ນະໂຍບາຍການຕໍ ຕານການສໍ ລາດບັງຫຼວງ
ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ຄํານຶງເຖິງບັນຫາການສໍລາດບັງຫຼວງຈຶ່ງໃຫຄວາມສํາຄັນກັບການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງທກ
ຮບແບບ ໂດຍເຫັນວາການສໍ ລາດບັງຫຼວ ງບໍ ພຽງເປນການກະທາທີ່ຜິດກົດໝາຍເທົ ານັ້ນ ແຕຍັງຂັດຕໍຄນນະທາແລະຈາລິຍະທາອັນດີ ງາມ ເປນ
ພຶດຕິກາທີ່ບສາມາດຍອມຮັ
ໍ
ບໄດ
ບໍລິສັດໄດວາງແຜນນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດໃນດານການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງລວມເຖິງຈະຈັດໃຫມີການທົບທວນແລະກວດ
ສອບຄວາມໂປງໃສແລະປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກເປນໄລຍະຕໍເນືອ
່ ງທກປ ສາງຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ວາການດາເນີນງານເປນໄປຕາມຂັນ
້ ຕອນແລະ
ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດງານທີ່ວາງໄວ ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນວາເປນບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບປອງກັນການສໍລາດບັງຫຼວງຢາງແທຈິງ ໂດຍໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນບໍລິສັດ ໄດເລີ່ມເຮັດນະໂຍບາຍແລະຫຼັກປະຕິບັດໃນການຕໍ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງເປນພຶ້ນຖານຂອງມາດຕະການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງໃນ
ອົງກອນດັງນີ້
1. ນິຍາມຂອງການສໍລາດບັງຫຼວງ
ໝາຍເຖິງ ການໃຊອານາດໃນຕາແໜງໜາທີ່ ໂດຍບໍ ຖື ກຕອງ ການຝາຝນກົດໝາຍ ລະບຽບຫຼ ືນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງການລະເວັ້ນ
ປະຕິບັດໜາທີ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະຟຫຍດອັນບໍຄວນໄດແກຕົນເອງແລະຜອື່ນ ການໃຫຫຼືການຮັບສິນບົນໃນຮບແບບຕາງໆ (ການໃຫສິນບົນ
ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ສັນຍາ ຫຼືການມອບ ລວມທັງໝາຍເຖິງການຮຽກຮອງ ຫຼືຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ກຽວຂອງກັບເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ບໍວາ
ຈະໂດຍຕົງ ຫຼື ທາງອອມ ແກເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ1 ໜວຍງານຂອງລັດ ໜວຍງານຂອງເອກະຊົນ ຫຼືຜມີໜາທີ່ບໍວາຈະໂດຍທາງຕົງຫຼືທາງອອມ ເພື່ອ
ໃຫໄດມາເຊິ່ງທລະກິດ ຫຼືເພື່ອຮັກສາຫຼືແນະນາທລະກິດໃຫບໍລິສັດ)
2. ນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ
ບໍລິສດ
ັ ບໍຍອມຮັບການສໍລາດບັງຫຼວງແລະການໃຫສິນບົນທກຮບແບບ ພອມກັນນີ້ບໍລິສັດໄດການົດແນວປະຕິບັດເພື່ອຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວ ງ
ພາຍໃນບໍລິສັດ ໂດຍກາມະການຜບໍລິຫານ ແລະພະນັກງານຈະບໍກະທາຫຼືສະໜັບສະໜນການສໍລາດບັງຫຼວງບໍວາກໍລະນີໃດໆ ທາງຕົງຫຼືທາງອອມ
ແລະຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຢາງເຂັ້ມງວດ ລວມເຖິງມີການສື່ສານໃຫຜມີສວນໄດສວນເສຍທັງພາຍໃນພາຍນອກ
