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ມາດຕາ 1

ຈດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກ

ລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານດັງກາວ ມີປະສິດທິພາບ, ຍຕິທາ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫຜຖືກເສຍຫາຍ ໄດຮັບການຊົດເຊີຍ
ຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ແນໃສປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ປກ
ປອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ຍົກສງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ຂອງລັດ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່
ຂອງຕົນ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2

ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ
ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ແມນ ການທົດເເທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດານວັດຖຸ ຫຼື ການຟນຟຄວາມ
ເສຍຫາຍທາງດານຈິດໃຈ ຈາກລັດ ໃຫແກຜຖືກເສຍຫາຍ ຍອນການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່.

ມາດຕາ 3

ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບ ທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັງນີ້:

1. ຜປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ, ຮັບຮອງ, ບັນຈ ຫຼື ແຕງຕັ້ງເຂົ້າໃນຕາແໜງໃດໜຶ່ງ ໃນ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ບກຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖກ
ື ມອບໝາຍຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ມສ
ີ ິດອານາດ ເພື່ອປະ
ຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ກຽວກັບການຄມຄອງບໍລິຫານລັດ ຫຼື ການດາເນີນຄະດີ ຫຼື ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ການກະທາທີບ
່ ຖື
ໍ ກຕອງຂອງຜປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່ ໝາຍເຖິງ ການບໍນາໃຊສິດ ແລະ ບໍປະຕິບັດໜາທີ່ ຫຼື ການນາ
ໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ ໂດຍບໍຖືກຕອງຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ;
3. ຜຖືກເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດານວັດຖຸ
ແລະ/ຫຼື ຈິດໃຈ ທີ່ເກີດຈາກການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່;
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4. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານວັດຖຸ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຊັບສິນ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ຄວາມເສຍ
ຫາຍທີ່ເປນລາຍຮັບແທຈິງ ທີ່ສນເສຍ ຫຼື ຫຼຸດລົງ, ຄວາມເສຍຫາຍທີເ່ ກີດຈາກຄາໃຊຈາຍໃນການປນປວ,
ການສົງເສີມສຂະພາບ, ຄາໃຊຈາຍສາລັບຜເບິ່ງແຍງຜຖືກເຄາະຮາຍ, ຄາຊາປານະກິດສົບ, ເງິນບານານຂອງຜ
ຖືກເຄາະຮາຍກອນເສຍຊີວິດ, ຄາໃຊຈາຍໃນການເດີນທາງ, ຄາພັກເຊົາຂອງຜມາຢຽມຢາມຜຖືກຫາ ຫຼື ນັກ
ໂທດ, ຄາທານຽມ, ຄາພິມເອກະສານ, ຄາສົງຈົດໝາຍ ໂດຍຄິດໄລເປນມນຄາຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ເພື່ອ
ຊົດເຊີຍໃຫແກຜຖືກເສຍຫາຍ;
5. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຈິດໃຈ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດານ
ບໍລິຫານ ຊຶ່ງແຕະຕອງທາງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ການຖືກກັກຂັງຊົວຄາວຕາມຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານ,
ຜຖືກເຄາະຮາຍ ຖືກດາເນີນຄະດີ, ເສຍຊີວິດ, ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ໃຫອອກການຢາງຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງຕອງໄດຮັບ
ການຟນຟ;
6. ການຟນຟ ໝາຍເຖິງ ການປວແປງ ຕາແໜງ, ໜາທີ່ວຽກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ທີ່ຖກ
ື ຕອງຕາມກົດ
ໝາຍ, ກຽດສັກສີ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ, ການຮຽນຮ, ວິຊາຊີບ, ການເປນສະມາຊິກຂອງອົງ
ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ.
7. ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໝາຍເຖິງ ອົງການທີ່ຄມຄອງຜປະຕິບັດໜາທີ່ໂດຍກົງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ຊຶ່ງ
ພາໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍ;
8. ການແກໄຂການລະເມີດທາງບໍລຫ
ິ ານ ໝາຍເຖິງ ການສຶກສາອົບຮົບ, ການປບໃໝ, ການຖອນສິດນາໃຊ
ແລະ ໃບອະນຍາດ.
ມາດຕາ 4

ນະໂຍບາຍຂອງລັດກຽວກັບວຽກງານການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ
ລັດ ຖືສາຄັນວຽກງານຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ດວຍການ ວາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,
ສະໜອງງົບປະມານ, ປະກອບບກຄະລາກອນ, ອປະກອນ, ພາຫະນະ ໃຫແກວຽກງານດັງກາວ ໄດເຄື່ອນໄຫວຢາງມີ
ປະສິດທິພາບ.
ລັດ ປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ ຈາກການກະທາທີ່ເປນການລະເມີດກົດ
ໝາຍຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່.

ມາດຕາ 5

ຫຼກ
ັ ການກຽວກັບວຽກງານຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ
ວຽກງານຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ໃຫປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັງນີ້:

1. ສອດຄອງກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທາມະນນ ແລະ ກົດໝາຍ;
2. ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ, ປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ ຂອງ
ປະຊາຊົນ;
3. ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຖືກຕອງ, ໂປງໃສ, ເປດເຜີຍ ແລະ ຍຕິທາ;
4. ຮັບປະກັນຂໍມນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ, ຊັດເຈນ, ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, ສາມາດກວດກາ ແລະ ຢງຢນໄດ;
5. ຮັບຜິດຊອບຕໍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
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ມາດຕາ 6

ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍສະ

ບັບນີ້ ລວມທັງ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຊົດເຊີີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ຢ ສປປ
ລາວ.
ມາດຕາ 7

ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ສົງເສີມການພົວພັນຮວມມືກັບ ຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກຽວກັບວຽກງານຊົດເຊີຍຄາເສຍ

ຫາຍຈາກລັດ ດວຍການແລກປຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ຍົກລະດັບທາງດານວິຊາການ ໃຫພະນັກງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ
ວຽກງານດັງກາວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ພາກທີ II
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍ, ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍ ແລະ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ໝວດທີ 1
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 8

ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ລັດ ຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງ ຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່ໃນຂອບ
ເຂດ ດັງນີ້:
1. ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການຄມຄອງບໍລິຫານລັດ;
2. ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ;
3. ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີແພງ;
4. ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການປະຕິບັດຄາຕົກລົງຂອງສານທາງອາຍາ;
5. ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທາງແພງ.

