
 
 

ນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ 

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ  ຄํານຶງເຖິງບັນຫາການສໍລາດບັງຫຼວງຈຶ່ງໃຫຄວາມສํາຄັນກັບການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງທກ
ຮບແບບ ໂດຍເຫັນວາການສໍລາດບັງຫຼວງບໍພຽງເປນການກະທາທີ່ຜິດກົດໝາຍເທົານັ້ນ ແຕຍັງຂັດຕໍຄນນະທາແລະຈາລິຍະທາອັນດີງາມ ເປນ
ພຶດຕິກາທີ່ບໍສາມາດຍອມຮັບໄດ 

ບໍລິສັດໄດວາງແຜນນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດໃນດານການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງລວມເຖິງຈະຈັດໃຫມີການທົບທວນແລະກວດ
ສອບຄວາມໂປງໃສແລະປະສິດທພິາບຂອງການເຮັດວຽກເປນໄລຍະຕເໍນືອ່ງທກປ ສາງຄວາມເຊືອ່ໝັນ້ວາການດາເນີນງານເປນໄປຕາມຂັນ້ຕອນແລະ
ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດງານທີ່ວາງໄວ ເພື່ອສະແດງໃຫເຫັນວາເປນບໍລິສັດທີ່ມີລະບົບປອງກັນການສໍລາດບັງຫຼວງຢາງແທຈິງ ໂດຍໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນບໍລິສັດໄດເລ່ີມເຮັດນະໂຍບາຍແລະຫັຼກປະຕິບັດໃນການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງເປນພຶ້ນຖານຂອງມາດຕະການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງໃນ
ອົງກອນດັງນ້ີ 

 

1. ນິຍາມຂອງການສໍລາດບງັຫວຼງ 
ໝາຍເຖິງ ການໃຊອານາດໃນຕາແໜງໜາທີ່ໂດຍບໍຖືກຕອງ ການຝາຝນກົດໝາຍ ລະບຽບຫຼືນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງການລະເວັ້ນ
ປະຕິບັດໜາທີ່ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະຟຫຍດອັນບໍຄວນໄດແກຕົນເອງແລະຜອື່ນ ການໃຫຫຼືການຮັບສິນບົນໃນຮບແບບຕາງໆ (ການໃຫສິນບົນ 
ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ສັນຍາ ຫືຼການມອບ ລວມທັງໝາຍເຖິງການຮຽກຮອງ ຫືຼຮັບຜົນປະໂຫຍດທ່ີກຽວຂອງກັບເງິນ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໆ ບໍວາ
ຈະໂດຍຕົງ ຫືຼ ທາງອອມ ແກເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ1 ໜວຍງານຂອງລັດ ໜວຍງານຂອງເອກະຊົນ ຫຼືຜມີໜາທີ່ບໍວາຈະໂດຍທາງຕົງຫຼືທາງອອມ ເພື່ອ
ໃຫໄດມາເຊິ່ງທລະກິດ ຫຼືເພື່ອຮັກສາຫຼືແນະນາທລະກິດໃຫບໍລິສັດ) 
 

2. ນະໂຍບາຍການຕຕໍານການສໍລາດບງັຫຼວງ 
ບໍລິສດັບໍຍອມຮັບການສໍລາດບັງຫຼວງແລະການໃຫສິນບົນທກຮບແບບ ພອມກັນນີ້ບໍລິສັດໄດການົດແນວປະຕິບັດເພື່ອຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ
ພາຍໃນບໍລິສັດ ໂດຍກາມະການຜບໍລິຫານ ແລະພະນັກງານຈະບໍກະທາຫືຼສະໜັບສະໜນການສໍລາດບັງຫຼວງບໍວາກໍລະນີໃດໆ ທາງຕົງຫຼືທາງອອມ 
ແລະຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕໍຕານການສລໍາດບັງຫຼວງຢາງເຂ້ັມງວດ ລວມເຖິງມີການສື່ສານໃຫຜມີສວນໄດສວນເສຍທັງພາຍໃນພາຍນອກ
ບໍລິສດັໄດຮັບຊາບເທິງນະໂຍບາຍໃນການຕໍຕານໂດຍທົວກັນ ແລະໃຫມີການສອບຖາມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຫາກມີ
ການຝາຝນກະທາໃດໆ ອັນເປນການສະໜັບສະໜນຊວຍເຫຼືອ ຫືຼໃຫຄວາມຮວມມືກັບການສດຈະລິດຈະໄດຮັບການພິຈະລະນາໂທດຕາມລະບຽບ
ຂອງບໍລິສັດ 

