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ພາກທີ I: ສະຫບ
ຼຸ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປີ 2010-2020
I. ສະພາບລວມ
1. ສະພາບການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ
ໃນຕອນຕົັ້ນຂອງທົດສະວັດນີັ້ (2010-2020), ທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດພິມການຮວບຮວມບົດສອບຖາມ
ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ (Siebeck, 1990). ນັບຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນມາ, ຂົງເຂດ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ ຊຶີ່ງມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ບັນດາປະເທດກາລັງ
ພັດທະນາ. ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່
ຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປກປ້ອງສິດ ປະເພດຕ່າງໆຢ່າງເໝາະສົມ. ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ການສ້າງຕັັ້ງອົງການການຄ້າໂລກ ຊຶີ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນທີີ່ ມາລາເກັສ (Marrakesh Agreement) ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບ
ໃຊ້ ໃນປີ 1995 ຊຶີ່ງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ຕດ
ິ ພັນກັບການຄ້າ (TRIPS) ກໍ່ແມ່ນສັນຍາໜຶີ່ງໃນໝ
າກຜົນຈອງການເຈລະຈາການຄ້າ ທີີ່ລວມຢູ່ໃນສັນຍາການສ້າງຕັັ້ງອົງການການຄ້າໂລກ. ການສ້າງສັນຍາ TRIPS
ເປັນຜົນສາເລັດອັນສາຄັນທີີ່ສຸດ ຂອງການປກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 100 ປີທີີ່ຜ່ານມາ.
ສັນຍາ TRIPS ເປັນມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດຂອງການປກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ປະກອບກັບລະບົບການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງອົງການການຄ້າໂລກ,

ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກົນໄກການຕັດສິນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ໃນລະດັບສາກົນຂຶັ້ນເປັນຄັັ້ງທາອິດ. ມາເຖິງເດອນທັນວາ 2017, ອົງການການຄ້າໂລກ
ໄດ້ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 164 ປະເທດຊຶີ່ງກວມເອົາຫາຍກວ່າ 90% ຂອງການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ
ຂອງໂລກ. ສປປ ລາວ ກເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກຕັັ້ງແຕ່ ວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013.
ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກາ ຄັັ້ງທີ 4 (ຫ ການ
ປະຕິວັດອຸດສາຫະກາ 4.0) ຊຶີ່ງໄດ້ນາເອົາສິີ່ງປະດິດໃໝ່ໃນດ້ານການຂົນສົົ່ງແບບອັດຕະໂນມັດ, ນາໂນເຕັກໂນໂລຊີ,
ອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິີ່ງ (the Internet of Things), ອຸປະກອນທີີ່ທັນສະໄໝ, ປັນຍາປະດິດ, ເຄີ່ອງພິມ 3 ມິ
ຕິ, ຫຸ່ນຍົນ, ຄອນເຕັັ້ມ ຄອມພິວເຕີັ້, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ (biotechnology), ຂໍ້ມູນມະຫາສານ (big data),
ເຕັກໂນໂລຊີການຢັົ້ງຢືນຄວາມຖກຕ້ອງແບບຕ່ອງໂສ້ (blockchain technology) ແລະ ອີ່ນໆ. ການພັດທະນາ
ເຫົົ່ານີັ້ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ຈະຫັນປ່ຽນວິທີການຜະລິດ
, ການແຈກຢາຍຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ດາລົງຊີວິດ. ດັົ່ງນັັ້ນ,
ປະເທດຕ່າງໆຈຶີ່ງອີງໃສ່ການຂັບເຄີ່ອນປະເທດດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຊັບສິນທີີ່ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ເພີ່ອການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເພີີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ສະນັັ້ນ, ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກາ 4.0
ກໍ່ຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶີ່ງຈະມີທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ. ທ່າອ່ຽງໃນ
ອະນາຄົດ ກໍ່ຈະເກີດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການນາໃຊ້ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫາຍຂັ້ນ. ໃນເມອ
ີ່ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນ
ການນາໃຊ້ສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຍັງສບຕໍ່ເພີີ່ມຂັ້ນ, ສະນັັ້ນ, ກເຮັດໃຫ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີຄວາມສະຫັບຊັບຊ້ອນ
ຫາຍຂຶັ້ນ ທັງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນັ້ອໃນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເປັນຕົັ້ນ blockchain ຈະ
ຊ່ວຍ ຢັົ້ງຢືນຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຕິດຕາມສັນຍາການອະນຸຍາດນາໃຊ້ ແລະ ການໂອນສິດ
ລະຫວ່າງຜູ້ຖສິດ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດ. ເຕັກໂນໂລຊີ Big data ທີີ່ເປັນການ ຄັດຈ້ອນ ແລະ ວິເຄາະ ຂໍ້ມູນ, ການ
ພັດທະນາລະບົບປັນຍາປະດິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ neuro (Machine learning system) ແລະ ອີ່ນໆ ຊຶີ່ງເຮັດ
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ໃຫ້ມີການກວດຄົັ້ນ ແລະ ການກວດສອບສິດທິບັດ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ. ເຕັກໂນໂລຊີ ການພິມ 3 ມິຕິ ໄດ້ກາຍເປັນເງີ່ອນໄຂ
ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນທີີ່ເຮັດໃຫ້ຍີີ່ຫໍ້ເສີ່ອມເສຍ ຫ ລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຫຼຸດລົງ ໂດຍການນາໃຊ້ສາເນົາດິຈິຕ໋ອນ
ຂອງສິນຄ້າ ທີີ່ໄດ້ຮັບການປກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ດັົ່ງນັັ້ນ, ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶີ່ງຈາເປັນຕ້ອງນາໃຊ້ວິທີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ໂດຍການວິເຄາະຢ່າງ
ລະອຽດ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກາ 4.0 ເພີ່ອບໍ່ພຽງແຕ່ແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ຈະເກີດຂັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຍາດແຍ່ງເອົາຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຈະເກີດຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ,
ລັດຖະບານໄດ້ຄາດຄະເນ ສີີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ ໂດຍການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍໃໝ່ ເພີ່ອໃຫ້ປະເທດມີ
ຄວາມໄດ້ປຽບ ແລະ ທັນກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຍຸກຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກາ 4.0. ດັົ່ງນັັ້ນ,
ປັນຍາປະດິດ, ການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເຊັົ່ນ: blockchain ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ມີປະສິດທິພາບ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍທີີ່ຈະເກີດຂຶັ້ນຕໍ່ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພັ້ນ ແລະ
ສາກົນ.
2. ສະພາບການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ພາຍໃນປະເທດ
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງ ລະບົບການປກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົນ
ັ້ ມາ ແຕ່ການ
ພັດທະນາວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ຍັງຢູ່ໃນຂັັ້ນເລີີ່ມຕົັ້ນ ເມີ່ອທຽບໃສ່ບາງປະເທດໃນອາຊຽນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶີ່ງມັນສະແດງອອກຢູ່
ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່ໃນລະດັບ 7-8 % ໃນໄລຍະ 10 ປີ (2010-2020) ຜ່ານມາ
ຊຶີ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການບລິການ, ການລົງທຶນທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໃນຍຸກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫາດການຄ້າເສລີ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ຊຶີ່ງເປັນຖານການຜະລິດດຽວ ແລະ ຕະຫາດດຽວ ໃນທ້າຍປີ 2015. ບັນຫາການປກ
ປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແມ່ນນັບມັ້ນັບມີຄວາມສາຄັນໃນຍຸກເສດຖະກິດປະຈຸບັນ,
ການພັດທະນາ
ແລະ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກາ ແລະ ລະບົບໂທລະຄົມສີ່ສານຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ກະ
ຕູກຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶັ້ນ ຜົນສາລັດຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂນໂລຊີ
ນັັ້ນ ສ່ວນໜຶີ່ງກໍ່ຍ້ອນລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ດີ ເພາະການນາໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ຈະກະຕຸກຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງຂອງມະນຸດ, ການຄົັ້ນຄວ້າທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກາ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ຄການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ,
ທຸລະກິດການຄ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນທາໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນີັ້ ວຽກ
ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນວຽກງານໜຶີ່ງທີີ່ຊວ
່ ຍໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ ຊີ່ງໃນຫາຍໆປະເທດ ຢູ່
ໃນໂລກໄດ້ຖບັນຫານີັ້ເປັນບັນຫາສາຄັນ ແລະ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຫັນປະເທດເປັນ
ປະເທດອຸດສາຫະກາທີີ່ທັນສະໄໝເທີ່ອລະກ້າວ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່
ສປປ
ລາວ,
ລັດຖະບານ ໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາໃນກອບສອງຝ່າຍ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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II. ຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປີ 2010-2020
1. ການຮ່ວມມສອງຝ່າຍ
ກົມ ຊັ ບ ສິນ ທາງປັນ ຍາ ໄດ້ຍ າດແຍ່ ງເອົາການຮ່ ວ ມມ ກັ ບ ຕ່າ ງປະເທດ ຊຶີ່ ງໄດ້ລົງ ນາມບົ ດບັ ນທຶ ກ ຄວາມ
ເຂົັ້ າໃຈ, ບົດບັ ດທຶ ການຮ່ ວ ມມ ແລະ ໜັ ງສສະແດງເຈດຈ ານົງຮ່ ວ ມ ໃນຂົງ ເຂດຊັ ບ ສິ ນທາງປັນ ຍາ ຫ າຍສະບັ ບ
ດັົ່ງນີັ້:
ສັນຍາສາກົນ

ປີ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດຊັບສິນອຸດສາຫະກາຮ່ວມ
ກັບສານັກງານສິດທິບັດ ຍີີ່ປຸ່ນ

24/5/2015

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາຮ່ວມກັບ

26/8/2015

ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດສິງກະໂປ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມ

07/11/2015

ກັບສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດ ເຄອ
ີ່ ງໝາຍການຄ້າແລະ

07/9/2016

ຖິີ່ນກາເນີດຮ່ວມກັບຣາຊະອານາຈັກກາປູເຈຍ.
ໜັງສສະແດງເຈດຈານົງຮ່ວມ ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກສິດທິບັດສາ
ລັບຜູ້ຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດຂອງລາວຮ່ວມກັບສານັກງານສິດທິບັດຍີີ່ປຸ່ນ