ມາດຕາ 9 ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດ
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການຄມຄອງບໍລິຫານລັດ ມີ ດັງນີ້:
1. ການຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການລະເມີດທາງບໍລິຫານ;
2. ການອອກ ຫຼື ບໍອອກ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດ, ໃບອະນຍາດລົງທຶນ ແລະ ໃບ
ອະນຍາດອື່ນ;
3. ການການົດເພີ່ມ ຫຼື ການເກັບ ອາກອນ, ຄາທານຽມ ແລະ ຄາບໍລິການ ເກີນອັດຕາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ
ກົດໝາຍ;
4. ການການົດເພີ່ມ ຫຼື ການເກັບພາສີ ເກີນອັດຕາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ;
5. ການເກັບຄາເຊົາ ແລະ ຄາສາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ເກີນອັດຕາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ;
6. ການຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບການແຂງຂັນທາງທລະກິດ;
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7. ການລົງວິໄນໄລອອກ ຕໍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕາຫຼວດ.
ມາດຕາ 10 ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ມີ ດັງນີ້:
1. ການພາຕົວ, ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການກັກຂັງພາງ, ການປອຍຕົວພາງ, ການຄມຕົວຢກັບທີ່, ການງົດ
ໜາທີ່ ຫຼື ຕາແໜງ, ການກວດຄົ້ນ, ການຍຶດ ຫຼື ການອາຍັດຊັບ;
2. ການກັກຂັງເກີນການົດ;
3. ການໃຊຄວາມຮນແຮງ, ບັງຄັບ, ນາບຂ, ທບຕີ ຫຼື ທໍລະມານ ຜຖືກສົງໄສ, ຜຖືກຫາ ຫຼື ຈາເລີຍ ໃນເວລາ
ດາ ເນີນຄະດີ;
4. ການອອກ ຄາສັງເປດ ຫຼື ບໍເປດການສືບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊີນ, ຄາສັງພາຕົວ, ຄາສັງກັກ
ຕົວ, ຄາສັງຄມຕົວຢກັບທີ່, ຄາສັງຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ, ຄາສັງປອຍຕົວຜຖືກສົງໄສທີ່ຖືກກັກຕົວ, ຄາສັງໂຈະ ຫຼື
ຊັດມຽນຄະດີອາຍາ;
5. ການແຈງ ຂໍກາວຫາ ຕໍຜຖືກຫາ;
6. ການສະຫຼຸບ ແລະ ປະກອບສານວນຄະດີສງອົ
ົ ງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕອົງການດັງກາວ ບໍສັງຟອງຄະດີ
ຂຶ້ນສານປະຊາຊົນ ຫຼື ຊັດມຽນຄະດີ ຍອນຜຖືກຫາ ບໍໄດກະທາຜິດທາງອາຍາ.
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີ ດັງນີ້:
1. ການທວງສານວນຄະດີອາຍາ, ຂອງກາງ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍມນຕາງໆ;
2. ການອອກຄາສັງເປດ ຫຼື ບໍເປດການສືບສວນ-ສອບສວນ;
3. ການແຈງ ຂໍກາວຫາ ຕໍຜຖືກຫາ;
4. ການອອກຄາສັງ ພາຕົວ, ກັກຕົວ, ຈັບຕົວ, ກັກຂັງພາງ, ປອຍຕົວພາງ, ປອຍຕົວ, ຄມຕົວຢກັບທີ່, ງົດໜາທີ່ ຫຼື
ຕາແໜງ, ກວດຄົ້ນ, ຍຶດຊັບ, ອາຍັດຊັບ, ອອກຄາສັງໂຈະ ຫຼື ຊັດມຽນຄະດີອາຍາ;
5. ການລົບລາງ ຫຼື ບໍລົບລາງ ຄາສັງຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ;
6. ການຕໍການົດເວລາສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການົດເວລາກັກຂັງພາງ;
7. ການສັງຟອງ ຫຼື ບໍສັງຟອງຜຖືກຫາ ຂຶ້ນສານ;
8. ການສະເໜີຮື້ຟນ ຫຼື ບໍຮື້ຟນຄະດີ;
9. ການສັງຟອງຜຖືກຫາຂຶ້ນສານປະຊາຊົນ ແຕສານປະຊາຊົນ ຕັດສີນ ຫຼື ພິພາກສາວາ ຈາເລີຍ ເປນຜບໍລິສດ.
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີອາຍາ ຂອງສານປະຊາຊົນ ມີ ດັງນີ້:
1. ການອອກ ຫຼື ບໍອອກ ຄາສັງ, ຄາຊີ້ຂາດກຽວກັບການດາເນີນຄະດີອາຍາ;
2. ການທວງ ຫຼື ບໍທວງເອົາສານວນຄະດີ ທີ່ເຫັນວາມີຄວາມສາຄັນ ຫຼື ມີຄວາມຫຍງຍາກເປນພິເສດ;
3. ການຮັບ ຫຼື ບໍຮັບ ຄາຮອງຂໍອທອນ ຫຼື ລົບລາງ, ຄາສະເໜີຄັດຄານ ຫຼື ສະເໜີຮື້ຟນຄະດີ;
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4. ການລົງຄາຕັດສີນຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນວາ ຈາເລີຍ ເປນຜກະທາຜິດ ແຕສານປະຊາຊົນຂັ້ນອທອນ ພິ
ພາກສາວາ ຈາເລີຍ ເປນຜບໍລິສດ ແລະ ຊັດມຽນຄະດີ ຫຼື ບໍຢງຢນຕາມຄາຕັດສີນ ແລວສົງໃຫອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ເພື່ອດາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ ແຕພາຍຫຼັງສືບ ສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝແລວ
ເຫັນວາ ຈາເລີຍເປນຜບໍລິສດ ແລະ ຊັດມຽນຄະດີ;
5. ການລົງຄາພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນຂັ້ນອທອນວາ ຈາເລີຍ ເປນຜກະທາຜິດ ແຕສານປະຊາຊົນຂັ້ນລົບ
ລາງ ພິພາກສາວາ ຈາເລີຍ ເປນຜບໍລິສດ ແລະ ຊັດມຽນຄະດີ;
6. ການລົງຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາວາ ຈາເລີຍ ມີຄວາມຜິດ ແລະ ຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສານັ້ນ ໃຊໄດຢາງ
ເດັດຂາດແລວ ແຕຕໍມາ ໄດມີການຮື້ຟນຄະດີ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ໄດພິພາກສາວາ ຈາເລີຍ ເປນຜບໍລິສດ.
ມາດຕາ 11 ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີແພງ
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການດາເນີນຄະດີແພງ ມີ ດັງນີ້:
1. ການນາໃຊມາດຕະການຮັບປະກັນການຮອງຟອງ;
2. ການນາໃຊ ຫຼື ບໍນາໃຊມາດຕະການຮີບດວນຊົວຄາວຂອງສານ;
3. ການອອກຄາສັງ, ຄາຊີ້ຂາດ, ຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາ;
4. ການເພີ່ມ, ປຽນແປງ, ລົບລາງ ຫຼື ທາລາຍ ເອກະສານ, ຫຼັກຖານ ຫຼື ກະທາອື່ນ ທີພ
່ າໃຫມີການຕັດສີນ ຫຼື
ພິພາກສາ ຜິດພາດ ຫຼື ບໍຖືກຕອງ;
5. ການເກັບ ແລະ/ຫຼື ນາໃຊເງິນວາງສານ ແລະ ຄາທານຽມສານອື່ນ.
ມາດຕາ 12 ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄາຕົກລົງຂອງສານທາງອາຍາ
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕົກລົງຂອງສານທາງອາຍາ ມີ ດັງນີ້:
1. ການອອກຄາສັງ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດຊັບ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ພາຕົວນັກໂທດ, ປບໃໝ ຫຼື ສະເໜີຕໍເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່
ກຽວຂອງ ນາໃຊມາດຕະການຕໍຜຖືກປະຕິບັດຄາຕົກລົງຂອງສານ;
2. ການປະຕິບັດໂທດປະຫານຊີວິດ ຕໍຜບໍຖືກລົງໂທດປະຫານຊີວິດ;
3. ການກັກຂັງຜຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ເກີນການົດເວລາ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິ
ພາກສາຂອງສານ;
