ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ– ກລະນີສົມມຸດຖານ
ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ
ຄູ່ສນ
ັ ຍາ

❖ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊັ້ ເປັນ ບລິສດ
ັ ຈາກັດ ພາຍໃນປະເທດ ຕັັ້ງຢູນ
ູ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
❖ ບລິສັດ ດັັ່ງກ່າວ ເປັນເຈົາັ້ ຂອງໂດຍ ເອກະຊົນພາຍໃນ (ບໍ່ເເມ່ນກາມະສິດຂອງ ຄົນຄ່າງປະເທດ ຫຼ ຂອງລັດ) ແລະ ດາເນີນກິດຈະການດ້ານການຄ້າທົັ່ວໄປ.

ຊັບສິນ

❖ ຊັບສິນປະກອບດ້ວຍ ທີີ່ດິນ ແລະ ອາຄານ 2 ຊັັ້ນ (ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ): ເນີ່ອທີີ່ດິນ 557.4 ຕາເເມັດ (6,000 ຟິທມົນທົນ) ແລະ ສາງເກັບເຄີ່ອງ ມີ
ເນັ້ອທີີ່ ທັງໝົດ 929 ຕາເເມັດ (10,000 ຟິທມົນທົນ).
❖ ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ແມ່ນ 914,417,149 ກີບ (ທຽບເທົັ່າກັບ 107,500 ໂດລາສະຫະລັດ), ເທົັ່າກັບ 50 ເທີ່ອ ຂອງລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ.
❖ ຊັບສິນ ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູູ່ ຫ້ອງການທະບຽນທີດ
ີ່ ນ
ິ , ແມ່ນຊັບສິນ ທີີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານໃບຕາດິນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖກນາໄປຈານາ.
❖ ບລິສັດຜູ້ຂາຍ ເປັນເຈົາັ້ ຂອງຊັບສິນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ.

ທຸລະກາ

❖ ບລິສັດຜູ້ຂາຍ ຍອມຮັບ ລາຄາ ທີີ່ ບລິສັດ ຜູ້ຊັ້ ສະເໜີ ໃນການ ຊັ້-ຂາຍ ຊັບສິນ.
❖ ຄູ່ສນ
ັ ຍາ ຍິນດີປະຕິບັດຕາມ ທຸກຂັນ
ັ້ ຕອນ ທີີ່ພາກລັດການົດໄວ້ ຫຼ ຂັັ້ນຕອນທີຈ
ີ່ າເປັນ ຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ ໃນການໂອນກາມະສິດຊັບສິນ.

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ
ດັດສະນີ ຄວາມໜ້າເຊອ
ີ່ ຖ ຂອງໂຄງລ່າງພນ
ັ້ ຖານ (2-8)

ຄາຕອບ

ຄະແນນ

ສະຖາບັນໃດ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ?

ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງເເວດ
ລ້ອມ – ຂັັ້ນແຂວງ

ໃບຕາດິນ ແລະ ເອກະສານຊັ້-ຂາຍ ຊັບສິນ ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຖກບັນທກໄວ້ໃນຮູບແບບໃດ ຢູູ່ ໃນຕົວເມອງເສດຖະກິດທີີ່
ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ - ຮູບແບບເຈ້ຍ ຫຼ ຄອມພິວເຕີ (ສະເເກນ ຫຼ ເປັນດິຈຕ
ິ ອລ ທັງໝົດ) ?

ເຈ້ຍ

0.0

ມິລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ອິເລັກໂຕຣນິກ ສາລັບກວດສອບ ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຊັບສິນ (ສິດຂອງເຈົັ້າໜີຕໍ່ຊັບຄາປະກັນ,
ການຈານອງທີີ່ດິນ ຫຼ ອີ່ນໆທີີ່ຄ້າຍຄກັນ)

ແມ່ນແລ້ວ

1.0

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງແຜນທິີ່ ທີີ່ ບອກເຂດເເດນ ຂອງ ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍການົດ ຢູູ່ ຕົວເມອງເສດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ:

ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງເເວດ
ລ້ອມ – ຂັັ້ນແຂວງ

ເເຜນທິີ່ຂອງຕອນດິນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຖກບັນທກໄວ້ໃນຮູບແບບໃດ ໃນຕົວເມອງເສດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ - ຮູບແບບ
ເຈ້ຍ ຫຼ ຄອມພິວເຕີ (ສະເເກນ ຫຼ ເປັນດິຈຕ
ິ ອລ ທັງໝົດ) ?

