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ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັໃນສນູຜາ່ຕດັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ 

ສະພານຕິບິນັຍດັຣຖັມນິນໂີຊຕາ 2004 

 
 

144.651 ຄນົເຈບັແລະຜູຢູ້ອ່າໄສໃນສະຖານພະຍາບານສຂຸະພາບ; ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຕາ່ງໆ.  

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 1. ເຈດຕະນາຂອງກດົໝາຍ. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງສະພານຕິບິນັຍດັແລະຈດຸປະສງົຂອງຖະແຫຼງການນີທ່ີ້ 

ຈະສ ົ່ງເສມີຜນົປະໂຫຍດ ແລະຄວາມເປັນຢູດ່ຂີອງບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານຕາ່ງໆ. ບ່ໍມສີະຖານພະຍາບານ 

ໃດທ່ີຈະສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ນົເຈບັ ສະຫຼະສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍອາ້ງເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົໃນສະຖານ 

ພະຍາບານ. ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຄນົເຈບັ ຫືຼ, ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈ, ສາມາດຊອກ 

ຫາເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດໃ້ນນາມຂອງຄນົເຈບັ. ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈຍງັອາດຊອກເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີ ້

ໃນນາມຂອງຄນົເຈບັທ່ີມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຜາ່ນທາງອງົການບໍລິຫານ ຫືຼ ສານພິສດູພິໄນກາໍ ຫືຼ ສານຂອງຄາວຕີ້

ໂດຍໃຫພິ້ພາກສາຕດັສນິການເປັນຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ການເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. ໂດຍຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົອອກມາຂອງການດາໍເນນີຄະດ ີ

ໃນດາ້ນການບງັຄບັຄະດ ີທາງສະຖານພະຍາບານອາດປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍ 

ສດຸຈະລິດໃຈ. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງມາດຕານີທ່ີ້ວາ່ ສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານທາງສາສະໜາແລະພນົລະເມອືງຂອງຄນົເຈບັ,  

ລວມເຖງິ ສດິທິໃນການຕດັສນິໃຈສວ່ນຕວົຢາ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະການມທີາງເລືອກຕາ່ງໆ, ຈະບ່ໍຖກືລະເມດີ 

ແລະວາ່ສະຖານພະຍາບານຄວນຊຸກຍູແ້ລະຊວ່ຍເຫືຼອ ໃນການນາໍໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ.້ 

 

ນຍິາມ 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 2. ນຍິາມ. ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງຂໍຍ້ອ່ຍທີ 4 ຫາ 9, 12, 13, 15, 16, ແລະ 18 ຫາ 20, ຄາໍວາ່ "ຄນົເຈບັ" 

ຍງັໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທ່ີຮບັເອົາການບໍລິການດແູລສຂຸະພາບທ່ີສນູຜາ່ຕດັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 4. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິຕາ່ງໆ.  ໃນເວລາຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ, ຄນົເຈບັຄວນຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິສດິທິທາງ

ກດົໝາຍເພ່ືອເປັນການປກົປ້ອງເຂົາເຈົາ້ໃນລະຫວາ່ງການນອນປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ຕະຫຼອດເວລາທ່ີຮບັ

ການປ່ິນປວົຮກັສາໃນຊຸມຊນົ ແລະວາ່ ສດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັການບນັລະຍາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສດິທິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນພາກສວ່ນນີ.້ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີສມົເຫດຜນົຄວນມໃີຫສ້າໍລບັ

ບກຸຄນົທ່ີມບີນັຫາດາ້ນການສື່ ສານ, ແລະບນັດາບກຸຄນົທ່ີເວ້ົາພາສາອື່ ນທ່ີບ່ໍແມນ່ພາສາອງັກດິ. ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ໃນ    

ປດັຈບຸນັຂອງສະຖານພະຍາບານ, ການສອບສວນຂອງຣຖັ ແລະອງົການດແູລສຂຸະພາບໃນທອ້ງຖິ່ນ, ແລະຄາໍອະທິບາຍ

ເພ່ີມເຕມີຂອງຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິນ ັນ້ຄວນມໃີຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັ, ຜູປ້ກົຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫືຼ ຕວົແທນທ່ີເຂົາເຈົາ້

ເປັນຜູເ້ລືອກ ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂໍຢາ່ງສມົເຫດຜນົໄປເຖງິຜູບໍ້ລິຫານ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບອາໍນາດ, ໂດຍໃຫສ້ອດ