ບໍລິສດ
ັ ໄດຮັບຊາບເທິງນະໂຍບາຍໃນການຕໍຕານໂດຍທົວກັນ ແລະໃຫມີການສອບຖາມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງ ຫຼວ ງຫາກມີ
ການຝາຝນກະທາໃດໆ ອັນເປນການສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອ ຫຼືໃຫຄວາມຮວມມືກັບການສດຈະລິດຈະໄດຮັບການພິຈະລະນາໂທດຕາມລະບຽບ
ຂອງບໍລິສັດ
3. ໜາທີຄ
່ ວາມຮັບຜິດຊອບ
ບກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດ ຕອງບໍດາເນີນການຫຼືເຂົ້າໄປມີ ສວນຮວມໃນການສໍລາດບັງຫຼວງ ການໃຫຫຼືການຮັບສິນບົນທກແບບທັງທາງຕົງແລະ
ທາງອອມ ແລະມີໜ າທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ທັງນີ້ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ໄດຈັດໃຫມີຂະບວນການ
ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນບກຄົນ ທີ່ມີຕໍຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍມາດຕະການຕໍ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງກາວຄືມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະບໍຫຼຸດຕາແໜງ ລົງໂທດ ຫຼື
ໃຫຜົນທາງລົບຕໍບກຄະລາກອນທີ່ປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງ ບໍວາການກະທານັ້ນຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດສນເສຍໂອກາດທາງທລະກິດ ຄະນະດຽວ
ກັນ ບໍລິສດ
ັ ກໍມີຂະບວນການສື່ສານຢາງຊັັດເຈນແລະຝກອົບຮົມບກຄະລາກອນໃນອົງກອນເພື່ອໃຫເກີດຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແລະມາດຕະການການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຊອງທາງການແຈງເບາະແສແລະການຄມຄອງຜແຈງເບາະແສ ລວມເຖິງບົດລົງໂທດຫາກລະເລີຍ
ຫຼືບໍ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແກບກຄະລາກອນທກຝາຍແລະທກລະດັບໃນອົງກອນ ນອກຈາກນີ້ຍັງສື່ສານນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການຕໍຕານ
ການສໍລາດບັງຫຼວງ ນີ້ໄປຍັງຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຜານຊອງທາງການສື່ສານຕາງໆ ຢາງທົວເຖິງ ໂດຍໄດການົດໜາທີ່ຂອງບກຄະລາກອນຂອງ
ບໍລິສດ
ັ ໄວດັງນີ້:
1) ຄະນະກາມະການບໍລິສດ
ັ ເຮັດໜາທີ່ການົດແລະອະນມັດນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການົດດແລໃຫມີລະບົບທີ່ສະ
ໜັບສະໜນການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາຝາຍບໍລຫ
ິ ານຕະໜັກເຖິງຄວາມສາຄັນແລະໄດ
ນາໄປປະຕິບັດຈົນເປນວັດທະນະທາອົງກອນ
2) ຝາຍຜບໍລິຫານ ເຮັດໜາທີ່ການົດໃຫມີລະບົບ ສະໜັບສະໜນແລະຄວບຄມດແລເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາພະນັກງານທກຝາຍມີການ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ລວມເຖິງການທົບທວນຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບແລະມາດຕະການຕາງໆ
ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ຂໍບັງຄັບ ແລະ ການປຽນແປງຂອງທລະກິດ

