
ກກດລະບຽບ ຫ ຫອງຊ ຫອມດກນຕຕ

ຕຕ ຫງຢຢຢ ສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ  ທຕຢ ວຽງຈຕນ,  ເປຕນຫ ຫອງໃຊ ຫເພພຢ ອການສະແດງ,  ໃນຍາມທຕຢ ບບຢ ໄດ ຫໃຊ ຫວຽກ

ແມຢ ນໃຫ ຫນຕກດກນຕຕທ ຫອງຖຕຢ ນໃຊ ຫເປຕນຫ ຫອງຝຝກຊ ຫອມ.

1. ຈຈຸດປະສກງ

 ເພພຢ ອໃຫ ຫເກຕດປະໂຫຍດໃນການຊ ຫອມດກນຕຕ ແລະ ໃຫ ຫທຈຸກຄກນເຂກ ຫາເຖຖງວຕດທະນາທບາໄດ ຫງຢ າຍ.

 ນບາໄປສຢຢ ເສຕ ຫນທາງການເປຕນນຕກດກນຕຕ ເລຕຢ ມຈາກການເປຕນມພສະໝຕກຫຫຕ ຫນ ຈ ກນຮອດມພອາຊຕບ.

 ເພຕຢ ມຄວາມສາມາດ  ແລະ  ການເລຕຢ ມຕກ ຫນຂອງວກງດກນຕຕ  ໂດຍສາມາດເຂກ ຫາຮຢ ວມງານຕຢ າງໆ

ທຕຢ ຈ ຕດຢຢຢ ພາຍນອກ ຫຫ ພ ພາຍໃນສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ.

2. ລະບຽບການນບາໃຊ ຫ

ຫ ຫອງຊ ຫອມເປຕນບຢ ອນຝຝກຊ ຫອມ  ຂອງນຕກດກນຕຕມພສະໝຕກຫຫຕ ຫນ  ແລະ  ມພອາຊຕບ  ໃນການເຮຕດ  ແລະ

ສ ຫາງແນວດກນຕຕ,  ຍຕງເປຕນບຢ ອນສອນດກນຕຕນບາອຕກ.  ໃນຫ ຫອງປະກອບມຕ  ກອງ,  ຄຕບອດ,  ແອມເບສສ,

ແອມກຕຕ ຫາ ແລະ ລະບກບສຽງ (ໄມໂຄໂຟນ, ມຖກເຊຕກ, ລບາໂພງ).

ເປຕດໃຫ ຫໃຊ ຫ ແຕຢ  ວຕນອຕງຄານ ຫາ ວຕນເສກາ ຕາມເວລານຕ ຫ : 

 ວຕນອຕງຄານ ແລະ ພະຫຕດ ແຕຢ  14 ໂມງ 30 ຫາ 19 ໂມງ 30

 ວຕນພຈຸດ ແຕຢ  16 ໂມງ ຫາ 19 ໂມງ 00

 ວຕນສຈຸກ ແຕຢ  14 ໂມງ ຫາ 17 ໂມງ

 ວຕນເສກາ ແຕຢ  9 ໂມງ 30 ຫາ 17 ໂມງ 30

ສະໝຕກເປຕນສະມາຊຖກ

 ທຈຸກຄກນທຕຢ ຕ ຫອງການໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ  ເຖຕງວຢ າຈະສຕງກຕດຢຢຢ ວກງທຕຢ ມຕຕກວຕກນ

ຕ ຫອງໄດ ຫສະໝຕກລກງທະບຽນເປຕນລາຍບຈຸກຄກນ.  ຖຫາວຢ າຍຕງບບຢ ໄດ ຫຕຕ ຫງວກງ

ໃຫ ຫອຕງໃສຢ ຊພຢ ຜຢ ຫທຕຢ ໄດ ຫຮຕບການແຕຢ ງຕຕ ຫງເປຕນຕກວແທນທາງການ ຫຫ ພ ຊກຢ ວຄາວ.

 ຕາງໜ ຫາວກງຕ ຫອງເປຕນຜຢ ຫທຕຢ ບຕນລຈຸນຖຕຖພາວະ  (ຫຫ ພ  ເປຕນຕກວແທນຜຢ ຫປກກຄອງ

ຂອງສະມາຊຖກວກງທຕຢ ເປຕນເຍກາວະຊກນ).  ແລະ  ເປຕນຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບສະຖານທຕຢ ຊ ຫອມ

ພ ຫອມດ ຫວຍເຄພຢ ອງອຈຸບປະກອນ ທຕຢ ນອນຢຢຢ ໃນກກດລະບຽບພາຍໃນ ຊຢ ວງເວລາຊ ຫອມ.

