
 

 

ໂປຼໂມຊ ັ່ ນ ຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ສ າລ ບລູກຄາ້ທ ັ່ ຊ  ້ປະກ ນສຸຂະພາບ ສະບາຍ
ໃຈ ເເລະ ປະກ ນຊ ວດິ ອ ຊ   

ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂ 

1. ໄລຍະເວລາຂອງ ໂປຼໂມຊ ັ່ ນ ຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ສ າລ ບ ສ າລ ບລູກຄາ້ທ ັ່ ຊ  ້ປະກ ນສຸຂະພາບ ສະບາຍໃຈ ເເລະ 

ປະກ ນຊ ວດິ ອ ຊ  ("ໂປຼໂມຊ ັ່ ນ") ເລ ັ່ ມແຕັ່  ວ ນທ  1 ກຸມພາເຖງິ ວ ນທ  30 ມ ຖຸນາ 2022 ("ໄລຍະເວລາ ໂປຼໂມຊ ັ່ ນ"). 

2. ໂປຼໂມຊ ັ່ ນ ຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ໂດຍບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ. 

3. ລາຍການຂອງໂປຼໂມຊ ັ່ ນ: 

ລູກຄາ້ທຸກຄນົຂອງບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ຜູທ້ ັ່ ຊ ຜ້ະລດິຕະພ ນປະກ ນສຸຂະພາບ ສະບາຍໃຈ 

ເເລະ ປະກ ນຊ ວດິ ອ ຊ ໃນຊັ່ ວງເວລາໂປຼໂມຊ ັ່ ນຈະມ ເງ  ັ່ອນໄຂເຂົາ້ຮັ່ ວມ ("ຜູມ້  ເງ  ັ່ອນໄຂ") ໃນການຈ ບສະຫລາກຮ ບຂອງ

ລາງວ ນ ຈະໄດຈ້  ດຂ ນ້ໃນວ ນທ  22 ກ ລະກດົ 2022 ເຊິັ່ ງຜູທ້ ັ່ ຊະນະເລ ດ ຈະຖ ກຄ ດເລ ອກແບບຊຸມ ເພ ັ່ ອຮ ບລາງວ ນຕ ັ່ ໄປ

ນ  ້*:` 

# ຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ: 
 ໃນວ ນທ  22 ກ ລະກດົ 2022 
 ລາງວ ນທ  1: ແພ ກເກ ດທ ັ່ ພ ກຢູັ່ ຫລວງພະບາງ 2 ຄ ນ+ ປ ລ້ດົໄຟໄປກ ບ (ຈ ານວນ 2 ທັ່ ານ), (ຈ ານວນ 01 ລາງວ ນ) 
 ລາງວ ນທ  2: ແພ ກເກ ດທ ັ່ ພ ກຢູັ່ ວ ງວຽງ 1 ຄ ນ (ຈ ານວນ 02 ລາງວ ນ) 
 ລາງວ ນທ  3: ແພ ກເກ ດປະກ ນໄພອຸປະຕເິຫດສັ່ ວນບຸກຄນົ (ຈ ານວນ 07ລາງວ ນ) 

* ເງ  ັ່ອນໄຂເປ ນໄປຕາມບ ລສິ ດກ ານດົ ແລະ ສດິໃນການປັ່ ຽນແປງໄດໂ້ດຍບ ັ່ ແຈງ້ໃຫຊ້າບກັ່ ອນລັ່ ວງໜາ້ 

 

4. ເງ  ັ່ອນໄຂຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ ("ຜູມ້  ສດິໄດຮ້ ບ") ແຕັ່ ລະຄນົຈະໄດຮ້ ບສດິໃນການຈ ບສະຫລາກເພ ັ່ ອຮ ບຂອງລາງວ ນ ແມັ່ ນອ ັ່ ງໃສັ່

ຮູບແບບສ ນຍາປະກ ນໄພທ ັ່ ທັ່ ານຊ  ້ດ ັ່ ງຕ ັ່ ໄປນ .້ 
 

ຜະລດິຕະພ ນ ຈ ານວນສະຫລາກ 
ປະກ ນສຸຂະພາບ ສະບາຍໃຈ - ແບບລາຍບຸກຄນົ,ຄອບຄວົ ຫຼ  ແບບກຸັ່ ມ 1 ສ ນຍາ ຕ ັ່  1 ສະຫລາກ 
ປະກ ນຊ ວດິ ອ ຊ  - (ສະເພາະສ ນຍາທ ັ່ ຈັ່ າຍຄັ່ າທ ານຽມເປ ນລາຍປ ) 1 ສ ນຍາ ຕ ັ່  1 ສະຫລາກ 