ເຈ້ຍ

0.0

ມີລະບົບຖານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ອິເລັກໂຕຣນິກ ສາລັບ ບັນທກເຂດເເດນ, ກວດສອບ ແຜນທີີ່, ສະໜອງ ຂໍ້ມູນສາມະໂນທີີ່ດິນ
(ລະບົບຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ) ບໍ່?

ບໍ່ມີ

0.0

ຂມູນ ທີີ່ບັນທກໂດຍ ໜ່ວຍງານທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສານັກງານສາມະໂນທີີ່ດນ
ິ ຫຼ ສານັກງານແຜນທີີ່ດິນ
ຖກເກັບໄວ້ ໃນຖານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ດຽວ ຫຼ ແຕກຕ່າງກັນ, ຕ່າງກັນ ແຕ່ເຊີ່ອມຕໍ່ຖານກຂໍ້ມນ
ູ ຫາກັນ ຫຼ ແຍກເປັນຖານຂໍ້ມນ
ູ
ຕ່າງຫາກ ?

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງຫາກ

0.0

ໜ່ວຍງານທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ສານັກງານສາມະໂນທີີ່ດນ
ິ ຫຼ ແຜນທີີ່ດິນ ໃຊ້ເລກທີຊບ
ັ ສິນ ດຽວກັນ ບໍ່ ?

ເເມ່ນແລ້ວ

1.0

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ
ດັດສະນິ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ດ້ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ (0.5 – 6)

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ບຸກຄົນໃດ ທີີ່ສາມາດ ຂຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກາມະສິດທີີ່ດິນ ຢູູ່ ໜ່ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ຢູູ່ຕົວເມອງ
ເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ? (ເປີດສູສ
່ າທາລະນະ ຫຼ ປິດລັບ)

ມີພຽງແຕ່ ນາຍໜ້າ ແລະ
ພາກສ່ວນທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ

0.0

ມີລາຍການເອກະສານທິີ່ຕ້ອງປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພີ່ອ ການໂອນຊັບສິນ ທີີ່ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະບໍ່ - ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີ
ໃດ? (ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂ່າວ ຫຼ ບໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍຕົວເອງ

0.0

ມີລາຍການຄ່າທານຽມ ສາລັບ ການໂອນຊັບສິນແຕ່ລະປະເພດ ຕິດໄວ້ຢູູ່ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບ ທີີ່
ເປີດເຜີຍສູສ
່ າທາລະນະ ບໍ່ ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີໃດ?

ແມ່ນເເລ້ວ, ຢູູ່ກະດານຂ່າວ

0.5

ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜອງດ້ານນິຕິກາ ທີີ່ຢັັ້ງຢືນ ກາມະສິດຕໍ່ຊັບສິນ ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທີີ່ການົດໄວ້ສະເພາະບໍ່ - ແລະ ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັນ
ັ້ , ການບລິການ ດັັ່ງກ່າວ ມີມາດຕະຖານການສສ
ີ່ ານແນວໃດ ?
(ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂ່າວ ຫຼ ບໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍຕົວເອງ

0.0

ມີກົນໄກ ສະເພາະຕ່າງຫາກ ສາລັບການຍີ່ນຄາຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີີ່ເກິດຂັ້ນ ຢູູ່ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາ
ລິມາຊັບ ຫຼບໍ່ ? (ມີກນ
ົ ໄກຕ່າງຫາກ /ກົນໄກທົັ່ວໄປ/ ບໍ່ມີກົນໄກ)

ບໍ່ມີ

0.0

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ
ດັດສະນິ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ດ້ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ (5–6) ຕໍ່

