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ໂຄງ 
(ຮ່າງ)  

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

 
ພາກທ ີI ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 
ພາກທ ີII ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີ, ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ໝວດທ ີ1 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ2 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  
ໝວດທ ີ3 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ພາກທ ີIII ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ1 ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ2 ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ ່ ສານປະຊາຊນົ 

ພາກທ ີIV ງບົປະມານສໍາລບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ພາກທ ີV ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄນື 
ພາກທ ີVI ຂໍຫ້າ້ມ 
ພາກທ ີVII ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ ລ້ະເມດີ 
ພາກທ ີVIII ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ໂຄງປະກອບ 
(ຮ່າງ)  
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ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

 
ພາກທ ີI ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 
ມາດຕາ 2 ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄໍາສບັ 
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກ່ຽວກບັວຽກງານການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
ມາດຕາ 5 ຫ ກັການກ່ຽວກບັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນໍາໃຊກ້ດົໝາຍ 
ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມສືາກນົ 

ພາກທ ີII ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີ, ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ1 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ມາດຕາ 8 ຂງົເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 9 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ມາດຕາ 10 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ 
ມາດຕາ 11 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ 
ມາດຕາ 12 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດອີາຍາ 
ມາດຕາ 13 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດແີພ່ງ 
ມາດຕາ 14 ການປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ໝວດທ ີ2 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  
ມາດຕາ 15 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 16 ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ໝວດທ ີ3 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 17 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 18 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ພາກທ ີIII ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ1 ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ມາດຕາ 19 ການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 21 ການພຈິາລະນາການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 22 ການກວດກາຢັງ້ຢືນຄວາມເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 23 ການເຈລະຈາການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
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ມາດຕາ 24 ການຕກົລງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  
ມາດຕາ 25 ການລບົລາ້ງ, ການປ່ຽນແປງ  ແລະ ປັບປຸງການຕກົລງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 26 ການເລື່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 27 ການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 28 ການຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 29 ການສະເໜໃີນກໍລະນບ່ໍີພໍໃຈຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ໝວດທ ີ2 ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ ່ ສານປະຊາຊນົ 
ມາດຕາ 30 ການຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ 
ມາດຕາ 31 ສານປະຊາຊນົທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຕດັສນີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  
ມາດຕາ 32 ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ພາກທ ີIV ງບົປະມານສໍາລບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ມາດຕາ 33 ງບົປະມານ 
ມາດຕາ 34 ການສາ້ງແຜນງບົປະມານ 
ມາດຕາ 35 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊງ້ບົປະມານ 

ພາກທ ີV ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄນື 
ມາດຕາ 36 ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄນື ແລະ ການພຈິາລະນາຕໍ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີ 
ມາດຕາ 37 ພືນ້ຖານການກໍານດົມ ນຄ່າການຊໍາລະເງນິຄນື 
ມາດຕາ 38 ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄນື  
ມາດຕາ 39 ການສະເໜ ີຫ  ືຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ ກ່ຽວກບັການຕກົລງົການຊໍາລະເງນິຄນື 

ພາກທ ີVI ຂໍຫ້າ້ມ 
ມາດຕາ 40 ຂໍຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ 
ມາດຕາ 41 ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ພາກທ ີVII ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ ລ້ະເມດີ 
ມາດຕາ 42 ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ 
ມາດຕາ 43 ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ລ້ະເມດີ 

ພາກທ ີVIII ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 
ມາດຕາ 44 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ມາດຕາ 45 ຜນົສກັສດິ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະພາແຫ່ງຊາດ            ເລກທ ີ       /ສພຊ 
            ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ 
 

(ຮ່າງ)  
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ 

ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
 

ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ກໍານດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກ 
ລດັ ເພ ່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຄ່າ
ເສຍຫາຍຈາກລດັ ແນໃສ່ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງພນົລະເມ ອງ ແລະ ການຈດັຕັງ້, ປົກປອ້ງ
ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັ, ຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານ ຫຼ  ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງ
ຕນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2 ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ແມ່ນ ການທດົເເທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ຫຼ  ການຟ ນ້ຟ ຄວາມເສຍ
ຫາຍທາງດາ້ນຈດິໃຈ ຈາກລດັ ໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຍອ້ນການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ . 

 
ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄໍາສບັ 

ຄໍາສບັ ທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ ທີ່ ຖ ກເລ ອກຕັງ້, ຮບັຮອງ, ບນັຈ ຸຫຼ  ແຕ່ງຕັງ້ເຂົາ້ໃນຕໍາແໜ່ງໃດໜ ່ ງ ໃນອງົ

ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ຫຼ  ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງ ທີ່ ຖ ກມອບໝາຍຈາກອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ມສີດິອໍານາດ ເພ ່ ອນໍາໃຊ ້ສດິ 
ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ຫຼ  ການດໍາເນນີຄະດ ີຫຼ  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງ
ສານ; 

2. ການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໝາຍເຖງິ ການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງ 
ຫຼ  ການບ່ໍນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ບ່ໍປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
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3. ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ/ຫຼ  
ຈດິໃຈ ທີ່ ເກດີຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ; 

4. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ໝາຍເຖງິ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຊບັສນິ ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຄວາມເສຍຫາຍ
ທີ່ ເປັນລາຍຮບັແທຈ້ງິ ທີ່ ສ ນເສຍ ຫຼ  ຫຸຼດລງົ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການປ່ິນປົວ, ການສົ່ ງ 
ເສມີສຸຂະພາບ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັຜ ເ້ບິ່ ງແຍງຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ, ຄ່າຊາປານະກດິສບົ, ເງນິບໍານານຂອງຜ ຖ້ ກເຄາະ
ຮາ້ຍກ່ອນເສຍຊວີດິ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການເດນີທາງ, ຄ່າພກັເຊາົຂອງຜ ມ້າຢຽ້ມຢາມຜ ຖ້ ກຫາ ຫຼ  ນກັໂທດ, ຄ່າທໍາ 
ນຽມ, ຄ່າພມິເອກະສານ, ຄ່າສົ່ ງຈດົໝາຍ ໂດຍຄດິໄລ່ເປັນມ ນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຕວົຈງິ ເພ ່ ອຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ຜ ້
ຖ ກເສຍຫາຍ; 

5. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຈດິໃຈ ໝາຍເຖງິ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກ ການປະຕບິດັມາດຕະການທາງດາ້ນ 
ບໍລຫິານ ຊ ່ ງແຕະຕອ້ງທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົ, ການຖ ກກກັຂງັຊົ່ ວຄາວຕາມຂັນ້ຕອນການບໍລຫິານ, ຜ ້
ຖ ກເຄາະຮາ້ຍ ຖ ກດໍາເນນີຄະດ,ີ ເສຍຊວີດິ, ຖ ກລງົວໄິນ ຫຼ  ໃຫອ້ອກການຢ່າງຜດິກດົໝາຍ ຊ ່ ງຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ຟ ນ້ຟ ; 

6. ການຟ ນ້ຟ  ໝາຍເຖງິ ການປົວແປງ ຕໍາແໜ່ງ, ໜາ້ທີ່ ວຽກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົ         
ໝາຍ, ກຽດສກັສ,ີ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ, ການຮຽນຮ ,້ ວຊິາຊບີ, ການເປັນສະມາຊກິຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ໃດໜ ່ ງ; 

7. ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໝາຍເຖງິ ອງົການທີ່ ຄຸມ້ຄອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໂດຍກງົ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ຊ ່ ງພາ 
ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ; 

8. ການແກໄ້ຂການລະເມດີທາງບໍລຫິານ ໝາຍເຖງິ ການສ ກສາອບົຮບົ, ການປັບໃໝ, ການຖອນສດິນໍາໃຊ ້ ແລະ 
ໃບອະນຸຍາດ; 

9. ຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ໝາຍເຖງິ ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາຊີຂ້າດ, ຄໍາຕດັສນີ ແລະ ຄໍາພພິາກສາຂອງສານ ທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດ; 
10. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ໝາຍເຖງິ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕກົລງົຂອງສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍາ 

ນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ; 

11. ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ໝາຍເຖງິ ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ ົ້ົ້ົ ົ້ົ້າໜ ົ້ົ້າທ ີ່ ຕ າຫຼວດ, ອງົການສບື 
ສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ ົ້ົ້ົ ົ້ົ້າໜ ົ້ົ້າທ ີ່ ທະຫານ, ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ ົ້ົ້ົ ົ້ົ້າໜ ົ້ົ້າທ ີ່ ພາສ , ອງົການສບືສວນ-
ສອບສວນ ຂອງເຈົ ົ້ົ້ົ ົ້ົ້າໜ ົ້ົ້າທ ີ່ ປີ່ າໄມ ົ້ົ້, ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ ົ້ົ້າໜ ົ້ົ້າທ ີ່ ຕ ົ້ົ້ານການສ ົ້ົ້ລາດບງັຫຼວງ, ອງົ 
ການສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງພາກສີ່ ວນອືີ່ ນທ ີ່ ໄດ ົ້ົ້ກ ານດົໄວ ົ້ົ້ໃນກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກ່ຽວກບັວຽກງານການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
ລດັ ຖ ສໍາຄນັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ດວ້ຍການ ວາງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, 

ສະໜອງງບົປະມານ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໄດເ້ຄ ່ ອນໄຫວຢ່າງມ ີປະສດິທພິາບ.  
ລດັ ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຈາກການກະທໍາທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົ 

ໝາຍຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ . 
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ມາດຕາ 5 ຫຼກັການກ່ຽວກບັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 
ວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການ ດັີ່ ງນ ົ້ົ້: 

1. ສອດຄ່ອງກບັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລດັຖະທໍາມະນ ນ ແລະ ກດົໝາຍ; 
2. ຮບັປະກນັສດິ ແລະ ພນັທະພ ນ້ຖານຂອງພນົລະເມ ອງ, ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງປະ 

ຊາຊນົ; 
3. ມຄີວາມສະເໝພີາບ, ຖ ກຕອ້ງ, ໂປ່ງໃສ, ເປີດເຜຍີ ແລະ ຍຸຕທໍິາ; 
4. ຮບັປະກນັຂໍມ້ ນທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດ,້ ຊດັເຈນ, ມລີກັສະນະວທິະຍາສາດ, ສາມາດກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢ ນໄດ;້ 
5. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ນ້. 

 
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ນໍາໃຊສໍ້າລບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 ຂອງກດົໝາຍສະ 
ບບັນີ ້ ລວມທງັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ພວົພນັກບັວຽກງານຊດົເຊີຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ຢ ່  ສປປ 
ລາວ.  

ສໍາລບັການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກໂຄງການພດັທະນາ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັສນັພ ມລໍາ 
ເນາົ ແລະ ອາຊບີ. 

 
ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມ ສາກນົ 

ລດັ ສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມ ກບັ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ ຫາຍ
ຈາກລດັ ດວ້ຍການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ປະສບົການ, ຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫພ້ະນກັງານ ເພ ່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກ
ງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

 
ພາກທ ີII 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີ, ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ1 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 8 ຂງົເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ລດັ ຮບັຜດິຊອບຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ; 
2. ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 
3. ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ; 
4. ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດອີາຍາ; 
5. ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດແີພ່ງ. 
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ມາດຕາ 9 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໃນການຄຸມ້

ຄອງບໍລຫິານລດັ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການລະເມດີທາງບໍລຫິານ; 
2. ການອອກ ຫຼ  ບ່ໍອອກ ໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ໃບອະນຸຍາດລງົທ ນ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດອ ່ ນ; 
3. ການກໍານດົເພີ່ ມ ຫຼ  ການເກບັ ອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ ເກນີອດັຕາ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົ

ໝາຍ; 
4. ການກໍານດົເພີ່ ມ ຫຼ  ການເກບັພາສ ີເກນີອດັຕາ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
5. ການເກບັຄ່າເຊົ່ າ ແລະ ຄ່າສໍາປະທານທີ່ ດນິຂອງລດັ ເກນີອດັຕາ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
6. ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ພວົພນັກບັການແຂ່ງຂນັທາງທຸລະກດິ; 
7. ການລງົວໄິນໄລ່ອອກ ຕໍ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ. 