 

5.  ເອກະສານຕັ່ າງໆສ າລ ບການອອກສ ນຍາຕອ້ງສົັ່ ງ ແລະ ຄັ່ າທ ານຽມຕອ້ງຈັ່ າຍ ພາຍໃນກ ານດົເວລາຂອງໂປຣໂມຊ ນ. 
6. ສ າລ ບ ລາງວ ນທ  1 ແລະ ລາງວ ນທ  2 ຜູໂ້ຊກດ ສາມາດລະບຸວ ນທ  ຂອງການເດ ນທາງແລະແຈງ້ຕ ັ່ ທາງບ ລສິ ດຢັ່ າງ

ໜອ້ຍ 14 ວ ນລ ດຖະການ ໃນການດ າເນ ນເອກະສານຕັ່ າງໆ, ຖາ້ຫາກມ ການຈອງໄປແລວ້ ແມັ່ ນບ ັ່ ສາມາດຍກົເລ ກ ຫຼ  
ປັ່ ຽນແປງໄດ,້ ຜູໂ້ຊກດ ທ ັ່  ໄດຮ້ ບລາງວ ນແມັ່ ນຕອ້ງຮ ບຜດິຊອບຈັ່ າຍຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍຕັ່ າງໆທ ັ່ ອາດເກ ດຂ ນ້ທ ັ່ ນອກເໜ ອຈາກ
ຂອບເຂດຄວາມຮ ບຜດິຊອບດາ້ນຂອງລາງວ ນທ ັ່ ເຮາົມອບໃຫທ້ ັ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ (ຂ 3້). 



 

 

7. ການຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ຈະຈ ດຂ ນ້ໃນວ ນທ  ທ ັ່  ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ (ຂ 3້) ສະຖານທ ັ່ ຫອ້ງການບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ
ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ, ໜັ່ ວຍ 31, ຖະຫນນົກ າແພງເມ ອງ, ບາ້ນ ທາດຫລວງໃຕ,້ ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈ ນ, ສປປ ລາວ.  
 

8. ບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ສະຫງວນສດິທ ັ່ ຈະຍກົເລ ກການເຂົາ້ຮັ່ ວມຂອງຜູທ້ ັ່ ບ ັ່ ມ  ເງ  ັ່ອນໄຂ ໂດຍ

ການຕ ດສນິໃຈຂອງບ ລສິ ດ. 

9. ສ ນຍາປະກ ນໄພ ທ ັ່ ບ ັ່ ຈັ່ າຍຄັ່ າທ ານຽມ ແລະ/ຫຼ  ມ ການຍກົເລ ກສ ນຍາ ຈະບ ັ່ ມ  ເງ  ັ່ອນໄຂ ເຂົາ້ຮັ່ ວມໃນການຈ ບສະຫລາກ

ຮ ບລາງວ ນ. ບ ລສິ ດພງົ ສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ສະຫງວນສດິໃນການປັ່ ຽນແທນຜູຊ້ະນະສ າລ ບການເຂົາ້

ຮັ່ ວມການຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ຖາ້ກວດພບົວັ່ າ ບ ັ່ ມ  ເງ  ັ່ອນໄຂຖ ກຕອ້ງ ຈາກເຫດຜນົທ ັ່  ບ ັ່ ໄດຈ້ັ່ າຍຄັ່ າທ ານຽມປະກ ນໄພ 

ແລະ/ຫຼ  ມ ການຍກົເລ ກສ ນຍາ ກັ່ ອນວ ນທ ມ ຜນົບ ງຄ ບໃຊ ້ຫຼ  ອ ັ່ ນໆ. 