1

ຄານິຍາມ ເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ “ເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ” ຕາມຄວາມໝາຍທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນແລະປາບປາມການສໍລາດບັງ ຫຼວງແລະໃຫລວມເຖິງຂາລາດຊະການ ເຈົ້າໜາທີ່

ພະນັກງານລັດວິາຫະກິດ ລກຈາງ ຕົວ ແທນ ຫຼືບກຄົນອື່ນໃດທີ່ເປນຕົວແທນຂອງທກໜວຍງານລາດຊະການ

3) ຝາຍກວດສອບ ເຮັດໜາທີ່ໃນການກວດສອບແລະກວດສອບການປະຕິບັດງານວາເປນໄປຢາງຖືກຕອງ ຕົງຕາມນະໂຍບາຍ ແນວ
ປະຕິບັດ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາມີລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ ຕໍຄວາມສຽງດານ
ການສໍລາດບັງຫຼວງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແລະລາຍງານຕໍຄະນະກາມະການກວດສອບ
4) ບກຄະລາກອນຂອງບໍລສ
ິ ັດ ມີໜາທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະຈະຕອງບໍເຂົ້າໄປກຽວຂອງທັງທາງຕົງ
ຫຼືທາງອອມ
5) ຕົວແທນທາງທລະກິດຂອງບໍລສ
ິ ັດ ມີອານາດຄວບຄມ ຕອງຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຂອງ
ບໍລິສດ
ັ
4. ແນວປະຕິບດ
ັ ການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ (Code of Conduct)
4.1 ເພື່ອໃຫການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍເປນໄປຢາງຖືກຕອງ ບໍລິສັດ ໄດການົດ ໃຫບກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດ
ທກລະດັບ ປະຕິບັດຕໍຮບແບບການສໍລາດບັງຫຼວງດັງນີີ້
1) ການໃຫແລະການຮັບສິນບົນ
ຫາມໃຫຫຼືຮັບສິນບົນໃນຮບແບບໃດໆ ແລະຫາມໃຫຜອື່ນມອບໝາຍໃຫຫຼືຮັບສິນບົນແທນຕົນເອງ ເພື່ອຕອບແທນການໃຫຜົນ
ປະໂຫຍດທາງທລະກິດ
2) ການໃຫແລະການຮັບຂອງຂັວນ ການລຽງຮັບຮອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໃດ
ບໍລິສັດບໍມີນະໂຍບາຍໃນການໃຫຫຼືຮັບຊັບສິນຫຼືຂອງມີຄ າ2 ຈາກລກຄາ ຄຄາ Supplier ໜວຍງານລາດຊະການອົງກອນຂອງ
ລັດ ຫຼືບກຄົນໃດໆ ເພື່ອເປນການຊັກຈງໃຫກະທາຜິດໃນວິຊາຊີບ ຫຼື ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຊເປນຫຼັກປະກັນຫຼືເພື່ອ
ເລັ ງການດາເນີ ນການບາງຢາງເຊິ່ງເຈົ້ າໜາທີ່ຂອງບໍລິສັດຫຼືຄ ຄາຕອງເຮັ ດເປນກິດຈະວັດ ຫຼືຕ ອງປະຕິ ບັດຕາມໜາທີ່ ຍົກເວັ້ນ
ຂອງຂັວນທີ່ມອບໃຫຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ເໝາະສົມກັບປະເພນີແລະວັດທະນະທາຕາມວາລະໂອກາດ ໂດຍຕອງໄດຮັບ
ອະນມັດຈາກພະນັກງານທີ່ມີອານາດສັງຈາຍເງິນ ພອມຫຼັກຖານເປນເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບການດາເນີນງານດັງກາວແລະຕອງ
ສາມາດຊີ່້ແຈງການກະທາຕາງໆ ຂອງຕົນໄດທັງຕໍພາຍໃນແລະພາຍນອກ
3) ການສະໜັບສະໜນທາງການເມືອງ3
ບໍລິສດ
ັ ເປນອົງກອນທລະກິດທີ່ເປນກາງທາງການເມື ອງ ສະໜັບສະໜນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ບໍລິສັດບໍ ມີແ ນວປະຕິບັດທີ່
ຈະຊວຍໃຫການບໍລິຫຈນຮານທາງການເມືອງ ບໍວາທາງຕົງຫຼືທາງອອມ
4) ການບໍລິຈາກເພື່ອການກສົນ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ4 ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜນ5
ບໍ ລິ ສັດ ສະໜັບສະໜນການພັ ດທະນາຊຸ ມຊົນ ສັ ງຄົ ມ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມ ເພື່ອການພັດທະນາຄນນະພາບຊີວ ິດແກຜຄົ ນໃນ
ສັງຄົມ ຜານການດາເນີນທລະກິດຫຼືການບໍລິຈາກ ແຕຕອງເປນໄປເພື່ອສາທາລະນະການກສົນເທົານັ້ນ ການບໍລິຈາກເງິນເພື່ ອການ
ກສົນແລະເງິນສະໜັບສະໜນຕອງເປນໄປຢາງໂປງໃສແລະຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ ສອດຄອງກັບຂັ້ນ
ຕອນການອະນມັດແລະການກວດສອບຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະຈັດໃຫມີຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມຢາງເໝາະສົມເພື່ອໃຫໝັ້ນ
ໃຈວາການບໍລຈ
ິ າກເພື່ອການກສົນບໍຖືກມານາໃຊເພື່ອເປນຂໍອາງສາລັບການຕິດສິນບົນ ຫຼືບໍປະຕິບັດເພື່ອການສໍລາດບັງຫຼວງ
4.2 ບໍລິສດ
ັ ຕອງໃຫຄວາມເປນທາແລະຄມຄອງພະນັກງານທີ່ປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງໂດຍບໍລິສັດ ຈະບໍລົງໂທດ
ຫຼືໃຫຜົນລົບຕໍພະນັກງານທີ່ປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງ ບໍວາການກະທານັ້ນຈະເຮັດໃຫສນເສຍໂອກາດທາງທລະກິດ
4.3 ກາມະການແລະຜບໍລິຫານທກລະດັບຈະຕອງເປນແບບຢາງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດ
ບັງຫຼວງ ຜບັງຄັບບັນຊາທກລະດັບ ມີໜາທີ່ສື່ສານທາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບພະນັກງານເພື່ອໃຫກິດຈະກາທາງທລະກິດທີ່ຢໃນຄວາມ
ຮັ ບຜິດຊອບເປນໄປຢາງຖື ກຕອງຕາມນະໂຍບາຍການຕໍ ຕານການສໍ ລາດບັ ງຫຼວງ ຝາຍຊັບພະຍາກອນບກຄົນມີ ໜ າທີ່ເ ຜີຍແຜ