4. ການລະເວັ້ນການປະຕິບັດໂທດ, ໂຈະ ຫຼື ຜອນໂທດ ຫຼື ປອຍຕົວກອນການົດໂດຍມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ໃຫອະໄພ
ຍະໂທດ ຕໍຜຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ.
ມາດຕາ 13 ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄາຕັດສີນຂອງສານທາງແພງ
ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທາງແພງ ມີ ດັງນີ້:
1. ການອອກ ຫຼື ບໍອອກຄາສັງ ອາຍັດ, ຍຶດ, ຍົກຍາຍ, ໃຫພາຕົວ, ປບໃໝ ແລະ ຄາສັງອື່ນກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ບໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາສັງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 1 ຂອງມາດຕານີ້.
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ມາດຕາ 14 ການປະຕິເສດການຊົດເຊີຍຄາເສຍ
ລັດ ບໍຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຊຶ່ງເນື່ອງມາຈາກກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ການກະທາສວນຕົວບກຄົນຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່ ຊຶ່ງບໍພົວພັນກັບການນໍາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່;
2. ຄວາມຜິດຂອງຜຖືກເສຍຫາຍເອງ;
3. ເຫດສດວິໄສ ເຖິງວາ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ໄດນາໃຊທກມາດຕະການທີ່ຈາເປນ ແລະ ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລວ;
4. ການປະຕິບັດໜາທີ່ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນໄພຂົມຂໂດຍກົງ ຫຼື ການປະຕິບັດໜາທີ່ ເພື່ອເຮັດໃຫການສນເສຍໜອຍ
ລົງ;
5. ກໍລະນີອື່ນ ທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 15 ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແມນ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງ
ດານວັດຖຸ ແລະ/ຫຼື ຈິດໃຈ ທີ່ເກີດຈາກການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່.
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ອາດແມນ ຜຖືກເຄາະຮາຍ, ຜຕາງໜາຕາມກົດໝາຍ, ຜຕາງໜາທີ່ຖືກ
ມອບສິດຢາງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍຈາກຜຖືກເຄາະຮາຍ, ຜສືບທອດຂອງຜຖືກເຄາະຮາຍໃນກໍລະນີຜຖືກເຄາະຮາຍ
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດຮັບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ໄດສິ້ນສດ.
ມາດຕາ 16 ສິດ ແລະ ພັນຂອງຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັງນີ້:
1. ຍື່ນຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ດວຍຕົນເອງ ຫຼື ຜຕາງໜາທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຖອນຄາຮອງ
ຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃນທກຂັ້ນຕອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
2. ໄດຮັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼື ຟນຟ;
3. ໄດຮັບການແນະນາ ແລະ ຮັບຊາບຜົນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຢາງເປນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
4. ຊີ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ກຽວກັບຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພອມທັງສະໜອງຂໍມນຫຼັກຖານ ຕໍອົງການ
ຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ;
5. ຮັບຜິດຊອບຕໍເນື້ອໃນຄາຮອງ, ຂໍມນຫຼັກຖານ ທີ່ຕົນສະເໜີຕໍອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ສານປະຊາ
ຊົນ;
6. ຮັບຜິດຊອບຕໍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກການຮອງຂໍທີ່ບໍມີມນຄວາມຈິງ;
7. ປະຕິບັດຕາມການເຊີນ ຫຼື ໝາຍເຊີນຂອງອົງການທີ່ກຽວຂອງ ຕາມການົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່, ຖາບໍປະ ຕິ
ບັດຕາມການເຊີນ ຫຼື ໝາຍເຊີນ ສາມຄັ້ງຕິດຕໍກັນ ໂດຍບໍມີເຫດຜົນ ຖືວາໝົດສິດ;
8. ວາງຕົວໃຫເໝາະສົມ ແລະ ເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງອົງການທີ່ເຊີນ;
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9. ປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງ ກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ມີຜົນສັກສິດທາງດານກົດໝາຍ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 3
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 17 ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສນກາງ ແລະ ອົງການປກຄອງຂັ້ນທອງຖິ່ນ;
2. ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ;
3. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
4. ສານປະຊາຊົນ;
5. ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕົກລົງຂອງສານທາງອາຍາ;
6. ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທາງແພງ.
ມາດຕາ 18 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັງນີ້:
1. ສາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ;
2. ທົດເເທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດານວັດຖຸ ແລະ/ຫຼື ຟນຟຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຈິດໃຈ;
3. ສະເໜີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
4. ອະທິບາຍກຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະ ໃຫຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ຜຖືກເສຍຫາຍຊາບ;
5. ກວດກາຢງຢນຄວາມເສຍຫາຍ, ດາເນີນການເຈລະຈາ ແລະ ປກສາຫາລືໃນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍ
ຫາຍ;
6. ຮັບຜິດຊອບຕໍຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີ່ກຽວຂອງ;
7. ຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
8. ແນະນາໃຫຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃຫດາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການຮອງຂໍ;
9. ເຂົ້າຮວມໃນການດາເນີນຄະດີຢສານ ໃນກໍລະນີທີ່ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຮອງຟອງຕໍສານ;
10. ແຈງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊາລະເງິນຄືນ ແລະ ການລົງ
ວິໄນຕໍຜປະຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ກໍຄວາມເສຍຫາຍ;
11. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ພາກທີ III
ການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ໝວດທີ 1
ຂັນ
້ ຕອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 19 ການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫາກໄດຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຍອນການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງຂອງຜ
ປະຕິບັດໜາທີ່ ມີສິດຮອງຂໍ ຕໍອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ບອນຜປະຕິບັດໜາທີ່ຂຶ້ນກັບ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ
ປ ນັບແຕວັນຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໄດຮັບເອກະສານທີ່ເປນບອນອີງ ເປນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ເອກະສານປະກອບຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນີຜຖືກເສຍຫາຍ ຮອງຂໍດວຍຕົນເອງ ມີ ດັງນີ້:
1. ຄາຮອງ;
2. ເອກະສານທີ່ເປນພື້ນຖານສາລັບການຮອງຂໍ (ຖາມີ);
3. ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ຫຼື ສາມະໂນຄົວຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ, ສາເນົາໜັງສືຜານແດນ ສາລັບຄົນຕາງປະເທດ;
4. ຫຼັກຖານ ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ກຽວຂອງກັບຄວາມເສຍຫາຍ (ຖາມີ).
ໃນກໍລະນີ ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເປນຜສືບທອດ ຫຼື ເປນຜຕາງໜາຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ ນອກ
ຈາກເອກະສານ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ແລວ ຍັງຕອງມີເອກະສານ ດັງນີ້:
1. ສາເນົາບັດປະຈາຕົວ ຫຼື ສາມະໂນຄົວ ຂອງຜສືບທອດ ຫຼື ຜຕາງໜາ, ສາເນົາໜັງສືຜານແດນ ສາລັບຄົນຕາງ
ປະເທດ;
2. ໃບມອບສິດຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ;
3. ໃບຢງຢນການສືບທອດ ໃນກໍລະນີຜຖືກເສຍຫາຍ ຫາກເສຍຊີວິດ.
ຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັງນີ້:
1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ, ອາຍ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ທີ່ຢປດຈບັນ, ເລກໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂອງຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
2. ວັນທີ, ເດືອນ, ປ ການຮອງຂໍ;
3. ການກະທາທີ່ບໍຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຜປະຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍ;
4. ສາຍພົວພັນ ລະຫວາງ ການກະທາທີ່ກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ;
5. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມນຄາການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
6. ຄາຊົດເຊີຍລວງໜາ (ຖາມີ);
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7. ຄາສະເໜີໃຫອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເພື່ອສະໜອງເອກະສານ ທີ່ເປນພື້ນຖານໃຫແກການຊົດເຊີຍຄາ
ເສຍຫາຍ ແຕຕອງການົດແຈງ ກຽວກັບເອກະສານທີ່ຕອງການ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ສາມາດສະໜອງເອກະ
ສານດັງກາວ ໃນກໍລະນີທີ່ຜຮອງຂໍ ບໍສາມາດປະກອບດວຍຕົນເອງໄດ;
8. ຮອງຂໍໃຫມີການຟນຟ (ຖາມີ).
ຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງເປນພາສາລາວ ທີ່ສາມາດອານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນໄດງາຍ, ໃນກໍ
ລະນີຄາຮອງຂໍ ເປນພາສາຕາງປະເທດ ຕອງໄດແປເປນພາສາລາວ ໂດຍມີການຢງຢນຈາກອົງການທະບຽນສານ.
ມາດຕາ 21 ການພິຈາລະນາການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນໄດຮັບສານວນຄາຮອງ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ຕອງກວດກາສານວນຄາຮອງດັງກາວ ແລວແຈງໃຫຜຮອງຂໍເປນລາຍລັກອັກສອນວາ ຄາຮອງດັງກາວຢໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຂອງຕົນ ຫຼື ບໍ. ໃນກໍລະນີບໍຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊົດເຊີຍຄາ
ເສຍຫາຍຂອງຕົນ ຕອງແນະນາໃຫຜກຽວ ຍື່ນຄາຮອງຕໍອົງການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອພິຈາລະນາແກໄຂ.
ມາດຕາ 22 ການກວດກາຢງຢນຄວາມເສຍຫາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງ
ກວດກາຢງຢນຄວາມເສຍຫາຍຢາງລະອຽດ ເພື່ອເປນພື້ນຖານໃນການການົດມນຄາການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ. ໃນກໍ
ລະນີ ມີຄວາມສັບສົນ ຫຼື ຕອງກວດກາຢຫຼາຍສະຖານທີ່ ການົດເວລາໃນການກວດກາ ອາດແກຍາວ ແຕບໍໃຫກາຍ
ສີ່ສິບວັນ.
ອີງໃສສະພາບ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງບັນຫາ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ອາດມີການຕີລາຄາຊັບສິນ, ພິຈາລະ
ນາຄວາມເສຍຫາຍທາງດານຊັບສິນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດານສຂະພາບ ຫຼື ຮັບເອົາຄາເຫັນຈາກພາກສວນທີ່ກຽວ
ຂອງໃນການແກໄຂການຊົດເຊີຍ.
ຄາໃຊຈາຍໃນການຕີລາຄາ ຫຼື ພິຈາລະນາດັງກາວ ໃຫນາໃຊງົບປະມານຂອງລັດ. ໃນກໍລະນີ ຜຖືກເສຍຫາຍ
ຫາກບໍພໍໃຈຜົນການຕີລາຄາ ແລະ ມີການຮອງຂໍໃຫຕີລາຄາ ຫຼື ພິຈາລະນາຄືນໃໝ ໂດຍການເຫັນດີຈາກອົງການຊົດ
ເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຄາໃຊຈາຍໃນການຕີລາຄາ ຫຼື ພິຈາລະນາຄືນໃໝ ໃຫເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ
ເວັ້ນເສຍແຕ ຫາກໄດພິສດໃຫເຫັນວາ ການຮອງຂໍໃຫຕີລາຄາ ຫຼື ພິຈາລະນາຄືນໃໝນັ້ນ ມີເຫດຜົນ.
ມາດຕາ 23 ການເຈລະຈາການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາ ວັນ ນັບແຕວັນສິ້ນສດການກວດກາຢງຢນຄວາມເສຍຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາ
ເສຍຫາຍ ຕອງເຈລະຈາກັບຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ.
ຜເຂົ້າຮວມໃນການເຈລະຈາ ປະກອບມີ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ກໍຄວາມເສຍຫາຍ, ຜຕາງໜາອົງການຊົດເຊີຍຄາ
ເສຍຫາຍ ແລະ ຜຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຜສືບທອດ ຫຼື ຜຕາງໜາ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງຜຖືກເສຍຫາຍ.
ສະຖານທີ່ເຈລະຈາ ແມນບອນຍື່ນຄາຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ຫອງການບານ ຫຼື ສານັກງານປກ
ຄອງຂັ້ນເມືອງ ບອນທີ່ຜຖືກເສຍຫາຍອາໄສຢ ເວັ້ນເສຍແຕໄດຕົກລົງກັນເປນຢາງອື່ນ.
ການເຈລະຈາ ຕອງເຮັດບົດບັນທຶກເປນລາຍລັກອັກສອນ ສາມ ສະບັບ ທີ່ມີເນື້ອໃນຄືກັນ, ມີລາຍເຊັນຂອງຜ
ເຂົ້າຮວມການເຈລະຈາ ແລະ ມອບໃຫຜຮອງຂໍທັນທີ ພາຍຫຼັງສິ້ນສດການເຈລະຈາ.
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ຜົນຂອງການເຈລະຈາ ຈະນາໃຊເປນພື້ນຖານ ໃນການຕົກລົງກຽວກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ.
ບົດບັນທຶກການເຈລະຈາ ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັງນີ້:
1. ວັນ, ເດືອນ, ປ ການເຈລະຈາ;
2. ສະຖານທີ່ ແລະ ຜເຂົ້າຮວມໃນການເຈລະຈາ;
3. ຄາເຫັນຂອງຜເຂົ້າຮວມໃນການເຈລະຈາ;
4. ເນື້ອໃນເຈລະຈາ ທີ່ຕົກລົງກັນໄດ ຫຼື ບໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດ.
ມາດຕາ 24 ການຕົກລົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕວັນສິ້ນສດການເຈລະຈາກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍ
ຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງອອກຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພອມທັງຊົດ
ເຊີຍຄາເສຍຫາຍໃຫແກຜຮອງຂໍ.
ຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັງນີ້:
1. ຊື່, ນາມສະກນ ແລະ ທີ່ຢ ຂອງຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍ;
2. ເຫດຜົນກຽວກັບການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍໂດຍຫຍໍ;
3. ພື້ນຖານການການົດຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊົດເຊີຍ;
4. ມນຄາການຊົດເຊີຍ;
5. ການຟນຟ (ຖາມີ);
6. ສິດໃນການຮອງຟອງ ຫຼື ຮອງຂໍຕສານປະຊາຊົ
ໍ
ນ ໃນກໍລະນີບໍພໍໃຈຕໍຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດ
ເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
7. ຜົນສັກສິດ.
ມາດຕາ 25 ການລົບລາງ, ການປຽນແປງ ແລະ ປບປງການຕົກລົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການທີ່ອອກຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕົກລົງລົບລາງການຊົດເຊີຍ
ຄາເສຍຫາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ສອງວັນລັດຖະການ ໃນກໍລະນີຫາກມີຂໍມນໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ບໍມີຂໍມນຫຼັກ ຖານ ຫຼື ເອກະສານ ທີ່ເປນບອນອີງວາ ຄວາມເສຍຫາຍດັງກາວ ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບການ
ຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຂອງຕົນ;
2. ຂໍມນ, ຫຼັກຖານ ທີຢ
່ ງຢນການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍ ທີ່ເປນເທັດ.
ຜົນສະທອນຂອງການລົບລາງ ຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວ
ໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ມີ ດັງນີ້:
1. ໃນກໍລະນີບໍໄດຈາຍຄາຊົດເຊີຍໃຫຜຖືກເສຍຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕົກລົງຍົກເລີກ
ແລະ ຖອນເງິນທີ່ມີການຮອງຂໍໃຫຊົດເຊີຍລວງໜາ (ຖາມີ);
2. ໃນກໍລະນີໄດຈາຍຄາຊົດເຊີຍໃຫຜຖືກເສຍຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີໜາທີ່ຕິດຕາມນາເອົາເງິນທີ່
ໄດຈາຍໄປແລວນັ້ນ ຄືນ;
3. ແກໄຂຜົນສະທອນອື່ນ (ຖາມີ) ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
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ອົງການທີ່ອອກຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕົກລົງ ປຽນແປງ ຫຼື ປບປງ
ການຕົກລົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ສອງ ວັນລັດຖະການ ໃນກໍລະນີຫາກມີຂໍມນໃດໜຶ່ງ ດັງ
ນີ້:
1. ມີການສົມຮຮວມຄິດ ລະຫວາງ ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ກັບ ຜມີສິດແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍ
ຫາຍ ຫຼື ຜທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
2. ຜມີ ສິດແກໄຂການຊົດເຊີຍ ຄາເສຍຫາຍ ບໍ ປະຕິບັດຕາມເນື້ ອໃນ ຫຼື ຂັ້ ນຕອນ ການແກໄຂການຊົດເຊີ ຍຄາ
ເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ຂໍຕົກລົງລົບລາງ, ປຽນແປງ ຫຼື ປບປງ ຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງແຈງໃຫ
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 26 ການເລືອ
່ ນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕົກລົງເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ສອງ
ວັນລັດຖະການ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຮອງຂໍເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຍອນຜຮອງຂໍ ເຈັບໜັກ
ໂດຍມີການຢງຢນຈາກແພດ ຫຼື ມີເຫດຜົນອື່ນ ທີ່ຢງຢນວາ ບໍສາມາດເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການແກໄຂການຊົດເຊີຍ
ຄາເສຍຫາຍໄດ.
ການົດເວລາໃນການເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງການົດໄວໃນຄາຮອງຂໍເລື່ອນການແກ
ໄຂການຊົດເຊີຍ ແຕສງສດ ບໍໃຫເກີນ ສາມສິບ ວັນ ເວັ້ນເສຍແຕຜຮອງຂໍ ເຈັບປວຍຢາງໜັກ ແລະ ບໍສາມາດເຂົ້າ
ຮວມໃນຂະບວນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໄດ. ຜຮອງຂໍ ສາມາດຮອງຂໍຕໍການົດເວລາເລື່ອນການແກໄຂ
ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໄດອີກໜຶ່ງຄັ້ງ ກອນວັນໝົດການົດເວລາການເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍ ຫາ ວັນລັດ
ຖະການ.
ພາຍຫຼັງໝົດການົດເວລາການເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງ
ສືບຕໍການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ.
ການຕົກລົງການເລື່ອນການແກໄຂການຊົດເຊີຍ ຕອງການົດແຈງ ເຫດຜົນ, ການົດເວລາ, ສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນສະທອນທາງດານກົດໝາຍຂອງການເລື່ອນ ແລະ ແຈງໃຫຜຮອງຂໍ
ແລະ ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ເປນລາຍລັກອັກສອນ.
ມາດຕາ 27 ການໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕົກລົງໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ໜຶ່ງ ວັນ
ລັດຖະການ ໃນກໍລະນີຫາກມີຂໍມນໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ປະຕິເສດວາ

