
 ສໍ າລັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ ຂຶ ້ ນທະບຽນເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນປະເທດຍີ ປຸ່ນ 

ພາສາລາວ 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະອາກອນ 12 ຕົວເລກຂອງທ່ານ 
(ຍັງເອີ ້ ນວ່າໝາຍເລກບຸກຄົນ ຫຼື  “ໝາຍເລກຂອງຂ້ອຍ”), ເຊິ່ ງເລີ່ ມຕ້ົນໃນເດື ອນຕຸລາ 2015. 
 

 

 

ໝາຍເລກບຸກຄົນໄດ້ຮັບການອອກໃຫ້ພາຍໃຕ້ລະບົບເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະອາກອນ, ເຊິ່ ງແມ່ນ
ພ້ືນຖານສໍ າລັບການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະການເອົ າຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວທີ່ ກະຈາຍຢູ່ໃນຫຼາຍອົງການເຂົ ້ າກັນພາຍໃຕ້
ຊື່ ຂອງຄົນທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງມັນ. ລະບົບໃຊ້ເປັນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທາງສັງຄົມ ເພ່ືອປັບປຸງປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ 
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະອາກອນ, ນໍ າເອົ າຄວາມສະດວກສະບາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາໃຫ້
ສັງຄົມ, ແລະ ສ້າງສັງຄົມມີ ຄວາມເປັນທໍາ ແລະ ຍຸຕິທໍາ. 
ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ ຂຶ ້ ນທະບຽນເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນປະເທດຍີ ປຸ່ນ (ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄລຍະກາງ, ຜູ້ຢູ່ອາໄສຖາວອນພິ
ເສດ, ອື່ ນໆ) ຈະໄດ້ຮັບໝາຍເລກບຸກຄົນນໍ າອີ ກ. 

 

 

 

 

 ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໃຊ້ເພ່ືອເຮັດໃບຢ້ັງຢື ນ
ລາຍໄດ້ ແລະອາກອນທີ່ ກັກໄວ້, ເຊິ່ ງມີ ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການອາກອນ ແລະປະ
ກັນສັງຄົມ. 

 ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບໍ ລິ ສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ ລິ ສັດ
ປະກັນໄພຕ່າງໆ ເພ່ືອການບັນທຶ ກກ່ຽວກັບເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍໃຊ້ສໍ າລັບຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນ
ການອາກອນ. 

 ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຫ້ອງການບໍ າເນັດ ເພ່ືອຮຽກເອົ າຜົນປະ
ໂຫຍດເງິ ນບໍ າເນັດລູກຈ້າງຂອງທ່ານ. 

 ທ່ານຈະຕ້ອງສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຫ້ອງການເທດສະບານ ເພ່ືອຮັບເອົ າຜົນປະ
ໂຫຍດທາງດ້ານສະຫວັດດີ ການ. 

 

 

 

 

 ຫ້ອງການເທດສະບານຈະສ່ົງບັດແຈ້ງບອກໄປຫາທີ່ ຢູ່ທີ່ ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້. 
ທ່ານອາດຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບບັດແຈ້ງບອກ ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ ຢູ່ປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄວ້. ກະລຸນາຢື ນຢັນ
ທີ່ ຢູ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານໄວ້ລ່ວງໜ້າ. 

 ເລີ່ ມຕ້ົນເດື ອນຕຸລາ 2015, ທຸກໆຄົວເຮື ອນຈະໄດ້ຮັບຊອງທີ່ ມີ ບັດແຈ້ງສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງ
ສະມາຊິ ກຄົວເຮື ອນ, ໂດຍການສ່ົງທີ່ ບັນທຶ ກໄວ້. ບັດນີ ້ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນ ເພາະວ່າມັນພິສູດໝາຍເລກບຸກ
ຄົນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຂະບວນການດໍ າເນີ ນການອາກອນ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ. 
ລະວັງຢ່າຫົຼງໂຍນມັນຖ້ິມໄປລະ. 

 ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍ ໝາຍເລກບຸກຄົນໄດ້. 
ມີ ທາງເລື ອກການສະໝັກຂໍ ໃຫ້ຢູ່ຫຼາຍທາງເຊັ່ ນ: ການສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ບັດໝາຍເລກບຸກຄົນພ້ອມຮູບ
ຖ່າຍໃບໜ້າຂອງທ່ານຄື ນໂດຍທາງໄປສະນີ , ຫຼື ສະໝັກທາງອອນລາຍນ໌ດ້ວຍການໃຊ້ໂທລະສັບ
ຂອງທ່ານຖ່າຍຮູບໃບໜ້າໃສ່. ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການສະໝັກລະອຽດຈະໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານ
ແນະນໍ າທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຊອງທີ່ ຈະໃຫ້ໃນ ຫຼື  ຫັຼງຈາກເດື ອນຕຸລາ 2015. 

 ຈາກນ້ັນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານ. 
ໃນເດື ອນມັງກອນ ຫຼື  ຕ່ໍມາໃນປີ  2016, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກວ່າ ບັດໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງ
ທ່ານພ້ອມອອກໃຫ້ໄດ້ແລ້ວ. ຖ້າທ່ານເລື ອກຈະໄປຮັບເອົ າບັດຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການເທດສະບານ, ກະລຸນານໍ າ
ເອົ າສາມສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ໄປນໍ າ. ການອອກໃຫ້ເທື່ ອທໍາອິ ດແມ່ນຈະບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍເງິ ນ. 
 ບັດແຈ້ງບອກ 
 ໃບແຈ້ງບອກການອອກ (ໄດ້ຮັບຫັຼງຈາກການສະໝັກຂໍ ) 
 ເອກະສານພິສູດຕົນຕົວ (ໃບຂັບຂີ່ , ໜັງສື ຜ່ານແດນ, ບັດການຢູ່ອາໄສ, ອື່ ນໆ) 

1. ໝາຍເລກບຸກຄົນ (ຫຼື ເອີ ້ ນວ່າ “ໝາຍເລກຂອງຂ້ອຍ”) ແມ່ນຫຍັງ? 

