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----------------------------------ປະເທດລາວ – ບ ັນຊີທີ່ ີ 2 ຖືກເຝົ້າລະວ ັງ
----------------------------------ປະເທດລາວເປັນປະເທດຕ ົ້ນທາງ ແລະ ໃນອີກລະດ ັບໜີ່ ງ ກໍເປັນທັງປະເທດທາງຜາີ່ ນ
ແລະ ປະເທດປາຍທາງ ທີີ່ ແມຍິ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກ
ີ່ ງ, ເດັກນອ
ົ້ ຍ ແລະ ຜຊ
ົ້ າຍ ຕກເປັນຜຖ
ົ້ ກ
ການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ການຂດຮີດແຮງງານ. ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດຄນລາວ
ົ້ ກ
ສວ
ີ່ ນຫຼາຍແມນຄ
ີ່ ນທີີ່ ເດີນທາງໄປຊອກວຽກເຮັດຢຕ
ີ່ າີ່ ງປະເທດ ເຊິີ່ ງພວກເຂາຕອ
ົ້ ງປະເຊີນ
ກ ັບການຖືກຂດຮີດແຮງງານ ແລະ ສະແຫວງຜນປະໂຫຍດທາງເພດ ພາຍຫຼ ັງເດີນທາງມາ
ຮອດປະເທດປາຍທາງ ສວ
ີ່ ນຫຼາຍແມນຢ
ີ່ ີ່ ປະເທດໄທ ລວມທັງ ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ,
ຈີນ, ໄຕຫ
ົ້ ວ ັນ ແລະ ຍີີ່ ປຸນ
ີ່ . ບາງຄນເຄືີ່ ອນຍາົ້ ຍອບພະຍບດວ
ົ້ ຍການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຂອງນາຍໜົ້
າ ທີີ່ ເກັບຄາີ່ ຈາົ້ ງ ແຕຫ
ີ່ ຼາຍຄນກໍຂາົ້ ມແດນແບບອິດສະຫຼະ ໂດຍມີເອກະສານຖືກຕອ
ົ້ ງ.

ຜ ົ້

ຄາົ້ ມະນຸດ ລວມເຖິງ ສະມາຊິກຄອບຄວ ເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ຮຈ
ົ້ ັກສ ໍາລ ັບຄນທີີ່ ຢຊ
ີ່ ນນະບດ ໂດຍ
ກຸມ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ດວ
ີ່ ຄນເຫຼີ່ ານີົ້ ຕວະຍວະຜຖ
ົ້ ກ
ົ້ ຍສ ັນຍາຫຼອກລວງວາີ່ ຈະຊອກວຽກຖືກກດໝ
າຍຢຕ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຫຼາຍຄນ ໂດຍສະເພາະແມຍິ
ີ່ າີ່ ງປະເທດໃຫ.ົ້ ຜຖ
ົ້ ກ
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງ,
ຫຼາຍຄນຕາີ່ ໍ ກວາີ່ 18 ປິ, ຖືກສະແຫວງຜນປະໂຫຍດໃນການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ຂດຮີດ
ແຮງງານເຮັດວຽກເປັນແມບ
ກາ.
ໍ
ໍ ຜຊ
ີ່ າົ້ ນ, ໃນໂຮງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກາກະສິ
ົ້ າຍ ແລະ
ເດັກຊາຍ ເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຖືກຂດຮີດແຮງງານ ຢປ
ງ,
ໍ
ີ່ ະເທດໄທ ໃນອຸດສາຫະກາປະມ
ກໍີ່ ສາົ້ ງ ແລະ ກະສິກາ.
ໍ

ຄນລາວທີີ່ ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຖືກຂດຮີດແຮງງານໃນອຸດສາຫະ

ກາການປະມ
ງຂອງໄທ ໄດຮ
ນໂດເນເຊຍ. ບດລາຍ
ໍ
ໍົ້
ົ້ ັບການລະບຸຕວໃນໜາົ້ ນາປະເທດອິ
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ ລາຍງານວາີ່ ມີບຸກຄນທີີ່ ສະໜອງ
ງານຂອງບ ັນດາອງການຈ ັດຕງທີີ່
ັົ້ ບໍີ່ ຂນ
ການບໍລກ
ິ ານຂນສີ່ງ ຢໃີ່ ກຊ
ົ້ າຍແດນໄທ ທີີ່ ເປັນຜອ
ົ້ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜ
ົ້ ອ
ົ້ ບພະຍບ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ເຂົ້າສຂ
ທາງດາົ້ ນເສດຖະກິດດງ
ີ່ ະບວນການຂດຮີດແຮງງານ ແລະ ການຄາົ້ ປະເວນີ
ຢປ
ີ່ ະເທດໄທ. ລ ັດຖະບານລາວ ລາຍງານວາີ່ ນ ັກຄາົ້ ມະນຸດຂາົ້ ມຊາດ ມີການຮວ
ີ່ ມມືກ ັບ
ົ້ ເຊິີ່ ງເປັນຜໃົ້ ຫຄ
ນາຍໜາົ້ ຄນລາວເພີີ່ ມຂນ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ
ົ້ ວາມຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອການຄາົ້ ມະນຸດ. ຜຖ
ົ້ ກ
ການຄາົ້ ມະນຸດຫຼາຍຄນ ອາດນອນຢໃີ່ ນຈານວນຜ
ອ
ໍ
ົ້ ບພະຍບຫຼາຍກວາີ່ 10,000 ຄນ ຖືກ
ສີ່ງກ ັບປະເທດ ຫຼື “ພັກດ ັນໃຫກ
ົ້ ັບຄືນ” ໃນແຕລ
ີ່ ະປີ ຈາກປະເທດໄທ ໂດຍບໍີ່ ມີແຈງົ້ ການ
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ຢາີ່ ງເປັນທາງການ ເຊິີ່ ງສວ
ບາງ
ໍົ້
ີ່ ນຫຼາຍຖືກສີ່ງກ ັບດວ
ົ້ ຍເຮືອຂາົ້ ມແມນ
ີ່ າຂອງ.

