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ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍດັທົ່ ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ 

ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ
ຈາກລດັ ເພ ່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບ, ຮບັປະກນັໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຄ່າ
ເສຍ ຫາຍຈາກລດັ ແນໃສ່ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງພນົລະເມ ອງ ແລະ ການຈດັຕັງ້, ປົກ
ປອ້ງຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັ, ຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານ ຫຼ  ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັ ໃນການປະຕບິດັໜາ້
ທີ່ ຂອງຕນົ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2 ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ແມ່ນ ການທດົເເທນຄ ນ ຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິ ໃຈ 
ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ຍອ້ນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ . 

 
ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄໍາສບັ 

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

ໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ເພ ່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ, ດໍາເນນີຄະດ ີ ຫຼ  ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັ
ສນີຂອງສານ ຫຼ  ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງ ທີ່ ຖ ກມອບໝາຍຈາກອງົການຈດັຕັງ້ລດັທີ່ ມສີດິອໍານາດ ເພ ່ ອປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວ
ກບັການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ, ການດໍາເນນີຄະດ ີຫຼ  ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
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2. ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ໝາຍເຖງິ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ທາງດາ້ນວດັຖຸ 
ແລະ/ຫຼ  ຈດິໃຈ ທີ່ ເກດີຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງພະນກັງານ ຫຼ  ເຈ  ົ້າໜາ້ທ ີ່ ຂອງລດັ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

3. ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ໝາຍເຖງິ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຊບັສນິ ຊ ່ ງປະກອບດວ້ຍ ຄວາມເສຍ
ຫາຍທ ີ່ ເປັນລາຍຮບັແທຈ້ງິ ທ ີ່ ສູນເສຍ ຫ ຼື ຫ ຼຸດລ ງ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກຄີ່ າໃຊ ົ້ຈີ່ າຍໃນການປ ີ່ ນປ ວ, ການສ ີ່ ງ 
ເສ ມສຼຸຂະພາບ, ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັຜ ເ້ບ ີ່ ງແຍງຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮ ົ້າຍ, ຄ່າຊາປານະກ ດສ ບ, ເງ  ນບໍານານຂອງຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮ ົ້າຍ 
ກີ່ ອນເສຍຊ ວ ດ, ຄີ່ າໃຊ ົ້ຈີ່ າຍໃນການເດ ນທາງ, ຄີ່ າພກັເຊ າຂອງຜູ ົ້ມາຢົ້ຽມຢາມຜູ ົ້ຖຼືກຫາ ຫຼ  ນກັໂທດ, ຄີ່ າທໍານຽມ, 
ຄີ່ າ ພ ມເອກະສານ, ຄ່າສ ີ່ ງຈ  ດໝາຍ;  

4. ຄວາມເສຍຫາຍທາງຈ ດໃຈ ໝາຍເຖງິ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກ ການປະຕ ບດັມາດຕະການທາງດ ົ້ານບໍ 
ລ ຫານ ຊ ່ ງແຕະຕອ້ງທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົພາຍໃນຊຼຸມຊ ນ, ການຖ ກກກັຂງັຊ ີ່ ວຄາວຕາມຂັ ົ້ນຕອນການບໍລ  
ຫານ, ຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮ ົ້າຍ ຖຼືກດໍາເນ ນຄະດ , ເສຍຊ ວ ດ, ຖ ກລ ງວ ໄນ ຫ ຼື ໃຫ ົ້ອອກການ ຢີ່ າງຜ ດກ ດໝາຍ; 

5. ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໝາຍເຖງິ ອງົການທີ່ ຄຸມ້ຄອງໂດຍກງົຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ 
ຊ ່ ງພາໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼ  ອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 

6. ອງົການດໍາເນນີຄະດ ີໝາຍເຖງິ ອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ອງົການໄອຍະການ ແລະ ສານ ລວມທງັອງົ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ. 

 
ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລດັກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

ລດັ ຖ ສໍາຄນັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ດວ້ຍການ ວາງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ, ສະໜອງງບົປະມານ, ປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ໃຫແ້ກ່ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ໄດເ້ຄ ່ ອນ
ໄຫວຢ່າງມປີະສດິທພິາບ.  

 
ມາດຕາ 5 ຫຼກັການກ່ຽວກບັວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ 

ວຽກງານຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ໃຫົ້ປະຕ ບດັຕາມຫ ກັການ ດັີ່ ງນ ົ້: 
1. ສອດຄ່ອງກບັ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລດັຖະທໍາມະນ ນ ແລະ ກດົໝາຍ; 
2. ຮບັປະກນັສດິ ແລະ ພນັທະພ ນ້ຖານຂອງພນົລະເມ ອງ, ປ ກປົ້ອງສ ດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ 

ຂອງ ປະຊາຊ ນ; 
3. ມ ຄວາມສະເໝ ພາບ, ຖຼືກຕ ົ້ອງ, ໂປີ່ ງໃສ, ເປ ດເຜ ຍ ແລະ ຍຼຸຕ ທໍາ; 
4. ຮບັປະກນັຂໍ ົ້ມູນທີ່ ເຊຼືີ່ ອຖຼືໄດ ົ້, ຊດັເຈນ, ມ ລກັສະນະວ ທະຍາສາດ, ສາມາດກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢຼືນໄດ ົ້; 
5. ຮບັຜ ດຊອບຕໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ີ່ ເກດີຂ ົ້ນ. 
 

ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສໍ້າລບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ຍອ້ນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຜ ປ້ະຕ ິບດັ

ໜາ້ທີ່  ລວມທງັ ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຊດົເຊີຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກລດັ ຢ ່  
ສປປ ລາວ.  
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ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມ ສາກນົ 
ລດັ ສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມ ກບັ ຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ກ່ຽວກບັວຽກງານ ຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ

ຫາຍຈາກລດັ ດວ້ຍການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ປະສບົການ, ຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາການ ໃຫພ້ະນກັງານເພ ່ ອເຮດັ
ໃຫວ້ຽກງານດັ່ ງກ່າວ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

 
ພາກທ ີII 

ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ໝວດທ ີ1 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
 

ມາດຕາ 8 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ເີກດີຈາກການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ກ່ຽວ

ກບັການຄຼຸ ົ້ມຄອງບໍລ ຫານລດັ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້  
1. ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການປະຕບິດັມາດຕະການທາງບໍລຫິານ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເປັນຕົນ້ ການ

ປັບໃໝ; 
2. ການບໍີ່ ປະຕ ບດັຂໍ ົ້ຫ ົ້າມ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນ ດໄວໃ້ນກ ດໝາຍ; 
3. ການອອກ ຫຼ  ຖອນ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ໃບອະນຸຍາດລ ງທ ນ ແລະ ໃບອະນຼຸຍາດອຼືີ່ ນ ໂດຍບ່ໍ

ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
4. ການປະຕເິສດ ການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ໃບອະນຸຍາດລ ງທ ນ ແລະ ໃບອະນຼຸຍາດອ ່ ນ; 
5. ການກາໍນດົອາກອນ, ຄີ່ າຊກັ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ; ການເກບັຄ່າອາກອນ, ຄີ່ າຊກັ, ຄ່າທໍານຽມ 

ແລະ ຄ່າບໍລກິານ; ການເກບັອາກອນທີ່ ດນິ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກ ດໝາຍ; 
6. ການລະເມດີລະບອບພາສ ; 
7. ການໃຫເ້ຊ ີ່ າ, ການໃຫສໍ້າປະທານ, ການມອບສ ດນາໍໃຊ ົ້ທ ີ່ ດ ນ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ ໂດຍບໍີ່ ຖຼືກຕ ົ້ອງຕາມກ ດໝາຍ; 
8. ການຕ ກລ ງແກ ົ້ໄຂຄໍາຮອ້ງທຸກ ໂດຍບໍີ່ ຖຼືກຕ ົ້ອງຕາມກ ດໝາຍ; 
9. ການລງົວ ໄນໄລີ່ ອອກການ ໂດຍບໍີ່ ຖຼືກຕ ົ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຕໍີ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂັ ົ້ນຫ ວໜົ້າກ ມລ ງ 

ໄປ. 
 

ມາດຕາ 9 ການປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ລດັ ປະຕ ເສດການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ໃນກລໍະນ  ດັີ່ ງນ ົ້: 

1. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກ ດຂ ົ້ນ ຍ ົ້ອນຄວາມຜ ດຂອງຜູ ົ້ຖຼືກເສຍຫາຍເອງ; 
2. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກ ດຂ ນ້ ຍອ້ນເຫດສຼຸດວ ໄສ ເຖ ງວີ່ າ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ໄດ ົ້ນາໍໃຊທ້ຼຸກມາດຕະການທ ີ່ ຈາໍເປັນ 

ແລະ ຢູີ່ ໃນຄວາມຮບັຜ ດຊອບແລ ົ້ວ; 
3. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກ ດ ຍອ້ນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເພຼືີ່ ອຫ  ກເວັ ົ້ນໄພຂ ີ່ ມຂູີ່ ໂດຍກ ງ ຫຼ  ການປະຕ ບດັໜ ົ້າທ ີ່  ເພຼືີ່ ອ 

ເຮດັໃຫ ົ້ເກ ດການສູນເສຍໜອ້ຍລ  ງ; 
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4. ຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ ເກ ດຂ ົ້ນ ຍອ້ນຜູ ົ້ຖຼືກເສຍຫາຍ ໃຫ ົ້ການເທດັ, ແຈ ົ້ງຂໍ ົ້ມູນທ ີ່ ເປັນເທດັ, ຫ ກັຖານເທດັ; 
5. ຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ ເກ ດຂ ົ້ນ ຍອ້ນຜູ ົ້ຖຼືກເສຍຫາຍ ໄດ ົ້ມ ການຖອນຄໍາຮ ົ້ອງຟົ້ອງແລ ົ້ວ;  
6. ຄ່າເສຍຫາຍທ ີ່ ເກ ດຂ ົ້ນ ຍອ້ນຜູ ົ້ປະຕ ບດັໜ ົ້າທ ີ່  ໄດ ົ້ນາໍໃຊ ົ້ມາດຕະການຮ ບດີ່ ວນ ຕາມຈຼຸດປະສ ງຂອງຜູ ົ້ 

ຮ ົ້ອງຂໍ ຊ ີ່ ງສ ົ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ົ້ຜູ ົ້ຖຼືກນາໍໃຊ ົ້ມາດຕະການ ຫ ຼື ບຼຸກຄ ນທ ສາມ. 
 