2

ຄານິຍາມ ຂອງມີຄາ ຄື ສິ່ງໃດໆ ເຊິ່ງໄດມອບໃຫແລະເປນປະໂຫຍດໃຫແກຜຮັບ ເຊິ່ງໃຫໝາຍເຖິງສິ່ງລວມຕາງໆ ດັງຕໍໄປນີ້

- ເງິນສົດ ຫນ ພັນທະນະບັດ ບັດຂອງຂັວນ ຫຼືສິ່ງທຽບເທົ າເງິ ນສົດອື່ນໆ
- ຂອງຂັວນ ຫຼືສິນຄາໃຫຫຼາ (ຍົກເວັ້ນຂອງຂັວນມນຄາເລັກນອຍ ມອບໃຫຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ຕາມວາລະໂອກາດ)
- ການສະເໜີຈາງງານ ຫຼື ບໍລິການ
- ຄາໃຊຈາຍໃນການເດີນທາງ ຄາອາຫານ ຫຼືການລຽງຮັບຮອງ
- ເງິນອດໜນ ອັດຕາກິນ ສວນຫຼຸດ ຫຼເື ງິນກ
- ການຈັດຫາໃຫແກຍາດ ໝ ຜຮວມງານ ຂອງບກຄົນໃດໆ ໃຫຖືວາເປນການໃຫຜົນປະໂຫຍດໂດຍອອມກັບບກຄົນນັ້ນດວຍ
3

ຄານິຍາມ ການສະໜັບສະໜນທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ການຊວຍເຫຼືອໃນນາມບໍລິສັດ ບໍວາຈະເປນດານການເງິນ ເຊັນ ການໃຫ ຫຼືການໃຫກຢມ ເພື່ອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາທາງການເມືອງ ການຊວຍເຫຼືອໃນຮບແບບອື່ນ ເຊັນ ການໃຫ

