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ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ພດິສາຄອນ ສສໍະຫວນັ ພະນກັງານວຊິາການ ສາໍນກັງານ ຄຄຊ 
 

ທ່ານຮ ບ່ໍ້ວ່າ ພາຍຫ ງັ ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຫ ກັຊບັ ສໍາເລດັການຂາຍຫ ກັຊບັຂອງຕນົເອງ ແລະ ຈດົ
ທະບຽນ ນນຕະຫ າດຫ ກັຊບັແລວ້ ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວຕອ້ງ  ດ ້ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ນນຮ ບແບບນດ  ຜ ຂ້ຽນ
ເຊ ່ ອວ່າບນັດາທ່ານກໍ່ ອາດຈະ ດອ່້ານ ແລະ ມຄີວາມເຂົາ້ນຈແດ່ແລວ້ບ່ໍຫ າຍກໍ່ ໜອ້ຍແລວ້.  

ອງີຕາມ “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ” ສະບບັເລກທ ີ007 ລງົວນັທ ີ03 
ເມສາ 2014  ດກ້າໍນດົວ່າ: ການລາຍງານ ແມ່ນການລາຍງານການເຄ ່ ອນ ຫວທຸລະກດິຂອງຕນົນຫແ້ກ່ອງົການຄຸມ້
ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ເພ ່ ອຮບັຊາບ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ. ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ແມ່ນ ເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນທີີ່ ມ ີ
ຜນົກະທບົຕໍ່ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຫ ກັຊບັ, ຂໍມ້ ນທີ່ ມຜີນົຕໍ່ ການຕດັສນິນຈຂອງຜ ລ້ງົທນຶ ລວມທງັຂໍມ້ ນທີ່ ເຕະ
ຕອ້ງເຖງິສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ລ້ງົທນຶ ເພ ່ ອນຫມ້ວນຊນົຮບັຊາບ. ພອ້ມນັນ້, ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ 
ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຍງັມພີນັທະທີ່ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ເນ ອ້ນນທີ່  ດລ້າຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີດັ່ ງກ່າວ. 

ເພ ່ ອຢັງ້ຢ ນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກນຫແ້ກ່ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ບໍລສິດັອອກຈາໍ
ໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງແຕ່ຕັງ້ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ 
ຢ່າງນອ້ຍ 2 ຄນົ, ໜຶ່ ງນນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບລາຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ທີ່ ຖ ກແຕ່ງຕັງ້ຕອ້ງແມ່ນຮອງຜ ອໍ້ານວຍການ
ນຫຍ່ຜ ຊ້ີນ້າໍວຽກງານການເງນິ. 

ສໍາລບັຊ່ອງທາງຂອງ ການລາຍງານມ ີສອງ ຊ່ອງທາງຄ : ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ເປນັເອເລກັໂຕຣນກິ 
ຊຶ່ ງລາຍງານນຫແ້ກ່ ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ແມ່ນຕອ້ງເປີດເຜຍີຂໍ ້
ມ ນ ຜ່ານລະບບົເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັສາມາດເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນຜ່ານເວບັ ຊຂອງ
ບໍລສິດັຕນົເອງ ຫ   ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນຊນົອ ່ ນຕາມຄວາມເໝາະ, ແຕ່ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວຕອ້ງເປີດເຜຍີ
ພາຍຫ ງັ ດເ້ປດີເຜຍີຜ່ານລະບບົເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັລາວ. 

ພອ້ມນີ,້ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຂໍມ້ ນ ແລະ ເອກະສານ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຢ່າງໜ່ອຍ 10 ປ.ີ 

ຮ ບແບບການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນປະກອບມ ີ4 ຮ ບແບບຄ : 
1. ແບບປກົກະຕ ິແມ່ນ: ການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຕາມງວດເວລາ ປະກອບມ:ີ ປະຈາໍ ຕມາດ

, ຫກົເດ ອນຕົນ້ປ ີແລະ ປະຈາໍປ.ີ 
2. ແບບກະທນັຫນັ ແມ່ນການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນຕາມເຫດການນດໜຶ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ ປະກອບ