 

3. ໜາທີຄ່ວາມຮບັຜດິຊອບ 
ບກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດ ຕອງບໍດາເນີນການຫືຼເຂ້ົາໄປມີສວນຮວມໃນການສໍລາດບັງຫຼວງ ການໃຫຫຼືການຮັບສິນບົນທກແບບທັງທາງຕົງແລະ
ທາງອອມ ແລະມີໜາທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ທັງນີ້ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ໄດຈັດໃຫມີຂະບວນການ
ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນບກຄົນ ທ່ີມີຕໍຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍມາດຕະການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງກາວຄືມີນະໂຍບາຍທີ່ຈະບໍຫຼຸດຕາແໜງ ລົງໂທດ ຫືຼ
ໃຫຜົນທາງລົບຕໍບກຄະລາກອນທີ່ປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງ ບໍວາການກະທານັ້ນຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດສນເສຍໂອກາດທາງທລະກິດ ຄະນະດຽວ
ກັນ ບໍລິສດັກໍມີຂະບວນການສື່ສານຢາງຊັັດເຈນແລະຝກອົບຮົມບກຄະລາກອນໃນອົງກອນເພື່ອໃຫເກີດຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແລະມາດຕະການການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຊອງທາງການແຈງເບາະແສແລະການຄມຄອງຜແຈງເບາະແສ ລວມເຖິງບົດລົງໂທດຫາກລະເລີຍ
ຫຼືບໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແກບກຄະລາກອນທກຝາຍແລະທກລະດັບໃນອົງກອນ ນອກຈາກນີ້ຍັງສື່ສານນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການຕໍຕານ
ການສໍລາດບັງຫຼວງ ນີ້ໄປຍັງຜທີ່ມີສວນໄດສວນເສຍຜານຊອງທາງການສື່ສານຕາງໆ ຢາງທົວເຖິງ ໂດຍໄດການົດໜາທີ່ຂອງບກຄະລາກອນຂອງ
ບໍລິສດັໄວດງັນີ້: 

1) ຄະນະກາມະການບໍລິສດັ ເຮັດໜາທີ່ການົດແລະອະນມັດນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການົດດແລໃຫມີລະບົບທີ່ສະ
ໜັບສະໜນການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ທ່ີມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາຝາຍບໍລຫິານຕະໜັກເຖງິຄວາມສາຄັນແລະໄດ
ນາໄປປະຕິບັດຈົນເປນວັດທະນະທາອົງກອນ 

2) ຝາຍຜບໍລິຫານ ເຮັດໜາທີ່ການົດໃຫມີລະບົບ ສະໜັບສະໜນແລະຄວບຄມດແລເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາພະນັກງານທກຝາຍມີການ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ລວມເຖິງການທົບທວນຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບແລະມາດຕະການຕາງໆ 
ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ຂໍບັງຄັບ ແລະ ການປຽນແປງຂອງທລະກິດ 

                                                           
1 ຄານິຍາມ ເຈ້ົາໜາທ່ີຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ “ເຈ້ົາໜາທ່ີຂອງລັດ” ຕາມຄວາມໝາຍທ່ີໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນແລະປາບປາມການສໍລາດບັງຫຼວງແລະໃຫລວມເຖິງຂາລາດຊະການ ເຈ້ົາໜາທ່ີ                                                              
ພະນັກງານລັດວິາຫະກິດ ລກຈາງ ຕົວແທນ ຫືຼບກຄົນອ່ືນໃດທ່ີເປນຕົວແທນຂອງທກໜວຍງານລາດຊະການ 



 
3) ຝາຍກວດສອບ ເຮັດໜາທີ່ໃນການກວດສອບແລະກວດສອບການປະຕິບັດງານວາເປນໄປຢາງຖືກຕອງ ຕົງຕາມນະໂຍບາຍ ແນວ

