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1. ບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ຈາກພາຍໃນ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າ

ຊບັສນິ ທີ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ; 

2. ບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັທີ່ ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນ

ຄ່າຊບັສນິ ທີ່ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຂອງຕ່າງປະເທດ; 

3. ການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ໝາຍເຖງິ ການອະນຸຍາດຈາກ ສໍານກັງານຄະນະ

ກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ໃຫບໍ້ລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ເຂົາ້ມາເຄື່ ອນໄຫວໃຫ ້

ບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ; 

4. ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໝາຍເຖງິ ບໍລສິດັເປົາ້ໝາຍອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫຼກັ

ຊບັ, ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ, ສະຖາບນັສື່ ກາງດາ້ນຫຼກັຊບັ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນ

ຂງົເຂດວຽກງານຫຼກັຊບັ ທີ່ ໃຊບໍ້ລກິານຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 

5. ຊບັສນິ ໝາຍເຖງິ ທີ່ ດນິ, ສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງ, ເຄື່ ອງຈກັ, ອຸປະກອນ, ສນັຍາເຊົ່ າ, ສນັຍາສໍາປະທານ, 

ສດິທບິດັ ຫຼ ື ຊບັສນິທາງປນັຍາ ທີ່ ສາມາດປະເມນີມູນຄ່າໄດຕ້າມມາດຕະຖານທາງວຊິາ

ການ; 

6. ສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງ ໝາຍເຖງິ ຕກຶ, ອາຄານ, ໂຮງຈກັ, ໂຮງງານ, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ; 

7. ອຸປະກອນ ໝາຍເຖງິ ສິ່ ງປະດດິຊະນດິອື່ ນໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນການສະໜບັສະໜນູຂະບວນການ

ຜະລດິ ແລະ ການດໍາເນນີທຸລະກດິ; 

8. ສດິທບິດັ ໝາຍເຖງິ ເອກະສານຢັງ້ຢນືທີ່ ເປນັທາງການຈາກອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ເພື່ ອປກົປອ້ງ

ການປະດດິສາ້ງທີ່ ໃໝ່, ມຂີັນ້ຕອນການປະດດິສາ້ງ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂົາ້ສູ່ການຜະລດິ

ອຸດສາຫະກາໍໄດ;້ 

9. ຊບັສນິທາງປນັຍາ ໝາຍເຖງິ ຜນົງານທີ່ ໄດມ້າຈາກສະຕປິນັຍາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ ງເປນັຜູ່ປະດດິ

ສາ້ງ  ແລະ ປະດດິຄດິແຕ່ງຂຶນ້ມາ. 

 

ໝວດທ ີ2 

ການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ 
 

ມາດຕາ 4 ການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

 ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ 

ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 6 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ ເພື່ ອຍື່ ນຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ພຈິາລະນາ

ຮບັຮອງ. 

    

ມາດຕາ 5 ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

  ການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ມທີນຶຈດົທະບຽນຕ່ໍາສຸດ ຫາ້ຮອ້ຍລາ້ນກບີ; 

2. ເປນັ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາກພາຍໃນ ຫຼ ືບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາກຕ່າງ 

ປະເທດ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງປະເທດທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກ

2 
 



3 
 

ງານຫຼກັຊບັສາກນົ ( Intrenational Organization of securities Commission ຂຽນຫຍໍ ້

IOSCO) ຫຼ ື ຂອງປະເທດທີ່ ມສີາຍພວົພນັຮ່ວມມ ື ໂດຍການເຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ

ຮ່ວມກບັອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັຂອງ ສປປ ລາວ; 

3. ມຊີື່ ສຽງ ແລະ ປະສບົການໃນການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 

4. ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານພາຍໃນທີ່ ຮບັປະກນັ; 

5. ມຜູ່ີປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິຢ່າງໜອ້ຍ ສອງຄນົ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢນືຜ່ານຫຼກັສູດການປະເມນີມູນ

ຄ່າຊບັສນິ ຫຼ ື ໃບຢັງ້ຢນືຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ 

ແລະ ສະມາ ຄມົປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ; 

6. ມຖີານະການເງນິດ ີ ຫຼ ື ການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຕອ້ງມກີາໍໄລ ໜຶ່ ງປຄີນືຫຼງັ ກ່ອນການຍື່ ນ

ເອກະ ສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ 

ຍກົເວັນ້ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່. 
 

