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ບໍລສິດັ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈ າກັດ

ບໍລິສດັ ບໍໍ່ຍອມຮບັການສໍໍ້ລາດບງັຫວຼງ
ແລະ ການໃຫ ້ຫຼຼື ການຮບັສນິບນົທກຸຮບູແບບ

STOP
CORRUPTION

ຕໍໍ່ຕ້ານການ
ສໍໍ້ລາດບງັຫຼວງ



ຖຼືກຕັດອິດສະຫຼະພາບບໍໍ່ເກີນ 5 ປີ ຫຼຼື ຖຼືກປັບໄໝ 100,000 ບາດ  
35,000,000 ກີບ ຫຼຼື ທັງຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຖຼືກປັບໄໝ.

4. ຜູ້ໃດຫາກໃຫ້, ຂໍມອບໃຫ້ ຫຼຼື ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຊັບສຶນ ຫຼຼື ຜົນປະໂຫຍດ
ອຼືື່ນແກ່ເຈົົ້າໜ້າທີຂອງລັດເພຼືື່ອຈູງໃຈໃຫ້ເຮັດ,ບໍໍ່ເຮັດ ຫຼຼື ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ
ເວລາໂດຍບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມພາລະໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ຈະຖຼືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ
ບໍໍ່ເກີນ 5 ປີ ແລະ ຈະຖຼືກປັບໄໝ 100,000 ບາດ 35,000,000 ກີບ
ຫຼຼື ທັງຖຼືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ທັງຖຼືກປັບໃໝ.

5. ໃນກໍລະນີທີື່ຜູ້ກະທ າຜິດຕາມວັກໜຶື່ງຫາກເປັນບຸກຄົນທີື່ມີຄວາມກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບນິຕິບຸກຄົນໃດກໍໍ່ຕາມ ແລະ ການກະທ າຜິດເພຼືື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງນິຕິ ບຸກຄົນນັົ້ນ, ໂດຍນິຕິບຸກຄົນດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ມີມາດຕະການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນທີື່ ເໝາະສົມເພຼືື່ອປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ມີການກະທ າຄວາມຜິດນັົ້ນ,

ນິຕິບຸກຄົນກໍໍ່ຈະໄດ້ ຮັບຄວາມຜິດຕາມມາດຕານີົ້ເຊັນກັນ ແລະ ຈະຖຼືກປັບໃໝ
ຕັົ້ງແຕ່ໜຶື່ງເທົັ່າແຕ່ ບໍໍ່ເກີນສອງເທົັ່າຂອງຄ່າເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶົ້ນ ຫຼຼື ປະໂຫຍດທີື່
ໄດ້ຮັບ

ນະໂຍບາຍແລະແນວປະຕບັິດ
ຕໍໍ່ການຕາ້ນການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ
ບໍລິສັດບໍໍ່ຍອມຮັບການສໍໍ້ລາດບັງຫລວງ 
ແລະ ການໃຫ້ສິນບົນທຸກຮູບແບບ

ຄວາມໝາຍ
ການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໝາຍເຖິງ ການສວຍໃຊ້ອ ານາດໃນຕ າແໜ່ງ ອ ານາດ

ລະເມີດ ກົດໝາຍ,ລະບຽບການ ຫຼຼື
ນະໂຍບາຍ ຂອບໍລິສັດ ລວມທັງການ
ລະເລີຍໜ້າທີື່ເພຼືື່ອ ສະແຫວງຫາຜົນ
ປະໂຫຍດທີື່ບໍໍ່ສົມເຫດສົມຜົນສ າລັບ
ຕົນເອງແລະ ຜູ້ອຼືື່ນ ໂດຍການໃຫ້
ຫຼຼືຮັບສິນບົນ ໃນຮູປແບບຕ່າງໆ

ການໃຫ້ ຫຼຼື ຮັບສິນບົນ ໝາຍເຖິງ ການສະເໜີ, ສັນຍາ ຫຼຼື ການໃຫ,້ລວມ
ທັງການ ຮຽກຮ້ອງຫຼຼືໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເງິນ ຫຼຼືຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນໆບໍໍ່ວ່າ
ຈະໂດຍກົງຫຼຼືທາງອ້ອມ ຕໍໍ່ ເຈົົ້າ ໜ້າທີື່ ລັດ
ອົງການຂອງລັດຖະບານ ຜູຄ້ວບຄຸມ ອົງການ
ເອກະຊົນ ຫຼຼືຜູ້ທີື່ມີຫນ້າທີື່,ບໍໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງ
ຫຼຼືທາງອ້ອມ ເພຼືື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທຸລະກິດຫຼຼືເພຼືື່ອ
ຮັກສາຫຼຼືແນະນ າທຸລະກິດໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດ

ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພ.ຣ.ບ ປະກອບລດັທະທ າມະນນູວາ່ດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະປາບປາມການ
ສໍໍ້ລາດ  ບັງຫວຼງ 2015

1. ເຈົົ້າໜ້າທີື່ລັດ ຮຽກເກັບ ຫຼຼື ຍິນຍອມຮັບສິນບົນ ຫຼຼື ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນເພຼືື່ອ
ຕົນເອງ ຫຼຼື ຜູ້ອຼືື່ນໂດຍບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍການກະທ າຜິດ ຫຼຼື 
ບໍໍ່ກະທ າໃນຕ າແໜ່ງໜ້າທີື່ຕົນເອງຈະຖຼືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຕັົ້ງແຕ່ 
5 ປີ-20 ປີ ຫຼຼື ຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖຼືກປັບໄໝ 
100,000 ບາດ 35,000,000 ກີບ ຫາ 400,000
ບາດ 140,800,000 ກີບ ຫຼຼື ປະຫານຊີວິດ. 

2.  ເຈົົ້າໜ້າທີື່ຂອງລັດຈະກະທ າຜິດ ຫຼຼື ບໍໍ່ກະທ າໃນຕ າແໜ່ງໜ້າທີື່ຕົນເອງໂດຍ
ເຫັນແກ່ຊັບສິນ ຫຼຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນທີື່ໄດ້ຮຽກ,ຮັບ ຫຼຼື ຍອມຮັບ       
ເອົາໄວ້ກ່ອນທີື່ຕົນຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງໃນໜ້າທີື່ນັົ້ນຈະຖຼືກຕັດ
ອິດສະຫຼະພາບ ຕັົ້ງແຕ່ 5 ປີ - 20 ປີ ຫຼຼື ຕັດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ
ແລະ ຖຼືກປັບໄໝ  100,000 ບາດ 35,000,000 ກີບ ຫາ 400,000
ບາດ 140,800,000 ກີບ

3. ບຸກຄົນໃດຫາກຮຽກ, ຮັບ ຫຼຼື ຍອມຮັບເອົາຊັບສິນ ຫຼຼື ຜົນປະໂຫຍດສ າລັບ
ຕົນ ຫຼຼື ຜູ້ອຼືື່ນເປັນການຕອບແທນໃນລັກສະນະເປັນແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ເຈົົ້າໜ້າທີື່
ຂອງລັດ ໂດຍວິທີທີື່ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼຼື ໂດຍການບັງຄັບນາບຄູ່ ໃຫ້
ເຮັດ ຫຼຼື ບໍໍ່ເຮັດອັນເປັນຜົນປະໂຫຍດ ຫຼຼື ອັບປະໂຫຍດແກ່ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງຈະ

ບຸກຄະລາກອນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ອ ານວຍການ,ຜູ້ບໍລິຫານ,ທີື່ປຶກສາ, ພະນັກງານ
ທຸກຂັົ້ນ,ພະນັກງານ,ພະນັກງານຊົັ່ວຄາວ ແລະ
ພະນັກງານທົດລອງ

ຜູ້ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໝາຍເຖິງ ຜົວຫລຼືເມຍ,ເດັກນ້ອຍ,ພໍໍ່,ແມ່,ອ້າຍເອຼືົ້ອຍນ້ອງ, 
ຍາດພີື່ນ້ອງໃກ້ຊິດຜູ້ທີື່ປຶກສາຫາລຼືຂອງບໍລິສັດ  
ແລະຈະປະກອບມີຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ,ຄູ່ຮ່ວມງານ         
ທຸລະກິດ,ຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ

.
ບໍລິສັດ         ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ໄທວິວັດປະກັນໄພ ຈ າກັດ .

ບໍລິສັດຍ່ອຍ ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈ າກັດ.
Motor AI Recognition Solution 
Company Limited

1) ການໃຫ້ ແລະ ຮັບຂອງຂັວນ ບໍລິສັດບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ ຫຼຼືຮັບ
ເອົາຊັບສິນ ຫຼຼືຂອງມີຄ່າຈາກລູກຄ້າ,ຄູ່ຄ້າ,ຜູ້ສະໜອງອົງການ
ຂອງລັດຖະບານ ລະບຽບການ ຫຼຼືບຸກຄົນໃດນຶື່ງເພຼືື່ອຊັກຊວນໃຫ້ເຮັດຜິດ
ທາງວິຊາຊີບ 

ຍົກເວັົ້ນຂອງຂັວນທີື່ໃຫ້ຕາມປະເພນີ ແລະມາລະຍາດ ເໝາະ ສົມ ກັບ ຮີດຄອງ ປະ
ເພນີ  ແລະ ວັດທະນະທ າ ຕາມ ໂອກາດ ເຊິື່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄຸມ
ງານ  

ປະເພດຂອງການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຄວາມໝາຍ



ການ ປະພດຶເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ 
ກ່ອນທີື່ຈະໃຫ້ຫຼຼືໄດ້ຮັບຂອງຂວັນ ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບດັຕາມ
ກົດໝາຍ   ແລະ ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງບໍລິສັດ. 