ໝວດທ ີ2 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
 

ມາດຕາ 10 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ຜູ ົ້ຮ ົ້ອງຂໍການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ແມີ່ ນ ບຼຸກຄ ນ, ນ ຕ ບຼຸຄ ນ ຫ ຼື ການຈດັຕັ ົ້ງ 

ທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຂອງຜ ປ້ະຕ ບດັໜາ້ທ ີ່ . 
ຜູ ົ້ຮ ົ້ອງຂໍການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ອາດແມ່ນຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍ, ຜູ ົ້ຕາງໜາ້ 

ຕາມກ ດໝາຍ, ຜູ ົ້ຕາງໜາ້ທ ີ່ ຖຼືກ ມອບສ ດຢີ່ າງຖຼືກຕ ົ້ອງຈາກຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮ ົ້າຍ, ຜູ ົ້ສຼືບທອດຂອງຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍໃນ 
ກລໍະນ ຜູ ົ້ຖຼືກເຄາະຮາ້ຍເສຍຊ ວ ດ ຫ ຼື ການຈດັຕັ ົ້ງທ ີ່ ໄດ ົ້ຮບັສ ດ ແລະ ພນັທະ ຂອງການຈດັຕັງ້ທ ີ່ຖ ກເສຍຫາຍ ໄດ ົ້
ສ ົ້ນສຼຸດ. 

 
ມາດຕາ 11 ສດິ ແລະ ພນັຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 

ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ມ ີສດິ ແລະ ພນັທະ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫຼ  ຖອນຄໍາ

ຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການພຈິາລະນາແກໄ້ຂ; 
2. ໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຟ ນ້ຟ ຄ ນ ກຽດສກັສ ີແລະ ຜນົປະໂຫຍດອ ່ ນ ທີ່ ຖ ກລະເມດີ; 
3. ໄດຮ້ບັການແນະນາໍ ແລະ ຮບັຊາບຜນົການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຢ່າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ຈາກອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
4. ສະເໜຊີີແ້ຈງ, ອະທບິາຍ ກ່ຽວກບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັສະໜອງຂໍມ້ ນຫຼກັຖານທີ່

ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕໍ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
5. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ເນ ອ້ໃນຄໍາຮອ້ງ, ຂໍມ້ ນຫຼກັຖານ ທີ່ ຕນົສະເໜຕີໍ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
6. ຮບັຜດິຊອບຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ ການຮອ້ງທຸກທີ່ ບ່ໍມມີ ນຄວາມຈງິ; 
7. ປະຕບິດັຕາມການເຊນີ ຫຼ  ໝາຍຮຽກຂອງອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ , ຖາ້ບ່ໍ

ປະຕບິດັຕາມການເຊນີ ຫຼ  ໝາຍຮຽກ ທີ່ ໄດຮ້ບັເຖງິສາມຄັງ້ຕດິຕໍ່ ກນັ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົຖ ວ່າໝດົສດິ; 
8. ວາງຕວົໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ເຄາົລບົກດົລະບຽບຂອງອງົການທີ່  ເຊນີ ຫຼ  ຮຽກ; 
9. ປະຕບິດັຕາມການຕກົລງົ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ມຜີນົສກັສດິທາງດາ້ນກດົ  ໝ

າຍ; 
10. ມສີດິ ແລະ ພນັທະອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
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ມາດຕາ 12 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 
ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ປະກອບດ ົ້ວຍ:  

1. ອ ງການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ ຂັ ົ້ນສູນກາງ ຊ ່ ງແມີ່ ນ ບນັດາກະຊວງ, ອ ງການ ເປັນຕ ວແທນຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍ
ຫາຍ ໃນກລໍະນ ຜູ ົ້ປະຕ ບດັໜ ົ້າທ ີ່  ທີ່ ສ ົ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫາກຂ ົ້ນກບັສ ດອໍານາດໃນການຄຼຸ ົ້ມຄອງໂດຍກ ງ ຂອງ 
ຕ ນ; 

2. ອ ງການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ ຂັ ົ້ນແຂວງ ຊ ່ ງແມີ່ ນ ອ ງການປ ກຄອງຂັ ົ້ນແຂວງ ຫຼ  ພະແນກ, ອງົການທຽບ
ເທົ່ າພະແນກຂັ ົ້ນແຂວງ ເປັນຕ ວແທນນຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍ ໃນກລໍະນ ຜູ ົ້ປະຕ ບດັໜ ົ້າທ ີ່  ຫາກຂ ົ້ນກບັສ ດອໍາ 
ນາດໃນການຄຼຸ ົ້ມຄອງໂດຍກ ງ ຂອງຕ ນ; 

3. ອ ງການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ ຂັ ົ້ນເມຼືອງ ຊ ່ ງແມີ່ ນ ອ ງການປ ກຄອງຂັ ົ້ນເມຼືອງ ຫ ຼື ຫົ້ອງການ, ອ ງການທຽບ 
ເທ ີ່ າຫ ົ້ອງການຂັ ົ້ນເມຼືອງ ເປັນຕ ວແທນນຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍ ໃນກລໍະນ ຜູ ົ້ປະຕ ບດັໜ ົ້າ ຫາກຂ ົ້ນກບັສ ດອໍານາດ 
ໃນການຄຼຸ ົ້ມຄອງໂດຍກ ງ ຂອງຕ ນ. 

 
ມາດຕາ 13 ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊດົເຊຍີ, ຟ ນ້ຟ ຄ່າເສຍຫາຍໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
2. ອະທບິາຍໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ຫຼ  ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ພນັທະຂອງເຂາົເຈ ົາ້; 
3. ກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ດໍາເນນີການເຈລະຈາ ແລະ ປ ກສາຫາລ ໃນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າ

ເສຍ; 
4. ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄວາມຄບົຖວ້ນ, ສມົບ ນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ແລະ ເອກະ 

ສານອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
5. ຕກົລງົ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
6. ສົ່ ງຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ອ ່ ນທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອແກໄ້ຂ; 
7. ຟ ນ້ຟ  ຫຼ   ສະເໜໃີຫກ້ານຈດັຕັງ້ທີ່ ມສີດິອໍານາດກ່ຽວຂອ້ງ ຟ ນ້ຟ  ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງ

ຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ; 
8. ແນະນາໍໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫດໍ້າເນນີຕາມຂັນ້ຕອນຂອງການຮອ້ງຂໍ; 
9. ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ; 
10. ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການດໍາເນນີຄະດຢີ ່ ສານ ໃນກລໍະນທີີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ; 
11. ລາຍງານກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແລະ 

ການລງົວໄິນຕໍ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ; 
12. ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບອ ່ ນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
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ໝວດທ ີ3  
ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 

 
ມາດຕາ 14 ການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ຫາກເຫນັວ່າຕນົ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ເນ ່ ອງມາຈາກການກະທໍາ
ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ມສີດິຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ອນຜ ້
ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂ ນ້ກບັ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມປີ ນບັແຕ່ວນັຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໄດຮ້ບັເອກະສານ
ທີ່ ເປັນບ່ອນອງີໃນການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

ໃນລະນ ີ ບ່ໍພໍໃຈຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ກມໍສີດິຮອ້ງ
ຟອ້ງ ຫຼ  ຮອ້ງຂໍຕໍ່ ສານປະຊາຊນົ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ຊາວວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຕກົລງົກ່ຽວ
ກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກອງົການຊດົເຊຍີເສຍຫາຍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 15 ເອກະສານປະກອບຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ 

ເອກະສານປະກອບຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ໃນກລໍະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີດວ້ຍຕນົເອງ ມ ີ
ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄໍາຮອ້ງ; 
2. ເອກະສານທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານສໍາລບັການຮອ້ງຂໍ (ຖາ້ມ)ີ; 
3. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
4. ຫຼກັຖານ ຫຼ  ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮອ້ງຂໍ (ຖາ້ມ)ີ. 
 

ໃນກລໍະນຜີ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ເປັນຜ ສ້  ບທອດ ຫຼ  ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ນອກຈາກເອກະ 
ສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີແ້ລວ້ ຍງັຕອ້ງມເີອກະສານ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົຂອງຜ ສ້  ບທອດ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້; 
2. ໃບມອບສດິຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
3. ໃບຢັງ້ຢ ນການສ ບທອດ ໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຫາກເສຍຊວີດິ. 
 

ຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊບີ, ສນັຊາດ, ທີ່ ຢ ່ ປັດຈບຸນັ, ເລກໂທລະສບັ ແລະ ທີ່ ຢ ່ ທາງເອເລກັ

ໂຕຣນກິຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
2. ວນັທ,ີ ເດ ອນ ແລະ ປີ ການຮອ້ງຂໍ; 
3. ການກະທໍາຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ; 
4. ສາຍພວົພນັ ລະຫວ່າງ ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ; 
5. ຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ຮອ້ງຂໍ; 
6. ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍ, ການຄດິໄລ່ ແລະ ການຮອ້ງຂໍ; 
7. ຄ່າຊດົເຊຍີລ່ວງໜາ້(ຖາ້ມ)ີ; 
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8. ຄໍາສະເໜໃີຫ ົ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເພ ່ ອເກບັເອກະສານ ທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຊດົເຊຍີຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແຕ່ຕອ້ງກາໍນດົແຈງ້ ກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກບັເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ໃນກລໍະນທີີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ 
ບ່ໍສາມາດເກບັເອກະສານດວ້ຍຕນົເອງໄດ;້ 

9. ການຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານຟ ນ້ຟ ກຽດສກັສ,ີ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ (ຖາ້ມ)ີ. 
 

ໃນກລໍະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານຟ ນ້ຟ ກຽດສກັສ,ີ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ເນ ອ້
ໃນຄໍາຮອ້ງ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນ ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.້ ໃນກລໍະນຜີ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ເປັນຜ ້
ສ ບທອດ ຫຼ  ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ນອກຈາກເອກະສານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງ
ມາດຕານີແ້ລວ້ ຍງັຕອ້ງມເີອກະສານ ເພີ່ ມເຕມີ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ວກັທສີອງ, ຂໍທ້ ີ1 ຫາ 4 ຂອງມາດຕານີ.້ 

ຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ຕອ້ງເຮດັເປັນພາສາລາວ ທີ່ ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເນ ອ້ໃນໄດງ່້າຍ, ໃນກລໍະນີ
ຄໍາຮອ້ງຂໍ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງໄດແ້ປເປັນພາສາລາວ ໂດຍມກີານຢັງ້ຢ ນຈາກອງົການທະບຽນສານ. 

 
ມາດຕາ 16 ການພຈິາລະນາການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ 

ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງກວດກາຄວາມຖ ກ 
ຕອ້ງຂອງຄໍາຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ, ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ ຫຼ  ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ກມໍສີດິແນະນາໍໃຫຜ້ ້
ຖ ກເສຍຫາຍ ປັບປຸງ ຫຼ  ເພີ່ ມເຕມີຂໍມ້ ນ. 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ຫາ້ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຖ ກຕອ້ງ 
ແລະ ຄບົຖວ້ນແລວ້ ແລະ ເຫນັວ່າ ຄໍາຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງ
ຕນົ ອງົການດັ່ ງກ່າວ ຈະຮບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ມາແກໄ້ຂ ພອ້ມທງັແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍຢ່າງເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນ. ຖາ້ຫາກຄໍາຮອ້ງຂໍນັນ້ ຫາກບ່ໍຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕນົ ອງົການທີ່
ຮບັຄໍາຮອ້ງ ຈະສົ່ ງຄໍາຮອ້ງນັນ້ ຄ ນໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ພອ້ມທງັແນະນາໍໃຫຜ້ ກ່້ຽວ ຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂອງຕນົ ຕໍ່ ອງົການທີ່
ມສີດິອໍານາດ ເພ ່ ອພຈິາລະນາແກໄ້ຂ. 

 
ມາດຕາ 17 ການກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ 

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ຊາວວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະ
ກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງລະອຽດ ເພ ່ ອນາໍໃຊເ້ປັນພ ນ້ຖານໃນການກາໍນດົມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ. ໃນກລໍະນ ີມຄີວາມສບັສນົ ຫຼ  ຕອ້ງກວດກາຢ ່ ຫຼາຍສະຖານທີ່  ກາໍນດົເວລາໃນການກວດກາ ອາດແກ່ຍາວ 
ແຕ່ບ່ໍໃຫກ້າຍ ສີ່ ສບິວນັ. 

ອງີໃສ່ສະພາບ ແລະ ເນ ອ້ໃນຂອງບນັຫາ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອາດມກີານຈດັຕັງ້ໃຫຕ້ລີາຄາຊບັ
ສນິ, ພຈິາລະນາຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນຊບັສນິ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ  ຮບັເອາົຄໍາເຫນັຈາກ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ.  

ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຕລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ. ໃນກລໍະນ ີຜ ຖ້ ກເສຍ
ຫາຍ ຫາກບ່ໍພໍໃຈຜນົການຕລີາຄາ ແລະ ມກີານຮອ້ງຂໍໃຫຕ້ລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ ໂດຍການເຫນັດເີປັນ
ເອກະພາບຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຕລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ ແມ່ນຄວາມຮບັ 
ຜດິຊອບຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຍກົເວັນ້ ຫາກໄດພ້ສິ ດໃຫເ້ຫນັວ່າ ການຮອ້ງຂໍໃຫຕ້ລີາຄາ ຫຼ  ພຈິາລະນາຄ ນໃໝ່ນັນ້ 
ມເີຫດຜນົ. 
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ມາດຕາ 18 ການເຈລະຈາການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ ອງົການຊດົເຊຍີ

ຄ່າເສຍຫາຍ ຈະເຈລະຈາກບັຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. ໃນກລໍະນມີຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ 
ສບັສນົ ກາໍນດົເວລາໃນການເຈລະຈາ ອາດແກ່ຍາວອອກໄປ ແຕ່ສ ງສຸດ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສີ່ ສບິຫາ້ວນັ. 

ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ປະກອບມ ີຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ, ຜ ້
ສ ບທອດ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ. ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່
ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ອາດຖ ກເຊນີໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ. ຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງ
ເປັນບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມສາມາດ ໃນການເຈລະຈາ ເພ ່ ອບນັລຸການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີກບັຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ 
ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ອງົການຕນົ. 

ສະຖານທີ່ ເຈລະຈາ ອາດແມ່ນຫອ້ງການຂອງອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼ  ຫອ້ງການບາ້ນ ບ່ອນຜ ້
ຖ ກເສຍຫາຍອາໄສຢ ່  ເວັນ້ເສຍແຕ່ໄດຕ້ກົລງົກນັເປັນຢ່າງອ ່ ນ. 

ການເຈລະຈາ ຕອ້ງມບີດົບນັທ ກເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ບດົບນັທ ກການເຈລະຈາ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ 
ດັ່ ງນີ:້ 

1. ວນັ, ເດ ອນ, ປີ ການເຈລະຈາ; 
2. ສະຖານທີ່  ແລະ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ; 
3. ຄໍາເຫນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ; 
4. ເນ ອ້ໃນເຈລະຈາ ທີ່ ຕກົລງົກນັໄດ ້ຫຼ  ບ່ໍສາມາດຕກົລງົກນັໄດ.້ 
ບດົບນັທ ກການເຈລະຈາ ຕອ້ງມລີາຍເຊນັຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ ແລະ ສົ່ ງໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍທນັ 

ທ ີພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດການເຈລະຈາ. 
ຜນົຂອງການເຈລະຈາ ຈະນາໍໃຊເ້ປັນພ ນ້ຖານ ໃນການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ. 

 
ມາດຕາ 19 ການຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສບິວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັສິນ້ສຸດການເຈລະຈາ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຈະອອກຂໍຕ້ກົລງົ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ.  

ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່ , ນາມສະກຸນ ແລະ ທີ່ ຢ ່  ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
2. ເຫດຜນົໂດຍຫຍໍ ້ກ່ຽວກບັການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
3. ພ ນ້ຖານການກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບການຊດົເຊຍີ; 
4. ມ ນຄ່າການຊດົເຊຍີ; 
5. ສດິໃນການຮອ້ງຟອ້ງ ຫຼ  ຮອ້ງຂໍຕໍ່ ສານປະຊາຊນົ ໃນກລໍະນບ່ໍີພໍໃຈຕໍ່ ຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂການ

ຊດົເຊຍີ; 
6. ຜນົສກັສດິຂອງຂໍຕ້ກົລງົການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. 
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ມາດຕາ 20 ການລບົລາ້ງ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີ ຂໍ ົ້ຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອອກຂໍຕ້ກົລງົລບົລາ້ງຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ

ຫາຍ ແລະ ໂຈະການແກໄ້ຂການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນເວລາກາໍນດົເວລາ ສອງວນັລດັຖະການ 
ນບັແຕ່ວນັໄດມ້ຂໍີມ້ ນອາ້ງອງີ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ບ່ໍມຂໍີມ້ ນຫຼກັຖານ ຫຼ  ເອກະສານ ທີ່ ເປັນບ່ອນອງີວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ ງກ່າວ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງຕນົ; 

2. ມກີານປອມແປງເອກະສານ ເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ. 
 