10. ສ ນຍາ ປະກ ນໄພທ ັ່ ຍກົເລ ກ ຈະບ ັ່ ມ  ເງ  ັ່ອນໄຂ ໄດຮ້ ບຂອງລາງວ ນພາຍໃຕໂ້ປຼໂມຊ ນນ .້ 

11. ຜູທ້ ັ່ ໄດຮ້ ບລາງວ ນ ຈະໄດຮ້ ບການແຈງ້ ທາງ ໂທລະສ ບ ພາຍໃນໜ ັ່ ງເດ ອນ ນ ບຈາກວ ນທ ັ່ ຈ  ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ແລະ 

ຕອ້ງເຂົາ້ມາຮ ບລາງວ ນຢູັ່ ຫອ້ງການ ຂອງບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ. ຖາ້ບ ັ່ ເຂົາ້ມາຮ ບລາງວ ນ ພາຍໃນ

ເວລາ 2 ອາທດິ ນ ບຈາກວ ນທ ັ່ ໄດຮ້ ບແຈງ້ ກ ັ່ ຈະຫມດົສດິໃນການຮ ບຂອງລາງວ ນ ແລະ ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອ

ພ ເອ) ຈ າກ ດ ສະຫງວນສດິໃນການປຽັ່ນແທນ ຜູທ້ ັ່ ບ ັ່ ມ  ສດິໄດຮ້ ບລາງວ ນ ຫຼ  ຈ  ດການກ ບລາງວ ນຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ຜູ ້

ທ ັ່ ໂຊກດ ໄດຮ້ ບລາງວ ນ ຈະຕອ້ງເຊ ນໃບຮ ບຮູ ້ ສ າລ ບການຮ ບຂອງລາງວ ນ. ຖາ້ຜູໄ້ດຮ້ ບລາງວ ນບ ັ່ ສາມາດມາຮ ບລາງວ ນ

ດວ້ຍຕນົເອງ ສາມາດມອບໃຫຜູ້ອ້ ັ່ ນມາຮ ບແທນ ໂດຍມ ໃບມອບສດິເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນ. ຜູທ້ ັ່ ໄດຮ້ ບການມອບສດິຕອ້ງ

ສະແດງເອກະສານຢ ງ້ຢ ນຕວົຕນົ. ພາຍຫຼ ງການຮ ບລາງວ ນ, ຜູ ້ໄດຮ້ ບລາງວ ນຈະບ ັ່ ໄດຮ້ ບອະນຸຍາດໃຫຍ້ກົເລ ກສ ນຍາ

ປະກ ນໄພ. 

12. ລາງວ ນທ ັ່ ຜູໂ້ຊກດ ໄດຮ້ ບ ແມັ່ ນບ ັ່ ສາມາດໂອນ ຫລ  ແລກປັ່ ຽນເປ ນເງນິສດົ, ເຄດດິ ຫຼ  ປະເພດໃດໆ.  ບ ລສິ ດພງົ

ສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ສາມາດຕ ດສນິໃຈທດົແທນ ຫຼ  ປັ່ ຽນແທນຂອງລາງວ ນ ທ ັ່ ມ  ມູນຄັ່ າເທົັ່ າກ ນ ຫຼ  ຄາ້ຍຄ 

ກ ນໄດທຸ້ກເວລາ ໂດຍບ ັ່ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຊ້າບລັ່ ວງໜາ້. 

13. ລາງວ ນ ທ ງໝດົ ແມັ່ ນຂ ນ້ກ ບມາດຕະຖານ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂຂອງຜູບ້ ລກິານທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ. ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ 

(ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ບ ັ່ ຮ ບຜດິຊອບໃນສິັ່ ງໃດໆ ສ າລ ບຄວາມຖ ກຕອ້ງ, ການນ າໃຊ,້ ຄວາມເໝາະສມົ ຫຼ  ຄວາມແທດເຫມາະ 

ຂອງຂ ວນ ຫລ  ລາງວ ນ, ເຊິັ່ ງທ ງຫມດົຈະເປ ນຄວາມຮ ບຜດິຊອບຂອງຜູບ້ ລກິານ. ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) 

ຈ າກ ດ ບ ັ່ ມ  ການຄ າ້ປະກ ນໃດໆກັ່ ຽວກ ບຂອງຂ ວນ ຫລ  ລາງວ ນ. 

