ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ

/ອຄ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ
ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່
-

ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ 38/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017;

-

ອີງຕາມ ດາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ສະບັບເລກທີ 604/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021;

-

ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບເລກທີ......./ກຊປ, ລົງວັນທີ..........2022.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1

ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບລິຫານ ຕໍ່ກັບຄາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 130 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດແນໃສ່ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.

ມາດຕາ 2

ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່
ແມ່ນຂະບວນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການ ຄັດຄ້ານ, ປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງ ການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໂດຍຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ຕາມຂັັ້ນຕອນທີື່ການົດ
ໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ຕ້ອງ
ດາເນີນເປັນພາສາລາວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ຄວາມສະໝັກໃຈ, ຍຸຕິທາ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຮັກສາ
ຄວາມລັບ.
1

ມາດຕາ 3

ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີື່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍດັົ່ງນີັ້:
1. ຜສ
້ ະເໜີ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວ

ກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
2. ຜ້ຖກ
ື ສະເໜີ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງທີື່ຖືກ ສະເໜີຄັດຄ້ານ, ປະຕິເສດ ຫຼື
ລົບລ້າງ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
3. ຄ່ກລະນີ ໝາຍເຖິງ ຜ້ສະເໜີ ແລະ ຜ້ຖືກສະເໜີ;
4. ຄ າສະເໜີ ໝາຍເຖິງ ສານວນເອກະສານ ທີື່ສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດ
ທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
5. ໃບມອບສິດ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຊື່ງ ຜ້ສະເໜີ ຫຼື ຜ້ຖືກສະເໜີ ໄດ້ມອບ
ສິດຂອງຕົນໃຫ້ ບຸກຄົນໜື່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນປະຕິບັດໜ້າທີື່ແທນຕົນ ໃນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
6. ຜ້ຕາງໜ້າ ໝາຍເຖິງ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຕົວແທນ ທີື່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກ ຜ້ສະເໜີ ຫຼື ຜ້ຖືກສະ
ໜີ ໃນການຍືື່ນຄາສະເໜີ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ຫຼື ດາເນີນການອືື່ນ ໃນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການ
ຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
7. ການຄັດຄ້ານ ໝາຍເຖິງ ການຄັດຄ້ານ ຄາຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫຼື ຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊືື່ການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນ
ພືດໃໝ່;
8. ການປະຕິເສດ ໝາຍເຖິງ ການປະຕິເສດ ຄາຮ້ອງຂ ຮັບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫຼື ຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຊືື່ການຄ້າ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນ
ພືດໃໝ່ ທີື່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງືື່ອນໄຂ ແລະ ຂ ໍ້ຫ ້າມ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ;
9.

ການລົບລ້າງ ໝາຍເຖິງ ການຍືື່ນຄ າສະເໜີ ຂລົບລ້າງທັງໝົດຂອງ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ,

ແບບອຸດສາຫະກາ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ທີື່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ເງືື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍຜ້ຖືສິດ ຫຼື ເຈົັ້າຂອງສິດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ
ສາມ;
10. ການຍົກເລີກ ໝາຍເຖິງ ການຍືື່ນຄາສະເໜີ ຂຍົກເລີກບາງສ່ວນຂອງ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ,
ແບບອຸດສາຫະກາ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ທີື່ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບເງືື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍຜ ້ຖືສິດ ຫຼື ເຈົັ້າຂອງສິດ ຫຼື
ບຸກຄົນທີສາມ;

2

ໝວດທີ 2
ການຍືນ
ື່ ແລະ ການຮັບ ຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ມາດຕາ 4

ການຍືນ
ື່ ຄາສະເໜີ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການ
ຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບສ ານວນຄ າສະເໜີ ຍືື່ນຕ ໍ່ ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມແຕ່ລະກລະນີ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຍືື່ນຢູ່ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກລະນີສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຂຮັບສິດທິ
ບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫຼື ການຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
2. ຍືື່ນຢູ່ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກລະນີສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ.
ຜ້ສະເໜີຕ່າງປະເທດ ທີື່ບໍ່ມີສານັກງານດາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພືື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນຕິດຕໍ່ທາງການ
ຫຼື ບ ໍ່ມີທີື່ຢ ູ່ອາໄສຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພືື່ອ
ດາເນີນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານແທນ.