ບໍໄດຮັບໝາຍເຊີນໃຫເຂົ້າຮວມການເຈລະຈາການແກໄຂ

ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ສອງຄັ້ງ;
2. ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ເຊີນ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພໍ;

ບໍສາມາດເຂົ້າຮວມການເຈລະຈາການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍໄດຕາມໝາຍ

3. ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ບໍເຊັນບົດບັນທຶກການເຈລະຈາການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
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4. ອົງການ ຫຼື ບກຄົນອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງ ໄດມີການພິຈາລະນາເອກະສານທີ່ເປນບອນອີງໃນການແກໄຂການຊົດ
ເຊີຍ.
ການໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນຕົກລົງໂຈະ ເປນຕົ້ນ
ໄປ. ຜຮອງຂໍ ສາມາດຮອງຂໍຕໍການົດເວລາໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໄດອີກໜຶ່ງຄັ້ງ ກອນວັນໝົດ
ການົດເວລາການໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫາ ວັນລັດຖະການ.
ພາຍຫຼັງໝົດການົດເວລາການໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງ
ສືບຕໍການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ.
ການຕົກລົງການໂຈະການແກໄຂການຊົດເຊີຍ ຕອງການົດແຈງ ເຫດຜົນ, ການົດເວລາ, ສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ແລະ ຜົນສະທອນທາງດານກົດໝາຍຂອງການໂຈະ ແລະ ແຈງໃຫຜຮອງຂໍ
ແລະ ອົງການ ທີ່ກຽວຂອງ ເປນລາຍລັກອັກສອນ.
ມາດຕາ 28 ການຍົກເລີກການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕົກລົງຍົກເລີກການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫາ
ວັນ ລັດຖະການ ໃນກໍລະນີຫາກມີຂໍມນໃດໜຶ່ງ ດັງນີ້:
1. ຜຮອງຂໍ ໄດຖອນຄາຮອງຂໍ ກ ານຊົ ດ ເຊີ ຍ ຄາເສຍຫາຍ ກອນທີ່ ອົ ງການຊົ ດເຊີ ຍ ຄາເສຍຫາຍ ດາເນີ ນການ
ກວດກາຢງຢນຄວາມເສຍຫາຍ;
2. ຜຖືກເສຍຫາຍ ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍມີຜສືບທອດ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ຖກ
ື ເສຍຫາຍ ໄດສິ້ນສດການເຄື່ອນໄຫວ ໂດຍ
ບໍມີການຈັດຕັ້ງສືບຕໍ ສິດ ແລະ ພັນທະ;
3. ຜຮອງຂໍ ມີ ກ ານກະທາໃດໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດການົ ດ ໄວໃນຂໍ 1, 2, 3 ແລະ 4 ມາດຕາ 27 ຂອງກົ ດ ໝາຍ
ສະບັບນີ້ ໂດຍບໍມີເຫດຜົນ;
4. ມີຂໍຕົກລົງລົບລາງຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ.
ຂໍຕົກລົງຍົກເລີກການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງສົງໃຫຜຮອງຂໍ, ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ, ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ກຽວຂອງ.
ໃນກໍລະນີ ໄດຈາຍຄາຊົດເຊີຍໃຫຜຖືກເຄາະຮາຍ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີໜາທີ່ຕິດຕາມນາເອົາເງິນ
ທີ່ໄດຈາຍໄປແລວນັ້ນຄືນ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 2 ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້.
ມາດຕາ 29 ການສະເໜີໃນກໍລະນີບພໍ
ໍ ໃຈຕໍການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫາກບໍພໍໃຈຕໍການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຂອງອົງການຊົດເຊີຍ
ຄາເສຍຫາຍ ສາມາດສະເໜີຕໍອົງການຂັ້ນເທິງຖັດໄປ ເພື່ອແກໄຂ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຂໍ
ຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຈາກອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເປນຕົ້ນໄປ.
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ໝວດທີ 2
ການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຢສານປະຊາຊົນ
ມາດຕາ 30 ການຮອງຟອງຕໍສານ
ຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫາກບໍພໍໃຈຕໍການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຂອງອົງການຊົດເຊີຍ
ຄາເສຍຫາຍ ມີສິດຮອງຟອງຕໍສານປະຊາຊົນ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫາວັນ ນັບແຕວັນຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາ
ເສຍຫາຍ ໄດຮັບຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເປນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 31 ສານປະຊາຊົນທີມ
່ ສ
ີ ດ
ິ ພິຈາລະນາຕັດສີນກຽວກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ສານປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເປນຜມີສິດພິຈາລະນາຕັດສີນກຽວກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເປນຂັ້ນຕົ້ນ.
ມາດຕາ 32 ການພິຈາລະນາແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ການພິຈາລະນາແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍການດາເນີນຄະດີແພງ.
ການພິຈາລະນາແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງມີເນື້ອໃນ ດັງນີ:້
1. ການກະທາທີ່ກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ;
2. ຄວາມເສຍຫາຍ, ມນຄາການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຟນຟ (ຖາມີ);
3. ອົງການຈາຍຄາຊົດເຊີຍ ແລະ ຟນຟ (ຖາມີ).