ມາດຕາ 6 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

2. ສໍາເນາົໃບອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້ ຫຼ ືໃບທະບຽນວສິາຫະກດິຂອງ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 

3. ບນັຊລີາຍຊື່ ພະນກັງານວຊິາການດາ້ນການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມໃີບຢັງ້ຢນືຜ່ານຫຼກັສູດ

ການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຫຼ ືໃບຢັງ້ຢນືຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກ

ງານຫຼກັຊບັ ແລະ ສະມາຄມົປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກພາຍໃນ ຫຼ ື

ຕ່າງປະເທດ; 

4. ສໍາເນາົກດົລະບຽບຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ; 

5. ບດົລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງນິ ໜຶ່ ງປຄີນືຫຼງັ 

ກ່ອນການຍື່ ນເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັ ຍກົ ເວັນ້ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃໝ່; 

6. ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິປະຈາໍປ ີຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ. 

 

ມາດຕາ 7 ການພຈິາລະນາຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

  ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຫຼ ື ປະຕເິສດ ການຮບັຮອງ

ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບຄບົ

ຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນປີະຕເິສດ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍ

ເຫດຜນົ. 

 

ມາດຕາ 8 ເງ ື່ອນໄຂການຮບັຮອງຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

 ການຮບັຮອງຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ມຄີວາມຮູດ້າ້ນວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ເປນັຕົນ້ ການບນັຊ,ີ ການເງນິ, ການທະນາຄານ, ການ

ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫາຼດ, ສະຖຕິ,ິ ກດົໝາຍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນ

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຊ່ວຍຜູ່ບໍລຫິານໃນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ປະສບົການໃນການ

ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຢ່າງໜອ້ຍ ສອງ ປ;ີ 
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2. ມປີະສບົການໃນການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິຕ່ໍເນື່ ອງ ຢ່າງໜອ້ຍ ສອງປ ີ ກ່ອນຍື່ ນຄໍາຮອ້ງຕ່ໍ 

ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

3. ສໍາລບັຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ຈບົລະດບັປະລນິຍາຕ ີສາຂາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະເມນີ

ມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງມປີະສບົການໃນການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນີ ຢ່າງໜອ້ຍ ສອງປ.ີ 
 

ມາດຕາ 9 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

 ເອກະສານປະກອບການຂໍຮບັຮອງຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມດີັ່ ງນີ:້ 

1. ຄໍາຮອ້ງຕາມແບບພມິຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

2. ຊວີະປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ສໍາລບັຜູ່ທີ່  ສະເໜຂໍີຮບັຮອງ ແລະ ຂໍຕ່ໍອາຍຸ

ຮບັຮອງຕາມແບບພມິຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ; 

3. ສໍາເນາົໃບຢັງ້ຢນືຜ່ານຫຼກັສູດການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຫຼ ື ໃບຢັງ້ຢນືຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັ

ສນິ ຈາກອງົການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຫຼກັຊບັ ແລະ ສະມາຄມົປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ ຈາກພາຍໃນ ຫຼ ືຕ່າງປະເທດ; 

4. ໃບແຈງ້ໂທດບ່ໍໃຫກ້າຍສາມເດອືນ; 

5. ໃບຢັງ້ຢນືທີ່ ຢູ່ປດັຈບຸນັ ຫຼ ືໜງັສຜ່ືານແດນ. 
 

ມາດຕາ 10    ການພຈິາລະນາຮບັຮອງຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຕອ້ງພຈິາລະນາ ຫຼ ື ປະຕເິສດ ການຮບັຮອງ ໃຫ ້

ແກ່ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັເອກະສານປະກອບຄບົ

ຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເປນັຕົນ້ໄປ. ກລໍະນປີະຕເິສດ ຕອ້ງແຈງ້ຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນ ພອ້ມດວ້ຍ

ເຫດຜນົ.  
  