ມາດຕາ 5

ສານວນຄາສະເໜີຂພິຈາລະນາຄືນ
ສານວນຄາສະເໜີຂພິຈາລະນາຄືນການ ຄັດຄ້ານ, ປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງ ຄາຮ້ອງຂຈົດ
ທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ຕ້ອງຍືື່ນເປັນພາສາລາວ ດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
1. ການຄັດຄ້ານ
1) ຄາສະເໜີ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2) ໃບມອບສິດ ກລະນີຍືື່ນຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3) ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ;
4) ໃບຮັບເງິນ ຄ່າທານຽນ ແລະ ຄ່າບລິການ.
2. ການປະຕິເສດ
1) ຄາສະເໜີ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2) ໃບມອບສິດ ກລະນີຍືື່ນຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3) ສາເນົາ ໜັງສືແຈ້ງປະຕິເສດ ຂຮັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກາ ຫຼື ພັນພືດໃໝ່;
4) ສາເນົາ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຫຼື ພັນພືດໃໝ່ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼື
ສາເນົາຫຼັກຖານການເປັນເຈົັ້າຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຫຼື ພັນພືດໃໝ່;
5) ຂໍ້ມນໃໝ່, ຫຼັກຖານໃໝ່ ຫຼື ຄາຊີັ້ແຈງໃໝ່.
3. ການຂ ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງ
1) ຄາສະເໜີ ຕາມແບບພິມຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ;
2) ໃບມອບສິດ ໃນກລະນີທີື່ຍືື່ນຜ່ານຜ້ຕາງໜ້າ;
3) ສາເນົາ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາຢູ່
ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ສາເນົາຫຼັກຖານການເປັນເຈົາັ້ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຫຼື ພັນ
ພືດໃໝ່;
4) ຂໍ້ມນ ແລະ ຫຼັກຖານອືື່ນ;
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5) ໃບຮັບເງິນ ຄ່າທານຽນ ແລະ ຄ່າບລິການ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຍືື່ນເປັນພາສາອັງກິດ, ຜ້ຍືື່ນຄາຮ້ອງຕ້ອງສະໜອງເອກະສານສະບັບແປະາສາລາວພາຍ
ໃນ ສາມສິບ ວັນ, ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັັ້ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງ ແລະ ຖືວ່າສະຫຼະສິດ.
ມາດຕາ 6

ການຮັບຄາສະເໜີ
ການຮັບຄາສະເໜີໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມແຕ່ລະກລະນີີ ດັົ່ງນີັ້:
1. ກ ລະນີ ຍ ືື່ນຢູ່ ກົມຊັບ ສິນທາງປັນຍາ, ກົ ມ ຕ້ອງຮັບ ເອົາ ຄ າສະເໜີ ຖ້າ ສ ານວນຄົບ ຖ້ວ ນ ແລະ
ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້;
2. ກລະນີຍືື່ນຜ່ານ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກຕ້ອງຮັບຄາ
ສະເໜີ ຖ້າສານວນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 5 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ແລະ
ນາສົົ່ງສານວນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ກົມ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນ ສາມ ວັນລັດຖະການ ເພືື່ອດາເນີນ ການພິຈາລະນາ
ແກ້ໄຂ.

