
ກ ລະນີສົມມດຸຖານ

ຄູ່ສນັຍາ ❖ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊ ັ້ ເປັນ ບ ລສິດັຈ າກັດ ພາຍໃນປະເທດ ຕັັ້ງຢູູ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ.
❖ ບ ລິສັັດ ດັັ່ງກ່າວ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍ ເອກະຊົນພາຍໃນ (ບ ໍ່ເເມ່ນກ າມະສດິຂອງ ຄົນຄ່າງປະເທດ ຫຼ  ຂອງລັດ) ແລະ ດ າເນີນກິດຈະການດ້ານການຄ້າທົັ່ວໄປ. 

ຊັບສນິ ❖ ຊັບສິນປະກອບດ້ວຍ ທີີ່ດິນ ແລະ ອາຄານ 2 ຊັັ້ນ (ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ): ເນ ີ່ອທີີ່ດິນ 557.4 ຕາເເມັດ (6,000 ຟິທມົນທົນ) ແລະ ສາງເກັບເຄ ີ່ອງ ມີ
ເນ ັ້ອທີີ່ ທັງໝົດ 929 ຕາເເມັດ (10,000 ຟິທມົນທົນ).

❖ ມູນຄ່າຂອງຊບັສນິ ແມ່ນ 914,417,149 ກີບ (ທຽບເທົັ່າກັບ 107,500 ໂດລາສະຫະລັດ), ເທົັ່າກັບ 50 ເທ ີ່ອ ຂອງລາຍໄດ້ຕ ໍ່ຫົວຄົນ.
❖ ຊັບສິນ ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູູ່ ຫ້ອງການທະບຽນທີີ່ດນິ, ແມ່ນຊັບສິນ ທີີ່ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານໃບຕາດິນ ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າໄປຈ ານ າ.
❖ ບ ລິສັດຜູ້ຂາຍ ເປັນເຈົັ້າຂອງຊັບສນິ ຕະຫຼອດໄລຍະ 10ປີ ທີີ່ຜ່ານມາ. 

ທຸລະກ າ ❖ ບ ລິສັດຜູ້ຂາຍ ຍອມຮັບ ລາຄາ ທີີ່ ບ ລິສັດ ຜູ້ຊ ັ້ ສະເໜີ ໃນການ ຊ ັ້-ຂາຍ ຊັບສິນ. 
❖ ຄູ່ສັນຍາ ຍິນດີປະຕິບັດຕາມ ທຸກຂັັ້ນຕອນ ທີີ່ພາກລດັກ ານດົໄວ້ ຫຼ  ຂັັ້ນຕອນທີີ່ຈ າເປນັ ຕ້ອງປະຕບິັດັຕວົຈງິ ໃນການໂອນກ າມະສດິຊບັສນິ.

ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ– ກ ລະນີສົມມຸດຖານ



ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ 

ດັດສະນ ີຄວາມໜ້າເຊ ີ່ອຖ ຂອງໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ (2-8) ຄ າຕອບ ຄະແນນ
ສະຖາບັນໃດ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງການຈົດທະບຽນອະສງັຫາລິມາຊັບ ? ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງເເວດ

ລ້ອມ – ຂັັ້ນແຂວງ

ໃບຕາດິນ ແລະ ເອກະສານຊ ັ້-ຂາຍ ຊັບສິນ ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຮູບແບບໃດ ຢູູ່ ໃນຕົວເມ ອງເສດຖະກດິທີີ່
ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ - ຮູບແບບເຈ້ຍ ຫຼ  ຄອມພິວເຕີ (ສະເເກນ ຫຼ  ເປນັດຈິຕິອລ ທັງໝົດ) ?

ເຈ້ຍ 0.0

ມິລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນ ອິເລັກໂຕຣນິກ ສ າລັບກວດສອບ ການຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ຊັບສິນ (ສິດຂອງເຈົັ້າໜີຕ ໍ່ຊັບຄ າປະກັນ, 
ການຈ ານອງທີີ່ດິນ ຫຼ  ອ ີ່ນໆທີີ່ຄ້າຍຄ ກັນ) 

ແມ່ນແລ້ວ 1.0

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງແຜນທິີ່ ທີີ່ ບອກເຂດເເດນ ຂອງ ທີີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍກ ານົດ ຢູູ່ ຕົວເມ ອງເສດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ: ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງເເວດ
ລ້ອມ – ຂັັ້ນແຂວງ

ເເຜນທິີ່ຂອງຕອນດິນສວ່ນຫຼາຍ ໄດ້ຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນຮູບແບບໃດ ໃນຕົວເມ ອງເສດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ - ຮູບແບບ
ເຈ້ຍ ຫຼ  ຄອມພິວເຕີ (ສະເເກນ ຫຼ  ເປັນດິຈຕິອລ ທັງໝົດ) ?