ມາດຕາ 11  ອາຍຸການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມອີາຍຸການ ສາມປ ີ

ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັການຮບັຮອງເປນັຕົນ້ໄປ. 
 

ມາດຕາ 12  ການຕ່ໍອາຍຸການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ຕອ້ງການຕ່ໍອາຍຸການຮບັຮອງ 

ເພື່ ອສບືຕ່ໍໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 5 ແລະ 

ມາດຕາ 8 ແລະ ປະກອບເອກະສານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 6 ແລະ ມາດຕາ 9 ຂອງລະບຽບ

ສະບບັນີ ້ຕອ້ງຍື່ ນຕ່ໍສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຢ່າງໜອ້ຍ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ ກ່ອນວນັໝດົ

ອາຍຸການຮບັຮອງ. 
 

ໝວດທ ີ3 

ຂອບເຂດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ 
 

ມາດຕາ 13  ຂອບເຂດການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນ

ຂອບເຂດ ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ປະເມນີມູນຄ່າທີ່ ດນິ; 

2. ປະເມນີມູນຄ່າສິ່ ງກໍ່ ສາ້ງ; 
3. ປະເມນີມູນຄ່າເຄື່ ອງຈກັ; 

4. ປະເມນີມູນຄ່າອຸປະກອນ; 

5. ປະເມນີມູນຄ່າສນັຍາເຊົ່ າ; 
6. ປະເມນີມູນຄ່າສນັຍາສໍາປະທານ; 

7. ປະເມນີມູນຄ່າສດິທບິດັ ຫຼ ືຊບັສນິທາງປນັຍາ. 

 ການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັມູນຄ່າຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ 

ແລະຕອ້ງນາໍໃຊຫ້ຼກັການປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ສອດຄ່ອງກບັລະບບົບນັຊລີາວ ຫຼ ື ມາດຕະຖານລາຍງານ

ການເງນິສາ ກນົ (International Finacial Reporting standard ຂຽນຫຍໍ ້IFRS); 

ສໍາລບັ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໃຫກຸ່້ມ

ເປົາ້ 

ໝາຍທີ່ ບ່ໍຕດິພນັກບັວຽກງານຫຼກັຊບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ ອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 

ມາດຕາ 14  ສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ   

   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ມສີດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຫກ້ານບໍລກິານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 13 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ;້ 

2. ເກບັຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຕນົ

ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການໃຫບໍ້ລກິານດັ່ ງກ່າວ ເປນັເວລາ 

ສບິ ປ;ີ  

3. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນສນັຍາກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ; 

4. ປະຕບິດັພນັທະຄ່າທໍານຽມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 16 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້

ແລະ  ປະຕບິດັພນັທະອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການໃຫບໍ້ລກິານຂອງຕນົ

ຕ່ໍລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາມການກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

5. ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ອື່ ນ ຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ  15    ການລາຍງານການປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະ

ການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ດັ່ ງນີ:້  

1. ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈາໍ ໄຕມາດ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິ

ຫາ້ວນັ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດແຕ່ລະໄຕມາດ; 

2. ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ເກົາ້ສບິວນັ 

ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດປກີານບນັຊ;ີ 

3. ຮ່າງສນັຍາການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິກບັກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃດໜຶ່ ງ ແລະ 

ແຜນການເຄື່ ອນ ໄຫວລະອຽດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຕ່ໍກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ; 

4. ການປ່ຽນແປງຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ເຊັ່ ນ: ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ຊວີະປະຫວດັ

ຫຍໍ ້ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕ່ວນັມກີານປ່ຽນແປງເປນັຕົນ້ໄປ. 
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ສໍາລບັ ເນືອ້ໃນການລາຍງານ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມການກາໍນດົຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການ

ຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 16  ຄ່າທາໍນຽມການຮບັຮອງບໍລສິດັປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມນູຄ່າຊບັສນິ 

   ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົ ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີ

ມູນຄ່າຊບັສນິ ຕອ້ງເສຍັຄ່າທໍານຽມໃຫແ້ກ່ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄ່າອອກໃບຮບັຮອງໃຫບໍ້ລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນ ຊາວລາ້ນກບີ ແລະ ຜູ່ປະ

ເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນ ສອງລາ້ນກບີຕ່ໍຄນົ ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະພາຍໃນວນັທີ່  ໄດຮ້ບັ

ໃບຮບັຮອງ; 

2. ຄ່າຕ່ໍໃບຮບັຮອງ ໃຫບໍ້ລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນ ສບິລາ້ນກບີ  ແລະ ຜູ່ປະເມນີ

ມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນສອງລາ້ນກບີຕ່ໍຄນົ ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະພາຍໃນວນັທີ່  ໄດຮ້ບັໃບຮບັ

ຮອງ; 

3. ຄ່າຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປບໍີລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນ ສບິລາ້ນກບີ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນ

ຄ່າຊບັສນິ ຈາໍນວນໜຶ່ ງລາ້ນກບີຕ່ໍຄນົ ແລະ ຕອ້ງຊໍາລະພາຍໃນໄຕມາດທໜີຶ່ ງຂອງປຖີດັໄປ. 

ກລໍະນ ີ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ຫາກບ່ໍໄດເ້ຊນັສນັຍາໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນການປະເມນີ

ມູນຄ່າຊບັສນິ ໃຫແ້ກ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍພາຍໃນປນີັນ້ ແມ່ນຈະບ່ໍໄດເ້ສຍັຄ່າຄຸມ້ຄອງປະຈາໍປ ີ ສໍາ

ລບັບໍລສິດັ ແລະ ຜູ່ປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ. 

 

ມາດຕາ 17  ມາດຕະການຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ 

   ກລໍະນ ີ ບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິທີ່ ມກີານລະເມດີລະບຽບສະບບັນີ ້ ຈະຖກືປບັໃໝ ຕາມ

ແຕ່ລະກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ໂດຍບ່ໍໄດຜ່້ານການຮບັຮອງຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະ

ການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຈະຖກືປບັໃໝ ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ; 

2. ໃຫກ້ານບໍລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ນອກຂອບເຂດທີ່  ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 13 ຂອງ

ລະ ບຽບສະບບັນີຈ້ະຖກືປບັໃໝ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

3. ບ່ໍເກບັຮກັສາຂໍມູ້ນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ ເປນັຄວາມລບັຂອງກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ໃນໄລຍະເວລາທີ່

ຕນົໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ແລະ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການໃຫບໍ້ລກິານດັ່ ງກ່າວເປນັ

ເວລາ ສບິ ປ ີຈະຖກືປບັໃໝ ຫາ້ສບິລາ້ນກບີ; 

4. ລາຍງານສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົຊກັຊາ້ຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງ

ຫຼກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 15 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ ຈະຖກືປບັໃໝ ສບິ

ລາ້ນກບີ ຕ່ໍຄັງ້; 

5. ບ່ໍລາຍງານ,   ເຈດຕະນາລາຍງານບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫຼ ື ເຊື່ ອງຊອ້ນຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັສະພາບ

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົຕ່ໍ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົ

ໄວໃ້ນ ມາດຕາ 15 ຂອງລະບຽບສະບບັນີ ້ຈະຖກືປບັໃໝ ສບິຫາ້ລາ້ນກບີ ຕ່ໍຄັງ້. 

 

ກລໍະນ ີກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ ທີ່ ໃຊບໍ້ລກິານຂອງບໍລສິດັປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິ ທີ່ ບ່ໍໄດຜ່້ານການຮບັຮອງ

ການໃຫບໍ້ລກິານປະເມນີມູນຄ່າຊບັສນິຈາກ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ ຈະຖກືປບັໃໝ 

ໜຶ່ ງຮອ້ຍລາ້ນກບີ. 
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