05/10/2016

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ລະຫວ່າງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ສປປ ລາວ
ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງການຄ້າແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ

15/9/2017

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ລະຫວ່າງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາກະຊວງ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ສປປ ລາວ ກັບ
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາແຫ່ງຊາດ ສປ ຈີນ

04/2018

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການປະດິດສ້າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊັບ
ສິນທາງປັນຍາເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ
ຫົວຫນ່ວຍທູລະກິດຜ່ານ ຍີີ່ຫໍ້ ແລະ ອອກແບບ ກັບ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ

10/2018

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ
ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫີ

11/2019

ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມ ວ່າດ້ວຍການອອກສິດທິບັດ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງ

11/2019

ປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ (ກວຕ) ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ
ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຫ່ງສິງກະໂປ (IPOS)
ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມ ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ລະຫວ່າງກົມຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສານັກງານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາແຫ່ງຟີລິບປິນ

11/2019

ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມ ວ່າດ້ວຍການອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການອອກສິດທິບັດ
ຢູ່ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫີ

06/2020
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ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການປກປ້ອງພັນພດໃໝ່ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົມ
ປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

11/2020

ຕາຕະລາງ 1: ສັງລວມການຮ່ວມມ ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
2. ສັນຍາໃນລະດັບພາກພນ
ັ້
ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາລະດັບພາກພັ້ນຫາຍສະບັບກ່ຽວກັບການຮ່ວມມດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຊຶີ່ງມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີ:ັ້
ສັນຍາ

ປີ

ຄາອະທິບາຍ

ຖະແຫງການຂອງປະຊາຄົມບັນດາປະເທດ

07/1997

ໜ່ວຍງານຮ່ວມມທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາອາ

ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ)

ຊຽນ (AWGIPC) ເພີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ອານວຍ

ເດອນສິງຫາ 1967.

ຄວາມສະດວກການຮ່ວມມກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງ
ປັນຍາໃນລະດັບພາກພັ້ນອາຊຽນ, ມີແຜນປະຕິບັດ
ງານດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາອາຊຽນ (20162025)

ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າເສລີ

01/2011

ລະຫວ່າງອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວ
ຊີແລນ (AANZFTA)
ການຮ່ວມມທາງດ້ານເສດຖະກິດຮອບ

2020

ເພີ່ອຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມທາງດ້ານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ
ນິວຊີແລນ
ເພີ່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ໃນພາກພັ້ນໂດຍຕ່າງຝ່າຍ

ດ້ານໃນພາກພັ້ນ (RCEP)

ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງອາຊຽນ-ອົ
ດສະຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ, ອິນເດຍ, ສ.ເກົາ
ຫລີ, ສປ.ຈີນ, ຍີີ່ປຸ່ນທີີ່ລວມເອົາການຄ້າທາງດ້ານ
ສິນຄ້າ ແລະ ບລິການ, ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວິຊາການ, ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ, ການແຂ່ງຂັນ, ການຄ້າຜ່ານທາງອີເລັກໂຕ
ຣ ນິກ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ບັນຫາອີ່ນໆ.
ຕາຕະລາງ 2: ສັງລວມສັນຍາພາກພັ້ນ ໃນຂົງເຂດຊັບສິນທາງປັນຍາ
3. ພັນທະຕສ
ໍ່ າກົນ
ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາສາກົນຫາຍສະບັບກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶງີ່ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັົ່ງຕາຕະ
ລາງລຸ່ມນີ:ັ້
ຊຂ
ີ່ ອງສັນຍາ
ສົນທິສັນຍາລິຂະສິດສາກົນ (UCC)

ປີເຂົາັ້ ຮ່ວມ

ຄາອະທິບາຍ

08/1954

ແມ່ນສັນຍາສາກົນທີສ
ີ່ ະໜັບສະໜູນການແຈ້ງຜົນ
ງານລິຂະສິດ.
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ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງອົງການ
ຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (ອົງການຊັບສິນ

ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກແມ່ນໜຶີ່ງໃນບັນ
ດາອົງການສະເພາະດ້ານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ທາງປັນຍາໂລກ)

ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

01/1995

ສົນທິສັນຍາປາຣີວ່າດ້ວຍການປກປ້ອງຊັບ
ສິນອຸດສາຫະກາ

10/1998

ສົນທິສັນຍາວ່າ ດ້ວຍການຮ່ວມມທາງ

06/2006

ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນທາອິດທີີ່ໃຫ້ການປກປ້ອງ
ສິດຕໍ່ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ.

ດ້ານສິດທິບັດ (PCT)

ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນເພີ່ອການຈົດທະບຽນສາ
ກົນກ່ຽວກັບສິດທິບັດຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຜຮ
ູ້ ້ອງຂສິດທິ
ບັດໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ປະ
ຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ສົນທິສັນຍາເບີນ ວ່າດ້ວຍການປກປ້ອງຜົນ
ງານທາງດ້ານວັນນະກາ ແລະ ສິລະປະກາ

03/2012

ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນທາອິດທີີ່ໃຫ້ການປກປ້ອງ
ລິຂະສິດ.

(Berne Convention)
ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າທີີ່ຕິດພັນກັບສິດຕໍ່

02/2013

ຊັບສິນທາງປັນຍາ. (TRIPS)

ແມ່ນໜຶີ່ງໃນບັນດາສັນຍາຂອງອົງການ WTO ທີີ່
ການົດມາດຕະຖານຂັັ້ນຕາໍ່ ກ່ຽວກັບສິດຕໍ່ຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ.

ອະນຸສັນຍາທີີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາມາດຣິດ
ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບ

12/2015

ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີີ່ອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຈົດທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບເຄີ່ອງ

ເຄີ່ອງໝາຍ. (MADRID

ໝາຍໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ, ປະຢັດເວລາ ແລະ

PROTOCOL)

ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ສົນທິສັນຍາລິສບອນ ສະບັບປັບປຸງທີີ່ເຈ
ນິວາ ວ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນສາກົນ
ກ່ຽວກັບ ຊີ່ຖິີ່ນກາເນີດສະເພາະ ແລະ ຖິີ່ນ
ກາເນີດ

11/2020

ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີີ່ອານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດ ຊຶີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ
ສະບາຍ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຕາຕະລາງ 3: ສັນຍາ ແລະ ສົນທີສັນຍາ ສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເຂົັ້າເປັນພາຄີ
ໃນເມີ່ອ ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກຂອງສັນຍາສາກົນເຫົົ່ານີແ
ັ້ ລ້ວເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີພັນທະໃນການ
ພັດທະນາລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດທາງດ້ານຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ຊຶີ່ງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາສາມາດສະໜັບສະໜູນ ທິດທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄ
ແນວໃດ; ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມບັນລຸເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດ ແລະ ພັນທະຂອງສັນຍາເຫົົ່ານີັ້ໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສປປ ລາວ ຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ທີີ່ຈະເຂົັ້າເປັນພາຄີຂອງສະຫະພັນສາກົນ ເພີ່ອການປກປ້ອງພັນພດໃໝ່
(UPOV) ແລະ ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດຜູ້ສັງເກດການຂອງ UPOV, ສັນຍາເຮັກ ວ່າດ້ວຍການຈົດ
ທະບຽນສາກົນກ່ຽວກັບແບບອຸດສາຫະກາ (Hague Agreement concerning the International
Registration of Industrial Designs), ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປກປ້ອງຜູ້ສະແດງ ແລະ ການບັນທຶກ
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ສຽງຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO Performers and Phonograms Treaty), ສົນທິສັນຍາ
ເບຈິງ ວ່າດ້ວຍການສະແດງດ້ານສຽງ-ພາບ (Beijing Treaty on Audio-visual Performances),
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ ຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO Copyright Treaty), ສົນທິສັນຍາ
ມາຣາເກັສ ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າເຖິງ ຜົນງານທີີ່ໄດ້ຖກເຜີຍແຜ່ ສາລັບຜູ້ທີີ່ຕາບອດ, ຜູ້ທີີ່ພິການ
ທາງສາຍຕາ ຫ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງໃນການເບິີ່ງເຫັນ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print
Disabled).
4. ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫອຈາກຕ່າງປະເທດ
• ໂຄງການຄົັ້ ນຄວ້າວິທະຍາສາດ “ນາໃຊ້ລະບົບ ຊັ ບສິນທາງປັນຍາ ເຂົັ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້ າ”
ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2013 ເຖິງປະຈຸບັນ;
• ໂຄງການສົົ່ງເສີມພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດນຜ່ານການພັດທະນາ ຖິີ່ນກາເນີດສິນຄ້າ ລະດັບພາກພັ້ນໃນອາຊີ
ຮ່ວມມກັບ ອົງການກອງທຶນຊ່ວຍເຫອຂອງລັດຖະບານຝຣັົ່ງ (AFD) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກາ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ເພີ່ອຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ
ກາເຟບລະເວນ ແຂວງຈາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ;
•

ໂຄງການສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກຂອງທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານການພັດທະນາລະບົບຖິີ່ນກາ
ເນີດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເພີ່ອຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດ ຊາປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາປາສັກ,
ຊາກແມນ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ຜ້າໄໝຫົວພັນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຜ້າໄຫມຫວງພະບາງ ແຂວງຫວງພະບາງ;

•

ໂຄງການຮ່ວມມ ລາວ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພີ່ອເຊີ່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (LUNA II) ໃນການ
ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ສະບັບປີ 2017; ສ້າງລະບົບບລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ (IP Portal) ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; ສ້າງ 03 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ,
ຖິີ່ນກາເນີດ ແລະ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ມອບ Server, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນ

•

ຄົບຊຼຸດໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານຈົດທະບຽນເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ຜ່ານລະບົບມາດຣິດ; ຈັດພິມປົ້ມຄວາມຮູ້
ພັ້ນຖານ ແລະ ແຜ່ນພັບ ກ່ ຽວກັບ ຊັ ບ ສິນທາງປັນ ຍາ; ໃຫ້ ທຶນ ຝກອົບ ຮົ ມ ກ່ ຽວກັ ບ ການນາໃຊ້ ລະບົ ບ
ມາດຣິດ ທີີ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ການປກປ້ອງພັນພດໃໝ່ ທີີ່ ສປປ ຫວຽດນາມ; ແລະ ຈັດກອງປະຊຼຸມ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫວງນໍ້າທາ;
ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຍີີ່ຫໍ້ ແລະ ການອອກແບບ
(EIE) ເພີ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານເປົ້າໝາຍຮັບຜິດຊອບເຊັົ່ນ:
ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ, ກົ ມ ສົົ່ ງ ເສີ ມ ການຄ້ າ , ກະຊວງອຸ ດ ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້ າ ແລະ ສະມາຄົ ມ
ນັກທຸລະກິດຍິງ ໂດຍການໃຫ້ຄາປກສາ ການສ້າງຍີີ່ຫໍ້ ແລະ ການອອກແບບສິີ່ງຫຸ້ມຫໍ່.

5. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
• ຈັດງານມະຫາກາຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລພະ ພິທີໂຮມຊຼຸມນຸມຍ່າງເພີ່ອສຸຂະພາບ ສະເຫີມສະຫອງວັນຊັບສິນ
ທາງປັ ນ ຍາໂລກ ທັ ງໝົ ດ 05 ຄັັ້ ງ , ຈ ານວນ 04 ຄັັ້ ງ ຈັ ດ ຢູ່ ນ ະຄອນຫ ວງວຽງຈັ ນ ແລະ 01 ຄັັ້ ງ ຈັ ດ ຢູ່
•

ແຂວງຈາປາສັກ;
ຈັດພິມປົ້ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ, ປົ້ມຄູ່ມ, ແຜນພັບ ແລະ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ປະມານ 10.000 ຫົວ;
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•
•
•

ຈັດພິມເສັ້ີ່ອໃນງານມະຫາກາຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອສະເຫີມສະຫອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ໃນທຸກໆ
ປີ ຈານວນ 1.500 -2.000 ຜນ/ປີ;
ຈັດພິມເສັ້ອເພີ່ອສະເຫີມສະຫອງວັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 10 ປີ ຈານວນ 200 ຜນ;
ເຂົັ້າຮ່ວມບັນຍາຍການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນກອງປະຊຼຸມວິທະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ທົົ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ III;

•

ເປີດນາໃຊ້ລະບົບບລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບສິນທາງປັນຍາ (IP Portal) ຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ຂອງກົມຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ (www.dip.gov.la) ເພີ່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ລະບຽບ

•
•

•

ການ, ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກາຕ່າງໆ ແລະ ຜົນຂອງການຈົດທະບຽນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຈານວນ 75 ຄັັ້ງ ມີຜູ້
ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11.300 ເທີ່ອຄົນ;
ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຄາຮ້ອງແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄີ່ອງ
ໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ໃນເມີ່ອກ່ອນ)
ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 2.081 ເທີ່ອຄົນ;
ໄດ້ຈັດຝກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວິທີການຊອກຫາຂໍ້ມູນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໃນລະບົບ IP Portal ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ເທີ່ອຄົນ;

•

ຈັດຝກອົບຮົມ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ກ່ຽວກັ ວຽກງານກວດສອບ ພາຍໃນ ແລະ
ພາຍນອກ ເພີ່ອຮັກສາຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນຄ້າຖິີ່ນກາເນີດ ໃຫ້ສະມາຄົມຖິີ່ນກາເນີດ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານກວດສອບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈານວນ 18 ຄັັ້ງ;

•

ຈັດຝກອົບຮົມ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກາ (FAO) ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົົ່ງເສີມການຕະຫາດ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ສິນຄ້າຖິີ່ນກາເນີດ ຈານວນ 18 ຄັັ້ງ.

6. ການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັັ້ນກຍັງມີ ພະແນກ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ,
ນະຄອນຫວງ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ,
ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ຄາສະເໜີຂແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານ
ບລິຫານ ພ້ອມທັງ ສົົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫ້ມີການນາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ເພີີ່ມຂຶັ້ນ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 1990 ພາຍໃຕ້ ອົງການວິ
ທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (STEA) ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ.
ໃນປີ 2004, ໄດ້ເລີີ່ມຕົັ້ນການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ. ໃນປີ
2008, ໄດ້ເລີີ່ມຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິິຂະສິດ. ໃນເດອນ ກັັນຍາ 2011 ກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຖກສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ພ້ອມກັບການສ້າງຕັັ້ງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃນປີ 2016
ໄດ້ເລີີ່ມເປີດຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດ ແລະ ໃນປີ 2020 ໄດ້ເລີີ່ມເປີດຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃ
ໝ່. ມາເຖິງເດອນ ມີນາ 2021, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ຖກຍົກຍ້າຍມາຂຶັ້ນກັບກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການ
ຄ້າ ຊຶີ່ງມີພາລະບົດບາດ ຄຸ້ມຄອງສິດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັົ່ນ: ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກາ,
ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ຊີ່ການຄ້າ, ຄວາມລັບທາງການຄ້າ, ຖິີ່ນກາເນີດ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ພັນພດໃໝ່, ລິຂະ
11

ສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ລວມທັງ ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ, ການບລິການ, ການປກປ້ອງ ແລະ
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ພັນພດໃໝ່, ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາປະກອບມີແປດພະແນກ ແລະ ໜຶີ່ງສູນ:
•

ພະແນກສິດທິບັດ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສະຫະ ກາ
, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ ແລະ ຄວາມລັບທາງການຄ້າ;

•

ພະແນກເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ຖິີ່ນກາເນີດ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ
, ຊີ່ການຄ້າ ແລະ ຖິີ່ນກາເນີດ;

•
•
•

ພະແນກປກປ້ອງພັນພດ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງພັນພດໃໝ່;
ພະແນກລິຂະສິດ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ລວມ
ທັງອົງການຈັດຕັັ້ງລິຂະສິດແບບລວມໝູ່;
ພະແນກສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມ
ແລະ ພັດທະນາ, ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສານຶກ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•
•
•
•

ພະແນກສັງລວມ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການວາງ
ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງກົມ;
ພະແນກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ ງ ທາງດ້ານຊັ ບ ສິນທາງປັນຍາ: ຮັ ບ ຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ານ
ບລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ: ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກາ
, ການຮ່ວມມສອງຝ່າຍ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;
ສູນບລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ: ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ການ ບລິການ, ໃຫ້ຄາປກສາ, ປະຊາສາພັນ ແລະ
ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຊັ ບສິນທາງປັນຍາ, ຮັບ ຄາຮ້ອງຂ ຮັບ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ,
ຈົດທະບຽນ ຖິີ່ນກາເນີດ, ແບບຜັັງວົງຈອນລວມ, ພັນພດໃໝ່ ແລະ ຮັບຄາສະເໜີ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່.
ໃນປີ 2022, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາມີພະນັກງານທັງໝົດ 66 ຄົນ ແລະ ມີພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ

ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຊີ່ງເປັນບ່ອນຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບອຸດສາຫະກາ,
ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຮັບຄາສະເໜີ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ດ້ານ
ບລິຫານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງ
ປັນຍາແຫ່ງຊາດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈຶີ່ງມີຄວາມຈາເປັນທີີ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕ້ອງມີຊັບພະຍາກອນທີີ່ພຽງພ ເພີ່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການປກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາໃນທົົ່ວປະເທດ.
7. ນິຕກ
ິ າດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄບໜ້າໃນການພັດທະນາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພີ່ອ
ເປັນການຍົກລະດັບໃຫ້ທຽບເທົົ່າສາກົນ. ຄກັບຫາຍປະເທດ, ນິຕິກາ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ
ແມ່ນເລີີ່ມຕົັ້ນຈາກການປກປ້ອງເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ຈາກນັັ້ນຈຶີ່ງຂະຫຍາຍໄປສູ່ປະເພດອີ່ນໆຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ນິຕກ
ິ າທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ມີ
ດັົ່ງນີ:ັ້
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ຊຂ
ີ່ ອງນິຕກ
ິ າ

ປີປະກາດໃຊ້

ຄາອະທິບາຍ

ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ
ດ້ວຍເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ

1/1995

ການົດຂອບວຽກ ເພີ່ອການຈົດທະບຽນ ແລະ ການ
ປກປ້ອງເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ

ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າ

1/2002

ການົດຂອບວຽກ ເພີ່ອການຂຮັບ ສິດທິບັດ, ອານຸສິດ

ດ້ວຍສິດທິບັດ, ອານຸສິດທິບັດ ແລະ

ທິບັດ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ ເພີ່ອ
ໄດ້ຮັບການປກປ້ອງ

ແບບອຸດສາຫະກາ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນ
ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ

3/2002

ການົດຂັັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດດາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ

2/2003

ການົດຂັັ້ນຕອນການຂຮັບ ສິດທິບັດ, ອານຸສິດທິບັດ
ແລະ ການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກາ

ສິດທິບັດ, ອານຸສິດທິບັດ ແລະ ແບບ
ອຸດສາຫະກາ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
ເລກທີ 08/ສພຊ

ການົດຂອບວຽກເພີ່ອການປກປ້ອງ ແລະ ການຄຸ້ມ

1/2007

ຄອງສິດຕຊ
ໍ່ ັບສິນອຸດສາຫະກາ (ສິດທິບັດ, ອານຸສິດທິ
ບັດ, ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ແບບ
ຜັງວົງຈອນລວມ, ຖິີ່ນກາເນີດ ແລະ ຄວາມລັບທາງ
ການຄ້າ), ພັນພດໃໝ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລິຂະສິດ.

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ
(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 01/ສພຊ

ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງ

12/2011

ປັນຍາໃນປີ 2007 ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ
ຂອງ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ແລະ TRIPS.

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ,
ເລກທີ 38/ສພຊ

ປ່ຽນແທນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາເລກທີ

11/2017

01/ສພຊ ເພີ່ອປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການຈົດທະບຽນໃຫ້ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທາ, ການົດການແບ່ງໜ້າທີີ່
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶັ້ນ.