ເຈ້ຍ 0.0

ມີລະບົບຖານຂ ໍ້ມນູອເິລກັໂຕຣນກິ ສ າລັບ ບັນທ ກເຂດເເດນ, ກວດສອບ ແຜນທີີ່, ສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນສ າມະໂນທີີ່ດິນ 
(ລະບົບຂ ໍ້ມູນດ້ານພມູສັນຖານ) ບ ໍ່?

ບ ໍ່ມີ 0.0

ຂ ມູນ ທີີ່ບັນທ ກໂດຍ ໜ່ວຍງານທະບຽນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສ ານັກງານສ າມະໂນທີີ່ດນິ ຫຼ  ສ ານັກງານແຜນທີີ່ດິນ 
ຖ ກເກັບໄວ້ ໃນຖານຂ ໍ້ມນູດຽວ ຫຼ  ແຕກຕ່າງກັນ, ຕ່າງກັນ ແຕ່ເຊ ີ່ອມຕ ໍ່ຖານກຂ ໍ້ມນູຫາກັນ ຫຼ  ແຍກເປັນຖານຂ ໍ້ມນູ
ຕ່າງຫາກ ?

ຖານຂ ໍ້ມູນຕ່າງຫາກ 0.0

ໜ່ວຍງານທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ແລະ ສ ານັກງານສ າມະໂນທີີ່ດນິ ຫຼ  ແຜນທີີ່ດິນ ໃຊ້ເລກທຊີບັສນິ ດຽວກັນ ບ ໍ່ ? ເເມ່ນແລ້ວ 1.0



ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ 

ດັດສະນິ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ດ້ານຂ ໍ້ມນູ (0.5 – 6) ຄ າຕອບ ຄະເເນນ

ບຸກຄົນໃດ ທີີ່ສາມາດ ຂ ຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກ າມະສິດທີີ່ດິນ ຢູູ່ ໜ່ວຍງານທີີ່ຮັບຜິດຊອບຈົດທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ຢູູ່ຕົວເມ ອງ
ເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ? (ເປີດສູສ່າທາລະນະ ຫຼ  ປິດລັບ)

ມີພຽງແຕ່ ນາຍໜ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ

0.0

ມີລາຍການເອກະສານທິີ່ຕ້ອງປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພ ີ່ອ ການໂອນຊັບສິນ ທີີ່ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະບ ໍ່ - ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີ
ໃດ? (ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂາ່ວ ຫຼ  ບ ໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍຕົວເອງ 0.0

ມີລາຍການຄ່າທ ານຽມ ສ າລັບ ການໂອນຊັບສິນແຕລ່ະປະເພດ ຕິດໄວ້ຢູູ່ ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນອະສັງຫາລມິະຊັບ ທີີ່
ເປີດເຜີຍສູສ່າທາລະນະ ບ ໍ່ ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີໃດ?

ແມ່ນເເລ້ວ, ຢູູ່ກະດານຂ່າວ 0.5

ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜອງດ້ານນຕິິກ າ ທີີ່ຢັັ້ງຢືນ ກ າມະສິດຕ ໍ່ຊັບສິນ ພາຍໃນ
ໄລຍະເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ສະເພາະບ ໍ່ - ແລະ ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັັ້ນ, ການບ ລິການ ດັັ່ງກ່າວ ມີມາດຕະຖານການສ ີ່ສານແນວໃດ ?
(ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂາ່ວ ຫຼ  ບ ໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍຕົວເອງ 0.0

ມີກົນໄກ ສະເພາະຕ່າງຫາກ ສ າລັບການຍ ີ່ນຄ າຮອ້ງທຸກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີີ່ເກິດຂ ັ້ນ ຢູູ່ ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນອະສັງຫາ
ລິມາຊັບ ຫຼ ບ ໍ່ ? (ມີກົນໄກຕາ່ງຫາກ /ກົນໄກທົັ່ວໄປ/ ບ ໍ່ມີກົນໄກ)

ບ ໍ່ມີ 0.0



ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ການປະເມີນຄຸນນະພາບ 
ດັດສະນິ ຄວາມໂປູ່ງໃສ ດ້ານຂ ໍ້ມນູ  (5–6) ຕ ໍ່ ຄ າຕອບ ຄະເເນນ