2. ຈະໃຊ້ໝາຍເລກບຸກຄົນເມື່ ອໃດ 

3. ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການທີ່ ຈໍ າເປັນ 



 

 

 

  

 ບັດນີ ້ ພິສູດທັງໝາຍເລກບຸກຄົນ ແລະ ຕົວຕົນຂອງທ່ານໃນທຸກຂ້ັນຕອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາຍເລກ
ບຸກຄົນ. ມັນຍັງໃຊ້ເປັນບັດປະຈໍ າຕົວທາງການຂອງທ່ານນໍ າອີ ກ. 

 ທ່ານສາມາດເພ່ີມໃບຢ້ັງຢື ນທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກໃສ່ບັດໄດ້ຟຣີ  ແລະ ໃຊ້ມັນສໍ າລັບການສ່ົງຄື ນອາກອນ
ທາງອອນລາຍນ໌ໄດ້. 

 ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ບັດເພ່ືອຮັບການບໍ ລິ ການຕ່າງໆທີ່ ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານສະໜອງໃຫ້ 
ຕາມທີ່ ອອກໄວ້ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງຂອງມັນ (ຕົວຢ່າງ, ການບໍ ລິ ການຫໍສະໝຸດທ່ົວໄປ, ການອອກໃບຢ້ັງຢື ນ
ການຈົດທະບຽນຕາປະທັບ). ບາງເທດສະບານຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານສະດວກຊື ້ ອອກໃບຢ້ັງຢື ນສາທາ
ລະນະໃຫ້ອີ ກ. 

 ບັດຂຶ ້ ນທະບຽນຜູ້ຢູ່ອາໄສພ້ືນຖານຂອງທ່ານຈະນໍ າໃຊ້ໄດ້ຈົນຮອດວັນໝົດອາຍຸຂອງມັນ. ເຖິງແນວໃດ
ກ່ໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງສ່ົງມັນຄື ນ ເມື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບບັດໝາຍເລກບຸກຄົນ. 

 ຊິ ບ IC ຢູ່ເທິ ງບັດໝາຍເລກບຸກຄົນຈະມີ ຊື່ , ທີ່ ຢູ່, ວັນເດື ອນປີ ເກີ ດ, ເພດ, ໝາຍເລກບຸກຄົນ, ແລະ ຂໍ ້ ມູນ
ອື່ ນໆຂອງທ່ານຂຽນໄວ້ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງບັດ, ພ້ອມທັງໃບຢ້ັງຢື ນອີ ເລັກໂທຣນິ ກ ໃນບ່ອນທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
ຈະບໍ່ ມີ ການບັນທຶ ກຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວທີ່ ລະອຽດອ່ອນໄວ້ເຊັ່ ນ: ລາຍຮັບຂອງທ່ານ. 

 

 

 

 

 

 ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດໃຊ້ ຫຼື  ເກັບເອົ າໝາຍເລກບຸກຄົນ ນອກຈາກວ່າໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຕາມກົດ
ໝາຍ. ຢ່າສະແດງໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ອື່ ນຮູ້ແບບບໍ່ ມີ ຄວາມຮອບຄອບ. 

 ຜູ້ໃດກ່ໍຕາມທີ່ ໄດ້ໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງຜູ້ອື່ ນມາແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃດໜ່ຶງທີ່ ຈັດການໝາຍເລກບຸກຄົນຂອງຜູ້ອື່ ນ ຜູ້ທີ່ ເອົ າໄຟລ໌ ທີ່ ມີ ໝາຍເລກບຸກຄົນ ຫຼື  ຂໍ ້ ມູນສ່ວນ
ຕົວອື່ ນທີ່ ລະອຽດອ່ອນໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີ ສາມໃນຮູບແບບທີ່ ຜິດກົດໝາຍແມມ່ນຈະຖື ກລົງໂທດ. 

 

 

 

 ຂໍ ້ ມູນສູນໂທລະສັບ 

 
0570-20-0178 (ພາສາຍີ ປຸ່ນ) 
0570-20-0291 (ພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີ ນ, ພາສາເກົາຫຼີ , ພາສາສະເປນ, ແລະ ພາສາປັອກຕຸຍການ) 
[ຈົນຮອດວັນທີ  30 ກັນຍາ 2015] 

9:30-17:30 ວັນທໍາມະດາ (ປິ ດວັນເສົ າອາທິ ດ, ວັນພັກທາງການ, ວັນພັກສ່ົງທ້າຍປີ ເກ່ົາ/ຕ້ອນຮັບປີ ໃໝ່) 
[1 ຕຸລາ 2015 ຫາ 31 ມິນາ 2016] 

9:00-20:30 ວັນທໍາມະດາ, 9:30-17:30 ວັນທໍາມະດາ ແລະ ວັນເສົ າອາທິ ດ 
ໝາຍເຫດ: ຈະມີ ການເກັບຄ່າໂທ ເພາະວ່ານີ ້ ເປັນການບໍ ລິ ການ Navi-Dial. 

 

 

 

4. ບັດໝາຍເລກບຸກຄົນແມ່ນຫຍັງ? 

5. ຂໍ ້ ຄວນລະວັງໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ າໃຊ້ໝາຍເລກບຸກຄົນ 

6. ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ 

ກະລຸນາຄຸ້ມຄອງນໍ າໃຊ້ໝາຍເລກບຸກຄົນ
ຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ 

ມັນນໍ າໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ. 