14. ບ ລສິ ດພງົ ສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ບ ັ່ ມ  ຄວາມຮ ບຜດິຊອບໃດໆໃນການຮຽກຮອ້ງ, ການສູນເສຍ, ຄວາມ

ເສຍຫາຍ, ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍ, ຜນົປະໂຫຍດ ຫຼ  ຄັ່ າໃຊຈ້ັ່ າຍທ ັ່ ເກ ດຂ ນ້ຈາກໂປຼໂມຊ ນ, ການຈ ບສະຫລາກຮ ບລາງວ ນ ຫລ  ຈາກ

ລາງວ ນ. 



 

 

15. ບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ສະຫງວນສດິໃນການຕ ດສນິໃຈ ໃນການຢຸດຕ ິ ໂປຼໂມຊ ນ ຫລ  

ປັ່ ຽນແປງ, ລບົລາ້ງ ຫຼ  ເພ ັ່ ມເຕ ມ ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂດ ັ່ ງກັ່ າວແຕັ່ ລະໄລຍະໂດຍບ ັ່ ມ  ການແຈງ້ລັ່ ວງໜາ້ ລວມທ ງການຈ ດ

ສ ນ, ຈ ານວນໂອກາດ, ລາງວ ນ, ໄລຍະເວລາ, ວ ນທ ຂອງການຄ ດເລ ອກຜູຊ້ະນະ ຫຼ  ຫຼ  ກການຂອງການໃຫຂ້ອງຂວ ນ, ແລະ 

ສິັ່ ງອ ັ່ ນໆທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບໂປຼໂມຊ ັ່ ນ.  ການຕ ດສນິໃຈທ ງໝດົ ຂອງບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ຈະເປ ນ

ຂ ຕ້ກົລງົສຸດທາ້ຍ ແລະ ມ ຜນົບ ງຄ ບໃຊຕ້ ັ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມທຸກຄນົ. ຈະບ ັ່ ມ  ການຕດິຕ ັ່ ສ ັ່ ສານ ຫລ  ການອຸທອນໃດໆ. 

16. ການຕ ດສນິໃຈຂອງ ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ໃນທຸກໆເລ ັ່ ອງທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບໂປຼໂມຊ ັ່ ນຈະເປ ນ

ການຕ ດສນິໃຈສຸດທາ້ຍ ແລະ ມ ຜນົບ ງຄ ບໃຊຕ້ ັ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມທ ງໝດົ. ຍກົເວ ນ້ການແຈງ້ທາງໂທລະສ ບກັ່ ຽວກ ບສດິທ ິ ແລະ 

ການມາຮ ບຂອງຂ ວນ ຫລ  ລາງວ ນຜູໂ້ຊກດ , ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ຈະບ ັ່ ມ  ພ ນທະໃນການຕດິຕ ັ່

ພວົພ ນໃດໆກັ່ ຽວກ ບເລ ັ່ ອງໂປຼໂມຊ ັ່ ນ. ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ມ  ຄວາມບ ັ່ ສອດຄັ່ ອງລະຫວັ່ າງຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂ ແລະ ແຜັ່ ນພ ບ, 

ອຸປະກອນການຕະຫຼາດ ຫຼ  ອ ັ່ ນໆທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບກ ບໂປຼໂມຊ ັ່ ນ, ບ ນດາຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂ ເຫຼົັ່ ານ ຈ້ະມ ຜນົບ ງຄ ບໃຊຕ້ ັ່

ໄປ. 

17. ຖາ້ຜູໄ້ດຮ້ ບລາງວ ນບ ັ່ ມາຮ ບລາງວ ນຫຼ ບ ັ່ ສາມາດຕດິຕ ັ່ ໄດ ້ຫລ ງຈາກສອງອາທດິນ ບແຕັ່ ມ  ປ້ະກາດຜູໂ້ຊກດ , ຂອງລາງວ ນ

ດ ັ່ ງກັ່ າວ ຈະຖ ວັ່ າສະລະສດິ ຕາມການຕ ດສນິໃຈຂອງ ບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ. ຜູທ້ ັ່ ເສ ຍສດິໃນ

ການຮ ບລາງວ ນຕາມທ ັ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນນ ຈ້ະບ ັ່ ມ  ສດິໄດຮ້ ບຄັ່ າຕອບແທນໃດໆເຖງິວັ່ າຈະບ ັ່ ໄດຮ້ ບແຈງ້ຕ ັ່ ຜູທ້ ັ່ ໄດຮ້ ບລາງວ ນກ ັ່

ຕາມ. 