ໝວດທີ 3
ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄາສະເໜີ
ມາດຕາ 7 ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າ ແລະ ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ
ຫຼື ພັນພືດໃໝ່, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າສານວນຄາສະເໜີ ໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນ ເຈັດ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີຮັບສານວນຄາສະເໜີ;
2. ແຈ້ງໃຫ້ ຜ້ສະເໜີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພືື່ອເຂົັ້າມາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມ ກລະນີ ຂໍ້
ມນສານວນຄາສະເໜີ ບໍ່ຄບ
ົ ຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຊັດເຈນ ຕ້ອງໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ, ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົາັ້ ມາຊີັ້ແຈງ
ຫຼື ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມນ ຕາມການົດເວລາ ແມ່ນຈະບໍ່ພິຈາລະນາຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານດັົ່ງກ່າວ;
3. ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ຖືກ ຄັດຄ້ານ, ປະຕິເສດ, ຍົກເລີກ ຫຼື ລົບລ້າງ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມຄັດຕິດ ສາ
ເນົາ ຄາສະເໜີ ເພືື່ອໃຫ້ຜຖ
້ ືກຄັດຄ້ານ, ຜ້ຖືກປະຕິເສດ, ຜ້ຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ຜ້ຖືກລົບລ້າງ ສະໜອງເອກະສານ,
ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ, ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ໃຫ້ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນ ຫົກສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີອອກ
ແຈ້ງການ, ຖ້າຫາກບໍ່ສະໜອງ ເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ, ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ຕາມການົດເວລາ ໃຫ້ຖື
ວ່າ ສະຫຼະສິດ ໂດຍໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມ ເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ທີື່ມີຢູ່;
4. ສະຫຼຼຸບສານວນຄາສະເໜີ ລວມທັງ ເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ, ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ຈາກ
ຄ່ກລະນີ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ເພືື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂ
ຄາສະເໜີ.
ມາດຕາ 8

ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ໂດຍຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານຕ້ອງເປີດກອງປະຊຼຸມ ເພືື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ພາຍ
ໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ. ກລະນີຈາເປັນ ສາມາດເຊີນຄ່ກລະນີ ມາຊີແ
ັ້ ຈງ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມນ
ເພີື່ມເຕີມ.
ພາຍຫຼັງສາເລັດກອງປະຊຼຸມ ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ຕ້ອງສ້າງບົດບັນທກຜົນການ
ແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ໃຫ້ສາເລັດໂດຍທັນທີ ຫຼື ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜື່ງ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສາເລັດກອງ
ປະຊຼຸມ.
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ມາດຕາ 9

ເນືອ
ັ້ ໃນຂອງບົດບັນທກຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ
ບົດບັນທກຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ຕ້ອງມີເນືັ້ອໃນ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄ່ກລະນີ ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້າ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ ແລະ ບ່ອນຢູ່ປັດຈຸບັນ (ຖ້າເຂົັ້າ
ຮ່ວມ);
2. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຜ້ບັນທກ ແລະ ສະຖານທີື່;
3. ວັນທີ ແລະ ເລກທີສານວນຄາສະເໜີ;
4. ຄາສະເໜີ ທີື່ນາມາແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
5. ການົດເວລາປະຕິບັດບົດບັນທກຜົນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
6. ຜົນຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
7. ເວລາ, ວັນ, ເດືອນ, ປີຂອງການສິັ້ນສຸດການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
8. ລາຍເຊັນຂອງຄ່ກລະນີ ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້າ, ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ, ຜ້ບັນທກ ແລະ
ຢັັ້ງຢືນ ໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ມາດຕາ 10 ການແຈ້ງຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຈ້ງຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີໃຫ້ຄ່ກລະນີ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊາບ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນສາເລັດການສ້າງບົດບັນທກເປັນຕົັ້ນໄປ.
ມາດຕາ 11 ການສະເໜີພຈ
ິ າລະນາຄືນຜົນການແກ້ໄຂ
ຄ່ກລະນີຝູ່າຍໃດໜື່ງ ມີສິດສະເໜີ ຂພິຈາລະນາຄືນຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ໃນກລະນີ ມີຂໍ້ມນ, ຫຼັກ
ຖານໃໝ່, ຄາຊີັ້ແຈງໃໝ່ ພາຍໃນ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ມືັ້ອອກໜັງສືແຈ້ງຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີເປັນຕົັ້ນໄປ.
ກລະນີການສະເໜີມີເຫດຜົນ ແລະ ຂໍ້ມນຫຼັກຖານພຽງພ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາຕ້ອງສະເໜີແຕ່ງຕັັ້ງ
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານຊຼຸດໃໝ່ ເພືື່ອພິຈາລະນາຄືນຜົນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ໃຫ້ສາເລັດ
ພາຍໃນ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງເປັນຕົັ້ນໄປ.

