
ບ"ດລາຍງານດ)ານສiດທiມະນuດໃນ ສປປ ລາວ, ປະຈ45ປ6 2019
ບ"ດສະ7uບຫຍ9: 
ສາທາລະນະລ'ດ ປະຊາທiປະໄຕ ປະຊາຊ.ນລາວ ແມ2ນປະເທດທ4ມ5ລະບອບການປ.ກຄອງໂດຍພ'ກດຽວຕາມລ'ດຖະທ@AມະນBນໂດຍມ5ພ'ກກການ
ເມCອງພ'ກດຽວຄC ພ'ກປະຊາຊ.ນປະຕiວ'ດລາວ (ພປປລ). ການເລCອກຕDງຂອງສະພາແຫ2ງຊາດຄDງລGາສuດທ4ໄດGມ5ຂyນໃນປ5 2016 ນDນ ເປ'ນການ
ເລCອກຕDງທ4ບKມ5ເສລ5ພາບ ແລະ ເປ'ນທ@A. ພ'ກປະຊາຊ.ນປະຕiວ'ດລາວ ໄດGເລCອກເອ.າຜBGສະໝ'ກໄວGທ'ງໝ.ດ ແລະ ການລ.ງຄະແນນສຽງກKເປ'ນສiງ
ຈ@Aເປ'ນສ@AP'ບພ.ນລະເມCອງທ'ງໝ.ດ. ພາຍP'ງການເລCອກຕDງ, ສະພາແຫ2ງຊາດໄດGຮ'ບຮອງເອ.າ ທ2ານ ທອງລuນ ສ5ສuລiດ ເປ'ນນາຍ.ກລ'ດຖະມ.ນ
ຕ5ຄ.ນໃໝ2. 
ກະຊວງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບມ5ພາລະບ.ດບາດໃນການຮ'ກສາຄວາມສະຫງ.ບພາຍໃນ ແລະ ຮ'ບຜiດຊອບການຈ'ດຕDງປະຕiບ'ດຕາມກ.ດ
ໝາຍ; ພGອມນDນ ກະຊວງຍ'ງມ5ບ.ດບາດສ@Aຄ'ນໃນການຊRນ@AວຽກງານປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບໃນຂDນທGອງຖiນ, ວຽກງານການຈາລະຈອນ, 
ເຂSາອອກເມCອງ ແລະ ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດສ'ນຕiບານ, ກອງPອນຂDນບGານ ແລະ ໜ2ວຍງານເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດອUນໆ. ພາຍໃຕGການຊRນ@Aຂອງ
ກະຊວງປGອງກ'ນປະເທດ ກKຍ'ງມ5ໜ2ວຍງານເຈSາໜGາທ4ປະກອບອາວuດ ທ4ມ5ຄວາມຮ'ບຜiດຊອບປ.ກປ'ກຮ'ກສາຄວາມສະຫງ.ບພາຍໃນເຊWນ: ການ
ຕGານການກKການຮGາຍ, ຕGານການກKກະບ.ດ ແລະ ຮ'ກສາຄວາມປອດໄພລຽບຕາມຊາຍແດນ. ອ@Aນາດການປ.ກຄອງຝ2າຍພ.ນລະເຮCອນ ຍ'ງຄ.ງ
ຮ'ກສາການຄວບຄuມຢ2າງມ5ປະສiດທiພາບເໜCອກ@Aລ'ງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບ. 
ບ'ນຫາສ@Aຄ'ນທາງດGານສiດທiມະນuດປະກອບດGວຍ: ການກ'ກຕ.ວໂດຍພະລະການ, ນ'ກໂທດທາງການເມCອງ, ການກວດສອບສUມວນຊ.ນ, ການ
ແຊກແຊງສiດທiໃນການຊuມນuມຢ2າງສ'ນຕi ແລະ ເສລ5ພາບຂອງການລວມກu2ມ, ຂZຈ@Aກ'ດຕKການມ5ສ2ວນຮ2ວມທາງດGານການເມCອງ, ການສZລາດ
ບ'ງPວງ ແລະ ການຄGາມະນuດ. 
ໃນເວລາທ4ລ'ດຖະບານ ໄດGດ@Aເນ5ນຄະດ5 ແລະ ລ.ງໂທດບ'ນດາເຈSາໜGາທ4ໆພ.ວພ'ນກ'ບການສZລາດບ'ງPວງ, ແຕ2ຍ'ງບKມ5ການດ@Aເນ5ນຄະດ5 PC ລ.ງ
ໂທດເຈSາໜGາທ4ໆກະທ@Aຜiດບ'ນຫາອUນໆ, ແລະ ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດ ແລະ ໜ2ວຍງານຮ'ກສາຄວາມສະຫງ.ບທ4ລະເມ5ດສiດທiມະນuດ ກKຍ'ງບKທ'ນ
ໄດGຖCກໂທດເທUອ. 

ພາກທ6 1: ການໃຫ)ຄວາມເຄ"າລ"ບຕ?ກຽດສAກສ6ຂອງບuກຄ"ນ ລວມທAງ ສiດເສລ6ພາບຈາກພyດຕiກ45ດEງລuFມນG, 
ກ. ການຕAດອiດສະລະພາບໂດຍພະລະການ ແລະ ການຂ)າຊ6ວiດທKຜiດກ"ດໝາຍ 7N ຍ)ອນທາງການເມNອງ: 
ຍ'ງບKທ'ນມ5ລາຍງານໃດເຊUອຖCໄດGເທUອວ2າ ລ'ດຖະບານ PC ໜ2ວຍງານຂອງລ'ດໄດGລະເມ5ດໂດຍການຂGາຊ5ວiດແບບພະລະການ PC ແບບທ4ຜiດກ.ດ
ໝາຍ.
ຂ. ການຫາຍສາບສOນ: 
ຍ'ງບKທ'ນມ5ລາຍງານກ2ຽວກ'ບການຫາຍສາບສBນຈາກເຈSາໜGາທ4ຂອງລ'ດ PC ຕາງໜGາຂອງລ'ດຖະບານເທUອ. 
ໃນເດCອນທ'ນວາ 2018, ມ5ຄ.ນໄທທ4ບKເຫ'ນດ5ກ'ບລະບອບການເມCອງໄທ 3 ທ2ານ ອາໄສຢB2ໃນປະເທດ ໂດຍມ5ຊUວ2າ: ສuລະໄຊ ດ2ານວ'ດທະນານu
ສອນ, ພB ສະນະ, ແລະ ກາສະລອງ (ຊyງຮBGພຽງຊUເທ\ານDນ), ໄດGຫາຍຕ.ວໄປ ໂດຍພ.ບຄDງສuດທGາຍຢB2ທ4 ນະຄອນPວງວຽງຈ'ນ 2 ມ]ກ2ອນ ພະນະ
ທ2ານນາຍ.ກໄທຈະມາຢGຽມຢາມປະເທດ. Pງ'ຈາກນDນ ພາຍໃນເດCອນດຽວກ'ນ, ສ.ບຂອງ ພB ສະນະ ແລະ ກາສະລອງ ກKໄດGພ.ບຢB2ໄກGກ'ບແມ2ນZA
ຂອງ, ຢB2ຊາຍແດນທາງຝWງໄທ. ສ.ບໄດGຖCກມ'ດ, ຜ2າທGອງ ແລະ ຍ'ດດGວຍຊ5ເມ'ນ, ແລະ ໜGາຖCກທuບຕ5ຈ.ນບKສາມາດຈUໄດG. ຈ.ນມາຮອດເດCອນພະ
ຈiກ ຄາດຕະກອນ ແລະ ສະຖານທ4ການຕາຍຍ'ງບKຮBG ແລະ ທ2ານ ສuລະໄຊ ກKຍ'ງຄ.ງຫາຍຕ.ວຢB2. ລ'ດຖະບານບKມ5ຖະແPງການກ2ຽວກ'ບຄະດ5 
ແລະ ບອກປະຊາຄ.ມການທBດວ2າ ການສCບສວນການຕາຍແມ2ນຄວາມຮ'ບຜiດຊອບຂອງຝ2າຍໄທ. ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດໄດGລາຍງານວ2າ ລ'ດ
ຖະບານໄດGໃຫGເຈSາໜGາທ4ໄທຕiດຕາມຢ2າງໄກGຊiດ ແລະ ກ'ນນ'ກເຄUອນໄຫວທາງການເມCອງຂອງໄທ ທ4ອາໄສຢB2ໃນປະເທດ ບKໃຫGເຂSາຮ2ວມກiດຈະ
ກ@Aທ4ຕGານກ'ບລ'ດຖະບານທະຫານຂອງປະເທດໄທ. 
ສອງນ'ກເຄUອນໄຫວທາງການເມCອງຂອງໄທຊUວ2າ ວuດທiພ.ງ ກາສະທ@Aຄuນ ແລະ ອiດທiພ.ນ ສuກແປGນ ຍ'ງຄ.ງຫາຍຕ.ວພາຍP'ງທ4ຖCກລ'ກພາໂຕ
ໃນ 2017 ແລະ ສBນຫາຍໃນ 2016. ລ'ດຖະບານຍ'ງສCບຕKກ2າວວ2າ ບKຮ'ບຮBGໃນການລ'ກພາໂຕ ແລະ ບKໄດGສCບສວນ, ແລະ ບKໄດGຮ'ບການຂ@ຮGອງ
ຈາກລ'ດຖະບານໄທໃນການສCບສວນບ'ນຫາດWງກ2າວ. ນRແມ2ນຈ@Aນວນຄະດ5ທ4ກ2ຽວກ'ບການຫາຍສາບສBນຂອງນ'ກເຄUອນໄຫວທາງການເມCອງ
ໄທ ທ4ເປ'ນຕ.ວເລກລGາສuດໃນຊuມປ5ທ4ຜ2ານມາ. 
ຍ'ງບKທ'ນມ5ຄວາມຄCບໜGາໃນປ5 2012 ສ@Aລ'ບກ@ລະນ5ການຖCກລ'ກພາໂຕ ຂອງທ2ານ ສ.ມບ'ດ ສ.ມພອນ, ຊyງທ2ານເປ'ນຫ.ວໜGາຂອງອ.ງການຈ'ດຕDງ
ທາງສ'ງຄ.ມທ4ມ5ບ.ດບາດ ແລະ ເປ'ນຜBGກKຕDງສBນຝyກອ.ບຮ.ມທ4ບKຫວ'ງຜ.ນກ@Aໄລ ໂດຍອອກກະສຽນແລGວ ຖCກລ'ກພາໂຕໃນປ5 2012 ໂດຍບ'ນດາບuກ
ຄ.ນທ4ໃສ2ເຄUອງນu2ງສ5ດຽວລGວນ ພາຍP'ງທ4ອາດເບiງຄCການຢuດລ.ດຂອງທ2ານໂດຍເຈSາໜGາທ4ຈາລະຈອນໃນນະຄອນPວງວຽງຈ'ນ ແບບມ5ການ
ວາງແຜນໃຫGມ5ການຢuດລ.ດ. 

ຄ. ການທ4ລະມານ ແລະ ທາລuນນະກ45ອPນໆ, ຄວາມໄຮ)ມະນuດສະທ45, ການປະຕiບAດ 7N ການລ"ງໂທດທKເສPອມຊາມ: 
ລ'ດຖະທ@AມະນBນ ແລະ ກ.ດໝາຍ ໄດGຫGາມພyດຕiກ@AດWງກ2າວຂGາງເທiງ. ບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມ ແລະ ນ'ກກ.ດໝາຍໄດGບອກວ2າ ມ5ນ'ກ
ໂທດບາງຄ.ນຖCກຕ5 PC ຖCກທ@ລະມານດGວຍໄຟຟGາຊ'ອດ. ນ'ກເຄUອນໄຫວສiດທiມະນuດຄ.ນໜyງໄດGລາຍງານວ2າ ມ5ຄ.ນນ'ບຖCສາດສະໜາຄຣiດ ໄດGຖCກ
ຈ'ບກuມ ແລະ ຖCກໄຟຟGາຊ'ອດເມUອລາວປະຕiເສດທ4ຈະຍ.ກເລ5ກສ'ດທາຕKພະເຈSາ. ນ'ກໂທດດWງກ2າວໄດGຮ'ບບາດເຈ'ບໂດຍສBນເສຍຄວາມສາມາດ
ໃນການໄດGຍiນຊ\ວຄາວ. ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດໄດGລາຍງານວ2າ ມ5ນ'ກໂທດໄດGຖCກຈ'ບກuມຍGອນປະທGວງການສBນເສຍສiດໃນການເຂSາເຖiງທ4ດiນ 



ຈ'ບກuມ ແລະ ຖCກໄຟຟGາຊ'ອດເມUອລາວປະຕiເສດທ4ຈະຍ.ກເລ5ກສ'ດທາຕKພະເຈSາ. ນ'ກໂທດດWງກ2າວໄດGຮ'ບບາດເຈ'ບໂດຍສBນເສຍຄວາມສາມາດ
ໃນການໄດGຍiນຊ\ວຄາວ. ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດໄດGລາຍງານວ2າ ມ5ນ'ກໂທດໄດGຖCກຈ'ບກuມຍGອນປະທGວງການສBນເສຍສiດໃນການເຂSາເຖiງທ4ດiນ 
ແລGວຖCກຊ'ອດດGວຍໄຟຟGາພາຍP'ງເຂ.າເຈSາຖCກຈ'ບ ແລະ ອyດຫiວ ພGອມທ'ງສuຂະພາບກKບKດ5ພາຍP'ງຕiດຄuກໄດGPາຍກວ2າໜyງປ5. ໃນເດCອນເມສາ, 
ສ5ຟອງ ທ4ຖCກຕiດຄuກນ'ບແຕ2 2011 ຍGອນນ@AພາການປະທGວງບ'ນຫາທ4ດiນຢB2ແຂວງສາລະວ'ນ ໄດGເສຍຊ5ວiດ. ລ'ດຖະບານກ2າວວ2າ ການເສຍຊ5
ວiດຂອງລາວແມ2ນຕາຍຕາມສາເຫດປ.ກກະຕi ແຕ2ມ5ບາງຄ.ນກKວ2າ ລາວຖCກທ@ລະມານ. 
ສະພາບຂອງຄuກ ແລະ ສOນກAກຂAງ: 
ສະພາບ ແລະ ເງUອນໄຂດGານສiງອ@Aນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄuກ ແລະ ສBນກ'ກຂ'ງ ແມ2ນມ5ຄວາມແຕກຕ2າງກ'ນPາຍໃນແຕ2ລະບ2ອນ ແລະ 
ຄuກບາງແຫ2ງແມ2ນຍ'ງຄ.ງມ5ສະພາບທ4ໂຫດຮGາຍຢB2 ເນUອງຈາກຂາດເຂ5ນທາງດGານການສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ສະພາບຄວາມແອອ'ດ 
ແລະ ການດBແລທາງການແພດທ4ບKພຽງພ@.  
ສະພາບທາງກາຍະພາບ: ຫGອງຂ'ງມ5ຄວາມແອອ'ດ ໂດຍມ5ຕຽງທ4ມ5ຄວາມກGວາງບKເກ5ນ 20 ອiນ PC 50.8 ຊມ. ຄuກບາງບ2ອນມ5ການລາຍງານ
ວ2າ ມ5ການຄuມຂ'ງຜBGກະທ@Aຜiດທ4ເປ'ນເດ'ກນGອຍ ຮ2ວມກ'ບຜBGໃຫຍ2 ເຖiງວ2າຈະບKມ5ສະຖiຕiທາງການ PC ຈາກແP2ງຂZມBນທ4ຢDງຢCນໄດG ຕKກ'ບຈ@Aນວນ
ນ'ກໂທດທ'ງໝ.ດ PC ຈ@Aນວນນ'ກໂທດທ4ແຍກຕາມເພດໃນທ\ວປະເທດ. ຍGອນຂາດພ]ນທ4, ຜBGທ4ຖCກກ'ກຕ.ວກ2ອນຖCກຕ'ດສiນໂທດ ແລະ ນ'ກໂທດທ4
ຖCກຕ'ດສiນແລGວ ມ'ກຖCກກ'ກຂ'ງໃນບ2ອນດຽວກ'ນ. ຍ'ງບKທ'ນມ5ຂZມBນຂ2າວສານກ2ຽວກ'ບອ'ດຕາການຕາຍໃນຄuກ PC ສBນກ'ກຂ'ງ ເຖiງວ2າ ຈະມ5ນ'ກ
ກ.ດໝາຍຜBGໜyງໄດGເວSາວ2າ ມ5ນ'ກໂທດບາງຄ.ນໄດGຕາຍໃນໄລຍະຜ2ານມາຢB2ທ4 ຄuກກ'ກຂ'ງແບບກາງແຈGງ ທ4ແຂວງວຽງຈ'ນ ຍGອນສະພາບອາກາດ
ທ4ຮGອນເກ5ນໄປ. ໃນເດCອນພyດສະພາ, ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດ ໄດGລາຍງານການຕາຍຂອງນ'ກໂທດຢB2ແຂວງສາລະວ'ນ ໃນເດCອນເມສາ ໂດຍ
ເປ'ນນ'ກໂທດທ4ຕiດຄuກມາແລGວແປດປ5. ກu2ມສiດທiມະນuດໄດGຮຽກຮGອງໃຫGລ'ດຖະບານສCບສວນການຕາຍດWງກ2າວ. 
ບາງຄuກຄuມຂ'ງ ບ'ງຄ'ບໃຫGນ'ກໂທດຈ2າຍເງiນໃຫGເຈSາໜGາທ4ພາຍP'ງການປ2ອຍຕ.ວ ເພUອເປ'ນຄ2າອາຫານໃນເວລາຈ@Aຄuກ. ໂດຍທ\ວໄປແລGວ ຄuກມ5
ອາຫານທ4ບKພຽງພ@ ຊyງຄອບຄ.ວຍາດຕiພ4ນGອງໄດGປະກອບສ2ວນຊ2ວຍທາງດGານອາຫານ. 
ເຖiງວ2າ ຄuກສ2ວນPາຍຈະມ5ຫGອງກວດພະຍາດ ທ4ມ5ທ'ງທ2ານໝ@ PC ພະຍາບານເປ'ນພະນ'ກງານປະຈ@A, ແຕ2ສiງອ@Aນວຍຄວາມສະດວກທາງ
ດGານການແພດຍ'ງບKຄ2ອຍພຽງພ@. ບ'ນດານ'ກໂທດສາມາດເຂSາເຖiງພຽງແຕ2ການປiນປ.ວຂDນພ]ນຖານ ແຕ2 ການປiນປ.ວພະຍາດທ4ຮGາຍແຮງ
ແມ2ນບKມ5. ນ'ກໂທດໄດGຖCກສ'ກຢາກ'ນພະຍາດພາຍP'ງທ4ໄດGເຂSາມາຄuກ, ຖGາມ5ອາການປ2ວຍ ເຂ.າເຈSາຈະໄດGຈ2າຍເງiນເພUອໄດGຢາປiນປ.ວທ4ຈ@Aເປ'ນ. 
ໃນບາງຄuກຄuມຂ'ງ, ນ'ກໂທດສາມາດໄດGຮ'ບການປiນປ.ວຢB2ໂຮງໝ@ຕ@APວດ ໂດຍສະເພາະຢB2ສuກເສ5ນ. 
ການບ@ລiຫານຄuGມຄອງ: ກະຊວງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບມ5ໜGາທ4ຮ'ບຜiດຊອບຕiດຕາມກວດກາສະພາບເງUອນໄຂຕ2າງໆຂອງຄuກ ແລະ ສBນ
ກ'ກຂ'ງຕ2າງໆ. ເຈSາໜGາທ4ອະນuຍາດໃຫGນ'ກໂທດ ແລະ ຜBGຖCກກ'ກຂ'ງສາມາດຍUນຄ@AຮGອງທuກຕKເຈSາໜGາທ4ຝ2າຍຕuລາການ ແລະ ຮຽກຮGອງການ
ສCບສວນຕKກ'ບສາເຫດທ4ເຊUອຖCໄດGສ@Aລ'ບສະພາບທ4ເປ'ນບ'ນຫາ, ຢ2າງໃດກKຕາມ ຍ'ງບKມ5ລາຍງານຈາກບ'ນດານ'ກໂທດ, ຜBGຖCກຄuມຂ'ງ PC ຍາດຕiພ4
ນGອງທ4ຍUນຄ@AຮGອງຍGອນຢGານວ2າ ສະພາບການຄuມຂ'ງຈະຍiງລ@Aບາກກວ2າເກ\າ. 
ຍ'ງບKທ'ນມ5ເຈSາໜGາທ4ກວດກາ ຕາງໜGາໃຫGບ'ນດານ'ກໂທດ ແລະ ຜBGຖCກຄuມຂ'ງ. ບ'ນດາເຈSາໜGາທ4ປະຈ@AຢB2ຄuກໄດGກ@Aນ.ດນະໂຍບາຍການຢGຽມນ'ກ
ໂທດ. ສະມາຊiກໃນຄອບຄ.ວສ2ວນPາຍຈະເຂSາຢGຽມນ'ກໂທດ ແລະ ຜBGຖCກຄuມຂ'ງໄດGໜyງຄDງຕKເດCອນ. ບ'ນດານ'ກໂທດ ແລະ ຜBGຖCກຄuມຂ'ງສາມາດ
ເຮ'ດກiດຈະກ@Aທາງສາດສະໜາທ4ເປ'ນວຽກສ2ວນຕ.ວບາງຢ2າງໄດG ແຕ2ເຈSາໜGາທ4ບKໄດGສະໜອງສiງອ@AນວຍຄວາມສະດວກໃຫGກ'ບການເຮ'ດກiດ
ຈະກ@Aສາດສະໜາທ\ວໄປ. 
ການຕiດຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ: ເຈSາໜGາທ4ລ'ດບKອານuຍາດໃຫGມ5ການຕiດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄuກແບບເອກະລາດ. 
ງ. ການຈAບກuມ 7N ການຄuມຂAງໂດຍພະລະການ: 
ກ.ດໝາຍຫGາມການຈ'ບກuມ PC ການຄuມຂ'ງໂດຍພະລະການ ແຕ2ມ5ບາງເຈSາໜGາທ4ຂອງລ'ດບKເຄ.າລ.ບຕKກ.ດລະບຽບ ຈyງພາໃຫGເກ5ດມ5ການຈ'ບກuມ 
PC ຄuມຂ'ງໂດຍພະລະການ. 
ຂTນຕອນການຈAບກuມ ແລະ ການປະຕiບAດຕ?ຜO)ຖNກຄuມຂAງ: 
ທ'ງເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດ ແລະ ທະຫານມ5ສiດອ@Aນາດໃນການຈ'ບກuມ ແຕ2ວ2າ ສ2ວນPາຍຈະມ5ແຕ2ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດສາມາດເຮ'ດໄດGເທ\ານDນ. 
ກ.ດໝາຍອານuຍາດໃຫGຜBGຖCກຄuມຂ'ງມ5ສiດເຂSາເຖiງລະບ.ບຍuຕiທ@Aທ4ກ@Aນ.ດຄວາມຖCກຕGອງທາງກ.ດໝາຍໃນເວລາການກ'ກຂ'ງຕ.ວເຂ.າເຈSາ. ກ.ດ
ໝາຍຍ'ງໃຫGເຈSາໜGາທ4ແຈGງຂZຫາຕKຜBGຖCກຄuມຂ'ງ ແລະ ບອກໃຫGຍາດຕiພ4ນGອງເຂ.າເຈSາຮBGພາຍໃນ 24 ຊ\ວໂມງພາຍP'ງການຈ'ບກuມ ແຕ2ສiງນRບK
ຄ2ອຍຖCກປະຕiບ'ດ ໂດຍສະເພາະຢB2ເຂດຊ.ນນະບ.ດ. ມ5ລະບ.ບການປະກ'ນຕ.ວ ແຕ2ເຈSາໜGາທ4ປະຕiບ'ດໂດຍພະລະການ. ມ5ຂະບວນການທາງກ.ດ
ໝາຍສ@Aລ'ບການກ'ກຂ'ງພ]ນທ4ສະເພາະໃນເຮCອນ, ໂດຍສະເພາະກ@ລະນ5ທ4ມ5ເຫດຜ.ນທາງດGານສuຂະພາບ. ກ.ດໝາຍໃຫGສiດແກ2ຜBGຖCກຄuມຂ'ງ, 
ຖCກຈ'ບ PC ຈ@AຄuກນDນມ5ຜBGຕາງໜGາທາງດGານກ.ດໝາຍຕາມການຮຽກຮGອງ. ບ'ນດາກ.ດລະບຽບດWງກ2າວບKມ'ກໄດGຮ'ບການເຄ.າລ.ບ. ຕ.ວຢ2າງ: ສU
ມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດໄດGລາຍງານວ2າ ນາງ ຫGວຍເຮCອງ ໄຊຍະບBລ5 ໄດGຖCກຈ'ບກuມໃນເດCອນກ'ນຍາໃນຂZຫາຕ@Aນiລ'ດຖະບານຢB2ເຟດບuກ (ກະລuນາ
ເບiງຂZ 2. ກ) ຊyງລາວບKໄດGຖCກອານuຍາດໃຫGພ.ບກ'ບຄອບຄ.ວ ແລະ ມiດສະຫາຍໃນເວລາທ4ມ5ການສCບສວນສອບສວນ. 
ການຈ'ບກuມທ4ພະລະການ: ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດຍ'ງສCບຕKປະຕiບ'ດຢ2າງກວGາງຂວາງ ໂດຍອ5ງໃສ2ຂZກ@Aນ.ດຂອງກ.ດໝາຍທ4ອານuຍາດໃຫGມ5ການຈ'ບ
ກuມໂດຍບKມ5ໝາຍຈ'ບ ໃນກ@ລະນ5ສuກເສ5ນ. ຈາກການລາຍງານ, ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດໄດGສວຍໃຊGການຈ'ບກuມເປ'ນເຄUອງມCຂ\ມຂB2ຕ.ວບuກຄ.ນ PC ຮຽກ
ຮGອງສiນບ.ນ. 
ໃນເດCອນພະຈiກ, ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດໄດGຈ'ບກuມນ'ກເຄUອນໄຫວ 7 ຄ.ນທ4ພ.ວພ'ນກ'ບກu2ມຮຽກຮGອງປະຊາທiປະໄຕ ຊyງໄດGມ5ການວາງແຜນ ແຕ2ຖCກ
ຍ.ກເລ5ກ ໂດຍຈະເປ'ນການເດ5ນຂະບວນເພUອຮຽກຮGອງຄວາມສ.ນໃຈຈາກລ'ດຖະບານຕKກ'ບບ'ນຫາ ''ການຍາດເອ.າທ4ດiນ'' ແລະ ໂຄສະນາເພUອ
ສiດເສລ5ພາບໃນການປາກເວSາ. ນ'ກເຄUອນໄຫວໄດGຖCກປ2ອຍຕ.ວພາຍP'ງຖCກກ'ກຕ.ວໄດG 4 ວ'ນ ແລະ ບKໄດGຖCກຟGອງໃນຂZຫາຄະດ5ອາຍາໃດໆ. 