ຕາຕະລາງ 4: ສັງລວມນິຕິກາດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ
8. ສະຖິຕຊ
ິ ບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ
➢ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ
ຮູບທີ 1: ຈານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ແຕ່ປີ 2015 - 2021
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ອອກໃບຢັົ້ງຍນ

ຄາຮ້ອງຜ່ານລະບົບມາດຣິດ

ແຫ່ງທີີ່ມາ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (www.dip.gov.la ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022)

➢ ສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ
ຮູບທີ 2: ຈານວນຄາຮ້ອງຂຮັບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ ແຕ່ປີ 2015 - 2021
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ແຫ່ງທີີ່ມາ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (www.dip.gov.la ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022)
➢ ແບບອຸດສາຫະກາ
ຮູບທີ 3: ຈານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ແບບອຸດສາຫະກາ ແຕ່ປີ 2015 - 2021
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ແຫ່ງທີີ່ມາ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (www.dip.gov.la ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022)
➢ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
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ຮູບທີ 4: ຈານວນການແຈ້ງຂມ
ໍ້ ູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ
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ແຫ່ງທີີ່ມາ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
➢ ຄາສະເໜີແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຮູບທີ 5: ຈານວນຄາສະເໜີ ແລະ ແກ້ໄຂຄາສະເໜີ
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ແຫ່ງທີີ່ມາ: ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ Global Innovation Index (GII) ຂອງອົງການຊັບສິນທາງ
ປັນຍາໂລກ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ ຊຶີ່ງສປປ ລາວ ໄດ້ຖກຈັດອັນດັບທີ 113 ໃນປີ 2020, ອັນດັບທີ 117
ຈາກ 132 ປະເທດ ໃນປີ 2021.
ໃນຕໜ
ໍ່ ້າ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາເຂົັ້າຮ່ວມການຈັດຈັດອັນດັບເພາະວ່າການຈັດອັນດັບຈະຊ່ວຍໃຫ້
ປະເທດຕິດຕາມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສ້າງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການສ້າງ ແລະ ເພີ່ອໃຫ້ມີການສົມ
ທຽບກັບບັນດາປະເທດທີີ່ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
9. ລາຍຮັບເຂົາັ້ ງົບປະມານ
• ລາຍຮັບຄ່າທານຽມ ແລະ ບລິການຈາກການຮັບຄາຮ້ອງ ຂຈົດທະບຽນ, ຕໍ່ອາຍຸ ແລະ ເອກະສານປ່ຽນແປງ
ຕ່າງໆ ຂອງຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ແຈ້ງຂມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາທາງດ້ານບລິຫານ ແຕ່ 1 ມັງກອນ 2011 ຫາ 31 ທັນວາ 2020 ໄດ້ຈານວນ
57.727 ຄາຮ້ອງ ເປັນເງິນຈານວນ 45.336.401.000 ກີບ (ສີີ່ສິບຫ້າຕັ້ສາມຮ້ອຍສາມສິບຫົກລ້ານສີີ່
ແສນໜຶີ່ງພັນກີບຖ້ວນ).
• ລາຍຮັບຄ່າທານຽມ ແລະ ບລິການ ຈາກການນຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ຜ່ານລະບົບ
ມາດຣິ ດ ແຕ່ ເ ດ ອນ ມີ ນ າ 2016 ຫາ ພະຈິ ກ 2020 ຈ ານວນ 13.814 ໝວດ, ເປັ ນ ຈ ານວນເງິ ນ
1.716.717 ໂດລາ (ໜຶີ່ງລ້ານເຈັດແສນສິບຫົກພັນເຈັດຮ້ອຍສິບເຈັດໂດລາສະຫະລັດ).
15

III. ຕີລາຄາສະພາບລວມ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ປີ 2010-2020
1. ດ້ານດີ
ບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັັ້ງທີ 8 ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນບາງປັດໃຈສາຄັນເປັນປະໂຫຍດທີີ່ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມແຜນ.ດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້
• ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມອງ;
• ປະຕິບັດຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫາດ;
•

ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ (ທີີ່ດິນ, ບໍ່ແຮ່, ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້);

ການພັດທະນາຜົນຜະລິດກະສິກາປອດສານພິດ;
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມີທ່າແຮງ;
ການປັບປຸງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ;
ເຂົັ້ີ່າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.
ສປປ ລາວ ສາມາດຜະລິ ດ ເຂົັ້ າ ແລະ ພ ດທັ ນ ຍາຫານຕ່ າ ງໆໄດ້ ຢ່ າ ງພຽງພ ທີີ່ ຕ ອບສະໜອງກັ ບ ຄວາມ
ຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້. ນອກຈາກນີັ້ ສປປ ລາວ ຍັງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບເຊັົ່ນ: ຄ່າແຮງ
ງານຕໍ່າ ແລະ ແຮງງານຍັງຢູ່ໃນໄວຫນຸ່ມໜຸ່ມ. ສປປ ລາວ ມີທີີ່ຕັັ້ງດ້ານພູມີສາດທີີ່ໄດ້ປຽບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
•
•
•
•

ໂອກາດສົົ່ງອອກກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ (ຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ).
ມີ ການທົ ບ ທວນກົ ດ ໝາຍຊັ ບ ສິ ນທາງປັ ນຍາຢ່ າງຕໍ່ ເນີ່ອ ງເພີ່ ອໃຫ້ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່າເຂົ າເຈົັ້ າສະໜັ ບ ສະໜູ ນ
ຄວາມປາດຖະໜາໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບທີ 38/NA ສະບັບປັບປຸງລົງ
ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017, ມີຈຸດປະສົງເພີ່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶັ້ນຕາມ
ກົດລະບຽບ ແລະ ກົນໄກຂອງເສດຖະກິດຕະຫາດສະໄໝໃໝ່ . ການປັບປຸງທີີ່ສາຄັນຄບຸກຄົນທີີ່ສາມໄດ້ຮັບສິດຢ່າງ
ເຕັ ມ ທີີ່ ໃ ນການປ ກປ້ ອ ງສິ ດ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາຂອງເຂົ າເຈົັ້ າຜ່ ານຂັັ້ ນ ຕອນການຄັ ດ ຄ້ າ ນແທນທີີ່ ຈ ະດ າເນີ ນ ການ
ຍົກເລີກ. ເຫດຜົນທີີ່ຕ້ອງມີການພິສູດຄວາມຜິດພາດທາງອາຍາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊັດເຈນຂຶັ້ນວ່າເຈົັ້າໜ້າທີີ່ພາສີສາມາດ
ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ກ່ອນເພີ່ອກວດສອບສິນຄ້າທີີ່ມີຄວາມໝາຍສາລັບການສົົ່ງອອກ ຫ ນາເຂົັ້າ ແລະ ຍດສິນຄ້າທີີ່ລະເມີດ
ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ.
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີບົດບາດສາຄັນໃນການສົົ່ງເສີມນະວັດຕະກາ ເພີ່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ., ການເຂົັ້າ ຮ່ວມໃນສົນທິສັນຍາດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ສາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັົ່ນ: Universal
Copyright Convention, Paris Convention, PCT, Berne Convention, TRIPS ແ ລ ະ ອ ະນຸ
ສັນຍາມາດຣິ ດ ເປັນ ສັນ ຍານບົົ່ງ ບອກເຖິ ງຄວາມຕັັ້ງ ໝັັ້ ນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ ລະບົ ບ ຊັ ບ ສິ ນທາງປັນ ຍາລະຫວ່າ ງ
ປະເທດ.
ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງອົງການຊັບສິນທງປັນຍາໂລກ ແລະ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທະວິພາຄີ ກັບຫາຍ
ປະເທດ ສປປ ລາວ ສາມາດນາໃຊ້ບລິການຂອງ ອົງການຊັບສິນທງປັນຍາໂລກ ແລະ ສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ອີ່ນໆ ເພີ່ອຊ່ວຍໃນການ ປັບປຸງລະບົ ບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ປັບປຸງລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ພັດທະນາຂີດຄວາມ
ສາມາດ, ກ້າວຂ້າມສິີ່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ໃນດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົັ້າສູ່ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງ
ສະຖາບັນການສຶກສາຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ. ສະຖາບັນການສຶກສາດັົ່ງກ່າວ ເປັນສູນກາງຂອງຄວາມ
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ເປັ ນເລີ ດດ້ ານການ ສຶ ກສາ ແລະ ຝ ກອົ ບ ຮົ ມ ດ້າ ນຊັ ບ ສິ ນທາງປັ ນຍາ ສາລັບ ປະເທດສະມາຊິ ກ ໂດຍສະເພາະໃນ
ປະເທດກາລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ສະຖາບັນການສຶກສາດັົ່ງກ່າວ ເປີດສອນຫັກສູດການຮຽນຮູ້
ຂັັ້ນພັ້ນຖານ ແລະ ຂັັ້ນສູງຈານວນຫາຍເພີ່ອຕອບສະໜອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີີ່ແຕກຕ່າງ ກັນເຊັົ່ນ:
•

ຜູກ
້ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຂອງລັດ;

•

ນັກປະດິດສ້າງ, ນັກປະດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ສ້າງສັນ;

•

ຜູຈ
້ ັດການທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•

ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ-ອາຈານດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•

ສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ.
ຫັກສູດນີັ້ເປີດສອນຟຣີ

ສາລັບພະນັກງານລັດທຸກຄົນ

(ລວມເຖິງສານັກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ)

ໃນ

ປະເທດກາລັງພັດທະນາ, ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປະເທດທີີ່ຢູ່ລະຫວ່າງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ.1
2. ຈຸດຄົງຄ້າງ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການນາໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາໃນລະດັບທີີ່ຕໍ່າ
ຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ເຊັົ່ນ:
• ການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດຢູ່
ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ;
•

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງບລິການ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍສ່ວນຫາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍທຸລະກິດຂະ
ໜາດຈຸລະພາກ ຊຶີ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ຈະເຂົາັ້ ເຖິງການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ມີຂີດຄວາມສາມາດຈາກັດໃນການນາໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ.

