ສາທາລະນະລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງການຄ້າ

ເລກທີ
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ວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ
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ແຈ້ງການ
ຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງການຄ້າ ກ່ຽວກ ັບ
ການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກ ເພັ ດທີ່ ຍ ັງບໍ່ ທັນເຈຍລະໄນ (ເພັ ດຫຍາບ)
- ອີງຕາມ ລ ັດຖະບ ັນຍ ັດ ຂອງ ປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວ ັດຖຸມຄີ າ່
ສະບ ັບເລກທີ 01/ສປປ, ລງົ ວ ັນທີ9/8/2002.
- ອີງຕາມ ດ ໍາລດ
ັ ວ່າດ້ວຍການຄຸມ
້ ຄອງການສງົ່ ອອກ ແລະ ການນ ໍາເຂົ້າ ສະບ ັບເລກທີ 205/ນຍ, ລ ົງວ ັນທີ
11/10/2001.
- ອີງຕາມ ຂໍກ
້ ານ
ໍ ົດວ່າດ້ວຍການຂໍອະນຸຍາດນ ໍາເຂົ້າ ຫຼື ສງົ່ ອອກ ສິນຄ້າຄວບຄຸມນ ໍາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ
ບ ັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດ້ານເຕັ ກນິກກ່ຽວຂ້ອງ (ສ ໍາລ ັບສ ົກປີ 2002-2003).
- ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງ ຫ້ອງວ່າການສ ໍານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ກ່ຽວກ ັບ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ສະມາຊິກ
ສ ັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍເພັ ດ ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກ ົດໝາຍ (Kimberley Process) ສະບ ັບເລກທີ
0009/ຫສນຍ.ກລຂ, ລ ົງວ ັນທີ 6/1/2003.
ເພື່ ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້
ບ ັດຕາມ ລດ
ັ ຖະດ ໍາລດ
ັ , ຂໍກ
້ ໍານ ົດ ແລະ
ແຈ້ງການດງັ່ ກ່າວຂ້າງເທິງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ັບລະບຽບຂອງສາກ ົນ ກ່ຽວກ ັບ ການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກ
ເພັ ດທີ່ ບໍ່ ທັນເຈຍລະໄນ (ເພັ ດຫຍາບ).

ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ ກະຊວງການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ :
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ ມີຈດ
ຸ ປະສ ົງຕ້ອງການນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ສງົ່ ອອກ ເພັ ດທີ່ ບໍ່ ທັນໄດ້ເຈຍລະໄນ
(ເພັ ດຫຍາບ ຕາມລະຫັດ ຂໍ້ 7102.10, 7102.21 ແລະ 7102.31) ຕ້ອງໄດ້ຮ ັບການອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງ
ການຄ້າ (ກ ົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ) ບ ົນພື້ນຖານການປະກອບເອກະສານ ໃຫ້ຄ ົບຖ້ວນຕາມລະບຽບຫຼ ກ
ັ ການ
ເປັນຕນແມ
ົ້
່ນ:
1. ການນ ໍາເຂົ້າ:



ການນ ໍາເຂົ້າເພັ ດທີ່ ບໍ່ ທັນເຈຍລະໄນຈາກປະເທດທີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງຂະບວນ ການຄ້າຂາຍເພັ ດ
ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກ ົດໝາຍ (Kimberley Process)



ມີໃບຢັງຢື
້ ນ ເພັ ດທີ່ ບໍ່ ທັນເຈຍລະໄນ ຈາກປະເທດທີ່ ສງົ່ ອອກ ເຊິ່ ງເອີ້ນວ່າ Kimberley
Process Certificate.



ມີເອກະສານອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ໃບສະເໜີ, ໃບທະບຽນ, ໃບອິນວອຍ ຫຼື ໃບສງັ່ ຊືເ້ ປັນຕນ.
ົ້

2. ການສງົ່ ອອກ:


ການສງົ່ ອອກ ເພັ ດທີ່ ບໍ່ ທັນເຈຍລະໄນ ໄປຍ ັງປະເທດທີ່ ເປັນສະມາຊິກ
ຂອງຂະບວນການຄ້າຂາຍ ເພັ ດ ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກ ົດໝາຍ (Kimberley Process).



ແຈ້ງເອກະສານທີ່ ພົວພັນເຖິງແຫ່ງທີ່ ມາຂອງເພັ ດດງັ່ ກ່າວ.



ມີເອກະສານອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ໃບສະເໜີ, ໃບທະບຽນ, ໃບອິນວອຍ ຫຼື ໃບສງັ່ ຊືເ້ ປັນຕນ.
ົ້

3. ມອບໃຫ້ກ ົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ ເປັນຜູອ
້ ອກອະນຸຍາດ, ພ້ອມທັງຄນຄວ້
ົ້
າ ແລະ
ປະສານສ ົມທົບກ ັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບ ົດບາດ ແລະ ລະບຽບການຂອງຕ ົນ.
ແຈ້ງການສະບ ັບນີມ
້ ຜ
ີ ນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບຕງແຕ່
ັ້
ມລ
ື້ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ.
ົ້
ເຊັ ນ ແລະ ປະທັບຕາ
ຕ. ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງການຄ້າ,
ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ
ຂາອອກເລກທີ 0075 ວ ັນທີ 14/01/04
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການຄ້າ

ດຣ. ຄ ໍາຂ ັນ ນະພາວ ົງ