ຍ.ກເລ5ກ ໂດຍຈະເປ'ນການເດ5ນຂະບວນເພUອຮຽກຮGອງຄວາມສ.ນໃຈຈາກລ'ດຖະບານຕKກ'ບບ'ນຫາ ''ການຍາດເອ.າທ4ດiນ'' ແລະ ໂຄສະນາເພUອ
ສiດເສລ5ພາບໃນການປາກເວSາ. ນ'ກເຄUອນໄຫວໄດGຖCກປ2ອຍຕ.ວພາຍP'ງຖCກກ'ກຕ.ວໄດG 4 ວ'ນ ແລະ ບKໄດGຖCກຟGອງໃນຂZຫາຄະດ5ອາຍາໃດໆ. 
ໃນບາງຄDງ ເຈSາໜGາທ4ກKຍ'ງກ'ກຂ'ງນ'ກໂທດ ຊyງເຂ.າເຈSາໄດGສiນສuດໄລຍະເວລາການຖCກຕ'ດສiນໂທດແລGວ, ໂດຍສະເພາະຖGາຫາກນ'ກໂທດບKສາ
ມາດຊ@Aລະຄ2າປ'ບໄໝຂອງສານ. 
ການຄuມຂ'ງກ2ອນການພiຈາລະນາຄະດ5: ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການຄuມຂ'ງໂດຍບKມ5ການພiຈາລະນາຄະດ5 ຮອດໄລຍະ 1 ປ5. ໄລຍະເວລາຂອງ
ການຄuມຂ'ງໂດຍປາສະຈາກການຮ'ບຟ'ງການຕ'ດສiນ PC ຂZກ2າວຫາຢ2າງເປ'ນທາງການກKຈ@Aກ'ດຢB2ໃນໄລຍະ 1 ປ5ເຊWນດຽວກ'ນ. ອ.ງການໄອຍະ
ການປະຊາຊ.ນສBງສuດແຫ2ງ ສປປ ລາວ ໄດGລາຍງານເຖiງຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫGເຈSາໜGາທ4ນ@Aເອ.ານ'ກໂທດທ'ງໝ.ດເຂSາສB2ຂະບວນການ
ຕ'ດສiນຄະດ5ພາຍໃນກ@Aນ.ດເວລາ 1 ປ5 ແຕ2ເຈSາໜGາທ4ບາງຄDງບKສາມາດຕອບສະໜອງໄດGຕາມເງUອນໄຂດWງກ2າວ. ຈ@Aນວນທ4ແທGຈiງຂອງຜBGທ4ຖCກ
ຄuມຂ'ງPາຍກວ2າ 1 ປ5 ແມ2ນຍ'ງບKທ'ນຮBG. 

ຈ. ການປະຕiເສດຕ?ການເປ6ດເຜ6ຍການຕAດສiນຄະດ6ທKຍuຕiທ45ໃຫ)ສາທາລະນະຊ"ນເຂVາຮFວມ: 
ກ.ດໝາຍອານuຍາດໃຫGມ5ລະບ.ບຕuລາການທ4ເປ'ນເອກະລາດ ແຕ2ການສZລາດບ'ງPວງ ແລະ ຍ'ງມ5ຜBGພiພາກສາທ4ປະຕiບ'ດຢB2ນອກກ.ດໝາຍແຕ2ບK
ທ'ນຖCກລ.ງໂທດ ກKຍ'ງສCບຕKມ5ຢB2. ມ5ລາຍງານວ2າຜBGພiພາກສາບາງຄ.ນມ5ການພ.ວພ'ນກ'ບການຮ'ບສiນບ.ນ. ອ5ງໃສ2ຄ@AເວSາຂອງນ'ກກ.ດໝາຍພາຍໃນ
ທ4ວ2າ ມ'ນມ5ຄວາມຍາກPາຍສ@Aລ'ບປະຊາຊ.ນທ4ມ5ເງiນໜGອຍ ໃນການທ4ຈະຊະນະຄະດ5ໃນສານຍGອນບ'ນຫາການສZລາດບ'ງPວງທ4ມ5ຢ2າງກວGາງ
ຂວາງ. ກອບນiຕiກ@AໄດGກ@Aນ.ດໃຫGມ5ທະນາຍຈ@Aເລ5ຍ, ການກວດສອບP'ກຖານ ແລະ ການຕDງຂZສ'ນນiຖານຕKຄວາມບ@ລiສuດຂອງຈ@Aເລ5ຍ. ເຖiງຈະ
ມ5ຂZກ@Aນ.ດດWງກ2າວ, ມ5ລາຍງານວ2າ ຜBGພiພາກສາໄດGຕ'ດສiນວ2າ ຜiດ PC ບ@ລiສuດ ກ2ອນການຂyນສານອ5ງຕາມການຕ'ດສiນໃຈ ບ.ນພ]ນຖານຕາມບ.ດ
ລາຍງານຈາກເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດ PC ການສCບສວນຂອງໄອຍະການ. ຈ@Aເລ5ຍສ2ວນPາຍເລCອກທ4ຈະບKມ5ທະນາຍຄວາມ PC ຜBGຕາງໜGາທ4ຜ2ານ
ການຝyກອ.ບຮ.ມທາງດGານກ.ດໝາຍຍGອນຄວາມເຊUອທ\ວໄປທ4ວ2າ ທະນາຍຄວາມບKສາມາດອາທiບາຍເພUອໃຫGສານຕ'ດສiນໃຈໄດG. 
ຂTນຕອນການພiຈາລະນາຕAດສiນຄະດ6: 
ກ.ດໝາຍໃຫGສiດໃນການຖCກພiຈາລະນາຕ'ດສiນຄະດ5ຢ2າງຍuຕiທ@A ແລະ ເປ5ດກວGາງໃຫGສາທາລະນະເຂSາຮ2ວມ ແຕ2ຫາກວ2າ ສານຈະບKຄ2ອຍປະຕi
ບ'ດຕາມສiດນR. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGສາມາດຕDງຂZສ'ນນiຖານເຖiງຄວາມບ@ລiສuດຂອງຈ@Aເລ5ຍໄດG. ການພiຈາລະນາຕ'ດສiນຄະດ5ສ2ວນPາຍ ລວມ
ທ'ງຄະດ5ອາຍາ ແມ2ນອ5ງໃສ2ການກວດສອບຜBGທ4ຖCກກ2າວຫາເບ]ອງຕSນ ແລະ ອ5ງໃສ2ການທ.ບທວນP'ກຖານ. ຈ@Aເລ5ຍບKມ5ສiດທາງກ.ດໝາຍໃນ
ການຮBGຂZມBນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການຟGອງເຂ.າເຈSາ ແຕ2ກ.ດໝາຍຮຽກຮGອງໃຫGເຈSາໜGາທ4ບອກບuກຄ.ນໃຫGຮBGເຖiງສiດທiຂອງເຂ.າເຈSາ. ການ
ພiຈາລະນາຕ'ດສiນຄະດ5ແມ2ນເປ5ດກວGາງໃຫGສາທາລະນະເຂSາຮ2ວມ ຍ.ກເວDນຄະດ5ສະເພາະທ4ຕiດພ'ນກ'ບກ.ດໝາຍວ2າດGວຍ ຄອບຄ.ວ PC ກ2ຽວ
ຂGອງກ'ບບ'ນຫາຄວາມໝDນຄ.ງຂອງຊາດ, ຄວາມລ'ບຂອງຊາດ PC ທ4ກ2ຽວກ'ບເດ'ກນGອຍທ4ມ5ອາຍuຕKAກວ2າ 16 ປ5. 
ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGຈ@Aເລ5ຍມ5ສiດທ4ຈະວ2າຄວາມໃຫGຕ.ນເອງ ພGອມການຊ2ວຍເPCອຈາກນ'ກກ.ດໝາຍ PC ບuກຄ.ນອUນໆ ແຕ2ວ2າ ນ'ກກ.ດໝາຍທ4
ມ5ຄuນວuດທiກKຍ'ງຂາດເຂ5ນ. ນ'ກກ.ດໝາຍບາງຄDງບKຢາກວ2າຄວາມໃຫGຄະດ5ທ4ລະອຽດອ2ອນຍGອນຢGານຕKອ@Aນາດການປ.ກຄອງໃນທGອງຖiນ. ການ
ເຜ5ຍແຜ2ຂອງອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມພ.ບວ2າ ເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດບາງຄDງນາບຂB2 PC ພາໃຫGພະຍານໝ.ດຄວາມໜGາເຊUອຖC. ພາລະບ.ດບາດ
ຂອງທະນາຍຄວາມຈ@Aເລ5ຍຖCກຈ@Aກ'ດເຊWນ: ການຂ@ໃຫGສານພiຈາລະນາການຕ'ດສiນ PC ການອuທອນຕKຄະດ5ທ4ເປ'ນດGານວiຊາການ ນອກເໜCອ
ຈາກການຂ'ດແຍ2ງໃນຄະດ5, ບKເຫ'ນດ5ຕKP'ກຖານ PC ອະທiບາຍເຖiງຄວາມຈiງເພUອປ.ກປGອງຈ@Aເລ5ຍ. ເຈSາໜGາທ4ອະນuຍາດໃຫGໃຊGງ.ບປະມານຂອງ
ລ'ດເພUອເປ'ນຄ2າທະນາຍຄວາມໃຫGຈ@Aເລ5ຍສະເພາະໃນຄະດ5ທ4ມ5ເດ'ກນGອຍ, ຄະດ5ທ4ມ5ຜ.ນຕKການຕ'ດອiດສະPະພາບຕະPອດຊ5ວiດ PC ໂທດປະ
ຫານຊ5ວiດ, ແລະ ຄະດ5ທ4ມ5ຄວາມຊ'ບຊGອນສະເພາະເຊWນ: ຄະດ5ທ4ມ5ຄ.ນຕ2າງປະເທດ. ໃນນRບKມ5ສiດທາງດGານກ.ດໝາຍສ@Aລ'ບຈ@Aເລ5ຍທ4ຈະມ5ເວ
ລາ ແລະ ສiງອ@Aນວຍຄວາມສະດວກທ4ພຽງພ@ເພUອກຽມຕ.ວກ2ອນການພiຈາລະນາໃນສານ. 
ສ@Aລ'ບຄ2າທ@Aນຽມ, ລ'ດຖະບານອະນuຍາດໃຫGຜBGຊ2ວຍແປພາສາອະທiບາຍເນ]ອໃນຂອງກ.ດໝາຍ ແລະ ບ'ນດາສiດຂອງຈ@Aເລ5ຍໃຫGແກ2ປະຊາຊ.ນ
ບ'ນດາເຜ\າ ແລະ ບ'ນດາຄ.ນຕ2າງປະເທດ ຊyງເປ'ນຜBGທ4ບKສາມາດສUສານພາສາລາວໄດG. 
ບ'ນດາຈ@Aເລ5ຍອາດມ5ຜBGໃດກKໄດGນອກເໜCອຈາກທະນາຍຄວາມ ເພUອຊ2ວຍໃຫGເຂ.າເຈSາກະກຽມເອກະສານຄະດ5 ແລະ ຊ2ວຍເຂ.າເຈSາໃນເວລາມ5
ການພiຈາລະນາຕ'ດສiນຄະດ5. ຈ@Aເລ5ຍອາດຕDງຄ@Aຖາມ ແລະ ສະເໜ5ໃຫGມ5ພະຍານ, ແລະ ສະເໜ5P'ກຖານໂດຍຕ.ນເອງວ2າຄວາມເອງ. ຈ@Aເລ5ຍ
ອາດປະຕiເສດໃນການຕອບຄ@AຖາມຢB2ສານ ເຖiງວ2າ ຈະມ5ລາຍງານກ2ຽວກ'ບເຈSາໜGາທ4ໄດGກ@Aນ.ດໂທດໜ'ກຂyນກວ2າເກ\າກ'ບຈ@Aເລ5ຍ ຜBGທ4ບKຍອມ
ຮ2ວມມCນ@A. ສiດໃນການຂ@ອuທອນແມ2ນບKມ5. 
ນAກໂທດ ແລະ ຜO)ຖNກຄuມຂAງໃນຄະດ6ການເມNອງ: 
ບKມ5ສະຖiຕiທາງການ PC ຂZມBນຕ.ວເລກທ4ໜGາເຊUອຖCກ2ຽວກ'ບຈ@Aນວນຂອງນ'ກໂທດການເມCອງ. ໃນເດCອນມiຖuນາ, ມ5ພ.ນລະເມCອງ 9 ຄ.ນ ຈາກ
ແຂວງເຊກອງ ໄດGຖCກຕ'ດສiນຈາກ 2 ຫາ 6 ປ5 ສ@Aລ'ບຂZຫາການປະທGວງໃນປ5 2017 ທ4ກ2ຽວກ'ບການຕ'ດສiນໃຈຂອງລ'ດຖະບານທ4ໃຫGສ@Aປະ
ທານແກ2ບ@ລiສ'ດຫວຽດນາມ ເພUອປBກຕSນຢາງພາລາໃນທ4ດiນຂອງເຂ.າເຈSາ ຊyງຜ2ານມາ ທ4ດiນດWງກ2າວໄດGຖCກໃຊGເພUອການລGຽງສ'ດ. ບ'ນດາອ.ງ
ການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມ ແລະ ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດໄດGລາຍງານກ2ຽວກ'ບນ'ກໂທດການເມCອງ 3 ຄ.ນ ໃນປ5 2018. ໃນນR ມ5ທGາວ ສ.ມພອນ ພiມ
ມະສອນ, ທGາວ ສuກ'ນ ໃຈທາດ ແລະ ທGາວ ລອດຄ@A ທ@Aມະວ.ງ ທ4ກະທ@Aຜiດ ແລະ ຖCກຕ'ດສiນໃນປ5 2017 ໃຫGຈ@Aຄuກ 20 ປ5, 16 ປ5 ແລະ 12 ປ5 
ຕາມລ@Aດ'ບ, ພGອມການສWງຟGອງPາຍຂZຫາເຊWນ: ການກະບ.ດ, ໂຄສະນາຕGານລ'ດຖະບານ ແລະ ການຊuມນuມໂດຍມ5ຈuດປະສ.ງເພUອກKຄວາມວuGນ
ວາຍໃນສ'ງຄ.ມ. 
ການຕອບໂຕ)ບuກຄ"ນທKເຄPອນໄຫວການເມNອງຢOFນອກປະເທດ: 