ຄອ່ງກບັບດົບດັຍດັທີ 13, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນຂໍມ້ນູ, ແລະມາດຕາທີ 626,557, ທ່ີກຽ່ວກບັຜູໃ້ຫຍ່

ທ່ີດອ້ຍໂອກາດ. 
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ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 5. ການປ່ິນປວົດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ.  ບນັດາຄນົເຈບັມສີດິທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມເອືອ້

ເຟ້ືອແລະຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເປັນບກຸຄນົຂອງເຂົາເຈົາ້ຈາກພະນກັງານ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການໃນສະຖານ 

ພະຍາບານ.  

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 6. ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີເໝາະສມົ. ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົຮກັສາແລະດແູລໂດຍອງີໃສ່

ຄວາມຕອ້ງການສວ່ນບກຸຄນົ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 7.  ຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົຂອງແພດໝໍ. ຄນົເຈບັຄວນມ ີຫືຼ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັຊື່ , ທ່ີຢູທ່ລຸະກດິ, 

ເບໂີທຣະສບັ, ແລະຄວາມຊຽ່ວຊານສະເພາະ, ຖາ້ວາ່ມ,ີ ຂອງແພດໝໍທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການປະສານງານການເບິ່ ງ

ແຍງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການ

ເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ

ຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 8. ຄວາມສາໍພນັກບັບໍລິການສຂຸະພາບອື່ ນໆ.   ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີໄດຮ້ບັການບໍລິການຈາກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ພາຍນອກມສີດິ, ຖາ້ຫາກຮອ້ງຂໍ, ທ່ີຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິ ຂໍມ້ນູລກັສະນະສວ່ນຕວົຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການນ ັນ້. ຂໍມ້ນູ

ດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວມເຖງິ ຊື່ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການພາຍນອກ, ທ່ີຢູ ່ແລະຄາໍອະທິບາຍລກັສະນະຂອງການບໍລິການທ່ີອາດໃຫ.້  ໃນ

ກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດ ຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົ

ເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະ

ເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 9. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ. ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູປດັຈບຸນັທ່ີຄບົຖວ້ນຈາກໝໍຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີກຽ່ວກບັ 

ການບ ົ່ງມະຕພິະຍາດຂອງເຂົາເຈົາ້, ການປ່ິນປວົ, ທາງເລືອກອື່ ນ, ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ແລະການຄາດໝາຍອາການຂອງ

ພະຍາດ ຕາມທ່ີກາໍນດົໂດຍໜາ້ທ່ີທາງກດົໝາຍ ຂອງແພດໝໍທ່ີຈະຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີ.້ ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນມຮີບູແບບ

ແລະພາສາທ່ີຄນົເຈບັສາມາດເຂົ້າໃຈໄດຢ້າ່ງພໍສມົຄວນ. ຄນົເຈບັສາມາດມຄີນົຢູນ່າໍ ເຊ່ັນ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົ

ແທນອື່ ນໆ ທ່ີເລືອກໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງ. ຂໍມ້ນູນີ ້ຄວນປະກອບດວ້ຍຜນົການປ່ິນປວົໃນທາງການແພດ ຫືຼ ຜນົທາງຈດິໃຈທ່ີ

ສາໍຄນັ ແລະທາງເລືອກສາໍຮອງອື່ ນໆ. ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດ ້

ບນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ  

ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. ບກຸຄນົມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຂໍມ້ນູນີ.້ 

 

ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີທນົທກຸທໍລະມານຈາກມະເຮັງເຕ້ົານມົໃນຮບູແບບໃດໆ ຄວນໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຢາ່ງຄບົຖວ້ນ, ກອ່ນ 

ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ ແລະໃນລະຫວາ່ງການພກັອາໄສຂອງເຂົາ, ເຖງິວທີິການປ່ິນປວົທ່ີມປີະສດິທິພາບອື່ ນໆ  

ທງັໝດົທ່ີແພດໝໍຜູປ່ິ້ນປວົນ ັນ້ມຄີວາມຮູດ້,ີ ລວມເຖງິ ການຜາ່ຕດັ, ການສອ່ງລງັສ,ີ ຫືຼ ການປ່ິນປວົໂດຍໃຊເ້ຄມບີາໍບດັ 