 ການລກງທະບຽນເຂກ ຫາເປຕນສະມາຊຖກ  ຂອງເຍກາວະຊກນ  ຕ ຫອງປະກອບມຕ

ໃບອະນຈຸຍາດຈາກຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບເປຕນຕກວແທນຜຢ ຫປກກຄອງ.

 ການເຂກ ຫາເປຕນສະມາຊຖກ  ຢຢຢ ສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ  ໃນປຕທບາອຖດແມຢ ນຈະບບຢ ໄດ ຫເສຍຄຢ າ  ແຕຢ ປຕຕບຢ ໆມາ  ຈະໄດ ຫຈຢ າຍ

150 000 ກຕບ/ປຕ.

 ຄຢ າປະກອບສຢ ວນ  (ຄຢ າເຊກຢ າ)  ໃນການຊກມໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ  ແມຢ ນກບານກດຢຢຢ  60000  ກຕບ/ເທພຢ ອ

ລວມທຕງເຄພຢ ອງອຈຸບປະກອນພພ ຫນຖານ. ທາງເລພອກແມຢ ນໄດ ຫລະບຈຸລາຍລະອຽດ ຕາມຕາຕະລາງລາຄາລຈຸຢ ມນຕ ຫ.



 ຄວນຈອງຫ ຫອງຊ ຫອມ  ລຢ ວງໜ ຫາຢຢ າງໜ ຫອຍ  1  ອາທຖດ  ການຈອງແມຢ ນຕ ຫອງສກຢ ງແບບຟອມເທກຢ ານຕ ຫນ

ໂດຍການດາວໂຫລດໄດ ຫທຕຢ ແວຕບໃຊຊ  ຂອງສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ  www.iflaos.org ຫຫ ພ

ພກວພຕນພະນຕກງານຫ ຫອງສະໝຈຸດ  mediatheque@if-laos.org ຫຫ ພ  ຜຢ ຫຊຢ ວຍດ ຫານວຕດທະນາທບາ

culture@if-laos.org.

 ໂມງ ເວລາ ຈອງ : 9 ໂມງ 00-12 ໂມງ 30 ແລະ 14 ໂມງ-17 ໂມງ 30 ແຕຢ  ວຕນຈຕນ ຫາ ວຕນສຈຸກ

 ການຈອງແມຢ ນກບານກດຈຢ າຍ ບບຢ ກາຍ  24  ຊກຢ ວໂມງ ກຢ ອນວຕນທຕຈອງ.  ທຈຸກການຍກກເລຕກ ຫຫ ຕງຈາກຈຢ າຍແລ ຫວ

ຈະບບຢ ສກຢ ງເງ ຕນຄພນ.

3. ການນບາໃຊ ຫ

 ສະມາຊຖກວກງ  ຈະໄດ ຫຮຕບການແນະນບາຢຢ າງເຂກ ຫາໃຈ  ໃນການໃຊ ຫເຄພຢ ອງຄຕ ຫງທບາອຖດ

ທຕຢ ສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງຈ ຕດໃຫ ຫ.

 ຫຫອງຊ ຫອມຈະຕ ຫອງສະອາດ ແລະ ຢຢຢ ໃນສະພາບດຕ ຫຫ ຕງຈາກໃຊ ຫງານ.

 ເພພຢ ອຜກນປະໂຫຍດຂອງໝກດທຈຸກຄກນ,  ຜຢ ຫທຕຢ ໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ ຕ ຫອງຮຕບປະກຕນວຢ າ  ຈະຮຕກສາລະດຕບສຽງໃຫ ຫ

ສກມເຫດສກມຜກນ.

 ຜຢ ຫນບາໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມແຕຢ ລະຄກນ  ຄວນແຈ ຫງທຕນທຕ  ຕບຢ ຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບ  ໃນກບລະນຕມຕການເປຢ ເພ,  ຂຕດຂ ຫອງ

ຂອງອຈຸບປະກອນ, ການເສຍຫາຍ ຫຫ ພ ການລຕກ.

 ສາຍ ຕບຢ /ສຽບ (xlr, jack, rca…) ທກຢ ວໄປ ມຕໃຫ ຫພ ຫອມ (ລາຍການມຕຢຢຢ ນບາຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບເຕຕກນຖກ).