ສິ່ງຂອງຫຼືການບໍລິການ ການໂຄສະນາສົງເສີມຫຼືສະໜັບສະໜນການເມືອງ ການຊື້ບັດເຂົ້າຊົມງານທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອລະດົມທຶນ ຫຼືບໍລິຈາກໃຫແກອົງກອນທີ່ມີຄວາມສາພັນໄກຊິດກັບການເມືອງ ເປນຕົ້ນ ເວັ້ນແຕເປນການສະໜັບສະໜນຂະບວນ
ການປະຊາທິປະໄຕທີ່ກະທາໄດຕາມກົດໝາຍໄດການົດ
4

ຄານິຍາມ ການບໍລິຈາກເພື່ອການກສົນ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບການໃຊຈາຍເງິນໂດຍບໍມີຜົນຕອບແທນທີ່ມີຕົວຕົນ

ການບໍລິຈາກເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບການໃຊຈາຍເງິນເພື່ອໂຄງການ ກິດຈະກາ ເພື່ອປະໂຫຍດແກຊຸມຊົນ ສັງຄົມ ໂດຍບໍລິສັດອາດບໍໄດຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ມີຕົວຕົນ
5

ຄານິຍາມ ເງິນສະໜັບສະໜນ ໝາຍເຖິງ ການຈາຍເງິນສາລັບການບໍລິການຫຼືຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍາກຕໍການວັດຜົນແລະຕິດຕາມ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງທາງທລະກິດ ກາສິນຄາ ແລະຊື່ສຽງຂອງບໍລສ
ິ ັດ

ຄວາມຮ ແລະສາງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫກັບພະນັກງານທກລະດັບຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວ ງຢາງຈິງ
ຈັງ ແລະ ເສີມສາງໃຫເປນສວນໜຶ່ງຂອງວັດທະນະທາໃນອົງກອນ
4.4 ນະໂຍບາຍການຕໍ ຕານການສໍ ລາດບັ ງຫຼວງຄວບຄມເຖິງຂະບວນການບໍລິຫານບກຄົນ ຕັ ້ງແຕ ການສັນຫາ ການຄັດເລືອກບກ
ຄະລາກອນ ການຝກອົບຮົມ ການເລື່ອນຕາແໜງ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ
4.5 ການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ໃຫເປນໄປຕາມແນວປະຕິບັດທີ່ການົດໄວລວມເຖິງລະບຽບແລະຄມື
ການປະຕິບັດງານຂອງບໍລສ
ິ ັດທີ່ກຽວຂອງຕະຫຼອດແນວປະຕິບັດອື່ນໃດທີ່ບໍລິສັດຈະການົດຂຶ້ນຕໍໄປ
4.6 ບໍລິສັດ ການົດໃຫບອກກາວປະຊາສາພັນນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຜານສື່ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ເຊັນ ອິນເຕີ
ເນັດ ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລາຍງານປະຈາປ ໂດຍນະໂຍບາຍດັງກາວຂອງບໍລິສັດເປນການປະຕິບັດພາຍໃຕກົດໝາຍໃນຕໍຕານການສໍລາດບັງ
ຫຼວງ
5. ນະໂຍບາຍ “ການຮອງຮຽນ” (Whistle Blowing Policy) ແລະການກວດສອບ
ບໍລິສັດ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສາງແລະຮັກສາວັດທະນະທາອົງກອນ ວາການສໍລາດບັງຫຼວງທກປະເພດເປນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ ໄດ ບກຄະລາກອນ
ທກລະດັບຈະບໍລະເລີຍແລະເພີກເສີຍ ເມື່ອພົບເຫັນການກະທາທີ່ເຂົ້າຄາຍການສດຈະລິດ ທີ່ກຽວຂອງກັບບໍລິສັດ ໂດຍສົງເສີມໃຫມີການແຈງເບາະ
ແສຫຼືຂໍ ຮອງຮຽນການກະທາຜິດຕໍ ກົດໝາຍ ຈັນຍາບັນ ຫຼືພຶດຕິກ າທີ່ສ ອງເຖິງການສໍ ລາດບັງຫຼວງຂອງບກຄະລາກອນໃນອົງ ກອນ ໂດຍໄດນາ
ນະໂຍບາຍ “ການຮອງຮຽນ” ມາປະຕິບັດດັງນີ້
ຊອງທາງແຈງເບາະແສຫຼືຮອງຮຽນ
ຈົດໝາຍ
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ເຮືອນເລກທີ011 ບານ ທາດຂາວ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
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ໜວຍງານທີ່ຮັບເລື່ອງຮອງຮຽນຈະຕອງດາເນີນເລື່ອງການລາຍງານຢາງເປນຄວາມລັບ