ຫືຼ ການໃຊວ້ທີິການປ່ິນປວົຫຼາຍແບບຮວ່ມກນັ ແລະຄວາມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວທີິການປ່ິນປວົແຕລ່ະວທີິນ ັນ້. 
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ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 12. ສດິທິໃນການປະຕເິສດການເບິ່ ງແຍງ. ຄນົເຈບັທ່ີມຄີວາມສາມາດຄວນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການປ່ິນປວົ 

ໂດຍອງີໃສຂ່ໍມ້ນູທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນຂໍຍ້ອ່ຍທີ 9.  ໃນກລໍະຄນົເຈບັບ່ໍສາມາດເຂົ້າໃຈສະພາບການຕາ່ງໆ ແຕຍ່ງັບ່ໍໄດຖ້ກື 

ວນິດິໄສຕດັສນິວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ຫືຼ ເມ ື່ອຂໍກ້າໍນດົທາງກດົໝາຍຈາໍກດັສດິທິໃນການປະຕເິສດການປ່ິນປວົ, ເງ ື່ອນໄຂ 

ແລະສະພາບການຕາ່ງໆ ຄວນໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວຢ້າ່ງຄບົຖວ້ນໂດຍແພດໝໍທ່ີເບິ່ ງແຍງໃນປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງ 

ຄນົເຈບັ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 13. ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈທ່ີເປັນການທດົລອງ. ຕອ້ງມກີານຂໍເອົາຄາໍຍນິຍອມທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກຄນົເຈບັ

ກອ່ນທ່ີຄນົເຈບັຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນການທດົລອງຄ ົນ້ຄວາ້. ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການເຂົ້າຮວ່ມ. ທງັໜງັສໃືຫຄ້າໍ

ຍນິຍອມແລະການປະຕເິສດຄວນໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວໃ້ນ ປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງບກຸຄນົ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 15. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນດາ້ນການປ່ິນປວົ.  ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຄົາລບົແລະມຄີວາມເປັນ

ສວ່ນຕວົໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການການປ່ິນປວົ ແລະການເບິ່ ງແຍງສວ່ນຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້. ການປຶກສາຫາລື, ການ

ໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ການກວດກາ, ແລະການປ່ິນປວົແມນ່ຄວາມລບັ ແລະຄວນເຮັດຢາ່ງພິຈາລະນາໃຫຮ້ອບຄອບ. ຄວນໃຫ ້

ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົແກຄ່ນົເຈບັໃນລະຫວາ່ງການເຂົ້າຫອ້ງນ ໍາ້, ການອາບນ ໍາ້, ແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັອະນາໄມ

ສວ່ນຕວົ, ຍກົເວັນ້ຕາມຄວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຄວາມປອດພຍັ ຫືຼ ການຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັ. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 16. ການເກບັປະຫວດັບນັທຶກເປັນຄວາມລບັ.  ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການປະກນັເຖງິການເກບັຮກັສາປະຫວດັ

ສວ່ນຕວົແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົເປັນຄວາມລບັ, ແລະສາມາດອະນມຸດັ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫເ້ປີດເຜີຍຕ່ໍບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີ

ຢູນ່ອກສະຖານພະຍາບານ. ສາໍເນົາຂອງປະຫວດັ ແລະຂໍມ້ນູທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກບນັທຶກປະຫວດັຄວນມໃີຫໂ້ດຍ

ສອດຄອ່ງກບັຂໍຍ້ອ່ຍນີ ້ແລະມາດຕາທີ 144.335.  ສດິທິນີບ່ໍ້ນາໍໃຊກ້ບັການສອບສວນເລື້ອງຮອ້ງທກຸ ແລະການກວດກາ

ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໂດຍບກຸຄນົທີສາມທ່ີເປັນຜູຈ້າ່ຍເງນິ, ຫືຼ ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ຕາມທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້ 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 18. ການບໍລິການຕອບຮບັ. ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄາໍຕອບຢາ່ງທນັທີ ແລະສມົເຫດຜນົຕ່ໍຂໍຂ້ອ້ງໃຈ 

ສງົໃສ ແລະຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງເຂົາເຈົາ້. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 19. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົ.  ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງ

ເຂົາເຈົາ້, ຄວາມເປັນບກຸຄນົ, ແລະລກັສະນະທາງວດັທະນະທມັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເປັນຢູທ່າງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, 

ແລະທາງຈດິໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານພະຍາບານຄວນຈະເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງຫອ້ງພກັ 

ຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສໂດຍການເຄາະປະຕກູອ່ນ ແລະຂໍອະນຍຸາດກອ່ນເຂ້ົາໄປໃນຫອ້ງ, ຍກົເວັນ້ແຕໃ່ນກລໍະນສີກຸເສນີ ຫືຼ ເມ ື່ອ 

ເປັນວາ່ຈາໍເປັນຢາ່ງຊດັເຈນ.    