 ໂມງເວລາຊ ຫອມຖພກກບານກດໄວ ຫແລ ຫວ,  ຮຽກຮ ຫອງໃຫ ຫຜຢ ຫໃຊ ຫຫ ຫອງ  ປະຕຖບຕດຕາມເວລາຢຢ າງເຄຕຢ ງຄຕດ

ຄພເວລາຕຖດຕຕ ຫງ ແລະ ມ ຫຽນ ລວມນບາກຕນ (15 ນາທຕ ໃນການຕຖດຕຕ ຫງ ແລະ ມ ຫຽນ).

 ໄລຍະເວລາໃນການຊ ຫອມຖພກກບານກດຢຢຢ  1 ຊກຢ ວໂມງ (ລວມທຕງເວລາຕຖດຕຕ ຫງ ແລະ ມ ຫຽນ).

 ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຮຕບຜຖດຊອບ  ເຮຕດໃຫ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມຢຢຢ ໃນສະພາບເກກຢ າ  ຫຫ ຕງຈາກໃຊ ຫງານແຕຢ ລະເທພຢ ອ,  ຕ ຫອງມ ຫຽນ

ແລະ ເຮຕດໃຫ ຫຫ ຫອງຢຢຢ ໃນສະພາບດຕສະອາດ ຫຫ ຕງຈາກທຕຢ ມາໃຊ ຫທຈຸກຄຕ ຫງ.

 ມຕແຕຢ ຜຢ ຫທຕຢ ມ ຕລາຍຊພຢ ໃນການລກງທະບຽນເທກຢ ານຕ ຫນ  ສາມາດໃຊ ຫສະຖານທຕຢ ຊ ຫອມ.

ແຂກຈະບບຢ ໄດ ຫຖພກເຊຕນໂດຍປຕດສະຈາກການຕກກລກງຂອງຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບສະຖານທຕຢ  ແລະ

ແນວໃດກບຢ ຕາມ ຈບານວນຄກນແມຢ ນຖພກຈບາກຕດ.

 ບບຢ ມຕກຖດຈະກບາໃດທາງການຄ ຫາ ທຕຢ ສາມາດເຄພຢ ອນໄຫວໄດ ຫ ຢຢຢ ພາຍໃນສະຖານທຕຢ ແຫຢ ງນຕ ຫ.

http://www.iflaos.org/
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 ຫຫອງຊ ຫອມຈະປຖດທຈຸກວຕນອາທຖດ,  ວຕນພຕກບຈຸນຕຢ າງໆ,  ປຖດໜພຢ ງອາທຖດເພພຢ ອສະຫຫອງວຕນປຕໃໝຢ ລາວ,

ໜພຢ ງອາທຖດ ທ ຫາຍເດພອນ 7 ແລະ ໜພຢ ງອາທຖດ ລະຫວຢ າງວຕນບຈຸນຄຫ ຖດສສມາດ ແລະ ປຕໃໝຢ ສາກກນ.

 ການຈອດຍານພາຫະນະ  ສາມາດຈອດບຢ ອນແຂກມາຢາມ,  ບຢ ອນຫວຢ າງທຕຢ ກບານກດ.

ຈະບບຢ ມຕລກດຄຕນໃດຈອດບຢ ອນຫ ຫອງການໄດ ຫ.

4. ລະບຽບພາຍໃນ

ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ ຂອງສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ ໃຫ ຫປະຕຖບຕດນຕບຖພລະບຽບພາຍໃນ ຢຢ າງເຄຕຢ ງຄຕດ.  ສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ

ຂບສະຫງວນສຖດ ໃນການດຕດແກ ຫລະບຽບສະບຕບນຕ ຫ.

ຂບ ຫ 1 : ການຈຢ າຍຄຢ າປະກອບສຢ ວນ (ຄຢ າເຊກຢ າ)

 ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ ຮຕບຜຖດຊອບຈຢ າຍຄຢ າປະກອບສຢ ວນ (ຄຢ າເຊກຢ າ) ໃນເວລາຈອງ.

ຂບ ຫ 2 : ພຝດຕຖກບາ

ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ ຫ ຫາມເຮຕດ ແລະ ມຕພຝດຕຖກບາ ຢຢຢ ສະຖານທຕຢ ນຕ ຫ ດຕຢ ງຕບຢ ໄປນ ຕ ຫ :

 ສຢບ ແລະ ຊກມໃຊ ຫສຖຢ ງຜຖດກກດໝາຍ ຫຫ ພ ເຫຫ ກ ຫາ.

 ນບາເອກາສຖຢ ງທຕຢ ຜຖດກກດໝາຍ ຫຫ ພ ອຕນຕະລາຍ ເຂກ ຫາມາ.