ວາຍໃນສ'ງຄ.ມ. 
ການຕອບໂຕ)ບuກຄ"ນທKເຄPອນໄຫວການເມNອງຢOFນອກປະເທດ: 
ໃນວ'ນທ5 26 ສiງຫາ, ທGາວ ອ'ອດ ໄຊຍະວ.ງ ທ4ເປ'ນນ'ກເຄUອນໄຫວຮຽກຮGອງປະຊາທiປະໄຕຄ.ນລາວ ອາໄສໃນປະເທດໄທ ໄດGຫາຍຕ.ວໄປ, ຊyງຍ'ງ
ບKທ'ນພ.ບຕ.ວລາວຮອດເດCອນພະຈiກ. ລາວໄດGວiຈານລ'ດຖະບານລາວ ແລະ ກ@Aລ'ງຂ@ລRໄພໃນປະເທດທ5ສາມ. ຜBGລາຍງານພiເສດຂ2າວສiດທiມະ
ນuດຂອງຈ@Aເລ5ຍປະຈ@Aສະຫະປະຊາຊາດ ກ2າວວ2າ ທGາວ ອ'ອດ ອາດຫາຍຕ.ວໄປ. 
ຂTນຕອນການຕAດສiນຄະດ6ທາງແພFງ ແລະ ການແກ)ໄຂ: 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGຕuລາການມ5ຄວາມເປ'ນເອກະລາດໃນການພiຈາລະນາຄະດ5ແພ2ງ, ແຕ2ການປະຕiບ'ດຄ@AສWງຂອງສານຍ'ງຖCເປ'ນບ'ນຫາ. ບuກ
ຄ.ນໃດໜyງອາດຊອກຫາການແກGໄຂທາງແພ2ງເມUອມ5ການລະເມ5ດສiດທາງແພ2ງ PC ສiດທາງການເມCອງໃນສານອາຍາ PC ປະຕiບ'ດຕາມການ
ແກGໄຂທາງດGານບ@ລiຫານຈາກສະພາແຫ2ງຊາດ. ບ'ນດາບuກຄ.ນອາດຊອກຫາວiທ5ການພiຈາລະນາຄCນການແກGໄຂເມUອມ5ການລະເມ5ດສiດທາງ
ສ'ງຄ.ມ ແລະ ວ'ດທະນະທ@AຢB2ສານແພ2ງ. 
ການຊ"ດເຊ6ຍທາງດ)ານທKດiນ: 
ບາງຄອບຄ.ວໄດGຖCກຍ.ກຍGາຍຍGອນໂຄງການລ.ດໄຟທ4ເຊUອມຕKນະຄອນPວງວຽງຈ'ນ ແລະ ປະເທດຈ5ນ, ຊyງເຂ.າເຈSາໄດGຕKວ2າກ2ຽວກ'ບການຊ.ດ
ເຊ5ຍທ4ຍ'ງບKທ'ນພຽງພ@ສ@Aລ'ບເຂ.າເຈSາ. (ກະລuນາເບiງ ຂZ 1.ງ).
ສ. ການແຊກແຊງແບບພະລະການ 7N ຜiດກ"ດໝາຍຕ?ສiດທiສFວນບuກຄ"ນ, ຄອບຄ"ວ, ທKພAກອາໄສ 7N ການຕiດຕ?ພ"ວພAນ: 
ໂດຍທ\ວໄປ ກ.ດໝາຍຫGາມພyດຕiກ@AດWງຂGາງເທiງ ແຕ2ລ'ດຖະບານໄດGສCບຕKນ@AໃຊGຂZຍ.ກເວDນດGານກ.ດໝາຍຄວາມໝDນຄ.ງຢ2າງກວGາງຂວາງ ເມUອ
ໃດທ4ເຫ'ນວ2າ ເປ'ນໄພຕKຄວາມໝDນຄ.ງ. 
ກ.ດໝາຍຫGາມການຄSນຫາ ແລະ ຮiບຊ'ບສiນແບບຜiດກ.ດໝາຍ ແຕ2ໃນPາຍກ@ລະນ5 ພ'ດຍ'ງບKຕGອງການໝາຍຄSນ. ເຖiງວ2າກ.ດໝາຍແມ2ນກ@Aນ.ດ
ໃຫGເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດຂ@ອະນuຍາດໝາຍຄSນຈາກໄອຍະການ PC ຜBGພiພາກສາຄະດ5ອາຍາ, ແຕ2ເຈSາ  ໜGາທ4ມ'ກບKຂ@ອະນuຍາດກ2ອນ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດ. ບ'ນດາກ.ດໝາຍທ4ກ2ຽວກ'ບຄວາມໝDນຄ.ງຂອງຊາດອະນuຍາດໃຫGລ'ດຖະບານຕiດຕາມກວດກາການເຄUອນຍGາຍຂອງບuກຄ.ນ 
ແລະ ການສUສານສ2ວນບuກຄ.ນ ເຊWນ: ຕiດຕາມໂທລະສ'ບມCຖC ແລະ ອ5ເມວໂດຍທ4ບKມ5ໝາຍຄSນ (ກະລuນາເບiງຂZ 2.ກ). 
ກະຊວງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບ ຕiດຕາມກວດກາການເຄUອນໄຫວຂອງພ.ນລະເມCອງຜ2ານເຄCອຂ2າຍເຝSາລະວ'ງ ຊyງປະກອບດGວຍຕ@APວດລ'ບ. 
ແຜນງານຊuກຍBGກອງPອນໃນພ]ນທ4ຕ.ວເມCອງ ແລະ ຊ.ນນະບ.ດ ພາຍໃຕGການຊRນ@AຂອງນາຍບGານ ແລະ ຕ@APວດຂອງແຕ2ລະທGອງຖiນ ຊyງໄດG
ແບ2ງປ'ນພາລະຄວາມຮ'ບຜiດຊອບໃນການຮ'ກສາຄວາມສະຫງ.ບຂອງສ'ງຄ.ມ ແລະ ໄດGລາຍງານກ@ລະນ5ຄວາມບKສະຫງ.ບໃຫGກ'ບຕ@APວດ. ບ'ນ
ດາສະມາຊiກທ4ເປ'ນຕ.ວແທນຂອງພ'ກປະຊາຊ.ນປະຕiວ'ດລາວເຊWນ: ສະມາຊiກຂອງສBນກາງສະຫະພ'ນແມ2ຍiງ, ສະມາຊiກຂອງສBນກາງຊາວ
ໜu2ມ ແລະ ສະມາຊiກຂອງອ.ງການແນວລາວສGາງຊາດ ຍ'ງຕiດຕາມກວດກາພ.ນລະເມCອງ. 
ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGພ.ນລະເມCອງແຕ2ງງານກ'ບຄ.ນຕ2າງປະເທດກKຕKເມUອໄດGຮ'ບອະນuຍາດຈາກລ'ດຖະບານກ2ອນ. ເຈSາ ໜGາທ4ອາດຈະຍ.ກເລ5ກ
ການແຕ2ງງານທ4ບKໄດGຮ'ບອະນuຍາດ ແລະ ຈ'ບກuມ PC ປ'ບໄໝທ'ງຝ2າຍຊາຍ ແລະ ຝ2າຍຍiງ. ຕາມທ@Aມະດາ ລ'ດຖະບານຈະອະນuຍາດໃຫGມ5ການ
ແຕ2ງງານ ແຕ2ຫາກວ2າ ຂDນຕອນການອະນuຍາດແມ2ນໃຊGເວລາດ.ນ ແລະ ມ5Pາຍຂອດ ຈyງພາໃຫGເກ5ດການສGາງໂອກາດແກ2ເຈSາໜGາທ4ໃນການ
ຮຽກສiນບ.ນ. ການຢB2ຮ2ວມກ'ນກ'ບຄ.ນຕ2າງປະເທດໂດຍບKໄດGແຕ2ງດອງກ'ນກ2ອນ ແມ2ນຜiດກ.ດໝາຍ ເຖiງຢ2າງໃດກKຕາມ ກ@ລະນ5ດWງກ2າວບKຄ2ອຍ
ຖCກດ@Aເນ5ນຄະດ5. 

ພາກທ6 2. ການເຄ"າລ"ບຕ?ສiດເສລ6ພາບຂອງພ"ນລະເມNອງ, ລວມທAງບAນດາສiດທiດEງລuFມນG: 
ກ. ສiດເສລ6ພາບໃນການສະແດງອອກ ລວມທAງນAກຂFາວ: 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດສiດເສລ5ພາບຂອງພ.ນລະເມCອງໃນການສະແດງອອກ, ລວມທ'ງສiດເສລ5ພາບຂອງນ'ກຂ2າວ, ແຕ2ລ'ດຖະບານຍ'ງຈ@Aກ'ດການ
ປາກເວSາ ແລະ ຂ5ດຂຽນກ2ຽວກ'ບປະເດ'ນການເມCອງຢ2າງເຄWງຄ'ດ ແລະ ຍ'ງຫGາມການຕ@Aນiວiຈານຂອງສ'ງຄ.ມທ4ເຫ'ນວ2າມ'ນຈະເປ'ນການທ@A
ລາຍຊUສຽງຂອງຕ.ນ
ສiດເສລ5ພາບໃນການສະແດງອອກ: ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGພ.ນລະເມCອງມ5ສiດໃນການຕ@Aນiວiຈານລ'ດຖະບານ ແຕ2ຫGາມການໃສ2ຮGາຍປGາຍສ5ຕK
ພາກລ'ດ, ສGາງເລUອງບiດເບCອນຕKນະໂຍບາຍຂອງພ'ກ PC ລ'ດຖະບານ, ຍuແຍ2ສGາງຄວາມບKເປ'ນລະບຽບ PC ການໂຄສະນາຂZມBນເພUອບWນທອນ
ຄວາມໜGາເຊUອຖC ແລະ ຊUສຽງຂອງລ'ດຖະບານ. ໃນວ'ນທ5 16 ເດCອນກ'ນຍາ, ຕ@APວດໄດGຈ'ບກuມ ນາງ ຫGວຍເຮCອງ ໄຊຍະບBລ5 ໃນຂZຫາກ2າວປະ
ນາມປະເທດຊາດ ເມUອລາວໄດGວiຈານຢB2ເຟດບuກກ2ຽວກ'ບການຕອບໂຕGຂອງລ'ດໃນເວລາທ4ມ5ນZAຖGວມຢB2ແຂວງຈ@Aປາສ'ກ ແລະ ສາລະວ'ນ. ໃນໄລ
ຍະທ4ຜ2ານມາ ລາວໄດGໃຊGສUສ'ງຄ.ມອອນລາຍເພUອວiພາກວiຈານການຕiດສiນບ.ນ ແລະ ຄວາມໂລພາຂອງເຈSາໜGາທ4ລ'ດ. ລາວຖCກພiຈາລະນາ
ຄະດ5ວ2າມ5ຄວາມຜiດ ແລະ ຖCກຕ'ດສiນໃນເດCອນພະຈiກໃຫGຈ@Aຄuກຮອດ 5 ປ5 ແລະ ປ'ບໄໝ 20 ລGານກ5ບ (PC 2.260 ໂດລາ). 
ບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານ ໂດຍທ\ວໄປຈະຈ'ດການກວດກາຂZມBນຂ2າວສານດGວຍຕ.ນເອງ ໂດຍສະເພາະພາຍP'ງປ5 2012 ທ4ມ5
ການຫາຍຕ.ວຂອງບuກຄ.ນເຮ'ດວຽກໃຫGອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມທ4ສາກ.ນຍອມຮ'ບ. ບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານໄດGກ2າວວ2າ 
ເຂ.າເຈSາພະຍາຍາມທ4ຈະP5ກລGຽງໃນການເວSາບາງສiງບາງຢ2າງທ4ອາດເຮ'ດໃຫGລ'ດຖະບານລGາຊGາການອະນuມ'ດບ.ດບ'ນທyກຄວາມເຂSາໃຈທ4ຈ@A
ເປ'ນຕKການປະຕiບ'ດວຽກງານຂອງເຂ.າເຈSາ. ອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານລາຍງານວ2າ ບ'ນດາພ.ນລະເມCອງໄດGຖCກສiດສອນຕDງແຕ2ໄວ
ໜu2ມ ບKໃຫGວiພາກວiຈານລ'ດຖະບານ. 
ນ'ກຂ2າວ ແລະ ສUມວນຊ.ນ ລວມທ'ງສUມວນຊ.ນທາງອອນລາຍ: ລ'ດເປ'ນເຈSາຂອງ ແລະ ຄວບຄuມສUສiງພiມ ແລະ ສUອ5ເລ'ກໂທນiກພາຍໃນເປ'ນ
ສ2ວນPາຍ. ຂ2າວພາຍໃນໄດGນ@Aສະເໜ5ໃຫGເຫ'ນເຖiງນະໂຍບາຍຂອງລ'ດຖະບານ. ລ'ດຖະບານອະນuຍາດໃຫGມ5ສiງພiມທ4ເປ'ນວາລະສານຂອງເອ



ນ'ກຂ2າວ ແລະ ສUມວນຊ.ນ ລວມທ'ງສUມວນຊ.ນທາງອອນລາຍ: ລ'ດເປ'ນເຈSາຂອງ ແລະ ຄວບຄuມສUສiງພiມ ແລະ ສUອ5ເລ'ກໂທນiກພາຍໃນເປ'ນ
ສ2ວນPາຍ. ຂ2າວພາຍໃນໄດGນ@Aສະເໜ5ໃຫGເຫ'ນເຖiງນະໂຍບາຍຂອງລ'ດຖະບານ. ລ'ດຖະບານອະນuຍາດໃຫGມ5ສiງພiມທ4ເປ'ນວາລະສານຂອງເອ
ກະຊ.ນທ4ລາຍງານຂ2າວບKແມ2ນໃນລ'ກສະນະດGານການເມCອງ ເຊWນ: ວາລະສານຂ2າວທ4ເນDນໜ'ກສະເພາະທuລະກiດ, ສ'ງຄ.ມ ແລະ ການຄGາ. 
ຕາມP'ກການແລGວ ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດຈະຕGອງສ\ງຫ.ວຂZຂ2າວຂອງຕ.ນໃຫGລ'ດຖະບານກ2ອນມ5ການຕ5ພiມ, ເຖiງຢ2າງໃດກKຕາມ ອ@Aນາດການ
ປ.ກຄອງບKໄດGບ'ງຄ'ບມາດຕະການຄວບຄuມນR. ລ'ດຖະບານບKອະນuຍາດໃຫGສ@Aນ'ກຂ2າວຕ2າງປະເທດມາຕDງສ@Aນ'ກງານໃນປະເທດ ຍ.ກເວDນສ@Aນ'ກ
ຂ2າວທ4ມາຈາກຊາດຄອມມBນiດທ4ເປ'ນເພUອນບGານເຊWນ: ປະເທດຈ5ນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. 
ເຖiງວ2າ ລ'ດຖະບານຈະຄວບຄuມການເຜ5ຍແຜ2ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວiທະຍuພາຍໃນຢ2າງໄກGສiດ ແຕ2ກ@AບKໄດGແຊກແຊງການກະຈາຍສຽງຈາກ
ຕ2າງປະເທດ. ພ.ນລະເມCອງມ5ໂອກາດ 24 ຊ\ວໂມງໃນການເຂSາເຖiງສະຖານນ5ຂ2າວສາກ.ນຜ2ານໂທລະພາບທາງດາວທຽມ ແລະ ເຄເບiນ. ລ'ດ
ຖະບານຮຽກຮGອງໃຫGເຈSາຂອງຜBGທ4ມ5ເຄUອງຮ'ບສ'ນຍານດາວທຽມໃຫGມາຈ.ດທະບຽນ ແລະ ຈ2າຍຄ2າທ@Aນຽມໃບອະນuຍາດ 1 ເທUອ, ຊyງສ2ວນໃຫ
ຍ2ແມ2ນມາດຕະການສGາງລາຍຮ'ບ ແຕ2ກKບKແມ2ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫGາມນ@AໃຊGອuປະກອນດWງກ2າວຂອງເຂ.າເຈSາ. 
ລ'ດຖະບານໄດGຫGາມການເຄUອນໄຫວຂອງນ'ກຂ2າວຕ2າງປະເທດ. ເຈSາໜGາທ4ປະຕiເສດນ'ກຂ2າວທ4ຈະເຂSາເຖiງແP2ງຂZມBນຢ2າງເສລ5 ແລະ ໃນເວ
ລາທ4ເດ5ນທາງ ກKຂ@ໃຫGນ'ກຂ2າວໄປກ'ບເຈSາໜGາທ4. 
ການກວດກາ PC ການຈ@Aກ'ດເນ]ອໃນຂ2າວ: ເຈSາໜGາທ4ຈະທ@Aການກວດສອບເນ]ອໃນຂອງທuກໆບ.ດຄວາມທ4ພiມລ.ງໃນວາລະສານຂອງເອກະ
ຊ.ນ ພາຍP'ງທ4ໄດGມ5ການຈ'ດພiມໄປແລGວ ແລະ ສາມາດປ'ບໄໝລ.ງໂທດຕKບ.ດຄວາມທ4ບKກ.ງກ'ບການອະນuຍາດຂອງລ'ດຖະບານ. ບ'ນດາສ@Aນ'ກ
ພiມ ແລະ ນ'ກຂ2າວ ໂດຍທ\ວໄປຈະຮ'ບຮBGກ2ຽວກ'ບເນ]ອໃນຂ2າວທ4ລ'ດຖະບານຈະອະນuຍາດໃຫGມ5ການຕ5ພiມ ແລະ ໃຫGນ'ກຂ2າວຈ'ດການກວດກາ
ເນ]ອໃນດGວຍຕ.ວເອງ. ກ.ມສUມວນຊ.ນ, ກະຊວງຖະແPງຂ2າວ, ວ'ດທະນະທ@A ແລະ ທ2ອງທ2ຽວບKໄດGຢDງຢCນໃຫGຮBGວ2າ ລ'ດຖະບານບKຜ2ານເນ]ອໃນ
ຂ2າວໃຫGຕ5ພiມໃນຊ2ວງປ5ໜyງມ5ຈ'ກບ.ດ. 
ເຈSາໜGາທ4ໄດGຫGາມການເຜ5ຍແຜ2ສU PC ເອກະສານຕ2າງໆທ4ເຫ'ນວ2າ ບKເໝາະສ.ມ ແລະ ຈະສGາງຄວາມເສUອມເສຍຕKວ'ດທະນະທ@Aຂອງຊາດ, PC 
ມ5ຄວາມລະອຽດອ2ອນທາງການເມCອງ. ໃນກ@ລະນ5ທ4ພ.ບວ2າ ມ5ບuກຄ.ນໃດກະທ@AຄວາມຜiດໃນການກະຈາຍສUທ4ເຫ'ນວ2າມ5ລ'ກສະນະສGາງຄວາມ
ເສUອມເສຍໃຫGແກ2ວ'ດທະນະທ@Aຂອງຊາດແມ2ນຈະຖCກປ'ບໄໝຕDງແຕ2 1 ຫາ 3 ເທ\າຂອງມBນຄ2າສUເຜ5ຍແຜ2ດWງກ2າວ PC ຈະຖCກຕ'ດອiດສະPະພາບ
ເປ'ນເວລາໜyງປ5. 
ສiດເສລ6ພາບໃນການນ45ໃຊ)ອiນເຕ6ເນAດ:
ລ'ດຖະບານຄuGມຄອງການບ@ລiການອiນເຕ5ເນ'ດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດ@Aເນ5ນການຕiດຕາມກວດສອບການນ@AໃຊGອiນເຕ5ເນ'ດເປ'ນແຕ2ລະໄລຍະ 
ແຕ2ກKບKໄດGກ5ດກDນການເຂSາເຖiງເວບໄຊຕ2າງໆ. ລ'ດຖະບານເປ'ນຜBGດBແລພ]ນຖານໂຄງລ2າງທ4ກ2ຽວຂGອງເພUອເຮ'ດໃຫGການຈາລະຈອນຂອງລະບ.ບ
ອiນເຕ5ເນ'ດທ'ງໝ.ດຜ2ານປະຕBດຽວ ເຊiງຈະເຮ'ດໃຫGເຈSາໜGາທ4ສາມາດກວດກາ ແລະ ຈ@Aກ'ດເນ]ອຫາໄດG, ເຖiງແມ2ນວ2າຄວາມສາມາດທາງດGານ
ເຕ'ກນiກຂອງທາງພາກລ'ດໃນການຕiດຕາມກວດສອບການນ@AໃຊGອiນເຕ5ເນ'ດແມ2ນມ5ຄວາມຈ@Aກ'ດກKຕາມ. ຄະນະກ@Aມະການແຫ2ງຊາດດGານ
ການຄuGມຄອງລະບ.ບອiນເຕ5ເນ'ດຢB2ພາຍໃຕGການຊRນ@Aຂອງສ@Aນ'ກງານນາຍ.ກລ'ດຖະມ.ນຕ5 ເປ'ນຜBGບ@ລiຫານຄuGມຄອງລະບ.ບອiນເຕ5ເນ'ດທ'ງໝ.ດ. ຄະ
ນະກ@AມະການດWງກ2າວໄດGກ@Aນ.ດໃຫGຜBGສະໜອງການບ@ລiການດGານອiນເຕ5ເນ'ດຕGອງສ\ງບ.ດລາຍງານປະຈ@Aໄຕມາດ ແລະ ເຊUອມລະບ.ບຈາລະ
ຈອນເຄCອຄ2າຍອiນເຕ5ເນ'ດຂອງພວກເຂ.າເຈSາເພUອຄວາມສະດວກໃນການຕiດຕາມກວດກາ. 
ກ.ດໝາຍວ2າດGວຍ ອາດສະຍາກ@AທາງຄອມພiວເຕR ໄດGກ@Aນ.ດໂທດຕKຜBGລະເມ5ດ ແລະ ເຮ'ດໃຫGຄວາມເປ'ນສ2ວນຕ.ວຂອງຜBGນ@AໃຊGຕ.ກໃນຄວາມ
ສ2ຽງ ໂດຍຮຽກຮGອງໃຫGບ'ນດາບuກຄ.ນມາຈ.ດທະບຽນເວບໄຊສUສ'ງຄ.ມອອນລາຍທ4ມ5ສUເຕ'ມຂອງບuກຄ.ນດWງກ2າວ ພາໃຫGເກ5ດຄວາມຍາກຂyນໃນ
ການແບ2ງປ'ນຫ.ວຂZຂ2າວ PC ຂ2າວສານອUນໆທ4ປ.ກປiດຊUຂອງບuກຄ.ນ. ເຈSາໜGາທ4ສCບຕKກ'ກຕ.ວ PC ຈ'ບກuມບ'ນດາບuກຄ.ນທ4ວiຈານລ'ດຖະບານ. 
ເຈSາໜGາທ4ເຕCອນບ'ນດາຜBGໃຊGສUສ'ງຄ.ມອອນລາຍເປ'ນລາຍບuກຄ.ນເພUອຢuດຕiການສະເໜ5ຂ2າວທ4ເຂ.າເຈSາເຊUອວ2າມ'ນກະທ.ບຕKນະໂຍບາຍຂອງລ'ດ 
ລວມທ'ງຂ2າວທ4ກ2ຽວກ'ບມາດຕະການຕອບໂຕGຂອງລ'ດຕKກ'ບເຫດການນZAຖGວມ ແລະ ການສZລາດບ'ງPວງ. 
ກ.ດໝາຍຫGາມການເຜ5ຍແຜ2ເນ]ອໃນຂ2າວສະເພາະດGານ ໃນອiນເຕ5ເນ'ດ ລວມທ'ງປະໂຫຍກຄ@AເວSາທ4ເປ'ນການPອກລວງ ແລະ ຄ@AເວSາທ4ຕGານ
ພ'ກ ແລະ ລ'ດ. ກະຊວງໄປສະນ5 ແລະ ໂທລະຄ.ມມະນາຄ.ມ ມ5ພາລະບ.ດບາດໃນການຊRນ@Aບ'ນດາຜBGໃຫGບ@ລiການອ5ນເຕ5ເນ'ດເພUອຍ.ກເລ5ກການໃຫG
ບ@ລiການແກ2ບ'ນດາຜBGຊ.ມໃຊG ທ4ພ.ບວ2າ ມ5ການລະເມ5ດກ.ດໝາຍ. 
ສiດເສລ6ພາບທາງວiຊາການ ແລະ ກiດຈະກ45ທາງວAດທະນາທ45:
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດສiດເສລ5ພາບທາງວiຊາການ, ແຕ2ລ'ດຖະບານໄດGກ@Aນ.ດຂZຈ@Aກ'ດຕ2າງໆ. ກະຊວງສyກສາທiການ ແລະ ກiລາ ໄດGມ5ການຄuGມຄອງ
ຢ2າງໃກGສiດຕKP'ກສBດການສyກສາ, ລວມທ'ງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວiທະຍາໄລເອກະຊ.ນຕ2າງໆ. 
ນ'ກວiຊາການທ'ງພາຍໃນ ແລະ ຕ2າງປະເທດ ທ4ຕGອງການດ@Aເນ5ນການສyກສາຄSນຄວGາຢB2ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະພ.ບກ'ບບ'ນຫາທາງດGານຂZຈ@A
ກ'ດໃນການເດ5ນທາງ, ການເຂSາແP2ງຂZມBນ ແລະ ສiງພiມຕ2າງໆ. ລ'ດຖະບານກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການສະ   ເໜ5ຂ@ອະນuຍາດເດ5ນທາງອອກນອກປະ
ເທດ ແລະ ກ.ນໄກຕ2າງໆສ@Aລ'ບພະນ'ກງານວiຊາການຂອງລ'ດ ທ4ຈະເດ5ນທາງໄປຕ2າງປະເທດເພUອການສyກສາຄSນຄວGາ PC ເພUອຮ'ບເອ.າທyນ
ການສyກສາ.
ລ'ດຖະບານຮຽກຮGອງໃຫGບ'ນດາຜBGຜະລiດຮBບເງ.າ ແລະ ເພງໃຫGສ\ງບ'ນດາຜ.ນງານການບ'ນທyກທ4ຜະລiດຢB2ໃນສະຕBດ5ໂອຂອງລ'ດເພUອການກວດ
ກາຢ2າງເປ'ນທາງການ. ກະຊວງຖະແPງຂ2າວ, ວ'ດທະນະທ@A  ແລະ ທ2ອງທ2ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄuມ ແລະ ຈ@Aກ'ດການເຜ5ຍແຜ2ວ'ດທະນະທ@A
ຂອງໄທທ4ມ5ອiດທiພ.ນຕKເພງ ແລະ ວ.ງການບ'ນເທ5ງຂອງລາວ, ແຕ2ຄວາມພະຍາຍາມດWງກ2າວກKມ5ພຽງເລ'ກໜGອຍເທ\ານDນ. 
ຂ. ເສລ6ພາບໃນການຊuມນuມຢFາງສAນຕi ແລະ ການເຕVາໂຮມເປAນສະມາຄ"ມ:



ຂອງໄທທ4ມ5ອiດທiພ.ນຕKເພງ ແລະ ວ.ງການບ'ນເທ5ງຂອງລາວ, ແຕ2ຄວາມພະຍາຍາມດWງກ2າວກKມ5ພຽງເລ'ກໜGອຍເທ\ານDນ. 
ຂ. ເສລ6ພາບໃນການຊuມນuມຢFາງສAນຕi ແລະ ການເຕVາໂຮມເປAນສະມາຄ"ມ:
ລ'ດຖະບານຈ@Aກ'ດສiດເສລ5ພາບໃນການຊuມນuມຢ2າງສ'ນຕi ແລະ ການເຕSາໂຮມເປ'ນສະມາຄ.ມ. 
ສiດເສລ6ພາບໃນການຊuມນuມຢFາງສAນຕi:
ກ.ດໝາຍບKໄດGໃຫGສiດເສລ5ພາບໃນການຊuມນuມຢ2າງສ'ນຕi ແລະ ຫGາມການເຂSາຮ2ວມປະທGວງ, ເດ5ນຂະບວນ PC ມ5ພyດຕiກ@າຕ2າງໆ ທ4 "ກKໃຫGເກ5ດ
ຄວາມວuGນວາຍ PC ຄວາມບKສະຫງ.ບໃນສ'ງຄ.ມ'' ໂດຍປາສະຈາກການອະນuຍາດຈາກລ'ດຖະບານ. ການມ5ສ2ວນຮ2ວມໃນກiດຈະກ@າດWງກ2າວ 
ຈະຖCກລ.ງໂທດຈ@າຄuກສBງສuດ 5 ປ5, ຢ2າງໃດກKຕາມ ສiງນRບKຄ2ອຍຖCກບ'ງຄ'ບໃຊG. ໃນເດCອນຕuລາ 2018 ຕ@າPວດແຂວງສະຫວ'ນນະເຂດເຂSາປiດ
ຄອນເສ5ດການກuສ.ນ ຊyງນ'ກຮGອງ ແລະ ຜBGເຂSາຮ2ວມພາກ'ນໃສ2ເສ]ອຢCດທ4ມ5ຄ@າເວSາເຊWນ: ''ຂGອຍບKມ5ເງiນຈGາງເຂSາເຮ'ດວຽກ''. 
ສiດເສລ6ພາບໃນການເຕVາໂຮມເປAນສະມາຄ"ມ: 
ກ.ດໝາຍໄດGຈ@າກ'ດຢ2າງເຂDມງວດຕKສiດເສລ5ພາບຂອງການເປ'ນສະມາຄ.ມ. ຕ.ວຢ2າງ: ບ'ນດາກu2ມການເມCອງທ4ນອກເໜCອຈາກອ.ງການຈ'ດຕDງທ4
ຮ'ບຮອງໂດຍພ'ກປະຊາຊ.ນປະຕiວ'ດລາວ ແມ2ນຫGາມເດ'ດຂາດ. ຍiງໄປກວ2ານDນ, ລ'ດຖະບານບາງຄDງກKຊRນ@າຄະນະບ@ລiຫານງານຂອງບ'ນດາອ.ງ
ການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມ ແລະ ບ'ງຄ'ບບາງອ.ງການໃຫGປ2ຽນຊU ເພUອຖອນຄ@າສ'ບທ4ເບiງຄCລະອຽດອ2ອນເຊWນ: ''ສiດທi''. 
ບ'ນດາລະບຽບການຂອງການຂyນທະບຽນນ@າພາກລ'ດ ໄດGປະກາດໃຊGກ'ບບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມທ4ບKຫວ'ງຜ.ນກ@າໄລລວມທ'ງ ສະ
ມາຄ.ມຕ2າງໆທ4ເຄUອນໄຫວທາງດGານເສດຖະກiດ, ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມ, ມCອາຊ5ບ, ວiຊາການ ແລະ ຫ.ວຄiດປະດiດສGາງ ທ4ຕDງຢB2ໃນລະດ'ບຂDນ
ເມCອງ, ແຂວງ PC ສBນກາງ, ຊyງຂyນກ'ບກອບວຽກ ແລະ ການຮ'ບສະມາຊiກຂອງສະມາຄ.ມ. ຂDນຕອນການຂyນທະບຽນອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນ
ກ'ບລ'ດ ມ5Pາຍຂອດ, ໃຊGເວລາPາຍກວ2າ 2 ປ5 ໃນພາກປະຕiບ'ດຕ.ວຈiງ, ແລະ ເຈSາໜGາທ4ຈ@າກ'ດຄວາມສາມາດຂອງອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບ
ລ'ດ ໃນການເຜ5ຍແຜ2ຂ2າວສານ ແລະ ເຮ'ດກiດຈະກ@າໃດໆທ4ປາສະຈາກການແຊກແຊງ. ອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຍ'ງຕGອງໄດGຮ'ບອະນuຍາດ
ຈາກກະຊວງການຕ2າງປະເທດ ເພUອຮ'ບທyນຊ2ວຍເPCອຈາກຕ2າງປະເທດທ4ມ5ມBນຄ2າPາຍກວ2າ 60.000 ໂດລາ. ອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດ 
ຈະຕGອງຍອມຮ'ບ ''ຄ@າແນະນ@າ ແລະ ການຊ2ວຍເPCອ'' ຈາກລ'ດຖະບານເພUອຮ'ບປະກ'ນເຖiງການເຄUອນໄຫວທ4ສອດຄ2ອງກ'ບນະໂຍບາຍຂອງ
ພ'ກ ແລະ ບ'ນດາກ.ດໝາຍ. 
ການເກ'ບອາກອນນ@າອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດ ລວມທ'ງອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຫວ'ງຜ.ນກ@າໄລ ແມ2ນແຕກຕ2າງກ'ນຈາກອ.ງການໜyງໄປອ5ກອ.ງ
ການອUນ. ເງUອນໄຂການເກ'ບອາກອນສ@າລ'ບອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດທ'ງພາຍໃນ ແລະ ຕ2າງປະເທດ ທ4ໄດGຮ'ບເງiນທyນຈາກຕ2າງປະເທດ 
ອາດຈະມ5ບ'ນຫາ ແລະ ແຕກຕ2າງອອກໄປ ສ2ວນPາຍຈະຂyນກ'ບບ.ດບ'ນທyກຄວາມເຂSາໃຈທ4ມ5ການເຈລະຈາກ2ອນໜGາ. 
ມ5ກະຊວງຈ@ານວນໜyງປະກ.ດວ2າ ມ5ທ2າທ5ເປ5ດຮ'ບການຮ2ວມມCກ'ບບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມPາຍຂyນ ຊyງມ'ນສະແດງອອກຜ2ານການ
ເພ4ມຂyນຂອງການເຊ5ນເຂSາຮ2ວມກອງປະຊuມໃນລະດ'ບກະຊວງ, ການມ5ສ2ວນຮ2ວມຂອງພາກລ'ດໃນກອງປະຊuມປyກສາຮ2ວມກ'ບຜBGໃຫGທyນ ແລະ 
ບ'ນດາກະຊວງເອ.າໃຈໃສ2ຮ'ບຟ'ງຄ@າຄiດເຫ'ນຈາກອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດໃນການຮ2າງນiຕiກ@າ. ລ'ດຖະບານຍ'ງເຊ5ນບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງ
ທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດ ເພUອເຂSາຮ2ວມກອງປະຊuມກາງສະ ໄໝ ແລະ ກອງປະຊuມເປ5ດກວGາງຂອງສະພາແຫ2ງຊາດ. ເຖiງວ2າ ຈະມ5ບາງທiດທາງດGານ
ບວກ, ອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມຍ'ງພ.ບPາຍສiງທGາທາຍ ໃນການຈ'ດຕDງພາລະບ.ດບາດຂອງເຂ.າເຈSາ. 
ຄ. ສiດເສລ6ພາບທາງສາດສະໜາ: 
ເບiງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ2າງປະເທດສະຫະລ'ດອາເມລiກາກ2ຽວກ'ບ ສiດເສລ5ພາບທາງສາດສະໜາສາກ.ນ ທ4ເວບໄຊ: https://
www.state.gov/religiousfreedomreport/.
ງ. ສiດເສລ6ພາບໃນການເຄPອນຍ)າຍ: 
ລ'ດຖະບານຈ@າກ'ດສiດເສລ5ພາບໃນການເຄUອນຍGາຍພາຍໃນ, ເດ5ນທາງໄປຕ2າງປະເທດ, ການຍGາຍຖiນຖານ ແລະ ການກ'ບຄCbນສB2ພBມສ'ນຖານ. 
ການເຄUອນຍGາຍພາຍໃນປະເທດ: ພ.ນລະເມybອງທ4ເດ5ນທາງເພUອວ'ດຖuປະສ.ງທາງສາດສະໜາ ລວມທ'ງການໄປເພUອເທດສະໜາ, ໃຫGຄ@າ
ສອນ PC ຢGຽມຢາມໂບດຕ2າງໆ ໄດGຖCກຮຽກຮGອງໃຫGໄປຂ@ອະນuຍາດຈາກເຈSາໜGາທ4ຂDນສBນກາງ ແລະ ຂDນແຂວງ. ຂDນຕອນດWງກ2າວສາມາດໃຊG
ເວລາPາຍອາທiດ. ກu2ມຄຣiດຕະຈ'ກໄດGລາຍງານເຖiງບ'ນຫາການຂ@ອານuຍາດເດ5ນທາງພາຍໃນປະເທດ ເຖiງຢ2າງໃດກKຕາມ ມ5Pາຍຄ.ນອາດ
ເລCອກທ4ຈະບKສ.ນໃຈເງUອນໄຂດWງກ2າວ. 
ນະໂຍບາຍຂອງລ'ດ ຕKກ'ບນ'ກເຄUອນໄຫວແຍກດiນແດນຂອງເຜ\າມSງ ຜBGທ4ຍອມແພGຢB2ໃນປະເທດ PC ເດ5ນທາງກ'ບຈາກປະເທດໄທ ແມ2ນການນi
ລະໂທດສະກ@າ ແລະ ສ\ງເຂ.າເຈSາກ'ບຄCນສB2ຊuມຊ.ນບGານເກ5ດເທ\າທ4ເຮ'ດໄດG. 
ຈ. ຜO)ພAດຖiນພາຍໃນປະເທດ: 
ເນUອງຈາກຂາດການຕiດຕາມຢ2າງໄກGຊiດ ແລະ ທ'ນເວລາ ໂດຍບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງສາກ.ນ ແລະ ຜBGສ'ງເກດການອiດສະPະ ຈyງເຮ'ດໃຫGມ5
ຄວາມຫຍuGງຍາກໃນການຢDງຢCນຈ@ານວນ ແລະ ສະພາບຂອງຜBGພ'ດຖiນພາຍໃນປະເທດ, ສະຖານະພາບຂອງເຂ.າເຈSາ, ການປ.ກປGອງ, ແລະ 
ການກ'ບຄCນສB2ສ'ງຄ.ມ, ຂZຈ@າກ'ດຂອງພາກລ'ດ ແລະ ການເຂSາເຖiງການບ@ລiການ ແລະ ການຊ2ວຍເPCອຂDນພ]ນຖານ. ເຫດການເຂUອນແຕກທ4
ກ@າລ'ງມ5ການກKສGາງຢB2ແຂວງອ'ດຕະປC ໃນເດCອນກ@ລະກ.ດ 2018 ຄາດວ2າມ5ຜBGພ'ດຖiນປະມານ 6.000 ຄ.ນ, ມາຮອດເດCອນພະຈiກ ອາດຍ'ງມ5
ປະມານ 1.000 ຄ.ນ. ບ'ນດາແຂວງພາກໃຕGປະສ.ບກ'ບຝ.ນຕ.ກໜ'ກໃນຊ2ວງລະດBຝ.ນ ພGອມທ'ງມ5ຜBGພ'ດຖiນປະມານ 40.000 ຄ.ນ ໃນເດCອນພະຈiກ. 
ລ'ດຖະບານໄດGເຮ'ດວຽກກ'ບຄB2ຮ2ວມພ'ດທະນາສາກ.ນເພUອສະໜອງທ4ພ'ກໃຫGກ'ບພKແມ2ປະຊາຊ.ນ. 
ລ'ດຖະບານສCບຕKຍ.ກຍGາຍຊາວບGານຈ@AນວນໜyງເພUອອ@AນວຍຄວາມສະດວກໃຫGການສ@Aປະທານທ4ດiນແກ2ໂຄງການພ'ດທະນາ ແລະ ຍ.ກຍGາຍ
ຊາວກະສiກອນທ4ຢB2ເຂດເນ5ນສBງ ສ2ວນPາຍເປ'ນປະຊາຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ ໃຫGໄປຢB2ເຂດທ\ງພຽງພາຍໃຕGແຜນງານການເຂSາເຖiງຫ.ນທາງ, ສາທາ
ລະນະສuກ ແລະ ການບ@ລiການດGານສyກສາອUນໆໃຫGດ5ຂyນກວ2າເກ\າ ແລະ ເພUອຢuດຕiການປBກຝiນ ແລະ ຖາງປ2າເຮ'ດໄຮ2. ຄອບຄ.ວມ'ກລາຍງານ



ຊາວກະສiກອນທ4ຢB2ເຂດເນ5ນສBງ ສ2ວນPາຍເປ'ນປະຊາຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ ໃຫGໄປຢB2ເຂດທ\ງພຽງພາຍໃຕGແຜນງານການເຂSາເຖiງຫ.ນທາງ, ສາທາ
ລະນະສuກ ແລະ ການບ@ລiການດGານສyກສາອUນໆໃຫGດ5ຂyນກວ2າເກ\າ ແລະ ເພUອຢuດຕiການປBກຝiນ ແລະ ຖາງປ2າເຮ'ດໄຮ2. ຄອບຄ.ວມ'ກລາຍງານ
ວ2າ ລ'ດໄດGຍ.ກຍGາຍເຂ.າເຈSາເພUອໂຄງການຂອງລ'ດ, ຕ.ວຢ2າງ: ເສDນທາງລ.ດໄຟເຊUອມຕKນະຄອນPວງວຽງຈ'ນກ'ບຈ5ນ. ຄອບຄ.ວອUນໆຖCກບ'ງຄ'ບ
ໃຫGຍGາຍຈາກດiນປBກຝ'ງ ແລະ ສBນເສຍສiດໃນການເຂSາເຖiງທ4ດiນຂອງເຂ.າເຈSາ ແລະ ການດ@Aລ.ງຊ5ວiດ ໃນຂDນຕອນການຂ@ສ@Aປະທານ. 
ບ'ນດາໂຄງການພະລ'ງງານໄຟຟGານZAຕ.ກທ4ກ@Aລ'ງມ5ການກKສGາງຢB2 ເປ'ນສາເຫດພາໃຫGມ5ການຍ.ກຍGາຍPາຍຄອບຄ.ວ. ໃນPາຍກ@ລະນ5, ລ'ດຖະ
ບານໄດGຍ.ກຍGາຍຄອບຄ.ວໃຫGໄປຢB2ບ2ອນທ4ສBງກວ2າເກ\າ (ແລະ ເປ'ນບ2ອນທ4ມ5ຜະລiດຕະພາບຕKA). ມ5ໜyງກ@ລະນ5 ຊyງ 100 ຄອບຄ.ວໄດGຖCກຍ.ກຍGາຍ
ໄປຢB2ເຂດເນ5ນສBງເພUອໃຫGສາມາດກKສGາງເຂUອນ ແຕ2ມ5ການລາຍງານວ2າ ບ2ອນຈ'ດສ'ນອາດສ2ຽງຕKດiນເຈUອນ. ຜBGລາຍງານສະເພາະກiດຂອງ ສປ
ຊ ໃນເດCອນມ5ນາ ໄດGຂຽນບ.ດລາຍງານວiຈານລ'ດຖະບານໃນການສuມໃສ2 ບ'ນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ2ລວມທ'ງ ໂຄງການກKສGາງໂຄງລ2າງພ]ນ
ຖານ ແລະ ໂຮງງານອuດສາຫະກ@A ທ4ໄດGແຍກຄ.ນອອກຈາກທ4ດiນ ຊyງສ2ວນPາຍກKສ.ງຜ.ນຕKຄວາມລ@Aບາກ ແລະ ສGາງໜRສiນໃຫGປະຊາຊ.ນ. 
ລ'ດຖະບານອາໄສການຊ2ວຍເPCອຈາກບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດ, ການຊ2ວຍເPCອຈາກຜBGໃຫGທyນແບບສອງຝ2າຍ ແລະ ອ.ງການຈ'ດຕDງ
ສາກ.ນຕ2າງໆ ເພUອຊ2ວຍຊuກຍBGຄວາມຕGອງການໃນການຍ.ກຍGາຍ ແຕ2ການຊ2ວຍເPCອບKໄດGກວມເອ.າທuກຂ.ງເຂດ. 
ສ. ການປ"ກປ)ອງຜO)ອ"ບພະຍ"ບ: 
ການລະເມ5ດສiດຕK ຜBGຍ.ກຍGາຍ, ຜBGອ.ບພະຍ.ບ, ແລະ ບ'ນດາບuກຄ.ນທ4ບKມ5ສ'ນຊາດ: ລ'ດຖະບານໄດGຮ2ວມມCໃນບາງກ@ລະນ5ກ'ບຫGອງການຂGາPວງໃຫ
ຍ2ຂອງ ສປຊ ເພUອຜBGອ.ບພະຍ.ບ ແລະ ບ'ນດາອ.ງການຊ2ວຍເPCອມະນuດສະທ@Aຕ2າງໆໃນການປ.ກປGອງ ແລະ ຊ2ວຍເPCອບ'ນດາຜBGພ'ດຖiນ, ຜBGອ.ບພະ
ຍ.ບ, ຜBGອ.ບພະຍ.ບກ'ບຄCນບGານ, ຜBGກ@Aລ'ງຊອກລRໄພ, ບuກຄ.ນທ4ບKມ5ສ'ນຊາດ ແລະ ບuກຄ.ນອUນໆທ4ກ2ຽວຂGອງ. ຕ.ວຢ2າງ: ໃນເດCອນສiງຫາ ມ5ນ'ກ
ເຄCອນໄຫວຄ.ນໄທ 4 ຄ.ນອາໄສຢB2ໃນ ສປປ ລາວ ເພUອຂ@ລRໄພ ແລະ ໄດGຮ'ບອະນuຍາດລRໄພໃນປະເທດຝລWງ. ຕາມທ4ກ2າວມາຂGາງເທiງ (ຂZ 1.ຂ) ແຕ2
ຫາກວ2າ ນ'ກເຄUອນໄຫວການເມCອງຂອງໄທຢB2ໃນປະເທດ ໄດGຫາຍຕ.ວໄປໃນຊuມປ5ທ4ຜ2ານມາ. 
ການເຂSາເຖiງຂDນຕອນການລRໄພ: ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGການລRໄພ PC ຮ'ບຮອງສະຖານະພາບຂອງຜBGອ.ບພະຍ.ບ ແຕ2ລ'ດຖະບານບKໄດGມ5ລະບ.ບ
ປ.ກປGອງຜBGອ.ບພະຍ.ບ. ກະຊວງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບບKໄດGຮ'ບຮອງສະຖານະພາບຂອງຜBGອ.ບພະຍ.ບ PC ຜBGລRໄພເປ'ນປ.ກກະຕi ແຕ2ຈະພiຈາລະ
ນາບuກຄ.ນໄປຕາມແຕ2ລະກ@ລະນ5. 