2) ຫ້າມໃຫ້ ຫຼຼືຮັບເອົາຂອງຂວັນທີື່ອາດສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການດ າເນີນງານຂອງ
ບໍລິສັດ. ຫຼຼືເຮັດໃຫ້ເກີດອິດທິພົນໃນ ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ ຫນຶື່ງ  ບໍໍ່ຍຸດຕິທ າໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີື່   

3) ສາມາດສ້າງຄວາມສ າພັນທີື່ດີກັບລູກຄ້າ,ຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍການໃຫ້ຂອງ
ຂວັນທີື່ມີໂລໂກ້ຂອງບໍລິສັດທີື່ມີຄຸນຄ່າ.ບໍໍ່ສູງ

4) ມູນຄ່າຂອງຂັວນມອບໃຫ້ພະນັກງານລັດ ເຈົົ້າຫນ້າທີື່ຄວບຄຸມທຸລະກິດ
ຕ້ອງບໍໍ່ເກີນຈ ານວນທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ຫຼຼື ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

5) ບໍໍ່ ໃຫ້ ຫຼຼື ຮັບ ເອົາ ຂອງ ຂວັນ ເປັນ ເງິນ ສົດ ,ແຊັກ ,ພັນ ທະ ບັດ ,ຫຼັກ ຊັບ ,ຄ າ ,   
ອັນຍະມະນີ ,ອະ ສັງ ຫາ ລິ ມະ ຊັບ ຫຼຼື ສິື່ງຂອງ ໃນ ທາງ ດຽວ ກັນ

6) ຢ່າໃຫ້ ຫຼຼືຮັບຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນດຽວກັນເລຼືົ້ອຍໆ

2. ຄວາມບນັເທງີ ຍິນດຕີອ້ນຮບັການບລໍກິານ
ບໍລິສັດບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍການບັນເທີງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບການບໍລິການ ຫຼຼືໃຫ້
ບໍລິການຕ້ອນຮັບແລະການຕ້ອນຮັບ, ເວັົ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນແມ່ນສ າລັບ
ຄວາມຈ າເປັນຂອງ ການປະຕິບັດຫນ້າທີື່. ເພຼືື່ອຮັບຮູ້ ສ້າງ ຄວາມ ສ າ ພັນ ທີື່
 ດີ  ພາຍໃນຂອບເຂດທີື່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະມັນເປັນການກະທ າທີື່ຈະບໍໍ່ມີ
ອິດທິພົນຕໍໍ່ການຕັດສິນໃຈ  ບໍໍ່ຍຸດຕິທ າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
1) ເມຼືື່ອມີການເຊຼືົ້ອເຊີນເຈົົ້າຫນ້າທີື່ລັດ ເຈົົ້າຫນ້າທີື່ຄວບຄຸມ ຕ້ອງຫຼີກສີື່ງ

ຕ່າງໆທີື່ຢູ່ໃນເຄຼືື່ອຄ່າຍຂອງການບັນເທີງ ບໍໍ່ໄດ້ສະເໜີ ຫຼຼືຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົົ້າ
ໜ້າທີື່ລັດ ໃນການເຂົົ້າສະຖານບັນເທີງ. ຫຼຼືເຂົົ້າຮ່ວມກິດຈະກ າທາງສັງຄົມ
ຫຼຼືກິລາ ຮູບ ແບບການ ບັນ ເທິງ ຕ້ອງ ເປັນ ໄປ ຕາມ ລະ ບຽບ ການ ຂອງ ອົງ ການ
 ລັດ ທີື່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ

2)  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນເທີງຫຼຼືການຕ້ອນຮັບ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ 
ບໍໍ່ຟຸ່ມເຟືອຍເກີນໄປແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງການເອກະສານ

3)  ຄວາມບັນເທີງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບການບໍລິການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ກິດ ຈະ ກ າ  
ເຊັັ່ນ  ປີີ້ ຮູບ ເງ ົາ ,ງານ ຄອນ ເສີດ ,ຫຼຼື ວຽກງານກິລາຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຈາກຜູ້ຄຸມ ງານໃນສາຍການເຮັດວຽກ. ພ້ອມ ດ້ວຍ ຫຼັກ ຖານ ເອ ກະ ສານ
 ເພຼືື່ອ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ການ ພິ ຈາ ລະ ນາ ແລະ ຕ້ອງ ສາ ມາດ ກວດ ສອບ ໄດ້  
ມັນບໍໍ່ແມ່ນເພຼືື່ອຈຸດປະສົງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

3. ການປະກອບສວ່ນທາງດາ້ນການເມຼືອງ
ບໍລິສັດເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ເປັນກາງທາງດ້ານການເມຼືອງ ສະໜັບ
ສະໜູນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ
ບໍ ລິ ສັດ ບໍໍ່ ມີ ບົດ  ແນະ ນ າ ເພຼືື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ທາງ ດ້ານ ການ ເມຼືອງ    
ກັບ ພັກ ການ ເມຼືອງ ໃດ ຫນຶື່ງ  ບໍໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງຫຼຼືທາງອ້ອມ

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
1) ບໍລິສັດມີຄວາມເປັນກາງທາງດ້ານການເມຼືອງ,ບໍໍ່ຈ່າຍເງິນ,ຊັບສິນ ຫຼຼື 

ຜົນປະໂຫຍດອຼືື່ນໆໃຫ້ແກ່ພັກການເມຼືອງ, ນັກການເມຼືອງຫຼຼືຜູ້ສະຫມັກ
ທາງດ້ານການເມຼືອງໃດໆ 

2) ບໍໍ່ສະແດງໂດຍວິທີໃດກໍໍ່ຕາມ ຊຶື່ງນ າໄປສູ່ຄວາມເຂົົ້າໃຈວ່າບໍລິສັດ
ສະຫນັບສະຫນູນພັກການເມຼືອງຫນຶື່ງອ ານາດການເມຼືອງ ຫຼຼື ອ ານາດ
ການເມຼືອງໃດໜຶື່ງ

4. ການບລໍຈິາກເພຼືື່ອການກສຸົນ 
ບໍລິສັດສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນ,ສັງຄົມ ແລະສິື່ງແວດລ້ອມ
ເພຼືື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານທຸລະກິດຫຼຼື
ການບໍລິຈາກ ແຕ່ມັນຕ້ອງເປັນຈຸດປະສົງການກຸສົນສາທາລະນະເທົັ່ານັົ້ນ.

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
1) ຕ້ອງເພຼືື່ອການກຸສົນສາທາລະນະ ຄ ານຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ 

ດ າເນີນການຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະຖຼືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍໍ່ຂັດກັບສິນທ າ 
ໂດຍ ບໍໍ່ ມີ ຈຸດ ປະ ສົງ ທີື່ ເຊຼືື່ອງ ໄວ້ 

2) ການບໍລິຈາກເພຼືື່ອການກຸສົນ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນເງິນ ວັດຖຸ ຫຼຼືຊັບສິນ ຕໍໍ່ 
ກິດ ຈະ ກ າ ຫຼຼື ໂຄງ ການ ທີື່ ຕ້ອງ ການ ປະຕິບັດໃນນາມຂອງບໍລິສັດ ໄປ
ຜ່ານຂັົ້ນຕອນການອະນຸມັດຕາມລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ 

5. ການຈາ່ຍເງນິອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍບໍໍ່ຈ່າຍຄ່າອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ລັດໃນທຸກກໍລະນີ. 

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
1) ການ ພົວພັນ ກັບ ພາກ ລັດ ຕ້ອງ ມີ ຄວາມ ໂປ່ງໃສ ມີຄວາມຊຼືື່ສັດ ແລະ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີື່ນ າໃຊ້ທັງໝົດຈະແຈ້ງ
2) ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຖຼືກຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້,ຮ້ອງຂໍຫຼຼືຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາ

ຈະສະຫນອງຄ່າທ ານຽມການອ ານວຍຄວາມສະດວກ

6. ສະໜັບສະໜນູເງນິ
ການສະໜັບສະໜຸນແມ່ນວິທີການສົັ່ງເສີມບໍລິສັດ. ເຊິື່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການ
ໃຫ້ສິນບົນ ຫຼຼືການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນີົ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນເປັນການຈ່າຍເງິນ
ສ າລັບການບໍລິການຫຼຼືຜົນປະໂຫຍດທີື່ຍາກທີື່ຈະວັດແທກແລະຕິດຕາມ
ສະໜອງທຶນໃຫ້ອົງການໃດນຶື່ງ ມັນຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຖຼືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ດ້ວຍ ຫຼັກ ຖານທີື່ ຈະ ແຈ້ງ



ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
1) ບໍລິສັດສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນແກ່ບຸກຄົນ ຫຼຼື 

ນິຕິບຸກຄົນກັບ ຈຸດ ປະ ສົງ ຂອງ ການ ເຮັດ ທຸ ລະກິດ ສົັ່ງເສີມຊຼືື່ສຽງແລະ
ຮູບພາບທີື່ດີຂອງບໍລິສັດ

2) ການສະໜັບສະໜູນ ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການດ າເນີນງານດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີົ້
2.1 ເງ ິນສະໜັບສະໜູນຕ້ອງໃຫ້ໃນນາມບໍລິສັດເທົັ່ານັົ້ນ
2.2 ຕ້ອງ ມີ ຫຼັກ ຖານ ເອກະສານ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ການ ພິ ຈາ ລະ ນາ

7. ຈ້າງພະນກັງານລດັ
ບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍບໍໍ່ຈ້າງພະນັກງານລັດ ຫຼຼືບໍໍ່ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງ
ບໍລິສັດເຂົົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ສ່ຽງຕໍໍ່ການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນ ຂໍໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ລະ ຫວ່າງ ພາ ລະ ບົດ    
ບາດ ແລະ ຫນ້າ ທີື່ ຂອງ ບຸກ ຄົນ ໃນ ທັງ ສອງ ອົງ ການ ຈັດ ຕັົ້ງ 

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
ກໍລະນຂີອງເຈົົ້າຫນາ້ທີື່ລດັຖະບານທີື່ເຮດັວຽກຂອງບລໍສິດັ

1) ບໍໍ່ຈ້າງ ຫຼຼື ແຕ່ງຕັົ້ງພະນັກງານລັດ ຍັງຢູ່ໃນຕ າແຫນ່ງ 

2) ການແຕ່ງຕັົ້ງອະດີດພະນັກງານລັດ ຫຼຼືຜູ້ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການຄວບຄຸມ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດ ຕ້ອງ ມີ ການ ຜ່ອນ ສັົ້ນ ຜ່ອນ ຍາວ ສອງ ປີ ນັບ ແຕ່ ວັນ ທີື່ 
ເຈົົ້າຫນ້າ ທີື່ ລັດ ຖະ ບານ ຫຼຼື ອົງ ການ ປົກ ຄອງ ເຊົາ

3) ມີຂະບວນການດຸຫມັັ່ນຂອງບຸກຄົນທີື່ຢູ່ໃນບໍລິສັດ ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງ
ເພຼືື່ອແຕ່ງຕັົ້ງເປັນຜູ້ອ ານວຍການ, ທີື່ປຶກສາແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ເພຼືື່ອ
ກວດກາເບິື່ງຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດທີື່ອາດຈະເກີດຂຶົ້ນກ່ອນການແຕ່ງຕັົ້ງ

4) ເຈົົ້າໜ້າທີື່ລັດຖະບານຖຼືກຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ ຫຼຼືອົງການປົກຄອງ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີື່ 
 ແລະປະຕິບັດ ໜ້າ ທີື່ນັົ້ນ ອາດ ເປັນ ການ ສວຍ ໃຊ້ ອ ານາດ ຫຼຼື ການ ຂັດ ແຍ່ງ ຜົນ
 ປະ ໂຫຍ ດ

5) ເປີດເຜີຍຊຼືື່ ແລະ ປະຫວັດຂອງບຸກຄົນ ທີື່ເປັນອະດີດພະນັກງານລັດຖະກອນ
ທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງເປັນທີື່ປຶກສາ/ຜູ້ອ ານວຍການ/ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, 
ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນການແຕ່ງຕັົ້ງບຸກຄົນເຫຼົັ່ານັົ້ນໃນສິື່ງພິມຂອງບໍລິສັດ ເພຼືື່ອ
ຄວາມໂປ່ງໃສ

ຖ້າມີບກຸຄະລາກອນຢູໃ່ນບລໍສິດັເພຼືື່ອ ເຮດັ ວຽກ ກຽ່ວ ກບັ ນະ ໂຍ ບາຍ 
ຂອງ ລດັ

1) ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນຂອງ ຜູ້ອ ານວຍການ/ທີື່ປຶກສາ/ຜູ້ບໍລິຫານ/ພະນັກງານ
ຂອງບໍລິສັດທີື່ເຂົົ້າມາເຮັດວຽກ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງ     
ເຫດຜົນໃນການ ເຂົົ້າຮັບຕ າແໜ່ງ ຫຼຼືການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ໃນ
ເອກະສານຂອງບໍລິສັດ ເພຼືື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ

2) ພະນັກງານຖຼືກຫ້າມຈາກ ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງອົງການຂອງ
ລັດຖະບານທີື່ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມເພຼືື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ ໃຊ້ໃນທາງທີື່ຜິດ

3) ຖ້າເຂົົ້າໄປໃນຫນ້າທີື່ຂອງ ຜູ້ອ ານວຍການ/ທີື່ປຶກສາ/ຜູ້ບໍລິຫານ/ພະນັກງານ
ຂອງບໍລິສັດໃນອົງການຂອງລັດຖະບານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງ
ດ້ານຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຊັດເຈນ, ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບຕ າ
ແຫນ່ງຂອງລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນດັັ່ງກ່າວພິຈາລະນາການລາ
ອອກຈາກຕ າແໜ່ງຂອງບໍລິສັດ ເພຼືື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ

8. ຄວາມຂດັແຍງ່ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດ
ຄວາມຂັດແຍ່ງຂອງຜົນປະໂຫຍດຫມາຍຄວາມວ່າ ສະຖານະການຫຼຼືການ\
ກະທ າທີື່ບຸກຄົນໃດຫນຶື່ງເຮັດ ພະນັກງານບໍລິສັດ ຫຼຼືຜູ້ບໍລິຫານ ມີຄວາມ
ສົນໃຈສ່ວນຕົວຫຼາຍຈົນສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການຕັດສິນໃຈ ຫຼຼື ການປະຕິບັດ
ໜ້າທີື່ໃນຕ າແໜ່ງທີື່ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຜົນປະໂຫຍດ
ສາທາລະນະ

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ
ບໍລິສັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນ ບໍໍ່ຄວນດ າເນີນທຸລະກິດໃດໆ 
ທີື່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັບບໍລິສັດ ບໍໍ່ວ່າຈະໂດຍກົງຫຼຼືທາງ
ອ້ອມ ບຸກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງ ບໍໍ່ ໃຊ້ ໂອກາດ ໃນ ຖານະ ຂອງ ຕົນ ເພຼືື່ອ 
ສະ ແຫວ ງຫາ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ຕົນ  ແລະ ບຸກຄົນ ທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ແລະຕ້ອງ
ຫຼີກລ້ຽງທຸລະກິດໃດໆ ທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີື່
ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການຕັດສິນໃຈ ລວມທັງທຸລະກິດໃດໆ ທັງໃນນາມ
ສ່ວນຕົວ ຫຼຼືຊຼືື່ນິຕິບຸກຄົນທີື່ເຂົາເຈົົ້າສົນໃຈ

9. ການຈດັຊຼືົ້
ບໍລິສັດມີຂັົ້ນຕອນແລະຂັົ້ນຕອນການຈັດຊຼືົ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລະເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ,ຂັົ້ນຕອນການອະນຸມັດສ າລັບຄ າຮ້ອງຂໍຊຼືົ້ແລະຄ າສັັ່ງຊຼືົ້ຕາມການ
ອະນຸມັດຂອງບໍລິສັດ ມີການປຽບທຽບລາຄາຜູ້ຂາຍ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂປ່ງໃສ 
ສາມາດກວດສອບໄດ້ບໍລິສັດບໍໍ່ມີນະໂຍບາຍທີື່ຈະໂທຫາຫຼຼືຍອມຮັບ ໃຫ້ຫຼຼື
ສະເຫນີ ເຊິື່ງເງ ິນ ຫຼຼືຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ຈາກຜູ້ຂາຍ ຫຼຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພຼືື່ອ
ແລກປ່ຽນກັບການອະນຸມັດການຈັດຊຼືົ້ ນີົ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ
ສິນຄ້າ,ຊັບສິນ,ການບໍລິການຫຼຼືສິື່ງອຼືື່ນໆຈາກການຈັດຊຼືົ້ທີື່ມີ ຄຸນນະພາບທີື່
ບໍໍ່ດີ. ບໍໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ ຫຼຼື ບໍໍ່ ຕາມ ຄ າ ສັັ່ງ ຫຼຼື ຕາມ ຂໍໍ້ ຕົກ ລົງ 

ການ ກະທ າ ເພຼືື່ອ ສະກດັ ກັົ້ນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ

1) ການຈັດຊຼືົ້ຂອງບໍລິສັດ ຕ້ອງ ເປັນ ໄປ ຕາມ ຂັົ້ນ ຕອນ ການ ຈັດ ຊຼືົ້ ແລະ ຂັົ້ນ 
ຕອນ ການ ທີື່ກ ານົດ