ຄງມີ
ັົ້

ພາຫະນະລ ັດເອາຜອ
ົ້ ບພະຍບເຫຼີ່ ານີົ້ ເວລາທີີ່ ພວກເຂາກ ັບຄືນມາຮອດລາວ ແລວ
ົ້ ໃຫກ
ົ້ ານ
ີ່
ຊວ
ໍ
ີ່ ຍເຫຼືອພາກ ັບເຂົ້າໄປສຂ
ີ່ ະບວນການຄາົ້ ມະນຸດຄືນອີກ. ແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງຈານວນໜ
ົ້ ເລືີ່ ອຍໆ ທີີ່ ຖືກຂາຍເພືີ່ ອໄປເປັນເຈາົ້ ສາວ ຢປ
ງ ເຊິີ່ ງອາດເພີີ່ ມຂນ
ີ່ ະເທດຈີນ ແລະ ຕໍີ່ ມາ
ີ່ ງ ອາດມີສວ
ຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ປະເວນີ. ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທອ
ໍ
ົ້ ງຖິີ່ ນຈານວນໜ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມໃນການ
ຄາົ້ ມະນຸດດວ
ື ງ ຫຼື
ົ້ ຍການຮ ັບເງິນ ເພືີ່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄນເຂົ້າເມອ
ຂນສີ່ງແມຍິ
ີ່ ງໄປປະເທດໄທ.
ຕາມການລາຍງານ, ລາວ ແມນປະເທດທາງຜ
າີ່ ນ ສ ໍາລ ັບແມຍິ
ີ່
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນບາງຈານວນ
ທີີ່ ຕກເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ການຖືກຂດ
ໍ
ຮີດແຮງງານ ຢບ
ີ່ ັນດາປະເທດເພືີ່ອນບາົ້ ນ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດໄທ. ບ ັນດາອງ
ີ່ ງທີີ່ ເຮັດວຽກ
ການຈ ັດຕງທ
ັົ້ ອ
ໍ
ົ້ ງຖິີ່ ນລາຍງານວາີ່ ຜຊ
ົ້ າຍ ແລະ ແມຍິ
ີ່ ງຫວຽດນາມຈານວນໜ
(ສວ
ີ່ ນຫຼາຍຜິດກດໝາຍ) ຢີ່ ຫຼື ໃກພ
ົ້ ົ້ືນທີີ່ ຕ ັດໄມ ົ້ ແລະ ກໍີ່ ສາົ້ ງ ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ
ອາດເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍຂອງການຄາົ້ ມະນຸດ. ຍ ັງມີລາຍງານທີີ່ ຄາົ້ ຍຄືກ ັນ ກຽີ່ ວກ ັບ ຊາວມຽນ
ມາເຮັດວຽກໃຊແ
ົ້ ຮງງານ ຫຼື ເຂົ້າຮວ
ີ່ ມການຄາົ້ ປະເວນີ ໃກກ
ົ້ ັບເຂດຊາຍແດນ “ສາມຫຼຽີ່ ມ
ທອງຄ ໍາ” ຕິດກ ັບປະເທດມຽນມາ ແລະ ປະເທດໄທ.
ມີຂມ
ໍົ້ ນໜອ
ົ້ ຍກຽີ່ ວກ ັບຂອບເຂດການຄາົ້ ມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ. ມີແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ ເດັກຍິງ
ີ່ ງ ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດໃນປະເທດ,
ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ລາວຈານວນໜ
ໍ
ສວ
ີ່ ນຫຼາຍແມນຢ
ີ່ ເີ່ ມືອງໃຫຍ ີ່ ຫຼື ເຂດໃກຊ
ົ້ າຍແດນ, ກາຊິໂນ ຫຼື ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຕາມການລາຍງານ ແມນເພືີ່
ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ີ່
ົ້ ງການຂອງນ ັກທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວຊາວອາຊີ
ແລະ ແຮງງານຂາົ້ ມຊາດ. ຜໃົ້ ຫຍ ີ່ ແລະ ເດັກນອ
ຕກເປັນຜເົ້ ຄາະ
ໍ
ົ້ ຍຄນລາວບາງຈານວນ
ຮາົ້ ຍການຖືກຂດຮີດແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກາໃນປະເທດລາວ.
ມີລາຍງານວາີ່ ມີນ ັກ
ໍ
ທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີເດັກນອ
ົ້ ຍ ຈາກ ປະເທດອ ັງກິດ, ອດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະລ ັດ
ອາເມລິກາເດິນທາງມາປະເທດລາວ ເພືີ່ ອສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ ອການຄາົ້
ປະເວນີເດັກນອ
ົ້ ຍ.