•

ຂາດຍຸດທະສາດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຊຶີ່ງນາໄປສູ່ການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ວຍທິດທາງທີີ່

•
•
•
•

ບໍ່ຊັດເຈນ;
ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ບໍ່ເປັນລະບົບຕໍ່ເນີ່ອງ
ຍັງຂາດຫັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງເປັນລະບົບ
ກົນໄກການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແລະ ການລະເມີດ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົົ່າທີີ່ຄວນ
ການບລິການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍັງບໍ່ຄອບຄຸມໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ

3. ໂອກາດ
• ການຜະລິດກະສິກາເປັນສິນຄ້າກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ (ໂດຍສະເພາະກັບ
ປະເທດຈີນ) ໂດຍການຊອກຫາປະເທດນາເຂົັ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ຈາກ ສປປ ລາວ.
• ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາ ຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວຖ້າທຽບໃສ່ທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ສາ
ຄັນຈາກປະເທດເພີ່ອນບ້ານໃກ້ ຄ ຽງເຊັົ່ ນ: ປະເທດຈີນ , ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ ນ
ແມ່ນຈາກບັນດາປະເທດໃນແຖບເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາເໜອທີີ່ມີຄວາມພ້ອມ.
•

1

ຄຸນນະພາບຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ມີທ່າແຮງຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງການບລິການດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶັ້ນການນາໃຊ້ເຄີ່ອງໝາຍຮັບຮອງ ແລະ ເຄີ່ອງໝາຍລວມໝູ່ລວມທັງ
ຖິີ່ນກາເນີດຢ່າງເໝາະສົມ ທີີ່ເປັນທ່າແຮງ ໃນການສະໜັບ ສະໜູ ນການຮອງຮັບ ອຸດສະຫະກາທ່ອງທ່ຽວ.
ຖິີ່ນກາເນີດ ຫ ເຄີ່ ອງໝາຍຮັ ບຮອງສາມາດສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການສ້າງຍີີ່ ຫໍ້ ສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫ າດຂອງ
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ຜະລິ ດຕະພັນ ກະສິ ກ າຫັ ກ ເພີ່ ອ ສົົ່ ງອອກເຊັົ່ ນ : ກາເຟ, ພັ ນ ເຂົັ້າ ພິ ເສດ ແລະ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ກະສິ ກ າທີີ່ ເປັ ນ
•

ເອກະລັກ.
ອຸດສະຫະກາປຸງແຕ່ງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວແຮງໃນຫ້າປີຜ່ານມາຊຶີ່ງສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທັງ
ຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍມີ ທ່າແຮງຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງຍ້ອນມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ ທີີ່ຖເອົາຕະຫາດເປັນໃຈກາງ;

•

•
•

ອຸດສະຫະກາຫັດຖະກາຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງຫ າຍໃນການພັດທະນາໃນອານາຄົດໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຄວາມຫ າກຫາຍທາງດ້ານຊົນເຜົົ່າຂອງປະເທດ ແລະ ມີປະເພນີທີີ່ຍາວນານໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕໍ່າ ຜ້າ
ທໄໝ.
ການໃຊ້ ເຄີ່ອງໝາຍຮັ ບຮອງ (ແລະ ຖິີ່ນກາເນີດທີີ່ເປັນໄປໄດ້ ) ສາມາດປັບປຸງການຕະຫ າດຫັດຖະກາດັັ້ງ
ເດີມໃນຕະຫາດການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ສາລັບສົົ່ງອອກ.
ສປປ ລາວ ມີຄວາມພ້ອມທີີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງຕະຫາດສິນຄ້າກະສິກາ
ປອດສານພິ ດ ແລະນ າໃຊ້ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ທີີ່ ເປັ ນ ມິ ດ ກັ ບ ສິີ່ ງ ແວດລ້ ອມເພີ່ ອ ສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການພັ ດ ທະນາ
ສີຂຽວໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ.

4. ອຸປະສັກ
ມີອຸປະສັກບາງຢ່າງທີີ່ມີລັກສະນະສະເພາະທີີ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຊຶີ່ງຈະເປັນຂໍ້ຈາກັດໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມມີ:
• ຂາດການປະສານງານທີີ່ພຽງພຂອງບັນດາອົງການພາກລັດໃນການໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດເພີ່ອສະໜັບສະໜູນແນວທາງຂອງລັດຖະບານ;
•

ຊັ ບ ພະຍາກອນຍັ ງ ບໍ່ ພ ຽງພ ເພີ່ ອ ເອັ້ ອ ອ ານວຍໃຫ້ ແ ກ່ ກົ ມ ຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ (ແລະ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ພາກ
ລັດອີ່ນໆ) ເພີ່ອເຮັດໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•
•

ຂີດຄວາມສາມາດໃນການບລິຫານຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນໃນກົມຊັບສິນທາງປັນຍາເພີ່ອມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫາຍກິດ
ຈະກາ ທີີ່ສະເໜີຈາກບລິສັດຕົວແທນພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັັ້ນ.
ຂາດປະສົບ ປະການ ແລະ ທັກ ສະໃນການແກ້ ໄຂຄະດີ ທ າງດ້ານຊັ ບ ສິນທາງປັນຍາ ໃນຂົງເຂດຕຸລາການ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ພາກທຸ ລ ະກິ ດ ຂາດຄວາມເຊີ່ ອໝັັ້ ນ ໃນການບັ ງຄັ ບ ໃຊ້ ສິດ ທາງດ້າ ນຊັ ບ ສິ ນທາງປັ ນຍາ ຢູ່ ສປປ
ລາວ;

•

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທີີ່ມຄ
ີ ວາມຊານານ (ນັກກວດສອບ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີ
ຂໍ້ມູ ນ ຂ່ າວສານ, ການບ ລິ ຫ ານທົົ່ ວ ໄປ, ກົ ດໝາຍ, ການຄຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ການຄຸ້ ມ ຄອງ ຊັ ບ ພະຍາກອນ

•

ມະນຸດ)ເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເຊີ່ອໝັັ້ນຂອງພາກທຸລະກິດໃນລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີີ່ໄດ້ສະເໜີ ໄວ້ໃນຍຸ ດທະສາດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນໃນຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດອາດສົົ່ງຜົນເສຍຕຄ
ໍ່ ວາມຄບໜ້າຂອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ຂອງການພັດທະນາແຫ່ງຊາດໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ;

•

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນສາລັບວິສ າຫະກິດຂະໜາດຈຸລະພາກ, ນ້ອຍ ແລະ ກາງ
(MSMEs) ຊຶີ່ງເປັນ ຂະແໜງການທີີ່ໃຫຍ່ ທີີ່ ສຸດຂອງເສດຖະກິດລາວ ແລະ ປະຕິບັດງານໂດຍແມ່ ຍິງຈຶີ່ງ
ເປັນສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ສາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ໃນປະເທດ;

•

ບໍ່ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຢືດຫົດ ແລະ ຂໍ້ຈາກັດ ທັງໝົດໂດຍສະເພາະໃນດ້ານລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດ ທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ TRIPS;
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•

ຂ າດ ນ ະໂຍ ບ າຍ ດ້ ານ ຊັ ບ ສິ ນ ທ າງປັ ນ ຍ າສ າລັ ບ ສ ະຖ າບັ ນ ວິ ໄຈ ແ ລະ ພັ ດ ທ ະນ າຂ ອງລັ ດ ແ ລ ະ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີີ່ດາເນີນການວິໄຈທີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ;

•

ພາກເອກະຊົນຢູ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະ
ກາປຸງແຕ່ງ, ອຸດສະກາປະດິດຄິດແຕ່ງ) ມີຂີດຄວາມສາມາດດ້ານສະຖາບັນບໍ່ທັນພຽງພທີີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບລັດຖະບານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີຈ
ີ່ າເປັນໃນຂະແໜງຂອງຕົນ.
ໃນການສ້າງມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກາເພີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ,

ຕ້ອງ

ຍອມຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີເກີດຈາກອຸປະສັກເຫົົ່ານີັ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
5. ບົດຮຽນທີຖ
ີ່ ອດຖອນໄດ້
5.1 ສາເຫດທີພ
ີ່ າໃຫ້ມດ
ີ າ້ ນດີ
•

ປັບປຸງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໂຄງລ່າງພັ້ນຖານແມ່ນໜີ່ງໃນວຽກບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ;

•

ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຕໍ່ເນີ່ອງ;

•

ການພັ ດ ທະນາສິ ດ ທາງດ້ າ ນຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາຢູ່ ໃ ນພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົ ນ ໄດ້ ກ ະຕຸ ກ ຊຼຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ມີ ກ ານ
ພັດທະນາສິດຊັບສິນທາງປັນຍາຢ່າງກ້າວໜ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

5.2 ສາເຫດທີພ
ີ່ າໃຫ້ມຂ
ີ ຄ
ໍ້ ງົ ຄ້າງ
• ລະບຽບການຄຸ້ ມ ຄອງຊັ ບສິນທາງປັນຍາ ຍັ ງບໍ່ພຽງພ ເຊັົ່ ນ : ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ານຊັບ ສິນທາງ
ປັນຍາ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບລິສັດຕົວແທນບລິການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ;
•

ສປປ ລາວ ມີພັ້ນຖານເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ວິສະຫະກິດຂະໜາດຈຸລະພາກ
, ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທີີ່ຈາກັດ;

•

ຂາດຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ;

•

ການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ສາລັບການຄົັ້ນຫາຂໍ້ມູນເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ວິທີການປກປ້ອງສິດ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖສິດທາງດ້ານຊັບ

•

•

ສິນທາງປັນຍາ ຍັງບໍ່ພຽງພ;
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຍັງຂາດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທີີ່ເໝາະສົມ ເພີ່ອຂະຫຍາຍການບ
ລິການ ແລະ ການປະຕິບັດງານ;
ກົນໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອົງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົົ່າທີີ່ຄວນ.