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 20.  ການຮອ້ງທກຸ. ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ແລະຊວ່ຍເຫືຼອໃນຕະຫຼອດລະຍະເວລາຂອງການພກັ 

ຮກັສາໂຕໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ຕະຫຼອດການປ່ິນປວົ, ເພ່ືອໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ແລະນາໍໃຊສ້ດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຖານະເປັນ 

ຄນົເຈບັ ແລະປະຊາຊນົຄນົໜ່ຶງ. ຄນົເຈບັສາມາດຮອ້ງທກຸໄດ ້ແລະແນະນາໍການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍ ແລະການບໍລິການ 

ຕາ່ງໆ ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານພະຍາບານ ແລະຕ່ໍບກຸຄນົອື່ ນໆ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຫັນສມົຄວນ, ເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກື 
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ຈາໍກດັມດັແຂນຂາ, ການຖກືລບົກວນ, ການບງັຄບັ, ການຈາໍແນກ ຫືຼ ການຕອບໂຕ,້ ລວມເຖງິການຂ ົ່ມຂູໃ່ຫອ້ອກຈາກ 

ໂຮງໝໍ.  ແຈງ້ການເລ້ືອງຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸຂອງສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ໂຄງການ, ເຊ່ັນດຽວກບັ ທ່ີຢູ ່ແລະເບໂີທຣະສບັ

ສາໍລບັຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸສາໍລບັສະຖານດແູລສຂຸະພາບ (Office of Health Facility Complaints)  

ແລະສນູຮອ້ງທກຸສາໍລບັບາ້ນພກັຜູເ້ຖົາ້ໃນພ້ືນທ່ີ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຊາວອາເມລິກນັຜູສ້ງູອາຍ ຸ 

(Older Americans Act), ມາດຕາທີ 307 (a)(12) ຄວນຖກືຕດິປະກາດໄວໃ້ນສະຖານທ່ີທ່ີເບິ່ ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ. 

 

ການປະຕບິດັຕາມໂດຍສນູຜາ່ຕດັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍຕາມມາດຕາ 144.691 ແລະການປະຕບິດັຕາມໂດຍອງົການບາໍລງຸ 

ຮກັສາສຂຸະພາບຕາ່ງໆ ຕາມມາດຕາ 62D.11 ແມນ່ຕອ້ງເປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸພາຍໃນທ່ີ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 
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ຖາ້ຫາກ ທາ່ນມຄີາໍຮອ້ງທກຸກຽ່ວກບັອງົການ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການດາ້ນການຜາ່ຕດັຄນົເຈບັນອກ 

ໂຮງໝໍແກທ່າ່ນ, ທາ່ນສາມາດໂທຣ, ຂຽນ, ຫືຼ ໄປຢຽ້ມຢາມທ່ີຫອ້ງການດແູລເລື້ອງຮອ້ງທກຸດາ້ນ 

ສະຖານດແູລສຂຸະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ.  ທາ່ນຍງັສາມາດຕດິຕ່ໍສນູຮບັເລື້ອງ

ຮອ້ງທກຸດາ້ນ ການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະຍາວໄດ.້ 

 
Office of Health Facility Complaints 

(ຫອ້ງການດແູລເລື້ອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ) 

(651) 201-4201 

1-800-369-7994 

ແຟກຊ:໌ (651) 281-9796 

ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ:ີ 

Minnesota Department of Health 

Office of Health Facility Complaints 

85 East Seventh Place, Suite 300 

P.O. Box 64970 

St. Paul, Minnesota 55164-0970 

 
Ombudsman for Long-Term Care 

(ສນູດແູລເລື້ອງຮອ້ງທກຸສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ) 

(651) 431-2555 

1-800-657-3591 

ແຟກຊ:໌ (651) 431-7452 

ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ:ີ 

Ombudsman for Long-Term Care 

PO Box 64971 

St. Paul, MN 55164-0971 
 