 
ມາດຕາ 10 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຢ ່ ອງົການສ ບ 
ສວນ-ສອບສວນ ໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ການພາຕວົ, ການກກັຕວົ, ການຈບັຕວົ, ການກກັຂງັພາງ, ການປ່ອຍຕວົພາງ, ການຄຸມຕວົຢ ່ ກບັທີ່ , ການງດົໜາ້
ທີ່  ຫຼ  ຕໍາແໜ່ງ, ການກວດຄົນ້, ການຍ ດ ຫຼ  ການອາຍດັຊບັ; 

2. ການກກັຂງັເກນີກໍານດົ; 
3. ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ບງັຄບັ, ນາບຂ ່ , ທຸບຕ ີ ຫຼ  ທໍລະມານ ຜ ຖ້ ກສງົໄສ, ຜ ຖ້ ກຫາ ຫຼ  ຈາໍເລຍີ ໃນເວລາດໍາ 

ເນນີຄະດ;ີ 
4. ການອອກ ຄໍາສັ່ ງເປີດ ຫຼ  ບ່ໍເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊນີ, ຄໍາສັ່ ງພາຕວົ, ຄໍາສັ່ ງກກັຕວົ, 

ຄໍາສັ່ ງຄຸມຕວົຢ ່ ກບັທີ່ , ຄໍາສັ່ ງຍ ດ ຫຼ  ອາຍດັຊບັ, ຄໍາສັ່ ງປ່ອຍຕວົຜ ຖ້ ກສງົໄສທີ່ ຖ ກກກັຕວົ, ຄໍາສັ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຊດັ
ມຽ້ນຄະດອີາຍາ; 

5. ການແຈງ້ ຂໍກ່້າວຫາ ຕໍ່ ຜ ຖ້ ກຫາ; 
6. ການສະຫຸຼບ ແລະ ປະກອບສໍານວນຄະດສີົ່ ງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຕ່ອງົການດັ່ ງກ່າວ ບ່ໍສັ່ ງຟອ້ງຄະດີ

ຂ ນ້ສານປະຊາຊນົ ຫຼ  ຊດັມຽ້ນຄະດ ີຍອ້ນຜ ຖ້ ກຫາ ບ່ໍໄດກ້ະທໍາຜດິທາງອາຍາ. 
 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຢ ່ ອງົການໄອ
ຍະການປະຊາຊນົ ໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ການທວງສໍານວນຄະດອີາຍາ, ຂອງກາງ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍມ້ ນຕ່າງໆ; 
2. ການອອກຄໍາສັ່ ງເປີດ ຫຼ  ບ່ໍເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
3. ການແຈງ້ ຂໍກ່້າວຫາ ຕໍ່ ຜ ຖ້ ກຫາ; 
4. ການອອກ ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊນີ, ຄໍາສັ່ ງ ພາຕວົ, ກກັຕວົ, ຈບັຕວົ, ກກັຂງັພາງ, ປ່ອຍຕວົພາງ, ປ່ອຍຕວົ, ຄຸມຕວົ

ຢ ່ ກບັທີ່ ,  ງດົໜາ້ທີ່  ຫຼ  ຕໍາແໜ່ງ, ກວດຄົນ້, ຍ ດຊບັ, ອາຍດັຊບັ, ອອກຄໍາສັ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຊດັມຽ້ນຄະດອີາຍາ; 
5. ການລບົລາ້ງ ຫຼ  ບ່ໍລບົລາ້ງ ຄໍາສັ່ ງຂອງອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
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6. ການຕໍ່ ກໍານດົເວລາສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ກໍານດົເວລາກກັຂງັພາງ; 
7. ການສັ່ ງຟອ້ງ ຫຼ  ບ່ໍສັ່ ງຟອ້ງຜ ຖ້ ກຫາ ຂ ນ້ສານ; 
8. ການສະເໜຮີ ຟ້ ນ້ ຫຼ  ບ່ໍຮ ຟ້ ນ້ຄະດ;ີ 
9. ການສັ່ ງຟອ້ງຜ ຖ້ ກຫາຂ ນ້ສານປະຊາຊນົ ແຕ່ສານປະຊາຊນົ ຕດັສນີ ຫຼ  ພພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ. 
 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຢ ່ ສານປະຊາ 
ຊນົ ໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ການອອກ ຫຼ  ບ່ໍອອກ ຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາຊີຂ້າດກ່ຽວກບັການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 
2. ການທວງ ຫຼ  ບ່ໍທວງເອາົສໍານວນຄະດ ີທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມສໍາຄນັ ຫຼ  ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເປັນພເິສດ; 
3. ການຮບັ ຫຼ  ບ່ໍຮບັ ຄໍາຮອ້ງຂໍອຸທອນ ຫຼ  ລບົລາ້ງ, ຄໍາສະເໜຄີດັຄາ້ນ ຫຼ  ສະເໜຮີ ຟ້ ນ້ຄະດ;ີ 
4. ການລງົຄໍາຕດັສນີຂອງສານປະຊາຊນົຂັນ້ຕົນ້ວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ກ້ະທໍາຜດິ ແຕ່ສານປະຊາຊນົຂັນ້ອຸທອນ ພພິາກ 

ສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ຫຼ  ບ່ໍຢັງ້ຢ ນຕາມຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ສານປະຊາຊນົຂັນ້ອຸທອນ ໄດສ້ົ່ ງສໍານວນຄະດ ີໃຫ ້
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ດໍາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນໃໝ່ ແລະ ພາຍຫຼງັສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນ 
ໃໝ່ແລວ້ ເຫນັວ່າ ຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ແລວ້ຊດັມຽ້ນຄະດ;ີ 

5. ການລງົຄໍາພພິາກສາຂອງສານປະຊາຊນົຂັນ້ອຸທອນວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ກ້ະທໍາຜດິ ແຕ່ສານປະຊາຊນົຂັນ້ລບົລາ້ງ 
ພພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ຫຼ  ສານປະຊາຊນົຂັນ້ລບົລາ້ງ ໄດສ້ົ່ ງສໍານວນຄະດ ີ ໃຫອ້ງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົ ດໍາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນໃໝ່ ແລະ ພາຍຫຼງັສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນໃໝ່ແລວ້ ເຫນັວ່າ 
ຈາໍ ເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ແລວ້ຊດັມຽ້ນຄະດ;ີ 

6. ການລງົຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ມຄີວາມຜດິ ແລະ ຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກສານັນ້ ໃຊໄ້ດຢ່້າງ
ເດດັຂາດແລວ້ ແຕ່ຕໍ່ ມາ ໄດມ້ກີານຮ ຟ້ ນ້ຄະດ ີແລະ ສານປະຊາຊນົ ໄດພ້ພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ. 
 

