ນະໂຍບາຍການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ບລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ຄານຶງເຖິງບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈຶຶ່ງໃຫ້ຄວາມສາຄັນກັບການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທຸກ
ຮູບແບບ ໂດຍເຫັນວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ພຽງເປັນການກະທາທີຶ່ຜິດກົດໝາຍເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຂັດຕໍ່ຄຸນນະທາແລະຈາລິຍະທາອັນດີງາມ ເປັນ
ພຶດຕິກາທີຶ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້
ບລິສັດໄດ້ວາງແຜນນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດໃນດ້ານການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງລວມເຖິງຈະຈັດໃຫ້ມີການທົບທວນແລະກວດ
ສອບຄວາມໂປ່ງໃສແລະປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກເປັນໄລຍະຕເໍ່ ນອ
ຶ່ ງທຸກປີ ສ້າງຄວາມເຊອ
ຶ່ ໝັນ
ັ້ ວ່າການດາເນີນງານເປັນໄປຕາມຂັນ
ັ້ ຕອນແລະ
ມາດຕະຖານຂອງການປະຕິບັດງານທີຶ່ວາງໄວ້ ເພຶ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນບລິສັດທີຶ່ມີລະບົບປ້ອງກັນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍໃນເບັ້ອງ
ຕົັ້ນບລິສັດໄດ້ເລີຶ່ມເຮັດນະໂຍບາຍແລະຫຼັກປະຕິບັດໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນພຶັ້ນຖານຂອງມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ
ອົງກອນດັົ່ງນີັ້
1. ນິຍາມຂອງການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ
ໝາຍເຖິງ ການໃຊ້ອ ານາດໃນຕ າແໜ່ງໜ້າທີຶ່ໂດຍບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ການຝ່າຝືນກົດໝາຍ ລະບຽບຫຼ ນະໂຍບາຍຂອງບ ລິສັດ ລວມເຖິງການລະເວັັ້ນ
ປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ ເພຶ່ອສະແຫວງຫາຜົນປະຟຫຍດອັນບໍ່ຄວນໄດ້ແກ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອຶ່ນ ການໃຫ້ຫຼການຮັບສິນບົນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ (ການໃຫ້ສິນບົນ
ໝາຍເຖິງການສະເໜີ ສັນຍາ ຫຼການມອບ ລວມທັງໝາຍເຖິງການຮຽກຮ້ອງ ຫຼຮັບຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດອຶ່ນໆ ບໍ່ວ່າ
ຈະໂດຍຕົງ ຫຼ ທາງອ້ອມ ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີຶ່ຂອງລັດ1 ໜ່ວຍງານຂອງລັດ ໜ່ວຍງານຂອງເອກະຊົນ ຫຼຜູ້ມີໜ້າທີຶ່ບໍ່ວ່າຈະໂດຍທາງຕົງຫຼທາງອ້ອມ ເພຶ່ອ
ໃຫ້ໄດ້ມາເຊິຶ່ງທຸລະກິດ ຫຼເພຶ່ອຮັກສາຫຼແນະນາທຸລະກິດໃຫ້ບລິສັດ)
2. ນະໂຍບາຍການຕຕ
ໍ່ າ້ ນການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ
ບລິສັດບໍ່ຍອມຮັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການໃຫ້ສິນບົນທຸກຮູບແບບ ພ້ອມກັນນີັ້ບລິສັດໄດ້ການົດແນວປະຕິບັດເພຶ່ອຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ພາຍໃນບລິສັດ ໂດຍກາມະການຜູ້ບລິຫານ ແລະພະນັກງານຈະບໍ່ກະທາຫຼສະໜັບສະໜູນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ວ່າກລະນີໃດໆ ທາງຕົງຫຼທາງອ້ ອມ
ແລະຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ລວມເຖິງມີການສຶ່ສານໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງພາຍໃນພາຍນອກ
ບລິສັດໄດ້ຮັບຊາບເທິງນະໂຍບາຍໃນການຕໍ່ຕ້ານໂດຍທົົ່ວກັນ ແລະໃຫ້ມີການສອບຖາມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫາກມີ
ການຝ່າຝືນກະທາໃດໆ ອັນເປັນການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼອ ຫຼໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມກັບການສຸດຈະລິດຈະໄດ້ຮັບການພິຈະລະນາໂທດຕາມລະບຽບ
ຂອງບລິສັດ
3. ໜ້າທີຄ
ຶ່ ວາມຮັບຜິດຊອບ
ບຸກຄະລາກອນຂອງບລິສັດ ຕ້ອງບໍ່ດາເນີນການຫຼເຂົັ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການໃຫ້ຫຼການຮັບສິນບົນທຸກແບບທັງທາງຕົງແລະ
ທາງອ້ອມ ແລະມີໜ້າທີຶ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທັງນີັ້ ບລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂະບວນການ
ບລິຫານຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ທີຶ່ ມີຕໍ່ຄວາມຕັັ້ງໃຈຕໍ່ມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກ່າວຄມີນະໂຍບາຍທີຶ່ຈະບໍ່ຫຼຼຸດຕາແໜ່ງ ລົງໂທດ ຫຼ
ໃຫ້ຜົນທາງລົບຕໍ່ບຸກຄະລາກອນທີຶ່ປະຕິເສດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ວ່າການກະທານັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບລິສັດສູນເສຍໂອກາດທາງທຸລະກິດ ຄະນະດຽວ
ກັນ ບລິສັດກໍ່ມີຂະບວນການສຶ່ສານຢ່າງຊັັດເຈນແລະຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນເພຶ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແລະມາດຕະການການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຊ່ອງທາງການແຈ້ງເບາະແສແລະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ແຈ້ງເບາະແສ ລວມເຖິງບົດລົງໂທດຫາກລະເລີຍ
ຫຼບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ ແກ່ບຸກຄະລາກອນທຸກຝ່າຍແລະທຸກລະດັບໃນອົງກອນ ນອກຈາກນີັ້ຍັງສຶ່ສານນະໂຍບາຍແລະມາດຕະການຕ ໍ່ຕ້ ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນີັ້ໄປຍັງຜູ້ທີຶ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຜ່ານຊ່ອງທາງການສຶ່ສານຕ່າງໆ ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ໂດຍໄດ້ການົດໜ້າທີຶ່ຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງ
ບລິສັດໄວ້ດັົ່ງນີັ້:
1) ຄະນະກາມະການບລິສັດ ເຮັດໜ້າທີຶ່ການົດແລະອະນຸມັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການົດດູແລໃຫ້ມີລະບົບທີຶ່ສະ
ໜັບສະໜູນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີຶ່ມີປະສິດທິພາບເພຶ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າຝ່າຍບລິຫານຕະໜັກເຖິງຄວາມສາຄັນແລະໄດ້
ນາໄປປະຕິບັດຈົນເປັນວັດທະນະທາອົງກອນ
2) ຝ່າຍຜູ້ບລິຫານ ເຮັດໜ້າທີຶ່ການົດໃຫ້ມີລະບົບ ສະໜັບສະໜູນແລະຄວບຄຸມດູແລເພຶ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າພະນັກງານທຸກຝ່າຍມີການ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ລວມເຖິງການທົບທວນຄວາມເໝາະສົມຂອງລະບົບແລະມາດຕະການຕ່າງໆ
ເພຶ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງທຸລະກິດ

1

ຄານິຍາມ ເຈົັ້າໜ້າທີຶ່ຂອງລັດ ໝາຍເຖິງ “ເຈົັ້າໜ້າທີຶ່ຂອງລັດ” ຕາມຄວາມໝາຍທີຶ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນແລະປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະໃຫ້ລວມເຖິງຂ້າລາດຊະການ ເຈົັ້າໜ້າທີຶ່

ພະນັກງານລັດວິາຫະກິດ ລູກຈ້າງ ຕົວແທນ ຫຼບຸກຄົນອຶ່ນໃດທີຶ່ເປັນຕົວແທນຂອງທຸກໜ່ວຍງານລາດຊະການ

3) ຝ່າຍກວດສອບ ເຮັດໜ້າທີຶ່ໃນການກວດສອບແລະກວດສອບການປະຕິບັດງານວ່າເປັນໄປຢ່າງຖກຕ້ອງ ຕົງຕາມນະໂຍບາຍ ແນວ
ປະຕິບັດ ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າມີລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນທີຶ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີຶ່ອາດເກີດຂຶັ້ນແລະລາຍງານຕໍ່ຄະນະກາມະການກວດສອບ
4) ບຸກຄະລາກອນຂອງບລິສັດ ມີໜ້າທີຶ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ເຂົັ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງທັງທາງຕົງ
ຫຼທາງອ້ອມ
5) ຕົວແທນທາງທຸລະກິດຂອງບລິສັດ ມີອານາດຄວບຄຸມ ຕ້ອງຍອມຮັບທີຶ່ຈະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ
ບລິສັດ
4. ແນວປະຕິບດ
ັ ການຕຕ
ໍ່ າ້ ນການສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງ (Code of Conduct)
4.1 ເພຶ່ອໃຫ້ການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍເປັນໄປຢ່າງຖກຕ້ອງ ບລິສັດ ໄດ້ການົດ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງບລິສັດ
ທຸກລະດັບ ປະຕິບັດຕໍ່ຮູບແບບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງດັົ່ງນີີັ້
1) ການໃຫ້ແລະການຮັບສິນບົນ
ຫ້າມໃຫ້ຫຼຮັບສິນບົນໃນຮູບແບບໃດໆ ແລະຫ້າມໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນມອບໝາຍໃຫ້ຫຼຮັບສິນບົນແທນຕົນເອງ ເພຶ່ອຕອບແທນການໃຫ້ຜົນ
ປະໂຫຍດທາງທຸລະກິດ
2) ການໃຫ້ແລະການຮັບຂອງຂັວນ ການລ້ຽງຮັບຮອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອຶ່ນໃດ
ບລິສັດບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃນການໃຫ້ຫຼຮັບຊັບສິນຫຼຂອງມີຄ່າ 2 ຈາກລູກຄ້າ ຄູ່ຄ້າ Supplier ໜ່ວຍງານລາດຊະການອົງກອນຂອງ
ລັດ ຫຼບຸກຄົນໃດໆ ເພຶ່ອເປັນການຊັກຈູງໃຫ້ກະທາຜິດໃນວິຊາຊີບ ຫຼ ເພຶ່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ເພຶ່ອໃຊ້ເປັນຫຼັກປະກັນຫຼເພຶ່ອ
ເລັົ່ງການດ າເນີນການບາງຢ່າງເຊິຶ່ງເຈົັ້າໜ້າທີຶ່ຂອງບ ລິສັດຫຼ ຄູ່ຄ້າຕ້ອງເຮັດເປັນກິດຈະວັດ ຫຼ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໜ້າທີຶ່ ຍົກເວັັ້ນ
ຂອງຂັວນທີຶ່ມອບໃຫ້ຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ເໝາະສົມກັບປະເພນີແລະວັດທະນະທາຕາມວາລະໂອກາດ ໂດຍຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກພະນັກງານທີຶ່ມີອານາດສັົ່ງຈ່າຍເງິນ ພ້ອມຫຼັກຖານເປັນເອກະສານທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາເນີນງານດັົ່ງກ່າວແລະຕ້ອງ
ສາມາດຊີຶ່ັ້ແຈງການກະທາຕ່າງໆ ຂອງຕົນໄດ້ທັງຕໍ່ພາຍໃນແລະພາຍນອກ
3) ການສະໜັບສະໜູນທາງການເມອງ3
ບລິສັດ ເປັນອົງກອນທຸລະກິດທີຶ່ເປັນກາງທາງການເມອງ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ບລິສັດບໍ່ມີແນວປະຕິ ບັດທີຶ່
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບລິຫຈນຮານທາງການເມອງ ບໍ່ວ່າທາງຕົງຫຼທາງອ້ອມ
4) ການບລິຈາກເພຶ່ອການກຸສົນ ສາທາລະນະປະໂຫຍດ4 ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜູນ5
ບ ລິສັດ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ສັງຄົມ ແລະ ສິຶ່ງແວດລ້ອມ ເພ ຶ່ອການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດແກ່ຜູ້ຄົນໃນ
ສັງຄົມ ຜ່ານການດາເນີນທຸລະກິດຫຼການບລິຈາກ ແຕ່ຕ້ອງເປັນໄປເພຶ່ອສາທາລະນະການກຸສົນເທົົ່ານັັ້ນ ການບລິຈາກເງິນເພຶ່ອການ
ກຸສົນແລະເງິນສະໜັບສະໜູນຕ້ອງເປັນໄປຢ່າງໂປ່ງໃສແລະຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍມີຫຼັກຖານທີຶ່ຊັດເຈນ ສອດຄ່ອງກັບຂັັ້ນ
ຕອນການອະນຸມັດແລະການກວດສອບຕາມລະບຽບຂອງບລິສັດ ແລະຈັດໃຫ້ມີຂັັ້ນຕອນການຕິດຕາມຢ່າງເໝາະສົມເພຶ່ອໃຫ້ໝັັ້ນ
ໃຈວ່າການບລິຈາກເພຶ່ອການກຸສົນບໍ່ຖກມານາໃຊ້ເພຶ່ອເປັນຂໍ້ອ້າງສາລັບການຕິດສິນບົນ ຫຼບໍ່ປະຕິບັດເພຶ່ອການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
4.2 ບລິສັດ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມເປັນທາແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີຶ່ປະຕິເສດການສໍ້ ລາດບັງຫຼວງໂດຍບລິສັດ ຈະບໍ່ລົງໂທດ
ຫຼໃຫ້ຜົນລົບຕໍ່ພະນັກງານທີຶ່ປະຕິເສດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ວ່າການກະທານັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍໂອກາດທາງທຸລະກິດ
4.3 ກາມະການແລະຜູ້ບລິຫານທຸກລະດັບຈະຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີຶ່ດີໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທຸກລະດັບ ມີໜ້າທີຶ່ສຶ່ສານທາຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບພະນັກງານເພຶ່ອໃຫ້ກິດຈະກາທາງທຸລະກິດທີຶ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບເປັນໄປຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນມີໜ້າທີຶ່ເຜີຍແຜ່
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ຄານິຍາມ ຂອງມີຄ່າ ຄ ສິຶ່ງໃດໆ ເຊິຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ແລະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບ ເຊິຶ່ງໃຫ້ໝາຍເຖິງສິຶ່ງລວມຕ່າງໆ ດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້