5.3 ບົດຮຽນທີຖ
ີ່ ອດຖອນໄດ້
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ປີ (2010 -2020) ສາ
ມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ ດັົ່ງນີ:ັ້
•

ການພັດທະນາທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຄວນສອດຄ່ອງກັບ ວາລະ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ;

•

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນ ຄວນຖເປັນວຽກງານບູລມ
ິ ະສິດ ເພີ່ອໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ;
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•

ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົນໄກຄຸ້ ມ ຄອງລະບົບ ຊັບ ສິນທາງປັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແຕ່ສູນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິີ່ນ;

•

ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນ ການຄົັ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ການປະດິດສ້າງ ແລະ ການປະດິດຄິດ
ແຕ່ງ ນະວັດຕະກາຂອງສະຖາບັນທີີ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານ;

•

ສົົ່ງເສີມການສ້າງຫ້ອງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປກປ້ອງ ແລະ
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກາ ຂອງສະຖາບັນທີີ່ຂຶັ້ນກັບ
ລັດຖະບານ;

•

ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ າທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດ;

•

ນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່ທັນສະໄໝ ເພີ່ອໃຫ້ບລິການທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ມຄ
ີ ຸນະພາບ
ແລະ ວ່ອງໄວ;

•

ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ການພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນ
ກິດຈະກາ ການສ້າງຈິດສານຶກໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ການົດນະໂຍບາຍ, ນັກກົດໝາຍ, ນັກປະດິດສ້າງ, ນັກປະດິດ
ຄິດແຕ່ງ ລວມທັງສາທາລະນະຊົນທົົ່ວໄປ;

•

ສ້າງ ແລະ ນາໃຊ້ ຫັກສູດຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົັ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ;

•

ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມຕ່າງປະເທດ ໃນພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາທີີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ
ຕໍ່ ສປປ ລາວ ເພີ່ອດຶງດູດ ການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ
ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ.
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ພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030
I. ວິໄສທັດ ແລະ ເປາົ້ ໝາຍລວມ
ເພີ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ

XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ແລະ ແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ແລະ ຕາມແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການ
ຄ້າ (2021-2025) ຜ່ານ:
• ການພັດທະນາລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄປຕາມ
ທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ;
• ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;
•

ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ (SDGs) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2030 ໃນ ສປປ ລາວ.

1. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030
ສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນແຮງຊຼຸກຍູ້ ການພັດທະນາ ນະວັດຕະກາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການເຕີບໂຕທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາ ຂອງ ສປປ ລາວ.
2. ເປາົ້ ໝາຍລວມ
ການພັດທະນາລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄາດໝາຍສູຊ
້ ົນ ຂອງມະຕິ
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 20162025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ
2030 ເພີ່ອສົົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງ ສປປ ລາວ ແບບຍນຍົງ ແລະ
ສີຂຽວ ດັົ່ງນີັ້:
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຼຸດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຜ່ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກາ, ແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການ ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວປະເທດ;
2) ເພີີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ,
ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
3) ສົົ່ງເສີມການນາໃຊ້ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄີ່ອງມທີີ່ເອັ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ທຸລະກິດ ໂດຍການນາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ
ວິສາຫະກິດ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ, ກະສິກາ, ການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ວັດທະນະທາ;
4) ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານວິຊາການ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອຮັບປະກັນ
ຄຸນະພາບຂອງການໃຫ້ບລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ;
5) ຍົກລະດັບການບ ລິການວຽກງານຊັ ບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍການນາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນການຄຸ້ ມຄອງ
ແລະ ບລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
6) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບລິຫານ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງ
ກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍຸຕິທາ;
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7) ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ເຊີ່ອມໂຍງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພັ້ນ ແລະ
ສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
II. ແຜນງານການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮອດປີ 2025
ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາໄດ້
ການົດບັນດາແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກາ ທີີ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮອດປີ 2025 ຊຶີ່ງໄດ້ການົດ 07 ແຜນງານດັົ່ງນີັ້:
ແຜນງານ 1: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດ ທັງສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຜ່ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກາ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນທົົ່ວປະເທດ
1. ເປາົ້ ໝາຍ
ປັບ ປຸງ ກົ ດ ໝາຍ ວ່ າດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ແລະ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ຕ່ າງໆ ແລະ ສ້ າ ງຄວາມເຂັັ້ ມ ແຂງ ໃຫ້ ແ ກ່
ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຊັບສິນທາງປັນຍາ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
• ສາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນປີ 2023;
• ສາເລັດການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ ເພີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈານວນ 09 ສະບັບ
ໃນປີ 2025;
• ສາເລັດຄູ່ມການຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ພັນພດໃໝ່, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ
ຄາສະເໜີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບລິຫານ;
• ສາເລັດຄູ່ມການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
• ສາເລັດຄູ່ມການກວດສອບເນັ້ອໃນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
• ສ້າງກອງທຶນຊັບສິນທາງປັນຍາ.
3. ວຽກຈຸດສຸມ
• ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນປີ 2023;
• ປັບ ປຸ ງ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ເພີ່ ອ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍ ວ່ າດ້ ວ ຍຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ຈ ານວນ 08 ສະບັ ບ ໃນປີ
2025;
• ສ້າງຄູ່ມການຮັບຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ, ພັນພດໃໝ່, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ຄາ
ສະເໜີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານບລິຫານ;
• ສ້າງຄູ່ມການກວດສອບເບັ້ອງຕົັ້ນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
• ສ້າງຄູ່ມການກວດສອບເນັ້ອໃນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່;
• ສ້ າ ງຄວາມເຂັັ້ ມ ແຂງ ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງານຂັັ້ ນ ທ້ ອ ງຖິີ່ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຮັ ບ ຄ າຮ້ ອ ງຂ ຈົ ດ ທະບຽນແບບ
ອຸດສາຫະກາ, ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ຄາສະເ
ໜີ ຂ ແກ້ ໄຂຂໍ້ ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ານບ ລິຫ ານ ກ່ ຽວກັບ ການຈົດ ທະບຽນ ຜ່ານການຝ ກອົບ ຮົ ມ , ຊຼຸ ກ ຍູ້ ແ ລະ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ;
•

ສຶກ ສາຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃ ນການພັດທະນາລະບົບ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູ ນ
ເອກະສານ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສົມທຽບກັບຕ່າງປະເທດ,
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•

ສ້າງນິຕິກາຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອປກປ້ອງ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກາທາງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພູມປັນຍາອັນ
ເປັນມູນເຊັ້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນາທາພັ້ນເມອງ (GRTKTCE).

ແຜນງານ 2: ເພີີ່ ມ ທະວີ ກ ານສ້ າ ງຄວາມຮັ ບ ຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ າ ໃຈ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວຽກງານຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາໃຫ້ ແ ກ່
ສາທາລະນະຊົນ ຢ່າ ງກວ້າ ງຂວາງໃນຂອບເຂດທົົ່ວ ປະເທດ ຜ່າ ນການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ຢ່າ ງມີປ ະ
ສິດທິຜົນ
1. ເປາົ້ ໝາຍ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ທັງພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
• ສາເລັດການຈັດສາມະນາ ເພີ່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ພັ້ນຖານດ້ານຊັບ ສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົ ນຮັ ບ
ຊາບ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄັັ້ງ/ປີ ໂດຍມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 200 ຄົນ/ປີ;
• ສາເລັດຄູ່ມການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຂົງເຂດ;
• ສາເລັດສ້າງວິຊາຮຽນ ຫ ຕາລາ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສິດສອນ ຢ່າງໜ້ອຍ
ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜອ.
3. ວຽກຈຸດສຸມ
• ຈັດສາມະນາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານສີ່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພີ່ອ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການ;
• ຈັດງານມະຫາກາຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສະເຫີມສະຫອງວັນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກໃນແຕ່ລະປີ;
• ຄູ່ມການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຂົງເຂດ;
• ສ້າງບົດບັນທຶກສາມຝ່າຍກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມການສຶ ກສາຊັັ້ນສູງ ເພີ່ອນາເອົາວຽກ
ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົັ້າໃນສະຖາບັນການສຶກສາ;
• ສ້າງວິຊາຊັບສິນທາງປັນຍາເຂົັ້າໃນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ເປັນຕົັ້ນວິທະຍາໄລ
, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ;
•

ສ້າງຄວາມຮັ ບ ຮູ້ ແລະ ເຄົ າ ລົບ ສິ ດຕໍ່ຊັ ບ ສິນ ທາງປັ ນຍາ ໃຫ້ ແ ກ່ ສັງຄົ ມ ເພີ່ອ ສົົ່ງເສີມ ການປ ກປ້ ອງ ແລະ
ການໃຊ້ ປະໂຫຍດທາງດ້ານຊັບ ສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງການສະໜັ ບສະໜູ ນໂຄງການຕ່າງໆ ສາລັບ ຈຸນ
ລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຂະແໜງການຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ແຜນງານ 3: ເພີີ່ມທະວີການນາໃຊ້ຊບ
ັ ສິນທາງປັນຍາ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກາ, ຫັດຖະກາ, ກະສິກາ, ການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ວັດທະນະ
ທາ
1. ເປາົ້ ໝາຍ
ເພີີ່ມທະວີການນາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາຫາຍຂຶັ້ນ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າ -ວິໄຈ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດຂະແໜງຕ່າງໆ, ລວມທັງການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ ອສົົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ປະດິດຄິດ
ແຕ່ງ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
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•

ນັກຄົັ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນສິດທິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຫາຍກວ່າ 300 ຄົນ;

•

ສ້ າ ງຈຸ ດ ປະສານງານ ເພີ່ ອ ສົົ່ ງ ເສີ ມ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັ ດ ຕະກ າ (TISC) ຢູ່ ມ ະຫາວິ ທ ະຍາໄລທົົ່ ວ
ປະເທດ ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົັ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ;

•

ຈານວນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ໂດຍສະເພາະເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ສາລັບຜະລິດຕະພັນ
ODOP ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ເຄີ່ອງໝາຍ;

•
•

ຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 02 ຜະລິດຕະພັນ;
ສ້າງຖານຂໍ້ມູນພັນພດໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການຍີ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນພັນພດໃໝ່.