2) ການຈັດຊຼືົ້ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ສາມາດ
ກວດສອບໄດ້



ການແຈງ້ເບາະແສເພຼືື່ອຮອ້ງຮຽນ (Whistle Blowing) 
ແລະ ການກວດສອບ

ບຸກຄະລາກອນທຸກລະດັບຈະບໍໍ່ລະເລຍີ ແລະ ເພີກເສີຍ. ເມຼືື່ອເຫັນການກະທ າ
ທີື່ເຂົົ້າຄ່າຍການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີື່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ບໍ ລິ ສັດ ຫຼຼື ພຶດຕິກ າທີື່ບອກເຖີງ
ການສໍໍ້ລາດບັງລວງຂອງບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ ໃຫ້ດ າເນີນການແຈ້ງ ການ
ຮ້ອງຮຽນຄຼືດັັ່ງນີົ້:

1.ຊ່ອງທາງການຮ້ອງທຸກ ຫຼຼືການຮ້ອງຮຽນ

ທ່ານ ນາງ ລັດສະພັນ ເຕີມທອງໄຊ ຜູ້ອ ານວຍການບໍລິສັດ
ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ luspan_tem@laovivat.com

ທ່ານ ພອນປະສົງ ສິດທິພັນ, ພະແນກແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ
ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ phonepasong_sit@laovivat.com

ຈົດໝາຍນາງ ນັນທະວັນ ອາລຸນ ພິລິຍາກຸນ
ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈ າກັດ
ໜ່ວຍ 01 ຖະໜົນ ເສດຖາທິລາດ ບ້ານ ທາດຂາວ 
ເມຼືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ 020 22 66 88

ມາດ ຕະການ ປກົ ປອ້ງ   ແລະ ຫຼຸດຜອ່ນ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໃຫ ້ແກ ່ຜູ ້ແຈງ້ ຂາ່ວ 
ການ ສໍໍ້ ລາດ ບງັ ຫວຼງ

1) ຜູ້ ຮ້ອງ ຮຽນ ທີື່ ໃຫ້ ຄວາມ ຮ່ວມ ມຼື ໃນ ການ ສຼືບ ສວນ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ. 
ຫຼຼືຜູ້ປະຕິເສດເຂົົ້າ ຮ່ວມ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ  ເຖິງແມ່ນວ່າການ
ປະຕິເສດດັັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສູນເສຍທຸລະກິດ.ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ 
ບໍໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົດ ຕ າ ແໜ່ງ, ລົງ ໂທດ, ຖຼືກ ໄລ່ ອອກ, ຫຼຼື ບໍໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ

2) ບໍລິສັດພິຈາລະນາຂໍໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເປັນ
ຄວາມລັບ. ອົງການທີື່ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກຕ້ອງດ າເນີນການກັບ
ຄວາມລັບຂອງບົດລາຍງານ.ແລະຈະເປີດເຜີຍຕາມຄວາມຈ າເປັນ 
ຄ ານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງບຸກຄົນທີື່ລາຍ
ງານແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ. ຫຼຼືບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

3) ບໍລິສັດມີມາດຕະການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຈົັ່ມ ຫຼຼື ລາຍ
ງານຜູ້ແຈ້ງຂ່າວ.ເຊິື່ງແມ່ນຜູ້ທີື່ໃຫ້ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກໂດຍ
ສັດຊຼືື່ບໍໍ່ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫຼຼື ປະສົບ ກັບ ຄວາມ ບໍໍ່ ຍຸຕິ ທ າ ທີື່ ເກີດ ຈາກ 
ການ ຮ້ອງ ຮຽນ, ການ ເປັນ ພະຍານ ຫຼຼື  ໃຫ້ ຂໍໍ້  ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ

3.ຂະບວນການເມຼືື່ອໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນ

1)  ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຈະເກັບກ າຂໍໍ້ເທັດຈິງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼຼືມອບໝາຍ
ໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນຜູ້ດ າເນີນການ

2)  ຜູ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກຈະເປັນຕົວປະມວນຜົນ. ແລະກວດກາຂໍໍ້ມູນ ພິຈາລະນາ   
ຂັົ້ນຕອນ ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງທີື່ເຫມາະສົມໃນແຕ່ລະວິຊາ ນີົ້ອາດຈະເຮັດ 
ດ້ວຍຕົນເອງ. ຫຼຼືມອບໝາຍໃຫ້ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພຼືື່ອດ າເນີນ  
ການປຸງແຕ່ງແລະກວດກາຂໍໍ້ມູນ ຫຼຼືມອບໃຫ້ຄະນະກ າມະການສຼືບສວນ 
ເພຼືື່ອດ າເນີນການປຸງແຕ່ງແລະກວດກາຂໍໍ້ມູນ ຄະນະກ າມະການສຼືບສວນຈະ  
ຖຼືກແຕ່ງຕັົ້ງເປັນບາງຄັົ້ງຄາວຈາກ  ກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດ.