ຜນົສະທອ້ນຂອງການລບົລາ້ງ ຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ້ຈະຖ ກແກໄ້ຂ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ກໍລະນບ່ໍີໄດຈ່້າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫຜ້ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະອອກຂໍ ົ້ຕງົລງົຍກົເລກີ 
ແລະ ຖອນເງນິທີ່ ມກີານຮອ້ງຂໍໃຫຊ້ດົເຊຍີລ່ວງໜາ້ (ຖາ້ມ)ີ; 

2. ກລໍະນໄີດຈ່້າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫຜ້ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່ ຕດິຕາມນາໍເອາົເງນິ ທີ່
ໄດຈ່້າຍໄປແລວ້ນັນ້ ຄ ນ; 

3. ກລໍະນຜີ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ໄດຈ່້າຍເງນິຊດົເຊຍີ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່  ຕດິຕາມນໍາເອາົເງນິທີ່
ໄດຈ່້າຍໄປແລວ້ນັນ້ ຄ ນ; 

4. ແກ ົ້ໄຂຜ ນສະທ ົ້ອນອຼືີ່ ນ (ຖົ້າມ ) ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
 

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອອກຂໍຕ້ກົລງົລບົລາ້ງຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ ເພ ່ ອແກໄ້ຂຄ ນ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສອງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດມ້ຂໍີມ້ ນອາ້ງອງີ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ມກີານສມົຮ ຮ່້ວມຄດິ ລະຫວີ່ າງ ຜູ ົ້ຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ກບັ ຜ ມ້ສີດິແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຫຼ  ຜ ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດຈາກການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 

2. ຜ ມ້ສີດິແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມເນ ອ້ໃນ ຫຼ  ຂັ ົ້ນຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຕາມທີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອອກຂໍ ົ້ຕກົລງົປ່ຽນແປງ, ເພີ່ ມເຕມີ ຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັແກໄ້ຂການຊດົ
ເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສອງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດພ້ສິ ດໃຫເ້ຫນັວ່າ ຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽກບັ ແກ ້
ໄຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມ ຄວາມຜ ດພາດ. 

ຂໍ ົ້ຕກົລງົລບົລາ້ງ, ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ເພີ່ ມເຕມີ ຂໍຕ້ກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ
ການຊດົເຊຍີ ແລະ ອງົການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 21 ການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ 

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກາໍນດົ
ເວລາ ສອງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຍອ້ນຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ເຈບັປ່ວຍໜັ
ກ ໂດຍມກີານຢັງ້ຢ ນຈາກແພດ ຫຼ  ມເີຫດຜນົອ ່ ນ ທີ່ ຢັງ້ຢ ນວ່າ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການແກໄ້ຂການຊດົ
ເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໄດ.້ 



10 
 

ກາໍນດົເວລາໃນການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງກາໍນດົໄວໃ້ນຄໍາຮອ້ງຂໍເລ ່ ອນການ
ຊດົເຊຍີ ແຕ່ສ ງສຸດ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສາມສບິວນັ ເວັນ້ເສຍແຕ່ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ເຈບັປ່ວຍຢ່າງໜກັ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນ
ຂະບວນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໄດ.້ 

ຂໍ ົ້ຕກົລງົເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງກາໍນດົແຈງ້ ເຫດຜນົ, ກາໍນດົເວລາເລ ່ ອນ ແລະ 
ສົ່ ງໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ ແລະ ອງົການອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ພາຍຫຼງັໝດົກາໍນດົເວລາການເລ ່ ອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງອອກຂໍ ົ້ຕກົລງົສ ບຕໍ່ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. 

 
ມາດຕາ 22 ການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົ ໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກາໍນດົ
ເວລາ ໜ ່ ງວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດມ້ຂໍີມ້ ນອາ້ງອງີໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ປະຕເິສດວ່າ ບ່ໍໄດຮ້ບັໝາຍເຊນີໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍ
ຫາຍ ສອງຄັງ້; 

2. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ບ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາ ການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທງັສອງຄັງ້ ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັ   ໝ
າຍເຊນີ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົພຽງພໍ; 

3. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ບ່ໍໄດເ້ຊນັບດົບນັທ ກການເຈລະຈາການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ; 
4. ອງົການ, ຜ ທ້ີ່ ມສີດິອໍານາດ ໄດມ້ກີານພຈິາລະນາຄ ນ ເອກະສານທີ່ ເປັນບ່ອນອງີໃນການແກໄ້ຂການຊດົ

ເຊຍີ. 
ການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມກີາໍນດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດອ້ອກຄຂໍ ົ້ຕກົລງົ

ໂຈະເປັນຕົນ້ໄປ. 
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ສາມາດຮອ້ງຂໍຕໍ່ ກາໍນດົເວລາ ໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 

ຫາ້ວນັລດັຖະການ ກ່ອນວນັໝດົກາໍນດົເວລາການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄີ່ າເສຍ
ຫາຍ ຕອ້ງອອກຂໍ ົ້ຕກົລງົສ ບຕໍ່ ໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ. 

ຂໍ ົ້ຕກົລງົການໂຈະການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຕອ້ງກາໍນດົແຈງ້ ເຫດຜນົ, ກາໍນດົເວລາ, ສດິ ແລະ ພນັທະ
ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ແລະ ຜນົສະທອ້ນທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງການໂຈະ. ຂໍ ົ້ຕກົລງົການໂຈະ, ຂໍ ົ້ຕກົລງົການ
ສ ບຕໍ່ ແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງສົ່ ງໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ ແລະ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

 
ມາດຕາ 23 ການຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕກົລງົ ຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນກາໍ 
ນດົເວລາ ຫາ້ວນັລດັຖະການ ນບັແຕ່ວນັໄດມ້ຂໍີມ້ ນອາ້ງອງີໃດໜ ່ ງ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ໄດຖ້ອນຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ກ່ອນທີ່ ອງົການຊດົເຊຍີຄີ່ າເສຍຫາຍ ດ າເນນີການກວດກາຢັງ້ຢ ນ
ຄວາມເສຍຫາຍ; 

2. ຜ ຖ້ ກເຄາະຮາ້ຍ ເສຍຊວີດິ ໂດຍບ່ໍມຜີ ສ້  ບທອດ; ການຈດັຕັງ້ທີ່ ຖ ກເສຍຫາຍ ໄດສ້ິນ້ສຸດການເຄ ່ ອນໄຫວ 
ໂດຍບ່ໍມກີານຈດັຕັງ້ສ ບຕໍ່  ສດິ ແລະ ພນັທະ; 

3. ສິນ້ສຸດກໍານດົເວລາການໂຈະ, ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ບ່ໍໄດສ້ະເໜໃີຫສ້ ບຕໍ່ ການແກໄ້ຂ ຫຼ  ສະເໜສີ ບຕໍ່ ແກໄ້ຂ ແຕ່ມີ
ການກະທໍາໃດໜ ່ ງ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້1, 2 ແລະ 3 ມາດຕາ 22 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 
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4. ມຂໍີ ົ້ຕກົລງົລບົລາ້ງຄໍາຕກົລງົການແກໄ້ຂການຊດົເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ ວກັທີໜ ່ ງ 
ມາດຕາ 20 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ;້ 

5. ໝດົກໍານດົເວລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັມເີອກະສານຢັງ້ຢ ນ ບ່ໍໄດຮ້ບັຂໍ ົ້ຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີ ຕາມ
ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ວກັທໜີ ່ ງ ມາດຕາ 19 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

ຂໍ ົ້ຕກົລງົຍກົເລກີການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງສົ່ ງໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍ, ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄີ່ າເສຍຫາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ໃນກລໍະນໄີດມ້ກີານຈ່າຍຄ່າຊດົເຊຍີລ່ວງໜາ້ ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ອງົການຊດົເຊຍີຄີ່ າເສຍຫາຍ ມໜີ ້
າທີ່  ຕດິ ຕາມເອາົເງນິທີ່ ໄດຈ່້າຍໄປແລວ້ນັນ້ຄ ນ ໃນກລໍະນມີຂໍີ ົ້ຕກົລງົຍກົເລກີການຊດົເຊຍີ ຍກົເວັນ້ກລໍະນທີີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້2 ວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ.້ 

 
ມາດຕາ 24 ການຟ ນ້ຟ  

ນອກຈາກການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ  19 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຜ ້
ຖ ກເສຍຫາຍ ຈະໄດຮ້ບັການຟ ນ້ຟ  ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຕໍາແໜ່ງ (ຖາ້ມ)ີ, ໜາ້ທີ່ ວຽກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
2. ກຽດສກັສ,ີ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ; 
3. ການຮຽນຮ ,້ ວຊິາຊບີ; 
4. ການເປັນສະມາຊກິ ໃນກລໍະນເີປັນສະມາຊ ກການຈດັຕັງ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ-ການ 

ເມ ອງ, ອ ງການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ແລະ ອ ງການຈດັຕັງ້ອ ່ ນ ທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຢ່າງຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
ການຕ ກລ ງ ແລະ ຂັນ້ຕອນກີ່ ຽວກບັການຟ ນ້ຟ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຕອ້ງ

ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຂອງອ ງການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 

ໝວດທ ີ4  
ການແກໄ້ຂຄໍາຮ ົ້ອງກີ່ ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ ່ ສານປະຊາຊນົ 