3. ວຽກຈຸດສຸມ
• ສົົ່ງເສີມ ຫົວຄິ ດປະດິດສ້າງ ແລະ ຫົວ ຄິດປະດິດແຕ່ງ ໃນວຽກງານການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ -ພັດທະນາ ການ
ປະດິດສ້າງ ແລະ ການປະດິດຄິດແຕ່ງ ນະວັດຕະກາ ຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆ ເພີ່ອສະໜັບສະໜູນການຄົັ້ນຄວ້າ
ວິໄຈ;
•

ສ້າງສູນສົົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກາ (TISC) ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລທົົ່ວປະເທດ ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້
ນັກຄົັ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນສິດທິບັດ;

•

ນາໃຊ້ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາເຂົັ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ “ໜຶີ່ງຜະລິດຕະພັນ-ໜຶີ່ງຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ”
-

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອຊ່ວຍກຸມ
່ ຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ໃນການສ້າງ
ມູນຄ່າເພີີ່ມຜ່ານການສ້າງເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄີ່ອງໝາຍລວມໝູ່ ເພີ່ອເປັນຍີີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງ
ລາວ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າ ODOP ແລະ ສິນຄ້າກະສິກາ (ເຂົັ້າ, ຊີັ້ນສັດ ແລະ ອີ່ນໆ);

-

•

ສົົ່ງເສີມການຈົດທະບຽນຖິີ່ນກາເນີດ ໂສມ ເມອງດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ; ຊາພູສັນ ແລະ ເສັັ້ນ
ໄໝ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສິນຄ້າເອກະລັກປະຈາທ້ອງຖິີ່ນອີ່ນ ແລະ ພູມປັນຍາ ອັນເປັນມູນເຊັ້ອ;

- ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມສົົ່ງເສີມ ສິນຄ້າຖິີ່ນກາເນີດ.
ສົົ່ງເສີມການສ້າງຕັັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດລວມໝູ່ ເພີ່ອປກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົັ້າຂອງລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ.

ແຜນງານ 4: ກໍ່ ສ້ າ ງ ແລະ ຍົ ກ ລະດັ ບ ພະນັ ກ ງານວິ ຊ າການ ທີີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ວຽກງານຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ ເພີ່ ອ
ຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງການໃຫ້ບລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ
1. ເປາົ້ ໝາຍ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານນາພາຄຸ້ມຄອງ, ວິຊາການ, ນັກກວດສອບ ຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ, ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງ ແລະ ບູ ລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ເພີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນກາລັງທີີ່ໜັ ກແໜ້ ນ ແລະ
ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
• ສ້າງນັກກວດສອບເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ 03 ຄົນ
• ສ້າງນັກກວດສອບສິດທິບັດ ແລະ ອະນຸສິດທິບັດ 01 ຄົນ
• ສ້າງນັກກວດສອບແບບອຸດສາຫະກາ 01 ຄົນ
• ສ້າງນັກກວດສອບຖິີ່ນກາເນີດ 01 ຄົນ
• ສ້າງນັກກວດສອບພັນພດໃໝ່ 02 ຄົນ
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•
•
•

ສ້າງວິຊາການລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ 01 ຄົນ
ສ້າງວິຊາການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ 02 ຄົນ
ສ້າງວິຊາການໃຫ້ຄາປກສາດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ 02 ຄົນ

3. ວຽກຈຸດສຸມ
• ການພັດທະນາຊັ ບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານຊັບ ສິນທາງປັນຍາ ດ້ວຍການສົົ່ງພະນັກງານເຂົັ້າຮ່ວ ມຝກ
ອົບຮົມ, ຝກງານ ໄລຍະສັັ້ນ-ໄລຍະຍາວ, ການສຶກສາທາງໄກດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ, ລວມທັງການໄປຍົກ
ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
• ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໃນກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຂົງເຂດຕໍ່ໄປນີັ້: ນັກ
ກວດສອບສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກາ, ແບບຜັງວົງຈອນລວມ, ເຄີ່ ອງໝາຍການຄ້ າ,
ຖິີ່ນກາເນີດ, ພັນພດໃໝ່, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການ
ບ ລິ ຫ ານ, ຊັ ບ ພະຍາກອນພັ ນ ທຸ ກ າ, ພູ ມ ປັ ນ ຍາພັ້ ນ ບ້ າ ນອັ ນເປັ ນ ມູ ນ ເຊັ້ ອ , ການສະແດງອອກດ້ າ ນ
ວັດທະນະທາພັ້ນເມອງ, ນັກກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອີ່ນໆ;
• ເພີີ່ມຈານວນພະນັກງານ ຫ ພາລະກອນ ຂອງກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະລິມານວຽກ
ຕົວຈິງໃນການກວດສອບ ເພີ່ອໃຫ້ທັນຕາມການົດເວລາ;
•

ຝກອົບຮົມສະເພາະ ໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ,
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ແຜນງານ 5:

ນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົາັ້ ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ທນ
ັ ສະໄໝ,
ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ;

1. ເປາົ້ ໝາຍ
ປັບປຸງພັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເພີ່ອໃຫ້ບລິການ

ກ່ຽວກັບ

ການຈົດທະບຽນ

ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່; ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ; ການແກ້ໄຂທາງ
ດ້ານບລິຫານກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່; ແລະ ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
-

ຍົກລະດັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນຊັບສິນທາງປັນຍາ(IPAS);

-

ເປີດນາໃຊ້ລະບົບການຍີ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່, ແຈ້ງຂໍ້
ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (E-Filing);

-

ມີລະບົບເກັບກາຂໍ້ມູນການແຈ້ງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ໃນລະບົບ IPAS.

3. ວຽກຈຸດສຸມ
•

ພັດທະນາການບລິການ ຍີ່ນຄາຮ້ອງຂຈົດທະບຽນ ຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃໝ່ , ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (E-Filing) ຊຶີ່ງລວມທັງລະບົບການກວດ
ຄົັ້ ນ ;ນ າໃຊ້ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານ (IT) ທີີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ໃນການເກັ ບ ຮັ ກ ສາຂໍ້ ມູ ນ
ສາລັບ ສິດທິບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຄີ່ອງໝາຍການຄ້າ, ຖິີ່ນກາເນີດ, ພັນພດໃໝ່, ລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ;
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•

ສະໜອງການບລິການຊັບສິນທາງປັນຍາ ຜ່ານ IP Help Desk;

•

ພັດທະນາ ແລະ ປັບ ປຸງ ເວັບ ໄຊ້ຂໍ້ມູ ນຂ່າວສານທາງດ້ານຊັ ບ ສິນທາງປັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ (Lao-IP
Portal);

•

ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບເກັບກາຂໍ້ມູນການແຈ້ງລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດໃນລະບົບ IPAS

ແຜນງານ 6:

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ລວມທັງ ກົນ
ໄກການບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຍຸຕທ
ິ າ

1. ເປາົ້ ໝາຍ
ພັດທະນາກົນໄກການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
• ສາເລັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບ ລິຫ ານ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນຊັ ບ ສິນອຸດສາຫະກາ
ແລະ ພັນພດໃໝ່;
• ສາເລັດຄູ່ມ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ ພັນພດໃ
ໝ່;
• ແກ້ໄຂຄາສະເໜີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄາສະເໜີ.
3. ວຽກຈຸດສຸມ
• ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄູ່ມ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກາ ແລະ
ພັນພດໃໝ່;
• ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຕາ
ຫວດເສດຖະກິດ, ພາສີ, ໄອຍະການ, ສານ, ກວດກາການຄ້າ ໃນ ສປປ ລາວ;
•

ເພີີ່ມຄວາມຮູ້ກຽ່ ວກັບສິດຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນການດາເນີນຄະດີຕຜ
ໍ່ ູ້
ລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ລວມທັງການຕັດສິນທາງສານທີີ່ສາຄັນ;

•

ຊຼຸກຍູ້ການສ້າງຄູ່ມການດາເນີນຄະດີຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສານປະຊາຊົນ;

•
•

ຊຼຸກຍູ້ການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາຢູ່ຕາມຊາຍແດນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;
ສຶກສາກລະນີການແກ້ໄຂຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງສາກົນ
ເພີ່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນເພີ່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານດັົ່ງກ່າວ.

ແຜນງານ 7:

ເພີມ
ີ່ ທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ເຊອ
ີ່ ມໂຍງ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພນ
ັ້
ແລະ ສາກົນ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ.

1. ເປາົ້ ໝາຍ
ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມ ດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນລະດັບຂົງເຂດພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ປະເທດພາຄີ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕິກາ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບ
ພັນທະສັນຍາຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ
•

ເປັນປະທານໜ່ວຍງານຮ່ວມມດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາອາຊຽນ (AWGIPC) ໃນລະຫວ່າງປີ 2023 ຫາ
2025;

•

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການຮ່ວມມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອຍາດແຍ່ງ
ການຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 02 ສະບັບ;

•

ເຂົັ້າຮ່ ວ ມເປັນພາຄີ ຂ ອງບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ ມຄອງຂອງອົງການຊັ ບ ສິນທາງປັນຍາ
ໂລກ.

3. ວຽກຈຸດສຸມ
•
•
•

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາອາຊຽນ (2016-2025) ໃຫ້ສາເລັດຕາມ
ຄາດໝາຍ;
ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພີ່ອດຶງດູດເອົາການຊ່ວຍເຫ ອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາການໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ຫາຍຂຶັ້ນ;
ພິຈາລະນາເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີີ່ ສປປ
ລາວ ເຫັນວ່າມີຄວາມສາຄັນ, ຈາເປັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ ສປປ ລາວ.