ມາດຕາ 11 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ 
ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໃນການດໍາ 

ເນນີຄະດແີພ່ງ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການນໍາໃຊມ້າດຕະການຮບັປະກນັການຮອ້ງຟອ້ງ;  
2. ການນໍາໃຊ ້ຫຼ  ບ່ໍນໍາໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນຊົ່ ວຄາວຂອງສານ; 
3. ການອອກຄໍາສັ່ ງ, ຄໍາຊີຂ້າດ, ຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກສາ;  
4. ການເພີ່ ມ, ປ່ຽນແປງ, ລບົລາ້ງ ຫຼ  ທໍາລາຍ ເອກະສານ, ຫຼກັຖານ ຫຼ  ກະທໍາອ ່ ນ ທີ່ ພາໃຫມ້ກີານຕດັສນີ ຫຼ  

ພພິາກສາ ຜດິພາດ ຫຼ  ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
5. ການເກບັ ແລະ/ຫຼ  ນໍາໃຊເ້ງນິວາງສານ ແລະ ຄ່າທໍານຽມສານອ ່ ນ. 
 

ມາດຕາ 12 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດອີາຍາ 
ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໃນການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດອີາຍາ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ການອອກຄໍາສັ່ ງ, ຍກົຍາ້ຍ ຫຼ  ພາຕວົນກັໂທດ ຫຼ  ສະເໜຕີໍ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ນໍາໃຊມ້າດຕະການຕໍ່ ຜ ຖ້ ກ

ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
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2. ການປະຕບິດັໂທດປະຫານຊວີດິ ຕໍ່ ຜ ບ່ໍ້ຖ ກລງົໂທດປະຫານຊວີດິ; 
3. ການກກັຂງັຜ ຖ້ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ເກນີກໍານດົເວລາ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກ 

ສາຂອງສານ; 
4. ການລະເວັນ້ການປະຕບິດັໂທດ, ໂຈະ ຫຼ  ຜ່ອນໂທດ ຫຼ  ປ່ອຍຕວົກ່ອນກໍານດົໂດຍມເີງ  ່ອນໄຂ ຫຼ  ໃຫອ້ະໄພຍະ

ໂທດ ຕໍ່ ຜ ຖ້ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ. 
 
ມາດຕາ 13 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດແີພ່ງ 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໃນການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານໃນຄະດແີພ່ງ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ການອອກ ຫຼ  ບ່ໍອອກຄໍາສັ່ ງ ອາຍດັ, ຍ ດ, ຍກົຍາ້ຍ, ໃຫພ້າຕວົ, ປັບໃໝ ແລະ ຄໍາສັ່ ງອ ່ ນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 

2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫຼ  ບ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1 ຂອງມາດຕານີ.້ 
 
ມາດຕາ 14 ການປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ລດັ ບ່ໍຮບັຜດິຊອບຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຊ ່ ງເນ ່ ອງມາຈາກກໍລະນໃີດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ການກະທໍາສ່ວນຕວົບຸກຄນົຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຊ ່ ງບ່ໍພວົພນັກບັການນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕາມທີ່

ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
2. ຄວາມຜດິຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍເອງ; 
3. ເຫດສຸດວໄິສ ເຖງິວ່າ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໄດນໍ້າໃຊທຸ້ກມາດຕະການທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ແລວ້; 
4. ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເພ ່ ອຫຼກີເວັນ້ໄພຂົ່ ມຂ ່ ໂດຍກງົ ຫຼ  ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເພ ່ ອເຮດັໃຫກ້ານສ ນເສຍໜອ້ຍ ລງົ; 
5. ກໍລະນອີ ່ ນ ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 

 
ໝວດທ ີ2 

ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  
 

ມາດຕາ 15 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນ

ວດັຖຸ ແລະ/ຫຼ  ຈດິໃຈ ທີ່ ເກດີຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ . 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອາດແມ່ນ ຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ, ຜ ຕ້າງໜາ້ຕາມກດົໝາຍ, ຜ ຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖ ກມອບ

ສດິຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຈາກຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ, ຜ ສ້ ບທອດຂອງຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍເສຍ
ຊວີດິ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດຮ້ບັສດິ ແລະ ພນັທະຂອງການຈດັຕັງ້ທີ່ ຖ ກເສຍຫາຍ ໄດສ້ິນ້ສຸດ. 
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ມາດຕາ 16 ສດິ ແລະ ພນັນະຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມ ີສດິ ແລະ ພນັທະ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫຼ  ຖອນຄໍາຮອ້ງຂໍ
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃນທຸກຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 

2. ໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ/ຫຼ  ຟ ນ້ຟ ; 
3. ໄດຮ້ບັການແນະນໍາ ແລະ ຮບັຊາບຜນົການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຈາກ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
4. ຊີແ້ຈງ, ອະທບິາຍ ກ່ຽວກບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັສະໜອງຂໍມ້ ນຫຼກັຖານ ຕໍ່ ອງົການຊດົ

ເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ສານປະຊາຊນົ; 
5. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ເນ ອ້ໃນຄໍາຮອ້ງ, ຂໍມ້ ນຫຼກັຖານ ທີ່ ຕນົສະເໜຕີໍ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ສານປະຊາຊນົ; 
6. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເກດີຈາກການຮອ້ງຂໍທີ່ ບ່ໍມມີ ນຄວາມຈງິ; 
7. ປະຕບິດັຕາມການເຊນີ ຫຼ  ໝາຍເຊນີຂອງອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມກໍານດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ , ຖາ້ບ່ໍປະຕ ິ

ບດັຕາມການເຊນີ ຫຼ  ໝາຍເຊນີ ສາມຄັງ້ຕດິຕໍ່ ກນັ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົ ຖ ວ່າໝດົສດິ; 
8. ວາງຕວົໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ເຄາົລບົກດົລະບຽບຂອງອງົການທີ່ ເຊນີ; 
9. ປະຕບິດັຕາມການຕກົລງົ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ມຜີນົສກັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ; 
10. ນໍາໃຊສ້ດິ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 

 
ໝວດທ ີ3 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 17 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ປະກອບດວ້ຍ: 

1. ກະຊວງ, ອງົການຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ອງົການປົກຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ; 
2. ອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
3. ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ; 
4. ສານປະຊາຊນົ; 
5. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ. 