ພາກທ6 3: ສiດເສລ6ພາບໃນການເຂVາຮFວມຂະບວນການທາງການເມNອງ 
ກ.ດໝາຍປະຕiເສດການເມCອງໃນການເລCອກເອ.າລ'ດຖະບານຂອງພວກເຂ.າບ.ນພ]ນຖານການເລCອກຕDງເປ'ນແຕ2ລະໄລຍະຢ2າງມ5ອiດສະPະ 
ແລະ ເປ'ນທ@A ໂດຍອ5ງໃສ2ການລ.ງຄະແນນສຽງທ4ເປ'ນສາກ.ນ ແລະ ເທ\າທຽມກ'ນ, ແລະ ບKໄດGມ5ການກະກຽມສ@Aລ'ບສະແດງອອກຢ2າງເສລ5
ພາບຕKກ'ບຄວາມປະສ.ງຂອງປະຊາຊ.ນ. ເຖiງແມ2ນວ2າລ'ດຖະທ@AມະນBນໄດGກ@Aນ.ດລະບ.ບ ເຊiງປະກອບດGວຍການບ@ລiຫານ, ນiຕiບ'ນຍ'ດ ແລະ ຕu
ລາການ, ແຕ2 ພປປລ ໄດGຄວບຄuມການປ.ກຄອງ ແລະ ນ@AພາໃນທuກໆຂDນຜ2ານບ.ດບາດການນ@Aພາທ4ກ@Aນ.ດໄວGໃນລ'ດຖະທ@AມະນBນ. 
ການເລNອກຕTງ ແລະ ການມ6ສFວນຮFວມໃນການເຄPອນໄຫວທາງການເມNອງ:
ສະພາແຫ2ງຊາດໄດGແຕ2ງຕDງຄະນະກ@AມະການເລCອກຕDງ ເຊiງເປ'ນຜBGອະນuມ'ດຜBGຮ'ບສະໝ'ກເລCອກຕDງໃນລະດ'ບທGອງຖi ແລະ ລະດ'ບຊາດ. ຜBGສະ
ໝ'ກບKຈ@Aເປ'ນຕGອງແມ2ນສະມາຊiກ ພປປລ, ແຕ2ຜBGສະໝ'ກເກCອບທ'ງໝ.ດກKແມ2ນສະມາຊiກພ'ກ ແລະ ພ'ກກKລ.ງຄະແນນສຽງເລCອກເອ.າຜBGສະ
ໝ'ກທ'ງໝ.ດ. 
ສະພາແຫ2ງຊາດເລCອກ PC ປ.ດ ປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊiກອUນໆຂອງລ'ດຖະບານ. ຄະນະກ@AມະທiການເລCອກຕDງ
ແຫ2ງຊາດ ຄuGມຄອງການເລCອກຕDງລວມທ'ງການຮ'ບຮອງເອ.າຜBGສະໝ'ກ. ກiດຈະກ@Aຂອງຄະນະກ@AມະທiການເລCອກຕDງແຫ2ງຊາດ ແມ2ນບKໂປ2ງ
ໃສ. 
ການເລCອກຕDງທ4ຜ2ານມາ: ການເລCອກຕDງທ4ຜ2ານມາຄDງລGາສuດສ@Aລ'ບສະມາຊiກສະພາແຫ2ງຊາດ ແມ2ນຈ'ດຂyນໃນປ5 2016. ລ'ດຖະບານອະນu
ຍາດໃຫGມ5ຜBGສ'ງເກດການອiດສະPະເພUອຕiດຕາມກວດກາສະຖານທ5ເລCອກຕDງ, ຊyງ ພປປລ ໄດGເລCອກເອ.າຜBGລ.ງສະໝ'ກທ'ງໝ.ດ. ຜBGສ'ງເກດການ
Pາຍຄ.ນເປ'ນສະມາຊiກອuຕະນuທBດ ແລະ ສUມວນຊ.ນຕ2າງປະເທດ. ລ'ດໄດGກ@Aນ.ດໃຫGນ'ກສ'ງເກດການເຂSາຢGຽມສະຖານທ4ປ2ອນບ'ດ ແລະ ສະ
ຖານທ4ດWງກ2າວແມ2ນມ5ລາຍງານ ເຖiງການກຽມພGອມທ4ດ5 ແລະ ມ5ການຈ'ດຕDງດ5ກວ2າ ສະຖານທ4ເລCອກຕDງອUນໆ ທ4ນ'ກສ'ງເກດການບKໄດGເຂSາໄປ
ຢGຽມ. 
ບ'ນດາພ'ກການເມCອງ ແລະ ການເຂSາຮ2ວມການເມCອງ: ລ'ດຖະທ@AມະນBນມອບສiດໃຫG ພປປລ ເປ'ນພຽງພ'ກການເມCອງດຽວຖCກຕGອງຕາມກ.ດ
ໝາຍ. ຂ2າວສານຂອງພ'ກການເມCອງອUນແມ2ນຜiດກ.ດໝາຍ. 
ການມ5ສ2ວນຮ2ວມຂອງແມ2ຍiງ ແລະ ປະຊາຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ: ບKມ5ກ.ດໝາຍໃດ ຈ@Aກ'ດການມ5ສ2ວນຮ2ວມຂອງແມ2ຍiງ ແລະ ສະມາຊiກຂອງປະຊາ
ຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ ໃນຂະບວນການທາງການເມCອງ ແລະ ເຂ.າເຈSາກKໄດGມ5ສ2ວນຮ2ວມ. ບ.ດບາດການນ@Aຂອງແມ2ຍiງອາດຖCກຈ@Aກ'ດ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດ. 80% ຂອງປະຊາກອນແມ2ນອາໄສຢB2ເຂດຊ.ນນະບ.ດ ແລະ ນາຍບGານພGອມຄະນະບGານເປ'ນຜBGຊRນ@Aບ'ນຫາເກCອບທ'ງໝ.ດຢ2າງ
ເປ'ນປະຈ@A ແລະ ໜGອຍກວ2າ 3% ຂອງນາຍບGານທ4ເປ'ນແມ2ຍiງ. ການເລCອກຕDງໃນກອງປະຊuມໃຫຍ2ຂອງ ພປປລ ໃນ 2016 ໄດGເພ4ມຈ@Aນວນ
ຂອງສະມາຊiກທ4ເປ'ນຊ.ນເຜ\າ ທ4ເປ'ນຄະນະກ@AມະການສBນກາງພ'ກ 69 ທ2ານ ເພ4ມຂyນຈາກ 7 ຫາ 15 ທ2ານ, ແລະ ຈາກ 2 ເປ'ນ 3 ທ2ານ ໃນ
ກ.ມການເມCອງ 11 ທ2ານ. ປະຈuບ'ນ ມ5ແມ2ຍiງ 7 ທ2ານ ທ4ເປ'ນສະມາຊiກໃນຄະນະກ@Aມະການ. ຈ@Aນວນຂອງລ'ດຖະມ.ນຕ5ທ4ເປ'ນປະຊາຊ.ນບ'ນດາ
ເຜ\າໃນຄະນະສະພາ 27 ທ2ານ ໄດGເພ4ມຈາກ 2 ເປ'ນ 6 ທ2ານ ລວມທ'ງ ຮອງນາຍ.ກລ'ດຖະມ.ນຕ5. ມ5ແມ2ຍiງ 3 ທ2ານ ໃນຄະນະສະພາ. 
ພາກທ6 4: ການສ9ລາດບAງ7ວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປFງໃສໃນລAດຖະບານ: 



ເຜ\າໃນຄະນະສະພາ 27 ທ2ານ ໄດGເພ4ມຈາກ 2 ເປ'ນ 6 ທ2ານ ລວມທ'ງ ຮອງນາຍ.ກລ'ດຖະມ.ນຕ5. ມ5ແມ2ຍiງ 3 ທ2ານ ໃນຄະນະສະພາ. 
ພາກທ6 4: ການສ9ລາດບAງ7ວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປFງໃສໃນລAດຖະບານ: 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການລ.ງໂທດທາງອາຍາຕKກ'ບການເຄUອນໄຫວທ4ເປ'ນການສZລາດບ'ງPວງຂອງເຈSາໜGາທ4, ແລະ ລ'ດຖະບານກKໄດGສະແດງ
ໃຫGເຫ'ນຄວາມຄCບໜGາໃນການແກGໄຂບ'ນຫາສZລາດບ'ງPວງ. ເຈSາໜGາທ4ຈ@Aນວນໜyງຍ'ງຄ.ງສCບຕKຂGອງກ2ຽວກ'ບການສZລາດບ'ງPວງໂດຍບKຖCກ
ຕ'ດສiນລ.ງໂທດ.
ການສZລາດບ'ງPວງ: ການສZລາດບ'ງPວງຂອງເຈSາໜGາທ4ລ'ດແມ2ນມ5ຢ2າງກວGາງຂວາງ ແລະ ພ.ບໃນທuກລະດ'ບຂອງລ'ດຖະບານ ແລະ ສUມວນ
ຊ.ນທ4ລ'ດຄວບຄuມກKຮ'ບຮBG. ໃນເດCອນມ5ນາ ສUມວນຊ.ນພາຍໃນລາຍງານວ2າ ໜ2ວຍງານສCບສວນພ.ບPາຍກວ2າ 1.000 ຄະດ5ສZລາດບ'ງPວງໃນ 
2018 ໂດຍມ5ຜBGກ2ຽວຂGອງ 1.285 ຄ.ນ (ລວມທ'ງເຈSາໜGາທ4ລ'ດ 970 ຄ.ນ ແລະ 315 ຄ.ນ ຈາກພາກເອກະຊ.ນ). ລ'ດຖະບານໄດGສGາງຕDງສາຍ
ດ2ວນຕGານການສZລາດບ'ງPວງ ຊyງມ5ລາຍງານວ2າ ມ5ການໃຊGສາຍດ2ວນເປ'ນປະຈ@A ແລະ ສະມາຊiກຂອງພາກລ'ດກKມ'ກປBກຈiດສ@Aນyກເປ'ນປະ
ຈ@AໃຫGພະນ'ກງານລ'ດຜ2ານສUສ'ງຄ.ມອອນລາຍເຖiງກiດຈະກ@Aທ4ບKເໝາະສ.ມ PC ສ.ງໄສ ເຊWນ: ການອອກຂ2າວດWງກ2າວບKໄດGຖCກປiດບ'ງ PC ເອ.າ
ອອກ. 
ໃນ 2018, ລ'ດຖະບານໄດGດ@Aເນ5ນຄະດ5ກ'ບ 55 ຄ.ນ ໃນກ@ລະນ5ທ4ລ'ດໄດGຈ2າຍເພ4ມຈາກ 45 ລGານໂດລາໃນ 2017 ມາເປ'ນ 113,6 ລGານໂດລາ. 
Pາຍກ@ລະນ5ປະກອບດGວຍການຕiດສiນບ.ນ PC ການຕ.ວະຍ.ວະທ4ຕiດພ'ນກ'ບໂຄງການພ'ດທະນາໂຄງລ2າງພ]ນຖານ. ໃນເດCອນມ5ນາ, ມ5ພະນ'ກ
ງານລ'ດ 18 ທ2ານ ຢB2ແຂວງອ'ດຕະປC ໄດGຖCກປ.ດຕ@Aແໜ2ງຍGອນການຍ'ກຍອກເງiນ ແລະ ລ'ກຊ'ບສiນ. ໃນເດCອນເມສາ, ມ5ສະມາຊiກພ'ກ 19 ທ2ານ 
ແລະ ພະນ'ກງານລ'ດຖCກປ.ດຕ@Aແໜ2ງຍGອນການຍ'ກຍອກເງiນ ແລະ ລ'ກຊ'ບສiນ, ແລະ 21 ທ2ານ ຖCກວiໄນຍGອນການມ5ສ2ວນຮ2ວມໃນການຄGາໄມG
ທ4ຜiດກ.ດໝາຍ. ໃນຕSນປ5, ອ@Aນາດການປ.ກຄອງແຂວງໄຊຍະບBລ5 ລ.ງວiໄນພະນ'ກງານລ'ດຂDນແຂວງ 102 ທ2ານ ໃນການລະເມ5ດລະບຽບຂອງ 
ພປປລ. ໃນເດCອນພyດສະພາ, ອ@Aນາດການປ.ກຄອງແຂວງຂຽງຂວາງໄດGລ.ງໂທດເຈSາໜGາທ4ລ'ດຍGອນສາເຫດການຍ'ກຍອກເງiນPາຍລGານໂດ
ລາ ໂດຍສyກສາອ.ບຮ.ມຄCນ 16 ທ2ານ, ໂຈະການເລUອນຊDນ 2 ທ2ານ ແລະ ແຈGງເຕCອນ 9 ທ2ານ. 
ການເປ5ດເຜ5ຍຂZມBນທາງການເງiນ: ບKມ5ຂZມBນທາງກ.ດໝາຍສ@Aລ'ບການເປ5ດເຜ5ຍຊ'ບສiນ ແລະ ລາຍຮ'ບຂອງພະນ'ກງານທ4ໄດGຮ'ບການແຕ2ງຕDງ 
PC ຖCກເລCອກຕDງ, ເຖiງວ2ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ ກ@Aນ.ດໃຫGເຈSາໜGາທ4ຂDນສBງຕGອງເປ5ດເຜ5ຍຊ'ບສiນສ2ວນບuກຄ.ນຂອງເຂ.າເຈSາ ແລະ ຂອງຜBGທ4ຢB2
ໃນຄວາມອuປະຖ@Aຂອງເຂ.າເຈSາຕKຄະນະກ@Aມະທiການກວດສອບຂອງພ'ກກ2ອນທ4ຈະເຂSາດ@Aລ.ງຕ@Aແໜ2ງທ4ຖCກມອບໝາຍ, ແຕ2ບKຕGອງເປ5ດເຜ5ຍ
ລາຍຮ'ບຂອງພວກເຂ.າ. ຄະນະກວດສອບດWງກ2າວຈະກວດສອບຊ'ບສiນຂອງພະນ'ກງານກ2ອນ ແລະ ພາຍP'ງການດ@າລ.ງຕ@Aແໜ2ງຂອງພວກ
ເຂ.າ. ບuກຄ.ນໃດທ4ບKປະຕiບ'ດຕາມນະໂຍບາຍນR ຈະຖCກດ@Aເນ5ນການຕາມມາດຕະການທ4ບKໄດGລະບuສະເພາະ, ເຖiງແມ2ນວ2າ ພປປລ ໄດGນ@AໃຊG
ການຄວບຄuມຂອງຕ.ນຕKໜ2ວຍງານພາກລ'ດ ແລະ ສUມວນຊ.ນ ເພUອປiດກDນບKໃຫGປະຊາຊ.ນຕ@AນiວiຈານເຈSາໜGາທ4ຜBGທ4ສZລາດບ'ງPວງທ4ເປ'ນສະ
ມາຊiກພ'ກ. 

ພາກທ6 5: ທAດສະນະຂອງລAດຖະບານ ທKມ6ຕ?ການກວດສອບຂອງອ"ງການຈAດຕTງສາກ"ນ ແລະ ອ"ງການຈAດຕTງທKບ?ຂyນກAບລAດຖະ
ບານ ກFຽວກAບກ4ລະນ6ການລະເມ6ດສiດທiມະນuດທKຖNກກFາວຫາ. 
ກu2ມເຮ'ດວຽກທາງດGານສiດທiມະນuດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກ.ນ ປະຕiບ'ດການພາຍໃຕGການກ@Aກ'ບດBແລຂອງລ'ດຖະບານເທ\ານDນ, ແລະ 
ລ'ດຖະບານກKໄດGຈ@Aກ'ດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂ.າເຈSາໃນການສCບສວນສອບສວນ PC ເຜ5ຍແຜ2ສiງທ4ພວກເຂ.າພ.ບເຫ'ນກ2ຽວກ'ບກ@ລະນ5ຂອງ
ການລະເມ5ດສiດທiມະນuດ. 
ລ'ດຖະບານສ\ງຄ@Aຕອບເປ'ນລາຍລ'ກອ'ກສອນເປ'ນແຕ2ລະໄລຍະ ຕKການສະເໜ5ຂ@ຂZມBນກ2ຽວກ'ບສະຖານະການດGານສiດທiມະນuດຈາກອ.ງການ
ສiດທiມະນuດສາກ.ນ. ຍiງໄປກວ2ານDນ, ລ'ດຖະບານຍ'ງຄ.ງຮ'ກສາການເຂSາຮ2ວມການສ.ນທະນາກ2ຽວກ'ບສiດທiມະນuດ ກ'ບລ'ດຖະບານຕ2າງປະ
ເທດຈ@Aນວນໜyງ ແລະ ຍ'ງຄ.ງສCບຕKໄດGຮ'ບການອ.ບຮ.ມຈາກຜBGໃຫGທyນສາກ.ນ ໃນຫ.ວຂZສ.ນທiສ'ນຍາວ2າດGວຍສiດທiມະນuດຂອງອ.ງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ. 
ໜ2ວຍງານດGານສiດທiມະນuດຂອງລ'ດຖະບານ: ລ'ດຖະບານສCບຕKສະໜ'ບສະໜBນຄະນະກ@Aມະການຊ5Gນ@Aແຫ2ງຊາດດGານສiດທiມະນuດ ຊyງເປ'ນ
ປະທານໂດຍ ລ'ດຖະມ.ນຕ5 ແລະ ຫ.ວໜGາກGອງວ2າການສ@Aນ'ກງານປະທານປະເທດ, ຄະນະກ@AມະການດWງກ2າວ ຍ'ງປະກອບມ5ຕ.ວແທນຈາກ
ລ'ດຖະບານ, ສະພາແຫ2ງຊາດ, ອ.ງການຕuລາການ ແລະ ອ.ງການຈ'ດຕDງມະຫາຊ.ນ.
ກ.ມສ.ນທiສ'ນຍາ ແລະ ກ.ດໝາຍຂອງກະຊວງການຕ2າງປະທດ ເຮ'ດໜGາທ4ເປ'ນກອງເລຂາໃຫGແກ2ຄະນະກ@Aມະການຊ5Gນ@Aແຫ2ງຊາດດGານສiດທi
ມະນuດ ແລະ ມ5ອ@Aນາດໃນການທ.ບທວນ ແລະ ຊRໃຫGເຫ'ນສiງທGາທາຍ ແລະ ອuປະສ'ກຕ2າງໆໃນການປ.ກປGອງສiດທiມະນuດ.