ພາກທີ IV
ງົບປະມານສາລັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ມາດຕາ 33 ງົບປະມານ
ງົບປະມານທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ ແມນງົບປະມານຂອງລັດ.
ມາດຕາ 34 ການສາງແຜນງົບປະມານ
ກະຊວງ, ອົງການ ຂັ້ນສນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນທອງຖິ່ນ ຕອງສາງແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊເຂົ້າ
ໃນການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຢາງລະອຽດ ໃນແຕລະປ ແລວນາສະເໜີຕໍກະ
ຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 35 ການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊງົບປະມານ
ງົບປະມານທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຕອງເກັບຮັກສາໄວໃນຄັງເງິນແຫງຊາດ.
ການນາໃຊງົບປະມານເຂົ້າໃນການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໃຫແກຜຖືກເສຍຫາຍ ຕອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ວາດວຍ ງົບປະມານແຫງລັດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ຢາງເຂັ້ມງວດ.
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ພາກທີ V
ພັນທະໃນການຊາລະເງິນຄືນ
ມາດຕາ 36 ພັນທະໃນການຊາລະເງິນຄືນ ແລະ ການພິຈາລະນາຕໍຜປະຕິບດ
ັ ໜາທີ່ ທີລ
່ ະເມີດ
ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ກໍຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍເຈດຕະນາ ມີພັນທະຊາລະເງິນຄືນເຂົ້າຄັງເງິນແຫງຊາດ ຕາມຈາ
ນວນທີ່ໄດຈາຍໃຫຜຖືກເສຍຫາຍ ລວມທັງຄາໃຊຈາຍອື່ນ ທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ
ຕາມຂໍຕົກລົງກຽວກັບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຂອງອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ກຽວຂອງ.
ນອກຈາກການຊາລະເງິນຄືນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ວັກທີໜຶ່ງ ຂອງມາດຕານີ້ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ອາດຖືກ
ລົງ ວິໄນ ຫຼື ດາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມແຕກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 37 ພືນ
້ ຖານການການົດມນຄາການຊາລະເງິນຄືນ
ການການົດມນຄາການຊາລະເງິນຄືນ ໃຫອີງໃສພື້ນຖານ ດັງນີ້:
1. ລະດັບການກະທາຜິດ;
2. ຈານວນເງິນທີ່ລັດໄດຊົດເຊີຍ.
ຜປະຕິບັດໜາທີ່ຄົນດຽວ ສາງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫປະຕິບັດ ດັງນີ້:
1. ກະທາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ໂດຍມີຄາຕັດສີນ ຫຼື ຄາພິພາກສາຂອງສານ ທີ່ໃຊໄດຢາງເດັດຂາດແລວ ຕອງໄດ
ຊາລະເງິນຄືນທັງໝົດໃຫລັດ ຕາມຈານວນເງິນທີ່ລັດໄດຊົດເຊີຍ;
2. ກະທາຜິດໂດຍເຈດຕະນາ ແຕບໍຖືກດາເນີນຄະດີທາງອາຍາ ການົດເວລາການຊາລະເງິນຄືນໃຫລັດ ສາມສິບ
ຫາ ຫາສິບ ເດືອນ ຂອງເງິນເດືອນຜປະຕິບັດໜາທີ່ ແຕຈານວນເງິນທັງໝົດ ບໍເກີນ ຫາສິບສວນຮອຍ
(50%) ຂອງຈານວນເງິນທີ່ລັດໄດຊົດເຊີຍ;
3. ກະທາຜິດໂດຍບໍເຈດຕະນາ ການົດເວລາການຊາລະເງິນຄືນໃຫລັດ ສາມ ຫາ ຫາເດືອນ ຂອງເງິນເດືອນຜ
ປະຕິບັດໜາທີ່ ແຕຈານວນເງິນທັງໝົດ ບໍເກີນ ຫາສິບສວນຮອຍ (50%) ຂອງຈານວນເງິນທີ່ລດ
ັ ໄດຊົດ
ເຊີຍ;
4. ໃນກໍລະນີ ຈານວນເງິນ ຫາສິບສວນຮອຍ (50%) ທີ່ລັດໄດຊົດເຊີຍ ຕາກວາ ສາມສິບເດືອນ ຕາມທີ່ໄດກາ
ນົດໄວໃນຂໍ 2 ຫຼື ຕາກວາ ສາມເດືອນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນຂໍ 3 ຂອງມາດຕານີ້ ຈານວນເງິນທີ່ຜປະຕິບັດ
ໜາທີ່ຕອງຈາຍຄືນ ຫາສິບສວນຮອຍ (50%) ຂອງຈານວນເງິນທີ່ລດ
ັ ໄດຊົດເຊີຍ.
ຜປະຕິບັດໜາທີ່ຫຼາຍຄົນ ສາງຄວາມເສຍຫາຍ ການຊາລະເງິນຄືນຂອງແຕລະຄົນ ໃຫປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດກາ
ນົດໄວໃນວັກທີ ສອງ ຂອງມາດຕານີ້.
ຜປະຕິບັດໜາໜາທີ່ ສາມາດຫຼຸດຜອນການຊາລະເງິນຄືນ ຖາຄົບເງື່ອນໄຂ ດັງນີ້:
1. ແກໄຂຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນດວຍຕົນເອງ;
2. ປະຕິບັດພັນທະໃນຂະບວນການການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຢາງຄົບຖວນ ແລະ ໄດຊາລະເງິນຄືນ
ໃຫລັດ ຢາງໜອຍ ຫາສິບສວນຮອຍ (50%) ຂອງຈານວນເງິນທີ່ຕອງຊາລະຄືນ;
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3. ມີຄວາມຫຍງຍາກດານເສດຖະກິດ ໂດຍມີການຢງຢນຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ພິຈາລະນາຫຼຸດຜອນ ການຊາລະເງິນຄືນ ແຕສງສດ ບໍເກີນ ສາມສິບສວນຮອຍ
(30%) ຂອງຈານວນເງິນທັງໝົດທີ່ຕອງຊํາລະຄືນ.
ມາດຕາ 38 ການຕົກລົງກຽວກັບການຊາລະເງິນຄືນ
ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີສິດຕົກລົງກຽວກັບການຊາລະເງິນຄືນ.
ການຊາລະເງິນຄືນ ອາດຈາຍເທື່ອດຽວ, ເປນງວດ ຫຼື ເປນເດືອນ ຕາມແຕກໍລະນີ. ຈານວນເງິນດັງກາວ ຕອງ
ມອບເຂົ້າຄັງເງິນແຫງຊາດ ຢາງຄົບຖວນ ແລະ ທັນການົດເວລາ.
ໃນກໍລະນີ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ເສຍຊີວິດ ການຊາລະເງິນຄືນ ໃຫຢດ ນັບແຕວັນຜປະຕິບັດໜາທີ່ ເສຍຊີວິດ
ເປນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ຮັບອດໜນບານານ ອົງການປະກັນສັງຄົມ ທີ່ໄດຈາຍເງິນຊົດເຊີຍແທນຜປະຕິ
ບັດໜາທີ່ນັ້ນ ຕອງເກັບເງິນນາຜກຽວຄືນ ໃຫຄົບຕາມຈານວນ.
ໃນກໍລະນີ ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ຖືກລົງວິໄນໄລອອກການ ອົງການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ມີໜາທີ່ໃນການເກັບ
ເງິນຊົດເຊີຍນາຜກຽວຄືນ ໃຫຄົບຕາມຈານວນ.
ມາດຕາ 39 ການສະເໜີ ຫຼື ຮອງຟອງຕໍສານ ກຽວກັບການຕົກລົງການຊາລະເງິນຄືນ
ຜປະຕິບັດໜາທີ່ ທີ່ມີພັນທະຊາລະເງິນຄືນນັ້ນ ຫາກບໍພໍໃຈກັບການຕົກລົງກຽວກັບການຊາລະເງິນຄືນ ມີສິດ
ສະເໜີໃຫອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງຖັດນັ້ນ ເພື່ອແກໄຂ ຫຼື ຮອງຟອງຕໍສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ພາກທີ VI
ຂໍຫາມ
ມາດຕາ 40 ຂໍຫາມທົວໄປ
ຫາມ ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ມີພຶດຕິກາ ດັງນີ້:
1. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ສະໜອງຂໍມນ, ຫຼັກຖານ ກຽວກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ບໍຖືກຕອງ;
2. ສົມຮຮວມຄິດກັບພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ເພື່ອເອົາຄາ
ເສຍຫາຍຈາກລັດ;
3. ແຊກແຊງ ແລະ ຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດໜາທີ່ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການແກໄຂ
ການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ;
4. ປກປດ, ເຊື່ອງອາ ຫຼື ທາລາຍ ຂໍມນ, ຫຼັກຖານ ກຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ;
5. ນາບຂ ຫຼື ທາຮາຍ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່, ພະຍານ ຫຼື ບກຄົນອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຊົດເຊີຍຄາເສຍ
ຫາຍ;
6. ປກປອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ;
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7. ໃຫສິນບົນ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່;
8. ໝິ່ນປະໝາດ, ໃສຮາຍພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່;
9. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີເ່ ປນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 41 ຂໍຫາມສາລັບພະນັກງານ ແລະ ເຈົາ້ ໜາທີ່ ທີກ
່ ຽວຂອງ
ຫາມ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜາທີ່ ມີພຶດຕິກາ ດັງນີ້:
1. ສົມຮຮວມຄິດກັບຜຖືກເສຍຫາຍ ເພື່ອເອົາຄາເສຍຫາຍຈາກລັດ;
2. ສວຍໃຊຕາແໜງ, ໜາທີ່, ສິດອານາດ ເພື່ອແຊກແຊງການແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ໂດຍບໍຖືກຕອງ
ຕາມກົດໝາຍ;
3. ແກໄຂການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ;
4. ປະຕິບັດສິດ, ໜາທີ່ ເກີນຂອບເຂດ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ;
5. ບັງຄັບ ແລະ ນາບຂ ຜຖືກເສຍຫາຍ;
6. ເມີນເສີຍຕໍໜາທີ່, ບິດເບືອນ, ປດບັງຄວາມຈິງ, ຊຸກເຊື່ອງ ຫຼື ທາລາຍ ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ກຽວກັບ
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕົນກໍຂຶ້ນ;
7. ກົດໜວງ, ຖວງດຶງເອກະສານຮອງຂໍການຊົດເຊີຍ;
8. ທວງ, ຮຽກ, ຮັບ, ເອົາສິນບົນ ຈາກຜຮອງຂໍການຊົດເຊີຍຄາເສຍຫາຍ ຫຼື ຈາກບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງ;
9. ເປດເຜີຍຄວາມລັບທາງລັດຖະການ;
10. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີເ່ ປນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ VII
ນະໂຍບາຍຕໍຜມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍຜລະເມີດ
ມາດຕາ 42 ນະໂຍບາຍຕໍຜມີຜນ
ົ ງານ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໄດ
ຮັບການຍອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 43 ມາດຕະການຕໍຜລະເມີດ
ບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງພົນລະເມືອງ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ກາວ
ເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປບໃໝ, ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕລະກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື
ໜັກ.
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ພາກທີ VIII
ບົດບັນຍັດສດທາຍ
ມາດຕາ 44 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປນຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 45 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງ ປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ
ລາວ ໄດອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ຂໍການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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