•

ເຂົັ້ າ ຮ່ ວ ມເປັ ນ ພາຄີ ຂ ອງ ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາວ່ າ ດ້ ວ ຍການຈົ ດ ທະບຽນສາກົ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ແບບອຸ ດ ສາຫະກ າ
(HAGUE Agreement on International registration on Industrial Design);

•

ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ສະຫະພັນສາກົນເພີ່ອການປກປ້ອງພັນພດໃໝ່ (International Union for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV));

•

ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍລິຂະສິດຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ

(WIPO

Copyright Treaty);
•

ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສນ
ັ ຍາອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກວ່າດ້ວຍຜູ້ສະແດງ ແລະ ສິີ່ງບັນທຶກສຽງ
(WIPO Performances and PhonogramsTreaty (WPPT));

•

ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາປັກກິີ່ງ ວ່າດ້ວຍການປກປ້ອງສິດຂອງນັກສະແດງໃນສິີ່ງບັນທຶກ ພາບ
ແລະ ສຽງ (Beijing Treaty on Audiovisual performances);

•

ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທີສັນຍາມາຣາເກັສ ເພີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົັ້າເຖິງ ຜົນງານທີີ່ໄດ້
ຖ ກເຜີ ຍ ແຜ່ ສ າລັ ບ ຜູ້ ທີີ່ ຕ າບອດ, ຜູ້ ທີີ່ ພິ ກ ານທາງສາຍຕາ ຫ ຜູ້ ທີີ່ ມີ ຄ ວາມບົ ກ ພ່ ອ ງໃນການເບິີ່ ງ ເຫັ ນ
(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who
are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled).

III. ການສົງົ່ ເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ
ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຍິງຊາຍ ຢ່າງເທົົ່າທຽມ ດ້ວຍການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,
ການຍົກລະດັບ ແລະ ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມເທົົ່າທຽມດ້ານຕ່າງໆ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶີ່ງແຜນງານແມ່ນຈະເນັັ້ນໃສ່:
• ຊຼຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບການເປັນຜູ້ນາຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ;
• ຊຼຸກຍູ້ການເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ດ້ວຍການຈັດ
ຝກອົບຮົມ ແລະ ສາມະນາຕ່າງ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ;
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•
•
•

ສົົ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນາ ແລະ ສິດທິເທົົ່າທຽມຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ
ແລະ ເປັນປກກະຕິ;
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພີ່ອຊຼຸກສົົ່ງເສີມບົດບາດ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນການພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ;
ສ້າ ງໂຄງການ ແລະ ກິ ດ ຈະກ າຕ່ າ ງໆ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການສົົ່ ງເສີ ມ ບົດ ບາດຍິ ງ -ຊາຍ ໃນຂະແໜງຊັ ບ ສິ ນ ທາງ
ປັນຍາ.
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ພາກທີ III: ມາດຕະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ , ກົນໄກປະສານງານ, ວິທກ
ິ ານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການ
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ
I.

ມາດຕະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປະຈຸບັນຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ
ຮອດປີ 2030 ມີດັົ່ງນີ:ັ້
1. ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກາທີີ່ຕິດພັນ
ກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
2. ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ແນະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ຊັບ ສິນທາງປັນຍາຂອງສປປ ລາວ ແຕ່ປະຈຸບັນ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ ແກ່
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທົົ່ວປະເທດ ເພີ່ອຊຼຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
3. ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວ
ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈາປີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຄະນະກວດກາປະເມີນ
ຜົນ;
4. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົ ງ ທຶ ນ , ກະຊວງການເງິ ນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ກະຊວງ
ອຸ ດ ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້ າ, ບັ ນ ດາກະຊວງ ແລະ ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ລັ ດ ທີີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງ ແລະ
ທ້ ອ ງຖິີ່ ນ ສ້ າ ງແຜນການ, ແຜນງົ ບ ປະມານ-ກົ ນ ໄກການເງິ ນ ແລະ ແຜນບຸ ກ ຄະລາກອນ ເພີ່ ອ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມ ທີີ່ການົດໃນແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້;
5. ກະຊວງສຶ ກ ສາທິ ກ ານ ແລະ ກິ ລາ, ກະຊວງພາຍໃນ ສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ກະຊວງອຸ ດ ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້ າ ,
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນເຈົັ້າການກວດກາ
ແລະ ສັງລວມຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ເພີ່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານຊັບສິນ
ທາງປັນຍາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພີ່ອຮັບປະກັນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາ, ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້;
6. ເພີີ່ມທະວີການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສ້າງກົນໄກການ
ປະສານງານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້;
7. ເພີີ່ມທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໂດຍສົົ່ງເສີມການ
ເປັນຮຸ້ ນສ່ວ ນ ລະຫວ່າງ ລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ເພີ່ອຮັ ບ ປະກັນໃຫ້ ແ ກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ສະບັບນີັ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
8. ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ຊຼຸກຍູ້
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

II.

ກົນໄກປະສານງານ
ສ້າງ ແລະ ການົດ ກົນໄກປະສານງານ ເພີ່ອຊີັ້ ນາ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບ ນີັ້
ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບປະເທດອີ່ນ ທີີ່ມີຜົນສາເລັດ ແລະ ປະສົບການ ໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.
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ສ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບນີັ້ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດລາຍ
ງານສະພາບຜົ ນ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ໃຫ້ ລັ ດ ຖະບານຢ່ າງເປັນ ລະບົບ , ທັ ນການ ແລະ ມີ ກ ານສະຫຼຸ ບ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສ້າງກົນໄກປະສານງານກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີ
ຫາຍເວທີການປກສາຫາລ ໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
III.

ວິທກ
ີ ານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດາເນີນງານດັົ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ນາໃຊ້ເຄີ່ອງມຕ່າງໆດ້ວຍຫາຍວິທີ. ອົງການ

ຈັດຕັັ້ງທີີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆ ຈະພິຈາລະນານາໃຊ້ເຄີ່ອງມ ແລະ ວິທກ
ີ ານທີເີ່ ໝາະສົມທີີ່ສຸດ
(ນາໃຊ້ເຄີ່ອງມ ແລະ ວິທີການດຽວ ຫລ ຫາຍວິທີປະສົມປະສານກັນ) ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພີ່ອເຮັດໃຫ້
ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີວ
ີ່ າງໄວ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜົນ.
ເຄີ່ອງມ ແລະ ວິທີການດັົ່ງກ່າວອາດລວມມີ:
•

ໂຄງການພິເສດ, ກອງປະຊຼຸມສາມະນາ, ກອງປະຊຼຸມປກສາຫາລ, ການຝກອົບຮົມສາລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະ
ເພາະ;

•

ແປ ແລະ/ຫ ດັດປັບເນັ້ອໃນຄູ່ມ, ປົ້ມຕາລາ, ສີ່, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ເນັ້ອໃນຫລັກສູດການຮຽນທາງໄກໃນ
ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນພາສາລາວ ແລະ ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ກັບສະພາບຕົວຈິງ;

•

ພັດທະນາ ສີ່ ແລະ ອຸປະກອນການຝກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຈິດສານຶກທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•

ງານສາມະນາ, ງານວາງສະແດງ, ແຂ່ງຂັນປະກວດຜົນງານ ແລະ ການຈັດລາຍການໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ;

•

ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ (ທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ);

•

ການທັດສະນະສຶກສາ.
ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆຈະລະບຸຄູ່ຮ່ວມງານທີີ່ມທ
ີ ່າແຮງ ແລະ ຜູທ
້ ີີ່ສາ

ມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງເໝາະສົມເພອ
ີ່ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີວ
ີ່ າງໄວ້.

IV.

ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການ ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມກັບຂະ

ແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພັດທະນາສ້າງ ກົນໄກ ແລະ ແຜນການ, ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການ ແລະ ເຄີ່ອງມ ທີີ່ເໝາະສົມສາ
ລັບການຕິດຕາມ,

ການກວດກາ,

ການປະເມີນ ແລະ

ການຕີລາຄາ

ສະພາບການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນ

ພັດທະນາດສະບັບນີັ້ ໃຫ້ເປັນປກກະຕິ.
ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງສ້າງຕັັ້ງຄະນະກວດກາປະເມີນຜົນ ໂດຍປະກອບຈາກພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາ ຄວາມຄບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາສະບັບນີ.ັ້
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ຈະເປັນໃຈກາງໃນການສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາ
ປະເມີນຄວາມຄບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແລະ

ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນ
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ພັດທະນາສະບັບນີັ້ ປະຈາປີ, ໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ທ້າຍສະໄໝ ປີ 2025 ໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການ
ຄ້າ ເພີ່ອລາຍງານຕໍ່ໄປຍັງລັດຖະບານ.
ລັດຖະບານຈະປະເມີນຄວາມຄບໜ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາໃນສົກປີຕໍ່
ໄປ.
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ພາກທີ IV : ງົບປະມານ ແລະ ແຫງ່ ທຶນ
I. ງົບປະມານ
ເພີ່ອເຮັ ດໃຫ້ບັນດາແຜນງານ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທີີ່ການົດໄວ້ໃ ນແຜນພັດທະນາຊັ ບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່
ປະຈຸບັນ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຜົນສາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ
ລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ການົດໄວ້ ຈຶີ່ງຄາດຄະເນງົບປະມານທີີ່ຈະນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນີັ້:
ທຶນພາຍໃນ (ລັດຖະບານລົງທຶນ)

12,625,000,000 ກີບ

ທຶນພາຍໃນ (ລາຍຮັບວິຊາການ)

10,000,000,000 ກີບ

ທຶນຕ່າງປະເທດ (ການຊ່ວຍເຫອຈາກສາກົນ)
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ກິດຈະກາ, ໂຄງການ ແລະ ງົບປະມານ ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ
ແຕ່ນປະຈຸບັນຮອດປີ 2025).
II. ແຫງ່ ທຶນ
ລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ ມີ
ບົ ດ ບາດສ າຄັ ນ ໃນການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທຶ ນ ຮອນ ແລະ ເຕັ ກ ນິ ກ ວິ ຊ າການເຂົັ້ າ ໃນການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນ
ພັ ດ ທະນາຊັ ບ ສິ ນ ທາງປັ ນ ຍາ. ສະນັັ້ ນ , ລັ ດ ຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົ ງ ທຶ ນ ແລະ
ກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາບັນດາໂຄງການນາໃຊ້ທຶນລັດ ທີີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເຈົັ້າການໃນການປະສານງານ ແລະ ຂຶັ້ນ
ແຜນກິດຈະກາ ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປະຈຸບັນຮອດປີ 2025 ເພີ່ອຂການຊ່ວຍເຫອຈາກຄູ
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