ພາກທ6 6: ການຈ45ແນກ, ການລະເມ6ດສiດທiທາງສAງຄ"ມ ແລະ ການຄ)າມະນuດ 
ແມFຍiງ: 
ການຂ\ມຂCນກະທ@Aຊ@Aເລ.າ ແລະ ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວ: ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດການຂ\ມຂCນກະທ@Aຊ@Aເລ.າແມ2ນຄວາມຜiດທາງອາຍາ 
ແລະ ຜBGກະທ@AຜiດຕGອງຖCກລ.ງໂທດຕ'ດອiດສະPະພາບແຕ2 3 ຫາ 5 ປ5. ຍ'ງບKມ5ກ.ດໝາຍຫGາມ ການຂ\ມຂCນເມຍ PC ຜ.ວ. ການພiພາກສາຕ'ດສiນ
ລ.ງໂທດຈະກ@Aນ.ດໄລຍະໂທດດ.ນຂyນ ແລະ ອາດລວມເອ.າໂທດປະຫານຊ5ວiດຖGາຜBGຖCກເຄາະຮGາຍມ5ອາຍuຕKAກວ2າ 18 ປ5 PC ຖCກບາດເຈ'ບສາຫ'ດ 
PC ເສຍຊ5ວiດ. ໃນຄະດ5ຂ\ມຂCນທ4ຂyນສານ ໂດຍທ\ວໄປແມ2ນຜ.ນຈາກການກະທ@Aຄວາມຜiດທ4ມ5ການຕ'ດສiນໃຫGຈ@Aຄuກແຕ2 3 ປ5ຈ.ນຮອດ ປະຫານຊ5



ລ.ງໂທດຈະກ@Aນ.ດໄລຍະໂທດດ.ນຂyນ ແລະ ອາດລວມເອ.າໂທດປະຫານຊ5ວiດຖGາຜBGຖCກເຄາະຮGາຍມ5ອາຍuຕKAກວ2າ 18 ປ5 PC ຖCກບາດເຈ'ບສາຫ'ດ 
PC ເສຍຊ5ວiດ. ໃນຄະດ5ຂ\ມຂCນທ4ຂyນສານ ໂດຍທ\ວໄປແມ2ນຜ.ນຈາກການກະທ@Aຄວາມຜiດທ4ມ5ການຕ'ດສiນໃຫGຈ@Aຄuກແຕ2 3 ປ5ຈ.ນຮອດ ປະຫານຊ5
ວiດ. ບ.ດສyລາວແລເໃນກສາຈາກກອງທyນປະຊາກອນຂອງ ສປຊ ໃນປ5 2016 ພ.ບວ2າ ໜyງໃນຜBGຍiງ 7 ຄ.ນປະສ.ບກ'ບການໃຊGຄວາມຮuນແຮງ
ທາງກາຍະພາບ PC ທາງເພດ, ແລະ ແມ2ຍiງສ2ວນPາຍກKເວSາວ2າ ເຂ.າເຈSາປະສ.ບກ'ບການໃຊGຮuນແຮງPາຍຄDງ. ມ5ພຽງ 4% ຂອງແມ2ຍiງທ4ປະ
ສ.ບກ'ບການໃຊGຄວາມຮuນແຮງ ໄດGຕiດຕKຕ@APວດ. 
ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວແມ2ນຜiດກ.ດໝາຍ, ແຕ2ກKບKຄ2ອຍມ'ກມ5ລາຍງານຍGອນມ.ນທiນໃນສ'ງຄ.ມ. ໃນເດCອນມiຖuນາ, ນ'ກໂຄສະນາສiດ
ທiຂອງແມ2ຍiງໄດGກ2າວວ2າ ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງຕKບ.ດບາດຍiງຊາຍ ເກ5ດຂyນຢ2າງກວGາງຂວາງ ແລະ ຊyມເຂSາໃນວiຖ5ການປະຕiບ'ດດGານວ'ດທະ
ນະທ@A. ການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດໝາຍ ຕGານການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວແມ2ນແຕກຕ2າງກ'ນ, ແລະ ຜBGສ'ງເກດການລາຍງານວ2າ ການໃຊG
ຄວາມຮuນແຮງຕKແມ2ຍiງໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດບKຄ2ອຍໄດGຮ'ບການສCບສວນ. ການກ@Aນ.ດໂທດຕKກ'ບການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວເຊWນ: ການທ@A
ຮGາຍຮ2າງກາຍ, ການທ@ລະມານ ແລະ ການກ'ກຂ'ງບuກຄ.ນທ4ຂ'ດກ'ບເຈດຈ@Aນ.ງຂອງຜBGຖCກກ'ກຂ'ງ ຈະຖCກປ'ບໄໝ ແລະ ຈ@Aຄuກ. ກ.ດໝາຍອານu
ຍາດໃຫGມ5ຂZຍ.ກເວDນຈາກໂທດທາງອາຍາກ@ລະນ5ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງທາງກາຍະພາບໂດຍປາສະຈາກການບາດເຈ'ບທ4ຮuນແຮງ.
ສະຫະພ'ນແມ2ຍiງ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມ ໂດຍຮ2ວມກ'ບບ'ນດາອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດ ໄດGໃຫGຄວາມຊ2ວຍ
ເPCອແກ2ຜBGຖCກຄາະຮGາຍຈາກການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວ ໂດຍຊ2ວຍທາງດGານທ4ພ'ກອາໄສ, ໂທລະສ'ບສາຍດ2ວນ ແລະ ການໃຫGຄ@Aປyກ
ສາການຈGາງງານ. ສBນໃຫGຄ@Aປyກສາ ແລະ ປ.ກປGອງແມ2ຍiງ ແລະ ເດ'ກນGອຍທ4ນະຄອນPວງວຽງຈ'ນ ໄດGເປ5ດການບ@ລiການສາຍດ2ວນທ\ວປະ
ເທດ ເພUອໃຫGບuກຄ.ນສາມາດໂທລາຍງານສະພາບການໃຊGຄວາມຮuນແຮງໃນຄອບຄ.ວ ແລະ ຂ@ຮ'ບຄ@Aປyກສາທາງໂທລະສ'ບໄດG. 
ການລວນລາມທາງເພດ: ກ.ດໝາຍບKໄດGກ@Aນ.ດວ2າ ການລວນລາມທາງເພດເປ'ນຄວາມຜiດທາງອາຍາ ແຕ2ການສະແດງພyດຕiກ@Aທາງເພດທ4
ບKເໝາະສ.ມຕKຜBGອUນ ຖCວ2າເປ'ນການກະທ@Aທ4ຜiດກ.ດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖCກລ.ງໂທດດGວຍການຕ'ດອiດສະPະພາບແຕ2 6 ເດCອນຫາ 3 ປ5. ຜBGຖCກ
ເຄາະຮGາຍບKມ'ກລາຍງານການລວນລາມທາງເພດ ແລະ ກ@ລະນiນRກKຍ'ງຍາກທ4ຈະປະເມ5ນ. 
ການບ5ບບ'ງຄ'ບດGານການຄວບຄuມປະຊາກອນ: ບKມ5ການລາຍງານກ2ຽວກ'ບການບ'ງຄ'ບເຮ'ດແທGງ PC ການເຮ'ດໝ'ນໂດຍບKໄດGສະໝ'ກໃຈ. 
ການຈ@Aແນກ: ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດສiດທiເທ\າທຽມລະຫວ2າງແມ2ຍiງ ແລະ ຜBGຊາຍ ແລະ ພວກເຂ.າຕGອງໄດGຮ'ບຄ2າຈGາງທ4ເທ\າທຽມກ'ນສ@Aລ'ບການ
ເຮ'ດວຽກທ4ເທ\າທຽມກ'ນ, ແຕ2ໃນບາງພ]ນທ4, ຍ'ງມ5ທ'ດສະນະຄະຕiດDງເດ5ມຕKກ'ບບ.ດບາດຍiງຊາຍເຊiງເຮ'ດໃຫGແມ2ຍiງ ແລະ ເດ'ກຍiງຕ.ກຢB2ໃນສະ
ຖານະຮອງລ.ງມາ ຊyງນRເປ'ນການກ5ດກDນພວກເຂ.າບKໃຫGມiຄວາມເທ\າທຽມກ'ນກ'ບເພດຊາຍໃນການເຂSາເຖiງໂອກາດທາງດGານສyກສາ, ການມ5
ວຽກເຮ'ດງານທ@A ແລະ ໂອກາດດGານທuລະກiດທ4ເທ\າທຽມກ'ນ. ກ.ດໝາຍຍ'ງຫGາມການຈ@Aແນກການແຕ2ງດອງ ແລະ ການສCບທອດມ@ລະດ.ກ, 
ເຖiງແມ2ນວ2າລະດ'ບການຈ@AແນກທາງດGານວ'ດທະນະທ@Aຕ2າງໆຕKກ'ບແມ2ຍiງຍ'ງຄ.ງປະກ.ດມ5ຢB2 ເຊiງສ2ວນໃຫຍ2ຂອງການຈ@Aແນກໃນລ'ກສະນະ
ນRມ'ກຈະເກ5ດຂyນໃນບາງຊ.ນເຜ\າສ2ວນນGອຍໃນເຂດຫ2າງໄກສອກP5ກ. 
ສະຫະພ'ນແມ2ຍiງລາວ ໄດGດ@Aເນ5ນການຢ2າງກວGາງຂວາງທ\ວປະເທດ ເພUອສ\ງເສ5ມສະຖານະຂອງແມ2ຍiງໃນສ'ງຄ.ມ, ລວມທ'ງການຈ'ດຕDງປະຕi
ບ'ດPາຍແຜນງານ ເພUອສ\ງເສ5ມບ.ດບາດຂອງແມ2ຍiງ. ແຜນງານດWງກ2າວຂGອນຂGາງມ5ປະສiດທiຜ.ນດ5ໃນເຂດຕ.ວເມCອງ. ມ5ແມ2ຍiງPາຍຄ.ນໄດGດ@A
ລ.ງຕ@Aແໜ2ງໃນລະດ'ບທ4ສາມາດດ@Aເນ5ນການຕ'ດສiນໃຈໃນໜ2ວຍງານຂອງລ'ດ ແລະ ທuລະກiດເອກະຊ.ນ, ແລະ ລາຍຮ'ບຂອງເຂ.າເຈSາກKສBງ
ກວ2າຜBGຊາຍໃນເຂດຕ.ວເມCອງ. ຄວາມທuກຍາກສCບຕKສ\ງຜ.ນກະທ.ບຕKແມ2ຍiງຕາມລະດ'ບທ4ຕ2າງກ'ນ ໂດຍສະເພາະຕKກ'ບຊuມຊ.ນໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດ 
ແລະ ມ5ປະຊາຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ. 
ເດAກນ)ອຍ: 
ການຂyນທະບຽນການເກ5ດ: ບKວ2າຈະເກ5ດຢB2ໃສກKຕາມ, ເດ'ກນGອຍຈະໄດGຮ'ບສiດໃນການເປ'ນພ.ນລະເມCອງ ຖGາວ2າທ'ງພK ແລະ ແມ2 ຫາກເປ'ນພ.ນ
ລະເມCອງຂອງປະເທດ. ເດ'ກທ4ເກ5ດຈາກພK ແລະ ແມ2 ທ4ເປ'ນພ.ນລະເມCອງຂອງປະເທດ ກKຈະໄດGຮ'ບສiດເປ'ນພ.ນລະເມCອງເຊWນດຽວກ'ນ PCວ2າ 
ຖGາເດ'ກນGອຍເກ5ດຢB2ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ2ວ2າ ພK PC ແມ2ຫາກມ5ທ4ຢB2ຖາວອນໃນປະເທດ. ພKແມ2ບKໄດGຂyນທະບຽນການເກ5ດໃຫGແກ2ເດ'ກ
ນGອຍທ4ເກ5ດໃໝ2ໝ.ດທuກຄ.ນໃນທ'ນທ5ທ'ນໃດ. ໃນເຂດຫ2າງໄກສອກP5ກ. ນາຍບGານຈະເປ'ນຜBcdງທະບຽນການເກ5ດໃຫGເດ'ກເກ5ດໃໝ2 ແລະ ຈາກ
ນDນເຈSາໜGາທ4ທGອງຖiນຈະເພ4ມລາຍຊU ແລະ ວ'ນເດCອນປ5ເກ5ດຂອງເດ'ກລ.ງໃນປyມສ@Aມະໂນຄ.ວ. ທuກໆຄອບຄ.ວຕGອງມ5ປyມສ@Aມະໂນຄ.ວ ຖGາວ2າພK
ແມ2ຫາກບKທ'ນໄດGຂyນທະບຽນລBກຂອງຕ.ນໃນເວລາເກ5ດ, ພວກເຂ.າສາມາດຮGອງຂ@ໃຫGເຈSາໜGາທ4ເພ4ມລາຍຊUລBກຂອງຕ.ນເຂSາໃນປyມສ@Aມະໂນ
ຄ.ວຕາມພາຍP'ງໄດG. 
ເດ'ກນGອຍທ4ເກ5ດໃນປະເທດທ4ພKແມ2ຂອງເຂ.າບKສາມາດຢDງຢCນການເປ'ນພ.ນລະເມCອງຂອງຕ.ນໄດG ແຕ2ມ5ສາຍພ.ວພ'ນກ'ບສ'ງຄ.ມນDນ ກKສາມາດ
ຮGອງຂ@ການເປ'ນພ.ນລະເມCອງໄດG. ສiງນRຕGອງການໆຮ'ບຮອງຈາກລ'ດທ4ມ5PາຍຂDນ ລວມທ'ງສະພາແຫ2ງຊາດ. ບKແມ2ນເດ'ກນGອຍທ'ງໝ.ດທ4ເກ5ດ
ໃນປະເທດ ຈະສາມາດຂ@ການເປ'ນພ.ນລະເມCອງໄດG ສະນDນ ເຂ.າເຈSາອາດເປ'ນຄ.ນບKມ5ສ'ນຊາດ. 
ການສyກສາ: ການສyກສາແມ2ນເປ'ນແບບພາກບ'ງຄ'ບ ແລະ ບKໄດGເສຍຄ2າຮຽນຈ.ບຊDນປະຖ.ມປ5ທ5ຫGາ, ແຕ2ການຂາດແຄນຄBສອນ ແລະ ຄວາມ
ຄາດຫວ'ງທ4ວ2າເດ'ກນGອຍຕGອງຊ2ວຍພKແມ2ໃນວຽກໄຮ2ນາຮSວສວນ ໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດຫ2າງໄກສອກP5ກ ຍ'ງຄ.ງເປ'ນສiງກ5ດກDນເດ'ກນGອຍຈ@Aນວນ
ໜyງບKໃຫGເຂSາຮຽນ. ມ5ຄວາມແຕກຕGງກ'ນຢ2າງຈະແຈGງທາງດGານການໄດGຮ'ບໂອກາດທາງການສyກສາລະຫວ2າງເດ'ກຊາຍ ແລະ ເດ'ກຍiງ ໃນກu2ມ
ຊ.ນເຜ\າ. ເພUອເພ4ມອ'ດຕາການເຂSາຮຽນຊDນປະຖ.ມຂອງເດ'ກຊ.ນເຜ\າສ2ວນນGອຍ, ລ'ດຖະບານໄດGສCບຕKສະໜ'ບສະໜBນການສGາງຫ@ພ'ກສ@Aລ'ບ
ນ'ກຮຽນໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດຫ2າງໄກສອກP5ກ ໃນຂອບເຂດທ\ວປະເທດ. ເຖiງແມ2ນວ2າຄວາມບKເທ\າທຽມກ'ນທາງເພດຈະສCບຕKPuດໜGອຍຖອຍລ.ງ 
ແຕ2ອ'ດຕາການຈ.ດຊUເຂSາຮຽນຂອງເດ'ກຍiງ ຍ'ງຕKAກວ2າເດ'ກຊາຍ. ອ5ງຕາມຂZມBນປ5 2016, 17 ສ2ວນຮGອຍຂອງເດ'ກຍiງໃນເກນອາຍuເຂSາໂຮງ
ຮຽນບKເຄ5ຍໄດGເຂSາໂຮງຮຽນເລ5ຍ ເມUອທຽບກ'ບ 11 ສ2ວນຮGອຍຂອງເດ'ກຊາຍໃນເກນອາຍuເຂSາໂຮງຮຽນ. 
ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງຕKເດ'ກ: ກ.ດໝາຍຫGາມການໃຊGຄວາມຮuນແຮງຕKເດ'ກ ແລະ ຜBGກະທ@AຜiດຈະຖCກສyກສາອ.ບຮ.ມ ແລະ ຖGາເປ'ນກ@ລະນ5ທ4



ຮຽນບKເຄ5ຍໄດGເຂSາໂຮງຮຽນເລ5ຍ ເມUອທຽບກ'ບ 11 ສ2ວນຮGອຍຂອງເດ'ກຊາຍໃນເກນອາຍuເຂSາໂຮງຮຽນ. 
ການໃຊGຄວາມຮuນແຮງຕKເດ'ກ: ກ.ດໝາຍຫGາມການໃຊGຄວາມຮuນແຮງຕKເດ'ກ ແລະ ຜBGກະທ@AຜiດຈະຖCກສyກສາອ.ບຮ.ມ ແລະ ຖGາເປ'ນກ@ລະນ5ທ4
ຮGາຍແຮງຂyນ ຜBGກະທ@AຜiດຈະຖCກມາດຕະການທາງອາຍາທ4ບKໄດGກ@Aນ.ດສະເພາະ. 
ການແຕ2ງດອງກ2ອນໄວອ'ນຄວນ ແລະ ການບ'ງຄ'ບໃຫGແຕ2ງດອງ: ອາຍuຕKAສuດຂອງການແຕ2ງດອງຕາມກ.ດໝາຍແມ2ນ 18 ປ5 ສ@Aລ'ບຜBGຍiງ 
ແລະ ຜBGຊາຍ, ແຕ2ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGມ5ການແຕ2ງດອງກ2ອນໄວອ'ນຄວນໄດGໃນອາຍu 15 ປ5 ໂດຍມ5ຄ@AຍiນຍອມຂອງຜBGປ.ກຄອງ. ມ5ປະມານ 35 
ສ2ວນຮGອຍຂອງເດ'ກຍiງທ4ແຕ2ງດອງກ2ອນອາຍu 18 ປ5 ແລະ ປະມານ 9 ສ2ວນຮGອຍທ4ແຕ2ງດອງກ2ອນອາຍu 15 ປ5, ການປະຕiບ'ດດWງກ2າວແມ2ນແຜ2
Pາຍ ໂດຍສະເພາະໃນກu2ມຊ.ນເຜ\າຈ@Aນວນໜyງ ແລະ ຄອບຄ.ວທ4ທuກຍາກໃນເຂດຊ.ນນະບ.ດ. 
ການຂBດຮiດທາງເພດຕKເດ'ກເພUອສະແຫວງຫາຜ.ນປະໂຫຍດ: ອາຍuທ4ສາມາດໃຫGຄວາມຍiນຍອມພGອມໃຈໃນການຮ2ວມມເພດແມ2ນ 15 ປ5. ກ.ດ
ໝາຍບKໄດGກ@Aນ.ດບ.ດລ.ງໂທດສ@Aລ'ບໂສເພນ5ເດ'ກ, ແຕ2ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດການປ'ບໄໝ ແລະ ລ.ງໂທດຕKຜBGທ4ຮ2ວມເພດກ'ບເດ'ກນGອຍ (ມ5ການກ@Aນ.ດ
ໄວGວ2າ ອາຍuຕKAກວ2າ 15 ປ5) ໂດຍຈະຖCກຕ'ດອiດສະPະພາບແຕ2 1 ຫາ 5 ປ5 ແລະ ຈະຖCກປ'ບໄມແຕ2 500.000 ຫາ 3 ລGານກ5ບ (ປະມານ 57 ຫາ 
340 ໂດລາ). ກ.ດໝາຍບKໄດGລວມເອ.າການຂ\ມຂCນທ4ຜiດກ.ດໝາຍ ເປ'ນອາຊະຍາກ@Aທ4ຕ2າງຈາກການມ5ເພດສ@Aພ'ນ PC ຂ\ມຂCນເດ'ກນGອຍ. ເຈSາ
ໜGາທ4ບKໄດGລ.ງໂທດສUອານາຈານຂອງເດ'ກ ຕ2າງຈາກ ສUອານາຈານທ\ວໄປ, ຊyງການກ@ນ.ດໂທດແມ2ນຈ@Aຄuກແຕ2 3 ເດCອນຫາ 1 ປ5 ແລະ ປ'ບໄໝ 
50.000 ຫາ 200.000 ກ5ບ (5,65 ຫາ 22,60 ໂດລາ). 
ປະເທດເປ'ນປະເທດປາຍທາງສ@Aລ'ບການທ2ອງທ2ຽວເພUອການມ5ເພດສ@Aພ'ນກ'ບເດ'ກ. ລ'ດຖະບານສCບຕKຄວາມພະຍາຍາມໃນການPuດຜ2ອນ
ການສະເໜ5ຄວາມຕGອງການໃນການຊ]-ຂາຍການບ@ລiການທາງເພດ ໂດຍຜ2ານການກວດຄSນເປ'ນແຕ2ລະໄລຍະ ແລະ ການສ@Aມະນາອ.ບຮ.ມ
ຕ2າງໆ. ລ'ດຖະບານໄດGຮ2ວມກ'ບອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານ ຈ'ດການສ@Aມະນາອ.ບຮ.ມໃຫGແກ2ພະນ'ກງານໃນຂ.ງເຂດການທ2ອງທ2ຽວ, 
ແລະ ໂຮງແຮມລະດ'ບສາກ.ນPາຍໆແຫ2ງໃນນະຄອນPວງວຽງຈ'ນ ແລະ Pວງພະບາງ ໂດຍໄດGສະແດງໂພສເຕ5ທ4ມ5ເນ]ອໃນເຕCອນ ແລະ ຕK
ຕGານການທ2ອງທ2ຽວເພUອຮ2ວມເພດກ'ບເດ'ກ. 
ການລ'ກພາຕ.ວເດ'ກຂGາມຊາດ: ປະເທດບKໄດGເປ'ນສະມາຊiກຂອງສ.ນທiສ'ນຍາ ແຮ'ກ ປ5 1980 ວ2າດGວຍ ພາບລວມທາງສ'ງຄ.ມຂອງການລ'ກພາ
ຕ.ວເດ'ກຂGາມຊາດ. ກະລuນາເບiງບ.ດລາຍງານປະຈ@Aປ5ຂອງກະຊວງການຕ2າງປະເທດກ2ຽວກ'ບ ການລ'ກພາຕ.ວເດ'ກຂGາມຊາດໂດຍຜBGປ.ກຄອງ 
ໄດGທ4 https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-
data/reported-cases.html.