ໝວດທີ 4
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຜຊ
້ ຽ່ ວຊານ
ມາດຕາ 12 ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ເປັນຈານວນຄີກ ມີຢູ່າງໜ້
ອຍ ສາມ ຄົນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ ຫ້າ ຄົນ ປະກອບດ້ວຍ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະ. ບຸກຄົນທີື່ຈະຖືກແຕ່ງຕັັ້ງເຂົັ້າ
ເປັນ ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ຕ້ອງມີມາດຖານເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ
13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້.
ມາດຕາ 13 ມາດຖານ ແລະ ເງືອ
ື່ ນໄຂ ຂອງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ຕ້ອງມີມາດຖານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີັ້:
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1. ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄວາມຍຸຕິທາ, ບລິສຸດສັດຊືື່, ຈັນຍາທາ ແລະ ຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງ
ວິຊາຊີບ;
2. ມີຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະເພາະດ້ານໃດໜື່ງທີື່
ແນ່ນອນ;
3. ມີຄວາມຮ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຫ້າ ປີ ຂັ້ນໄປ;
5. ບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດວິໄນ;
6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
ມາດຕາ 14 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຈັດກອງປະຊຼຸມ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ຫຼື ພັນພືດໃໝ່ ເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄ່ກລະນີ ຢູ່າງມີຄວາມຍຸຕິທາ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປູ່ງ
ໃສ;
2. ລົງເກັບກາຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານກັບທີື່ ໃນກລະນີຈາເປັນ;
3. ສ້າງບົດບັນທກຜົນຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
4. ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານ ຕໍ່ບຸກຄົນພາຍນອກ ຍົກເວັັ້ນຂໍ້ມນທີື່ຕ້ອງສະໜອງໃຫ້
ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
5. ແຕ່ງຕັັ້ງຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເພືື່ອໃຫ້ຄາປຶກສາ, ແນະນາ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ ໃນຂັັ້ນຕອນ
ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;
6. ສະຫຼຼຸບລາຍງານຜົນການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຼຸມເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
7. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 15 ຜຊ
້ ຽ່ ວຊານ
ຜ້ຊ່ຽວຊານ ແມ່ນ ບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້, ຄວາມຊານານ ແລະ ມີປະສົບການໃນວິຊາສະເພາະໃດໜື່ງ
ດ້ານໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີື່ຖືກຮັບຮ້ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຈາກ ສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ສາມາດແຕ່ງຕັັ້ງຜ້ຊ່ຽວຊານ ເພືື່ອໃຫ້ ຄາປຶກສາ, ຄາແນະນາ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ໃນຂັັ້ນຕອນກວດສອບ ແລະ ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ທີື່ມີລັກສະນະ
ເຕັກນິກວິຊາການສງ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ.
ມາດຕາ 16 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຜຊ
້ ຽ່ ວຊານ
ຜ້ຊ່ຽວຊານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ທວງເອົາຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານເພີື່ມເຕີມ ເພືື່ອໃຫ້ການພິສດມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ;
2. ໃຫ້ການຊີັ້ແຈງ ກ່ຽວກັບຜົນການພິສດ;
3. ເພີື່ມເຕີມ, ດັດແປງຜົນການພິສດຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ຖ້າເຫັນວ່າມີຂໍ້ມນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການພິສດ;
4. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
5. ພິສດຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ແລະ ໃຫ້ຄາເຫັນຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາສະເພາະ;
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6. ສະຫຼຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການພິສດຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ ໃຫ້ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
7. ເຂົັ້າມາໃຫ້ການຊີັ້ແຈງຕໍ່ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
8. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການພິສດຫຼັກຖານ ແລະ ບໍ່ເປີດເຜີຍຜົນຂອງການພິສດຂອງຕົນຕໍ່ສາທາລະ
ນະຊົນ;
9. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບລິຫານ.