ປະຕິບັດ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອໃຫໝັ້ນໃຈວາມີລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນທ່ີເໝາະສົມ ຕໍຄວາມສຽງດານ
ການສໍລາດບັງຫຼວງທ່ີອາດເກີດຂຶ້ນແລະລາຍງານຕໍຄະນະກາມະການກວດສອບ 

4) ບກຄະລາກອນຂອງບໍລສັິດ ມີໜາທີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ແລະຈະຕອງບໍເຂົ້າໄປກຽວຂອງທັງທາງຕົງ
ຫຼືທາງອອມ 

5) ຕົວແທນທາງທລະກິດຂອງບໍລສັິດ ມີອານາດຄວບຄມ ຕອງຍອມຮັບທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສລໍາດບັງຫຼວງຂອງ
ບໍລິສດັ 
 

4. ແນວປະຕບິດັການຕຕໍານການສໍລາດບງັຫວຼງ (Code of Conduct) 

4.1 ເພື່ອໃຫການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍເປນໄປຢາງຖືກຕອງ ບໍລິສັດ ໄດການົດ ໃຫບກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດ
ທກລະດບັ ປະຕິບັດຕໍຮບແບບການສໍລາດບັງຫຼວງດັງນີີ້ 
1) ການໃຫແລະການຮັບສິນບົນ 
ຫາມໃຫຫຼືຮັບສິນບົນໃນຮບແບບໃດໆ ແລະຫາມໃຫຜອື່ນມອບໝາຍໃຫຫຼືຮັບສິນບົນແທນຕົນເອງ ເພື່ອຕອບແທນການໃຫຜົນ
ປະໂຫຍດທາງທລະກິດ 
2) ການໃຫແລະການຮັບຂອງຂັວນ ການລຽງຮັບຮອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ືນໃດ 
ບໍລິສັດບໍມີນະໂຍບາຍໃນການໃຫຫຼືຮັບຊັບສິນຫຼືຂອງມີຄາ2 ຈາກລກຄາ ຄຄາ Supplier ໜວຍງານລາດຊະການອົງກອນຂອງ
ລັດ ຫຼືບກຄົນໃດໆ ເພື່ອເປນການຊັກຈງໃຫກະທາຜິດໃນວິຊາຊີບ ຫຼື ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຊເປນຫັຼກປະກັນຫືຼເພື່ອ
ເລັງການດາເນີນການບາງຢາງເຊິ່ງເຈົ້າໜາທີ່ຂອງບໍລິສັດຫຼືຄຄາຕອງເຮັດເປນກິດຈະວັດ ຫຼືຕອງປະຕິບັດຕາມໜາທີ່ ຍົກເວັ້ນ
ຂອງຂັວນທີ່ມອບໃຫຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ເໝາະສົມກັບປະເພນີແລະວັດທະນະທາຕາມວາລະໂອກາດ ໂດຍຕອງໄດຮັບ
ອະນມັດຈາກພະນັກງານທ່ີມີອານາດສັງຈາຍເງິນ ພອມຫັຼກຖານເປນເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບການດາເນີນງານດັງກາວແລະຕອງ
ສາມາດຊີ່້ແຈງການກະທາຕາງໆ ຂອງຕົນໄດທັງຕໍພາຍໃນແລະພາຍນອກ 
3) ການສະໜັບສະໜນທາງການເມືອງ3 
ບໍລິສດັ ເປນອງົກອນທລະກິດທີ່ເປນກາງທາງການເມືອງ ສະໜັບສະໜນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ບໍລິສັດບໍມີແນວປະຕິບັດທີ່
ຈະຊວຍໃຫການບໍລິຫຈນຮານທາງການເມືອງ ບໍວາທາງຕົງຫຼືທາງອອມ 
4) ການບໍລິຈາກເພື່ອການກສົນ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ4 ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜນ5 
ບໍລິສັດ ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອການພັດທະນາຄນນະພາບຊີວິດແກຜຄົນໃນ
ສັງຄົມ ຜານການດາເນີນທລະກິດຫືຼການບໍລິຈາກ ແຕຕອງເປນໄປເພື່ອສາທາລະນະການກສົນເທົານັ້ນ ການບໍລິຈາກເງິນເພື່ອການ
ກສົນແລະເງິນສະໜັບສະໜນຕອງເປນໄປຢາງໂປງໃສແລະຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນ ສອດຄອງກັບຂັ້ນ
ຕອນການອະນມັດແລະການກວດສອບຕາມລະບຽບຂອງບໍລິສັດ ແລະຈດັໃຫມີຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມຢາງເໝາະສົມເພື່ອໃຫໝັ້ນ
ໃຈວາການບໍລຈິາກເພື່ອການກສົນບໍຖືກມານາໃຊເພື່່ອເປນຂໍອາງສາລັບການຕິດສິນບົນ ຫຼືບໍປະຕິບັດເພື່ອການສໍລາດບັງຫຼວງ 