ມ ີຂໍມ້ ນທີ່ ຕອ້ງ ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ພາຍນນ 24 ຊາວສີ່ ຊົ່ ວໂມງ ນນວນັລດັຖະການ, ຂໍມ້ ນທີ່
ຕອ້ງ ລາຍງານ ແລະ ເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນ ພາຍນນ 72 ຊົ່ ວໂມງ ນນວນັລດັຖະການ ແລະ ຂໍມ້ ນທີ່ ຕອ້ງ ລາຍ
ງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ພາຍນນ 14 ວນັ ນບັແຕ່ວນັເປດີກອງປະຊຸມຜ ຖ້ ຮຸນ້ເປນັຕົນ້ ປ. 

3. ແບບຕາມການຮຽກຮອ້ງ ແມ່ນ ການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜຍີຂໍມ້ ນຂອງ ບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັ
ຊບັ ແລະ ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕາມການຮຽກຮອ້ງ ຂອງ ສໍານກັງານຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ. 

4. ແບບຄວາມສະໜກັນຈ ແມ່ນການລາຍງານ ແລະ ເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ ຂອງບໍລສິກັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ 
ບໍລສີດັຈນົທະບຽນ ຕອ້ງການນຫຜ້ ຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ຜ ລ້ງົທນຶຮບັຮ ກ່້ຽວກບັຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວ ເພ ່ ອທີ່ ຈະ ດຮ້ບັຂໍມ້ ນ
ຂ່າວສານຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 

ການລາຍງານ ແລະ ການເປດີເຜຍີຂໍມ້ ນ 
ຂອງບໍລສິດັອອກຈາໍໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ  ບໍລສິດັຈດົທະບຽນ 



ພອ້ມກນັນີ,້ ບໍລສິດັອອກຈໍາໜ່າຍຫ ກັຊບັ ແລະ ບໍໍລສິດັຈດົທະບຽນ ຕອ້ງຊີແ້ຈງ ແລະ ຢ ນຢັງກ່ຽວກບັ 
ຂ່າວລ  ຫ   ຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ ຜ ລ້ງົທນຶ ດຮ້ບັຜ່ານຊ່ອງທາງນດໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ບດົຄວາມທີ່ ເຜຍີແຜ່ຜ່ານພາຫະນະສ ່ ມວນ
ຊນົຕ່າງໆ, ລາຍງານການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງບໍລສິດັ ແລະ ຂໍມ້ ນທີ່ ເປັນຂ່າວລ ຕ່າງໆ ເຖງິວ່າ ຂໍມ້ ນດັ່ ງກ່າວຈະມີ
ຄວາມຈງິ ຫ   ບ່ໍມຄີວາມຈງິ, ມຜີນົ ຫ   ບ່ໍມຜີນົກະທບົຕໍ່ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ລ້ງົທນຶ, ຕໍ່ ລາຄາຫ ກັຊບັ ຫ   
ຕໍການຕດັສນິນຈຂອງຜ ລ້ງົທນຶ. 

ທ່ານສາມາດເປີດເຜີຍຂໍມ້ ນ ແລະ ຕິດຕາມຂໍມ້ ນທີ່ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນເປີດເຜີຍ ທັງໝົດ ດທ້ີ່  
www.Lsx.com.la ແລະ ສກຶສາຂໍມ້ ນເພີ່ ມເຕມີ ຫ   ດາວໂຫລດ “ລະບຽບວ່າດວ້ຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດ
ເຜຍີຂໍມ້ ນ” ສະບບັເລກທ ີ 007 ລງົວນັທ ີ 03 ເມສາ 2014  ດທ້ເີວບ ຊ www.Lsc.gov.la; 
www.BOL.gov.la; www.Lsx.com.la ຫ   ຕດິຕໍ່ ມາຍງັພວກເຮາົໂດຍກງົ ດທ້ີ່  ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການ
ຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ ໂທ: 021 217770, ແຟກັ: 021 217806 “ພວກເຮາົພອ້ມແລວ້ ທີ່ ຈະເປນັສ່ວນໜຶ່ ງນນການນຫ ້
ຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັຫ ກັຊບັນຫແ້ກ່ທ່ານ” 
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