3)  ຜູ້ຮັບຄ າຮ້ອງທຸກສະເຫນີມາດຕະການເພຼືື່ອປະຕິບັດຄ າຮ້ອງທຸກທີື່ໄດ້ຮັບຕໍໍ່
ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ. ເພຼືື່ອພິຈາລະນາການລົງໂທດທີື່ເຫມາະສົມ

4)  ຜູ້ ຮັບ ຄ າ ຮ້ອງ ຮຽນ ມີ ຫນ້າ ທີື່ ໃນ ການ ລາຍ ງານ ຜົນ ຂອງ ການ ດ າ ເນີນ ງານ 
ຕໍໍ່ຜູ້ ບໍ ລິ ຫານ ສູງ ສຸດ ຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ຫຼຼືຄະນະກ າມະການກວດກາ ແລະ ສະພາ   
ບໍລິຫານຕາມກໍລະນີ.

ການ ກະທ າ ຫຼຼື ການ ພົວພັນ ກັບ ການ ສໍໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ ຢ່າງ ໃດ ກໍໍ່ ເປັນ ການ ລະ ເມີດ 
ຫຼັກ ການ ປະພຶດ, ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ໂດຍພະນັກງານ, ລວມທັງຜູ້ຊີົ້ນ າໂດຍ
ກົງ, ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ສົນໃຈການກະທ າຜິດຂອງພະນັກງານຫຼຼືຮັບຮູ້ວ່າມີການກະທ າຜິດ
ແຕ່ບໍໍ່ຟ້າວແກ້ໄຂ.ຜູ້ອ ານວຍການແລະຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ແລະບໍລິສັດ
ຍ່ອຍຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ລົງ ໂທດທາງ ວິ ໄນ ຈາກ ການ ລົງ ໂທດໂຈະ ການ ປັບ ເງິນ 
ເດຼືອນ ການປະຕິເສດທີື່ຈະພິຈາລະນາໂບນັດ ຫຼີກລ່ຽງການສົັ່ງເສີມ ເຖິງ
ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ຍົກ ຟ້ອງ ແລະ ການ ລົງ ໂທດ ທາງ ດ້ານ ກົດຫມາຍ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມັນ
ຜິດ ກົດ ຫມາຍ.

ບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາທົບທວນຄຼືນການປະກອບທຸລະກິດ.ແລະອາດຈະຢຸດ
ເຊົາສັນຍาກັບຕົວແທນ, ນາຍຫນ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ; ແລະຄົນທີື່ເຮັດທຸລະກິດ
ກັບບໍລິສັດທີື່ລະເມີນະໂຍບາຍນີົ້.

• ເປັນການກະທ າທີື່ຖຼືກກົດໝາຍ ຫຼຼືຕາມນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ ແລະ 
ບໍລິສັດ ຫຼຼື ບໍໍ່

• ສາມາດເປີດເຜີຍການກະທ າຕໍໍ່ສັງຄົມໄດ້ ຫຼຼື ບໍໍ່
• ເປັນການກະທ າທີື່ຂັດຕໍໍ່ຈັນຍາບັນ ແລະ ອາດນ າຄວາມເສຼືື່ອມເສຍມາໃຫ້

ກັບຜູ້ກະທ າ ຫຼຼື ຜູ້ອຼືື່ນ ຫຼຼື ຕໍໍ່ຊຼືື່ສຽງຂອງບໍລິສັດໃນເວລານັົ້ນ ຫຼຼື ໃນອານາຄົດ 
ຫຼຶຼື ບໍໍ່

ຫາກບໍໍ່ໝັົ້ນໃຈ ຫຼຼື ມີຂໍໍ້ສົງໃສ
ທ່ານສາມາດຕດິຕໍໍ່ສອບຖາມໜວ່ຍງານ 
Compliance ໂທ 020 22 66 88



ບໍລິສັດ ໄທວິວັດ ປະກັນໄພ ຈ າກັດ
ໜ່ວຍ 01 ຖະໜົນ ເສດຖາທິລາດ ບ້ານ ທາດຂາວ 
ເມຼືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສອບຖາມລາຍລະເອຍີດເພຶື່ມເຕມິ
021 22 66 88
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