4.2 ບໍລິສດັ ຕອງໃຫຄວາມເປນທາແລະຄມຄອງພະນັກງານທີ່ປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງໂດຍບໍລິສັດ ຈະບໍລົງໂທດ 
ຫຼືໃຫຜົນລບົຕພໍະນັກງານທ່ີປະຕິເສດການສໍລາດບັງຫຼວງ ບໍວາການກະທານັ້ນຈະເຮັດໃຫສນເສຍໂອກາດທາງທລະກິດ 

4.3 ກາມະການແລະຜບໍລິຫານທກລະດັບຈະຕອງເປນແບບຢາງທີ່ດີໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດ
ບັງຫຼວງ ຜບັງຄັບບັນຊາທກລະດັບ ມີໜາທີ່ສື່ສານທາຄວາມເຂົ້າໃຈກັບພະນັກງານເພື່ອໃຫກິດຈະກາທາງທລະກິດທີ່ຢໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບເປນໄປຢາງຖືກຕອງຕາມນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຝາຍຊັບພະຍາກອນບກຄົນມີໜາທີ່ເຜີຍແຜ

                                                           
2 ຄານິຍາມ ຂອງມີຄາ ຄື ສ່ິງໃດໆ ເຊິ່ງໄດມອບໃຫແລະເປນປະໂຫຍດໃຫແກຜຮັບ ເຊິ່ງໃຫໝາຍເຖິງສ່ິງລວມຕາງໆ ດັງຕໍໄປນີ ້
- ເງິນສົດ ຫນ ພັນທະນະບັດ ບັດຂອງຂັວນ ຫືຼສ່ິງທຽບເທົາເງິນສົດອ່ືນໆ 
- ຂອງຂັວນ ຫືຼສິນຄາໃຫຫຼາ (ຍົກເວັ້ນຂອງຂັວນມນຄາເລັກນອຍ ມອບໃຫຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ຕາມວາລະໂອກາດ) 
- ການສະເໜີຈາງງານ ຫືຼ ບໍລິການ 

- ຄາໃຊຈາຍໃນການເດີນທາງ ຄາອາຫານ ຫືຼການລຽງຮັບຮອງ 

- ເງິນອດໜນ ອັດຕາກນິ ສວນຫຸຼດ ຫືຼເງິນກ 

- ການຈັດຫາໃຫແກຍາດ ໝ ຜຮວມງານ ຂອງບກຄົນໃດໆ ໃຫຖືວາເປນການໃຫຜົນປະໂຫຍດໂດຍອອມກັບບກຄົນນັ້ນດວຍ 