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ມີສະຖິຕິ ການຕິດຕາມຈານວນ ການເຮັດທຸລະກາ ຢູູ່ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ທິີ່ເປີດເຜີຍສຸ່ສາທາລະນະ ຫຼບ?
ໍ່
(ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຫຼ ບໍ່ມີການເຜີຍເເຜ່)

ບໍ່ມີ

0.0

ບຸກຄົນໃດ ທີີ່ສາມາດ ໃຫ້ຄາປຶກສາ ກ່ຽວກັບແຜນທີີ່ ຂອງຕອນດິນ ຢູູ່ຕົວເມອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ? (ເປີດສູສ
່ າທາລະນະ ຫຼ ປິດລັບ)

ມີພຽງແຕ່ ນາຍໜ້າ ແລະ
ພາກສ່ວນທີີ່ມີຄວາມ
ສົນໃຈ

0.0

ມີລາຍການຄ່າທານຽມ ສາລັບການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນແຜນທີີ່ ຂອງ ຕອນດິນ ທີີ່ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຫຼບໍ່ - ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີໃດ ?
(ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂ່າວ ຫຼ ບໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍ
ຕົວເອງ

0.0

ສານັກງານສາມະໂນທີີ່ດິນ ຫຼ ແຜນທີີ່ດິນ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜອງ ຂໍ້ມູນປະຈຸບນ
ັ ດ້ວຍໄລຍະເວລາທີີ່ການົດໄວ້ສະເພາະ ຫຼບໍ່ - ຫາກເປັນເຊັນ
ັ່
ນັັ້ນ, ການບລິການ ດັັ່ງກ່າວ ມີມາດຕະຖານການສີ່ສານແນວໃດ ? (ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂ່າວ ຫຼ ບໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ບໍ່

0.0

ມີກົນໄກ ສະເພາະຕ່າງຫາກ ສາລັບການຍີ່ນຄາຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີີ່ເກິດຂັ້ນ ຢູູ່ ສານັກງານສາມະໂນທີີ່ດນ
ິ ຫຼ ສານັກງານແຜນທີີ່ດິນ ຫຼບໍ່ ?
(ມີກນ
ົ ໄກຕ່າງຫາກ /ກົນໄກທົັ່ວໄປ/ ບໍ່ມີກົນໄກ)

ບໍ່ມີ

0.0

ດັດສະນີ ການຄອບຄຸມດ້ານພຸມສັນຖານ (4–8)

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄົນຄອບຄອງ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖກຈົດທະບຽນຢູ່າງເປັນທາງການ ຢູູ່ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາ
ຊັບ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄົນຄອບຄອງ ຢູູ່ຕົວເມອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ໄດ້ຖກຈົດທະບຽນຢູ່າງເປັນທາງການ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນ
ອະສັງຫາລິມາຊັບ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄົນຄອບຄອງ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖກຈັດເຂົາັ້ ໃນແຜນທີດ
ີ່ ນ
ິ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄົນຄອບຄອງ ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ຢູູ່ຕົວເມອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ໄດ້ຖກຈັດເຂົາັ້ ໃນແຜນທີດ
ີ່ ນ
ິ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

2.0

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ໄດ້ປະເມີນຫຍັງແນ່ ?
ດັດສະນີ ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງດ້ານທີດ
ີ່ ນ
ິ (4–8)

ຄາຕອບ

ຄະເເນນ

ກົດໝາຍໄດ້ການົດໃຫ້ ທຸລະກາການຂາຍຊັບສິນ ທັງໝົດ ຕ້ອງຖກບັນທກໄວ້ ຢຸູ່ ສານັກງານຄຸມ
້ ຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຝູ່າຍທີີ່ສາມ ສາມາດຄັດຄ້ານໄດ້ ຫຼ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.5

ລະບົບການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຮັບປະກັນ ຂອງ ພາກລັດ ຫຼ ພາກເອກະຊົນ?