- ເງິນສົດ ຫຸ້ນ ພັນທະນະບັດ ບັດຂອງຂັວນ ຫຼສິຶ່ງທຽບເທົົ່າເງິນສົດອຶ່ນໆ
- ຂອງຂັວນ ຫຼສິນຄ້າໃຫ້ຫຼ້າ (ຍົກເວັັ້ນຂອງຂັວນມູນຄ່າເລັກນ້ອຍ ມອບໃຫ້ຕາມທານຽມແລະມາລະຍາດ ຕາມວາລະໂອກາດ)
- ການສະເໜີຈ້າງງານ ຫຼ ບລິການ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ຄ່າອາຫານ ຫຼການລ້ຽງຮັບຮອງ
- ເງິນອຸດໜູນ ອັດຕາກິນ ສ່ວນຫຼຼຸດ ຫຼເງິນກູ້
- ການຈັດຫາໃຫ້ແກ່ຍາດ ໝູ່ ຜູ້ຮ່ວມງານ ຂອງບຸກຄົນໃດໆ ໃຫ້ຖວ່າເປັນການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດໂດຍອ້ອມກັບບຸກຄົນນັັ້ນດ້ວຍ
3

ຄານິຍາມ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເມອງ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼອໃນນາມບລິສັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການເງິນ ເຊັົ່ນ ການໃຫ້ ຫຼການໃຫ້ກູ້ຢືມ ເພຶ່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກາທາງການເມອງ ການຊ່ວຍເຫຼອໃນຮູບແບບອຶ່ນ ເຊັົ່ນ ການໃຫ້