2

Unofficial translation

ລ ັດຖະບານລາວ ບໍີ່ ທັນປະຕິບ ັດສອດຄອ
ີ່ ງຢາີ່ ງເຕັມສວ
ີ່ ນກ ັບ ບ ັນດາມາດຕະຖານຕາີ່ ໍ ສຸດ
ສ ໍາລ ັບການລບລາົ້ ງການຄາົ້ ມະນຸດ; ຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ, ລ ັດຖະບານລາວ ກໍໄດມ
ີ ວາມ
ົ້ ຄ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ. ໃນເດືອນທັນວາ 2015, ສະພາແຫງີ່
ພະຍາຍາມຫຼາຍສມຄວນໃນການເຮັດວຽກດງ
ຊາດ ຮ ັບຮອງກດໝາຍວາີ່ ດວ
ົ້ ຍການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ເຊິີ່ ງໄດປ
ົ້ ະກາດໃຊໃົ້ ນເດືອນ
ກຸມພາ 2016. ລ ັດຖະບານລາວ ເຮັດສ ໍາເລັ ດແຜນປະຕິບ ັດງານແຫງ
ີ່ ຊາດ 2016-2020.
ເຖິງແມນວ
ີ່ າີ່ ຈະມີມາດຕະການເຫຼີ່ ານີ,ົ້ ໂດຍລວມ ລ ັດຖະບານລາວ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ະແດງຄວາມ
ົ້ ເມືີ່ ອສມທຽບກ ັບໄລຍະການລາຍ
ພະຍາມໃນວຽກງານການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດທີີ່ ເພີີ່ ມຂນ
ີ່ ັ ນນ,
ງານຄງຜ
ັົ້ າີ່ ນມາ; ດງ
ັົ້ ປະເທດລາວ ຈີ່ ງຖືກຈ ັດເຂົ້າໃນ ບ ັນຊີທີ່ ີ 2 ປະເທດຖືກເຝົ້າລະ
ວ ັງ ເປັນປີທີສາມລຽນຕິດ. ອີງຕາມກດໝາຍປກປອ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດ ຂອງ
ົ້ ງຜຖ
ົ້ ກ
ົ້ ບໍີ່ ຕກໄປຢບ
ສະຫະລ ັດ (ຫຼື TVPA), ປະເທດລາວ ໄດຮ
ົ້ ັບການຍກເວັນ
ີ່ ັນຊີທີ 3 ຍອ
ົ້ ນວາີ່
ລ ັດຖະບານໄດນ
ບ ັດໄດ ົ້ ຈະ
ັົ້
ົ້ ໍາໃຊຊ
ົ້ ັບພະຍາກອນເຂົ້າໃນການຮາີ່ ງແຜນ ເຊິີ່ ງຖາົ້ ຈ ັດຕງປະຕິ
ຊວ
ີ່ ຍເພີີ່ ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ເພືີ່ ອສາມາດປະຕິບ ັດໄດຕ
ົ້ າມບ ັນດາມາດຕະຖານຕາີ່ ໍ ສຸດ.
ຈານວນຜ
ຖ
ໍ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ຖືກລະບຸຕວຫຼຸດລງຫຼາຍສມຄວນ ແລະ ການດ ໍາເນີນຄະດີ ແລະ
ົ້ ກ
ການຕ ັດສິນເອາຜິດ ກໍຫຸ ຼດລງເປັນປີທີສອງຕິດຕໍີ່ ກ ັນ. ລ ັດຖະບານເຮັດການສືບສວນ-ສອບ
ສວນນ ັກທອ
ທີີ່ ສງໄສວາີ່ ສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເຫຍືີ່ ອ
ໍ
ີ່ ງທຽີ່ ວຕາີ່ ງຊາດບາງຈານວນ
ການຄາົ້ ປະເວນີເດັກນອ
ົ້ ຍ ແລະ ບໍີ່ ມີການດ ໍາເນີນຄະດີເຫຼີ່ ານີ.ົ້