 
ມາດຕາ 25 ການຮອ້ງຂໍໃຫສ້ານປະຊາຊນົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ຫາກບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ການຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ກີ່ ຽວກບັການແກ ົ້ໄຂການຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍ
ຫາຍ ຂອງອ ງການຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍຈາກການຄຼຸ ົ້ມຄອງບໍລ ຫານລດັ ມສີດິຮອ້ງຂໍຕໍ່ ສານປະຊາຊນົ ພາຍໃນກາໍນດົ
ເວລາ ສບິຫົ້າວນັ ນບັແຕ່ວນັຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊ ດເຊ ຍ ໄດຮ້ບັຂໍ ົ້ຕ ກລ ງກີ່ ຽວກບັການແກ ົ້ໄຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ
ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 26 ສານປະຊາຊນົທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຕດັສນີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ສານປະຊາຊນົ ທີ່ ມສີດິພຈິາລະນາຕດັສນີກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ສານປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ; 
2. ສານປະຊາຊນົພາກ; 
3. ສານປະຊາຊນົສ ງສຸດ. 
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ມາດຕາ 27 ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 
ພາຍຫຼງັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍແລ ົ້ວ ສານປະຊາຊນົ ຕອ້ງພຈິາລະນາແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຂໍດັ່ ງກ່າວ ພາຍໃນກ ານດົເວ 

ລາ ສາມສບິວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 
ປະທານສານ ຈະມອບໃຫຜ້ ພ້ພິາກສາໃດໜ ່ ງ ເປັນຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄວາມຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນກ່ຽວກບັຄໍາ

ຮອ້ງ ແລະ ເອກະສານປະກອບ, ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ ຫຼ  ບ່ໍຄບົຖວ້ນ ກມໍສີດິ ແນະນາໍໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ 
ປັບປຸງ ຫຼ  ເພີ່ ມເຕມີຂໍມ້ ນ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມວນັ ນບັແຕ່ວນັໄດຮ້ບັການມອບໝາຍເປັນຕົນ້ໄປ, ໃນກລໍະນ ີ
ຄໍາຮອ້ງຂໍ ແລະ ເອກະສານປະກອບ ຖ ກຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນແລວ້ ກນໍາໍສະເໜປີະທານສານ ເພ ່ ອພຈິາລະນາ. 

 
ມາດຕາ 28 ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນ ດັ່ ງນ ົ້: 
1. ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜ ດຊອບການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງລດັ; 
2. ຄວາມເສຍຫາຍ, ມູນຄີ່ າການຊ ດເຊ ຍ ແລະ ການຟຼື ົ້ນຟູ(ຖົ້າມ ); 
3. ອ ງການຈີ່ າຍຄີ່ າຊ ດເຊ ຍ, ແລະ ອ ງການຟຼື ົ້ນຟູ(ຖາ້ມ)ີ. 

ໃນກລໍະນ ຜູ ົ້ຮ ົ້ອງຂໍການຊ ດເຊ ຍ ບໍີ່ ເຫນັດ ກບັເນຼື ົ້ອໃນຂອງການແກ ົ້ໄຂການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມຄໍາ
ຕດັສນີຂອງສານ ຫຼ  ການຕດັສນີຂອງສານ ກ່ຽວກບັການພຈິາລະນາແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ບ່ໍຈະແຈງ້ ກໍ
ມສີດິສະເໜຕີໍ່ ສານຂັນ້ຖດັໄປ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂຄ ນໃໝ່.  

 
ພາກທ ີIII 

ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
ໝວດທ ີ1 

ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
 

ມາດຕາ 29 ຂອບເຂດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເີກດີຈາກການການດໍາເນນີຄະດ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ຄ່າຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ; 
2. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ; 
3. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຄະດອີາຍາ; 
4. ຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຄະດແີພ່ງ. 

 
ມາດຕາ 30 ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ 

ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຂອງອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃນ
ກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 
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1. ກກັຕວົໂດຍບ່ໍມຄໍີາສັ່ ງຂອງຫວົໜາ້ອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ; 
2. ຈບັຕວົ, ກກັຂງັ ຫຼ  ກວດຄົນ້ເຄຫະສະຖານ ໂດຍບ່ໍມຄໍີາສັ່ ງ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ ຫຼ  ສານ; 
3.  ກກັຕວົ, ຈບັຕວົ, ກກັຂງັ, ກວດຄົນ້ເຄຫະສະຖານ ຫຼ  ຕວົບຸກຄນົ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫຼ  

ການກກັຂງັເກນີກາໍນດົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ຫຼ  ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
4. ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ບງັຄບັ, ນາບຂ ່ , ທຸບຕ ີ ຫຼ  ທໍລະມານ ຜ ຖ້ ກສງົໄສ, ຜ ຖ້ ກຫາ ຫຼ  ຈາໍເລຍີ ໃນ

ເວລາດໍາເນນີຄະດ;ີ 
5. ອອກຄໍາສັ່ ງເປີດ ຫຼ  ບ່ໍເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ໝາຍຮຽກ, ໝາຍເຊນີ, ຄໍາສັ່ ງພາຕວົ, ຄໍາສັ່ ງກກັ 

ຕວົ, ຄໍາສັ່ ງຄຸມຕວົຢ ່ ກບັທີ່ , ຄໍາສັ່ ງຍ ດ ຫຼ  ອາຍດັຊບັ, ຄໍາສັ່ ງປ່ອຍຕວົຜ ຖ້ ກສງົໄສທີ່ ຖ ກກກັຕວົ, ຄໍາສັ່ ງໂຈະ ຫຼ  
ຊດັມຽ້ນຄະດອີາຍາ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

6. ການອອກຄໍາສັ່ ງກກັຕວົ ແຕ່ຄໍາສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ ຖ ກລບົລາ້ງໂດຍຄໍາສັ່ ງຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ທີ່ ບ ີ່ ງວ່າ ບຸກຄນົທີ່ ຖ ກກກັຕວົນັນ້ ບ່ໍໄດກ້ະທໍາອນັໃດ ທີ່ ເປັນການກະທໍາຜດິ ຫຼ  ເປັນການລະເມດີກດົ     
ໝາຍ; 

7. ອອກສັ່ ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນຕໍ່ ຜ ຖ້ ກຫາ ແຕ່ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ບ່ໍສັ່ ງຟອ້ງ
ຄະດຂີ ນ້ສານ ຫຼ  ຊດັມຽ້ນຄະດ ີຍອ້ນຜ ຖ້ ກກ່າວບ່ໍໄດກ້ະທໍາຜດິທາງອາຍາ. 

 

ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ໃນກໍ 
ລະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ອອກຄໍາສັ່ ງ ປ່ຽນແປງ ຫຼ  ລບົລາ້ງ ຄໍາສັ່ ງເປີດ ຫຼ  ບ່ໍເປີດ ການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງອງົການສ ບ 
ສວນ-ສອບສວນ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

2. ອອກ ຫຼ  ບ່ໍອອກຄໍາສັ່ ງ ພາຕວົ, ກກັຕວົ, ຈບັຕວົ, ກກັຂງັພາງ, ປ່ອຍຕວົພາງ, ປ່ອຍຕວົ, ຄຸມຕວົຢ ່ ກບັທີ່ , 
ງດົໜາ້ທີ່  ຫຼ   ຕໍາແໜ່ງ, ກວດຄົນ້, ຍ ດຊບັ, ອາຍດັຊບັ, ອອກຄໍາສັ່ ງໂຈະ ຫຼ  ຊດັມຽ້ນຄະດອີາຍາ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງ
ຕາມກດົໝາຍ; 

3. ລບົລາ້ງ ຫຼ  ບ່ໍລບົລາ້ງຄໍາສັ່ ງ ຂອງອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
4. ບ່ໍສັ່ ງຟອ້ງຜ ຖ້ ກຫາຂ ນ້ສານ ຕາມກາໍນດົເວລາທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
5. ບ່ໍອອກຄໍາສັ່ ງຮ ຟ້ ນ້ຄະດອີາຍາ ໃນກລໍະນມີຂໍີມ້ ນຫຼກັຖານໃໝ່ທີ່ ສາມາດເຊ ່ ອຖ ໄດທ້າງດາ້ນກດົໝາຍ; 
6. ການຮບັຮອງການອອກຄໍາສັ່ ງການຕໍ່ ກາໍນດົເວລາການກກັຕວົ ຂອງອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ ແຕ່ບຸກຄນົທີ່ ຖ ກກກັຕວົ ບ່ໍມກີານກະທໍາໃດ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ; 
7. ການຮບັຮອງການອອກຄໍາສັ່ ງກກັຂງັຂອງອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ  ອອກຄໍາສັ່ ງຕໍີ່ ກາໍນດົເວລາການ

ກກັຂງັ ແລະ ຕໍ່ ມາ ອງົການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ອອກຄໍາຕກົລງົຢ ນຢັນວ່າ ບຸກຄນົທີ່ ຖ ກກັກັ
ຂງັບ່ໍໄດກ້ະທໍາຜດິທາງອາຍາ; 

8. ສານຂັນ້ຕົນ້ ສົ່ ງສໍານວນຄະດ ີເພ ່ ອໃຫດໍ້າເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນເພີ່ ມເຕມີ ແລະ ຕໍ່ ມາ ອງົການທີ່ ມ ີ
ສດິກ່ຽວຂອ້ງ ອອກຄໍາສັ່ ງສິນ້ສຸດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ເນ ່ ອງຈາກວ່າບຸກຄນົທີ່ ຖ ກດໍາເນນີຄະດບ່ໍີໄດກ້ະທໍາ
ຜດິທາງອາຍາ; 

9. ອອກຄໍາສັ່ ງຟອ້ງ ແຕ່ສານຂັນ້ຕົນ້ຕດັສນີວ່າ ຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ເນ ່ ອງຈາກວ່າບຸກຄນົທີ່ ຖ ກດໍາເນນີຄະດ ີ
ບ່ໍໄດກ້ະທໍາຜດິທາງອາຍາ ແລະ ຄໍາຕດັສນີຂອງສານຂັນ້ຕົນ້ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດ; 

10. ສານຂັນ້ອຸທອນ ຢັງ້ຢ ນຕາມຄໍາຕດັສນີຂອງສານຂັນ້ຕົນ້ວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ; 
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11. ສານຂັນ້ລບົລາ້ງ ຫຼ  ຂັນ້ຮ ຟ້ ນ ຢັງ້ຢ ນຕາມຄໍາພພິາກສາຂອງສານຂັນ້ອຸທອນວ່າ ຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ. 
 

ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຂອງສານປະຊາຊນົ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ສານປະຊາຊນົຂັນ້ຕົນ້ ລງົຄໍາຕດັສນີວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ກ້ະທໍາຜດິ ແຕ່ສານປະຊາຊນົຂັນ້ອຸທອນ ບ່ໍຢັງ້ຢ ນ

ເອາົຕາມຄໍາຕດັສນີຂອງສານປະຊາຊນົຂັນ້ຕົນ້ ແລະ ພພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ແລະ ຊັນ້ມຽ້ນຄະດ;ີ 
2. ສານປະຊາຊນົ ໄດລ້ງົຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ພພິາກສາວ່າ ຈາໍເລຍີ ເປັນຜ ກ້ະທໍາຜດິ ແຕ່ສານປະຊາຊນົຂັນ້ອຸທອນ, 

ຂັນ້ລບົລາ້ງ ຫຼ  ຂັນ້ຮ ນ້ຟ ນ ບ່ໍຢັງ້ຢ ນເອາົຕາມຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາພພິາກສາດັ່ ງກ່າວ ແລວ້ສົ່ ງໃຫອ້ງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົ ເພ ່ ອດໍາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນໃໝ່, ພາຍຫຼງັການສ ບສວນ-ສອບສວນຄ ນໃໝ່ແລວ້ ເຫນັ
ວ່າ ຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ແລະ ຊດັມຽ້ນຄະດ;ີ 

3. ການລງົຄໍາຕດັສນີວ່າ ຈາໍເລຍີ ມຄີວາມຜດິ ແລະ ຄໍາຕດັສນີນັນ້ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດ ແຕ່ຕໍ່ ມາ ໄດມ້ກີານຮ ້
ຟ ນ້ຄະດ ີແລະ ສານປະຊາຊນົ ໄດພ້ພິາກສາວ່າຈາໍເລຍີເປັນຜ ບໍ້ລສຸິດ ແລະ ຊດັມຽ້ນຄະດ.ີ 

 
ມາດຕາ 31 ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ 

ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບັປະກນັການຮອ້ງຟອ້ງ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເປັນຕົນ້ ການ ຍ ດ ຫຼ  ອາຍດັ

ຊບັຂອງຄ ່ ຄວາມ; ການບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຄ້ ່ ຄວາມ ເຄ ່ ອນໄຫວ ຫຼ  ກະທໍາສິ່ ງໃດໜ ່ ງ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄະດ,ີ ບ່ໍ
ອະນຸຍາດໃຫຄ້ ່ ຄວາມປະຕບິດັຂໍຜ້ ກພນັໃດໜ ່ ງ ທີ່ ພວົພນັໃນຄະດກີບັຜ ອ້  ່ ນ, ການຈາໍກດັບໍລເິວນຕໍ່ ຄ ່ ຄວາມ; 

2. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນຊ່າວຄາວ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
3. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ດວ້ຍຕວົເອງ; 
4. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຕາມຮອ້ງຂໍຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ   ການ 

ຈດັຕັງ້; 
5. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນເກນີກວ່າການຮອ້ງຂໍຂອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ   ການຈດັຕັງ້; 
6. ນາໍໃຊມ້າດຕະການຮບີດ່ວນ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກາໍນດົເວລາ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ຫຼ  ນາໍໃຊມ້າດ

ຕະການຮບີດ່ວນ ໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົພຽງພໍ; 
7. ການອອກຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາຕກົລງົທີ່ ໃຊໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດແລວ້ ແຕ່ຖ ກອງົກາານທີ່ ມສີດິອໍານາດ ພຈິາ ລະ

ນາວ່າເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ ຊ ່ ງຜ ອ້ອກຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາຕກົລງົນັນ້ ໄດຖ້ ກລງົວໄິນ ຫຼ  ຖ ກຕດັສນີວ່າ ເປັນຜ ້
ກະທໍາຜດິທາງອາຍາ; 

8. ເພີ່ ມ, ປ່ຽນແປງ, ລບົລາ້ງ ຫຼ  ທໍາລາຍເອກະສານ, ຫຼກັຖານ ຫຼ  ສິ່ ງອ ່ ນ ທີ່ ນາໍໄປສ ່ ການອອກຄໍາຕດັສນີທີ່
ຜດິພາດ ຫຼ  ຕດັສນີທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

9. ການເກບັເງ  ນວາງສານ, ຄີ່ າທໍານຽມສານ ແລະ ການນາໍໃຊ ົ້ເງ  ນວາງສານ ແລະ ຄີ່ າທໍານຽມສານ ໂດຍບ່ໍ
ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 32 ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີທາງອາຍາ 

ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີທາງອາຍາ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 
1. ກ ດໜີ່ ວງຖີ່ ວງດ ງ, ເຂ ົ້າຂ ົ້າງອອກຂາ, ເລຼືອກຈດັຕັ ົ້ງປະຕ ບດັຄໍາສັີ່ ງ, ຄໍາຊ ົ້ຂາດ, ຄໍາຕດັສນີ ແລະ ຄໍາພ ພາກ 

ສາຂອງສານ ທ ີ່ ໃຊ ົ້ໄດ ົ້ຢີ່ າງເດດັຂາດ; 
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2. ເມ ນເສ ຍ, ລະເຫ  ງ ແລະ ຂາດຄວາມຮບັຜ ດຊອບໃນການປະຕ ບດັໜ ົ້າທ ີ່ ວຽກງານ; 
3. ສວຍໃຊ ົ້ອໍານາດ, ຕໍາແໜີ່ ງ, ໜົ້າທ ີ່  ເພຼືີ່ ອຫາຜ ນປະໂຫຍດສີ່ ວນຕ ວ; 
4. ຮບັສ ນບ ນ; 
5. ອອກຄໍາສັີ່ ງອາຍດັ, ຄໍາສັີ່ ງຍ ດຊບັ, ຄໍາສັີ່ ງຍ ກຍ ົ້າຍ, ຄໍາສັີ່ ງໃຫ ົ້ພາຕ ວ, ຄໍາສັີ່ ງປັບໃໝ ຫຼ  ສະເໜ ຕໍີ່ ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ີ່  

ຕໍາຫຼວດ ມ ມາດຕະການຕໍີ່ ຜູ ົ້ຖຼືກປະຕ ບດັຄໍາຕດັສ ນຂອງສານໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
6. ການປະຕບິດັໂທດປະຫານຊວີດິ ຕໍ່ ຜ ທ້ີ່ ບ່ໍໄດຖ້ ກປະຕບິດັໂທດປະຫານຊວີດິ; 
7. ການກກັຂງັຜ ທ້ີ່ ຖ ກລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ເກນີກາໍນດົເວລາ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຄໍາຕດັສນີ ຫຼ  ຄໍາ

ຕກົລງົຂອງສານ; 
8. ລະເວັນ້ການປະຕໂິທດ ຕໍ່ ຜ ທ້ີ່ ຖ ກສານຕດັສນີລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບ; 
9. ໂຈະ ຫຼ  ຜ່ອນໂທດ ຕໍ່ ຜ ຖ້ ກປະຕບິດັໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 
10. ບ່ອຍຕວົກ່ອນກາໍນດົ ໂດຍມເີງ  ່ອນໄຂ ຕໍ່ ຜ ຖ້ ກປະຕບິດັໂທດຕດັອດິສະລະພາບ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 33 ຄ່າເສຍຫາຍຈາກການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຄະດແີພ່ງ 
ລດັ ຈະຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີທາງແພ່ງ ໃນກລໍະນ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ອອກ ຫຼ  ບ່ໍອອກຄໍາຕກົລງົໃດໜ ່ ງ ທີ່ ບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ດັ່ ງນີ:້ 
- ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິ; 
- ການຍກົເລກີ, ການແກໄ້ຂ ແລະ ການປ່ຽນແປງຄໍາຕກົລງົການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
- ໃຊມ້າດຕະການເພ ່ ອຮບັປະກນັການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີ; 
- ການບງັຄບັການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
- ລະເວັນ້ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
- ໂຈະ ຫຼ  ຍກົເລກີ ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
- ສ ບຕໍ່ ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ. 

2. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫຼ  ບ່ໍຈດັຕັງ້ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຂໍ້ ້1 ຂອງມາດ ຕາ
ນີ ້ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກໝົາຍ. 

 
ມາດຕາ 34 ການປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ ໃນກ ໍ
ລະນມີສີາເຫດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 9 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 
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ໝວດທ ີ2  
ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ

 
ມາດຕາ 35 ຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ

ຜູ ົ້ຮ ົ້ອງຂໍການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ ແມີ່ ນ ບຼຸກຄ ນ, ນ ຕ ບຼຸຄ ນ ຫ ຼື ການຈດັຕັ ົ້ງ ທ ີ່
ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ ທ ີ່ ເກ ດຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີເປັນຕົນ້ ການກກັຕວົ, ຈບັຕວົ, 
ກກັຂງັ ໂດຍບ່ໍຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຫຼ  ການກກັຂງັເກນີກາໍນດົ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ຫຼ  ບ່ໍຖ ກຕອ້ງ
ຕາມຄໍາຕດັສນີຂອງສານ. 