ການຕ?ຕ)ານຊາວຢiວ: 
ບKມ5ຂZມBນກ2ຽວກ'ບຊuມຊ.ນຊາວຢiວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບKມ5ການລາຍງານກ2ຽວກ'ບການເຄUອນໄຫວຕKຕGານຊາວຢiວ. 
ການຄ)າມະນuດ: 
ເບiງ ລາຍງານການຄGາມະນuດຂອງກະຊວງການຕ2າງປະເທດສະຫະລ'ດອາເມລiກາ ທ4ເວບໄຊ
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 
ຄ"ນພiການ: 
ເຖiງວ2າ ການປ.ກປGອງທ4ຂຽນໄວGໃນລ'ດຖະທ@AມະນBນຫGາມການຈ@Aແນກ ແຕ2ບKກ@Aນ.ດສະເພາະ ບ'ນດາບuກຄ.ນທ4ມ5ຄວາມພiການ ເຊWນ: ໃນເດCອນ
ທ'ນວາ 2018 ກ.ດໝາຍໄດGກ@Aນ.ດສiດທiຂອງບuກຄ.ນທ4ມ5ຄວາມພiການ ໃນການເຂSາເຖiງວຽກງານສyກສາທiການ, ການເບiງແຍງສuຂະພາບ 
ແລະ ການບ@ລiການສາທາລະນະ ພGອມທ'ງມ5ການຍ.ກເວDນອາກອນໃຫGກ'ບທuລະກiດຂະໜາດນGອຍທ4ມ5ຄ.ນພiການເປ'ນເຈSາຂອງ. ສiງນRລວມເຖiງ
ການໃຫGຄ.ນພiການມ5ບ'ດປະຈ@Aຕ.ວ ຊyງເປ'ນສ2ວນໜyງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກ'ບຂZມBນຄ.ນພiການ ເພUອໃຫGລ'ດສາມາດໃຫGການບ@ລiການ
ແກ2ຄ.ນພiການໄດGດ5ຂyນ ແລະ ຮອບດGານPາຍກວ2າເກ\າ. ບ'ນດາຜBGຊuກຍBGຄ.ນພiການກ2າວວ2າ ກ.ດໝາຍຍ'ງບKທ'ນກ@Aນ.ດພຽງພ@ຕKກ'ບການຂາດໂອ
ກາດໃນການຈGາງງານຂອງຄ.ນພiການ. ມ5ຂZມBນໜGອຍກ2ຽວກ'ບການຈ@AແນກຢB2ບ2ອນເຮ'ດວຽກ ເຖiງວ2າຄ.ນພiການຈະລາຍງານວ2າ ບາງຄDງມ'ນຫ
ຍuGງຍາກໃນການເຂSາເຖiງການບ@ລiການພ]ນຖານ ແລະ ໄດGຮ'ບການຈGາງງານ. 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມ ມ5ໜGາທ4ຮ'ບຜiດຊອບຂDນຕSນໃນການປ.ກປGອງສiດທiຂອງຄ.ນພiການ. ກະຊວງສາທາລະນະສuກ 
ກKມ5ສ2ວນຮ2ວມໃນການແກGໄຂຄວາມຕGອງການອ'ນຈ@Aເປ'ນທ4ກ2ຽວຂອງກ'ບສuຂະພາບຂອງຄ.ນພiການ ແລະ ສCບຕKປະສານງານກ'ບບ'ນດາອ.ງ
ການຈ'ດຕDງສາກ.ນທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານ. 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGໂຄງການກKສGາງທ4ເລ4ມຕSນP'ງປ5 2009 ຕGອງເພ4ມສiງອ@ານວຍຄວາມສະດວກໃຫGແກ2ຄ.ນພiການ, ໂດຍສະເພະແມ2ນໂຄງການ
ກKສGາງອາຄານ, ຖະໜ.ນຫ.ນທາງ ແລະ ສະຖານທ4ສາທາລະນະຕ2າງໆ. ກ.ດໝາຍບKໄດGກ@Aນ.ດໃຫGສGາງທາງເຂSາອາຄານສ@Aລ'ບຄ.ນພiການ ກ2ອນ
ປ5 2009, ແຕ2ບ'ນດາລະບຽການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມໄດGສ\ງຜ.ນຕKການກKສGາງທາງຍ2າງຄ.ນພiການເພ4ມຕUມ. 
ລ'ດຖະບານ ໄດGສCບຕKຈ'ດຕDງປະຕiບ'ດແຜນຍuດທະສາດຂອງຕ.ນ ເພUອປ.ກປGອງສiດທiຂອງເດ'ກພiການ ແລະ ສ\ງເສ5ມໃຫGເຂ.າເຈSາໄດGຮຽນໜ'ງສCຢB2
ໃນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄB2ກ'ບເດ'ກນGອຍທ\ວໄປໃນປະເທດ. ສະມາຄ.ມຊ2ວຍເPCອຄ.ນພiການລາວ ຊyງເປ'ນອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ບKຂyນກ'ບລ'ດຖະບານສ'ງເກດ
ເຫ'ນວ2າ ມ5Pາຍກ@ລະນ5ທ4ນ'ກຮຽນພiການຂາດແຄນການເຂSາເຖiງການສyກສາພiເສດແບບແຍກສະເພາະ. 
ສAນຊາດ/ເຊ[ອຊາດ/ຊ"ນເຜ\າສFວນນ)ອຍ: 
ການຈ@AແນກດGານສ'ງຄ.ມຍ'ງສCບຕKປະກ.ດມ5ກ'ບບ'ນດາກu2ມພKແມ2ປະຊາຊ.ນບ'ນດາເຜ\າ ເຖiງວ2າກ.ດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໄດGໃຫGສiດທ4ເທ\າທຽມ
ກ'ນກ'ບທuກຄ.ນ ບKວ2າຈະເປ'ນພ.ນລະເມCອງ, ເຊ]ອຊາດ ແລະ ຊ.ນເຜ\າ, ແລະ ຫGາມການຈ@AແນກທuກດGານ ລວມທ'ງການຈGາງງານ ແລະ ການມ5
ວຽກເຮ'ດງານທ@A. 



ກ'ນກ'ບທuກຄ.ນ ບKວ2າຈະເປ'ນພ.ນລະເມCອງ, ເຊ]ອຊາດ ແລະ ຊ.ນເຜ\າ, ແລະ ຫGາມການຈ@AແນກທuກດGານ ລວມທ'ງການຈGາງງານ ແລະ ການມ5
ວຽກເຮ'ດງານທ@A. 
ບາງຄ@AວiຈານກKຍ'ງສCບຕKເຊWນ: ແຜນງານການຍ.ກຍGາຍຖiນຖານຂອງລ'ດເພUອຢuດຕiການຖາງປ2າເຮ'ດໄຮ2 ແລະ ປBກຝiນ ໄດGສ\ງຜ.ນຕKປະຊາຊ.ນ
ບ'ນດາເຜ\າPາຍກu2ມ ໂດຍສະເພາະຢB2ທາງພາກເໜCອ. ບາງກu2ມຊ.ນເຜ\າບKເຂSາຮ2ວມກ'ບການຍ.ກຍGາຍ ຍGອນທ4ຕDງຂອງຖiນຖານໃໝ2ນDນຢB2ຫ2າງໄກ
ສອກP5ກ ແຕ2ເຂ.າກKສາມາດມ5ການອອກຄ@Aເຫ'ນພຽງໜGອຍດຽວຕKການຕ'ດສiນໃຈຂອງລ'ດທ4ມ5ຜ.ນຕKທ4ດiນຂອງເຂ.າເຈSາ ແລະ ການຈ'ດສ'ນຊ'ບ
ພະຍາກອນທ@Aມະຊາດຕ2າງໆທ4ມ5ໃນດiນຂອງເຂ.າເຈSາ. 
ໃນຈ@Aນວນ 49 ຊ.ນເຜ\າທ4ເປ'ນທາງການຂອງປະເທດ, ເຜ\າມSງເປ'ນເຜ\າທ4ໃຫຍ2ທ4ສuດ ແລະ ໂດດເດWນທ4ສuດ. ມ5ຄ.ນເຜ\າມSງດ@Aລ.ງຕ@Aແໜ2ງສ@A
ຄ'ນPາຍຕ@Aແໜ2ງໃນຂDນລ'ດຖະບານ ແລະ ພປປລ, ທ'ງເປ'ນສະມາຊiກກ.ມການເມCອງສBນກາງພ'ກ ໜyງຄ.ນ ແລະ ສະມາຊiກຄະນະກ@Aມະການ
ສBນກາງພ'ກ ປປລ ຈ@AນວນPາຍຄ.ນ. ຄ.ນເຜ\າມSງຈ@Aນວນໜyງຍ'ງຄ.ງຮ'ກສາຄວາມເຊUອຂອງພວກເຂ.າທ4ມ5ຕKການແບ2ງແຍກດiນແດນ PC ຄວາມ
ເຊUອຕKຄວາມຮ'ກຊາດທ4ກ2ຽວຂGອງທາງດGານການເມCອງ, ບKຄ2ອຍມ5ເງiນທ4ຈະຕKສBG ແລະ ຄອບຄ.ວຂອງເຂ.າເຈSາກKຍ'ງອາໄສຢB2ເຂດຊ.ນນະບ.ດ. ການ
ລາຍງານຂອງລ'ດທ4ສBGກ'ບການກະບ.ດນDນໄດGPuດລ.ງ ແລະ ລ'ດກKໄດGສCບຕKສະເໜ5ການອາໄພຍະໂທດໃຫGກ'ບບuກຄ.ນດWງກ2າວທ4ຍອມແພG. ຜBGກKກະ
ບ.ດທ4ໄດGຮ'ບອາໄພຍະໂທດສCບຕKເປ'ນຈuດສBນກາງຂອງການສ.ງໄສ ແລະ ການຕiດຕາມຢ2າງເປ'ນທາງການ, ແລະ ການນ@Aຂອງລ'ດກKຍ'ງສ.ງໄສຕK
ຈuດປະສ.ງທາງການເມCອງຂອງເຜ\າມSງບາງຄ.ນ. 
ການກະທ45ທKເປAນການໃຊ)ຄວາມຮuນແຮງ, ການຈ45ແນກ ແລະ ການກະທ4ຜiດອPນໆທKມ6ລAກສະນະທາງເພດ ແລະ ທາງບ"ດບາດ
ຍiງຊາຍ: 
ຍ'ງບKທ'ນມ5ກ.ດໝາຍຫGາມການຈ@Aແນກທ4ມ5ລ'ກສະນະທາງເພດ PC ທາງບ.ດບາດຍiງຊາຍຢB2ໃນຄ.ວເຮCອນ, ການຈGາງງານ PC ການບ@ລiການຂອງ
ລ'ດ. ຍ'ງບKມ5ການລາຍງານຕKການຈ@Aແນກ ແຕ2ບ'ນດາຜBGສ'ງເກດການກ2າວວ2າ ມ.ນທiນທາງສ'ງຄ.ມ ແລະ ຄວາມເປ'ນຫ2ວງຕKຜ.ນຂອງການກະ
ທ@AຈະພາໃຫGບາງຄ.ນຖອນການລາຍງານເຫດການຂອງການລະເມ5ດ. 
ບKມ5ອuປະສ'ກທາງດGານກ.ດໝາຍທ4ຈະກKຕDງກu2ມ PC ເຮ'ດກiດຈະກ@Aທ4ກ2ຽວກ'ບຜBGຮ'ກເພດດຽວກ'ນເຊWນ: ຍiງຮ'ກຍiງ, ກະເທ5ຍຄ.ນສອງເພດ, ຄ.ນ
ແປງເພດ ແລະ ຄ.ນPາຍເພດ, ແຕ2ນ'ກເຄUອນໄຫວພາຍໃນລາຍງານວ2າ ເຂ.າເຈSາບKໄດGພະຍາຍາມຈ'ດກiດຈະກ@Aທ4ເຊUອວ2າ ລ'ດອາດເບiງກiດຈະ
ກ@AນDນເປ'ນສiງລະອຽດອ2ອນ PC ຂ'ດກ'ບລະບຽບ. 
ຍ'ງມ5ບາງການຈ@Aແນກທາງສ'ງຄ.ມຢB2ບ2ອນເຮ'ດວຽກ ແລະ ຢB2ລະດ'ບຄ.ວເຮCອນ ທ4ມ5ການລາຍງານ ແລະ ລ'ດຍ'ງບKທ'ນໄດGພະຍາຍາມແກGໄຂບ'ນ
ຫານDນ. ນ'ກເຄUອນໄຫວພາຍໃນອະທiບາຍວ2າ ກu2ມຄ.ນທ4ຮ'ກເພດດຽວກ'ນຢ2າງເປ5ດເຜ5ຍສ2ວນPາຍບKໄດGພະຍາຍາມຊອກວຽກກ'ບລ'ດ PC ເຮ'ດ
ວຽກກ'ບພາກເອກະຊ.ນທ4ມ5ຕ@Aແໜ2ງງານຂDນສBງ ຍGອນອາດເປ'ນການຮ'ບຮBGວ2າ ນາຍຈGາງອາດບKຈGາງເຂ.າເຈSາ. ຜBGໂຄສະນາວຽກງານກu2ມຄ.ນທ4
ຮ'ກເພດດຽວກ'ນກ2າວວ2າ ເຖiງວ2າປະເທດຍ'ງມ5ສ'ງຄ.ມທ4ເປ'ນຫ.ວອານuລ'ກນiຍ.ມ ແລະ ດWງເດ5ມ, ແຕ2 ກະເທ5ຍ ແລະ ທອມນ'ບມ]ນ'ບມ5ການເສUອມ
ສານ ແຕ2ກu2ມປະຊາກອນທ4ປ2ຽນເພດນDນຍ'ງສCບຕKພ.ບກ'ບບ'ນຫາມ.ນທiນທາງສ'ງຄ.ມ ແລະ ການຈ@Aແນກທ4ມ5Pາຍ. 

ພາກທ6 7: ສiດທiຂອງຜO)ອອກແຮງງານ 
ກ. ສiດເສລ6ພາບໃນການຈAດຕTງເປAນສະມາຄ"ມ ແລະ ສiດໃນການຕ?ລອງແບບລວມໝOF: 
ກ.ດໝາຍບKໄດGໃຫGສiດແກ2ຜBGອອກແຮງງານໃນການສGາງຕDງ ແລະ ເຂSາຮ2ວມອ.ງການຈ'ດຕDງທ4ເປ'ນເອກະລາດຈາກສະຫະພ'ນກ@Aມະບານລາວ 
ເຊiງເປ'ນກະບອກສຽງຂອງ ພປປລ. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດກ2ຽວກ'ບການເຈລະຈາຕKລອງ ແຕ2ກKບKໄດGກ@Aນ.ດເງUອນໄຂ ແລະ ກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການກວດກາ
ຂZຕ.ກລ.ງໃນການເຈລະຈາຕKລອງທ'ງໝ.ດ ໂດຍອ.ງການຄuGມຄອງແຮງງານ. ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGນ'ດຢuດງານໄດGພາຍໃຕGຂZຈ@Aກ'ດສະເພາະໃດ
ໜyງ. ກ.ດໝາຍບKອະນuຍາດໃຫGເຈSາໜGາທ4ຕ@APວດ, ຂGາລາດຊະການພ.ນລະເຮCອນ, ຊາວຕ2າງຊາດ ແລະ ເຈSາໜGາທ4ໃນຖ'ນແຖວກ@Aລ'ງປະກອບ
ອາວuດ ຈ'ດຕDງ ແລະ ເຂSາຮ2ວມສະຫະພ'ນແຮງງານຕ2າງໆ. ມ5ຂZຫGາມທ\ວໄປຕKການຈ@Aແນກ PC ເລCອກປະຕiບ'ດຕKລBກຈGາງ ສ@Aລ'ບເຫດຜ.ນທ4ບK
ກ2ຽວຂGອງກ'ບການເຮ'ດວຽກ, ເຖiງວ2າຈະບKມ5ຂZຫGາມທ4ຈະແຈGງຕKກ'ບການຈ@Aແນກ PC ເລCອກປະຕiບ'ດຕKກ'ບການຕKຕGານສະຫະພ'ນແຮງງານກK
ຕາມ. ບKມ5ຂZກ@Aນ.ດຢ2າງຈະແຈGງສ@Aລ'ບການຄCນຕ@Aແໜ2ງຂອງຜBGເຮ'ດວຽກທ4ຖCກໄລ2ອອກເນUອງຈາກບ'ນຫາກ2ຽວຂGອງກ'ບກiດຈະກ@Aຂອງສະຫະ
ພ'ນແຮງງານ. 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGກu2ມແຮງງານທ4ມ5ຜBGອອກແຮງງານ 10 ຄ.ນ PC Pາຍກວ2ານDນ ຄ'ດເລCອກເອ.າຕ.ວແທນລBກຈGາງ 1 ຄ.ນ PC Pາຍກວ2ານDນ. ໃນ
ບ2ອນທ4ມ5ສະຫະພ'ນກ@AມະບານຢB2, ຫ.ວໜGາສະຫະພ'ນຈະເປ'ນຕ.ວແທນແຮງງານໄປໃນຕ.ວ. ທ'ງຜBGທ4ເປ'ນຕ.ວແທນແຮງງານ ແລະ ຫ.ວໜGາກ@A
ມະບານ ຈະເປ'ນຜBGເຈລະຈາຕKລອງກ'ບນາຍຈGາງກ2ຽວກ'ບປະ ເດ'ນທ4ກ2ຽວຂGອງຕ2າງໆ ລວມທ'ງເງUອນໄຂໃນການເຮ'ດວຽກ PC ການຮ'ບແຮງ
ງານ, ຄ2າຈGາງ, ສະຫວ'ດດ5ການ ແລະ ຜ.ນປະໂຫຍດອUນໆ. 
ກ.ດໝາຍວ2າດGວຍ ສະຫະພ'ນກ@Aມະບານລາວ ອະນuຍາດໃຫGຜBGອອກແຮງງານໃນຂະແໜງເສດຖະກiດນອກລະບ.ບເຊWນ: ຜBGອອກແຮງງານທ4ຢB2
ນອກຫ.ວໜ2ວຍແຮງງານ PC ເປ'ນຜBGທ4ເປ'ນນາຍຈGາງຕ.ນເອງ ໃຫGເຂSາຮ2ວມກ'ບສະຫະພ'ນ. ສiງນRໄດGສGາງສiດ ແລະ ຄວາມຮ'ບຜiດຊອບໃນການ
ເປ'ນຜBGຕາງໜGາຂອງແຮງງານ ຊyງກ.ດໝາຍໃຫGຄ@Aນiຍາມເປ'ນ ''ບuກຄ.ນ PC ນiຕiບuກຄ.ນທ4ເລCອກໂດຍຜBGອອກແຮງງານ ແລະ ກ@Aມະກອນໃນຫ.ວ
ໜ2ວຍແຮງງານໃຫGເປ'ນຜBGຕາງໜGາເພUອປ.ກປGອງສiດ ແລະ ຜ.ນປະໂຫຍດອ'ນຊອບທ@A ຂອງເຂSາເຈSາ". 
ບKມ5ຂZມBນກ2ຽວກ'ບຊ'ບພະຍາກອນທ4ສະໜອງໃຫGແກ2ການບ'ງຄ'ບໃຊGບ.ດບ'ນຍ'ດເສລ5ພາບໃນການສGາງຕDງສະມາຄ.ມຂອງກ.ດໝາຍແຮງງານ. ບ.ດ
ລ.ງໂທດຕາມກ.ດໝາຍສ@Aລ'ບການຝ2າຝCນເສລ5ພາບແຮງງານໃນການຈ'ດຕDງສະມາຄ.ມລວມມ5 ການປ'ບໄໝ, ຕ'ດອiດສະPະພາບ, ແລະ PC ເພ5ກ
ຖອນໃບອະນuຍາດດ@Aເນ5ນທuລະກiດ. ການລ.ງໂທດດWງກ2າວແມ2ນພຽງພ@ຕKການລະເມ5ດ ຢ2າງໃດກKຕາມ ການລະເມ5ດ ແລະ ການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດ
ໝາຍ ແມ2ນບKຄ2ອຍມ5. 