ຄ ໍາແນະນ ໍາສ ໍາລ ັບ ປະເທດລາວ:
ເຜີຍແຜ ີ່ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຂນຕອນການລະບຸ
ຕວຜຖ
ັົ້
ັົ້
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຢາີ່ ງເປັນທາງການ
ົ້ ກ
ແລະ ຝກອບຮມບ ັນດາຕ ໍາຫຼວດ ແລະ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຊາຍແດນ ໃຫສ
ື
ົ້ າມາດລະບຸຕວຜຖ
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ມະນຸດ; ສາມາດໄຈແ
ົ້ ຍກປະເພດການຄາົ້ ມະນຸດ (ເຊັີ່ ນ ການບ ັງຄ ັບ
ໃຊແ
ົ້ ຮງງານ ແລະ ການຄາົ້ ທາງເພດ) ແລະ ສາມາດແນະນ ໍາການດແລໃຫພ
ົ້ ວກເຂາຢາີ່ ງ
ເປັນລະບບ ໂດຍສະເພາະ ແຮງງານທີີ່ “ຖືກສີ່ງກ ັບຄືນ” ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຜຖ
ື
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍພາຍໃນປະເທດ; ເພີີ່ ມຄວາມພະຍາຍາມການລະບຸຕວ ແລະ ສະກ ັດກນການຄ
າົ້
ັົ້
ມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ ເດັກນອ
ົ້ ຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ປະເວນີ ແລະ ຜໃົ້ ຫຍ ີ່
ແລະ ເດັກນອ
າົ້ ໂດຍການ
ໍ
ົ້ ຍທີີ່ ເປັນເຫຍືີ່ ອການຂດຮີດແຮງງານ ໃນຂະແໜງກະສິກາການຄ
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ລະບຸຕວ ແລະ ຊວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກການຄາົ້ ມະນຸດ ພາຍໃນ
ີ່ ຍເຫຼືອຄນລາວທີີ່ ເປັນຜຖ
ົ້ ກ
ປະເທດ ແລະ ດ ໍາເນີນຄະດີກ ັບ ຜຄ
ົ້ າົ້ ມະນຸດ ລວມທັງບ ັນດາເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທີີ່ ສມຮຮ
ົ້ ວ
ີ່ ມຄິດ;
ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກດໝາຍວາີ່ ດວ
ັົ້
ົ້ ຍການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ຝກອບຮມເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ລ ັດ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ ແລະ ລະບບຂນຕອນການລະບຸ
ກຽີ່ ວກ ັບບດບ ັນຍ ັດຂອງກດໝາຍດງ
ຕວ; ສາົ້ ງສິີ່ ງຈງ
ັົ້
ໃຈຊຸກຍໃົ້ ຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ເຂົ້າຮວ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ີ່ ມຂະບວນການທາງກດໝາຍ ລວມທັງ ໄດຮ
ົ້ ັບການຊດ
ເຊີຍຄາີ່ ເສຍຫາຍ ທີີ່ ສານຕ ັດສິນມອບໃຫ;ົ້ ເພີີ່ ມງບປະມານການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດຂອງ
ລ ັດຖະບານ ເຂົ້າໃນວຽກງານສະໜອງການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ໂຄງການຊວ
ື ເຄາະ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ຮາົ້ ຍ; ຮວ
ັົ້ ັງຄມ ເພືີ່ ອໃຫກ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ;
ີ່ ມມືເຮັດວຽກກ ັບອງການຈ ັດຕງສ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ເພີີ່ ມຈານວນຊ
ໍ
ັບພະຍາກອນ ແລະ ການຝກອບຮມວິຊາຊີບ ເພືີ່ ອຊວ
ື ເຄາະ
ີ່ ຍເຫຼືອ ຜຖ
ົ້ ກ
ຮາົ້ ຍ ລວມທັງ ຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ເປັນຜຊ
ົ້ ກ
ົ້ າຍ ເພືີ່ ອໃຫພ
ົ້ ວກເຂາເຈາົ້ ສາມາດກ ັບຄືນເຂົ້າສ ີ່
ຊຸມຊນຂອງຕນ

ໂດຍຮວ
ັົ້ ງພາຍໃນ ແລະ ສາກນ; ເພີີ່ ມຄວາມ
ີ່ ມມືກ ັບອງການຈ ັດຕງທັ

ພະຍາຍາມໃນການດ ໍາເນີນຄະດີ ແລະ ລງໂທດ ນ ັກທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວທາງເພດເດັກນອ
ົ້ ຍ ແລະ
ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ລ ັດທີີ່ສມຮຮ
ົ້ ວ
ີ່ ມຄິດ ໃນການຄາົ້ ມະນຸດ;

ຍກລະດ ັບຄວາມໂປງ
ີ່ ໃສ ໂດຍການ

ົ້ ນກຽີ່ ວກ ັບການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດຂອງລ ັດ ລວມທັງ
ເກັບກາຂໍ
ໍ ມ
ົ້ ນດງ
ີ່ ັ ກາີ່ ວກ ັບບ ັນດາ
ລາຍລະອຽດສ ໍານວນຄະດີ, ການຈ ັດສ ັນງບປະມານ ແລະ ແບງີ່ ປັນຂໍມ
ກະຊວງ ແລະ ພາກສວ
ີ່ ນກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງທີີ່ ບໍີ່ ແມນລ
ີ່ ັດຖະບານ; ແລະ ຮວ
ີ່ ມມືເຮັດວຽກກ ັບອງ
ການຈ ັດຕງສ
ບ ັດແຜນປະຕິບ ັດງານແຫງີ່ ຊາດປີ
ັົ້ ັງຄມ ແລະ ບ ັນດາກະຊວງ ຈ ັດຕງປະຕິ
ັົ້
2016-2020.
ການດ ໍາເນີນຄະດີ
ລ ັດຖະບານໄດປ
າົ້ ມະນຸດ ແຕຫ
ັົ້
ົ້ ະກາດໃຊກ
ົ້ ດໝາຍຕາົ້ ນ ແລະ ສະກ ັດກນການຄ
ີ່ ຸ ຼດຜອ
ີ່ ນ
ຄວາມພະຍາຍາມບ ັງຄ ັບໃຊກ
ົ້ ດໝາຍ. ອີງຕາມມາດຕາ 134 ກດໝາຍອາຍາ, ກດໝາຍ
ລາວຫາົ້ ມການຄາົ້ ມະນຸດທຸກຮບແບບ ແລະ ການ
ຈ
ໍ ດມາດຕະການລງໂທດ ຕງແຕ
ັົ້
ໍ ກ 5
ີ່ າຄຸ
ປີ ເຖິງ ຈາຄຸ
ໍ ກຕະຫຼອດຊີວດ
ິ , ປັບໄໝຕງແຕ
ັົ້
ີ່ 10 ເຖິງ 100 ລາົ້ ນກີບ ($1,230 ຮອດ
$12,300) ແລະ ຢດຊ ັບສິນ; ມາດຕະການລງໂທດເຫຼີ່ ານີົ້ ມີຄວາມເຄັີ່ ງຄ ັດພຽງພໍ ແລະ
ແທດເໝາະ ເມືີ່ ອທຽບກ ັບຄະດີອາຍາຮາົ້ ຍແຮງອືີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ ການຂີ່ມຂືນ. ໃນເດືອນທັນວາ
2015, ສະພາແຫງີ່ ຊາດ ຮ ັບຮອງກດໝາຍສະບ ັບທ ໍາອິດ ທີີ່ ກຽີ່ ວກ ັບການຕາົ້ ນການຄາົ້
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ມະນຸດ ສະເພາະ ເຊິີ່ ງໄດປ
ົ້ ະກາດໃຊໃົ້ ນເດືອນກຸມພາ 2016. ໃນປີ 2015, ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ໄດ ົ້
ລາຍງານວາີ່ ມີການສືບສວນສອບສວນຜຕ
41
ໍ
ົ້ ອ
ົ້ ງສງໄສກະທ ໍາຜິດການຄາົ້ ມະນຸດຈານວນ
ຄນ, ການດ ໍາເນີນຄະດີ 9 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕ ັດສິນເປັນຜກ
ົ້ ະທ ໍາຜິດ 13 ເທືີ່ ອ, ຫຼຸດຈາກປີ
2014 ທີີ່ ມີການດ ໍາເນີນຄະດີ 31 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕ ັດສິນເປັນຜກ
ົ້ ະທ ໍາຜິດ 21 ເທືີ່ ອ
ແລະ ປີ 2013 ທີີ່ ມີການດ ໍາເນີນຄະດີ 24 ເທືີ່ ອ ແລະ ການຕ ັດສິນລງໂທດ 35 ເທືີ່ ອ.
ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ໄດລ
ໍ ກ 5 ເຖິງ 15 ປີ
ົ້ າຍງານວາີ່ ຜຄ
ົ້ າົ້ ມະນຸດທີີ່ ມີຄວາມຜິດ ໄດຮ
ົ້ ັບໂທດຈາຄຸ
ແລະ ປັບໄໝຕງແຕ
ັົ້
ີ່ 10 ເຖິງ 100 ລາົ້ ນກີບ ($1,230 ຮອດ $12,300). ລ ັດຖະບານບໍີ່
ໄດໃົ້ ຫລ
ົ້ າຍລະອຽດກຽີ່ ວກ ັບບ ັນດາຄະດີເຫຼີ່ ານີົ້ ແຕລ
ີ່ າຍງານວາີ່ ການຕ ັດສິນລງໂທດທັງໝດ
ແມນປະຕິ
ບ ັດຕາມມາດຕາ 134 ກດໝາຍອາຍາ. ບ ັນດາຜໃົ້ ຫທ
ີ່
ົ້ ນຕາີ່ ງປະເທດ ໄດສ
ົ້ ະ
ໜອງການຝືກອບຮມໃຫແ
ົ້ ກເີ່ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຂະແໜງກວດກາຄນເຂົ້າເມືອງ, ຕ ໍາຫຼວດ ແລະ
ຍຸດຕິທ ໍາ. ຫຼາຍຄນຍ ັງເອືີ່ອຍອີງໃສກ
ໍ
ັກກດໝາຍ
ີ່ ານໄກເີ່ ກຍ
ີ່ ນອກສານ ເນືີ່ ອງຈາກຈານວນນ
ທີີ່ ຜາີ່ ນການຝືກ ຫຼື ເຄືີ່ ອງມືສບ
ື ສວນສອບສວນທີີ່ ຈາເປັ
ໍ ນຕໍີ່ ການດ ໍາເນີນຄະດີຜາີ່ ນຂະບວນ
ການສານຍ ັງມີຈາກ
ໍ ັດ. ບ ັນດາອງການຈ ັດຕງທີີ່
ັົ້ ເຮັດວຽກກຽີ່ ວກ ັບການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ
ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທອ
ົ້ ງຖິີ່ ນບາງຄນໃຫກ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອການຄາົ້ ມະນຸດ