ມີສະຖິຕິ ການຕິດຕາມຈ ານວນ ການເຮັດທຸລະກ າ ຢູູ່ ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ທິີ່ເປີດເຜີຍສຸ່ສາທາລະນະ ຫຼ ບ ໍ່?
(ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຫຼ  ບ ໍ່ມີການເຜີຍເເຜ່)

ບ ໍ່ມີ 0.0

ບຸກຄົນໃດ ທີີ່ສາມາດ ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ກ່ຽວກັບແຜນທີີ່ ຂອງຕອນດິນ ຢູູ່ຕົວເມ ອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ? (ເປີດສູສ່າທາລະນະ ຫຼ  ປິດລັບ) ມີພຽງແຕ່ ນາຍໜ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີີ່ມີຄວາມ
ສົນໃຈ

0.0

ມີລາຍການຄ່າທ ານຽມ ສ າລັບການເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນແຜນທີີ່ ຂອງ ຕອນດິນ ທີີ່ເປີດເຜີຍສູ່ສາທາລະນະຫຼ ບ ໍ່ - ແລະ ຖ້າມີ ແມ່ນດ້ວຍວິທີໃດ ?
(ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂາ່ວ ຫຼ  ບ ໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ແມ່ນເເລ້ວ, ພົວພັນດ້ວຍ
ຕົວເອງ

0.0

ສ ານັກງານສ າມະໂນທີີ່ດິນ ຫຼ  ແຜນທີີ່ດິນ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນປະຈຸບນັ ດ້ວຍໄລຍະເວລາທີີ່ກ ານົດໄວ້ສະເພາະ ຫຼ ບ ໍ່ - ຫາກເປັນເຊັັ່ນ
ນັັ້ນ, ການບ ລິການ ດັັ່ງກ່າວ ມີມາດຕະຖານການສ ີ່ສານແນວໃດ ? (ເເບບອອນລາຍ/ ຕິດຢູູ່ກະດານຂາ່ວ ຫຼ  ບ ໍ່ມ/ີ ພົວພັນດ້ວຍຕົນເອງ)

ບ ໍ່ 0.0

ມີກົນໄກ ສະເພາະຕ່າງຫາກ ສ າລັບການຍ ີ່ນຄ າຮອ້ງທຸກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີີ່ເກິດຂ ັ້ນ ຢູູ່ ສ ານັກງານສ າມະໂນທີີ່ດນິ ຫຼ  ສ ານັກງານແຜນທີີ່ດິນ ຫຼ ບ ໍ່ ?
(ມີກົນໄກຕາ່ງຫາກ /ກົນໄກທົັ່ວໄປ/ ບ ໍ່ມີກົນໄກ)

ບ ໍ່ມີ 0.0

ດັດສະນີ ການຄອບຄຸມດາ້ນພມຸສນັຖານ (4–8) ຄ າຕອບ ຄະເເນນ

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄນົຄອບຄອງ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖ ກຈົດທະບຽນຢູ່າງເປນັທາງການ ຢູູ່ ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນອະສັງຫາລິມາ
ຊັບ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄນົຄອບຄອງ ຢູູ່ຕົວເມ ອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ໄດ້ຖ ກຈົດທະບຽນຢູ່າງເປນັທາງການ ສ ານັກງານຄຸມ້ຄອງການຈດົທະບຽນ
ອະສັງຫາລິມາຊັບ ບ ໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ 2.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄນົຄອບຄອງ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຖ ກຈັດເຂົັ້າໃນແຜນທີີ່ດນິ ບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ບັນດາຕອນດິນທີີ່ບຸກຄນົຄອບຄອງ ຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ ຢູູ່ຕົວເມ ອງເສດຖະກິດທີໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ໄດ້ຖ ກຈັດເຂົັ້າໃນແຜນທີີ່ດນິ ບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ 2.0



ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ໄດ້ປະເມີນຫຍັງແນ່ ?

ດັດສະນ ີການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງດາ້ນທີີ່ດນິ (4–8) ຄ າຕອບ ຄະເເນນ

ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໃຫ້ ທຸລະກ າການຂາຍຊບັສນິ ທັງໝົດ ຕ້ອງຖ ກບນັທ ກໄວ້ ຢຸູ່ ສ ານກັງານຄຸ້ມຄອງການຈດົທະບຽນອະສງັຫາລມິາຊບັ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຝູ່າຍທີີ່ສາມ ສາມາດຄັດຄ້ານໄດ້ ຫຼ  ບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.5

ລະບົບການຈດົທະບຽນອະສັງຫາລິມາຊັບ ຢູູ່ພາຍໃຕກ້ານຮບັປະກັນ ຂອງ ພາກລດັ ຫຼ  ພາກເອກະຊນົ? ມີ 0.5