18. ຜູໂ້ຊກດ  ເຫ ນດ ວັ່ າ ໃຫບ້ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ, ບ ລສິ ດ ຫຼ  ບຸກຄນົທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ຫຼ  ບຸກຄນົທ 

ສາມທ ັ່ ເປ ນເອກະລາດ (ຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ) ສາມາດນ າໃຊ ້ ແລະ ເປດິເຜ ຍຂ ມູ້ນຕັ່ າງໆ ທ ັ່ ບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ

ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ເກ ບກ າໄວເ້ພ ັ່ ອໃຊສ້ າລ ບກ ລະນ ຕັ່ າງໆ, ການອອກສ ນຍາປະກ ນໄພ, ການໃຫຄ້ າປ ກສາ ຫຼ  ຂ ້

ມູນກັ່ ຽວກ ບຜະລດິຕະພ ນ ແລະ ການບ ລກິານ ຊ ັ່ ງບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ເຫ ນວັ່ າ ເປ ນປະໂຫຍດ 

ແລະ ເພ ັ່ ອການສ ັ່ ສານຕັ່ າງໆ 

19. ຜູທ້ ັ່ ໄດຮ້ ບລາງວ ນ ຖ ວັ່ າໄດຕ້ກົລງົເຫ ນດ ເຂົາ້ຮັ່ ວມກດິຈະກ າການໂຄສະນາເຜ ຍແຜັ່ ທ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກ ບໂປຼໂມຊ ັ່ ນ ທ ັ່ ຈ  ດ

ໂດຍບ ລສິ ດ ພງົສະຫວ ນ ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ. ແລະ ຖ ວັ່ າຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມໄດອ້ະນຸຍາດໃຫບ້ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ 

(ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ເປ ດເຜ ຍ ແລະ ເຜ ຍແຜັ່  ຊ ັ່ ຂອງຕນົຕ ັ່ ບຸກຄນົໃດກ ັ່ ຕາມແລະໃນຮູບແບບໃດກ ັ່ ຕາມທ ັ່ ບ ລສິ ດພງົສະຫວ ນ

ປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ເຫ ນວັ່ າເໝາະສມົ. 

20. ການຍອມຮ ບລາງວ ນ ຖ ວັ່ າຜູໂ້ຊກດ ເຫ ນດ ອະນຸຍາດໃຫບ້ ລສິ ດພງົສະຫວ ນປະກ ນໄພ (ເອພ ເອ) ຈ າກ ດ ນ າ ໃຊຊ້ ັ່ , ຮູບ

ພາບ, ສຽງ ແລະ/ຫຼ  ຮູບຂອງຜູຮ້ ບ / ຜູ ້ໂຊກດ  ສ າລ ບການໂຄສະນາ, ການຕະຫຼາດ ແລະ/ຫຼ  ຈດຸປະສງົອ ັ່ ນໆໂດຍບ ັ່ ໄດຮ້ ບຄັ່ າ

ຕອບແທນ ຍກົເວ ນ້ໃນກ ລະນ ທ ັ່ ຖ ກຫາ້ມໂດຍກດົໝາຍ 

21. ໂປຼໂມຊ ນ, ຂ ກ້ ານດົ ແລະ ເງ  ັ່ອນໄຂເຫຼົັ່ ານ  ້ແມັ່ ນຢູັ່ ພາຍໃຕ ້ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມສາມາດຢ ັ່ ນຂ ້

ຮຽກຮອ້ງ, ການຂ ດແຍງ້ ສະເພາະຕ ັ່ ສານຂອງ ສປປ ລາວ ເທົັ່ ານ ນ້. 



 

 

22. ເງ  ັ່ອນໄຂ ແລະ ຂ ກ້ ານດົເຫຼົັ່ ານ  ້ຈະບ ັ່ ມ  ການບ ງຄ ບໃຊ ້ຕ ັ່ ກ  ບບຸກຄນົຜູທ້ ັ່ ບ ັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ. 
 