ໂດຍການ

ຮ ັບເງິນ ເພືີ່ ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເມືອງ ຫຼື ຂນສີ່ງເດັກຍິງໄປປະເທດໄທ.
ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດລ
ົ້ າຍງານວາີ່ ມີການດ ໍາເນີນຄະດີ ຫຼື ເອາຜິດເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ທີີ່ ສມຮຮ
ົ້ ວ
ີ່ ມຄິດ
ີ່ ັ ກາີ່ ວ.
ໃນການຄາົ້ ມະນຸດ ຫຼື ກິດຈະກາທີີ່
ໍ ກຽີ່ ວຂອ
ົ້ ງ ໃນປີດງ
ການປກປົ້ອງ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລ ັດຖະບານໃນການລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ົ້ ກ
ຜທ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຈາໍ
ົ້ ີ່ ີຖືກສີ່ງຕວກ ັບມາແຕປ
ີ່ ະເທດອືີ່ ນຍ ັງບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ມີການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ນວນໜອ
ັົ້
ົ້ ຍກວາີ່ ປີທີ່ ີຜາີ່ ນມາ. ລ ັດຖະບານບໍີ່ໄດປ
ົ້ ະຕິບ ັດຕາມລະບບຂນຕອນມາດຕະຖານ
ການລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍໃນບ ັນດາກຸມີ່ ທີີ່ ມີຄວາມສຽີ່ ງ. ໃນໄລຍະລາຍງານກອ
ົ້ ກ
ີ່ ນໜາົ້ ນີ,ົ້
ລ ັດຖະບານ ຮວ
ນ ເຮັດສ ໍາເລັ ດຄມ
ັົ້
ື ານລະບຸຕວຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ
ີ່ ມມືກ ັບອງການຈ ັດຕງສາກ
ີ່ ກ
ົ້ ກ
ເພືີ່ ອໃຫເົ້ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ໃນທີ່ ວປະເທດນ ໍາໃຊ ົ້ ແຕຄ
ື ຍ
ີົ້ ັງບໍີ່ທັນໄດນ
ີ່ ມ
ີ່ ນ
ົ້ ໍາໃຊ.ົ້ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ບໍີ່ ໄດ ົ້
ກວດກາຜຖ
ໄດຮ
ື ສີ່ງຕວກ ັບຈາກປະເທດໄທຢາີ່ ງເປັນລະບບ ເຮັດໃຫບ
ໍ
ົ້ ກ
ົ້ າງຈານວນບໍີ່
ົ້ ັບການ
ລະບຸຕວ ແລະ ການຂາດຄວາມຮ ັບຮ ົ້ ຂອງເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຜເົ້ ຮັດວຽກຕວຈິງ ນ ໍາໄປສກ
ີ່ ານ
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ເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວາີ່ ງ ການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ການອບພະຍບແບບບໍີ່ ສະມ ັກໃຈ ເຊິີ່ ງອາດສີ່ງ
ຜນເຖິງການປັບໄໝຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ. ບ ັນດາຊຽີ່ ວຊານເຮັດວຽກຢທ
ົ້ ກ
ີ່ ອ
ົ້ ງຖິີ່ ນລາຍງານວາີ່ ເຈາົ້
ໜາົ້ ທີີ່ ຂນແຂວງ
ບໍີ່ ໄດນ
ຕວຜຖ
ັົ້
ັົ້
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ເຮັດໃຫຜ
ື
ົ້ ໍາໃຊລ
ົ້ ະບບຂນຕອນການລະບຸ
ົ້ ກ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດພາຍໃນສວ
ີ່ ນຫຼາຍບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການລະບຸຕວ. ລ ັດຖະບານສືບຕໍີ່
ໃຫກ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ໃນລະດ ັບປານກາງ ໂດຍສະເພາະຜທ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ົ້ ີ່ ີລ ັດຖະບານໄທ
ລະບຸຕວແລວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍກ ັບຄືນຈາກ
ົ້ ສີ່ງກ ັບຄືນປະເທດລາວ. ລາຍງານໄດແ
ົ້ ຈງົ້ ວາີ່ ມີຜຖ
ົ້ ກ
ຕາີ່ ງປະເທດ 143 ຄນ ແລະ ມີການລະບຸຕວ 46 ຄນພາຍໃນປະເທດ; ໃນນີ,ົ້ ໄດ ົ້
ໃຫກ
253 ຄນທີີ່ ໄດ ົ້
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທັງໝດ 189 ຄນ, ຫຼຸດຈາກຈານວນ
ໍ
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ລະບຸຕວ ແລະ ຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອໃນປີ 2014.
ການຊວ
ວ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍແມນປະກອບດ
ີ່ ຍເຫຼືອຜຖ
ົ້ ກ
ີ່
ົ້ ຍ ສະຖານທີີ່ ພັກເຊີ່ າຊີ່ວຄາວ, ຄ ໍາປກສາ
ດາົ້ ນກດໝາຍ, ການກວດກາສຸຂະພາບ, ການສກສາ ຫຼື ການຝກວິຊາຊີບ ເຊິີ່ ງສວ
ີ່ ນໃຫຍ ີ່
ໄດຮ
ົ້ ັບການສະໜອງ ແລະ ຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອດາົ້ ນທນຮອນ ຈາກອງການ NGOs ແລະ ອງ
ການຈ ັດຕງສາກ
ນ. ລ ັດຖະບານ ຮວ
ນ ຈ ັດຕງສ
ັົ້
ັົ້
ັົ້ ນພັກເຊີ່ າ
ີ່ ມມືກ ັບບ ັນດາອງການຈ ັດຕງສາກ
ຊີ່ວຄາວ ຢີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ ເຊິີ່ ງຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ກ ັບມາຈາກປະເທດໄທສາມາດ
ົ້ ກ
ພັກປະມານໜີ່ ງອາທິດ ກອ
ີ່ ນກ ັບຄືນສຊ
ີ່ ຸມຊນຂອງຕນ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິ
ີ່ ງກໍໃຫສ
ົ້ ນພັກ
ເຊີ່ າຊີ່ວຄາວແກຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ; ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ໄດເົ້ ຮັດການສ ໍາພາດຜຖ
ື
ີ່ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍ ເພືີ່ ອລະບຸຕວເຫຍືີ່ ອການຄາົ້ ມະນຸດ ໃນບ ັນດາຜທ
ົ້ ີ່ ີຖືກສີ່ງມາສນເຫຼີ່ ານີົ້ ເຖິງວາີ່ ບໍີ່
ຮຕ
ຖ
ໍ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ໄດຮ
ິ ານທີີ່ ສນເຫຼີ່ ານີ.ົ້ ນອກຈາກນນ,
ັົ້
ົ້ ວເລກຈະແຈງຈ
ົ້ ານວນຜ
ົ້ ກ
ົ້ ັບບໍລກ
ລ ັດຖະບານໄດແ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍທີີ່ ບໍີ່ ຮຕ
ົ້ ນະນ ໍາຕໍີ່ຜຖ
ົ້ ກ
ົ້ ວເລກຈະແຈງົ້ ໃຫສ
ົ້ ນພັກເຊີ່ າຊີ່ວຄາວ
ົ້ ກ ັບລ ັດຖະບານ ຫຼື ຜສ
ຂອງອງການຈ ັດຕງທີີ່
ັົ້ ບໍີ່ ຂນ
ົ້ ະໜອງດາົ້ ນການແພດ, ໃຫຄ
ົ້ ໍາປືກສາ
ແລະ ຝືກອບຮມວິຊາຊີບ ອືີ່ ນໆ.