ສິຶ່ງຂອງຫຼການບລິການ ການໂຄສະນາສົົ່ງເສີມຫຼສະໜັບສະໜູນການເມອງ ການຊັ້ບັດເຂົັ້າຊົມງານທີຶ່ຈັດຂຶັ້ນເພຶ່ອລະດົມທຶນ ຫຼ ບລິຈາກໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີຶ່ມີຄວາມສາພັນໄກ້ຊິດກັບການເມອງ ເປັນຕົັ້ນ ເວັັ້ນແຕ່ເປັນການສະໜັບສະໜູນຂະບວນ
ການປະຊາທິປະໄຕທີຶ່ກະທາໄດ້ຕາມກົດໝາຍໄດ້ການົດ
4

ຄານິຍາມ ການບລິຈາກເພຶ່ອການກຸສົນ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໂດຍບໍ່ມີຜົນຕອບແທນທີຶ່ມີຕົວຕົນ

ການບລິຈາກເພຶ່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ໝາຍເຖິງ ກິດຈະກາທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນເພຶ່ອໂຄງການ ກິດຈະກາ ເພຶ່ອປະໂຫຍດແກ່ຊຼຸມຊົນ ສັງຄົມ ໂດຍບ ລິສັດອາດບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີຶ່ມີຕົວຕົນ
5

ຄານິຍາມ ເງິນສະໜັບສະໜູນ ໝາຍເຖິງ ການຈ່າຍເງິນສາລັບການບລິການຫຼຜົນປະໂຫຍດທີຶ່ຍາກຕໍ່ການວັດຜົນແລະຕິດຕາມ ເພຶ່ອວັດຖຼຸປະສົງທາງທຸລະກິດ ກາສິນຄ້າ ແລະຊຶ່ສຽງຂອງບລິສັດ

ຄວາມຮູ້ ແລະສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານທຸກລະດັບຍຶດຖແລະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຈິງ
ຈັງ ແລະ ເສີມສ້າງໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶຶ່ງຂອງວັດທະນະທາໃນອົງກອນ
4.4 ນະໂຍບາຍການຕ ໍ່ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງຄວບຄຸມເຖິງຂະບວນການບ ລິຫານບຸກຄົນ ຕັັ້ງແຕ່ ການສັນຫາ ການຄັດເລ ອກບຸກ
ຄະລາກອນ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລຶ່ອນຕາແໜ່ງ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ
4.5 ການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແນວປະຕິບັດທີຶ່ການົດໄວ້ລວມເຖິງລະບຽບແລະຄູ່ມ
ການປະຕິບັດງານຂອງບລິສັດທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດແນວປະຕິບັດອຶ່ນໃດທີຶ່ບລິສັດຈະການົດຂຶັ້ນຕໍ່ໄປ
4.6 ບລິສັດ ການົດໃຫ້ບອກກ່າວປະຊາສາພັນນະໂຍບາຍການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຜ່ານສຶ່ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ເຊັົ່ນ ອິນເຕີ
ເນັດ ເວັບໄຊຂອງບລິສັດ ແລະ ລາຍງານປະຈາປີ ໂດຍນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຂອງບລິສັດເປັນການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃນຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ
5. ນະໂຍບາຍ “ການຮ້ອງຮຽນ” (Whistle Blowing Policy) ແລະການກວດສອບ
ບລິສັດ ຕັັ້ງໃຈທີຶ່ຈະສ້າງແລະຮັກສາວັດທະນະທາອົງກອນ ວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທຸກປະເພດເປັນສິຶ່ງທີຶ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ບຸກຄະລາກອນ
ທຸກລະດັບຈະບໍ່ລະເລີຍແລະເພີກເສີຍ ເມຶ່ອພົບເຫັນການກະທາທີຶ່ເຂົັ້າຄ່າຍການສຸດຈະລິດ ທີຶ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບລິສັດ ໂດຍສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແຈ້ງເບາະ
ແສຫຼຂໍ້ຮ້ອງຮຽນການກະທ າຜິດຕ ໍ່ກົດໝາຍ ຈັນຍາບັນ ຫຼພຶດຕິກ າທີຶ່ສ່ອງເຖິງ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນ ໂດຍໄດ້ນ າ
ນະໂຍບາຍ “ການຮ້ອງຮຽນ” ມາປະຕິບັດດັົ່ງນີັ້
ຊ່ອງທາງແຈ້ງເບາະແສຫຼຮ້ອງຮຽນ
ຈົດໝາຍ