  
ມາດຕາ 18 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສາ້ງແຜນງບົປະມານ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານ ເພ ່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ; 
2. ທດົເເທນຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ/ຫຼ  ຟ ນ້ຟ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຈດິໃຈ; 
3. ສະເໜອີງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
4. ອະທບິາຍກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ພນັທະ ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍຊາບ; 
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5. ກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ດໍາເນນີການເຈລະຈາ ແລະ ປ ກສາຫາລ ໃນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ; 

6. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ເອກະສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
7. ຕກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
8. ແນະນໍາໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫດໍ້າເນນີຕາມຂັນ້ຕອນຂອງການຮອ້ງຂໍ; 
9. ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການດໍາເນນີຄະດຢີ ່ ສານ ໃນກໍລະນທີີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ; 
10. ແຈງ້ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແລະ ການລງົ

ວໄິນຕໍ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ; 
11. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 

 
ພາກທ ີIII 

ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ໝວດທ ີ1 

ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 19 ການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ຫາກໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ຍອ້ນການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຂອງຜ ປ້ະຕບິດັ

ໜາ້ທີ່  ມສີດິຮອ້ງຂໍ ຕໍ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ອນຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂ ນ້ກບັ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສາມປີ ນບັແຕ່
ວນັຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໄດຮ້ບັເອກະສານທີ່ ເປັນບ່ອນອງີ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 20 ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ເອກະສານປະກອບຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຮອ້ງຂໍດວ້ຍຕນົເອງ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ຄໍາຮອ້ງ; 
2. ເອກະສານທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານສໍາລບັການຮອ້ງຂໍ (ຖາ້ມ)ີ; 
3. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ, ສໍາເນາົໜງັສ ຜ່ານແດນ ສໍາລບັຄນົຕ່າງປະເທດ; 
4. ຫຼກັຖານ ຫຼ  ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມເສຍຫາຍ (ຖາ້ມ)ີ. 
 

ໃນກໍລະນ ີຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຜ ສ້ ບທອດ ຫຼ  ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ນອກຈາກ
ເອກະສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີແ້ລວ້ ຍງັຕອ້ງມເີອກະສານ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົ ຂອງຜ ສ້ ບທອດ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້, ສໍາເນາົໜງັສ ຜ່ານແດນ ສໍາລບັຄນົຕ່າງປະ 
ເທດ; 

2. ໃບມອບສດິຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
3. ໃບຢັງ້ຢ ນການສ ບທອດ ໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຫາກເສຍຊວີດິ. 
 

ຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ຊ ່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊບີ, ສນັຊາດ, ທີ່ ຢ ່ ປັດຈບຸນັ, ເລກໂທລະສບັ ແລະ ທີ່ ຢ ່ ທາງເອເລກັໂຕຣນກິ 
ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 

2. ວນັທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ການຮອ້ງຂໍ; 
3. ການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ;  
4. ສາຍພວົພນັ ລະຫວ່າງ ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ; 
5. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມ ນຄ່າການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
6. ຄ່າຊດົເຊຍີລ່ວງໜາ້ (ຖາ້ມ)ີ; 
7. ຄໍາສະເໜໃີຫອ້ງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເພ ່ ອສະໜອງເອກະສານ ທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ

ຫາຍ ແຕ່ຕອ້ງກໍານດົແຈງ້ ກ່ຽວກບັເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ ແລະ ສະຖານທີ່  ທີ່ ສາມາດສະໜອງເອກະສານ
ດັ່ ງກ່າວ ໃນກໍລະນທີີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ບ່ໍສາມາດປະກອບດວ້ຍຕນົເອງໄດ;້ 

8. ຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານຟ ນ້ຟ  (ຖາ້ມ)ີ. 
 

ຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງເປັນພາສາລາວ ທີ່ ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເນ ອ້ໃນໄດງ່້າຍ, ໃນກໍລະ 
ນຄໍີາຮອ້ງຂໍ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງໄດແ້ປເປັນພາສາລາວ ໂດຍມກີານຢັງ້ຢ ນຈາກອງົການທະບຽນສານ. 

 
ມາດຕາ 21 ການພຈິາລະນາການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັສໍານວນຄໍາຮອ້ງ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງ
ກວດກາສໍານວນຄໍາຮອ້ງດັ່ ງກ່າວ ແລວ້ແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍເປັນລາຍລກັອກັສອນວ່າ ຄໍາຮອ້ງດັ່ ງກ່າວຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິ 
ຊອບໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕນົ ຫຼ  ບ່ໍ. ໃນກໍລະນບ່ໍີຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ
ຂອງຕນົ ຕອ້ງແນະນໍາໃຫຜ້ ກ່້ຽວ ຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຕໍ່ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອພຈິາລະນາແກໄ້ຂ. 

 
ມາດຕາ 22 ການກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ 

ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ຊາວວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງກວດ 
ກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງລະອຽດ ເພ ່ ອເປັນພ ນ້ຖານໃນການກໍານດົມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. ໃນກໍລະນມີີ
ຄວາມສບັສນົ ຫຼ  ຕອ້ງກວດກາຢ ່ ຫຼາຍສະຖານທີ່  ກໍານດົເວລາໃນການກວດກາ ອາດແກ່ຍາວ ແຕ່ບ່ໍໃຫກ້າຍ ສີ່ ສບິວນັ. 

ອງີໃສ່ສະພາບ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງບນັຫາ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອາດມກີານຕລີາຄາຊບັສນິ, ພຈິາລະນາ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຊບັສນິ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ  ຮບັເອາົຄໍາເຫນັຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນ
ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ.  

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຕລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວ ໃຫນໍ້າໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ. ໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ 
ຫາກບ່ໍພໍໃຈຜນົການຕລີາຄາ ແລະ ມກີານຮອ້ງຂໍໃຫຕ້ລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ ໂດຍການເຫນັດຈີາກອງົການຊດົ
ເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຕລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ ໃຫເ້ປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ 
ເວັນ້ເສຍແຕ່ ຫາກໄດພ້ສິ ດໃຫເ້ຫນັວ່າ ການຮອ້ງຂໍໃຫຕ້ລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ນັນ້ ມເີຫດຜນົ. 

 
ມາດຕາ 23 ການເຈລະຈາການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສບິຫາ້ ວນັ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າ 
ເສຍຫາຍ ຕອ້ງເຈລະຈາກບັຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 
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ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ປະກອບມ ີ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ, ຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າ 
ເສຍຫາຍ ແລະ ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຫຼ  ຜ ສ້  ບທອດ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ.  

ສະຖານທີ່ ເຈລະຈາ ແມ່ນບ່ອນຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ຫອ້ງການບາ້ນ ຫຼ  ສໍານກັງານປົກຄອງ
ຂັນ້ເມ ອງ ບ່ອນທີ່ ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍອາໄສຢ ່  ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດຕ້ກົລງົກນັເປັນຢ່າງອ ່ ນ. 