ລ ັດຖະບານລາຍງານວາີ່ ມີການຝກອບຮມໃຫົ້

ພະນ ັກງານສາທາ ກຽີ່ ວກ ັບ ການໃຫກ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດ.
ົ້ ານຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອແກຜ
ີ່ ຖ
ົ້ ກ
ການຂາດການສະໜັບສະໜນທີີ່ ພຽງພໍ ເນືີ່ ອງຈາກມີຊ ັບພະຍາກອນຈາກ
ໍ ັດ ເຮັດໃຫຜ
ື
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍ ມີຄວາມສຽີ່ ງຕໍີ່ ການກ ັບຄືນເຂົ້າໄປສຂ
ຖ
ໍ
ື
ີ່ ະບວນການຄາົ້ ມະນຸດ. ມີຈານວນຜ
ົ້ ກ
ເຄາະຮາົ້ ຍຫຼາຍສມຄວນທີີ່ ໄດຖ
ື ລະບຸຕວໃນປີ 2015 ທີເປັນຜຊ
ິ ານ
ົ້ ກ
ົ້ າຍ ແຕກ
ີ່ ານບໍລກ
ສວ
ນ ດ ໍາເນີນສນຝກອບຮມ
ິ ເທີ່ ານນ.
ັົ້ ຫຼາຍອງການຈ ັດຕງສາກ
ັົ້
ີ່ ນໃຫຍແ
ີ່ ມນມີ
ີ່ ໃຫສ
ົ້ ໍາລ ັບຜຍ
ົ້ ງ
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ວິຊາຊີບ ແລະ ບ ໍາບ ັດ ສ ໍາລ ັບແມຍິ
ີ່ ງ ແລະ ຊາຍ ຢພ
ີ່ າກໃຕຂ
ົ້ ອງລາວ ໂດຍບໍີ່ ມີການສະ
ໜັບສະໜນຂອງລ ັດຖະບານ. ພາກເໜືອຂອງລາວເຊິີ່ ງເປັນຕ ົ້ນທາງຂອງຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ
ົ້ ກ
ຫຼາຍຄນ ຍ ັງບໍີ່ມີສນພັກເຊີ່ າຊີ່ວຄາວ.
ີ່ ັ ໃຫເົ້ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຂນທ
ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ລ ັດຂນສ
ັົ້ ນກາງ ສງ
ັົ້ ອ
ັ ໄໝຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ທີີ່ ຖືກ
ົ້ ງຖິີ່ ນ ບໍີ່ ໃຫປ
ົ້ ບ
ົ້ ກ
ົ້ າລະເມີດກດລະບຽບການເຂົ້າເມືອງ. ເຖິງຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ, ການຂາດລະບບ
ສີ່ງກ ັບ ໃນຂໍຫ
ຂນຕອນລະບຸ
ຕວຢາີ່ ງຕງໜ
ັົ້
ັົ້ າົ້ ອາດສີ່ງຜນໃຫເົ້ ຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ປະຕິບ ັດກ ັບຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ຄືກ ັບຜ ົ້
ົ້ ກ
ລະເມີດກດໝາຍ. ບ ັນດານ ັກກດໝາຍ ບໍີ່ ໄດຮ
ົ້ ັບການຝກອບຮມຢາີ່ ງເປັນລະບບ ແລະ
ບ ັນດາຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ກໍບີ່ ໍເຂົ້າໃຈສິດທິກດໝາຍຂອງຕນຢາີ່ ງພຽງພໍ . ລ ັດຖະບານລາຍ
ົ້ ກ
ງານວາີ່ ມີການຊຸກຍຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ໃຫກ
ັົ້
ໍາເນີນກດ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ານຮວ
ີ່ ມມືໃນຂນຕອນການການດ
ໝາຍ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍ ມີຄວາມຄຸນ
ີ່ ງລາວ ໄດພ
ົ້ ະຍາຍາມ ຊວ
ີ່ ຍໃຫຜ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ົ້
ເຄີຍ ກຽີ່ ວກ ັບຂນຕອນຂະບວນການຂອງສານ.
ເຖິງຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ, ໂດຍລວມຍອ
ັົ້
ົ້ ນການ
ຂາດສິີ່ ງຈງໃຈ, ຊ ັບພະຍາກອນ ແລະ ນ ັກກດໝາຍ ເຮັດໃຫກ
ັົ້
ົ້ ານເຂົ້າຮວ
ີ່ ມການດ ໍາເນີນຂນ
ຕອນກດໝາຍຢາີ່ ງເຕັມສວ
ີ່ ນ ເກີດຄວາມຍຸງົ້ ຍາກ, ແກຍ
ີ່ າວເວລາ ແລະ ບໍີ່ ໄດຄ
ົ້ າີ່ ຊດ
ເຊີຍ.