 
ມາດຕາ 36 ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີມ  ດັີ່ ງນ ົ້:  
1. ອງົການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 
2. ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ; 
3. ສານປະຊາຊນົ;  
4. ອງົການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານຄະດອີາຍາ; 
5. ອງົການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານຄະດແີພ່ງ. 

 
ໝວດທ ີ3  

ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
 

ມາດຕາ 40 ການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ
ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼ  ການຈດັຕັງ້ ຫາກເຫນັວ່າຕນົ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ເນ ່ ອງຈາກການດໍາເນນີຄະດ ີ

ມສີດິຍ ່ ນຄໍາຮອ້ງຂໍ ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານປະກອບ ຕໍ່ ອງົການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ ສາມປີ ນບັ
ແຕ່ວນັຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ໄດຮ້ບັເອກະສານທີ່ ເປັນບ່ອນອງີໃນການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 41 ເອກະສານປະກອບການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ອງົການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ 

ເອກະສານປະກອບ ການຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ ອງົການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ໃນກລໍະນຜີ ຖ້ ກ 
ເສຍຫາຍຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີໂດຍກງົ ມ ີດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃບຄໍາຮອ້ງ; 
2. ເອກະສານທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານສໍາລບັການຮຽກຮອ້ງ (ຖາ້ມ)ີ; 
3. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
4. ຫຼກັຖານ ຫຼ  ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮອ້ງຂໍ (ຖາ້ມ)ີ. 
 

ໃນກລໍະນຜີ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ເປັນຜ ສ້  ບທອດ ຫຼ  ເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ນອກຈາກເອກະ 
ສານຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັທໜີ ່ ງຂອງມາດຕານີແ້ລວ້ ຍງັຕອ້ງມເີອກະສານ ດັ່ ງນີ:້ 
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1. ສໍາເນາົບດັປະຈາໍຕວົ ຫຼ  ສໍາມະໂນຄວົຂອງຜ ສ້  ບທອດ ຫຼ  ຜ ຕ້າງໜາ້; 
2. ໃບມອບສດິຂອງຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
3. ໃບຢັງ້ຢ ນການສ ບທອດ ໃນກໍລະນຜີ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຫາກເສຍຊວີດິ. 
 

ໃບຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຕອ້ງມເີນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ຊ ່  ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ທີ່ ຢ ່ , ເບໂີທລະສບັ ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຂໍຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ; 
2. ວນັທ,ີ ເດ ອນແລະປີຂອງການຮອ້ງຂໍລາຍລກັອກັສອນສໍາລບັການຊດົເຊຍີ; 
3. ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ; 
4. ສາຍພວົພນັ ລະຫວ່າງ ການກະທໍາທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມເສຍ

ຫາຍ; 
5. ຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມ ນຄ່າຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍທີ່ ຮອ້ງຂໍ; 
6. ລະດບັຄວາມເສຍຫາຍ, ການຄດິໄລ່ ແລະ ການຮອ້ງຂໍ; 
7. ການຮອ້ງຂໍຄ່າຊດົເຊຍີລ່ວງໜາ້(ຖາ້ມ)ີ; 
8. ການສະເຫນອີງົການຊດົເຊຍີເພ ່ ອເກບັກາໍເອກະສານ ທີ່ ເປັນພ ນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍ 

ແຕ່ຕອ້ງກາໍນດົແຈງ້ ກ່ຽວກບັເອກະສານ ແລະ ສະຖານທີ່ ເກບັກາໍເອກະສານດັ່ ງກ່າວໃນກລໍະນທີີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຂໍ ບ່ໍ
ສາມາດເກບັກາໍເອກະສານດວ້ຍຕນົເອງໄດ;້ 

9. ການຮອ້ງຂໍໃຫຟ້ ນ້ຟ ກ່ຽວກບັກຽດສກັສ,ີ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ(ຖາ້ມ)ີ. 
 
ມາດຕາ 42 ການພຈິາລະນາ, ກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ  

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ອງົການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຕອ້ງພຈິາລະນາ, ກວດ 
ກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາຕາດ 16 ແລະ 17 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 43 ການເຈລະຈາ ແລະ ຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດພ້ຈິາລະນາ, ກວດກາຢັງ້ຢ ນຄວາມເສຍຫາຍແລວ້ ຫາກເຫນັວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍດັ່ ງກ່າວ ຢ ່
ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕນົ ອງົການດໍາເນນີຄະດ ີຕອ້ງເຈລະຈາ ແລະ ຕກົລງົແກ ້
ໄຂການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 18 ແລະ 19 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 44 ການລບົລາ້ງ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ  ເພີ່ ມເຕມີ ການຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ  

ການລບົລາ້ງ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພີ່ ມເຕມີ ການຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫປ້ະຕບິດັຄ 
ກນັກບັ ການຕກົລງົແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດ ຕາ 
20 ຂອງກດົໝາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 45 ການແກ ົ້ໄຂຄໍາຮ ົ້ອງກີ່ ຽວກບັການຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍຢູີ່ ສານປະຊາຊ ນ 

ຜູ ົ້ຖຼືກເສຍຫາຍ ຫາກບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ການຄ ົ້ນຄວ ົ້າກີ່ ຽວກບັການແກ ົ້ໄຂການຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍ ຂອງອ ງການ 
ຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍຈາກການດໍາເນ ນຄະດ  ມ ສ ດຮ ົ້ອງຂໍຕໍີ່ ສານປະຊາຊ ນ ເພຼືີ່ ອພ ຈາລະນາແກ ົ້ໄຂຄຼືກນັກບັການແກ ົ້
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ໄຂຄໍາຮ ົ້ອງຂໍກີ່ ຽວກບັການຊ ດເຊ ຍຄີ່ າເສຍຫາຍຢູີ່ ສານປະຊາຊ ນ ຕາມທ ີ່ ໄດ ົ້ກາໍນ ດໄວ ົ້ໃນມາດຕາ 25 ຫາ 28 ຂອງ
ກ ດໝາຍສະບບັນ ົ້. 

 
ພາກທ ີIV 

ງບົປະມານສໍາລບັການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍ 
 

ມາດຕາ 46 ແຫ່ຼງງບົປະມານ 
ງບົປະມານທີ່ ນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍຂອງລດັ ແມ່ນໄດມ້າຈາກງບົປະມານຂອງລດັ. 
 

ມາດຕາ 47 ການຄາດຄະເນງບົປະມານ  
ກະຊວງ, ອງົການລດັ ແລະ ອງົການປົກຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຕອ້ງຂ ນ້ແຜນງບົປະມານ ແລະ ຈດັສນັ

ງບົປະມານເພ ່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ຢ ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ໃນແຕ່ລະປີ ຢ່າງ
ລະອຽດ ແລວ້ນາໍສະເໜຕີໍ່ ອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດພຈິາລະນາ. 

 
ມາດຕາ 48 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານ 

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັງບົປະມານແລວ້ ກະຊວງ, ອງົການລດັ ແລະ ອງົການປົກຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 
ຕອ້ງນາໍເອາົງບົປະມານດັ່ ງກ່າວ ເຂົາ້ເກບັໄວໃ້ນຄງັງບົປະມານ ຂັນ້ຂອງຕນົ. 

ງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ຕອ້ງນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍໃຫແ້ກ່ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ໂດຍ
ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານແຫີ່ ງລດັ ແລະ ກດົໝາຍອ ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

 
ພາກທ ີV  

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ 
 

ມາດຕາ 49 ພນັທະໃນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແລະ ການພຈິາລະນາຕໍ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີ 
ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍເຈດຕະນາ ມພີນັທະຊໍາລະເງນິຄ ນເຂົາ້ງບົປະມານຂອງລດັ 

ຕາມຈາໍນວນທີ່ ໄດຈ່້າຍໃຫຜ້ ຖ້ ກເສຍຫາຍ ຕາມຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຂອງອງົ 
ການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ຈະບ່ໍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຊໍາລະເງນິຄ ນ. 
ນອກຈາກການຊໍາລະເງນິຄ ນ ຕາມຈາໍນວນທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນວກັທໜີ ່ ງ ຂອງມາດຕານີ ້ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  

ຈະຖ ກລງົວໄິນ ຫຼ  ດໍາເນນີຄະດອີາຍາ ຕາມແຕ່ກລໍະນ ີເບາົ ຫຼ  ໜກັ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. 
 