ການເຈລະຈາ ຕອ້ງເຮດັບດົບນັທ ກເປັນລາຍລກັອກັສອນ ສາມ ສະບບັ ທີ່ ມເີນ ອ້ໃນຄ ກນັ, ມລີາຍເຊນັຂອງຜ  ້
ເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ ແລະ ມອບໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍທນັທ ີພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດການເຈລະຈາ. 

ຜນົຂອງການເຈລະຈາ ຈະນໍາໃຊເ້ປັນພ ນ້ຖານ ໃນການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 
ບດົບນັທ ກການເຈລະຈາ ມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ວນັ, ເດ ອນ, ປີ ການເຈລະຈາ; 
2. ສະຖານທີ່  ແລະ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ; 
3. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ; 
4. ເນ ອ້ໃນເຈລະຈາ ທີ່ ຕກົລງົກນັໄດ ້ຫຼ  ບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 24 ການຕກົລງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສາມສບິ ວນັ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການເຈລະຈາກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ 
ຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງອອກຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັຊດົເຊຍີ
ຄ່າເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ.  

ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່ , ນາມສະກຸນ ແລະ ທີ່ ຢ ່  ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
2. ເຫດຜນົກ່ຽວກບັການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີໂດຍຫຍໍ;້ 
3. ພ ນ້ຖານການກໍານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບການຊດົເຊຍີ; 
4. ມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີ; 
5. ການຟ ນ້ຟ  (ຖາ້ມ)ີ; 
6. ສດິໃນການຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ  ຮອ້ງຂໍຕໍ່ ສານປະຊາຊນົ ໃນກໍລະນບ່ໍີພໍໃຈຕໍ່ ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ

ຄ່າເສຍຫາຍ; 
7. ຜນົສກັສດິ. 

 
ມາດຕາ 25 ການລບົລາ້ງ, ການປ່ຽນແປງ  ແລະ ປັບປຸງການຕກົລງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການທີ່ ອອກຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕ້ກົລງົລບົລາ້ງການຊດົເຊຍີຄ່າ
ເສຍຫາຍ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສອງວນັລດັຖະການ ໃນກໍລະນຫີາກມຂໍີມ້ ນໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ບ່ໍມຂໍີມ້ ນຫຼກັຖານ ຫຼ  ເອກະສານ ທີ່ ເປັນບ່ອນອງີວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ ງກ່າວ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບການຊດົ
ເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕນົ; 

2. ຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ທີ່ ຢັງ້ຢ ນການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ທີ່ ເປັນເທດັ. 
 

ຜນົສະທອ້ນຂອງການລບົລາ້ງ ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ 
ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ້ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
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1. ໃນກໍລະນບ່ໍີໄດຈ່້າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕ້ກົລງົຍກົເລກີ ແລະ 
ຖອນເງນິທີ່ ມກີານຮອ້ງຂໍໃຫຊ້ດົເຊຍີລ່ວງໜາ້ (ຖາ້ມ)ີ; 

2. ໃນກໍລະນໄີດຈ່້າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່ ຕດິຕາມນໍາເອາົເງນິທີ່ ໄດ ້
ຈ່າຍໄປແລວ້ນັນ້ ຄ ນ; 

3. ແກໄ້ຂຜນົສະທອ້ນອ ່ ນ (ຖາ້ມ)ີ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
 

ອງົການທີ່ ອອກຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍຕ້ກົລງົ ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ປັບປຸງ 
ການຕກົລງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສອງ ວນັລດັຖະການ ໃນກໍລະນຫີາກມຂໍີມ້ ນໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ມກີານສມົຮ ຮ່້ວມຄດິ ລະຫວ່າງ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ກບັ ຜ ມ້ສີດິແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຫຼ  ຜ ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 

2. ຜ ມ້ສີດິແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມເນ ອ້ໃນ ຫຼ  ຂັນ້ຕອນ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ຂໍຕ້ກົລງົລບົລາ້ງ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ປັບປຸງ ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜ້ ້
ຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ອງົການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 26 ການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສອງວນັ
ລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຍອ້ນຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ເຈບັໜກັ ໂດຍມີ
ການຢັງ້ຢ ນຈາກແພດ ຫຼ  ມເີຫດຜນົອ ່ ນ ທີ່ ຢັງ້ຢ ນວ່າ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍໄດ.້ 

ກໍານດົເວລາໃນການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງກໍານດົໄວໃ້ນຄໍາຮອ້ງຂໍເລ ່ ອນການແກໄ້ຂ
ການຊດົເຊຍີ ແຕ່ສ ງສຸດ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສາມສບິ ວນັ ເວັນ້ເສຍແຕ່ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ເຈບັປ່ວຍຢ່າງໜກັ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໄດ.້ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ສາມາດຮອ້ງຂໍຕໍ່ ກໍານດົເວລາເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ
ຄ່າເສຍຫາຍ ໄດອ້ກີໜ ່ ງຄັງ້ ກ່ອນວນັໝດົກໍານດົເວລາການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ. 

ພາຍຫຼງັໝດົກໍານດົເວລາການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງສ ບ 
ຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 

ການຕກົລງົການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຕອ້ງກໍານດົແຈງ້ ເຫດຜນົ, ກໍານດົເວລາ, ສດິ ແລະ ພນັທະ 
ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຜນົສະທອ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງການເລ ່ ອນ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ 
ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

 
ມາດຕາ 27 ການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ໜ ່ ງ ວນັລດັ 
ຖະການ ໃນກໍລະນຫີາກມຂໍີມ້ ນໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ປະຕເິສດວ່າ ບ່ໍໄດຮ້ບັໝາຍເຊນີໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາການແກໄ້ຂການ
ຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ສອງຄັງ້; 
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2. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໄດຕ້າມໝາຍເຊນີ 
ໂດຍມເີຫດຜນົພຽງພໍ; 

3. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ໍເຊນັບດົບນັທ ກການເຈລະຈາການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
4. ອງົການ ຫຼ  ບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດມ້ກີານພຈິາລະນາເອກະສານທີ່ ເປັນບ່ອນອງີໃນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. 

ການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມກີໍານດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັຕກົລງົໂຈະ ເປັນຕົນ້ໄປ. 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ສາມາດຮອ້ງຂໍຕໍ່ ກໍານດົເວລາໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໄດອ້ກີໜ ່ ງຄັງ້ ກ່ອນວນັໝດົກໍານດົ
ເວລາການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫາ້ ວນັລດັຖະການ. 