 ຮຕບປະທານອາຫານ ແລະ ດພຢ ມ ພາຍໃນຫ ຫອງຊ ຫອມ.

 ມຕພຝດຕຖກບາບບຢ ນ ຕບຖພ ທຕຢ ປະເຊຕນໜ ຫາກຕບພະນຕກງານ.

 ທບາລາຍອາຄານ ແລະ ສຖຢ ງຂອງ.

ການລກງໂທດ ໃນເບພ ຫອງຕກ ຫນຈະເປຕນການກຢ າວເຕຝອນ ຈກນເຖຕງຂຕ ຫນບບຢ ໃຫ ຫມາອຕກເລຕຍ.

ຂບ ຫ 3 : ສະພາບສະຖານທຕຢ

 ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຕ ຫອງໄດ ຫພກບກຕບຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບສະຖານທຕຢ  (ພະນຕກງານເຕຕກນຖກ)  ໃນເວລາມາ  ແລະ  ອອກ

ຈາກຫ ຫອງຊ ຫອມທຈຸກເທພຢ ອທຕຢ ມາຊ ຫອມ ເພພຢ ອເປຕນການກວດສະພາບສະຖານທຕຢ .

ຂບ ຫ 4 : ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການຊກດໃຊ ຫ, ເຄພຢ ອງສຢ ວນຕກວ



 ເວລາຊກມໃຊ ຫຫ ຫອງຊ ຫອມ  ແລະ  ອຈຸບປະກອນຂອງສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ,  ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫເປຕນຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບ

ຕບຢ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງວຕດຖຈຸ ແລະ ຄວາມເຈຕບເປຕນຂອງຄກນ ທຕຢ ເກຕດຈາກການນບາໃຊ ຫທຕຢ ບບຢ ຖພກຕ ຫອງ.

 ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫຕ ຫອງຮຕບຜຖດຊອບສ ຫອມແປງ ຫຫ ພ ປຢ ຽນໝກດ ຫຫ ພ ສຢ ວນໃດໜຝຢ ງຂອງເຄພຢ ອງ ແລະ ອຈຸບປະກອນ ທຕຢ ໃຊ ຫ

ໃນເວລາຊ ຫອມ  ທຕຢ ເປຢ ເພ  ຫຫ ພ  ຖພກທ າລາຍ  ຈາກການໃຊ ຫງານທຕຢ ບບຢ ຖພກຕ ຫອງ.

ສຖຢ ງທຕຢ ຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫທຈຸກຄກນຄວນເຮຕດກຢ ອນເລຕຢ ມຊ ຫອມ

ກວດເບຖຢ ງເພພຢ ອຮຕບປະກຕນວຢ າອຈຸບປະກອນນຕ ຫນຢຢຢ ໃນສະພາບດຕ.

 ບບຢ ວຢ າກບລະນຕໃດ  ສະຖາບຕນຝຣຕຢ ງ  ບບຢ ສາມາດຮຕບຜຖດຊອບ  ການເສຍ,  ການລຕກ  ຫຫ ພ  ການເປຢ ເພ

ຂອງສຖຢ ງຂອງສຢ ວນບຈຸກຄກນ  ແມ ຫແຕຢ  ອຈຸບປະກອນ  ແລະ  ເຄພຢ ອງດກນຕຕ.  ຜຢ ຫຮຕບຜຖດຊອບວກງ

ຕ ຫອງຮຕບປະກຕນວຢ າສະມາຊຖກແຕຢ ລະຄກນ  ທຕຢ ເຂກ ຫ ຫາຮຢ ວມການຝຝກຊ ຫອມ  ໄດ ຫເຂກ ຫາໃຈແຈ ຫງຕບຢ ກ ຕບຂບ ຫ

ທຕຢ ໄດ ຫລະບຈຸໄວ ຫໃນກກດລະບຽບພາຍໃນ ແລະ ຍອມຮຕບເງ ພຢອນໄຂຕຢ າງໆ.

ພວກຂ ຫາພະເຈກ ຫາ, ຊພຢ  ແລະ ນາມສະກຈຸນ ຂອງຜຢ ຫຊກມໃຊ ຫ :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................,ຢຕ ຫງຢພນວຢ າ  ຮຕບຊາບລະບຽບພາຍໃນ  ແລະ

ຍອມຮຕບເງ ພຢອນໄຂຕຢ າງໆ.

ທຕຢ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈຕນ, ວຕນທຕ...................................                 ລາຍເຊຕນ