ບໍລິສັດມີມາດຕະການເພື່ ອຄມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງຜທີ່ຮ ອງຮຽນຫຼືແ ຈງເບາະແສ ເຊິ່ງເປນຜໃຫຂໍ ມນເລື່ອງຮອງຮຽນໂດຍ
ສດຈະລິດ ບໍໃຫຕອງຮັບອັນຕະລາຍຫຼືເດືອດຮອນຈາກຄວາມບໍຊອບທາອັນເນື່ອງມາຈາກການຮອງຮຽນ ການເປນພະຍານ ຫຼືໃຫ
ຂໍມນເບາະແສການສໍລາດບັງຫຼວງ
ໂຄງສາງການກວດສອບ

ຄະນະກາມະການກວດສອບ




ກວດສອບໃຫບໍລິສັດມີການກາກັບດແລກິດຈະການທີ່ດີຢາງພຽງພໍ ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ ຂໍການົດແລະກົດໝາຍທີ່
ກຽວຂອງ
ກວດສອບການປະຕິ ບັດໜາທີ່ ຫາກພົບຫຼືມີຂໍ ສົງໄສວາມີລາຍການຫຼືການກະທາເຊິ່ງອາດມີຜົນກະທົ ບຢາງມີໃນສາຄັ ນຕໍ
ຖານະການເງິນແລະຜົນການດາເນີນການຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງການສໍລາດບັງຫຼວງ ຄະນະກາມະການກວດສອບຈະລາຍງານ
ຕໍຄະນະກາມະການບໍລສ
ິ ັດເພື່ອດາເນີນການປບປງແກໄຂພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄະນະກາມະການກວດສອບເຫັນສົມຄວນ
ຝາຍກວດສອບ



ໜວຍງານອິດສະຫຼະ ລາຍງານຕົງຕໍຄະນະກາມະການກວດສອບ ທາໜາທີ່ກວດສອບການປະຕິບັດງານຂອງທກໜວຍ
ງານໃຫເປນໄປຕາມລະບຽບທີ່ວາງໄວ
ລວມທັງປະເມີນປະສິດທິພາບແລະຄວາມພຽງພໍຂອງການຄວບຄມພາຍໃນ
ໂດຍຍຶດຫຼັກການກາກັບດແລ

 ກິດຈະການທີ່ດີ
6. ບົດການົດໂທດ
ການຝາຝນຫຼືບໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຖືເປນການຝາຝນຄາສັງ ແລະ/ຫຼື ລະບຽບຂອງບໍລິສດ
ັ
ເຊິ່ງຈະສົງຜົນໃຫເກີດການລົງໂທດທາງວິໄນຕາມບໍລິສດ
ັ ການົດ
7. ການທົບທວນນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍການຕໍ ຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຈະມີການທົບທວນນະໂຍບາຍຕາມຄວາມຈາເປນແລະເໝາະສົມທກ 2 ປ ຫຼື
ເມື່ອມີການປຽນແປງຢາງມີໃນສາຄັນ ເພື່ອໃຫເປນປະຈບັນ