ມີກົນໄກ ໃນການຊດົເຊຍີສະເພາະ ເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍ ຄຸ່ສັນຍາ ທີີ່ດ າເນີນການດ້ວຍຄວາມບ ລິສຸດໃຈ ໃນ
ການເຮັດທຸລະກ າ ດ້ານຊັບສິນ ເນ ີ່ ອງຈາກ ຄວາມຜິດພາດ ໃນການຢັັ້ງຢຶນຂ ໍ້ມຸນ ໂດຍ ສ ານັກງານຄຸ້ມຄອງການຈດົທະບຽນອະສງັຫາລິ
ມາຊັບ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ລະບົບນິຕິກ າ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການຄວບຄຸມ ຄວາມຖ ກຕອ້ງດາ້ນກົດໝາຍ ຂອງ ເອກະສານ ທີີ່ຈ າເປັນໃນການໂອນຊັບສິນ ບ ໍ່
(ຕົວຢູ່າງ: ການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ສັນຍາ ຕາມມາດຖານທີີ່ ກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້)?

ແມ່ນແລ້ວ 0.5

ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັັ້ນ, ບຸກຄົນໃດ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ກວດການຄວາມຖ ກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ ບັນດາເອກະສານດັັ່ງກ່າວ? ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຈົດທະບຽນ

ລະບົບນິຕິກ າ ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ ມີການກວດກາ ເອກະສານ ສະເເດງຕວົຕນົ ຂອງ ຄູ່ສນັຍາ ໃນການໂອນຊັບສິນ ບ ໍ່? ແມ່ນແລ້ວ 0.5

ຫາກເປັນເຊັັ່ນນັັ້ນ, ບຸກຄົນໃດ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການ ຢັັ້ງຢືນ ເອກະສານສະເເດງຕວົຕົນ ຂອງຄຸ່ສັນຍາ? ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ຈົດທະບຽນ

ມີ ຖານຂ ໍ້ມນູແຫງ່ຊາດ ທີີ່ ສາມາດຢັັ້ງຢຶນ ເອກະສານສະເເດງຕວົຕນົ ຢູ່າງຖ ກຕອ້ງ ຫຼ  ບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0



ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດແນ່ ?

ດັດສະນ ີການແກ້ໄຂ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດາ້ນທີີ່ດນິ (4–8) ຕ ໍ່ ຄ ຕອບ ຄະເເນນ

ສ າລັບມາດຕະຖານຂອງ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານທີີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ບ ລິສັດທຸລະກິດພາຍໃນ ກ່ຽວກັບສິດໃນການຄອບຄອງ ຊັບສິນທີີ່ມີມູນຄາ່ 
ເທົັ່າກັບ 50 ເທົັ່າ ຂອງ ລາຍຮັບພາຍໃນ ຕ ໍ່ ຫົວຄົນ ແລະ ຕັັ້ງຢູູ່ ຕົວເມ ອງເາດຖະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ, ສານຂັັ້ນໃດ ທີີ່ສາມາດ
ພິຈາລະນາ ຄະດີຂັັ້ນຕົັ້ນ ?

ສານປະຊາຊົນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເລ່ຍເທົັ່າໃດ ເພ ີ່ອໄດ້ຮັບຄ າຕັດສິນຂອງສານ ຈາກສານຂັັ້ນຕົັ້ນ ສ າລັບ ຄະດີດັັ່ງກ່າວ (ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ອຸທອນ) ? ລະຫວ່າງ 2 ແລະ 3 ປີ 1.0

ມີ ສະຖຕິກ່ິຽວກັບ ຈ ານວນ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດາ້ນທີີ່ດນິ ທີີ່ເປນັ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນຕົັ້ນ ບ ໍ່ ? ບ ໍ່ມີ 0.0

ດັດສະນ ີຄວາມສະເໝີພາບ ໃນການການເຂົັ້າເຖງິ ສິດຕ ໍ່  ຊບັສນິ (-2–0) ຄ າຕອບ ຄະເເນນ

ຊາຍໂສດ ແລະ ຍິງໂສດ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບໃນການເປນັເຈົັ້າກ າມະສດິ ຕ ໍ່ ຊັບສນິ ບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ

ຊາຍທີີ່ແຕ່ງງານເເລວ້ ແລະ ຍິງທິີ່ເເຕ່ງງານເເລ້ວ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບໃນການ ເປນັເຈົັ້າກ າມະສດິ ຕ ໍ່ ຊັບສນິ ບ ໍ່? ແມ່ນເເລ້ວ 0.0



ຂອບໃຈ

Thank you!