ພາຍຫຼງັໝດົກໍານດົເວລາການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງສ ບຕໍ່
ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 

ການຕກົລງົການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຕອ້ງກໍານດົແຈງ້ ເຫດຜນົ, ກໍານດົເວລາ, ສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຜ ້
ຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຜນົສະທອ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງການໂຈະ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ ແລະ ອງົ 
ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

 
ມາດຕາ 28 ການຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ຫາ້ວນັ 
ລດັຖະການ ໃນກໍລະນຫີາກມຂໍີມ້ ນໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ໄດຖ້ອນຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ກ່ອນທີ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ດໍາເນນີການກວດກາ
ຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ; 

2. ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ເສຍຊວີດິ ໂດຍບ່ໍມຜີ ສ້  ບທອດ, ການຈດັຕັງ້ທີ່ ຖ ກເສຍຫາຍ ໄດສ້ິນ້ສຸດການເຄ ່ ອນໄຫວ ໂດຍບ່ໍ
ມກີານຈດັຕັງ້ສ ບຕໍ່  ສດິ ແລະ ພນັທະ; 

3. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ມກີານກະທໍາໃດໜ ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂໍ ້1, 2, 3 ແລະ 4 ມາດຕາ 27 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້
ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົ; 

4. ມຂໍີຕ້ກົລງົລບົລາ້ງຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 
ຂໍຕ້ກົລງົຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງສົ່ ງໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ 

ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ໃນກໍລະນ ີໄດຈ່້າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫຜ້ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່ ຕດິຕາມນໍາເອາົເງນິທີ່ ໄດ ້

ຈ່າຍໄປແລວ້ນັນ້ຄ ນ ຍກົເວັນ້ກໍລະນທີີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂໍ ້2 ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.້ 
 

ມາດຕາ 29  ການສະເໜໃີນກລໍະນບ່ໍີພໍໃຈຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫາກບ່ໍພໍໃຈຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າ

ເສຍຫາຍ ສາມາດສະເໜຕີໍ່ ອງົການຂັນ້ເທງິຖດັໄປ ເພ ່ ອແກໄ້ຂ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ຊາວວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຂໍຕ້ກົລງົ
ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 
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ໝວດທ ີ2 
ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ ່ ສານປະຊາຊນົ 

 
ມາດຕາ 30 ການຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ 

ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫາກບ່ໍພໍໃຈຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າ
ເສຍຫາຍ ມສີດິຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານປະຊາຊນົ ພາຍໃນກໍານດົເວລາ ສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕ່ວນັຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ ໄດຮ້ບັຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 31 ສານປະຊາຊນົທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຕດັສນີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ສານປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ເປັນຜ ມ້ສີດິພຈິາລະນາຕດັສນີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຂັນ້ຕົນ້. 
 
ມາດຕາ 32 ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ. 
ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ; 
2. ຄວາມເສຍຫາຍ, ມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີ ແລະ ການຟ ນ້ຟ  (ຖາ້ມ)ີ; 
3. ອງົການຈ່າຍຄ່າຊດົເຊຍີ ແລະ ຟ ນ້ຟ  (ຖາ້ມ)ີ. 

 
ພາກທ ີIV 

ງບົປະມານສໍາລບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 33 ງບົປະມານ 
ງບົປະມານທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ແມ່ນງບົປະມານຂອງລດັ. 

 
ມາດຕາ 34 ການສາ້ງແຜນງບົປະມານ 

ກະຊວງ, ອງົການ ຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ອງົການປົົກຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຕອ້ງສາ້ງແຜນງບົປະມານ ເພ ່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນ
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຢ່າງລະອຽດໃນແຕ່ລະປີ ແລວ້ນໍາສະເໜຕີໍ່ ກະຊວງການ
ເງນິ ພຈິາລະນາ. 

 
ມາດຕາ 35 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານ 

ງບົປະມານທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງເກບັຮກັສາໄວໃ້ນຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. 
ການນໍາໃຊງ້ບົປະມານເຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 
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ພາກທ ີV 
ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ 

 
ມາດຕາ 36 ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແລະ ການພຈິາລະນາຕໍ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີ 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ມພີນັທະຊໍາລະເງນິຄ ນເຂົາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຕາມຈາໍ ນວນທີ່ ໄດຈ່້າຍໃຫຜ້ ້
ຖ ກເສຍຫາຍ ລວມທງັຄ່າໃຊຈ່້າຍອ ່ ນ ທີ່ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການ
ແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ນອກຈາກການຊໍາລະເງນິຄ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ້ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ອາດຖ ກລງົວ ິ
ໄນ ຫຼ  ດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຕາມແຕ່ກໍລະນ ີເບາົ ຫຼ  ໜກັ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 37 ພ ນ້ຖານການກາໍນດົມ ນຄ່າການຊໍາລະເງນິຄ ນ 

ການກໍານດົມ ນຄ່າການຊໍາລະເງນິຄ ນ ໃຫອ້ງີໃສ່ພ ນ້ຖານ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ລະດບັການກະທໍາຜດິ; 
2. ຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ. 

 
ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຄນົດຽວ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫປ້ະຕບິດັ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ກະທໍາຜດິໂດຍເຈດຕະນາ ໂດຍມຄໍີາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກສາຂອງສານ ທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດແລວ້ ຕອ້ງໄດ ້
ຊໍາລະເງນິຄ ນທງັໝດົໃຫລ້ດັ ຕາມຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 

2. ກະທໍາຜດິໂດຍເຈດຕະນາ ແຕ່ບ່ໍຖ ກດໍາເນນີຄະດທີາງອາຍາ ຈໍານວນເງນິທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະເງນິຄ ນໃຫລ້ດັ ແມ່ນ ສາມ
ສບິ ຫາ ຫາ້ສບິ ເດ ອນ ຂອງເງນິເດ ອນຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແຕ່ຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ບ່ໍເກນີ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ 
(50%) ຂອງ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 

3. ກະທໍາຜດິໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະເງນິຄ ນໃຫລ້ດັ ແມ່ນ ສາມ ຫາ ຫາ້ເດ ອນ ຂອງເງນິເດ ອນ
ຜ ປ້ະຕ ິ ບດັໜາ້ທີ່  ແຕ່ຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ບ່ໍເກນີ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົ
ເຊຍີ; 