ໝວດທີ 5
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 17 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບ ຄກ
່ ລະນີ
ຫ້າມຄ່ກລະນີ ມີພດຕິກາ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ປອມແປງເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ, ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
2. ບັງຄັບ, ນາບຂ່ ຫຼື ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານ
ບລິຫານ ແລະ ຜ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ຜ້ຊານານງານ;
3. ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນແກ່ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຜ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື
ຜ້ຊານານງານ;
4. ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 18 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບ ພະນັກງານ-ເຈົາັ້ ໜ້າທີລ
ື່ ດ
ັ , ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຜຊ
້ ຽ່ ວຊານ
ຫ້າມພະນັກງານ-ເຈົັ້າໜ້າທີື່ລັດ, ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ຜ້ຊ່ຽວຊານ ມີພດ
ຕິກາ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະລະໜ້າທີື່ຕາມການມອບໝາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກາມະ
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນການແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທາ, ລາອຽງ ຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັັ້ງ;
3. ເປີດເຜີຍເອກະສານ, ຂໍ້ມນ, ຫຼັກຖານ, ຄາຊີັ້ແຈງ ຫຼື ຄາໂຕ້ແຍ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂທາງ
ດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກ
ເຈົັ້າຂອງ;
4. ນາໃຊ້ຂໍ້ມນທີື່ຕົນໄດ້ຮ້ ເພືື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ຫຼື ເພືື່ອທາລາຍສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຜ້ອືື່ນ;
5. ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ທີື່ພົວພັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫຼື
ຍາດໃກ້ຊິດຂອງຕົນ;
6. ຮັບ, ທວງເອົາເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນທີື່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຄ່ກລະນີ;
7. ກົດໜ່ວງ, ຖ່ວງດງ, ບັງຄັບ, ນາບຂ່, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;
8. ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ໝວດທີ 6
ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງ
ການຄຸມ
້ ຄອງ ວຽກງານແກ້ໄຂຄາສະເໜີທາງດ້ານບລິຫານ
ມາດຕາ 19 ການຄຸມ
້ ຄອງ
ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາ
ຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ປະກອບມີ ສອງ ຂັັ້ນ ຄື:
1. ຂັັ້ນສນກາງ ແມ່ນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ,
2. ຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
ມາດຕາ 20 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນາສະເໜີກະຊວງ ເພືື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກາໃນການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
2. ເຜີຍແຜ່, ແນະນ າ ນິຕິກ າ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ;
3. ຮັບ ແລະ ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງຄ າສະເໜີ ຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວ
ກັບ ການຂຮັບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ຫຼື ການຈົດທະບຽນ ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິື່ນກາເນີດ ແລະ ພັນ
ພືດໃໝ່;
4. ພິຈາລະນາຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ຄາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນ
ພືດໃໝ່;
5. ບັນທກ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມນຜົນຂອງການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
6. ຊຼຸກຍ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ວຽກງານການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
7. ສະຫຼຼຸບລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຄາສະເໜີທາງດ້ານບລິຫານ ໃຫ້ຂັັ້ນເທິງຊາບ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
8. ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກາມະການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່;
9. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີັ້:
1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນາ ນິຕິກາ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພືດໃໝ່ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢູ່າງທົົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ
ຕົນ;
2. ຮັບ ແລະ ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຂອງຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບ
ການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຄືື່ອງໝາຍການຄ້າ;
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3. ນາສົົ່ງສານວນຄາສະເໜີ, ຄ່າທານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ ໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພືື່ອດາເນີນ
ການແກ້ໄຂ;
4. ສະຫຼຼຸບລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຄາສະເໜີທາງດ້ານບລິຫານ ໃຫ້ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 22 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ມອບໃຫ້ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສງ.
ມາດຕາ 23 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫ້າ ວັນ.

ລັດຖະມົນຕີ
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