3  ຄານິຍາມ ການສະໜັບສະໜນທາງການເມືອງ ໝາຍເຖິງ ການຊວຍເຫືຼອໃນນາມບໍລິສັດ ບໍວາຈະເປນດານການເງິນ ເຊັນ ການໃຫ ຫືຼການໃຫກຢມ ເພ່ືອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາທາງການເມືອງ ການຊວຍເຫືຼອໃນຮບແບບອື່ນ ເຊັນ ການໃຫ
ສ່ິງຂອງຫືຼການບໍລິການ ການໂຄສະນາສົງເສີມຫືຼສະໜັບສະໜນການເມືອງ ການຊື້ບັດເຂ້ົາຊົມງານທ່ີຈັດຂ້ຶນເພ່ືອລະດົມທຶນ ຫືຼບໍລິຈາກໃຫແກອົງກອນທ່ີມີຄວາມສາພັນໄກຊິດກັບການເມືອງ ເປນຕ້ົນ ເວັ້ນແຕເປນການສະໜັບສະໜນຂະບວນ
ການປະຊາທິປະໄຕທ່ີກະທາໄດຕາມກົດໝາຍໄດການົດ 
4 ຄານິຍາມ ການບໍລິຈາກເພ່ືອການກສົນ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທ່ີກຽວຂອງກັບການໃຊຈາຍເງິນໂດຍບໍມີຜົນຕອບແທນທ່ີມີຕົວຕົນ  
ການບໍລິຈາກເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທ່ີກຽວຂອງກັບການໃຊຈາຍເງິນເພ່ືອໂຄງການ ກິດຈະກາ ເພື່ອປະໂຫຍດແກຊຸມຊົນ ສັງຄົມ ໂດຍບໍລິສັດອາດບໍໄດຮັບຜົນຕອບແທນທ່ີມີຕົວຕົນ 
5 ຄານິຍາມ ເງິນສະໜັບສະໜນ ໝາຍເຖິງ ການຈາຍເງິນສາລັບການບໍລິການຫືຼຜົນປະໂຫຍດທ່ີຍາກຕໍການວັດຜນົແລະຕິດຕາມ ເພ່ືອວັດຖຸປະສົງທາງທລະກິດ ກາສິນຄາ ແລະຊື່ສຽງຂອງບໍລສັິດ 



 
ຄວາມຮ ແລະສາງຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫກັບພະນັກງານທກລະດັບຍຶດຖືແລະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຢາງຈິງ
ຈັງ ແລະ ເສີມສາງໃຫເປນສວນໜ່ຶງຂອງວັດທະນະທາໃນອົງກອນ 

4.4 ນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງຄວບຄມເຖິງຂະບວນການບໍລິຫານບກຄົນ ຕັ້ງແຕ ການສັນຫາ ການຄັດເລືອກບກ
ຄະລາກອນ ການຝກອົບຮົມ ການເລື່ອນຕາແໜງ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ 

4.5 ການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ໃຫເປນໄປຕາມແນວປະຕິບັດທີ່ການົດໄວລວມເຖິງລະບຽບແລະຄມື
ການປະຕິບັດງານຂອງບໍລສັິດທ່ີກຽວຂອງຕະຫຼອດແນວປະຕິບັດອື່ນໃດທີ່ບໍລິສັດຈະການົດຂ້ຶນຕໄໍປ  

4.6 ບໍລິສັດ ການົດໃຫບອກກາວປະຊາສາພັນນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສລໍາດບັງຫຼວງຜານສື່ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ເຊັນ ອິນເຕີ
ເນັດ ເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ແລະ ລາຍງານປະຈາປ ໂດຍນະໂຍບາຍດັງກາວຂອງບໍລິສັດເປນການປະຕິບັດພາຍໃຕກົດໝາຍໃນຕໍຕານການສໍລາດບັງ
ຫຼວງ 

 

5. ນະໂຍບາຍ “ການຮອງຮຽນ” (Whistle Blowing Policy) ແລະການກວດສອບ 

ບໍລິສັດ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສາງແລະຮັກສາວັດທະນະທາອົງກອນ ວາການສໍລາດບັງຫຼວງທກປະເພດເປນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍໄດ ບກຄະລາກອນ
ທກລະດບັຈະບໍລະເລີຍແລະເພີກເສີຍ ເມ່ືອພົບເຫັນການກະທາທ່ີເຂ້ົາຄາຍການສດຈະລິດ ທີ່ກຽວຂອງກັບບໍລິສັດ ໂດຍສົງເສີມໃຫມີການແຈງເບາະ
ແສຫຼືຂໍຮອງຮຽນການກະທາຜິດຕໍກົດໝາຍ ຈັນຍາບັນ ຫຼືພຶດຕິກາທີ່ສອງເຖິງການສໍລາດບັງຫຼວງຂອງບກຄະລາກອນໃນອົງກອນ ໂດຍໄດນາ
ນະໂຍບາຍ “ການຮອງຮຽນ” ມາປະຕິບັດດັງນີ້ 