ພອນປະສົງ ສິດທິພັນ ພະແນກ Compliance

ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ

ບລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ
ເຮອນເລກທີ011 ບ້ານ ທາດຂາວ ເມອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
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ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຜູ້ແຈ້ງເບາະແສ




ໜ່ວຍງານທີຶ່ຮັບເລຶ່ອງຮ້ອງຮຽນຈະຕ້ອງດາເນີນເລຶ່ອງການລາຍງານຢ່າງເປັນຄວາມລັບ

ບລິສັດມີມາດຕະການເພຶ່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ທີຶ່ຮ້ອງຮຽນຫຼແຈ້ງເບາະແສ ເຊິຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເລຶ່ອງຮ້ອງຮຽນໂດຍ
ສຸດຈະລິດ ບໍ່ໃຫ້ຕ້ອງຮັບອັນຕະລາຍຫຼເດອດຮ້ອນຈາກຄວາມບໍ່ຊອບທາອັນເນຶ່ອງມາຈາກການຮ້ອງຮຽນ ການເປັນພະຍານ ຫຼໃຫ້
ຂໍ້ມູນເບາະແສການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ໂຄງສ້າງການກວດສອບ

ຄະນະກາມະການກວດສອບ



ກວດສອບໃຫ້ບລິສັດມີການກາກັບດູແລກິດຈະການທີຶ່ດີຢ່າງພຽງພ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ຂໍ້ການົດແລະກົດໝາຍທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ



ກວດສອບການປະຕິບັດໜ້າທີຶ່ ຫາກພົບຫຼ ມີຂໍ້ສົງໄສວ່າມີລາຍການຫຼ ການກະທາເຊິຶ່ງອາດມີຜົນກະທົບຢ່າງມີໃນສ າຄັ ນຕໍ່
ຖານະການເງິນແລະຜົນການດາເນີນການຂອງບລິສັດ ລວມເຖິງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຄະນະກາມະການກວດສອບຈະລາຍງານ
ຕໍ່ຄະນະກາມະການບລິສັດເພຶ່ອດາເນີນການປັບປຸງແກ້ໄຂພາຍໃນໄລຍະເວລາທີຶ່ຄະນະກາມະການກວດສອບເຫັນສົມຄວນ
ຝ່າຍກວດສອບ



ໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ລາຍງານຕົງຕໍ່ຄະນະກາມະການກວດສອບ ທາໜ້າທີຶ່ກວດສອບການປະຕິບັດງານຂອງທຸກໜ່ວຍ
ງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບທີຶ່ວາງໄວ້
ລວມທັງປະເມີນປະສິດທິພາບແລະຄວາມພຽງພຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນ
ໂດຍຍຶດຫຼັກການກາກັບດູແລ

 ກິດຈະການທີຶ່ດີ
6. ບົດການົດໂທດ
ການຝ່າຝືນຫຼບໍ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຖເປັນການຝ່າຝືນຄາສັົ່ງ ແລະ/ຫຼ ລະບຽບຂອງບລິສັດ
ເຊິຶ່ງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລົງໂທດທາງວິໄນຕາມບລິສັດ ການົດ
7. ການທົບທວນນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຈະມີການທົບທວນນະໂຍບາຍຕາມຄວາມຈາເປັນແລະເໝາະສົມທຸກ 2 ປີ ຫຼ
ເມຶ່ອມີການປ່ຽນແປງຢ່າງມີໃນສາຄັນ ເພຶ່ອໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນ

