊື່ ງຕ້ອງເຮັດປ່ອງອາດ

ຢູຂ
່ າ້ ງຍານພາຫະນະ

ແຕ່

ຕ້ອງສູງຈາກພື້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 20-30 ຊ ັງຕີແມັດ ຫລື ປະມານ 1 ຄືບເຄິ່ ງ.
ກ່ອນການບ ັນຈຸຕອ
້ ງຂ້າເຊືອ

ຍານພາຫະນະທຸກຄງໂດຍສ
ັ້
ັດຕະວະແພດ

ຜູທ
້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ໃນການເຕື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ຫລື ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆຖືກມອບໝາຍ ຂນເມື
ັ້ ອງ ຫລື ແຂວງພ້ອມດຽວ
ກ ັນກໍ່ ຕອ
້ ງທ ໍາການກວດກາ ສະພາບຂອງຍານພາຫະນະວ່າຢູໃ່ ນສະພາບປົກກະຕິດີ ບໍ່ ໃຫ້ມ ີ
ຂອງແຫລມ, ຄ ົມ ຫລື ພື້ນຍານພາຫະນະ ເປັນຂຸມ, ເປັນປ່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ພື້ນຕ້ອງປູ
ດ້ວຍເຟື ອງ, ຂີແ
້ ກບ ຂີເ້ ລື່ ອຍ ຫລື ອື່ ນໆ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ບໍ່ ໃຫ້ສ ັດໝື່ ນລມ.
ົ້


ກ່ອນການບ ັນຈຸ ສ ັດຕະວະແພດຜູທ
້ ີ່ ຮ ັບຜິດຊອບໃນການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ຫລື ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆ
ຖືກມອບໝາຍ ຂນເມື
ັ້ ອງ ຫລື ແຂວງ ຕ້ອງກວດກາ ສຸກຂະພາບຂອງສ ັດ ແລະ ຈານວນ
ໍ
ສ ັດຕ ົວຈິງທຸກຄງັ້ ແລ້ວບ ັນທຶກ ຈານວນ
ໍ
ສ ັດ ແລະ ອາການທັງ ໝດ
ົ ລ ົງໃນເອກະສານ.
ທັງນີ
້ ້ ກໍ່ ເພື່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ວາ່ ສ ັດມີຈານວນຄ
ໍ
ົບຖ້ວນ ແລະ ມີສກ
ຸ ຂະພາບ ປົກກະຕິດີ
ພ້ອມທີ່ ຈະອອກເດີນທາງໄດ້.



ການບ ັນຈຸສ ັດ

ອາດປ່ອຍໂດຍຂນເປັ
ັ້ ນລ ັອກ

ຫລື

ຜູກມ ັດແຕ່ຕອ
້ ງຄ ໍານືງເຖິງສຸຂະພາບ

ແລະຄວາມປອດໄພຂອງສ ັດ ຖ້າເປັນງ ົວ-ຄວາຍ ຕ້ອງມີເຄົາ ຫລື ຖ້າມີເຄົາ ກໍຕອ
້ ງຜູກມ ັດ
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ປາກ (ຖ ັກເໝົ້ າ) ເພື່ ອສາມາດມ ັດໃສ່ກ ັບຮາວຂອງລດ
ົ ໄດ້. ການມ ັດອາດເຮັດເປັນ 2 ແຖວ
(ປິ່ ນກນຫາກ
ົ້
ັນ) ສະບ ັບກ ັນຕາມລວງຍາວ ຂອງພາຫະນະໄລຍະຫ່າງກ ັນ ຂອງການຜູກມ ັດ
ສ ັດ ຊຶ່ ງໄດ້ກ ໍານ ົດ ົວ້ຄື: 0.60 ແມັດ - 1.0 ແມັດ/ໂຕ ໂດຍອີ່ ງຕາມຂະໜາດຂອງສ ັດ (ສ ັດ
ໃຫຍ່) ແລະຖ້າເປັນ ງ ົວນ້ອຍ ຫລື ຄວາຍນ້ອຍ ອາດປ່ອຍໃສ່ໃນລອ ັກ ທີ່ ໄດ້ຂນໄວ້
ັ້
ນນ
ັ້
ໂດຍຄິດໄລ່ 0.4 ຕາແມັດ (ມ2) – 0.80 ຕາແມັດ/ໂຕ (ມ2/ໂຕ). ສ ໍາລບ
ັ ໝູຕອ
້ ງປ່ອຍໃສ່
ຄອກທີ່ ຂນໄວ້
ັ້
ນນໂດຍຄິ
ັ້
ດໄລ່ເນືອ
້ ທີ່ 0.4 ຕາແມັດ (ມ2) – 0.6 ຕາແມັດ/ໂຕ (ມ2/ໂຕ).
ພ້ອມດຽວກ ັນສ ັດຕະວະແພດຕ້ອງກວດກາລະອຽດກ່ອນຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ມກ
ີ ານເຄື່ ອນຍ້າຍ.


ຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຫລື

ທໍລະມານສ ັ

ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ

ທີ່ ເຫັ ນວ່າຈະເປັນຜົນ

ສະທ້ອນຕໍ່ ກ ັບ ສຸກຂະພາບ ຂອງສ ັດ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງຊີນ
້ ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກນ ໍາໄປຂ້າ.


ຕ້ອງປະທັບກາຫລື ຂຽນເຄື່ ອງໝາຍໃສ່ໂຕສ ັດ, ພ້ອມດຽວກ ັນກໍ່ ຕອ
້ ງໃຊ້ລວດ ກວົ່ ໜີບຝາ
ທ້າຍຍານພາຫະນະ

(ກໍລະນີໃຊ້ລດ
ົ

ເປັນພາຫະນະຂ ົນສງົ່ ).

ທັງນີກ
້ ເໍ່ ພື່ ອປ້ອງການ ັການ

ປ່ຽນຖ່າຍສ ັດເວລາຂ ົນສງົ່ ). ນອກຈາກນີກ
້ ຕ
ໍ່ ອ
້ ງເຮັດເຄື່ ອງໝາຍ (ເຄື່ ອງໝາຍແບບດຽວກ ັບ
ເຄື່ ອງໝາຍທີ່ ຂຽນໄວ້ໃນໂຕສ ັດ). ໃສ່ເອກະສານທຸກຄງເພື່
ັ້ ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ.
ຂ. ກໍລະນີເຄື່ ອນຍ້າຍດ້ວຍການໄລ່ຕອ
້ ນ:


ກ່ອນການເຄື່ ອນຍ້າຍ ຫລື ສ ັດຕະວະແພດ ຫລື ໜ່ວຍງານຮ ັບຜິດຊອບ ຕ້ອງທ ໍາການ
ກວດກາໃຫ້ຄ ັນແນ່ ເຊັ່ ນ. ກວດກາສຸຂະພາບສ ັດ, ຈານວນສ
ໍ
ັດຕ ົວຈິງ ແລະ ເອກະສານໃນ
ການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ທີ່ ປະກອບມາພ້ອມກ ັບໂຕສ ັດ ໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ
ມາດຕາ 5 ຂອງກ ໍານ ົດໝາຍເຕັກນິກສະບ ັບນີ້



ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫຼື

ຜູຄ
້ ອບຄອງສ ັດ

ຕ້ອງເຄື່ ອນຍ້າຍໄປຕາມເສັ້ນທາງ

ທີ່ ທາງເຈົາ້ ໜ້າທີ່

ສ ັດຕະວະແພດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງການ
ໍ ົດໃຫ້
2. ການປະຕິບ ັດເວລາຂ ົນສງົ່ .


ການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດອາດຈະກະທ ໍາໃນຕ້ອນເຊົ້ າ ຫລື ໃນເວລາອາກາດເຢັນ, ຫ້າມຂ ົນສງົ່
ສ ັດ ເມື່ ອອຸນຫະພູມຂອງອາກາດສູງເກີນ 38 c. (ອ ົງສາແຊນຊຽດ)



ໃນຂະເດີນທາງ ຈະຕ້ອງຮ ັບປະກ ັນວ່າຈະຕ້ອງ ບໍ່ ມີສິ່ງເສດເຫລືອເຊັ່ ນ: ອາຈ ົມ, ຍ່ຽວຂອງ
ສ ັດ ຫລື ສິ່ ງເປື້ ອນເປີ ະ ອື່ ນໆ ຕ ົກເຮັ່ ຍລ ົງຈາກຍານພາຫະນະນນ.
ັ້ ນອກຈາກນີ້ ຫ້າມປ່ຽນ
ຖ່າຍສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນການແຜ່ລາມຂອງເຊືອ
້ ພະຍາດ.
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ກໍລະນີ

ທີ່ ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໄດ້ທ ໍາການ

ປ່ຽໜຖ່າຍ

ຍານພາຫະນະ

ຕ້ອງມີ

ສ ັດຕະວະແພດ ກວດກາ ແລະອະນຸຍາດ ຈຶ່ ງສາມາດປ່ຽນຖ່າຍ ແລະເຄື່ ອນຍ້າຍຕໍ່ ໄປໄດ້.


ກໍລະນີມສ
ີ ັດຕາຍ ຫລື ເຈັບໂຊ ໃນເວລາຂ ົນສງົ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 9
ຂອງກ ົດລະບຽບ ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະປ່າໄມ ້ ເລກທີ່ 0004/ກປ, ລ ົງວ ັນທີ

02/01897

ຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ.
3. ຫລ ັງການຂ ົນສງົ່ :
ເມື່ ອສ ັດມາເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງແລ້ວ ຄວນປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້


ເຈົາ້ ຂອງສ ັດຕ້ອງນ ໍາສ ັດໄປລ ົງໃນບ່ອນທີ່ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ສ ັດຕະວະແພດ ການ
ໍ ົດໃຫ້ທກ
ຸ ຄງ.
ັ້
ໃນ
ກໍລະນີມຄ
ີ ວາມຈາເປັ
ໍ ນທີ່ ຈະຕ້ອງນ ໍາສ ັດລ ົງກ່ອນ
ແຈ້ງໃຫ້ອ ໍານາດການປົກຄອງ

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດອາດປະຕິບ ັດໄດ້

ແລະເຈົາ້ ໜ້າທີສ ັດຕະວະແພດຖດຍດ່ວນ

ແຕ່ຕອ
້ ງ

ບໍ່ ໃຫ້ເກີນ

48

ຊວົ່ ໂມງ ຫລ ັງການນ ໍາສງົ່ ສ ັດ.


ເຈົາ້ ໜ້າທີສ ັດຕະວະແພດ

ຕ້ອງກວດກາເອກະສານ

ທີ່ ປະກອບມາພ້ອມກ ັບການຂ ົນສງົ່

ຢ່າງລະອຽດ ຄ ົບຖ້ວນ (ເບິງໃນມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບເລກທີ 0004/ກປ, ລ ົງວ ັນທີ
02/01/97.


ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ສ ັດຕະວະແພດຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ສຸກຂະພາບຂອງສ ັດ, ຈານວນສ
ໍ
ັດຕ ົວຈິງ, ພ້ອມ
ເຄື່ ອງໝາຍທີມໃີ ນເອກະສານ ແລະ ໃນໂຕຂອງສ ັດວ່າຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່



ກໍລະນີມສ
ີ ັດອ່ອນເພັ ຍ ຫລື ໄດ້ຮ ັບບາດເຈັບທີ່ ເກີດຈາກການເດີນທາງ ຕ້ອງແຍກສ ັດທີ່ ອ່ອນ
ເພັ ຍ ຫລືໄດ້ຮ ັບບາດເຈັບນນອອກຕ່
ັ້
າງຫາກ ເພື່ ອໄດ້ຮ ັບການຕິດຕາມ ແລະ ປິ່ ນປົວ.



ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ສ ັດຕະວະແພດ ຕ້ອງໄດ້ບ ັນທຶກເຂົ້າໃນບ ັນຊີສ ັດເພີ້ມ (ກໍລະນີນ ໍາໄປລ້ຽງສ ັດ).



ຫລ ັງການຂ ົນສງົ່ ທຸກຄງັ້ ຕ້ອງອະນາໄມ, ຂ້າເຊືອ
້ ຍານພາຫະນະ, ພ້ອມກ ັບກາຈ
ໍ ັດສິ່ ງເສດ
ເຫຼືອຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ເຟື ອງ, ຂີເ້ ລື່ ອຍ, ຂີສ
້ ັດ ແລະ ອື່ ນໆ ຈາກການຂ ົນສງົ່ ສ ັດດ້ວຍການຝັງ
ຫລື ເຜົ າ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນບໍ່ ວຫ້ເຊາະໄຫລ ໄປຕາມແມ ່ນາ,
ໍ້ ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ບວກໜອງ ທີ່ ຈະ
ເປັນບ່ອນ ແຜ່ຂະຫຍາຍເຊືອ
້ ພະຍນດໄດ້.
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ການນ ໍາເຂົ້າສ ັດລ້ຽງ
ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານສ ັດ ແລະຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ.
ມາດຕາ 8: ວ່າດ້ວຍຂນຕອນ
ັ້
ແລະ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດ ນ ໍາເຂົ້າສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ
ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ.


ຂຽນຄ ໍາຮ້ອງຂໍນ ໍາເຂົ້າຕາມແບບຟອມ

ທີ່ ທາງການການ
ໍ ົດໄວ້ໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນ. ຕາມແບບຟອມ

ຂ 0001 ພ້ອມດຽວກ ັນນນ
ັ້ ກໍ່ ຕອ
້ ງນ ໍາສະເໜີຢາ່ ງໜ້ອຍ 15 ວ ັນ ກ່ອນຈະມີການນ ໍາເຂົ້າ.


ໃຫ້ບະຕິບ ັດຕາມລະບຽບ

ການນ ໍາເຂົ້າສິນຄ້າ

ຂອງກະຊວງການຄ້າ

ແລະທ່ອງທ່ຽວ,

ກະຊວງການເງິນ ແລະ ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງ
ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກ ສະບ ັບນີ.້


ສ ັດທຸກໂຕ ທີ່ ນ ໍາເຂົ້າປະເທດ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່

ຈະກ ັກສ ັດດງັ່ ກ່າວ ໄວ້ບໍ່ເກີນ 15 ວ ັນ ໃນ

ສະຖານທີ່ ໆທາງການການ
ໍ ົດໄວ້ ເພື່ ອກວດກາຕິດຕາມ ກ່ອນມີການຈາໜ່
ໍ າຍ, ກ່ອນນ ໍາໄປ
ລ້ຽງ ຫຼື ນ ໍາໄປຂ້າ (ລະບຽບການກ ັກ ເພື່ ອທ ໍາການກວດກາ ຈະການ
ໍ ົດສະເພາະ ໃນພາລະ
ບ ົດບາດ ຂອງດ່ານກວດກາສ ັດ). ສ່ວນສ ັດປີ ກທີ່ ຈະນ ໍາມາຈາໜ່
ໍ າຍ ເພື່ ອລ້ຽງຢູໃ່ ນປະເທດ
ຕ້ອງແຈ້ງສະຖານທີ່ (ຟາມ, ສູນ, ສະຖານີ, ຫລື ບ່ອນຢູຂ
່ ອງລູກຄ້າຜູນ
້ ໍາໄປລ້ຽງ) ເພື່ ອ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່

ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ສ ັດຕະວະແພດ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນໃນການ

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ.


ກໍລະນີ ສ ັດມີຊວ
ີ ດ
ິ (ນ ໍາເຂົ້າມາເພື່ ອແນວພັນ) ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດລະບຽບໃນມາດຕາ 12
ຂໍ້ 3 ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.

ມາດຕາ 9:

ວ່າດ້ວຍເອກະສານເພື່ ອປະກອບການນ ໍາເຂົ້າ
ຜູທ
້ ີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສງົ່ ທີ່ ຈະນ ໍາເຂົ້າສ ັດລ້ຽງ. ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາ ສ ໍາລ ັບສ ັດ
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ແລະ ປະຕິບ ັດດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້

ກ. ສ ໍາລ ັບສ ັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ


ກໍລະນີ ນ ໍາເຂົ້າສ ັດລ້ຽງເພື່ ອເຮັດແນວພັນ ນອກຈາກເອກະສານທີ່ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນມາດຕາ
8 ຂອງການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີແ
້ ລ້ວ ຕ້ອງມີໃຊອະນຖຍາດການນ ໍາເຂົ້າຈາກ ກ ົມ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະການປະມ ົງ.
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ກໍລະນີ

ນ ໍາເຂົ້າສ ັດລ້ຽງເພື່ ອບໍລິໂພກຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຈາກພະແນກກະສິກ ໍາ

ແລະ

ປ່າໄມ ້ ແຂວງ ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພີເສດ ແຕ່ຕອ
້ ງລາຍງານໃຫ້ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງ ເປັນລາຍລກ
ັ ອ ັກສອນ ພາຍໃນ 7 ວ ັນທ ຫລ ັງຈາກການນ ໍາເຂົ້າ ທຸກຄງ.
ັ້


ຕ້ອງມີໜງັ ສື

ຢັງຢື
້ ນ

ສຸຂະພາບສ ັດ

ຫຼື

ໜັງສືຢງຢື
ັ້ ນອະນາໄມຜິລິດຕະພັນສ ັດ

ຈາກ

ອ ົງການສ ັດຕະວະແພດ ຂອງລ ັດ ປະເທດທີ່ ສງົ່ ສິນຄ້າອອກ ແລະເອກະສານດງັ່ ກ່າວຕ້ອງ
ພຶມເປັນພາສາຝຣງັ່ ຫລື ອ ັງກິດ.


ຕ້ອງມີໃບຢັງຢື
້ ນການສ ັກຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ ຈາກ ປະເທດຕນທາງຕາມການກ
ົ້
ານ
ໍ ົດໃນ
ມາດຕາ 16 ຂອງ ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິກສະບ ັບນີ.້



ຕ້ອງມີປື້ມບ ັນທຶກການຕິດຕາມ ດ້ານກາມະພັ
ໍ
ນ ຂອງສ ັດ ຫຼື ໃບຢັງຢື
້ ນແຫລ່ງກ ໍາເນີດສ ັດ
(PEDEGREE) ໃນກໍລະນີສ ັດນ ໍາເຂົ້າມາເພື່ ອເຮັດແນວພັນ ຊື່ ງຢັງຢື
້ ນ ແລະ ຮ ັບຮອງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຈາກອ ົງການຂອງລດ
ັ ປະເທດຕນທາງ.
ົ້

ຂ. ສ ໍາລ ັບ ອາຫານສ ັດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ
1. ສ ໍາລ ັບອາຫານສ ັດ.


ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າຕາມແບບຟອມ ຂ 004 ທີ່ ທາງກ ົມລ້ຽງສ ັດ
ແລະການປະມ ົງໄດ້ກ ົດໄດ້

ແລະ

ກ່ອນຈະມີການນ ໍາເຂົ້າ

ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຢ່າງ

ຖືກຕ້ອງເສັຍກ່ອນ.


ຕ້ອງມີໜງັ ສີຢງຢື
ັ້ ນຄຸນນະພາບ ທີ່ ອອກໃຫ້ໂດຍອ ົງການອາຫານສ ັດ ຂອງປະເທດຕນທາງ
ົ້
ຫລື ປະເທດຜູ້ ຜະລິດ. ໃນເອກະສານຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ເຖິງສ່ວນປະກອບ ແລະ ປະລິມານ
ຄຸນຄ່າດ້ານອາຫານ (ປໂຣຕີນ, ໄຂມ ັນ, ເກີອແຮ່, ວິຕາມິນ), ຄວາມຊຸມ
່ ກາກ, ວ ັນ
ເດືອນ ປີ ທ ໍາການຜະລິດ ແລະການ
ໍ ົດວ ັນໝດ
ົ ອາຍຸ. ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າ ອາຫານສ ັດຕ້ອງນ ໍາ
ຕ ົວຢ່າງສງົ່ ໃຫ້ສນ
ູ ວິໃຈອາຫານສ ັດ ເພື່ ອກວດກາວິໄຈ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວ ັນກ່ອນການນ ໍາ
ເຂົ້າທຸກຄງ.
ັ້



ອາຫານທີ່ ຈະນ ໍາເຂົ້າ

ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບມາດຖານຄຸນນະພາບຕາມການການ
ໍ ົດໄວ້ໃນປື້ ມຄູມ
່ ວ
ື າ່

ດ້ວຍມາດຖານ ການຜະລິດອາຫານສ ັດເບືງ
້ ຕນ
ົ້ ປີ 1996 ຂອງສນວິໄຈ ອາຫານສ ັດແຫ່ງ
ຊາດ.
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ສ ໍາລບ
ັ ອາຫານສ ັດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ມາດຖານຫ້າມນ ໍາເຂົ້າ.

2. ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ.


ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ການຂໍອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າຕາມແບບຟອມ ຂ 005 ທີ່ ທາງກ ົມ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ ແລະ ກ່ອນຈະມີການນ ໍາເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງເສັຍກ່ອນ,

ຕ້ອງມີເອກະສານກ ໍາກ ັບຢາ

ຈາກອ ົງການຜະລິດຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ

ຂອງກປະເທດຄ ົນ້ທາງ ຫລື ປະເທດຜູຜ
້ ະລິດ, ໃຈເອກະສານ ຕ້ອງໄດ້ບອກແຈ້ງ ຊື່ ຂອງ
ຕ ົວຢາທາງການແພດ ພ້ອມດ້ວຍສ່ວນປະກອບ, ສ ັບພະຄຸນ, ຂະໜາດບ ັນຈຸ, ວິທີນ ໍາໃຊ້, ສີ
ຂອງຢາ, ວ ັນ ເດືອນ ປີ ຜະລິດ ແລະ ວ ັນ ເດືອນ ປີ ໝດ
ົ ອາຍຸ. ຜູນ
້ ໍາເຂົ້າຢາ ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ
ຕ້ອງນ ໍາຕ ົວຢ່າງ ສງົ່ ໃຫ້ສນ
ູ ວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາເພື່ ອກວດກາວິໄຈ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວ ັນ
ກ່ອນການນ ໍາເຂົ້າທຸກຄງ.
ັ້
ຄ. ຜູມ
້ ຈ
ີ ດ
ຸ ປະສ ົງນ ໍາເຂົ້າສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ນອກຈາກທີ່ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ

ເອກພສານ

ທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວຍ ັງຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ

ຈາເປັ
ໍ ນໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນໂດຍພົວພັນກ ັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກ ົງເຊັ່ ນ:

ທີ່

ໃບອະນຸຍາດລ ົງທືນ

(ສ ໍາລ ັບຊາວຕ່າງປະເທດ) ຈາກສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ, ໃບອະນຸຍາດດ ໍາເນີນທຸລະກິດ
ຈາກກະຊວງການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃບທະບຽນອາກອນ ຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ
ເອກະສານອື່ ນໆ.
ມາດຕາ 10: ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພະນ ັກງານປະຈາດ່
ໍ ານກວດກາສ ັດ.
ໜ້າທີ່ ຕນຕໍ
ົ້
ຂອງພະນ ັກງານ ກວດກາປະຈາດ່
ໍ ານ ກວດກາສ ັດ ແມ ່ນປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະກ
ນວນກນປ້ອງກ ັນ

ແລະ

ກາຈ
ໍ ັດໂລກລະບາດສ ັດ

ໂດຍວີທີການຄວບຄຸມການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ,

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະຢາສ ໍາລບ
ັ ສິດຊື່ ງຈະແບ່ງເປັນໜ້າທີ່ ລະອຽດຄື:


ກວດກາສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ທີ່ ທ ໍາການຂ ົນສງົ່ ຫລື ເຄື່ ອນ
ຍ້າຍຜ່ານດ່ານ

ຊື່ ງປະຕິບ ັດຕາມໝວດທີ່

3

ວ່າດ້ວຍການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ,

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ,

ອາຫານ ແລະການ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ຂອງກ ົດລະບຽບ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄວ້ວາ່ ດ້ວຍ
ການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.
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ໃນກໍລະນີທີ່ພົບເຫັ ນສ ັດທີ່ ມີອາການຜິດປົກກະຕິ

ຫຼື

ສະແດງອາການຂອງພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍ

ບາງຊະນິດ ແລະ ສ ັດຕາຍໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 9 ແລະ 13 ຂອງກ ົດລະບຽບເລກທີ່ 0004/
ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97 ຂອງ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງ ສ ັດລ້ຽງ
ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ນອກຈາກບາງກໍລະນີທີ່ເຫັ ນວ່າ ການປິ່ ນປົວ ແລະ ສ ັກຢາ ປ້ອງກ ັນຈະແກ່ຍາວ
ເກີນກວ່າ 15 ວ ັນ ໃຫ້ຫວ
ົ ໜ້າດ່ານເປັນຜູກ
້ ານ
ໍ ົດ ໄລຍະກ ັກກ ັນສ ັດ ຈ ົນກວ່າຈະແນ່ໃຈວ່າສ ັດ
ດງັ່ ກ່າວ

ມີສຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮງດີ

ຈື່ ງອອກໜັງສືຢງຢື
ັ້ ນສຸຂະພາບ

ແລະອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້

ເຄື່ ອນຍ້າຍຕໍ່ ໄປໄດ້.


ຕິດຕາມກວດກາສະພາບພະຍຸສ ັດຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ ໃນຂອບເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນຂອງຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບ
ໂດຍມີການປະສານງານກ ັລຫ້ອງການກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງ ຫຼື ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫຼື ເຂດພິເສດ ທີ່ ຕ ົນສ ັງກ ັດຢູ່ ຢ່າງເປັນປະຈາ.
ໍ ພ້ອມກ ັນນນກໍ່
ັ້
ຕິດຕາມຂໍມ
້ ນ
ູ

ຂ່າວສານ

ສະພາບພະຍຸສ ັດ

ຈາກຂ ົງເຂດ

ອື່ ນໆ

ທັງຢູພ
່ າຍໃນ

ແລະ

ຕ່າງປະເທດ.


ການກວດການລກ
ັ ລອບການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ
ເມື່ ອພົບເຫັ ນຜູກ
້ ະທ ໍາຜິດທີ່ ລະເມີດໝວດທີ່

3

ວ່າດ້ວຍການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ,

ຜິລິດຕະພັນສ ັດ,

ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ຂອງກ ົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີ
ສິດກ ັກຂອງກາງ

ແລະ ປະກອບເອກະສານ ສ ໍານວນຄະດີ ສງົ່ ໃຫ້ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂອງ

ເພື່ ອ

ດ ໍາເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.


ສະຫຼຸ ບສ ັງລວມ

ຕີລາຄາ

ການປະຕິບ ັດວຽກງານຕ່າງໆ

ແລ້ວລາຍງານສງົ່ ໃຫ້ຂນເທິ
ັ້
ງຂອງຕ ົນ

ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍປະຕິບ ັດຕາມທິດທາງ ແລະ ກ ົດລະບຽບຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ ແລະ ມີປະ
ສິດທິຜນ
ົ .
ມາດຕາ 11: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດເສັ້ນທາງຂ ົນສງົ່ ສ ັດ.
ການການ
ໍ ົດເສັ້ນທາງຂ ົນສງົ່ ສ ັດ ແມ ່ນຫົວໜ້າດ່ານເປັນຜູກ
້ ໍານ ົດໃຫ້ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພະຍຸສ ັດ
ແລະ ເສັ້ນທາງໃນທ້ອງຖິ່ ນນນ.
ັ້
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ມາດຕາ 12: ວ່າດ້ວຍການຍ ົກເລີກການນ ໍາເຂົ້າ.
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຈະອອກຄ ໍາສງັ່ ເກືອດ ຫ້າມ ການນ ໍາສ ັດ, ຜິລິດຕະພັນສ ັດ,
ອາຫານ

ແລະ

ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ

ທຸກປະເພດເຂົ້າໃນປະເທດ

ຖ້າຫາກການນ ໍາເຂົ້າ

ດງັ່ ກ່າວ

ຈະ

ກໍ່ ໃຫ້ເກີດ ການສ່ຽງໄພ ຕໍ່ ຝູງສ ັດລ້ຽງ ແລະ ຜູບ
້ ໍລິໂພກຢູໃ່ ນປະເທດ.


ໃນກໍລະນີທີ່ປະເທດສງົ່ ອອກ ມີບ ັນຫາກ່ຽວກ ັບໂລກລະບາດສ ັດ ທີ່ ຮ້າຍແຮງບາງຊະນິດເກີດ
ຂືນ
້ ໃນເວລາ ທີ່ ຈະທ ໍາການສງົ່ ສ ັດດງັ່ ກ່າວນນັ້ ແລະ ບ ັນຫາທີ່ ເກີດ ຍ ັງບໍ່ ທັນໄດ້ຮ ັບການແກ້
ໄຂ ເປັນທີ່ ພໍ ໃຈ ຫຼື ເອົ າໄດ້.



ໃນກໍລະນີທີ່ສ ັດຕະວະແພດປະຈາເດ່
ໍ ອນໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າ

ມີການພົບເຫັ ນປະກ ົດການ

ຫລື ຮ່ອງຮອຍ ຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງບາງຊະນິດເກີດຂືນ
້ ກ ັບສ ັດ ທີ່ ຈະນ ໍາເຂົ້າມານນ.
ັ້


ສ ໍາລບ
ັ ອາຫານສ ັດ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ຫາກກວດພົບວ່າບໍ່ ໄດ້ມາດຖານ ຕາມທີ່ ໃບຢັງຢື
້ ນຄຸນ
ນະພາບ ທີ່ ປະເທດຕນທາງ
ົ້
ຫລື ຜູຜ
້ ະລິດໄດ້ກ ໍານ ົດໄວ້.

ມາດຕາ 13: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດມາດຖານກ່ຽວກ ັບການນ ໍາເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ.
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ການ
ໍ ົດລະບຽບການ ກ່ຽວກ ັບການນ ໍາເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ
ຕ່າງເຊັ່ ນ: ຊີນ
້ , ໜັງ, ກະດູກ, ນ ົມສ ົດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກສ ັດດງັ່ ນີ:້
ກ. ສ ໍາລ ັບຜະລິດຕະພັນທີ່ ນ ໍາເຂົ້າເພື່ ອບໍລິໂພກ.
1. ຊີນ
້ ສ ົດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ ໄດ້ຈາກຊີນ
້ .


ຊີນ
້ ທີ່ ອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ ອາດເປັນຊາກສ ັດໝດ
ົ ໂຕ, ຫຼື ຜ່າເຄິ່ ງ, ນື່ ງສ່ວນສີ່ ຂອງຊາກສ ັດ, ໃນ
ກໍລະນີ ປາດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ຕ້ອງໄດ້ຫມ
ຸ່ ຫໍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫລ ັກອະນາໄມ ຕິດໃບສະຫລາກ
ແນະນ ໍາທີ່ ບອກເຖິງນາໜັ
ໍ້ ກ, ລາຄາ, ວ ັນ ເດືອນ ປີ ຫຸມ
່ ຫໍ , ຊະນິດ, ປະເພດ ແລະແຫລ່ງທີ່ ມາ
ຂອງຊີນ
້ .



ຕ້ອງມີໃບຢັງຢື
້ ນອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຊື່ ງໄດ້ຜາ່ ນການກວດກາແລ້ວ ຈາກສູນວິໃຈ ແລະ
ໄດ້ຢງຢື
ັ້ ນວ່າ

ປາສະຈາກເຊືອ
້ ພະຍາດທີ່ ມີຜນ
ົ ກະທົບ

ສ ໍານ ັກງານ ຫຼື ອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ເຊື່ ອຖືໄດ້.
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ຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ

ຈາກ

ຂ. ສ ໍາລ ັບຜິດລິດຕະພັນສ ັດ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ນ ໍາເຂົ້າໄປບໍລິໂພກ ເຊັ່ ນ: ດູກ, ເລັ ບ, ເຂົາ, ໜັງ ແລະ ອື່ ນໆ.


ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຂ້າເຊືອ
້ ແລ້ວ ດ້ວຍຢາຂາເຊືອ
້ ເຊັ່ ນ: ຟອກໂມນ 10-15%



ຕ້ອງມີໃບຢັງຢື
້ ນອະນາໄມຜະລິດຕະພັນສ ັດ

ຊື່ ງໄດ້ຜາ່ ນການກວກກາແລ້ວ

ຈາກສູນວິໄຈ

ແລະ ຢັງຢື
້ ນວ່າປາສະຈາກເຊືອ
້ ພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງຈາກສ ັດຫາຄ ົນ ແລະ ຈາກຄ ົນຫາ
ສ ັດ ຈາກສ ໍານ ັກງານ ຫລື ອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ເຊື່ ອຖືໄດ້.
ຄ. ສ ໍາລບ
ັ ຜະລິດຕະພັນສ ັດອື່ ນໆ ທີ່ ໄດ້ມາຈາກສ ັດນນ
ັ້ ທາງກ ົມລ້ຽງສ ັນ ແລະ ການປະມ ົງ ຈະ
ການ
ໍ ົດອອກໃຫ້ຕໍ່ໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 14: ວ່າດ້ວຍການນ ໍາສງົ່ ສ ັດລ້ຽງ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ ອອກນອກ
ສ.ປ.ປ.ລາວ.
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ໄດ້ກ ໍານ ົດລະບຽບຫລ ັກການໃນການຂໍອະນຸຍາດສງົ່ ສ ັດລ້ຽງ,
ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ອອກນອກ ສ.ປ.ປ ລາວ ດງັ່ ນີ:້


ໃຫ້ປະກອບເອກະສານ ຕາມລະຍ-ຍກນ ແລະ ການການ
ໍ ົດ ຂອງກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ
ການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະເທດນ ໍາເຂົ້າຢ່າງຄ ົບຖ້ວນ.



ຜູສ
້ ງົ່ ອອກ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານ ໃນການຂໍອະນຸຍາດສງົ່ ອອກຕາມແບບຟອມ ຂ 002 ທີ່
ທາງການການ
ໍ ົດໄວ້ໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນ ຕໍ່ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຫລື ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ. ພ້ອມດຽວກ ັນກໍ່ ຕອ
້ ງນ ໍາສະເໜີຢາ່ ງໜ້ອຍ 15
ວ ັນກ່ອນຈະມີການສງົ່ ອອກ ທຸກຄງ.
ັ້



ກ່ອນຈະມີການບ ັນຈຸ

ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຢ່າງໄກ້ສດ
ິ

ຈາກເຈົາ້ ໜ້າທີ່

ສ ັດຕະວະແພດ

ຜູ້

ຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູສ
້ ງົ່ ອອກຕ້ອງແຈ້ງເອກະສານ ຕາມຈຸດດ່ານທີ່ ຈະສງົ່ ອອກນນທຸ
ັ້ ກຄງ.
ັ້


ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຫລື ພະແນກກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ ມີສດ
ິ ສງັ່ ໂຈະການນ ໍາສ ັດອອກນອກ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຖ້າຫາກເຫັ ນວ່າລະເມີດ ໝ
ວດທີ່

6

ຂອງກ ົດລະບຽບກະຊວງກະສິກາໍ

ແລະ

ສ.ປ.ປ.ລາວ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.
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ປ່າໄມ ້ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ

ການຂ ົນສງົ່ ຜ່ານສ ັດລ້ຽງ,
ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາ ສ ໍາລ ັບສ ັດ.
ມາດຕາ 15: ການຂ ົນສງົ່ ສ ັດລ້ຽງ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາ ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ຜ່ານ ສ.ປ.ປ.
ລາວ.
ໃນການສະເໜີ ອະນຸຍາດຂ ົນສງົ່ ສ ັດລ້ຽງ, ຜະລິດຕະພັນສ ັດ, ອາຫານ ແລະ ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ
ຜ່ານ ສ.ປ.ປ ລາວ ເພື່ ອໄປປະເທດທີ່ 3 ໃຫ້ປະຕິບ ັດດງັ່ ນີ:້


ນອກຈາກໄດ້ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດການຂ ົນສງົ່ ຜ່ານສ ັດ,

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ,

ອາຫານ

ແລະ

ຢາ

ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລ້ວຕ້ອງສະເໜີ
ຂໍອະນຸຍາດຜ່ານປະເທດ ຈາກກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຫລື ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລ
ັ້
ດ
ັ ທີ່
ທາງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ມອບສິດໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວ ັນກ່ອນການຂ ົນສງົ່ ຜ່ານ ຕາມ
ແບບຟອມ ຂ 003 ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້.


ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 18 ຂອງກ ົດລະບຽບ ກະຊວງກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເລກທີ່ 0004/ກປ
ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97 ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.



ໃນຂະນະທ ໍາການຂ ົນສງົ່ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບການຂ ົນສງົ່ ຕາມມາດຕາ 7 ຂໍ້ 1 ຂ ແລະ ຂໍ້
2 ຂອງການ
ໍ ົດ ໝາຍເຕັກນິດ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງສະບ ັບນີ.້



ຫົວໜ້າດ່ານກວດກາສ ັດ ມີສດ
ິ ສງັ່ ໂຈະການຂ ົນສງົ່ ຜ່ານ ໃນເວລານ ໍາເຂົ້າໄດ້ ໃນກໍລະນີພ
້ ບ
ົ ເຫັ ນ
ປະກ ົດການ ຫລື ຮ່ອງຮອຍຂອງພະຍາດຕິດຮ້າຍແຮງ.
ໝວດທີ 4
ການປ້ອງກ ັນ ແລະ ສະກ ັດກນໂລກລະບາດ.
ັ້

ມາດຕາ 16: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດຊະນິດຂອງຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ.
ອີ່ ງໃສຂໍມ
້ ນ
ູ ທາງດ້ານລະບາດວິທະຍາ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງ
ກ ັນໂລກລະບາດສ ັດເພື່ ອ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການລະບາດ ຂອງພະຍຸພະຍາດສ ັດ ແລະ ກ້າວໄປ
ເຖິງການກ ໍາຈ ັດ ພະຍາດສ ັດຮ້າຍຕນຕໍ
ົ້
ໃນອະນາຄ ົດ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຈື່ ງໄດ້
ການ
ໍ ົດ ຊະນິດຢາ ປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ ຕາມປະເພດສ ັດ ແລະເຂດແຂວງທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງສ ັກຢາ
ປ້ອງກ ັນ ດງັ່ ຕາຕະລາງລຸນ
່ ນີ:້
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ຊະນິດຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ


ເຕົ້າໂຮມເລືອດ



ປະເພດສ ັດ

ເຂດແຂວງທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງສ ັກ

ງ ົວ-ຄວາຍ

ໃນ

ອະຫິວາໝູ

ໝູ

ທົ່ ວ



ວໍ້

ໝາ

ປະ



ອະຫິວາເປັດ,ອະຫິວາສ ັດປິ ກ

ເປັດ, ຫານ

ເທດ



ນິວຄາເຊິນ, ອະຫິວາສ ັດປີ ກ

ໄກ່, ໄກ່ງວງ

ໝາຍເຫດ:
1. ກາແພງນະຄອນ,
ໍ
ແຂວງຈາປາສ
ໍ
ັກ, ແຂວງສະກວ ັນນະເຂດ ແລະ ແຂງຄ ໍາມວ່ນ ຕ້ອງສ ັກຢາ
ປ້ອງກ ັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາຕື່ ມ.
2. ແຂວງສະຫວ ັນເຂດ, ແຂວງຄ ໍາມ ່ວນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຊ ໍາເໜືອ ຕ້ອງສ ັກຢາ ປ້ອງກ ັນ
ພະຍາດໄຂ້ບວມຕື່ ມ.
3. ມາດຕານີ້ ແມ ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງ ໄປຕາມສະພາບ ການບະບາດຂອງພະຍຸພະຍາດສ ັດ ໃນແຕ່
ໄລຍະ.
ມາດຕາ 17: ວ່າດ້ວຍພັນທະ ຂອງເຈົາ້ ຂອງສ ັດລ້ຽງ.


ໃນການສ ັກຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ ແຕ່ລະເທື່ ອ ເຈົາ້ ຂອງສ ັດຈະຕ້ອງເປັນຜູຈ
້ າ່ ຍຄ່າບໍລິການ ໃຫ້
ແກ່ສ ັດຕະວະແພດທຸກຄງ.
ັ້



ເພື່ ອໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສະດວກ ສອດຄ່ອງກ ັບສະພາບເສດຖະກິດແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ແທດເຫມາະ
ກ ັບເງື່ ນອໄຂ

ຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ ນ

ໃຫ້ພະແນກກະສິກາໍ

ແລະ

ປ່າໄມ ້ ແຂວງ,

ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ ເປັນຜູກ
້ ໍານ ົດລາຄາ ຄ່າບໍລິການໃນການສ ັກຢາ ປ້ອງກ ັນ
ພະຍາດສ ັດ ແຕ່ລະຊະນິດ ໄປຈາມສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມດຽວກ ັນນນ
ັ້ ກໍ່
ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຮ ັບຮູນ
້ ໍາ.
ມາດຕາ 18: ວ່າດ້ວຍແບບຟອມໃບຢັງຢື
້ ນກ ັນສ ັກຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ.


ເພື່ ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກ ັນທົ່ ວປະເທດ,
ໃບຢັງຢື
້ ນການສ ັກຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ

ກ ົມລ້ຽງສ ັດ

ແລະ

ການປະມ ົງ

ໃຫ້ເປັນແບບດຽວກ ັນໝດ
ົ

ແບບຟອມ ສ 004.
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ຈື່ ງອອກແບບຟອມ

ໃນທົ່ ວປະເທດ

ຕາມ



ຢູຫ
່ ວ
ົ ຄ້ວນຂອງແຕ່ລະໃນຢັງຢື
້ ນສ ັກຢາປ້ອງກ ັນພະຍາດສ ັດ

ຕ້ອງມີກາປະທັບ

ຂອງຫ້ອງການ

ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເມືອງ.
ມາດຕາ 19: ວ່າດ້ວຍຫລ ັກການລວມ, ການສະກ ັດກນັ້ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດຕນຕໍ
ົ້
ຂອງສ ັດ.
ກ ົມລ້ຽງສສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ໄດ້ກ ໍານ ົດມາດຖານເຕັກນິດເພື່ ອເປັນມາດຕະການໃນການ
ຄວບຄຸມ, ການປິ່ ນປົວ ຫລື ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ ດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້
1. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍນນ
ັ້ ອອກຈາກບໍລິເວນເດີມ ທີ່ ສ ັດຢູ່ ແລະ
ຫ້າມຜ່າຊາກສ ັດ ຫລື ກະທ ໍາການໃດໆ ຕໍ່ ຊາກສ ັດນນ.
ັ້
2. ແຍກກ ັກຂ ັງ ຫລື ຍ້າຍສ ັດໂຕທີ່ ເຈັບປ່ວຍ ໄປຢູໃ່ ນສະຖານທີ່ ໆ ເຫມາະສ ົມ, ທ ໍາການປິ່ ນປົວສ ັດ
ເຈັບ ໃນເຂດທີ່ ເກີດໂລກລະບາດ, ສ ັກຢາປ້ອງກ ັນ ສ ັດທີ່ ເຫລືອ ແລະ ໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບເຂດ
ໂລກລະບາດໃນລດ
ັ ສະໝີ 5 ກິໂລແມັດຂືນ
້ ໄປ.
3. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ທີ່ ພົວພັນ ກ ັບໂລກລະບາດ ເຂົ້າອອກ ໃນເຂດເກີດ
ໂລກລະບາດ ຢ່າງເດັດຂາດ.
4. ເຜົ າ ຫລື ຝັງ ຊາກສ ັດ ທີ່ ຕາຍນນັ້ ໂດຍຝັງເລິກ ໃຫ້ສວ
່ ນເທິງສຸດຂອງຊາກສ ັດ ຕາໍ່ ຈາກລະດ ັບ
ໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງຄູນຂືນ
້ ອີກ 0,5 ແມັດ. ຫ້າມເດັດຂາດ ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ຖມ
ິ້ ຊາກ
ສ ັດນນ
ັ້ ລ ົງໜອງ ຫລື ຫ້ວຍນາໍ້ ລ ໍາເຊ.
5. ກາຈ
ໍ ັດເຊືອ
້ ໂລກ ດ້ວຍຢາຂ້າເຊືອ
້ ເຊັ່ ນ: ປູນຂາວ, ຟອກໂມນ ຫລື ຢາຂ້າເຊືອ
້ ອື່ ນໆ.
6. ຖ້າຫາກມີເຫດການຈາເປັ
ໍ ນ ສ ັດຕະວະແພດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ ສາມາມາກວດກາຊາກສ ັດນນໄດ້
ັ້
ພາຍ
ໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງນ ັບແຕ່ສ ັດຕາຍ, ໃຫ້ເຈົາ້ ຂອງສ ັດປະຕິບ ັດຕາມຂໍທ
້ ີ່ 4 ຂອງມາດຕາ 19 ນີ້
7. ໃນກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ຮູວ
້ າ່ ຜູໃ້ ດ ເປັນເຈົາ້ ຂອງສ ັດທີ່ ເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍ ດງັ່ ຂ້າງຕນນ
ົ້ ນ,
ັ້ ໃຫ້ປະຕິບ ັດ
ຕາມຂໍທ
້ ີ່ 3 ຂອງ ມາດຕາທີ່ 24 ຂອງກ ົດລະບຽບ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງ ສ ັດລ້ຽງ ໃນ ສ.ປ.ປ.
ລາວ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.
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1) ໄລຍະເວລາຕິດຕາມບາງພະຍາດ (ໄລຍະ ພັກເຊືອ
້ ແລະ ໄລຍະຕິດຕາມຫລ ັງເກີດພະຍາດ)
ລ/ດ

ລາຍຊື່ ພະຍາດ

ໄລຍະພັກເຊືອ
້

ໄລຍະຕິດຕາມເພື່ ອປະກາດຍ ົກເລີກ
ການເກືອດຫ້າມ(ມື)້

1.

ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ

2 - 5

30

2.

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ

2 – 3

14

3.

ພະຍາດໄຂ້ບອມ

1 – 5

14

4.

ພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ

2 - 8

21

5.

ພະຍາດອະຫິວາໝູ

2 – 4

12

6.

ພະຍາດນິວຄາເຊິນ

2 – 5

12

7.

ພະຍາດອະຫິວາສ ັດປິ ກ

2 – 5

14

ມາດຕາ 20: ວ່າດ້ວຍລະບ ົບລາຍງານກ່ຽວກ ັບໂລກລະບາດສ ັດ.
ເພື່ ອໃຫ້ມມ
ີ າດຕະການໃນການສະກ ັດກນໂລກລະບາດສ
ັ້
ັດໃຫ້ທນ
ັ ກ ັບສະພາບການ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ
ແລະການປະມ ົງຈຶ່ ງໄດ້ອອກການ
ໍ ົດຫລກ
ັ ການໃນການລາຍງານ

ກ່ຽວກ ັບໂລກລະບາດສ ັດ

ເພີ້ມ

ເຕີມດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້


ຫາກພົບວ່າ ມີສ ັດເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍດ້ວຍອາການທີ່ ຄ້າຍຄືກ ັນໂດຍບໍ່ ອາດຮູໄ້ ດ້ຢາ່ ງຈະແຈ້ງວ່າ
ເກີດມາຈາສາເຫດໃດ ຫລື ວ່າເປັນໂລກລະບາດສ ັດ ດງັ່ ທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 21 ຂອງ
ການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີ້

ໃຫ້ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫລື

ຜູຮ
້ ເູ້ ຫັ ນແຈ້ງຕໍ່ ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ

ຫລື

ນາຍບ້ານ ບໍ່ ໃຫ້ກາຍ 48 ຊວົ່ ໂມງ ນ ັບແຕ່ເວລາ ທີ່ ພົບເຫັ ນສ ັດເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍ.


ໃຫ້ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ແຈ້ງການ ພາຍນບ້ານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນໃກ້ຄຽງ ໃຫ້ຮ ັບຮູ,້
ພ້ອມກ ັບລາຍງານຕໍ່ ຫ້ອງການກະສິກາໍ

ແລະ

ປ່າໄມ ້ ເມືອງ

ເພື່ ອນ ໍາສະເໜີຕໍ່ທ່ານເຈົາ້ ແຂວງ

ອອກປະກາດເປັນເຂດໂລກລະບາດ, ພ້ອມດຽວກ ັນນນ
ັ້ ໃຫ້ສະຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ
ສ ົມທົບກ ັບສູນລ້ຽງສ ັດສ ແລະ ການປະມ ົງ ເມືອງ ເພື່ ອວາງມາດຕະການຄອບຄຸມ, ປິ່ ນປົວ ຫລື
ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ.
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ມາດຕາ 21: ວ່າດ້ວຍການປະກາດເຂດໂລກລະບາດ.
ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມ ມາດຕາ 24 ຂອງກ ົດລະບຽບກ່ຽວກ ັບ ການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.
ລາວ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97. ໃນການ
ໍ ົດໝາຍເຕັ ກນິກສະບ ັບນີໄ້ ດ້ສະເໜີບາງ
ມາດຕາເພີມເຕີມ ດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້


ການປະກາດເຂດໂລກລະບາດສ ັດກໍ່ ຕໍ່ເມື່ ອມີລາຍງານ ການຕາຍຂອງສ ັດ ຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ້າຍ
ແຮງ ເຊັ່ ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ, ພະຍາດໄຂ້ບວມ, ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ, ພະຍາດປາກ
ເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ ແລະ ພະຍາດອະຫິວາໝູ.



ການ
ໍ ົດເຂດໂລກລະບາດສ ັດ

ທີ່ ມີລ ັດສະໝີບໍ່ເກີນ

5

ກິໂລແມັດ

ໃນທ້ອງຖິ່ ນທີ່ ກວດພົບ

ໂລກລະບາດນນ,
ັ້ ພ້ອມດຽວກ ັນກໍ່ ຕອ
້ ງບອກຊະນິດສ ັດ ແລະ ຊື່ ໂລກລະບາດນ ໍາດ້ວຍ.
ມາດຕາ 22: ວ່າດ້ວຍການປະກາດຍຸບເລີກເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.
ທ່ານເຈົາ້ ແຂວງ ເປັນຜູປ
້ ະກາດຍຸບເລີກເຂດໂລກລະບາດ ໂດຍໄດ້ຮ ັບການສະເໜີຈາກຫົວໜ້າ
ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ ເມື່ ອເຫັ ນວ່າ:


ພາຍຫລ ັງທີ່ ສະພາບພະຍຸສ ັດ

ໄດ້ສະງ ົບເປັນປົກກະຕິ,

ໝາຍຄວາມວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບ

ໃນເຂດ

ໂລກລະບາດ ໂຕສຸດທ້າຍຫາຍເປັນປົກກະຕິ ຈ ົນຄ ົບ 30 ວ ັນ ແລະ ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດເຈັບ ອີກຕໍ່ ໄປ
ອີກ.


ສ ັດທີ່ ຍ ັງເຫລືອຢູ່ (ສ ັດເຈັບ, ສ ັດທີ່ ສ ົງໃສຕິດພະຍາດ ແລະ ສ ັດ ທີ່ ຢູໄ
່ ກ້ຄຽງກ ັບອ້ອມຮອບເຂດ
ໂລກລະບາດສ ັດ ໄດ້ຮ ັບການປິ່ ນປົວ ແລະ ສ ັກຢາວ ັກຊິນທັງໝດ
ົ ແລ້ວ.

ມາດຕາ 23: ວ່າດ້ວຍຫລ ັກການສະກ ັດກນ
ັ້ ແລະ ການຄວບຄຸມບາງພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງ.
1. ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ.


ສ ັດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ:
ສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາແມ ່ນ

ສ ັດທີ່ ສະແດງອາການຢ່າງຊ ັດເຈນ

ກ່ຽວກ ັບຮູບ

ແບບອາການຕ່າງໆ ຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ.


ສ ັດທີ່ ຖືວາ່ ສ ົງໃສເຈັບຍ້ອຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຖືເຊືອ
້ ພະຍາດແຕ່ບໍ່ສະແດງ ອາການເຈັບປ່ວຍຂ ອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ
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ຊ ັດເຈນ ເມື່ ອຜ່າຊາກສ ັດທີ່ ຂ້າ ຫຼື ຕາຍແລ້ວໄດ້ພບ
ົ ເຫັ ນຮ່ອງຮອຍ ສະແດງອອກຂອງ
ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ ແລະ ຜົນຂອງການວິໄຈ ກໍ່ ຍ ັງຢັງຢື
້ ນວ່າ ມີເຊືອ
້ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດ
ດ ໍາ.


ສ ັດທີ່ ສງົ່ ໃສຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຢູຮ
່ ວ
່ ມກ ັບສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ ແລະ ສ ັດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ສ ັກຢາປ້ອງກ ັນ
ແລ້ວນ ໍາເອົ າໄປລ້ຽງ ໃນບ່ອນທີ່ ຫາກໍ່ ເກີດພະຍາດ ໄຂ້ເລືອດດ ໍາ.



ໜ້າທີ່ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງແຕ່
ັ້
ລະຂນ:
ັ້
-

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ ຫຼື ຜູທ
້ ີ່ ພົບເຫັ ນອາການຂອງສ ັດດງັ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນນ,
ັ້ ຕ້ອງລາຍ
ງານໃຫ້ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ພາຍໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງ.

-

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສນ
ູ ກາງລ້ຽງສ ັດແລະການ
ປະມ ົງເມືອງເພື່ ອລ ົງຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ

ບງົ່ ມ ັດຕິພະຍາດສ ັດ,

ສ ົມທົບກ ັບ

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ເພື່ ອກວດກາສະພາບພະຍາດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງ
ລະບາດ, ແຍກກ ັກຂ ັງສ ັດເຈັບ ແລະ ທ ໍາການປີ່ ນປົວ, ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ ແລະ
ສິ່ ງເສດເຫລືອຈາກສ ັດ.
-

ສູນສ ັດລ້ຽງ

ແລະ

ການປະມ ົງເມືອງ

ລາຍງານຕໍ່ ໃຫ້ຂະແຫນງລ້ຽງສ ັດ

ແລະ

ການປະມ ົງແຂວງ ແລະ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເພື່ ອວາງແຜ່ນມາດ
ຕະການປ້ອງກ ັນ ແລະ ການກ ັດກນການແຜ່
ັ້
ລາມຂອງໂລກລະບາດສ ັດ.
-

ຂະແໜງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງແຂວງ ລາຍງານໃຫ້ທາ່ ນເຈົາ້ ແຂວງຊາບ ເພື່ ອ
ປະກາດ ເປັນເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.



ການເກີອດຫ້າມ:
1. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍນນອອກຈາກບໍ
ັ້
ລິເວນເດີມ ທີ່ ສ ັດຢູ່
ແລະ ຫ້າມຜ່າຊາກສ ັດຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ທີ່ ພົວພັນກ ັບພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາເຂົ້າອອກ ໃນເຂດເກີດໂລກລະບາດຢ່າງເດັດຂາດ.
3. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ຖມ
ິ້ ຊາກສ ັດນນ
ັ້ ລ ົງໜອງ ຫລື ຫ້ວຍນາໍ້ ລ ໍາເຊ, ຕ້ອງເຜົ າ ຫລື
ຝັງຊາກສ ັດ ທີ່ ຕາຍນນ
ັ້ ໂດຍຝັງເລິກ ໃຫ້ສວ
່ ນເທິງສຸດຂອງຊາກສ ັດ ຕາໍ່ ຈາກລະດ ັບ
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ໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງຄູນຂືນ
້ 0,5 ແມັດ. ໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບ
ຫລຸມຝັງຊາກສ ັດນນຕ້
ັ້ ອງໂຮຍດ້ວຍຢາຂ້າເຊືອ
້ ເຊັ່ ນ: ປູນຂາວ, ຟອກໂມນ ຫລື ຢາ
ຂ້າເຊືອ
້ ອື່ ນໆ ແລະ ໃນບໍລິເວນຝັງຊາກສ ັດນນຕ້
ັ້ ອງອ້ອມຮວໄວ້
ົ້
ແລະ ເປັນບໍລິເວນທີ່
ບໍ່ ນ ໍາໃຊ້ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສ ັດ.


ຂ ົງເຂດເກືອດຫ້າມ:
ການ
ໍ ົດເຂດໂລກລະບາດສ ັດ ຕ້ອງມີລ ັດສະໝີບໍ່ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ ໃນທ້ອງຖິ່ ນທີ່ ກວດ
ພົບພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ.



ການປິ່ ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກ ັນ:
1. ການປິ່ ນປົວ:
ໃຊ້ຢາປະຕິຊວ
ີ ະນະ ໃດໜື່ ງດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້
-

ເປເນຊີລິນ ສ ັກກ້າມ 20.000 – 40.000 ຢູນດ
ິ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

-

ສະເຕັຮບໂຕມາຍຊິນ ສ ັກກ້າມ 20 ມີລີກຣາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

-

ອ ົກຊີເຕຕຣາຊີກະລິນ ສ ັກກ້າມ 10 ມີລີກຣາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

-

ຄລໍຣ ັມເຟນີໂກນ ສ ັກກ້າມ 15 ມີລີກຣາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

2. ການປ້ອງກ ັນ:
-

ແຍກສ ັດເຈັບອກຈາກຝູງແລ້ວ

ທ ໍາການປິ່ ນປົວ

ແລະ

ຈາກ
ໍ ັດຂອບເຂດ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງມ ັນ.
-

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສຸກຂະພາບຂອງສ ັດເປັນປະຈາ.
ໍ

-

ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດທີ່ ຢູອ
່ ອ
້ ມຮອບບໍລິເວນເກີດໂລກລະບາດໃນວ ົງລ ັດສະໝີ

5

ກິໂລແມັດໃຫ້

ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ.
-

ໃຫ້ທອ
້ ງຖິ່ ນທີ່ ເຄີຍເກີດພະຍາດໄຂເລືອດດ ໍາ

ໃຫ້ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນເປັນປະຈາໃຫ້
ໍ

ແກ່ງ ົວ, ຄວາຍ ອາຍຸ 6 ເດືອນຂືນ
້ ໄປ, ໄລຍະຄຸມ
້ ກ ັນ 1 ປີ , ຫ້າມສ ັກສ ັດທີ່ ຖືພາ.


ລ ົບລ້າງການເກືອດຫ້າມ:
ເມື່ ອເຫັ ນວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບ ໃນເຂດໂລກລະບາດໂຕສຸດທ້າຍ ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຈ ົນ
ຄ ົບ

14

ມື້ ແລະ

ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດເຈັບຕໍ່ ໄປອີກ

ໂລກລະບາດໄດ້.
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ຈື່ ງສາມາດປະກາດຍ ົກເລີກເຂດ

2. ພະຍາດເຕົ້ າໂຮມເລືອດ.


ສ ັດເປັນພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ:
ສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແມ ່ນສ ັດທີ່ ສະແດງອາການຢ່າງຊ ັດເຈນ ກ່ຽວກ ັບຮູບ
ແບບອາການຕ່າງໆ ຂອງພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ.



ສ ັດທີ່ ຖືວາ່ ສ ົງໃສເຈັບຍ້ອຍພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຖືເຊືອ
້ ພະຍາດ

ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການ

ເຈັບປ່ວຍ

ຂອງພະຍາດເຕົ້າໂຮມ

ເລືອດຊ ັດເຈນ ເມື່ ອຜ່າຊາກສ ັດທີ່ ຂ້າ ຫຼື ຕາຍແລ້ວໄດ້ພບ
ົ ເຫັ ນຮ່ອງຮອຍ ສະແດງອອກ
ຂອງພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແລະ ຜົນຂອງການວິໄຈ ກໍ່ ຍ ັງຢັງຢື
້ ນວ່າ ມີເຊືອ
້ ພະຍາດ
ເຕົ້າໂຮມເລືອດ.


ສ ັດທີ່ ສງົ່ ໃສຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຢູຮ
່ ວ
່ ມກ ັບສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດເຕົ້ າໂຮມເລືອດ ແລະ ສ ັດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ສ ັກຢາປ້ອງ
ກ ັນ ແລ້ວນ ໍາເອົ າໄປລ້ຽງ ໃນບ່ອນທີ່ ຫາກໍ່ ເກີດພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ



ໜ້າທີ່ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງແຕ່
ັ້
ລະຂນ:
ັ້

-

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ ຫຼື ຜູທ
້ ີ່ ພົບເຫັ ນອາການຂອງສ ັດດງັ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນນ,
ັ້ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້
ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ພາຍໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງ.

-

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ

ຫລື

ນາຍບ້ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສນ
ູ ກາງລ້ຽງສ ັດແລະການປະມ ົງ

ເມືອງເພື່ ອລ ົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບງົ່ ມ ັດຕິພະຍາດສ ັດ, ສ ົມທົບກ ັບສ ັດຕະວະແພດ
ບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ເພື່ ອກວດກາສະພາບພະຍາດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງລະບາດ, ແຍກກ ັກຂ ັງສ ັດ
ເຈັບ ແລະ ທ ໍາການປີ່ ນປົວ, ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫລືອຈາກສ ັດ.
-

ສູນສ ັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມ ົງເມືອງ ລາຍງານຕໍ່ ໃຫ້ຂະແຫນງລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ
ແຂວງ ແລະ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເພື່ ອວາງແຜ່ນມາດຕະການປ້ອງກ ັນ ແລະ
ການກ ັດກນການແຜ່
ັ້
ລາມຂອງໂລກລະບາດສ ັດ.

-

ຂະແໜງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງແຂວງ ລາຍງານໃຫ້ທາ່ ນເຈົາ້ ແຂວງຊາບ ເພື່ ອປະກາດ
ເປັນເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.
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ການເກີອດຫ້າມ:
1. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ຖມ
ິ້ ຊາກສ ັດນນ
ັ້ ລ ົງໜອງ ຫລື ຫ້ວຍນາໍ້ ລ ໍາເຊ, ຕ້ອງເຜົ າ ຫລື
ຝັງຊາກສ ັດ ທີ່ ຕາຍນນ
ັ້ ໂດຍຝັງເລິກ ໃຫ້ສວ
່ ນເທິງສຸດຂອງຊາກສ ັດ ຕາໍ່ ຈາກລະດ ັບ
ໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ແລະ ຕ້ອງຄູນຂືນ
້ 0,5 ແມັດ.
2. ໃຫ້ປະຕິບ ັດຄືກ ັນກ ັບພະຍາໄຂ້ເລືອດດ ໍາ ຫຍໍໜ
້ າ້ 1 ແລະ 2



ຂ ົງເຂດເກືອດຫ້າມ:
ໃຫ້ປະຕິບ ັດຄືກ ັນກ ັບພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ



ການປິ່ ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກ ັນ:
1. ການປິ່ ນປົວ:
ໃຊ້ຢາປະຕິຊວ
ີ ະນະ ໃດໜື່ ງດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້
-

ສະເຕຮ ັບໂຕມາຍຊິນ ສ ັກກ້າມ 20 ມິລີກຮາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

-

ອ ົກຊີເຕຕຣາຊິກະລິນ ສ ັກກ້າມ 10 ມີລີກຣາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

-

ຄລໍຣ ັມເຟນີໂກນ ສ ັກກ້າມ 15 ມີລີກຣາມ ຕໍ່ 1 ກິໂລຂອງນາໜັ
ໍ້ ກສ ັດ.

2. ການປ້ອງກ ັນ:
-

ແຍກສ ັດເຈັບອກຈາກຝູງແລ້ວ ທ ໍາການປິ່ ນປົວ ແລະ ຈາກ
ໍ ັດຂອບເຂດ ການເຄື່ ອນ
ໄຫວຂອງມ ັນ.

-

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສຸກຂະພາບຂອງສ ັດເປັນປະຈາ.
ໍ

-

ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດທີ່ ຢູອ
່ ອ
້ ມຮອບ ບໍລິເວນເກີດໂລກລະບາດ ໃນວ ົງລ ັດສະໝີ 5 ກິໂລແມັດ
ໃຫ້ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ ງ ົວ, ຄວາຍ.

-

ໃຫ້ທອ
້ ງຖິ່ ນທີ່ ເຄີຍ ເກີດພະຍາດເຕົ້ າໂຮມເລືອດ ໃຫ້ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນເປັນປະຈາໍ
ໃຫ້ແກ່ງ ົວ, ຄວາຍ ອາຍຸ 6 ເດືອນຂືນ
້ ໄປ, ໄລຍະຄຸມ
້ ກ ັນ 6 ເດືອນ.



ລ ົບລ້າງການເກືອດຫ້າມ:
ເມື່ ອເຫັ ນວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບ ໃນເຂດໂລກລະບາດໂຕສຸດທ້າຍ ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຈ ົນຄ ົບ
30 ມື້ ແລະ ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດເຈັບຕໍ່ ໄປອີກ ຈື່ ງສາມາດປະກາດຍ ົກເລີກ ເຂດໂລກລະບາດ
ໄດ້.
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3. ພະຍາດໄຂ້ບວມ.


ສ ັດເປັນພະຍາດໄຂ້ບວມ:
ສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດໄຂ້ບວມ

ແມ ່ນສ ັດທີ່ ສະແດງອາການ

ຂອງພະຍາດໄຂ້ບວມຢ່າ

ຊ ັດເຈນ.


ສ ັດທີ່ ຖືວາ່ ສ ົງໃສເຈັບຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ບວມ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຖືເຊືອ
້ ພະຍາດແຕ່ບໍ່ສະແດງ

ອາການເຈັບປ່ວຍ

ຂອງພະຍາດໄຂ້

ບວມຊ ັດເຈນ ເມື່ ອຜ່າຊາກສ ັດທີ່ ຂ້າ ຫຼື ຕາຍແລ້ວໄດ້ພບ
ົ ເຫັ ນຮ່ອງຮອຍສະແດງອອກ
ຂອງພະຍາດໄຂ້ບວມ ແລະ ຜົນຂອງການວິໄຈ ກໍ່ ຍ ັງຢັງຢື
້ ນວ່າ ມີເຊືອ
້ ພະຍາດໄຂ້
ບວມ.


ໜ້າທີ່ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງແຕ່
ັ້
ລະຂນ:
ັ້
-

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫຼື

ຜູທ
້ ີ່ ພົບເຫັ ນອາການຂອງສ ັດດງັ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນນ,
ັ້

ຕ້ອງ

ລາຍງານໃຫ້ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ພາຍໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງ.
-

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ສູນກາງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງເມືອງ ເພື່ ອລ ົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບງົ່ ມ ັດຕິພະຍາດສ ັດ, ສ ົມທົບ
ກ ັບສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ເພື່ ອກວດກາສະພາບພະຍາດ ທີ່
ກາລ
ໍ ັງລະບາດ, ແຍກກ ັກຂ ັງສ ັດເຈັບ ແລະ ທ ໍາການປີ່ ນປົວ, ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ
ແລະ ສິ່ ງເສດເຫລືອຈາກສ ັດ.

-

ສູນສ ັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມ ົງເມືອງ ລາຍງານຕໍ່ ໃຫ້ຂະແຫນງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງແຂວງ ແລະ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເພື່ ອວາງມາດຕະການ
ປ້ອງກ ັນ ແລະ ການກ ັດກນການແຜ່
ັ້
ລາມຂອງໂລກລະບາດສ ັດ.

-

ຂະແໜງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງແຂວງ ລາຍງານໃຫ້ທາ່ ນເຈົາ້ ແຂວງຊາບ ເພື່ ອ
ປະກາດ ເປັນເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.



ການເກີອດຫ້າມ:
ໃຫ້ປະຕິບ ັດຄືກ ັນກ ັບພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ.
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ຂ ົງເຂດເກືອດຫ້າມ:
ການ
ໍ ົດເຂດໂລກລະບາດສ ັດ ຕ້ອງມີລດ
ັ ສະໝີບໍ່ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ ໃນທ້ອງຖິ່ ນທີ່
ກວດພົບພະຍາດໄຂ້ບວ
້ ມ.



ການປິ້ ນປົວ ແລະ ປ້ອງກ ັນ:
1. ການປິ່ ນປົວ:
ສ ັດທີ່ ຕິດພະຍາດນີຕ
້ າຍໄວ ສ່ວນຫລາຍການປິ່ ນປົວບໍ່ ທັນກ ັບເວລາ. ກໍລະນີ
ເຂົ້າຂອງສ ັດລາຍງານດ່ວນ ການປິ່ ນປົວໃຫ້ໃຊ້ຢາເປນີຊລ
ີ ິນ 3 ລ້ານ ສ ັກເຂົ້າ
ກ້າມຊິນ
້ ແລະ ຕໍ່ ມາໃຫ້ທກ
ຸ ໆ 6 ຫາ 8 ຊວົ່ ໂມງ ໃຫ້ໃຊ້ 1 ລ້ານ ສ ັກເຂົ້າ
ກ້າມຊີນ
້ ບ່ອນເປັນບວມພາຍໃນ 48 ຊວົ່ ໂມງ.
2. ການປ້ອງກ ັນ:
-

ແຍກສ ັດເຈັບອກຈາກຝູງແລ້ວ

ທ ໍາການປິ່ ນປົວ

ແລະ

ຈາກ
ໍ ັດຂອບເຂດ

ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງມ ັນ.
-

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສຸກຂະພາບຂອງສ ັດເປັນປະຈາ.
ໍ

-

ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດທີ່ ຢູອ
່ ອ
້ ມຮອບບໍລິເວນເກີດໂລກລະບາດໃນວ ົງລ ັດສະໝີ 5 ກິໂລແມັດ
ໃຫ້ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນ ພະຍາດໄຂບວມ.

-

ໃນທ້ອງຖິ່ ນທີ່ ເຄີຍເກີດພະຍາດໄຂ້ບວມໃຫ້ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນເປັນປະຈາໃນ
ໍ
ແຕ່ລະປີ ກອ
່ ນລະດູຝນ
ົ ແລະ ມີໄລຍະຄຸມ
້ ກ ັນ 1 ປີ .



ລ ົບລ້າງການເລືອດຫ້າມ:
ເມື່ ອເຫັ ນວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບໃນເຂດໂລກລະບາດໂຕສຸດທ້າຍ ຫາຍດີຄ ົບ 14 ມື້ ແລະ
ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດເຈັບຕໍ່ ໄປອີກ ຈຶ່ ງສາມາດປະກາດຍ ົກເລີກເຂດໂລກລະບາດໄດ້.

4. ພະຍາດອະຫິວາໝູ.


ສ ັດເປັນພະຍາດອະຫິວາໝູ:
ສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດອະຫິວາໝູ ແມ ່ນສ ັດທີ່ ສະແດງອາການ ຂອງພະຍາດອະຫິວາ
ໝູ ຢ່າງຊ ັດເຈນ.
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ສ ັດທີ່ ຖືວາ່ ສ ົງໃສເຈັບຍ້ອນພະຍາດອະຫິວາ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ເຈັບປ່ວຍ ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູຊ ັດເຈນ ແຕ່
ຜົນຂອງການວິໄຈໄດ້ພບ
ົ ເຫັ ນ ແລະ ຢັງຢື
້ ນວ່າມີເຊືອ
້ ພະຍາດອະຫິວາໜູ.



ສ ັດທີ່ ສ ົງໃສຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດອະຫິວາໝູ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຢູຮ
່ ວ
່ ມກ ັນກ ັບສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດອະຫິວາ ໝູ ແລະ ສ ັດທີ່ ບໍ່ ໄດ້ສ ັກຢາ
ປ້ອງກ ັນ ແລ້ວນ ໍາເອົ າໄປລ້ຽງໃນບ່ອນທີ່ ຫາກໍ່ ເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູ.



ໜ້າທີ່ ຂອງອ ົງການຈ ັດຕງແຕ່
ັ້
ລະຂນ:
ັ້
-

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫຼື

ຜູທ
້ ີ່ ພົບເຫັ ນອາການຂອງສ ັດດງັ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນນ,
ັ້

ຕ້ອງ

ລາຍງານໃຫ້ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ພາຍໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງ.
-

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ສູນກາງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງເມືອງ ເພື່ ອລ ົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບງົ່ ມ ັດຕິພະຍາດສ ັດ, ສ ົມທົບ
ກ ັບສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ເພື່ ອກວດກາສະພາບພະຍາດ ທີ່
ກາລ
ໍ ັງລະບາດ, ແຍກກ ັກຂ ັງສ ັດເຈັບ ແລະ ທ ໍາການປີ່ ນປົວ, ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ
ແລະ ສິ່ ງເສດເຫລືອຈາກສ ັດ.

-

ສູນສ ັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມ ົງເມືອງ ລາຍງານຕໍ່ ໃຫ້ຂະແຫນງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງແຂວງ ແລະ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເພື່ ອວາງມາດຕະການ
ປ້ອງກ ັນ ແລະ ການກ ັດກນການແຜ່
ັ້
ລາມຂອງໂລກລະບາດສ ັດ.

-

ຂະແໜງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງແຂວງ ລາຍງານໃຫ້ທາ່ ນເຈົາ້ ແຂວງຊາບ ເພື່ ອ
ປະກາດ ເປັນເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.



ການເກີອດຫ້າມ:
1. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍນນອອກຈາກບໍ
ັ້
ລິເວນເດີມ ທີ່
ສ ັດຢູ່
2. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ

ແລະ

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ

ທີ່ ພົວພັນກ ັບພະຍາດອະຫິວາ

ໝູເຂົ້າ-ອອກ ໃນເຂດເກີດໂລກລະບາດຢ່າງເດັດຂາດ.

29

3.

ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ຖມ
ິ້ ຊາກສ ັດນນັ້ ລ ົງໜອງ ຫລື ຫ້ວຍນາໍ້ ລ ໍາເຊ, ຕ້ອງເຜົ າ
ຫລື ຝັງ ຊາກສ ັດ ທີ່ ຕາຍນນັ້ ໂດຍຝັງເລິກ ໃຫ້ສວ
່ ນເທິງສຸດຂອງຊາກສ ັດ ຕໍ່
ຈາກໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.



ຂ ົງເຂດເກືອດຫ້າມ:
ການ
ໍ ົດເຂດໂລກລະບາດສ ັດ ຕ້ອງມີລ ັດສະໝີ ບໍ່ ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ ໃນທ້ອງຖິ່ ນ
ທີ່ ກວດພົບພະຍາດອະຫິວາໝູ.



ການປ້ອງກ ັນ:
-

ໃຫ້ດມນ
ື່ າສະອາດ
ໍ້

ແລະ

ອາຫານ

ທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ

ຢ່າງພຽງພໍ ກ ັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງສ ັດ.
-

ຄອກສ ັດ ແລະ ບໍລິເວນອອ້ມຮອບຕ້ອງອະນາໄມ ເປັນປະຈາໍ

-

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສຸກຂະພາບ ຂອງສ ັດເປັນປົກກະຕິ

-

ສ ັກຢາວ ັກຊິນປ້ອງກ ັນພະຍາດອະຫິວາໝູ ອາຍຸ 2.5 ປີ ເດືອນ ຂືນ
້ ໄປ ແລະ ມີ
ໄລຍະຄູມ
້ ກ ັນສ ັດໄດ້ 1 ປີ .



ລ ົບລ້າງການເກືອດຫ້າມ:
ເມື່ ອເຫັ ນວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບເປັນໃນເຂດໂລກລະບາດ

ໂຕສຸດທ້າຍຫາຍດີ

ເປັນ

ປົກກະຕິ ຈ ົນຄ ົບ 12 ມື້ ແລະ ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດ ເຈັບຕໍ່ ໄປອີກ ຈຶ່ ງສາມາປະກາດ
ຍ ົກເລີກເຂດໂລກລະບາດໄດ້.
5. ພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ:


ສ ັດເປັນພະຍາດປາກເປ່ືອຍລ ົງເລັ ບ:
ສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ ແມ ່ນສ ັດທີ່ ສະແດງອາການຂອງພະຍາດ
ປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບຢ່າງຊ ັດເຈນ.



ສ ັດທີ່ ຖືວາ່ ເປັນພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ເປັນເຈັບ

ມີລ ັກສະນະເປັນຕຸມ
່

ຕາມບໍລິເວນປາກ,

ຫວ່າງເລັ ບ,

ເຕົ້ານ ົມ, ແລະ ນາລາຍໄຫລ
ໍ້
ແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການຂອງພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ
ອອກຊ ັດເຈນ ແລະ ຜົນຂອງການວິໄຈຈາກເລືອດໃສກໍ່ ຢງຢື
ັ້ ນວ່າມີເຊືອ
້ ພະຍາດປາກ
ເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ.
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ສ ັດທີ່ ໃສໃສຕິດເຊື່ ອພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ:
ແມ ່ນສ ັດທີ່ ຢູຮ
່ ວ
່ ມກ ັນກ ັບສ ັດທີ່ ເປັນພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ ແລະ ສ ັດທີ່ ບໍ່ ໄດ້
ສ ັກຢາປ້ອງກ ັນ ແລ້ວນ ໍາເອົ າໄປລ້ຽງໃນບ່ອນທີ່ ຫາກໍ່ ເກີດພະຍາດປາເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ .



ໜ້າທີຂອງອ ົງການຈ ັດຕງແຕ່
ັ້
ລະຂນ:
ັ້
-

ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ

ຫຼື

ຜູທ
້ ີ່ ພົບເຫັ ນອາການຂອງສ ັດດງັ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນນ,
ັ້

ຕ້ອງ

ລາຍງານໃຫ້ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານ ພາຍໃນ 24 ຊວົ່ ໂມງ.
-

ສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ຫລື ນາຍບ້ານຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ສູນກາງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງເມືອງ ເພື່ ອລ ົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບງົ່ ມ ັດຕິພະຍາດສ ັດ, ສ ົມທົບ
ກ ັບສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ແລະ ນາຍບ້ານ ເພື່ ອກວດກາສະພາບພະຍາດ ທີ່
ກາລ
ໍ ັງລະບາດ, ແຍກກ ັກຂ ັງສ ັດເຈັບ ແລະ ທ ໍາການປີ່ ນປົວ, ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ
ແລະ ສິ່ ງເສດເຫລືອຈາກສ ັດ.

-

ສູນສ ັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມ ົງເມືອງ ລາຍງານຕໍ່ ໃຫ້ຂະແຫນງລ້ຽງສ ັດ ແລະ
ການປະມ ົງແຂວງ ແລະ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ເພື່ ອວາງມາດຕະການ
ປ້ອງກ ັນ ແລະ ການກ ັດກນການແຜ່
ັ້
ລາມຂອງໂລກລະບາດສ ັດ.

-

ຂະແໜງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງແຂວງ ລາຍງານໃຫ້ທາ່ ນເຈົາ້ ແຂວງຊາບ ເພື່ ອ
ປະກາດ ເປັນເຂດໂລກລະບາດສ ັດ.



ການເກີອດຫ້າມ:
1. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ ທີ່ ກາລ
ໍ ັງເຈັບປ່ວຍ ຫລື ຕາຍນນອອກຈາກບໍ
ັ້
ລິເວນເດີມ ທີ່
ສ ັດຢູ່
2. ຫ້າມເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ

ແລະ

ຜະລິດຕະພັນສ ັດ

ທີ່ ພົວພັນກ ັບພະຍາດອະຫິວາ

ໝູເຂົ້າ-ອອກ ໃນເຂດເກີດໂລກລະບາດຢ່າງເດັດຂາດ.
3. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ຖມ
ິ້ ຊາກສ ັດນນ
ັ້ ລ ົງໜອງ ຫລື ຫ້ວຍນາໍ້ ລ ໍາເຊ, ຕ້ອງເຜົ າ
ຫລື ຝັງ ຊາກສ ັດ ທີ່ ຕາຍນນັ້ ໂດຍຝັງເລິກ ໃຫ້ສວ
່ ນເທິງສຸດຂອງຊາກສ ັດ ຕໍ່
ຈາກໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.
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ຂ ົງເຂດເກືອດຫ້າມ:



ການ
ໍ ົດເຂດໂລກລະບາດສ ັດ ຕ້ອງມີລ ັດສະໝີ ບໍ່ ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ ໃນທ້ອງຖິ່ ນ
ທີ່ ກວດພົບພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ.
ການປິ່ ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກ ັນ.



1. ການປິ່ ນປົວ:
ການປິ່ ນປົວ ແມ ່ນແນໃສ່ການຂ້າເຊືອ
້ ກາະໂລກ ທີ່ ເຂົ້າແຊກຊ້ອນ, ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້
ທາປາ (ເມທີແລັ ນບລູ, ນາສ
ໍ້ ມ,
ົ້ ໝາກນາວ), ໃຊ້ຟອກໂມນ 3% ລ້າງຕີນ ແລະ
ຂ ັງສ ັດເຈັບໄວ້ ຢູບ
່ ອ
່ ນສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດີ, ກໍລະນີຮາ້ ຍແຮງຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານ
ເຊືອ
້ ສ ັກກ້າມ ຫລື ສ ັກເສັ້ນ.
2. ການປ້ອງກ ັນ:
-

ແຍກສ ັດເຈັບ

ອອກຈາກຝູງແລ້ວ

ທ ໍາການປີ່ ນປົວ

ແລະ

ຈາກ
ໍ ັດຂອບເຂດ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງມ ັນ.


ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາສຸກຂະພາບ ຂອງສ ັດ ເປັນປະຈາ.
ໍ

ລ ົບລ້າງການເກືອດຫ້າມ:
ເມື່ ອເຫັ ນວ່າສ ັດທີ່ ເຈັບ
21

ມື້

ແລະ

ໃນເຂດໂລກລະບາດໂຕສຸດທ້າຍຫາຍດີປກ
ົ ະຕິ

ບໍ່ ມີສ ັດໂຕໃດເຈັບຕໍ່ ໄປອີກ

ຈ ົນຄ ົບ

ຈື່ ງສາມາດປະກາດຍ ົກເລີກເຂດ

ໂລກລະບາດໄດ້.
ໝວດທີ່ 5
ການຂ້າສ ັດ ປລະ ການກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ :
ມາດຕາ 24: ວ່າດ້ວຍຫລ ັກການທົ່ ວໄປ.
ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ບກ
ຸ ຄ ົນຫລືກມ
ຸ ຄ ົນຂ້າ,

ຄ ົວ,

ປາດເອົ າກະດູກອອກ,

ຄ ົວເອົ າຊີນ
້

ຫລື

ຜະລິດຕະພັນຈາກສ ັດປະເພດເຊັ່ ນ: ງ ົວ-ຄວາຍ, ໝູ, ແກະ, ແບ້ ແລະ ໝາ ເພື່ ອຈາໜ່
ໍ າຍ
ຢູທ
່ ີ່ ສະຖານທີ່ ໃດໆ. ນອກຈາກວ່າສະຖານທີ່ ນນ
ັ້ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ ແລະ ຢັງຢື
້ ນມາດຖານ
ເຕັກນິກໂຮງຂ້າສ ັດ ແລະ ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ ຈາກກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຫລື ພະ
ແນກກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດເສຍກ່ອນ.
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ມາດຕາ 25: ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່ ສາ້ ງໂຮງຂ້າສ ັດ.


ບຸກຄ ົນຫລືກມ
ຸ່ ຄ ົນໃດທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຈະສ້າງຕງໂຮງຂ້
ັ້
າສ ັດ,

ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ

ຫລື

ຂືນ
້ ທະບຽນສະຖານທີ່ ໆຈະຂ້າສ ັດຈະຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ

ຈາກກ ົມລ້ຽງສ ັດ

ແລະ

ການປະມ ົງ ຫລື ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື
ເຂດພິເສດ ໂດຍມີລະບຽບຂນຕອນດ
ັ້
ງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້
-

ສ ໍາລບ
ັ ໂຮງຂ້າສ ັດ ຈະຕ້ອງຢື່ ນຄ ໍາຮ້ອງຕາມແບບ ຟອມ ຕ 001 ຕໍ່ ກ ົມລ້ຽງສ ັດ
ແລະ ການປະມ ົງ.

-

ສ ໍາລບ
ັ ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍຈະຕ້ອງຢື່ ນຄ ໍາຮ້ອງຕາມແບບຟອມ ຕ 001 ຕໍ່

ພະ

ແນກ ກະສິກ ໍາປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ.




ເອກະສານທີ່ ຕິດຄ ັດກ ັບຄ ໍາຮ້ອງຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ:
-

ບ ົດສະເໜີໂຄງການ.

-

ບ ົດວິພາກເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ

-

ແຜນຜັງເຕັກນິກດ້ານການກໍ່ ສາ້ ງ

-

ແຜນທີ່ ສະແດງເຖິງບໍລິເວນ ທີ່ ຈະຖືກນ ໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ ອ້ອມຮອບ.

ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຫລື ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແຂວງ,
ກາແພງນະຄອນ
ໍ
ຫລື ເຂດພິເສດ ຈະອະນຸຍາດອອກໃບຢັງຢື
້ ນ ມາດຖານໂຮງງຂ້າ
ສ ັດ ຫລື ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ ກໍ່ ຕໍ່ເມື່ ອບຸກຄ ົນ ຫລື ກຸມ
່ ຄ ົນ ທີ່ ສະເໜີ ນນັ້ ມີເງື່ ອນໄຂ
ຄ ົບຖ້ວນ ຕາມມາດຕາ 25 ຂອງການ
ໍ ົດໝາຍເຕັກນິກສະບ ັບນີ.້



ສ ໍາລບ
ັ ເອກະສານທີ່ ຈາເປັ
ໍ ນສ ໍາລບ
ັ ການຂໍອະນຸຍາດ

ອອກແບບ

ແລະ

ການກໍ່ ສາ້ ງ

ໂຮງຂ້າສ ັດ ໃຫ້ພວ
ົ ພັນກ ັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກ ົງ ເຊັ່ ນ: ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ
(ຜັງເມືອງ) ຈາກກະຊວງຄ ົມມະນາຄ ົມ ຂ ົນສງົ່ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ ສາ້ ງ, ໃບອະນຸຍາດ
ດ ໍາເນີນທຸລະກິດຈາກກະຊວງການຄ້າ ແລະ ທ້ອງທ່ຽວ ແລະ ເອກະສານອື່ ນໆ.
ມາດຕາ 26: ວ່າດ້ວຍມາດຖານດ້ານເຕັກນິກຕາໍ່ ສຸດ ສ ໍາລ ັບການກໍ່ ສາ້ ງໂຮງຂ້າສ ັດ.
ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນຜະລິດຕະພັນສ ັດ

ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສະອາດປອດໄພ,

ຖືກຕ້ອງຕາມຫລກ
ັ

ອະນາໄມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ ຜູທ
້ ີ່ ປະຕິບ ັດງານ, ໂຮງຂ້າສ ັດ ຕ້ອງມີມາດຖານເຕັ ກນິກ
ຕາໍ່ ສຸດດງັ່ ຕໍ່ ໄປນີ:້
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ກ. ມາດຖານທົ່ ວໄປ:
-

ໂຮງຂ້າສ ັດຕ້ອງຢູໃ່ ນສະຖານທີ່ ໂນນ,
ໂຮງພະຍາບານ,

ໂຮງຮຽນ,

ຫ່າງໄກສ ົມຄວນຈາກເສດທີ່ ມີຊຸມຊ ົນໜາແໜ້ນ,

ແຫລ່ງນາບໍ
ໍ້ ລິໂພກ

ແລະ

ມີຮວປ້
ົ້ ອງກ ັນຄ ົນ

ແລະ

ສ ັດ

(ລະບຽບການຂອງຜັງເມືອງແລະສິ່ ງແວດລ້ອມ).
-

ຕ້ອງມີຄອກຂ ັງສ ັດ ຫລື ບ່ອນພັກຜ່ອນສ ັດສ ໍາລບ
ັ ການກວດກາກ່ອນຂ້າ.

-

ຕ້ອງມີຄອກສ ັດ

ສ ໍາລບ
ັ ກ ັກຂ ັງສ ັດທີ່ ສ ົງໃສວ່າຕິດພະຍາດ

ແລະມີບອ
່ ນຜ່າຊາກສ ັດ

ແລະ

ທ ໍາລາຍຊາກສ ັດ (ເຕົາເຜົ າ, ໝໍ້ ຕມ)
ົ້
ແຍກຢູຕ
່ າ່ ງຫາກ ໂດຍຫ່າງໄກຈາກບ່ອນຂ້າສ ັດ ແລະ
ສະຖານທີ່ ກ ັກຂ ັງສ ັດທົ່ ວໄປ.
-

ຕ້ອງມີບອ
່ ນປະຕິບ ັດງານຢ່າງພຽງພໍ ເປັນຕນແມ
ົ້
່ນ: ບ່ອນຂ້າ, ບ່ອນຄ ົວ, ບ່ອນປາດແຍກເອົ າ
ກະດູກອອກ ແລະ ບ່ອນເກັບມ ້ຽນ ຜະລິດຕະພັນເປັນຕນ.
ົ້

-

ຕ້ອງມີຫອ
້ ງການ ຫລື ຫ້ອງປະຊຸມແຍກຢູຕ
່ າ່ ງຫາກ.

-

ຕ້ອງມີຫອ
້ ງປ່ຽນເຄື່ ອງນຸງ, ຫ້ອງນາ,
ໍ້ ບ່ອນລ້າງມື, ຫ້ອງກິນເຂົ້າ, ຫ້ອງພັກຜ່ອນຕ່າງຫາກ
ສ ໍາລກ
ັ ພະນ ັກງານແລະກາມະກອນປະຈ
ໍ
າໂຮງຂ້
ໍ
າສ ັດ

ແລະ

ຫ້ອງສະເພາະພະນ ັກງານ

ກວດກາ ອະນາໄມຊີນ
້ .
-

ຕ້ອງມີລະບ ົບທ ໍາລາຍສິ່ ງເສດເຫລືອ (ເຕົາເຜົ າ, ອ່າງເກັບສິ່ ງເສດເຫລືອ...) ແລະ ລະບ ົບ
ບ ໍາບ ັດນາເສັ
ໍ້ ຍ (ຮ່ອງລະບາຍ, ອ່າງເກັບນາ…).
ໍ້
ຂ. ມາດຖານການກໍ່ ສາ້ ງຢູໃ່ ນໂຮງຂ້າສ ັດ:



ມີເນືອ
້ ທີ່ ພຽງພໍ ສ ໍາລບ
ັ ການຂ້າ ແລະ ຄ ົວສ ັດໃນຈານວນທີ່
ໍ
ນ ໍາມາຂ້າໃນແຕ່ລະມື.້



ຝາຂອງໂຕອາຄານໂຮງຂ້າສ ັດ

ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຊີມ ັງ

ໂດຍໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສູງແຕ່ລະປະເພດານ

ເຖິງພື້ນບໍ່ ໃຫ້ຕາໍ່ ກວ່າ 4 ແມັດ.


ພື້ນຕ້ອງກໍ່ ສາ້ ງດ້ວຍເບຕ ົງເສີມເຫລັ ກ ປູດວ
້ ຍກາໂລ ຫລື ຄ ັດມ ັນ.



ຫລ ັງຄາມຸງດ້ວຍສ ັງກະສີ ຫລື ກະເບືອ
້ ງ.



ຕ້ອງມະລະບ ົບນາທີ່
ໍ້ ສະອາດ, ໄຟຟ້າ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ລະບ ົບຖ່າຍເທອາກາດຢ່າງ
ພຽງພໍ .
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ຕ້ອງມີຂໍເກາະທີ່ ເຮັດດ້ວຍວ ັດຖຸທີບໍ່ເຂົ້າໝຽງ ແລະ ທ ໍາຄວາມສະອາດງ ່າຍ ສ ໍາລບ
ັ ຫ້ອຍສ ັດ
ແລະ ເຄື່ ອງໃນສ ັດ.



ຕ້ອງມີໂຕະ, ຕງັ່ ຮ ັບໃຊ້ ໃນເວລາປະຕິບ ັດງານ. ໜ້າໂຕະທີ່ ຮ ັບໃຊ້ ວຽກງານຢູໂ
່ ຮງຂ້າສ ັດ
ຄວານເຮັດສະແຕນເລດ ຫລື ປູດວ
້ ຍກາໂລ, ຕງັ່ ນງັ່ ຄວນເຮັດດ້ວຍຊີມ ັງ ຫລື ວ ັດຖຸອື່ນທີ່ ບໍ່
ເຂົ້າໝ້ຽງ ແລະ ສາມາດທ ໍາຄວາມສະອາດງ ່າຍ ຕ້ງມີຫອ
້ ງສ ໍາລ ັບຄ ົວພຸງ, ໃສ້ ຕ່າງຫາກ.



ຕ້ອງມີບອ
່ ນລ້າງມື ໃຫ້ພຽງພໍ ຢູແ
່ ຕ່ລະອ ັນ ທີ່ ເຮັດວຽກ (ສະເພາະບ່ອນຂ້າ, ຄ ົວ ແລະ ກວດ
ຊີນ
້ ຕ້ອງໃຊ້ດວ
້ ຍກ ັອກ ທີ່ ມີລະບ ົບການປີ ດເປີ ດທີ່ ບໍ່ ໃຊ້ດວ
້ ຍມື).



ຕ້ອງຈ ັດໃຫ້ມທ
ີ າງເຂົ້າສ ໍາລບ
ັ ສ ັດເປັນ ແລະ ທາງນ ໍາເອົ າຊີນ
້ ອອກຈາໜ່
ໍ າຍ ໂດຍໃຫ້ຢຄ
ູ່ ົນລະ
ທິດທາງ.



ຕ້ອງມາເກັບມ ້ຽນຊີນ
້ ທີ່ ສະອາດ (ສາງເຢັນ).

ມາດຕາ 27: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດເວລາ ເພື່ ອກວດກາສ ັດກ່ອນຂ້າ.


ສ ັດທີ່ ນ ໍາມາຂ້າຕ້ອງໄດ້ທ ໍາກການກວດກາກ່ອນຂ້າທຸກໆໂຕເຊັ່ ນ:
-

ກວດກາເອກະສານ ທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງກ ົດລະບຽບກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ
ປ່າໄມ ້ ສະບ ັບເລກທີ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97.

-

ກວດກາ ຕາມລະບ ົບຕ່າງໆ ຕາມຫລກ
ັ ວີຊາການ ຂອງສ ັດຕະວະແພດ ແລະ ຢັງຢື
້ ນວ່າ
ສ ັດດງັ່ ກ່າວ ມີສຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮດີ.



ການປະຕິບ ັດກ່ອນການຂ້າຈະຕ້ອງປະຕິບ ັດພາຍໃນມືດ
້ ຽວກ ັນກ ັບມືທີ່ຈະນ ໍາສ ັດເຂົ້າໄປຂ້າ .
ຖ້າສ ັດຫາກເກັບຮ ັກສາໄວ້ພາຍໃນໂຮງຂ້າສ ັດເກີນກວ່າ 24 ຊວົ່ ໂມງ, ການກວດກາກ່ອນຂ້າ
ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບ ັດອີກເທື່ ອໃຫມ ່ໃນມືຕ
້ ໍ່ ມາ ຫລື ໃນມືດ
້ ຽວກ ັນກ ັບມືທ
້ ີ່ ຈະນ ໍາສ ັດດງັ່ ກ່າວເຂົ້າ
ໄປຂ້າ.



ສ ັດທີ່ ຮ ັກສາໄວ້ໃນຄອກກ່ອນເຂົ້າໄປຂ້າຕ້ອງໄດ້ຮ ັບອາຫານ, ນາທີ່
ໍ້ ພຽງພໍ , ບ່ອນພັກທີ່ ສະອາດ
, ມີເນືອ
້ ທີ່ ພຽງພໍ , ບໍ່ ແອອ ັດ ແລະ ບໍ່ ໃຫ້ບ ັງຄ ັບສ ັດຮຸນແຮງເກີນໄປ (ຫ້າມທໍລິມານສ ັດ ຫລື ມີ
ພິລດ
ຸ ວ່າສ ັດຈະຖືກນ ໍາໄປຂ້າ)



ໃນບາງກໍລະນີເຊັ່ ນ: ສ ັດຖືພາ, ສ ັດທີ່ ຈະຕ້ອງຕອນ ທີ່ ມີຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ ຈະນ ໍາສ ັດອອກຈາກ
ບໍລິເວນໂຮງຂ້າສ ັດ, ສ ັດຕ້ອງໄດ້ຮ ັບ ອະນຸຍາດ ແລະການຢັງຢື
້ ນ ຢ່າງເປັນລາຍລ ັກອ ັນສອນ
ຈາກພະນ ັກງານສ ັດຕະວະແພດ.
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ມາດຕາ 28: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດ ວີທີການຂ້າ, ການອະນາໄມ ແລະ ການວາງຂາຍ.
1. ວິທີການຂ້າສ ັດ:


ສ ັດທຸກໆໂຕກ່ອນຈະນ ໍາເຂົ້າຂ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜາ່ ນການກວດກາຈາກສ ັດຕະວະແພດ ແລະຕ້ອງ
ລ້າງໂຕສ ັດດ້ວຍນາສະອາດ
ໍ້
ເພື່ ອໃຫ້ສທີ່
ິ່ ເປື້ ອນເປີ ອອກເສຍກ່ອນ.



ສ ັດທີ່ ນ ໍາເຂົ້າໄປບ່ອນຂ້າແລ້ວ ຕ້ອງຂ້າໂດຍໄວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດ້.



ກາຂ້າສ ັດປະເພດ ງ ົວ-ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້

ແລະ ໝູ ຄວນຫລີກລ້ຽງທີ່ ສຸດ ບໍ່ ໃຫ້ຂາ້ ແບບ

ທໍລະມານເກີນໄປເຊັ່ ນ: ໃຊ້ຄອ
້ ນຕີຫວ
ົ , ຂວານສ ັບ ຄວນໃຊ້ປືນສ ໍາລບ
ັ ຂ້າສ ັດ ຫລື ຊ ັອດ
ດ້ວຍໄຟຟ້າ.
2. ຫລ ັກການອະນາໄມພື້ນຖານ ສ ໍາລ ັບໂຮງຂ້າສ ັດ.


ໂຮງຂ້າສ ັດຕ້ອງມີເງື່ ອນໄຂສ ໍາລບ
ັ ບ ົບປ້ອງກ ັນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສ ົມ ເພື່ ອສະດວກໃນ
ການຄວບຄຸມ ການເຂົ້າ-ອອກຂອງຄ ົນ ແລະ ສ ັດ.



ໂຮງຂ້າສ ັດ ແລະ ບໍລິເວນ ທີ່ ໃຊ້ເປັນ ບ່ອນກ ັກຂ ັງສ ັດ ກ່ອນນ ໍາເອົ າໄປຂ້າ ຕ້ອງຮ ັກສາໃຫ້ມ ີ
ຄວາມສະອາດຢູຕ
່ ະຫລອດເວລາ ໂດຍໃຫ້ອະນາໄມຂ້າເຊືອ
້ ຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄງັ້ ຫລື ກໍລະນີ
ພົບພະຍາດສ ັດຕິດຕໍ່ ຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 24 ແລະ 37 ຂອງກ ົດລະບຽບກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສະບ ັບເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97 ແລະ ບ່ອນກ ັນຂ ັງສ ັດນນ
ັ້
ຕ້ອງໃຊ້ສະເພາະ ການຂ ັງສ ັດເທົ່ ານນັ້ ຫ້າມນ ໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງອື່ ນ.



ສະຖານທີຂາ້ ສ ັດ, ຕ ົວສ ັດ ແລະ ຫ້ອງທີໃຊ້ໃນການເກັບມ ້ຽນຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຕ້ອງ
ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດທຸກໆມື້ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເທື່ ອ ຕໍ່ ອາທິດ ດ້ວຍປູນຂາວ ຫລື
ໂສດາໄຟ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມຄ ໍາແນະນ ໍາຂອງພະນ ັກງານກວດກາ ອະນາໄມຊີນ
້ ຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ.



ວ ັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ ໂຕະ, ຕງັ່ ແລະ ເຄື່ ອງມືຕາ່ ງໆ ທີ່ ຮ ັບໃຊ້ໃນການຂ້າ ແລະຄ ົວ ສ ັດ ຕ້ອງທ ໍາ
ຄວາມສະອາດທຸກຄງທັ
ັ້ ງ ກ່ອນ ລະພາຍຫລ ັງການນ ໍາໃຊ້.



ຕ້ອງມີມາດຕະການຄວບຄຸມກວດກາແມງໄມ ້ຕ່າງໆນ ັບທັງ ນ ົກ, ໜູ, ໝາ, ແລະ ແມວ ຢ່າງສະ
ໝາໍ່ ສະເໝີ ພາຍໃນ ແລະ ບໍລິເວນຂອງໂຮງຂ້າສ ັດ.



ໃນກໍລະນີທີ່ຈາເປັ
ໍ ນຕ້ອງໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ ້ ຕ້ອງແມ ່ນຢາທີ່ ອະນຸຍາດ

ໃຫ້ໃຊ້ພາຍໃນໂຮງຂ້າສ ັດ

ເທົ່ ານນເຊັ່
ັ້ ນ: ໂກໂຣຟົສ, ດີແອບດຣິນ... ແລະ ເວລານ ໍາໃຊ້ຕອ
້ ງມີຄວາມລະມ ັດລະວ ັງ ໂດຍ
ປະຕິບ ັດຕາມການແນະນ ໍາຂອງນ ັກວິຊາການຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ.
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ຊິນ
້ ສ່ວນ ຫລື ເສດເຫລືອຕ່າງໆຂອງສ ັດ ທີ່ ນ ໍາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ນນຕ້
ັ້ ອງໄດ້ທ ໍາລາຍຖິມ
້ ຢູໃ່ ນໂຮງຂ້າສ ັດ.

3. ຫລ ັກການອະນາໄມສ ໍາລບ
ັ ພະນ ັກງານ ແລະ ກ ໍາມະກອນຢູໂ
່ ຮງຂ້າສ ັດ.


ພະນ ັກງານ ແລະ ກາມະກອນ
ໍ
ທີ່ ຈະບ ັນຈຸເຂົ້າໃນໂຮງຂ້າສ ັດ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອ ົບຮ ົມ ເປັນຢ່າງ
ດີຈາກໂຮງຂ້າສ ັດ

ພ້ອມຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການຢັງຢື
້ ນ

ສຸກຂະພາບ

ຈາກແພດໂດຍບໍ່ ມີພະຍາດ

ຕິດແປດຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ ນ: ພະຍາດລ ໍາໄສ້ ຊາເຮື
ໍ້ ອ
້ , ພະຍາດຕ ັບອ ັກເສບ, ພະຍາດວ ັນນະໂລກ,
ພະຍາດຜິວຫນ ັງເປັນຕນ:
ົ້ ຂີເ້ ຮືອ
້ ນ, ຂືກ
້ າກ, ຂີຫ
້ ິດ, ຂີທ
້ ດ
ູ …


ພະນ ັກງານ ແລະ ກາມະກອນ
ໍ
ທີ່ ເຮັດວຽກຢູໂ
່ ຮງຂ້າສ ັດ ຄວນຮ ັກສາດ້ານອະນາໄມ ແລະ ຄວາມ
ສະອາດຢ່າງດີໃນເວລາປະຕິບ ັດງານ ຕ້ອງໃສ່ເຄື່ ອງນຸງ່ ແລະ ເຄື່ ອງປົກປ້ອງຮ່າງກາຍ ທີ່ ສະອາດ
ຖຶກຫລ ັກອະນາໄມ ເຊັ່ ນ: ໝວກ, ເກີບໂບກ, ເສືອ
້ ຄຸມ, ເສືອ
້ ກ ັນເປື້ ອນ, ຖ ົງມື ແລະ ຕ້ອງ
ອະນາໄມ ເກັບມ ້ຽນໃນບ່ອນທີ່ ການ
ໍ ົດໄວ້ ພາຍຫລ ັງສ ໍາເລັ ດວຽກງານແລ້ວທຸກຄງ.
ັ້



ບຸກຄ ົນທີ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢ້າມໂຮງຂ້າສ ັດນນຕ້
ັ້ ອງນຸງ່ ເຄື່ ອງສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ເສືອ
້ ຄຸມ,
ເກີບໂບກ, ໝວກ ທີ່ ໂຮງຂ້າສ ັດກະກຽມໄວ້ໃຫ້ເທົ່ ານນ.
ັ້



ເຄື່ ອງນຸງ່ ຫົ່ ມ, ເຄື່ ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເຮັດວຽກ ຕ້ອງເກັບຮ ັກສາໄວ້ໃນຕູສ
້ ະເພາະພໍ ໃຜລາວ.



ຫ້າມສູບຢາ, ກິນອາຫານ, ຄ້ຽວໝາກ, ຖມົ່ ນາລາຍຢູ
ໍ້
ໃ່ ນສະຖານທີ່ ຂ້າສ ັດ, ຄ ົວສ ັດ ແລະ ເກັບ
ມ ້ຽນຊາກສ ັດເດັດຂາດ.

4. ການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສ ັດ:


ພາຫະນະທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້

ຕ້ອງເປັນພາຫະນະນະສະເພາະຂ ົນສງົ່ ຊືນ
້ ເທົ່ ານນັ້

ບໍ່

ແມ ່ນພາຫະນະດຽວກ ັນທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂ ົນ ສງົ່ ສ ັດເປັດ.


ພະຫະນະທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົາໃນການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້ ນນ
ັ້ ຕ້ອງມີການປົກ ຫລື ຫຸມ
່ ຫໍເປັນຢ່າງດີ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນ
ຂີຝ
້ ນ
ຸ່ , ແມງວ ັນ ແລະ ສິ່ ງອື່ ນໆ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານປົນເປື້ ອນໃສ່ຊນ
ີ້ ໄດ້.



ພາຫະນະທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້ ນນ
ັ້

ຕ້ອງມີລະບ ົບທ ໍາຄວາມເຢັນ

ໃນກໍລະນີ ທີ່ ມີການ

ຂ ົນສງົ່ ທາງໄກ ແລະ ໃຊ້ເວລາເກີນກວ່າ 2 ຊວົ່ ໂມງ.


ພາຫະນະທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້ ນນ
ັ້ ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ດ້ວຍ ໂສດາ
ໄຟ ທັງກ່ອນ ແລະ ພາຍຫລ ັງທີ່ ນ ໍາໃຊ້ທກ
ຸ ຄງ.
ັ້
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ຢູໃ່ ນພາຫະນະດຽວກ ັນທີ່ ຂ ົນສງົ່ ຮ່ວມກ ັບຊີນ
້ ນນ
ັ້

ຫ້າມບໃຫ້ມວ
ີ ັດຖຸສງຂອງຊະນິ
ິ່
ດທີ່ ພາໃຫ້ມ ີ

ຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ ຄຸນນະພາບຂອງຊີນ
້ ແລະ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ຜູບ
້ ໍລິໂພກເຊັ່ ນ: ຢາປາບສ ັດຕູ
ພືດ, ກະຕຸກນາມ
ໍ້ ັນ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ປຸຍ ແລະ ສານເຄມີອນໆ
ື່


ກ່ອນທີ່ ຈະມີການຂ ົນສງົ່ ປະເພດເຄື່ ອງໃນ ເຊັ່ ນ: ກະເພາະ, ລ ໍາໃສ້ ຕ້ອງໄດ້ທ ໍາຄວາວມ
ສະອາດ ລ້າງ ຂູດ ໃຫ້ສະອາດ (ສ ໍາລບ
ັ ຫົວ ແລະ ຕີນຂອງສ ັດໃຫຍ່ ຕ້ອງໄດ້ຂດ
ູ ຂ ົນອອກ
ເສຍ ກ່ອນ).



ໃນເວລາຂ ົນສງົ່ ຊາກສ ັດ ໝດ
ົ ໂຕ, ເຄິ່ ງໂຕ ຫລື ນຶ່ ງສ່ວນສີ່ ຂອງຊາກ ຕ້ອງໄດ້ແຂວນໄວ້
ຫລື ໃສ່ພາຊະນະ ຫລື ຖ ັງບ ັນຈຸ ທີ່ ມີສງປົ
ິ່ ກປິ ດ ສະເພາະຜະລິດຕະພັນສ ັດ ອື່ ນໆ ຕ້ອງ
ແຍກໃສພາຊະນະ ຫລື ຖ ັງ ພໍ ໃຜພໍ ມ ັນ ແລະ ມີສງປົ
ິ່ ກປິ ດເໝາະສ ົມ.



ພາຊະນະທີ່ ນ ໍາໃຊ້ໃນການຂ ົນສງົ່ ຊີນ
້
ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍວ ັດຖຸທີ່ບໍ່ ເຂົ້າໝ້ຽງ ແລະ ອະນາໄມໄດ້
ງ ່າຍເຊັ່ ນ: ຖ ັງສະແຕັນເລດ, ເຂ້ງ ຫລີ ຕ່າ ທີ່ ເຮັດດ້ວຍປະລາດສະຕິກ.

5. ຫລ ັກການອະນາໄມສ ໍາລບ
ັ ວາງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ.


ບ່ອນທີ່ ມີເງື່ ອນໄຂເປັນໄປໄດ້ ຊີນ
້ ແລະ ເຄື່ ອງໃນ ທີ່ ວາງຂາຍຢູຕ
່ ະຫລາດ ຄວນຫ້ວຍໄວ້
ໂດຍໃຊ້ຂໍເກາະ ທີ່ ເຮັດດ້ວຍວ ັດຖຸທີ່ບໍ່ ເຂົ້າໝ້ຽງ ແລະ ທ ໍາຄວາມສະອາດງ ່າຍ.



ໃນກໍລະນີ ທີ່ ວາງຂາຍຢູເ່ ທິງໂຕະ ຊີນ
້ ແລະ ເຄື່ ອງໃນ ບໍ່ ໃຫ້ປະປົນເລືອດ ແລະ ກ້ອນ
ເລືອດທີ່ ວາງຂາຍຕ້ອງແບ່ງໄວ້ ໃນຖ ັງຕ່າງຫາກຫລືດທ
ີ ີ ສດ
ຸ ຄວນໃສ່ໃນຕູແ
້ ກ້ວ ແລະ ຕ້ອງຈ ັດ
ວາງຢູເ່ ທິງໂຕະ ທີ່ ສະອາດ ແລະ ພັດສະດຸທີ່ບໍ່ ເຂົ້າໝ້ຽງ ແລະ ທ ໍາຄວາມສະອາດງ ່າຍ. ໂຕະ
ຕ້ອງມີຄວາມສູງຈາກໜ້າດິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຊ ັງຕີແມັດ ແລະ ໜ້າກ້ວາງບໍ່ ໃຫ້ເກີນ 80 ຊ ັງ
ຕີແມັດ ແລະ ຕ້ອງທ ໍາຄວາມສະອາດທຸກໆ ຄງທັ
ັ້ ງກ່ອນ ແລະ ພາຍຫລ ັງ ສ ໍາເລັ ດການວາງ
ຂາຍ.



ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍຊີນ
້ ໃນຕະລາດທຸກຄ ົນຕ້ອງຮ ັກສາຄວາມສະອາດໃນລະດ ັບສູງ ,

ເລັ ບມືຕອ
້ ງສນ
ັ້

ແລະ ລ້າງມືຫລາຍຄງັ້ ເທົ່ າທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫລ ັງ ທີ່ ໃຊ້ຫອ
້ ງນາທຸ
ໍ້ ກຄງ.
ັ້


ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ຜຈ
ູ້ າຫນ່
ໍ
າຍຊິນ
້ ໃນຕະຫລາດທຸກຄ ົນຂືນ
້ ນ ັງເທິງໂຕະດຽວກ ັນກ ັບໂຕະທີ່ ວາງຂາຍຊີນ
້
ຫລືຜະລິດຕະພັນສ ັດ.



ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍຊີນ
້ ໃນຕະຫລາດທຸກໆຄ ົນ ຕ້ອງມີເຄື່ ອງນຸງ່ ທີ່ ເປັນລະບຽບ ແລະ ສະອາດຖືກຫລກ
ັ
ອະນາໄມ ເຊັ່ ນ: ໝວກ, ເສືອ
້ ຄຸມ ສີຂາວ ແລະ ເສືອກ ັນເປື້ ອນ.
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ຜູຈ
້ າໜ່
ໍ າຍຊີນ
້ ໃນຕະຫລາດທຸກຄ ົນ ຕ້ອງມີໃບຢັງຢື
້ ນຈາກໂຮງຂ້າສ ັດ ບ່ອນຂ້າສ ັດ ຍ່ອຍ ຫລື
ຫລ ັກຖານອື່ ນໆ ທີ່ ສະແດງວ່າຊີນ
້ ແລະ ເຄື່ ອງໃນທີ່ ວາງຂາຍນນໄດ້
ັ້
ຮ ັບມາຈາກໂຮງຂ້າສ ັດ,
ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍທີ່ ຂືນ
້ ທະບຽນຫລືໄດ້ຜາ່ ນການກວດກາ

ຈາກພະນ ັກງານກວດກາອະນາໄມ

ຊີນ
້ ແລ້ວ.


ຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຈາກສ ັດ ທີ່ ວາງຂາຍຕ້ອງສ ົດ, ບໍ່ ໍ່ ມີກນ
ິ່ ແລະ ບູດເຫນາົ່ .



ມີດ, ຂຽງ ແລະ ເຄື່ ອງມື ອື່ ນໆ ທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປາດຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຕ້ອງ
ອະນາໄມເປັນປະຈາໍ ທັງກ່ອນ ແລະ ຫລ ັງທີ່ ນ ໍາໃຊ້ທກ
ຸ ຄງ.
ັ້



ຂຽງທີນ ໍາມາໃຊ້ຕອ
້ ງແມ ່ນໄມ ້ເນືອ
້ ແຂງ ເຊັ່ ນ: ໄມ ້ຂາມ, ໄມ ້ເຄັງ ຫລື ໄມ ້ອື່ ນໆ ທີ່ ບໍ່ ມີກນ
ິ່
ແລະ ບໍ່ ມີຜນ
ົ ສະທ້ອນຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ.



ມິດ ແລະ ພ້າທີນ ໍາໃຊ້ໃນການປາດຊີນ
້ ແລະຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍສະແຕັນເລດ.



ອຸປະກອນຕ່າງໆ

ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ

ສະເພາະພາຍຫລ ັງທີ່ ຂາຍຊີນ
້ ແລ້ວ

ເພື່ ອ

ຮ ັບປະກ ັນທາງດ້ານອະນາໄມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ.
6. ການວາງຂາຍຕາມຮ້ານຊ ັບປະສິນຄ້າ


ຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນ ຈາກສ ັດ ທີ່ ວາງຂາຍຕ້ອງມີເອກະສານ ຢັງຢື
້ ນວ່າຮ ັບຈາກໂຮງຂ້າ
ສ ັດ ຫລື ບ່ອນຂ້າສ ັດ ຍ່ອຍ ທີ່ ໄດ້ຢງຢື
ັ້ ນມາດຖານເຕັກນິກ ຈາກກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການ
ປະມ ົງ.



ຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນ ທີວາງຂາຍຕ້ອງມີການຫຸມ
່ ຫໍ ຖືກຕ້ອງຕາມຫັລກການອະນາໄມ.



ຕ້ອງຕິດໃບສະຫລາກແນະນ ໍາ ທີ່ ບງົ່ ບອກເຖິງນາໜັ
ໍ້ ກ, ລາຄາ, ວ ັນທີຫມ
ຸ່ ຫໍ , ຊະນິດ, ປະເພດ
ແລະ ແຫລ່ງທີມາຂອງ ຊີນ
້ ຫລື ຜະລິດຕະພັນຈາກສ ັດ.



ບ່ອນວາງຂາຍຕ້ອງຈ ັດວາງ ຢູໃ່ ນຕູແ
້ ຊ່ແຂງ ຫລື ຕູແ
້ ກ້ວທີ່ ມີລະບ ົບຄວາມເຢັນ ຢູລ
່ ະຫວ່າງ
0 ຫາ 4.C (ອ ົງສາແຊນຊຽດ).

ມາດຕາ 29: ວ່າດ້ວຍກໍລະນີພບ
ົ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ້າຍແຮງກ່ອນຂ້າ.


ສ ັດທີສະແດງ

ອາການຜິດປົກກະຕິກອ
່ ນການຂ້າ

ພະຍາດສ ັດວ່າແມ ່ນ

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ,

ແລະ

ໄດ້ຮ ັບການຢັງຢື
້ ນຈາກຫໍວໄ
ິ ຈ

ພະຍາດໄຂ້ບວມ,

ພະຍາດເຕົ້ າໂຮມເລືອດ,

ພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ ຫລື ພະຍາດອະຫິວາໝູ ຕ້ອງໄດ້ແຍກສ ັດເຈັບນນອອກຈາກຝູ
ັ້
ງ
ທັນທີ່ ເພື່ ອນ ໍາໄປຂ້າຢູບ
່ ອ
່ ນນື່ ງຕາງຫາກ ພາຍໃນຂອບເຂດຮວຂອງໂຮງຂ້
ົ້
າສ ັດນນ.
ັ້
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ໃນກໍລະນີສ ັດທີ່ ນ ໍາມາເຂົ້າມາລໍ້ຖາ້ ການຂ້ານນັ້ ຫາກຕາຍກະທັນຫັນ ແລ ໄດ້ການຢັງຢື
້ ນວ່າ
ແມ ່ນພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ

ຊາກສ ົບສ ັດ

ຕ້ອງນ ໍາໄປເຜົ າ,

ບໍລິເວນດີນທີສ ັດຕາຍໃສ່ຕອ
້ ງ

ໄດ້ຝນ
ົ່ ດ້ວຍຟອກໂມນ 10% ແລະຂຸດດິນ ປີ້ ນຂືນ
້ ແລ້ວ ຝົ່ ນຟອກໂມນ 10% ອີກເທື່ ອໜື່ ງ
ແລ້ວໂຮຍປູນຂາວປົກ ພ້ອມທັງອ້ອມດ້ວຍຮວທ່
ົ້ ໜາແຫ້ນຂອງບໍລິເວນກງັ່ ກ່າວ.


ວີທີກາຍຂ້າສ ັດແມ ່ນ ໃຫ້ຢໃູ່ ຕ້ການຊີນ
້ ໍາຂອງພະນ ັກງານສ ັດຕະວະແພດ ໂດຍໃຊ້ຫລ ັກການທີ່
ວ່າ ເຮັດບໍ່ ໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກຈາກໂຕສ ັດ ເຊັ່ ນ:ໃຊ້ຄອ
້ ນຕີຫວ
ົ . ຍິງດ້ວຍປື ນຂາສ ັດ.



ຊາກສ ົບສ ັດ

ຢູໂ
່ ຮງຂ້າສ ັດຕ້ອງໄດ້ທ ໍາລາຍດ້ວຍການເຜົ າ,

ສ ໍາລ ັດບ່ານຂ້າສ ັດຍ່ອຍຕ້ອງຝັງ

ໂດຍໃຫ້ຂດ
ຸ ຂຸມຝັງເລີກປະມານ 1,5 ແມັດ ຂືນ
້ ໄປ ແລ້ວໂຮຍດ້ວຍປູນຂາວ.


ສະຖານທີ່ ໆກ ັກຂ ັງສ ັດນນຕ້
ັ້ ອງໄດ້ທ ໍາການຂ້າເຊືອ
້ ດ້ວຍຟອກໂມນ,ເດັດໂຕນ,

ລີໂຊນ

ແລະ

ໂຮຍດ້ວຍປູນຂາວ 10 – 15 % ແລ້ວພັກຄອກໄວ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ກ່ອນຈະນ ໍາສ ັດໂຕ
ອື່ ນເຂົ້າມາໄດ້.
ມາດຕາ 30: ວ່າດ້ວຍກໍລະນີທີ່ພົບພະຍາດຮ້າຍແຮງໃນໂຮງຂ້າສ ັດ.


ກໍລະນີທີ່ພົບຫລື

ສ ົງໃສພະຍາດຮ້າຍແຮງໃນໂຮງຂ້າສ ັດ

ເຊັ່ ນ:

ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ,

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາ, ພະຍາດໄຂ້ບວ
້ ມ, ພະຍາດປາກເປື່ ອຍລ ົງເລັ ບ ຫລື ພະຍາດອະຫິວາ
ໝູ,

ພະນ ັກງານກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ ມີສິດສງັ່ ຢຸດການຂ້າສ ັດໂຕຕໍ່ ໄປທັນທີພອ
້ ມທັງປະຕິບ ັດ

ຕາມຫລ ັກການດງັ່ ນີ:້ ທ ໍາວາມສະອາດ ແລະຂ້າເຊືອ
້ ບ່ອນຂ້າສ ັດ ດ້ວຍຟອກໂມນ 10-15%
ທ ໍາລາຍຊາກສ ົບສ ັດ

ດ້ວຍການເຜົ າ

ຢູໃ່ ນບໍລິເວນ

ໂຮງຂ້າສ ັດ,

ເລືອດຕ້ອງຕມ
ົ້

ແລ້ວ

ທ ໍາລາຍຖີມ
້ .


ອຸປະກອນຮ ັບໃຊ້ເຊັ່ ນ: ມີດ, ພ້າ, ຂວນ, ຊາມ, ກະຕ່າ, ຂຽງ ແລະ ອື່ ນໆ ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍ
ຢາຂ້າເຊືອ
້ ເຊັ່ ນ: ຟອກໂມນ 10% ຫລືໂຊດຽມໄຮດະຮ ົກໄຊ 5% ເຄື່ ອງນຸງທີ່ ຮ ັບໃຊ້ໃນ
ການຂ້າສ ັດ ຕ້ອງນ ໍາໄປຕມ
ົ້ ໃນອຸນຫະພູມ 100.C (ອ ົງສາແຊນຊຽດ) ປະມານ 30 ນາທີ
ສ ໍາລບ
ັ ເຄື່ ອງຢາງເຊັ່ ນ:

ເກີບໂບກ,

ຊ ົບມື,

ແພຢາງກ ັນເປື້ ອນ…

ຈາພວກຟອກໂມນ
ໍ
ຫລື ເກຮຊິນ 1 – 2 % ຢ່າງໜ້ອຍ 1


ໃຫ້ແຊ່ດວ
້ ຍຢາຂ້າເຊືອ
້

ຊວົ່ ໂມງຂືນ
້ ໄປ.

ສ ໍາລບ
ັ ພະນ ັກງານທີ່ ພົວພັນກ ັບການຂ້າສ ັດ ທີ່ ຕິດພະຍາດຈະຕ້ອງອາບນາໍ້ ຫລື ທ ໍາຄວາມ
ສະອາດຮ່າງກາຍ ດ້ວຍສະບູສະເຊືອ
້ ແລະ ຕິດຕາມອາການ ຖ້າຜິດປົກກະຕິ ຈະຕ້ອງໄປ
ຫາແພດດ່ວນ.
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ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ການຂ້າເຊືອ
້ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ສ ໍາລ ັບພະຍາດໄຂ້ເລືອດດ ໍາຕ້ອງໄດ້ປິດ
ໂຮງຂ້າສ ັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ວ ັນສ່ວນພະຍາດອະຫິວາໝູ, ພະຍາດໄຂ້ບວມ ແລະ ພະຍາດ
ເຕົ້າໂຮມເລືອດ ຕ້ອງໄດ້ປິດໂຮງຂ້າສ ັດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ວ ັນ.

ມາດຕາ 31: ວ່າດ້ວຍກໍລະນີທີ່ພົບພະຍາດອື່ ນໆ ໃນໂຮງຂ້າສ ັດ.
ນອກຈາກພະຍາດສ ັດທີ ຕດ
ິ ແປດຮ້າຍແຮງຊື່ ງໄດ້ການ
ໍ ົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂອງການ
ໍ ົດໝາຍ
ເຕັກນິກສະບ ັບນີແ
້ ລ້ວ. ທາງກ ົງລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຍ ັງໄດ້ກ ໍານ ົດຫ້າມຂ້າສ ັດ ທີ່ ເປັນ
ພະຍາດບາງຊະນິດ

ຕື່ ມອີກຊື່ ງເຫັ ນວ່າເປັນອ ັນຕະລາຍ

ຕໍ່ ສຸກຂະພາບຂອງຄ ົນ

ແລະ

ສ ັດ

ຊື່ ງລວມມີພະຍາດດງັ່ ລຸມ
່ ນີ:້


ໂລກລະບາດ

(Rinkderpest,

Aujesky’s

disease,

Infectious

bovine

rinotrachetis, Contagious bovine Pleuropneumonia, Tuberulosis, Rabies,
Brucelosis, Tetanus, Swine erysipelas, Atrophic rhinitis, Salmonellosis,
ສ ັດທີ່ ມີໄຂ້ສງູ , ສ ັດທີ່ ມີລ ັກສະນະໄຄ່ບວມໝດ
ົ ໂຕ, ສ ັດທີ່ ຈ່ອຍຜອມຫລາຍ, ສ ັດທີຖພ
ື າ ຫລື
ສ ັດທີ່ ເກີດລູກໃຫມ ່, ສ ັດທີ່ ເປັນບາດແຜ, ຜີໜອງທົ່ ວໄປຕາມຮ່າງກາຍ ແລະ ສ ັດ ທີ່ ຮ ັບ
ການສ ັກຢາວ ັກຊິນແລ້ວແຕ່ຍ ັງບໍ່ ເຖິງ 21 ວ ັນ


ໃນກໍລະນີພບ
ົ ພະຍາດສ ັດ ແລະ ສ ັດທີ່ ມີລ ັກສະນະອາການທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີຖ
້ ວ
ື າ່ ບໍ່ ເໝາະ
ສ ົມ ທີ່ ຈະນ ໍາຊີນ
້ ສ ັດດງັ່ ກ່າວໄປບໍລິໂພກ.



ໃນກໍລະນີພບ
ົ ພະຍາດໃບໄມ ້ໃນຕ ັບ, ສານໃນຊີນ
້ , E.coli, Actinomycosis, Mastitis,
Paratuberculosis ແລະ Botulism, ໃຫ້ພະນ ັກງານກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ ທີ່ ປະຈາຢູ
ໍ ໂ
່ ຮງ
ຂ້າສ ັດເປັນຜູຕ
້ ັດສິດ

ໃນການອະນຸຍາດ

ນ ໍາເອົ າຊີນ
້ ສ ັດດງັ່ ກ່າວນນ
ັ້

ໄປບໍລິໂພກ

ຫລື

ທ ໍາລາຍຖິມ
້ ໝດ
ົ ໂຕ ຫລື ບາງສ່ວນຕາມຫລ ັກວິຊາການຂອງສ ັດຕະວະແພດ. ໃນກໍລະນີທີ່
ຈານ
ໍ ໍາໄປບໍລິໂພກ ຕ້ອງໄດ້ຕມໃຫ້
ົ້
ສກ
ຸ ດີ ຈື່ ງສາມາດນ ໍາໄປລໍ ລິໂພກໄດ້ ແລະ ການຕມຕ້
ົ້ ອງ
ຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຄຸມ
້ ຄອງ ຂອງພະນ ັກງານ ສ ັດຕະວະແພດ.
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ມາດຕາ 32: ວ່າດ້ວຍກໍລະນີພບ
ົ ສານໃນຊີນ
້ .