ມາດຕາ 50 ພ ນ້ຖານການກາໍນດົມ ນຄ່າການຊໍາລະເງນິຄ ນ 
ການກາໍນດົມ ນຄ່າການຊໍາລະເງນິຄ ນ ໃຫອ້ງີໃສ່ພ ນ້ຖານ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ລະດບັການກະທໍາຜດິ; 
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2. ຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ. 
 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຄນົດຽວ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 
1. ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ມຄີວາມຜດິ ໃນສະຖານການກະທໍາຜດິໂດຍເຈດຕະນາ ໂດຍມຄໍີາຕດັສນີຂອງສານ ຜ ້

ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕອ້ງໄດຊໍ້າລະເງນິຄ ນທງັໝດົ ໃຫລ້ດັຕາມຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 
2. ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ມຄີວາມຜດິໂດຍເຈດຕະນາ ຊ ່ ງກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ບ່ໍເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ 

ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕອ້ງໄດຊໍ້າລະເງນິຄ ນໃຫລ້ດັ ສາມສບິ ຫາ ຫາ້ສບິເດ ອນ ຂອງເງນິເດ ອນຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແຕ່
ຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ບ່ໍເກນີ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 

3. ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ມຄີວາມຜດິໂດຍບ່ໍເຈດຕະນາ ຊ ່ ງກໍ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ບ່ໍເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ 
ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຕອ້ງໄດຊໍ້າລະເງນິຄ ນໃຫລ້ດັ ສາມ ຫາ ຫາ້ເດ ອນ ຂອງເງນິເດ ອນຂອງຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ແຕ່
ຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ບ່ໍເກນີ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 

4. ໃນກລໍະນ ີຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີຕໍ່ າກວ່າ ສາມສບິເດ ອນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້2 ຫ ຼື ຕໍ່ າ
ກວ່າ ສາມເດ ອນ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້3 ຂອງມາດຕານີ ້ຈາໍນວນເງນິທີ່ ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຄ ນ ແມ່ນ 
ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງນິທີ່ ລດັໄດຊ້ດົເຊຍີ; 

ຜ ປ້ະຕ ບດັໜາ້ທີ່ ຫຼາຍຄນົ ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ຈາໍນວນເງນິທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍຄ ນຂອງແຕ່ລະຄນົ ໃຫປ້ະຕບິດັຄ 
ດັ່ ງທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍ ້2 ຂອງມາດຕານີ.້ 

ຜູ ົ້ປະຕ ບດັໜາ້ທີ່  ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການຊໍາລະເງນິຄ ນ ຖາ້ຄບົເງ  ່ອນໄຂ ດັີ່ ງນີ:້ 
1. ແກໄ້ຂຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂ ນ້ດວ້ຍຕນົເອງ; 
2. ປະຕ ບດັພນັທະໃນຂະບວນການການແກໄ້ຂການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ໄດຊໍ້າລະເງນິ

ຄ ນໃຫລ້ດັ ຢ່າງໜອ້ຍ ຫາ້ສບິສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຈາໍນວນເງ  ນທ ີ່ ຕ ົ້ອງຊໍາລະຄຼືນ; 
3. ມ ຄວາມຫຍຼຸ ົ້ງຍາກດ ົ້ານເສດຖະກ ດ ໂດຍມ ການຢັົ້ງຢຼືນຈາກພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ ົ້ອງ. 

ຫ ວໜາ້ອ ງການຮບັຜດິຊອບການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຜ ພ້ຈິາລະນາ ຕກົລງົກ່ຽວກບັການຫຸຼດຜ່ອນ
ການຊໍາລະເງນິຄ ນ ແຕ່ສ ງສຸດບ່ໍເກດີນ ສາມສບິສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົທີ່ ຕອ້ງຊໍາລະຄ ນ.  

 
ມາດຕາ 51 ການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ  

ຫວົໜາ້ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນຜ ມ້ສີດິຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ. 
ການຊໍາລະເງນິຄ ນ ອາດຈ່າຍເທ ່ ອດຽວ, ເປັນງວດ ຫຼ  ເດ ອນ ຕາມແຕ່ກລໍະນ.ີ 
ໃນກລໍະນ ີຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເສຍຊວີດິ ການຊໍາລະເງນິຄ ນ ໃຫຢຸ້ດ ນບັແຕ່ວນັຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເສຍຊວີດິ

ເປັນຕົນ້ໄປ. 
ໃນກະໍລນ ີຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຮບັບໍານານ ອງົການປະກນັສງັຄມົ ທີ່ ໄດຈ່້າຍເງນິຊດົເຊຍີແທນຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້

ທີ່ ນ ັນ້ ຕອ້ງເກບັເງນິນາໍຜ ກ່້ຽວໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນ. 
ໃນກລໍະນ ີຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຖ ກລງົວໄິນໄລ່ອອກການ ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ມໜີາ້ທີ່ ໃນການເກບັ

ເງນິຊດົເຊຍີນາໍຜ ກ່້ຽວໃຫຄ້ບົຕາມຈາໍນວນ. 
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ມາດຕາ 52 ການອຸທອນ ຫຼ  ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ ກ່ຽວກບັການຕກົລງົການຊໍາລະເງນິຄ ນ 
ຜ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຊໍາລະເງນິຄ ນນັນ້ ຫາກບ່ໍພໍໃຈກບັການຕກົລງົກ່ຽວກບັການຊໍາລະເງນິຄ ນ 

ມສີດິຂໍອຸທອນຄໍາຕກົລງົ ຫຼ  ຮອ້ງຟອ້ງຕໍ່ ສານ. 
 
ມາດຕາ 53 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຈ້າກການຊໍາລະຄ ນ 

ອງົການຊດົເຊຍີຄ່າເສຍຫາຍ ຈະນາໍເອາົເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການຊໍາລະຄ ນທງັໝດົ ມອບເຂົາ້ງບົປະມານຂອງ
ລດັທນັທ.ີ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ງນິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການຊໍາລະຄ ນນັນ້ ຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ
ງບົປະມານແຫ່ງລດັ. 

 
ພາກທ ີVI 
ຂໍຫ້າ້ມ 

ມາດຕາ 54 ຂໍຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ 
ຫາ້ມບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ອ ່ ນ ມພີ ດຕກິາໍ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ແຊກແຊງ ແລະ ຂດັຂວາງ ການປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຂອງພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນການພຈິາລະນາ ແກ ້
ໄຂຄວາມເສຍຫາຍ; 

2. ປົກປິດ, ເຊ ່ ອງອໍາ ຫຼ  ທໍາລາຍ ຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ກ່ຽວກບັຄວາມເສຍຫາຍ; 
3. ນາບຂ ່  ຫຼ   ທໍາຮາ້ຍ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ພະຍານ ຫຼ  ບຸກຄນົອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຊດົເຊຍີ

ຄວາມເສຍຫາຍ; 
4. ປົກປອ້ງພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ; 
5. ໃຫສ້ນິບນົ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; 
6. ໝິ່ ນປະໝາດ,ໃສ່ຮາ້ຍພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; 
7. ມພີ ດຕກິາໍອ ່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 

 
ມາດຕາ 55 ຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

ຫາ້ມ ພະນກັງານ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ມພີ ດຕກິາໍ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ສວຍໃຊຕ້ໍາແໜ່ງ, ໜາ້ທີ່ , ສດິອໍານາດ ເພ ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສ່ວນຕວົ, ຄອບຄວົ ຫຼ  ຍາດພີ່ ນອ້ງ; 
2. ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທີ່  ເກນີຂອບເຂດ ຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ; 
3. ບງັຄບັ ແລະ ນາບຂ ່  ຜ ຖ້ ກເສຍຫາຍ; 
4. ເມນີເສຍີຕໍ່ ໜາ້ທີ່ , ບດິເບ ອນ, ປິດບງັຄວາມຈງິ, ຊຸກເຊ ່ ອງ ຫຼ  ທ າລາຍ ເອກະສານ ແລະ ຫຼກັຖານ ກ່ຽວ

ກບັຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ຕນົກໍ່ ຂ ນ້; 
5. ກກັສໍານວນ, ກດົໜ່ວງເອກະສານຮອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ; 
6. ທວງ, ຮຽກ, ຮບັ, ເອາົສນິບນົ ຈາກຜ ຮ້ອ້ງຂໍການຊດົເຊຍີ ຫຼ  ຈາກບຸກຄນົ , ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້

ອ ່ ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
7. ເປີດເຜຍີຄວາມລບັທາງລດັຖະການ; 
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8. ມພີ ດຕກິາໍອ ່ ນ ທີ່ ເປັນການລະເມດີກດົໝາຍ. 
 

ພາກທ ີVIII  
ນະໂຍບາຍຕ່ໍຜ ມ້ຜີນົງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ໍຜ ລ້ະເມດີ 

 
ມາດຕາ 56 ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜ ມ້ຜີນົງານ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ຈະ
ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ໍແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນ ຕາມລະບຽບການ. 

 
ມາດຕາ 57 ມາດຕະການຕໍ່ ຜ ລ້ະເມດີ 

ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ ທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍສະບບັນີ ້ຊ ່ ງກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ  ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງພນົລະເມ ອງ ຈະຖ ກສ ກສາອບົຮມົ, ກ່າວ
ເຕ ອນ, ລງົວໄິນ, ປັບໃໝ ຫຼ  ຖ ກລງົໂທດ ຕາມແຕ່ລະກລໍະນ ີເບາົ ຫຼ  ໜກັ ພອ້ມທງັໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ 
ທີ່ ຕນົໄດກ້ໍ່ ຂ ນ້. 

 
ພາກທ ີIX 

ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ 
 

ມາດຕາ 58 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ເປັນຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍສະບບັ

ນີ.້ 
 

ມາດຕາ 59 ຜນົສກັສດິ 
ກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິ ພາຍຫຼງັ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ 

ປະຊາຊນົລາວ ໄດອ້ອກລດັຖະດໍາລດັປະກາດໃຊ ້ແລະ ລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ສບິຫາ້ ວນັ.   
ຂໍກ້າໍນດົ, ບດົບນັຍດັໃດ ທີ່ ຂດັກບັກດົໝາຍສະບບັນີ ້ລວ້ນແຕ່ຖ ກຍກົເລກີ. 

                            
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 

 