ມີ

0.5

ມີກົນໄກ ໃນການຊົດເຊີຍສະເພາະ ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີີ່ເກີດຂັ້ນ ໂດຍ ຄຸ່ສັນຍາ ທີີ່ດາເນີນການດ້ວຍຄວາມບລິສຸດໃຈ ໃນ
ການເຮັດທຸລະກາ ດ້ານຊັບສິນ ເນີ່ອງຈາກ ຄວາມຜິດພາດ ໃນການຢັັ້ງຢຶນຂໍ້ມຸນ ໂດຍ ສານັກງານຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິ
ມາຊັບ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ລະບົບນິຕິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການຄວບຄຸມ ຄວາມຖກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ເອກະສານ ທີີ່ຈາເປັນໃນການໂອນຊັບສິນ ບໍ່
(ຕົວຢູ່າງ: ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ສັນຍາ ຕາມມາດຖານທີີ່ ກົດໝາຍໄດ້ການົດໄວ້)?

ແມ່ນແລ້ວ

0.5

ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັນ
ັ້ , ບຸກຄົນໃດ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ກວດການຄວາມຖກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ບັນດາເອກະສານດັງັ່ ກ່າວ?

ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຈົດທະບຽນ

ລະບົບນິຕິກາ ໄດ້ການົດໃຫ້ ມີການກວດກາ ເອກະສານ ສະເເດງຕົວຕົນ ຂອງ ຄູ່ສນ
ັ ຍາ ໃນການໂອນຊັບສິນ ບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ

ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັນ
ັ້ , ບຸກຄົນໃດ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ຢັັ້ງຢືນ ເອກະສານສະເເດງຕົວຕົນ ຂອງຄຸ່ສັນຍາ?

ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຈົດທະບຽນ

ມີ ຖານຂມ
ໍ້ ນ
ູ ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ ສາມາດຢັງັ້ ຢຶນ ເອກະສານສະເເດງຕົວຕົນ ຢູ່າງຖກຕ້ອງ ຫຼ ບໍ່?

ບໍ່

0.5

0.0

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດແນ່ ?
ດັດສະນີ ການແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີດ
ີ່ ນ
ິ (4–8) ຕໍ່

ຄຕອບ

ສາລັບມາດຕະຖານຂອງ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ບລິສັດທຸລະກິດພາຍໃນ ກ່ຽວກັບສິດໃນການຄອບຄອງ ຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄ່າ
ເທົັ່າກັບ 50 ເທົັ່າ ຂອງ ລາຍຮັບພາຍໃນ ຕໍ່ ຫົວຄົນ ແລະ ຕັັ້ງຢູູ່ ຕົວເມອງເາດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ, ສານຂັັ້ນໃດ ທີີ່ສາມາດ
ພິຈາລະນາ ຄະດີຂັັ້ນຕົັ້ນ ?

ສານປະຊາຊົນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເລ່ຍເທົັ່າໃດ ເພີ່ອໄດ້ຮັບຄາຕັດສິນຂອງສານ ຈາກສານຂັັ້ນຕົັ້ນ ສາລັບ ຄະດີດັັ່ງກ່າວ (ໂດຍບໍ່ໄດ້ອຸທອນ) ?

ລະຫວ່າງ 2 ແລະ 3 ປີ

1.0

ມີ ສະຖິຕກ
ິ ຽ່ ວກັບ ຈານວນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີດ
ີ່ ນ
ິ ທີີ່ເປັນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັນ
ັ້ ຕົນ
ັ້ ບໍ່ ?

ບໍ່ມີ

0.0

ດັດສະນີ ຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການການເຂົາັ້ ເຖິງ ສິດຕຊັ
ໍ່ ບສິນ (-2–0)

ຄາຕອບ

ຊາຍໂສດ ແລະ ຍິງໂສດ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບໃນການເປັນເຈົາັ້ ກາມະສິດ ຕໍ່ ຊັບສິນ ບ?
ໍ່

ແມ່ນເເລ້ວ

ຊາຍທີີ່ແຕ່ງງານເເລ້ວ ແລະ ຍິງທິີ່ເເຕ່ງງານເເລ້ວ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບໃນການ ເປັນເຈົາັ້ ກາມະສິດ ຕໍ່ ຊັບສິນ ບ?
ໍ່

ແມ່ນເເລ້ວ

ຄະເເນນ

ຄະເເນນ

0.0

ຂອບໃຈ

Thank you!