ກໍລະນີພບ
ົ ເຫັ ນສານໃນຊີນ
້ : ຊີນ
້ ແກ້ມ, ຊີນ
້ ກ້ອງລີ້ນ, ຊີນ
້ ຝາຜະໜັງຈານວນ
ໍ
3 ເມັດຂືນ
້ ໄປ
ໃນການປາດບາດໜື່ ງຂອງພະນ ັກງານກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ (ປະມານ 40 ຊຕມ2 (ຊ ັງມີ
ແມັດມ ົນທົນ) ການອະນຸຍາດນ ໍາເອົ າຊີນ
້ ຂອງສ ັດໂຕນນໄປຈ
ັ້
າໜ່
ໍ າຍສຸກ ຫລື ທ ໍາລາຍຖິມ
້
ແມ ່ນຂືນ
້ ກ ັບການຕ ັດສິນຂອງພະນ ັກງານກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ .
ຖ້າໃນກໍລະນີຈາໜ່
ໍ າຍສຸກຕ້ອງຕ ັດຊີນ
້ ໃຫ້ເປັນຕ່ອນ ຊຶ່ ງມີຄວາມໜາບໍ່ ໃຫ້ກາວຍ 10 ຊຕມ
(ຊ ັງຕີແມັດ). ແລ້ວນ ໍາໄປຕມາຈ
ົ້
ົນຟົດຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີຈງຶ່ ສາມາດນ ໍາໄປຈາໜ່
ໍ າຍໄດ້.



ກໍລະນີພບ
ົ ເຫັ ນສານໃນຊີນ
້ ລຸດ 3 ເມັດລ ົງມາໃນການປາດບາດໜຶ່ ງຂອງພະນ ັກງານກວດກາ
ອະນາໄມ

ຊີນ
້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປາດເບິ່ ງຊີນ
້ ສ ັນ,

ຊີນ
້ ກ້ອນຕື່ ມອີກຖ້າຍ ັງພົບເຫັ ນຍ ັງຈະຕ້ອງໄດ້

ນ ໍາໄປຕມໃຫ້
ົ້
ສກ
ຸ ເໝືອນກ ັນ ຈຶ່ ງສາມາດນ ໍາໄປຈາໜ່
ໍ າຍໄດ້, ການຕມຕ້
ົ້ ອງຢູພ
່ າຍໃຕ້ການຄຸມ
້
ຄອງຂອງສ ັດຕະວະແພດ.
ມາດຕາ 33: ວ່າດ້ວຍການປະຕິບ ັດການຂ້າສ ັດຢູບ
່ ອ
່ ນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ.
ໃນກໍລະນີການຂ້າສ ັດຢູບ
່ ອ
່ ນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມກ ົດລະບຽບ ກ່ຽວກ ັບການຄູມ
້ ຄອງ
ສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເລກທີ່

0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່

02/01/97 ໃນມາດຕາ 28, 29 ສ່ວນມາດຕາ 30 , 31 ແມ ່ນອີງໃສເງື່ ອນໄຂຕ ົວຈິງຢູແ
່ ຕ່ລະ
ບ່ອນຂອງບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ

ແຕ່ຕອ
້ ງຮ ັບປະກ ັນຫລກ
ັ ການອະນາໄມ

ເປັນຕນຕໍ
ົ້ ,

ຮ ັບປະກ ັນ

ສຸກຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ຫລີກເວັ້ນການຕິດແປດພະຍາດຈາກ ສ ັດ ຫາ ສ ັດ ແລະ ຈາກສ ັດ
ຫາຄ ົນ.
ມາດຕາ 34: ສ ໍາລ ັບນາເມິ
ໍ້ ກ ແລະ ກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ .
1. ນາເມິ
ໍ້ ກທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເພື່ ອຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ :
ນາເມິ
ໍ້ ກທີ່ ນ ໍາໃຊ້ເພື່ ອຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ ນນ
ັ້ ຕ້ອງແມ ່ນນາເມິ
ໍ້ ກສະເພາະ ຊື່ ງຈະບໍ່ ມີຜນ
ົ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ຄຸນ
ນະພາບຂອງຊີນ
້ , ບໍ່ ມີກນ,
ິ່
ສີ ບໍ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູບ
້ ໍລິໂພກ ຊື່ ງມີສດ
ູ ດງັ່ ນີ:້
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Violet
Violet Methylene

Red

2,02 g

Amarant
Glyerine (ສ ົດ)

10,1 g
40,55 g

30,3 g

Alcooh Rekificate 96. 10,10 g

10,10 g

Sugar

0,10 g

Destilled Water

47,23 ml

49,5 ml

2. ກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ (ຊະນິດ, ຂະໜາດ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍ):


ຊະນິດກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ :
ກາຈາສ
ໍ້ ໍາລ ັບຊີນ
້ ໄດ້ການ
ໍ ົດອອກ 3 ຊະນິດຕ່າງກ ັນຄື:
1/. ກາມ ົນ.
2/. ກາສາມຫລ່ຽມ.
3/. ກາສີ່ ຫລ່ຽມຈະຕຸລ ັດ.



ຂະໜາດຂອງກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ :
ກາຈາສ
ໍ້ ໍາລ ັບຊີນ
້ ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງມີຂະໜາດດງັ່ ນີ:້
1/. ກາມ ົນ: ຕ້ອງມີລວງຍາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 5 ຊ ັງຕີແມັດ (ຊຕມ)
2/. ກາສາມຫລ່ຽມ: ຕ້ອງມີຂາ້ ງສະເໝີກ ັນທັງສາມຂ້າງ ແລະ ເສັ້ນຕງສາກຕ້
ັ້
ອງມີລວງຍາດ
5 ຊ ັງຕີແມັດ (ຊຕມ)
ໝາຍເຫດ: ກາມ ົນ ແລະ ກາສາມຫລ່ຽມຕ້ອງເຮັດເປັນ ຂອບແທກແຕ່ນອກເຂົ້າໃນໃຫ້ໄດ້ 1
ຊ ັງຕີແມັດ (ຊຕມ).
3/. ກາສີ່ ຫລ່ຽມຈະຕຸລ ັດ: ຕ້ອງມີຂາ້ ງສະເໝີກ ັນທັງສີ່ ຂ້າງ ແລະ ແຕ່ລະຂ້າງຕ້ອງມີລວງຍາວ
5 ຊ ັງຕີແມັດ (ຊຕມ).



ເຄື່ ອງໝາຍຂອງກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ :
ກາຈາສ
ໍ້ ໍາລ ັບຊີນ
້ ແຕ່ລະຊີນ
້

ແຕ່ລະຊະນິດຕ້ອງປະກອບ

ດງັ່ ນີ:້
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ດ້ວຍເຄື່ ອງໝາຍເປັນຕ ົວໜັງສື

1/. ກາມ ົນ:
-

ເບືອ
້ ງເທິງ: ຕ້ອງຂຽນ “ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ” ໃສ່.

-

ໃຈກາງ: ຕ້ອງຂຽນຊື່ “ໂຮງຂ້າສ ັດ ຫລື ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ” ໃສ່

-

ເບື່ ອງລຸມ
່ : ຕ້ອງຂຽນ “ໜ່ວຍກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ ” ໃສ່
2/. ກາສາມຫລ່ຽມ:

-

ຫລ້ຽມຂ້າງຊ້າຍ: ຕ້ອງຂຽນ “ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ” ໃສ່.

-

ຫລ້ຽມຂ້າງຂວ້າ: ຕ້ອງຂຽນຊື່ “ໂຮງຂ້າສ ັດ ຫລື ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ” ໃສ່

-

ຫລ້ຽມຂ້າງລຸມ
່ : ຕ້ອງຂຽນ “ໜ່ວຍກວດກາອະນາໄມຊີນ
້ ” ໃສ່
ໝາຍເຫດ:

-

ຕ ົວໜັງສືຂຽນໃສ່ ກາມ ົນ ແລະ ກາສາມຫລ່ຽມ ຕ້ອງມີຂະໜາດເທົ່ າກ ັບ 2 ມີລີແມັດ (ມມ).
3/. ກາສີ່ ຫລ່ຽມຈະຕຸລ ັດ:

-

ຕ້ອງຂຽນ “ຫ້າມບໍລິໂພກ” ໃສ່ເຄິ່ ງກາງຂອງກາຈາ.
ໍ້

-

ຂະໜາດຂອງຕ ົວໜັງສືທີ່ຂຽນໃສ່ຕອ
້ ງເທົ່ າກ ັບ 5 ມິລີແມັດ (ມມ)
ຮູບສະແດງຂອງກາຈ
ໍ າຊີ
ໍ້ ນ
້ :

ກາມ ົນ

ກາສາມຫລ່ຽມ

ກາສີ່ ລ່ຽມ

3. ຄວາມໝາຍຂອງປະເພດກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ :
1/. ກາມ ົນ: ໝາຍເຖິງກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ ທີ່ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ປອດຈາກພະຍາດສ ັດ ແລະ ສາມາດນ ໍາໄປ
ບໍລິໂພກໄດ້ ໂດຍບໍ່ ມີຂຈ
ໍ້ າກ
ໍ ັດໃດໝ“ໆ
2/. ກາສາມຫລ່ຽມ: ໝາຍເຖິງກາຈາຊີ
ໍ ນ
້ ທີ່ ສາມາດນ ໍາໄປຈາໜ່
ໍ າຍໄດ້ ແຕ່ຕອ
້ ງໄດ້ຜາ່ ນການ
ຕມ
ົ້ ຫລື ປຸ່ງແຕ່ງເປັນອາຫານສຸກ ຈື່ ງສາມາດນ ໍາໄປບໍລິໂພກໄດ້.
3/. ກາສີ່ ຫລ່ຽມ: ໝາຍເຖິງກາຈາຊີ
ໍ້ ນ
້ ທີ່ ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນ ໍາໄປບໍລິໂພກໄດ້.
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4. ສີຂອງກາຈາ:
ໍ້
1/. ນາເມິ
ໍ້ ກສີຟ້າ: ໝາຍເຖິງຊີນ
້ ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້.
2/. ນາເມິ
ໍ້ ກສີແດງ: ໝາຍເຖິງຊີນ
້ ງ ົວ ແລະ ໝູ.
5. ບ່ອນທີ່ ຈາກາຊີ
ໍ
ນ
້ ສ ັດປະເພດຕ່າງໆ
1/. ງ ົວ, ຄວາຍ: ຊາດສ ັດແຕ່ລະເຟື້ ອງ (ເຄິ່ ງໂຕ) ຕ້ອງຈາກາໃສ່
ໍ້
8 ຈຸດ ເຊັ່ ນ: ຊີນ
້ ສ ັນຫລ ັງ
, ຊີນ
້ ສ ັນຫລ ັງ, ຊີນ
້ ສ ັນສ່ວນແອວ, ຊີນ
້ ຂາຫັລງ ແລະ ຊີນ
້ ຂາໜ້າ ທັງເບື່ ອງນອກ ແລະ ໃນ
ບ່ອນລະ 1 ກາ.
2/. ໝູ, ແກະ ແລະ ແບ້ ຕ້ອງຈາກາໃສ່
ໍ້
6 ຈຸດ ເຊັ່ ນ: ຊີນ
້ ສ ັນຫລ ັງ, ຊີນ
້ ຂາຫລງັ ແລະ ຊີນ
້
ຂາໜ້າ ທັງເບື່ ອງນອກ ແລະ ໃນ ບ່ອນລະ 1 ກາ.
ມາດຕາ 35: ວ່າດ້ວຍການປະຕິບ ັດຕໍ່ ຊາກສ ັດ ທີ່ ຕິດພະຍາດ ຕິດແປດຮ້າຍແຮງ.
ຕໍ່ ຊາກສ ັດທີ່ ຕິດພະຍາດ ຕິດແປດຮ້າຍແຮງ ຕ້ອງແມ ່ນສ ັດຕະວະແພດເປັນຜູຄ
້ ມ
ຸ້ ຄອງໃນ
ການທ ໍາລາຍຢ່າງເຄັ່ ງຄ ັດ

ໂດຍບໍ່ ປະປ່ອຍ

ໃຫ້ເຈົາ້ ຂອງຊາກສ ັດນ ໍາໄປທ ໍາລາຍຕາມລ ໍາພັງ

ດ້ວຍຕ ົນເອງ.
ມາດຕາ 36: ໃບນ ໍາສງົ່ ຊີນ
້ , ຊິນ
້ ສ່ວນ ແລະ ເຄື່ ອງໃນ.
ຊີນ
້ , ຊິນ
້ ສ່ວນ ແລະ ເຄື່ ອງໃນຕ່າງໆ ທີ່ ຈະນ ໍາມາຈາຫນ່
ໍ
າຍໃນທ້ອງຕະຫລາດ ຕ້ອງມີໃບ
ນ ໍາສງົ່ ຈາກໂຮງຂ້າສ ັດ ຫລື ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ ຕາມແບບຟອມ ສ.006.
ມາດຕາ 37: ການຂ້າສ ັດ ເພື່ ອກິນໃນງານບຸນຕາມປະເພນີ.


ການຂ້າສ ັດເພື່ ອກິນໃນງານບຸນຕາມປະເພນີຕາ່ ງໆ ເຊັ່ ນ: ກິນລ້ຽງ, ກິນດອງ, ກິນຮີດ, ຕ້ອງ
ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດຈາກນາຍບ້ານເສຍກ່ອນ ຄວນແມ ່ນສ ັດທີ່ ມີສກ
ຸ ຂະພາບແຂງຮງ, ຕຸຍ
່ ພີດີ ໄດ້
ຮ ັບການກວດກາ ຈາກສ ັດຕະວະແພດບ້ານ. ຊີນ
້ , ຊິນ
້ ສ່ວນ ແລະ ເຄື່ ອງໃນດງັ່ ກ່າວ ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ກນ
ິ ຢູກ
່ ັບທີ່ .



ໃສກໍລະນີບໍ່ມີສ ັດຕະວະແພດບ້ານ ນາຍບ້ານຈະຕ້ອງເປັນຜູຢ
້ ງັ ຢືນ. ຊີນ
້ , ຊິນ
້ ສ່ວນ ລະເຄື່ ອງ
ໃນດງັ່ ກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ກນ
ິ ຢ່ກ ັບທີ່ ເຊັ່ ນດຽວກ ັນ.
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ໃນກໍລະນີທີ່ຂ້າສ ັດແລ້ວ ຈະນ ໍາໄປບໍລິໂນກຢູສ
່ ະຖານທີ່ ອື່ ນ ຕ້ອງກວດກາຈາກສ ັດຕະວະແພດ



ບ້ານ ໂດຍໄດ້ຮ ັບການຢັງຢື
້ ນຈາກນາຍບ້ານ ຫລື ໃນກໍລະນີ ບໍ່ ມີສ ັດຕະວະແດບ້ານກໍ່ ແມ ່ນ
ນາຍບ້ານເປັນຜູຢ
້ ງຢື
ັ້ ນໃຫ້ ແລະ ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ ໃຫ້ເອົ າຊີນ
້ ດງັ່ ກ່າວໄປຈາໜ່
ໍ າຍ.
ມາດຕາ 38: ວ່າດ້ວຍການລກ
ັ ລອບຂ້າສ ັດ:
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຫລື ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງ
ໍ
ນະຄອນ ຫລື ເຂດພິເສດ ການ
ໍ ົດອອກວ່າ ການລ ັກລອບຂ້າສ ັດ ແມ ່ນໝາຍເຖິງການຂ້າສ ັດ
ປະເພດງ ົວ, ຄວາຍ, ໝູ ຢູຕ
່ າມບ້ານເຮືອນ ຫລື ສ ໍານ ັກງານອ ົງການຕ່າງໆ ແລ້ວ ນ ໍາເອົ າ
ຜະລິດຕະພັນ

ຈາກສ ັດທີ່ ຂ້ານນ
ັ້

ອ ໍານາດການປົກຄອງ

ໄປຈາໜ່
ໍ າຍເປັນສິນຄ້າ

ແລະ

ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ

ຜ່ານການກວດກາອະນາໄມຊີນ
້

ຈາກ

ຈາກພະນ ັກງານ

ສ ັດຕະວະແພດ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ ນນ.
ັ້
ໝວດທີ່ 6
ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດວ່າດ້ວຍການຄ ັດເລືອກສ ັດໄວ້ເພື່ ອຮ ັກສາພັນ
ມາດຕາ 39: ວ່າດ້ວຍການກ ໍານ ົດ ເຂດຮ ັກສາພັນສ ັດພື້ນເມືອງ.
ການການ
ໍ ົດເຂດບ ໍາລຸງພັນສ ັດພື້ນເມືອງ ມີເປົ້າໝາຍໃນການອະນຸລ ັກ ແລະ ຮ ັກສາແນວ
ພັນພື້ນເມືອງໄວ້ ບໍ່ ໃຫ້ທ ໍາລາຍຍ້ອນຜົນກະທົບ ຂອງການພັດທະນາການລ້ຽງສ ັດ. ເຂດທີ່ ຈະ
ການ
ໍ ົດເປັນເຂດບ ໍາລຸງ ແລະ ຮ ັກສາແນວພັນພື້ນເມືອງນນັ້ ຈະຕ້ອງມີການສ ໍາຫລວດລະອຽດ
ແລະ ມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຈະແຈ້ງ. ພາຍຫລ ັງທີ່ ໄດ້ການ
ໍ ົດເຂດ ແລ້ວຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຫລ ັກການດງັ່ ຕໍ່ ໄປ
ນີ:້


ຄ ັດເລືອກສ ັດໄວ້ເປັນພັນ



ຕອນໂຕຜູທ
້ ີ່ ເຫລືອຈາກການຄ ັດເລືອກ.