4. ໃນກໍລະນ ີຈາໍນວນເງນິ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ ຕໍ່ າກວ່າ ສາມສບິເດ ອນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົ
ໄວໃ້ນຂໍ ້2 ຫຼ  ຕໍ່ າກວ່າ ສາມເດ ອນ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂໍ ້3 ຂອງມາດຕານີ ້ຈາໍນວນເງນິທີ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່
ຕອ້ງຈ່າຍຄ ນ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ. 
 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຫຼາຍຄນົ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ການຊໍາລະເງນິຄ ນຂອງແຕ່ລະຄນົ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົ
ໄວໃ້ນວກັທ ີສອງ ຂອງມາດຕານີ.້ 

 
ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ຖາ້ຄບົເງ  ່ອນໄຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ແກໄ້ຂຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ນ້ດວ້ຍຕນົເອງ; 
2. ປະຕບິດັພນັທະໃນຂະບວນການການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ໄດຊໍ້າລະເງນິຄ ນໃຫ ້

ລດັ ຢ່າງໜອ້ຍ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ (50%) ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະຄ ນ; 
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3. ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນເສດຖະກດິ ໂດຍມກີານຢັງ້ຢ ນຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພຈິາລະນາຫຸຼດຜ່ອນ ການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແຕ່ສ ງສຸດ ບ່ໍເກນີ ສາມສບິສ່ວນຮອ້ຍ 

(30%) ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົທີ່ ຕອ້ງຊ າລະຄ ນ.  
 
ມາດຕາ 38 ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ  

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມສີດິຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ. 
ການຊໍາລະເງນິຄ ນ ອາດຈ່າຍເທ ່ ອດຽວ, ເປັນງວດ ຫຼ  ເປັນເດ ອນ ຕາມແຕ່ກໍລະນ.ີ ຈາໍນວນເງນິດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງ

ມອບເຂົາ້ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັກໍານດົເວລາ. 
ໃນກໍລະນ ີ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເສຍຊວີດິ ການຊໍາລະເງນິຄ ນໃຫຢຸ້ດ ນບັແຕ່ວນັຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເສຍຊວີດິເປັນ 

ຕົນ້ໄປ. 
ໃນກໍລະນ ີ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຮບັອຸດໜ ນບໍານານ ອງົການປະກນັສງັຄມົ ທີ່ ໄດຈ່້າຍເງນິຊດົເຊຍີແທນຜ ປ້ະຕບິດັ

ໜາ້ທີ່ ນັນ້ ຕອ້ງເກບັເງນິນໍາຜ ກ່້ຽວຄ ນ ໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນ. 
ໃນກໍລະນ ີ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຮບັບໍາເນດັ, ຖ ກລງົວໄິນໄລ່ອອກການ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່ ໃນ

ການເກບັ ເງນິຊດົເຊຍີນໍາຜ ກ່້ຽວຄ ນ ໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນ. 
 
ມາດຕາ 39 ການສະເໜ ີຫຼ  ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ ກ່ຽວກບັການຕກົລງົການຊໍາລະເງນິຄ ນ 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ມພີນັທະຊໍາລະເງນິຄ ນນັນ້ ຫາກບ່ໍພໍໃຈກບັການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ ມສີດິສະ 
ເໜໃີຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທງິຖດັນັນ້ ເພ ່ ອແກໄ້ຂ ຫຼ  ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ. 

 
ພາກທ ີVI 
ຂໍຫ້າ້ມ 

 

ມາດຕາ 40 ຂໍຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ 
ຫາ້ມ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ມພີ ດຕກິໍາ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ  ສະໜອງຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ; 
2. ສມົຮ ຮ່້ວມຄດິກບັພະນກັງານ ຫຼ  ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ຮບັຜດິຊອບການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເພ ່ ອເອາົຄ່າ

ເສຍຫາຍຈາກລດັ; 
3. ແຊກແຊງ ແລະ ຂດັຂວາງ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ຮບັຜດິຊອບການແກໄ້ຂການ

ຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
4. ປົກປິດ, ເຊ ່ ອງອໍາ ຫຼ  ທໍາລາຍ ຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັຄວາມເສຍຫາຍ; 
5. ນາບຂ ່  ຫຼ  ທໍາຮາ້ຍ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ພະຍານ ຫຼ  ບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ

ຫາຍ; 
6. ປົກປອ້ງພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ; 
7. ໃຫສ້ນິບນົ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; 
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8. ໝິ່ ນປະໝາດ, ໃສ່ຮາ້ຍພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; 
9. ມພີ ດຕກິໍາອ ່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 41 ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຫາ້ມ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ມພີ ດຕກິໍາ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສມົຮ ຮ່້ວມຄດິກບັຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ເພ ່ ອເອາົຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ; 
2. ສວຍໃຊຕ້ໍາແໜ່ງ, ໜາ້ທີ່ , ສດິອໍານາດ ເພ ່ ອແຊກແຊງການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍ; 
3. ແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍ; 
4. ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທີ່  ເກນີຂອບເຂດ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
5. ບງັຄບັ ແລະ ນາບຂ ່  ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
6. ເມນີເສຍີຕໍ່ ໜາ້ທີ່ , ບດິເບ ອນ, ປິດບງັຄວາມຈງິ, ຊຸກເຊ ່ ອງ ຫຼ  ທໍາລາຍ ເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັ

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ຕນົກໍ່ ຂ ນ້; 
7. ກດົໜ່ວງ, ຖ່ວງດ ງເອກະສານຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
8. ທວງ, ຮຽກ, ຮບັ, ເອາົສນິບນົ ຈາກຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການ 

ຈດັຕັງ້ອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
9. ເປີດເຜຍີຄວາມລບັທາງລດັຖະການ; 
10. ມພີ ດຕກິໍາອ ່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 

 
ພາກທ ີVII 

ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ ລ້ະເມດີ 
 

ມາດຕາ 42 ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະໄດຮ້ບັ

ການຍອ້ງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ຕາມລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 43 ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ລ້ະເມດີ 
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຊ ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜນົປະ 

ໂຫຍດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ  ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງພນົລະເມ ອງ ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ, ກ່າວເຕ ອນ, 
ລງົວໄິນ, ປັບໃໝ, ໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ  ຖ ກລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນ ີເບາົ ຫຼ  ໜກັ. 
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ພາກທ ີVIII 
ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 

 
ມາດຕາ 44 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
 
ມາດຕາ 45 ຜນົສກັສດິ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫຼງັ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ 
ລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ແລະ ລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້ວນັ.   

ຂໍກ້ໍານດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖ ກຍກົເລກີ. 
    

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 
 