ຊອງທາງແຈງເບາະແສຫືຼຮອງຮຽນ 
ຈົດໝາຍ                        ພອນປະສງົ ສິດທິພັນ  ພະແນກ Compliance 

ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ 

ເຮືອນເລກທີ011 ບານ ທາດຂາວ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

 ຈົດໝາຍອເີລັກໂທຣນິກ   Phonepasong_sit@laovivat.com 

ໂທ    +85621 226688 ต่อ 204 

 

ກົນໄກການຄມຄອງຜແຈງເບາະແສ 
 ໜວຍງານທ່ີຮັບເລື່ອງຮອງຮຽນຈະຕອງດາເນີນເລື່ອງການລາຍງານຢາງເປນຄວາມລັບ  
 ບໍລິສັດມີມາດຕະການເພື່ອຄມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງຜທີ່ຮອງຮຽນຫຼືແຈງເບາະແສ ເຊິ່ງເປນຜໃຫຂໍມນເລື່ອງຮອງຮຽນໂດຍ

ສດຈະລດິ ບໍໃຫຕອງຮັບອັນຕະລາຍຫຼືເດືອດຮອນຈາກຄວາມບໍຊອບທາອັນເນື່ອງມາຈາກການຮອງຮຽນ ການເປນພະຍານ ຫືຼໃຫ
ຂໍມນເບາະແສການສໍລາດບັງຫຼວງ 

ໂຄງສາງການກວດສອບ 

 
 

 

 

 

 



 
ຄະນະກາມະການກວດສອບ 

 ກວດສອບໃຫບໍລິສັດມີການກາກັບດແລກິດຈະການທີ່ດີຢາງພຽງພໍ ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ ຂໍການົດແລະກດົໝາຍທີ່
ກຽວຂອງ 

 ກວດສອບການປະຕິບັດໜາທ່ີ ຫາກພົບຫຼືມີຂໍສົງໄສວາມີລາຍການຫຼືການກະທາເຊິ່ງອາດມີຜົນກະທົບຢາງມີໃນສາຄັນຕໍ
ຖານະການເງິນແລະຜົນການດາເນີນການຂອງບໍລິສັດ ລວມເຖິງການສໍລາດບັງຫຼວງ ຄະນະກາມະການກວດສອບຈະລາຍງານ
ຕໍຄະນະກາມະການບໍລສັິດເພື່ອດາເນີນການປບປງແກໄຂພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄະນະກາມະການກວດສອບເຫັນສົມຄວນ 
ຝາຍກວດສອບ 
 ໜວຍງານອິດສະຫຼະ ລາຍງານຕົງຕໍຄະນະກາມະການກວດສອບ ທາໜາທ່ີກວດສອບການປະຕິບັດງານຂອງທກໜວຍ

ງານໃຫເປນໄປຕາມລະບຽບທີ່ວາງໄວ ລວມທງັປະເມນີປະສິດທິພາບແລະຄວາມພຽງພໍຂອງການຄວບຄມພາຍໃນ
ໂດຍຍຶດຫຼັກການກາກັບດແລ  

 ກິດຈະການທີ່ດີ 
6. ບດົການດົໂທດ 
               ການຝາຝນຫືຼບໍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍຕານການສລໍາດບັງຫຼວງ ຖືເປນການຝາຝນຄາສງັ ແລະ/ຫຼື ລະບຽບຂອງບໍລິສດັ 
ເຊິ່ງຈະສົງຜົນໃຫເກີດການລົງໂທດທາງວິໄນຕາມບໍລິສດັ ການົດ 
  

7. ການທບົທວນນະໂຍບາຍ 

             ນະໂຍບາຍການຕໍຕານການສໍລາດບັງຫຼວງ ຈະມີການທົບທວນນະໂຍບາຍຕາມຄວາມຈາເປນແລະເໝາະສົມທກ 2 ປ  ຫຼື
ເມື່ອມີການປຽນແປງຢາງມີໃນສາຄັນ ເພື່ອໃຫເປນປະຈບັນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