ຫ້າມນ ໍາສ ັດທີ່ ຖືກຄ ັດເລືອກອອກຈກາເຂດສະຫງວນ ຖ້າບໍ່ ໄດ້ຮ ັບອະນຸຍາດ ຈາດເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້າມນ ໍາເອົ າພັນສ ັດຊະນິດໃຫມ ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດສະຫງວນພັນສ ັດ. ເຂດສະຫງວນ
ແນວພັນສ ັດ ເຊັ່ ນ: ງ ົວ, ຄວາຍ ແລະ ໝູ ແມ ່ນເອົ າເຂດພຸດວ
້ ຍ ແຕ່ຈະແມ ່ນບ່ອນໃດນນັ້
ກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ຈະການ
ໍ ົດຕາມພາຍຫັລງ.
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ມາດຕາ 40: ວ່າດ້ວຍການຄ ັດເລືອດສ ັດເພື່ ອຮ ັກສາພັນ.
1. ງ ົວ - ຄວາຍ ທີ່ ຈະຄ ັດເລືອກໄວ້ເປັນແນວພັນ ຕ້ອງມີລ ັກສະນະ ດງັ່ ນີ:້
 ງ ົວ ອາຍຸ 1 ປີ ຂນ
ື້ ໄປ, ໂຕຜູຕ
້ ອ
້ ງສູງ 1,2 ແມັດ ຂືນ
້ ໄປ ແລະ ໂຕແມ ່ ຕ້ອງສູງ 1,1
ແມັດຂືນ
້ ໄປ.
 ຄວາຍ ອາຍຸ 1 ປີ ຂນ
ື້ ໄປ, ໂຕຜູຕ
້ ອ
້ ງສູງ 1,3 ແມັດຂືນ
້ ໄປ ແລະ ໂຕແມ ່ ຕ້ອງສູງ 1,25
ແມັດຂືນ
້ ໄປ.
 ການແທກຕ້ອງແທກແຕ່ດນ
ິ (ບ່ອນຕີນສຸດ) ຫາ ບ່ອນໜອກສຸດ.
 ງ ົວ ອາຍຸ 1 ປີ ນາໜັ
ໍ້ ກຕ້ອງຢູລ
່ ະຫ່ວາງ 100 – 120 ກິໂລກຣາມ, ອາຍຸ 18 ເດືອນ
ນາໜັ
ໍ້ ກ ຕ້ອງຢູລ
່ ະຫ່ວາງ 120 – 150 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອາຍຸ 2 ປີ ຂຶນ
້ ໄປ ນາໜັ
ໍ້ ກ
ຫລຸດໂຕຜູ້ 10%
 ຄວາຍ ອາຍຸ 1 ປີ ນາໜັ
ໍ້ ກຕ້ອງຢູລ
່ ະຫວ່າງ 130 -150 ກິໂລກຣາມ ອຸຍາ 18 ເດືອນ
ນາໜັ
ໍ້ ກ 150 – 180 ກິໂລກຣາມ ແລະ ອາຍຸ 2 ປີ ຂືນ
້ ໄປ ນາໜັ
ໍ້ ກຕ້ອງຫລາຍກວ່າ
200 ກິໂລກຣາມ.
2. ງ ົວ - ຄວາຍ ທີ່ ຈະຮ ັກສາໄວ້ ເປັນແນວພັນ ຕ້ອງເປັນສ ັດ ທີ່ ບໍ່ ມີນໃິ ສຮ້າຍ, ແຫ, ບໍ່ ມີພະຍາດ
ແປດ

ແລະ

ພະຍາດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານກ ໍາມະພັນ,

ມີສກ
ຸ ຂະພາບແຂງແຮງດີ

ແລະ

ມີ

ລ ັກສະນະຮູບຊ ົງສ ົມສ່ວນດີ. ພາຍຫລ ັງທ່ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຄ ັດເລືອກສ ັດ ໄວ້ເປັນພັນແລ້ວ
, ສ ັດໂຕດງັ່ ກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ລ ົງທະບຽນ ແລະ ຈາເຄື່
ໍ້ ອງໝາຍໂຕ (ສ) ໃສ່ສະໂພກ 2 ຂ້າງ
ດ້ວຍເຫລັ ກຮ້ອນພາຍຫລ ັງທີ່ ໄລ່ການດຸນ
່ ດ່ຽງ ລະຫວ່າງໂຕຜູກ
້ ັບໂຕແມ ່ ໄດ້ແລ້ວ, ໂຕຜູທ
້ ີ່ ເຫລືອ
ຈາກການຄ ັດເລືອກ ແລະ ການດຸນ
່ ດ່ຽງ ຕ້ອງໄດ້ຕອນ ຫລື ຂາຍອອກ.
3. ຂໍຫ
້ າ້ ມ ສ ໍາລບ
ັ ສ ັດ ທີ່ ຖືກຄ ັດເລືອກໄວ້ ເພື່ ອຮ ັກສາພັນ, ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 48 ຂອງກ ົດ
ລະບຽບກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄ້ອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97
ວ່າດ້ວຍຫົວຂໍຫ
້ າ້ ມຕໍ່ ສ ັດທີ່ ໄດ້ຮ ັບການຮ ັກສາໄວ້ເປັນພໍ່ ແມ ່ນພັນ.
4. ເຈົາ້ ຂອງສ ັດອາດຈະຂໍຍ ົກເລີກ

ຈາກການເປັນສ ັດ

ສະຫງວນພັນໄດ້

ເມື່ ອສ ັດມີລກ
ັ ສະນະບໍ່ ດີ

ສະແດງອອກ. ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕາ 49 ຂອງກ ົດລະບຽບ ກ່ຽວກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ ໃນ
ສ.ປ.ປ.ລາວ ເລກທີ່ 0004/ກປ ລ ົງວ ັນທີ່ 02/01/97 ວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດລ ົບລ້າງ ການ
ເປັນພໍ່ ພັນສ ັດ. ເມື່ ອໄດ້ຮ ັບການຖອນອອກຈາກການເປັນ ພໍ່ ພັນແລ້ວ ພະນ ັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະ
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ປະທັບຕາ ໂຕ (ຖ) ໃສ່ໃບທະບຽນ ແລະ ມີໃບຢັງຢື
້ ນຈາກໜ່ວຍງານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ ັດໂຕ
ດງັ່ ກ່າວ ຈະຕ້ອງຂ້າ ຫລື ຕອນຖ້າຫາກຢາກລ້ຽງຕໍ່ ລໍ ຖາ້ ໂອກາດຂາຍ. ໃນກໍລະນີ ທີ່ ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ
ມີການຍ ົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດສະຫງວນ, ສ ັດຂອງຕ ົນເອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ ັບຄວາມເຫັ ນດີຈາກເຈົາ້
ໜ້າທີ່ ໆກ່ຽວຂ້ອງ ວ່າອະນຸຍາດເຄື່ ອນຍ້າຍ ຫລື ຈະຕ້ອງຊືໄ
້ ວ້ໃນເຂດ ເພື່ ອເຮັດແນວພັນຕໍ່ ໄປ.
5. ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູລ
້ ຽ້ ງສ ັດ ສະຫງວນພັນ ພໍ່ ພັນ ແລະ ແມ ່ພັນ ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບສດເປັນພິເສດ
ຄື: ໄດ້ຮ ັບການສ ັກຢາ ປ້ອງກ ັນພະຍາດ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ເສັ ຽຄ່າ. ການໂອນກາມະສິ
ໍ
ດ ຂອງສ ັດ ທີ່ ຖືກ
ສະຫງວນພັນ ແມ ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນເຂດສະຫງວນພັນ. ການໂອນແຕ່ລະຄງັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍ
ງານ ໃຫ້ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ໆ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອສະດວກໃນການຕິດຕາມ.

ຄ ໍາຈາກ
ໍ ັດຄວາມ
ສູນລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການ

-

ປະມ ົງ:

ໝາຍເຖີງສະຖານທີ ທາງລ ັດຖະການດ້ານການ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ກ່ຽວກ ັບການຮ ັກສາສຸ
ຂະພະບສ ັດລ້ຽງ ຂອງປະຊາຊ ົນບ ັນດາເຜົ່ າ.

ພະນ ັກງນ ລ້ຽງສ ັດ ແລະ

-

ການປະມ ົງ:

ໝາຍເຖິງພະນ ັກງານສ ັກກ ັດລ ັດ ຊຶ່ ງໄດ້ຮ ັບສິດໃຫ້
ປະຕິບ ັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ ງທີ່
ແນ່ນອນ.

ດ່ານກວດກາສ ັດ:

-

ໝາຍເທິງສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກຂອງພະນ ັກງານ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງເຊິງ ນ ໍາໃຊ້ເປັນ
ສະຖານທີ່ ຄວບຄຸມການເຄື່ ອນຍ້າຍສ ັດ,
ຜະລິດຕະພັນສ ັດອີກ.

ສາຍກວດສ ັດຕະວະແພດ:

-

ໝາຍເຖິງພະນ ັກງານລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ
ຜູໃ້ ດຜູໜ
້ ຶ່ ງ ແຕ່ງຕງໃຫ້
ັ້
ເປັນເຈົາ້ ໜ້າທີ່ . ທ ໍາການ
ຕະເວນກວດກາ ການປະຕິບ ັດກ ົດລະບຽບກ່ຽວ
ກ ັບການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຊຶ່ ງຖຶກ
ແຕ່ງຕງໂດຍ
ັ້
ຫົວໜ້າກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການ
ປະມ ົງ.

ສ ັດລ້ຽງ:

-

ໝາຍເຖິງສ ັດປະເພດ: ຊ້າງ, ມ ້າ, ງ ົວ, ຄວາຍ,
ໝູ, ແກະ, ແບ້, ລໍ , ລາ, ໝາ, ແມວ, ສ ັດປີ ກທີ່
ຄ ົນນ ໍາມາລ້ຽງ.
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ຜະລິດຕະພັນສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນສ ັດ ຫລື ເປັນຊີນ
້ ສ່ວນທີ່
ໄດ້ມາຈາກຕ ົວສ ັດເອງ ເຊັ່ ນ: ນ ົມ, ໄຂ່, ຊີນ
້ ,
ໜັງ, ກະດູກ, ເລືອດ, ຫົວ, ແຂ່ງ, ຕີນ, ເຄື່ ອງ
ໃນຕ່າງໆ, ໄຂມ ັນ, ຂ ົນ, ເລັ ບ ແລະອື່ ນໆ.

ອາຫານສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງວ ັດຖຸຕາ່ ງໆທີ່ ນ ໍາມາໃຫ້ສ ັດກິນ ຊື່ ງອາດ
ຈະລວມເຖິງ ອາຫານເຂັມ
້ ຂຸນ
້ , ອາຫານສ ໍາເລັ ດ
ຮູບ ຫລື ທຸກໆທາດທີ່ ມາປະກອບເປັນອາຫານ
ສ ັດ.

ຢາສ ໍາລ ັບສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງຢາຊະນິດຕ່າງໆທີ່ ນ ໍາໃຊ້ສະເພາະສ ັດ.

ໃບທະບຽນພິມສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມທາງການ
ຂອງກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ໃນຮູບແບບ
ທີ່ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ ວປະເທດ ຊຶ່ ງມອບໃຫ້ແກ່
ເຈົາ້ ຂອງສ ັດ ຫລ ັງຈາກສ ັດມີອາຍຸ 1 ປີ ຂນ
ື້ ໄປ
ເພື່ ອຈຸດປະສ ົງໃນການຄຸມ
້ ຄອງສ ັດລ້ຽງ ແລະ
ປົກປ້ອງສິຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງຊາວ ກະສິກອນ
ທີ່ ເປັນເຈົາ້ ຂອງສ ັດລ້ຽງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.

ໃບຢັງຢື
້ ນກາມະພັ
ໍ
ນສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງເອກະສານຢັງຢື
້ ນ ທີ່ ມາຂອງສາຍພັນ
ສ ັດ ວ່າມາຈາກສາຍພັນໃດ ແລະ ຍ ັງໄດ້ບອກ
ເຖິງເປີ ເຊັ ນສາຍເລືອດຂອງສາຍພັນສ ັດນນອີ
ັ້ ກ
ຊື່ ງອອກໃຫ້ໂດຍປະເທດຕນທາງ.
ົ້

ເຄື່ ອງໝາຍສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງເອກະສານໃຊ້ເຄື່ ອງໝາຍ ຫຼື ກາຈາທີ່
ໍ້
ເປັນລ ັກສະນະສະເພາະ ຊື່ ງຮ ັບຮອງ ແລະ
ການ
ໍ ົດອອກໂດຍກ ົມລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ
ຊື່ ງປະກອບດ້ວຍກາຕິດຕ້າງຫູ,ູ ການໃຊ້ນາສີ
ໍ້
ແຕ້ມທີ່ ໂຕ ຂອງສ ັດ ຫຼື ໃຊ້ເຫລັ ກເຜົ າໄຟດາດລ ົງ
ທີ່ ໂຕຂອງສ ັດ ຫລື ວິທີການອື່ ນໆ.

ສ ັດແນວພັນ:

-

ໝາຍເຖິງສ ັດທີ່ ຖືກຄ ັດເລືອກໄວ້ ເພື່ ອເປັນ ພໍ່ ແມ ່
ພັນ ຫລື ປັບປຸງພັນ ຫລື ຂະຫຍາຍພັນ ຊື່ ງທາງ
ການຈະໄດ້ເຮັດເຄື່ ອງໝາຍໄວ້ທີ່ກະໂທ້ຍກນຂອງ
ົ້
ສ ັດດງັ່ ກ່າວ.
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ການໂອນກາມະສິ
ໍ
ດ:

-

ໝາຍເຖິງການປ່ຽນເຈົາ້ ຂອງ ຫື ຜູຄ
້ ອບຄອງສ ັດ
ເຊັ່ ນ: ການແລກປ່ຽນ, ຊື,້ ຂາຍ ຫຼື ການສືບມູນ
ມໍລະດ ົກໂດຍ ແມ ່ນນາຍບ້ານເປັນຢັງຢື
້ ນໃຫ້.

ການປັບປຸ່ງສາຍພັນສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງການປັບປຸງສາຍພັນສ ັດ ໃດນື່ ງໂດຍໃຊ້
ວິທີການປະສ ົມພັນສ ັດໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ື້ ກວ່າເກົ່ າ ຫຼື ໃຊ້
ວິທີການທາງວິທະຍາສາດ ຊື່ ງໄດ້ຄ ັດເລືອກເອົ າ
ໂດຍອ ົງການກ່ຽວຂ້ອງ.

ເຂດຮ ັກສາພັນສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງເຂດໃດເຂດໜື່ ງ ຊຶ່ ງອາດຈະນອນຢູໃ່ ນ
ບ້ານ, ເມືອງ, ຫຼື ແຂວງ ໃດແຂວງໜື່ ງຂອງ
ປະເທດ ຊື່ ງຜ່ານການສ ໍາຫລວດຕີລາຄາ ໂດຍ
ນ ັກລ້ຽງສ ັດແລ້ວວ່າ: ມີສ ັດທີ່ ເປັນຂອງພື້ນເມືອງ
ລາວແທ້ ແລະ ເຂດດງັ່ ກ່າວ ຈະຖືກສະເໜີໃຫ້
ເປັນເຂດຮ ັກສາພັນສ ັດພື້ນເມືອງນນໄວ້
ັ້
ຊງລ
ຶ່ ດ
ັ ຈະ
ມີນະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມເພື່ ອອະນຸລກ
ັ ຮ ັກສາ, ຄນຄ້
ົ້
ວາ ແລະ ປັບປຸ່ງຂນຕໍ່
ັ້ ໄປ.

ການຕອນສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງການລ ົບລ້າງຄວາມສາມາໃນການ
ຂະຫຍາຍພັນຂອງສ ັດຕາມວິທີການດ້ານ
ສ ັດຕະວະແພດ.

ກະປະສ ົມພັນທຽມ:

-

ໝາຍເຖິງການປະສ ົມພັນສ ັດ ດ້ວຍວິທີກາທາງ
ໍ
ວິທະຍາສາດ, ນ ໍານາເຊື
ໍ້ ອຂອງສ ັດໂຕຜູ້ ສີດເຂົ້າ
ທາງອະໄວຍະວະເພດຂອງສ ັດໂຕແມ ່ ດ້ວຍ
ເຄື່ ອງມືສະເພາະ ແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ ັດໂຕແມ ່
ນນສາມາດຕ
ັ້
ງທ້
ັ້ ອງ ຫລື ຖືພາມານໄດ້ ໂດຍບໍ່ ມີ
ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນໃຫ້ສ ັດໂຕຜູປ
້ ະສ ົມພັນ (ທັບ ຫລື
ເຊີງ) ກ ັບໂຕແມ ່ໂດຍກ ົງ.

ໂຮງຂ້າງສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ ແຫ່ງໃດແຫ່ງນື່ ງ ທີ່ ກ ົມ
ລ້ຽງສ ັດ ແລະ ການປະມ ົງ ໄດ້ການ
ໍ ົດ ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນບ່ອນຂ້າສ ັດ, ສ່ວຫລາຍໄດ້ຖກ
ື
ຈ ັດຂືນ
້ ຢູຊ
່ ານເມືອງ ແລະ ປະກອບດ້ວຍໂຮງ
ເຮືອນທີ່ ແໜ້ນໜາ ແລະ ເຄື່ ອງມື ອຸປະກອນທີ່
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ທັນສະໄໝ, ຊື່ ງໃນແຕ່ລະມືຈ
້ ານວນ
ໍ
ສ ັດລ້ຽງຖືກ
ນ ໍາເຂົ້າມາຂ້າປະຈາໍ ແລະ ມີຈານວນຫລາຍພໍ
ໍ
ສ ົມຄວນ.
ບ່ອນຂ້າສ ັດຍ່ອຍ:

-

ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ ແຫ່ງໃດແຫ່ງນື່ ງ ຊື່ ງທາງພະ
ແນກກະສິກ ໍາແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ກາແພງ
ໍ
ນະຄອນ ຫຼື ເຂດພິເສດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສາ້ ງຕງັ້
ເປັນບ່ອນຂ້າສ ັດຊຶ່ ງສິ່ ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ບໍ່ ຈາເປັ
ໍ ນ
ທັນສະໄໝຄ ົບຊຸດ, ຈານວນສ
ໍ
ັດທີ່ ນ ໍາມາຂ້າ ກໍ່ ມ ີ
ຈານວນໜ້
ໍ
ອຍ ຫລື ບໍ່ ສະໝາໍ່ ສະເໝີ.

ກ ັອກນາທີ່
ໍ້ ມີລະບ ົບປິ ດເປີ ດ

-

ທີ່ ບໍ່ ໃຊ້ດວ
້ ຍມື:

ໝາຍເຖິງກ ັອກນາທີ່
ໍ້ ນ ໍາໃຊ້ໃນ ບ່ອນຂ້າສ ັດ ຫລື
ຄ ົວສ ັດ ເພື່ ອປະຕິບ ັດ ໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມຫລ ັກ
ອະນາໄມ ຕ້ອງໃຊ້ດວ
້ ຍກ ັອກນາໍ້ ທີ່ ມີລະບ ົບການ
ປີ ດເປິ ດດ້ວຍແຂນ ຫລື ດ້ວຍຕີນ.

ຊາກສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງ ສ ັດທີ່ ຖືກຂ້າ ແລະ ຕ ົບແຕ່ງແລ້ວຊື່ ງ
ສາມາດນ ໍາໄປປຸງແຕ່ງເພື່ ອບໍລິໂພກໄດ້.

ຊາກສ ັດທີ່ ກິນໄດ້:

-

ໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍຂອງສ ັດ ທີ່ ເອົ າເຄື່ ອງໃນ
ຕ່າງໆ ອອກແລ້ວ ຊື່ ງຕາມປົກກະຕິ
ສ ັດຕະວະແພດຜູກ
້ ວດກາເຫັ ນດີໃຫ້ຜາ່ ນການ
ກວດກາ ຊື່ ງເປັນການຢັງຢື
້ ນໄດ້ວາ່ ມີປະໂຫຍດຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງຄ ົນ ແລະ ເໝາະສ ົມໃນການ
ນ ໍາໄປຈາໜ່
ໍ າຍ ເພື່ ອບໍລິໂພກໄດ້.

ຊາກສ ັບສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງສ ັດທີ່ ຕາຍດ້ວຍພະຍາດ

ໂລກລະບາດສ ັດ:

-

ໝາຍເຖິງພະຍາດທີ່ ເຮັດໃຫ້ສ ັດຕາຍ ເປັນ
ຈານວນຫລວງຫລາຍ
ໍ
ຫຼື ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຕໍ່ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ສ ໍາລບ
ັ ຢູ່
ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ແກ່: ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ
ງ ົວ-ຄວາຍ, ພະຍາດອະຫີວາໝູ, ພະຍາດນີວຄ ັດ
ເຊີນ, ພະຍາດອະຫິວາ ສ ັດປີ ກ ແລະ ພະຍາດວໍ້

ເຂດໂລກລະບາດ:

-

ໝາຍເຖິງເຂດທີ່ ມີກາລະບາດ ຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່
ຮ້າຍແຮງ ຊື່ ງຖ້າບໍ່ ມີການສະກ ັດກ ັນ ສາມາດແຜ່
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ລາມໄປຫລາຍເຂດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເຂດ
ໂລກລະບາດ ແມ ່ນທາງການຈະເປັນຜູກ
້ ານ
ໍ ົດ
ຂອບເຂດ ໂດຍອີງຕາມ ເງື່ ອນໄຂໂຕຈິງ ຂອງ
ແຕ່ລະຊະນິດພະຍາດກ ໍາລງັ ລະບາດ.
ການສ່ຽງໄພຕໍ່ ຝູງສ ັດລ້ຽງ:

-

ໝາຍເຖິງໂອກາດ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ສງູ ຂອງຝູງ
ສ ັດລ້ຽງທີ່ ຈະຕິດແປດ ກ ັບພະຍາດ ຫລື ການ
ກໍ່ ໃຫ້ເກີດການລມຕາຍຂອງຝູ
ົ້
ງສ ັດລ້ຽງຊຶ່ ງຈະເປັນ
ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

ການເກັບຊິນ
້ ສ່ວນຕ ົວຢ່າງ:

-

ໝາຍເຖິງການເກັບຊິນ
້ ສ່ວນຕ ົວຢ່າງ ຂອງ
ສ ັດເຊັ່ ນ: ຊີນ
້ , ເຄື່ ອງໃນ ຫລື ຜະລິດຕະ
ພັນອື່ ນໆ ເພື່ ອນ ໍາໄປວິໃຈເບິ່ ງພະຍາດ ຊື່ ງອາດ
ຈະເກັບໃນບາງຄງຄາວ
ັ້
ຫລື ເປັນປະຈາໍ ຢູຕ
່ າມ
ສະຖານທີຕາ່ ງໆ ເຊັ່ ນ: ໂຮງຂ້າສ ັດ, ສະຖານທີ່ ໆ
ມີການຈາໜ່
ໍ າຍຊີນ
້ , ເຄື່ ອງໃນສ ັດ ຫລື
ຜະລິດຕະພັນ ໃນປະລິມານທີ່ ເຫັ ນວ່າເໝາະສ ົມ
ຕາມຫລ ັກວິຊາການສ ັດຕະວະແພດ.

ສານໃນຊີນ
້ :

-

ໝາຍເຖິງພະຍາດກາຝາກ ຊະນິດໜຶ່ ງ ທີ່ ມີວ ົງ
ຈອນຊີວດ
ິ ໃນຊ່ວງເປັນຕ ົວອ່ອນ ຊຶ່ ງຈະຝັກໂຕ
ຢູໃ່ ນກ້າມຊີນ
້ ຕ່າງໆ ຕາມຮ່າງກາຍຂອງສ ັດ ມີ
ລ ັກສະນະຄ້າຍຄື ເມັດເຂົ້າສານ ຊຶ່ ງເມື່ ອຖຶກຄ ົນ
ບໍລິໂພກຊີນ
້ (ຊິນ
້ ດິບ) ເຂົ້າໄປ ມ ັກກໍ່ ຈະ
ຂະຫຍາຍໂຕ ເປັນໂຕແກ່ ຢູໃູ່ ນຮູບ ຂອງ
ພະຍາດກາຝາກ ໂຕແປ ຂອງຄ ົນ.
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