ຖອນໃບອະນuຍາດດ@Aເນ5ນທuລະກiດ. ການລ.ງໂທດດWງກ2າວແມ2ນພຽງພ@ຕKການລະເມ5ດ ຢ2າງໃດກKຕາມ ການລະເມ5ດ ແລະ ການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດ
ໝາຍ ແມ2ນບKຄ2ອຍມ5. 
ລ'ດຖະບານລາຍງານກ2ຽວກ'ບກ.ດໝາຍທ4ອະນuຍາດໃຫGການເປ'ນຕ.ວແທນລະຫວ2າງສະຫະພ'ນທ4ເປ'ນເອກະລາດຢB2ສາຂາຂອງບ@ລiສ'ດທ4ແຍກຢB2
ສະຖານທ4ອUນ ແຕ2ສiງນRບKອະນuຍາດ PC ຫGາມ ຕາງໜGາຂອງອ.ງການໃນລະດ'ບຂDນອuດສາຫະກ@Aຂະ ໜາດໃຫຍ2, ແຂວງ PC ສBນກາງ. ມ5ລາຍ
ງານວ2າ ສະຫະພ'ນທ4ບKຕາງໜGາໃຫGກ'ບສະຫະພ'ນກ@Aມະບານລາວ ມ5ຢB2ໃນບາງອuດສາຫະກ@AເຊWນ: ຕ'ດຫຍiບ, ໂຮງງານປະກອບດອກໄຟ ແລະ 
ປuງແຕ2ງກະສiກ@A. ສະຫະພ'ນດWງກ2າວບKອະນuຍາດໃຫGມ5ການປະທGວງ. 
ຂZຂ'ດແຍ2ງດGານແຮງງານບKຄ2ອຍມ5ຕາມການລາຍງານ ແລະ ໂດຍທ\ວໄປ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມບKປະຕiບ'ດບ.ດບ'ນຍ'ດ
ການແກGໄຂຂZຂ'ດແຍ2ງໃນກ.ດໝາຍແຮງງານ ໂດຍສະເພາະກ'ບບ@ລiສ'ດຮ2ວມຮuGນຂອງພາກເອກະຊ.ນ. ໃນເດCອນກuມພາ 2018, ລ'ດຖະບານອອກ
ດ@Aລ'ດເພUອຊ2ວຍແກGໄຂຂZຂ'ດແຍ2ງທາງດGານແຮງງານເຊWນ: ຂZຂ'ດແຍ2ງດGານເງiນເດCອນ ແລະ ຊ\ວໂມງເຮ'ດວຽກ. 
ອ5ງຕາມກ.ດໝາຍພາຍໃນປະເທດ, ບ'ນດາຜBGອອກແຮງງານທ4ເຂSາຮ2ວມກ'ບອ.ງການ ຊyງຊuກຍBGການປະທGວງ, ການເດ5ນຂະບວນ ແລະ ພyດຕiກ@A
ອUນໆທ4ອາດກKຄວາມບKສະຫງ.ບ PC ບKມ5ສະຖຽນລະພາບໃນສ'ງຄ.ມ ຈະສາມາດຖCກຈ@Aຄuກ. ຂZຫGາມໂດຍລວມຂອງລ'ດຕKກ'ບກiດຈະກ@Aທ4ລ'ດພiຈາ
ລະນາວ2າເປ'ນການຂ'ດຕKລະບຽບ PC ເປ'ນການປະທGວງ ຈະແມ2ນສiງພາໃຫGບKມ5ສະຖຽນລະພາບ, ຜBGອອກແຮງງານຂາດຄວາມຮBGຕKບ'ນດາຂZກ@A
ນ.ດໃນກ.ດໝາຍແຮງງານສະບ'ບປ'ບປuງ ແລະ ເປ'ນຊ2ອງຫວ2າງໃກGຜBGອອກແຮງງານບKຄ2ອຍໄດGໃຊGສiດປະທGວງເພUອການປະເຊ5ນໜGາແບບເປ5ດກ
ວGາງ. 
ຂ. ການຫ)າມນ45ໃຊ)ແຮງງານບAງຄAບ: 
ກ.ດໝາຍຫGາມການບ'ງຄ'ບໃຊGແຮງງານໃນທuກຮBບແບບ. ກ.ດໝາຍຫGາມນາຍຈGາງຈາກພາກເອກະຊ.ນບ'ງຄ'ບໃຊGແຮງງານ, ບ.ດລ.ງໂທດສ@Aລ'ບ
ການກະທ@AຜiດໃນການໃຊGແຮງງານບ'ງຄ'ບແມ2ນລວມມ5 ການປ'ບໄໝ, ໃຫGພ'ກວຽກ, ຖອດຖອນໃບອະນuຍາດດ@Aເນ5ນທuລະກiດ ແລະ ດ@Aເນ5ນຄະ
ດ5. ອາດຈະມ5ການດ@Aເນ5ນຄະດ5ແພ2ງ ແລະ ອາຍາ ສ@Aລ'ບຜBGລະເມ5ດຂZຫGາມການໃຊGແຮງງານບ'ງຄ'ບ. ບ.ດລ.ງໂທດສ@Aລ'ບການຄGາມະນuດ ຊyງ
ລວມທ'ງການຄGາແຮງງານບ'ງຄ'ບແມ2ນລວມມ5 ການຕ'ດອiດສະPະພາບ, ການປ'ບໄໝ, ການຍyດຊ'ບສiນ. ບ.ດລ.ງໂທດດWງກ2າວ ມ5ຄວາມເຂDມ
ງວດພ@ທ4ຈະສະກ'ດກDນການລ2ວງລະເມ5ດ. ເນUອງຈາກຈ@AນວນຜBGກວດກາມ5ຈ@Aນວນຈ@Aກ'ດ ລວມທ'ງປ'ດໃຈອUນໆ, ລ'ດຖະບານຈyງບKສາມາດປະ
ຕiບ'ດການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດໝາຍໄດGຢ2າງມ5ປະສiດທiຜ.ນ. 
ອ5ງຕາມການລາຍງານຂອງອ.ງການຈ'ດຕDງທາງສ'ງຄ.ມຈ@Aນວນໜyງ, ການສGາງສວນຜະລiດກະສiກ@Aຂະໜາດໃຫຍ2ທ4ລ.ງທyນໂດຍຕ2າງປະເທດ 
ນ@AໄປສB2ການຂ'ບໄລ2ຊາວກະສiກອນທGອງຖiນ, ເຮ'ດໃຫGເປ'ນການເພiມຄວາມສ2ຽງຂອງພວກເຂ.າທ4ຈະກາຍເປ'ນແຮງງານແບບບ'ງຄ'ບ. ເມUອບKສາ
ມາດສCບຕKການຜະລiດກະສiກ@AແບບດWງເດ5ມ, ຊາວກະສiກອນPາຍຄ.ນໄດGຊອກຫາໂອກາດໃນການຈGາງງານແບບແຮງງານລາຍວ'ນຜ2ານນາຍ
ໜGາໃນທGອງຖiນ. 
ເບiງບ.ດລາຍງານກະຊວງການຕ2າງປະເທດສະຫະລ'ດອາເມລiກາກ2ຽວກ'ບ ການຄGາມະນuດ ທ4ເວບໄຊ: 
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 
ຄ. ການຫ)າມໃຊ)ແຮງງານເດAກ ແລະ ເກນອາຍuຕ?5ສuດສ45ລAບການຈ)າງງານ: 
ກ.ດໝາຍຫGາມແຮງງານເດ'ກມ5ໃນທuກຮBບການທ4ບKປອດໄພ. ແຮງງານເດ'ກແມ2ນຜiດກ.ດໝາຍຍ.ກເວDນບາງກ@ລະນ5ທ4ເຂDມງວດ, ຈ@Aກ'ດສະພາບ
ເງUອນໄຂທ4ຮ'ບປະກ'ນວ2າ ຈະບKມ5ຜ.ນຕKການສyກສາ PC ສະພາບຄວາມເປ'ນຢB2ທ4ດ5ຂອງເດ'ກ. ອາຍu 14 ປ5 ແມ2ນເກນອາຍuຕKAສuດສ@Aລ'ບການຈGາງ
ງານ. ກ.ດໝາຍອະນuຍາດໃຫGເດ'ກນGອຍອາຍu 14 ຫາ 18 ປ5 ເຮ'ດວຽກໄດGສBງສuດ 8 ຊ\ວໂມງຕKມ] ໂດຍວຽກດWງກ2າວຈະຕGອງບKອ'ນຕະລາຍ PC 
ຍາກ. ຢ2າງໃດກKຕາມ ຜBGໃຊGແຮງງານອາດຈGາງເດ'ກນGອຍອາຍuຈາກ 12 ຫາ 14 ປ5 ເຮ'ດວຽກເບ.າໄດG. ກ.ດໝາຍອະນuຍາດສະເພາະວຽກໃນຂ.ງ
ເຂດທ4ເປ'ນທາງການບKແມ2ນການຈGາງງານຕ.ນເອງ PC ວຽກນອກລະບ.ບ. 
ກະຊວງປGອງກ'ນຄວາມສະຫງ.ບ, ກະຊວງຍuຕiທ@A ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມ ມ5ໜGາທ4ຮ'ບຜiດຊອບໃນການບ'ງຄ'ບ
ໃຊGກ.ດໝາຍ ວ2າດGວຍແຮງງານເດ'ກ ລວມທ'ງໃນຂ.ງເຂດເສດຖະກiດທ4ບKເປ'ນທາງການ, ແຕ2ການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດໝາຍ ກKຍ'ງບKທ'ນມ5ປະສiດທiຜ.ນ 
ເນUອງຈາກການຂາດແຄນຜBGກວດກາ. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດບ.ດລ.ງໂທດຕ'ດອiດສະPະພາບ ແລະ ປ'ບໄໝ ຊyງຖCວ2າບKພຽງພ@ທ4ຈະສະກ'ດກDນການລະ
ເມ5ດ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມໄດGຈ'ດຕDງປະຕiບ'ດການເຜ5ຍແຜ2ຄວາມຮBGໃຫGປະຊາຊ.ນ, ຈ'ດຕDງກອງປະຊuມສ@Aມະນາ
ຮ2ວມກ'ນກ'ບຄະນະກ@Aມະທiການແຫ2ງຊາດສ@Aລ'ບແມ2 ແລະ ເດ'ກ ໃນບ'ນດາແຂວງພາກເໜCອ ແລະ ພາກໃຕG, ແລະ ໄດGເກ'ບກ@AຂZມBນ ກ2ຽວກ'ບ
ແຮງງານເດ'ກ ຊyງຖCເປ'ນສ2ວນໜyງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕ.ນໃນການຈ'ດຕDງປະຕiບ'ດແຜນງານແຫ2ງຊາດ ສ@Aລ'ບການລ.ບລGາງຮBບແບບທ4
ຮuນແຮງທ4ສuດຂອງການນ@AໃຊGແຮງງານເດ'ກ. 
ມ5ລາຍງານກ2ຽວກ'ບການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດ'ກຜ2ານການຄGາປະເວນ5 (ເບiງພາກທ5 6: ເດ'ກນGອຍ). 
ງ. ການຈ45ແນກ ທKຕiດພAນກAບການຈ)າງງານ ແລະ ການເຮAດວຽກ: 
ກ.ດໝາຍຫGາມການຈ@Aແນກທາງກ.ງ PC ທາງອGອມຂອງຜBGໃຊGແຮງງານທ4ມ5ຕKຜBGອອກແຮງງານ ຈາກສາເຫດທາງເພດແຕ2ກ.ດໝາຍບKໄດGຫGາມ
ສະເພາະການຈ@Aແນກທ4ຕiດພ'ນກ'ບການຈGາງງານຍGອນສາເຫດເຊ]ອຊາດ, ຄວາມພiການ, ພາສາ, ຄວາມແຕກຕ2າງທາງເພດ, ຕ.ວຕ.ນທາງ
ບ.ດບາດຍiງຊາຍ, ຄ@Aເຫ'ນທາງການເມCອງ, ບGານເກ5ດ PC ພ.ນລະເມCອງ, ທ4ມ5ໃນສ'ງຄ.ມ, ອາຍu, ພາສາ, ໂລກເອດ PC ຕiດພະຍາດຕiດຕKອUນໆ. ກ.ດ
ໝາຍຫGາມພyດຕiກ@AຂອງຜBGໃຊGແຮງງານທ4ລ@Aອຽງ PC ຈ@Aກ'ດໂອກາດໃນການສ\ງເສ5ມຜBGອອກແຮງງານ. ກ.ດໝາຍດWງກ2າວບKໄດGຖCກປະຕiບ'ດຢ2າງ
ເຂDມງວດ. 
ກ.ດໝາຍ ກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການຈ2າຍຄ2າແຮງງານທ4ເທ\າທຽມກ'ນ ສ@Aລ'ບການເຮ'ດວຽກທ4ເທ\າທຽມກ'ນ ແລະ ຫGາມການເລCອກປະຕiບ'ດໃນການ
ຈGາງງານ ໂດຍອ5ງໃສ2ສະຖານະພາບການສ.ມຣ.ດ PC ການຖCພາຂອງລBກຈGາງຜBGຍiງ ແລະ ກ.ດໝາຍປ.ກປGອງການຖCກໄລ2ອອກຈາກວຽກ ເນUອງ



ກ.ດໝາຍ ກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການຈ2າຍຄ2າແຮງງານທ4ເທ\າທຽມກ'ນ ສ@Aລ'ບການເຮ'ດວຽກທ4ເທ\າທຽມກ'ນ ແລະ ຫGາມການເລCອກປະຕiບ'ດໃນການ
ຈGາງງານ ໂດຍອ5ງໃສ2ສະຖານະພາບການສ.ມຣ.ດ PC ການຖCພາຂອງລBກຈGາງຜBGຍiງ ແລະ ກ.ດໝາຍປ.ກປGອງການຖCກໄລ2ອອກຈາກວຽກ ເນUອງ
ຈາກເຫດຜ.ນທ4ກ2າວມານR, ລ'ດຖະບານໄດGມ5ການບ'ງຄ'ບໃຊGຂZຫGາມການຈ@AແນກໃນການຈGາງງານ PC ຂZກ@Aນ.ດສ@Aລ'ບການຈ2າຍຄ2າແຮງງານທ4
ເທ\າທຽມກ'ນ; ບ.ດລ.ງໂທດຕາມກ.ດໝາຍຕKກ'ບການຈ@Aແນກ PC ເລCອກປະຕiບ'ດດGານການຈGາງງານ ແມ2ນລວມມ5ການປ'ບໄໝ ແຕ2ກKບKພຽງພ@ທ4
ຈະສະກ'ດກDນການລ2ວງລະເມ5ດໄດG. 
ແມ2ຍiງໄດGປະເຊ5ນກ'ບຄວາມທGາທາຍຈ@Aນວນໜyງ ໃນການເຂSາເຖiງການຈGາງງານຢ2າງເທ\າທຽມກ'ນ. 
ຈ. ເງPອນໄຂການເຮAດວຽກທKເປAນທKຍອມຮAບ: 
ໃນເດCອນພyດສະພາ 2018 ລ'ດໄດGເພ4ມເງiນເດCອນຂDນຕKAສuດໃຫGບ'ນດາຜBGອອກແຮງງານຢB2ພາກເອກະຊ.ນທ'ງໝ.ດ, ຊyງມ'ນສBງກວ2າເສDນຄວາມ
ທuກຍາກແຫ2ງຊາດທ4ໄດGປະເມ5ນໄວG. 
ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດຊ\ວໂມງເຮ'ດວຽກສ@Aລ'ບອາທiດໜyງບKເກ5ນ 48 ຊ\ວໂມງ (36 ຊ\ວໂມງສ@Aລ'ບຜBGທ4ເຮ'ດວຽກຢB2ໃນສະພາບແວດລGອມທ4ເປ'ນອ'ນຕະ
ລາຍ). ແມ2ນບKໃຫGເກ5ນ 3 ຊ\ວໂມງ. ນາຍຈGາງອາດຈະສະເໜ5ຕKລ'ດຖະບານສ@Aລ'ບການຍ.ກເວDນ ຊyງກ.ດໝາຍໄດGກ@Aນ.ດວ2າ ຜBGອອກແຮງງານ PC 
ຕ.ວແທນຂອງພວກເຂ.າຕGອງອານuມ'ດເຊWນດຽວກ'ນ. 
ມ5ມາດຕະຖານປGອງກ'ນສuຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢB2ບ2ອນເຮ'ດວຽກແຕ2ບKຄ2ອຍມ5ການກວດກາ. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດສະພາບການເຮ'ດວຽກທ4
ປອດໄພ ແລະ ຄ2າຊ.ດເຊ5ຍສBງຂyນຕKກ'ບວຽກທ4ອ'ນຕະລາຍແຕ2ກ.ດໝາຍບKໄດGປ.ກປGອງສະເພາະສiດຂອງຜBGອອກແຮງງານທ4ແຍກຕ.ວເຂ.າເອງ
ຈາກສະຖານະການທ4ເປ'ນອ'ນຕະລາຍ. ໃນກ@ລະນ5ມ5ການບາດເຈ'ບ PC ເສຍຊ5ວiດຈາກວຽກ, ບ'ນດາຜBGໃຊGແຮງງານຮ'ບຜiດຊອບຄ2າຊ.ດເຊ5ຍແກ2ຜBG
ອອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄ.ວຂອງເຂ.າເຈSາ. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGຜBGໃຊGແຮງງານລາຍງານອuປະຕiເຫດທ4ພາໃຫGເກ5ດການບາດເຈ'ບຮuນແຮງ PC 
ເສຍຊ5ວiດຂອງຜBGອອກແຮງງານ PC ກ@ານ.ດໃຫGຜBGອອກແຮງງານຢ2າງໜGອຍພ'ກໄດG 4 ມ] ຕາມຄ@Aແນະນ@Aຂອງໜ2ວຍງານຄuGມຄອງແຮງງານ. 
ກ.ດໝາຍຍ'ງບ'ງຄ'ບໃຫGຜBGໃຊGແຮງງານມ5ຄວາມຮ'ບຜiດຊອບຕKຜBGອອກແຮງງານທ4ພiການໃນເວລາເຮ'ດວຽກ. ກ.ດໝາຍບKໄດGກ@Aນ.ດໂທດສະເພາະ
ສ@Aລ'ບການບKປະຕiບ'ດຕາມຂZກ@Aນ.ດວ2າດGວຍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສuຂະພາບໃນບ2ອນເຮ'ດວຽກ ແຕ2ສາມາດກວດເອ.າການແຈGງເຕCອນ, ການ
ປ'ບໄໝ, ການສyກສາອ.ບຮ.ມ PC ໂຈະໃບອານuຍາດດ@Aເນ5ນທuລະກiດ. 
ກ.ດໝາຍຍ'ງຫGາມການຈGາງງານແມ2ຍiງທ4ຖCພາ ແລະ ແມ2ລBກອ2ອນໃນບ2ອນເຮ'ດວຽກທ4ອາດເປ'ນອ'ນຕະລາຍຕKສuຂະພາບຈະເລ5ນພ'ນຂອງແມ2
ຍiງ. ກ.ດໝາຍກ@Aນ.ດໃຫGມ5ການໂອນແມ2ຍiງທ4ເຮ'ດວຽກຢB2ບ2ອນອ'ນຕະລາຍໃຫGໄປບ2ອນທ4ປອດໄພ ແລະ ໄດGຮ'ບເງiນເດCອນ PC ຄ2າຈGາງທ4ຄCເກ\າ. 
ລ'ດຖະບານບKໄດGບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດໝາຍຢ2າງເຂDມງວດ. 
ກ.ມຄuGມຄອງແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ'ດດ5ການສ'ງຄ.ມຮ'ບຜiດຊອບກວດກາບ2ອນເຮ'ດວຽກ. ຈ@AນວນເຈSາໜGາທ4ກວດກາ
ແຮງງານຍ'ງບKພ@ໃນການບ'ງຄ'ບໃຊGກ.ດໝາຍ. 
ຜBGອອກແຮງງານບາງຄ.ນໂດຍສະເພາະຢB2ສະຖານທ4ກKສGາງ ໄດGຮ'ບຄ2າຈGາງຂDນຕKAສuດໜGອຍກວ2າວຽກອUນ. ກ.ດໝາຍທ4ກ2ຽວກ'ບການເຮ'ດວຽກ
ລ2ວງເວລາ PC ຄ2າຈGາງບKໄດGຖCກບ'ງຄ'ບໃຊGຢ2າງເຂDມງວດ. 
ມ5ກu2ມຄ.ນຍ.ກຍGາຍຖiນຖານ PC ແຮງງານຕ2າງດGາວທ4ບKມ5ເອກະສານອະນuຍາດຈ@AນວນPາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ2ນມາຈາກປະເທດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ພະມGາ ແລະ ກu2ມແຮງງານເຄUອນຍGານເP\ານRກKຕ.ກຢB2ໃນສະພາບຖCກເອ.າປຽບໂດຍນາຍຈGາງໃນຂ.ງເຂດວຽກງານໄມGທ2ອນ, ບK
ແຮ2, ແລະ ວຽກງານກະສiກ@A. ແຮງງານເຄUອນຍGາຍທ4ມາຈາກຈ5ນ ແລະ ຫວຽດນາມຍ'ງເຮ'ດວຽກໃນຂ.ງເຂດການກKສGາງ, ການປBກຝ'ງ, ຄາສi
ໂນ ແລະ ການບ@ລiການອuດສາຫະກ@Aທ4ບKເປ'ນທາງການ ຊyງເປ'ນຂະແໜງການທ4ມ'ກມ5ການລະເມ5ດທາງດGານຄ2າຈGາງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສu
ຂະພາບໃນບ2ອນເຮ'ດວຽກ. 
ໃນເດCອນຕuລາ ມ5ລະເບ5ດແຕກຢB2ໂຮງງານຊ5ມ'ງ ທ4ມ5ເຈSາຂອງເປ'ນຄ.ນຈ5ນ ພາໃຫGມ5ຜBGເສຍຊ5ວiດໜyງຄ.ນ ແລະ ມ5ຢ2າງໜGອຍ 20 ຄ.ນ ທ4ອາໄສຢB2ໄກG
ໄດGຮ'ບບາດເຈ'ບ. ສUມວນຊ.ນສາກ.ນໄດGລາຍງານຄ@AເວSາຂອງຜBGຢB2ອາໄສທ4ກ2າວວ2າ "ໂຮງງານຈ5ນບKເຄ5ຍເຕCອນປະຊາຊ.ນກ2ຽວກ'ບການລະເບ5ດ
ລ2ວງໜGາ". ໃນເດCອນສiງຫາ ຄອງລະບາຍນZAຂອງໂຄງການໄຟຟGານZAຕ.ກຂະໜາດນGອຍທ4ກ@Aລ'ງກKສGາງໄດGພ'ງ ພາໃຫGເກ5ດນZAຖGວມບ2eອນຢB2
ອາໃສແeກ2ບ'ນດາຊuມຊ.ນທ4ຢB2ອGອມຂGາງ. ບKມ5ລາຍງານເຖiງການບາດເຈ'ບແຕ2ກKມ5ຄວາມເປ'ນຫ2ວງຕKກ'ບຄວາມປອດໄພຂອງບ'ນດາໂຄງການໄຟ
ຟGານZAຕ.ກທ4ຂາດການກວດກາ. 