ສະຖານະການເຫຼີ່ ານີົ້ ເຮັດໃຫຜ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍບາງຄນເລືອກໃຊກ
ົ້ ຖ
ົ້ ກ
ົ້ ານໄກເີ່ ກຍ
ີ່ ແກໄົ້ ຂ

ບ ັນຫາຢນ
ີ່ ອກສານ ເພືີ່ ອຄວາມໄວ ແລະ ໄດຄ
ົ້ າີ່ ຊດເຊີຍສງ. ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ າົ້ ງຕງັົ້
ບ ັນດາທາງເລືອກດາົ້ ນກດໝາຍກຽີ່ ວກ ັບການເອາຜຖ
ື ເຄາະຮາົ້ ຍການຄາົ້ ມະນຸດອອກຈາກ
ົ້ ກ
ປະເທດທີີ່ ພວກເຂາເຈາົ້ ອາດປະເຊີນກ ັບການແກແ
ີ ານລາຍ
ົ້ ຄນ
ົ້ ຫຼື ຄວາມລ ໍາບາກ, ແຕມ
ີ່ ກ
ີ່ ັ ກາີ່ ວໄປຕາມກໍລະນີ.
ງານວາີ່ ລ ັດຖະບານອາດຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກດງ
ການປອ
ົ້ ງກ ັນ
ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຄວາມພະຍາຍາມດາົ້ ນການປອ
ົ້ ງກ ັນ. ສືີ່ ສິີ່ ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ
ຂອງລ ັດຖະບານ ໄດເົ້ ຜີຍແຜສ
ີ່ າົ້ ງຈິດສ ໍານກການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ ເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່
ລ ັດຖະບານໄດແ
ແລະ ສະມາຊິກຊຸມຊນ
ັົ້
ົ້ ຈກຢາຍເອກະສານຕາີ່ ງໆໃຫກ
ົ້ ານນ ໍາຂນແຂວງ
ກຽີ່ ວກ ັບໄພອ ັນຕະລາຍຂອງການຄາົ້ ມະນຸດ. ລ ັດຖະບານ ສືບຕໍີ່ ຈ ັດຕງແຜນປະຕິ
ບ ັດງານ
ັົ້
ແຫງ
ີ່ ຊາດ ປີ 2012-2015 ແລະ ໄດເົ້ ຮັດສ ໍາເລັ ດແຜນປະຕິບ ັດງານແຫງ
ີ່ ຊາດ ປີ 20162020 ເຊິີ່ ງໄດກ
ໍ ດກຽີ່ ວກ ັບຊ ັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ບ ັນດາກະຊວງທີີ່ຈະໃຊ ົ້
ົ້ ານ
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ງບປະມານເພືີ່ ອສະໜັບສະໜນໜາົ້ ວຽກຂອງຕນ. ລ ັດຖະບານລາຍງານວາີ່ ໄດເົ້ ພີີ່ ມ
ງບປະມານເຂົ້າໃນວຽກງານຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຄະນະກາມະ
ໍ
ການແຫງ
ໍ ເຖິງ
ີ່ ຊາດຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ໃນການສືບຕໍີ່ ປະສານງານບ ັນດາກິດຈະກາ;
ຢາີ່ ງໃດກໍຕາມ, ການຂາດຄວາມໂປງ
ັົ້ າົ້ ແລະ
ີ່ ໃສ, ການວາງແຜນຢາີ່ ງຕງໜ
ຊ ັບພະຍາກອນ ເຮັດໃຫກ
ໍ າີ່ ງໆ ກ ັບ ກະຊວງ ແລະ ອງ
ົ້ ານປະສານງານກິດຈະກາຕ
ການຈ ັດຕງສາກ
ນທັງໝດ ຫຍຸງົ້ ຍາກ. ບ ັນດາອງການຈ ັດຕງມະຫາຊ
ນ ທີີ່ ເຮັດວຽກກຽີ່ ວກ ັບ
ັົ້
ັົ້
ວຽກງານຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ລາຍງານວາີ່ ຍ ັງຂາດຄວາມໂປງ
ີ່ ໃສຈາກພາກລ ັດຖະບານ;
ຫຼາຍຄງ,
ັົ້ ບ ັນດາເຈາົ້ ໜາົ້ ທີີ່ ຍ ັງຖວ
ີ່ ງດງວຽກງານຂອງບ ັນດາອງການ NGOs ໂດຍ
ຮຽກຮອ
າົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດທັງໝດ.
ີ ານອະນຸມ ັດກອ
ໍ
ົ້ ງໃຫມ
ົ້ ກ
ີ່ ນ ສ ໍາລ ັບກິດຈະກາວຽກງານຕ
ລ ັດຖະບານໄດຈ
ົ້ ັດການຝກອບຮມເພືີ່ ອຍກລະດ ັບຈິດສ ໍານກກຽີ່ ວກ ັບການຄາົ້ ມະນຸດ ແລະ
ຂະແໜງການທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວ ແລະ ສືບສວນສອບສວນຫຼາຍຄະດີ ແຕບ
ີ່ ີ່ ໍໄດດ
ົ້ ໍາເນີນຄະດີ ຫຼື
ເອາຜິດນ ັກທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວປະເວນີເດັກໃດເລີຍ. ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດສ
ົ້ ະໜອງການຝກອບຮມກຽີ່ ວ
ກ ັບການຕາົ້ ນການຄາົ້ ມະນຸດ ໃຫກ
ົ້ ັບພະນ ັກງານການທດຂອງຕນ. ລ ັດຖະບານ ບໍີ່ ໄດນ
ົ້ ໍາໃຊ ົ້
ມາດຕະການທີີ່ ສ ັງເກດເຫັ ນໄດ ົ້ ເພືີ່ ອຫຼຸດຜອ
ີ່ ນຄວາມຕອ
ົ້ ງການຕໍີ່ ກ ັບການຂດຮີດແຮງງານ
ຫຼື ການຄາົ້ ປະເວນີ.
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