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ຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນ

ຸດ  

ໝາຍເຫດ: ບ ນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂ້າ ລຸ ມນີ້ ຈະໄດ້  ບການພິຈາລະນາໂດຍ 

ສປປ ລາວ     ຈະໃຫ້ຄຳຕອບໃນເວລາອ ນຄວນ ແຕ ບໍ ກາຍກອ ປະ ຸມສະໄໝທີ 

29 ຂອ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປ  (ວ ນທີ 15 ມິ ຸນາ ເ ິ  3 ກໍລະກົດ 2015) 

 

1. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີສົນທິສ ນຍາສາກ

ົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ  ສປປ ລາວ ຍ  ບໍ ທ ນ ເປ ນພາຄີ 

(ສາທາລະນະລ ດ ເກົາຫລີ); 

2. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນເພີ ມເຕີມແກ ສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະ

ນຸດ ແລະ ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ຄວາມ 

ພະຍາຍາຍາມເພື ອຕ້ານແ   ານເດ ກ (ອ  ໂກລາ); 

3. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ ຍ  ເຫຼ

ືອ ແລະ ສືບຕໍ ການສ້າ ຄວາມສອດຄ ອ ໃຫ້ແກ  

ກົດໝາຍພາຍໃນກ ບພ ນທະສາກົນພາຍໃຕ້ສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິ

ດທິມະນຸດທີ ກ ຽວຂ້ອ  ໂດຍປາສະຈາກ ຄວາມ  ກ ້າ, ແລະ 

ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດຢູ ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກປະຕິບ ດ ແລະ 

ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ  ລະບົບການ ້ອ ທຸກຕາມກົດໝາຍ 

ເພື ອໃຫ້  ບປະກ ນວ າກຸ ມຄົນທີ ອ ອນໄຫວ 

ສາມາດເຂົ້າເ ິ ຄວາມຍຸຕິທຳໄດ້ຢ າ ມີປະສິດທິຜົນ (ແຟ  ລ  ); 

4. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ICCPR) 

    ມີຈູດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດ (ມອນເຕເນໂກຣ); 

ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  

ໂດຍມີຈຸດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດ (ໂປໂລຍ); 

5. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ອີຕາລີ); 

6. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ , 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການຕ້ານການ
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ທໍລະມານ, ອະນຸສ ນຍາ 

ເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານເສດ ະກິດ, 

ສ  ຄົມ ແລະ ວ ດທະນະທຳ (ປອກຕຸຍການ); 

7. ພິຈາລະນາການເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີ ຫຼື ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນ 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  ຂອ ສົນທິສ ນຍາ 

ວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  

ໂດຍມີຈູດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດ (ສະໂລເວເນຍ); 

8. ລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດ, ແລະ ລົ ນາມ ແລະ 

ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ສະວີເດ ນ); 

9. ລິເລີ ມດຳເນີນບາດກ້າວເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ສົມ

ບູນ, ແລະ ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາ ເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ລຸກ ຳບວກ); 

10. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ ບທີສອ  

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  ແລະ 

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການລົບລ້າ ທຸກ ູບການຈຳແນກຕໍ ແມ 

ຍິ  (CEDAW) (ການາດາ); 

11. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການລົບລ້າ ທຸກ ູບການຈຳແ

ນກຕໍ ແມ ຍິ  (CEDAW) ແລະ ອະນຸ 

ສ ນຍາຂອ ສົນທິສ ນຍາສະບ ບດ   ກ າວ (ອານຈີເລຍ); 

12. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້

ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ (ສະວິດເ ີແລນ, ອູຣຸກວາຍ); 

13. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້

ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ສົນທິສ ນຍາ 

ວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ 

(ປາຣາກວາຍ); 

14. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້

ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ທຳມະນູນ ໂຣມວ າດ້ວຍສານອາຍາສາກົນ 

( ອນດູລ ດສ); 

15. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ສິດຂອ ແ   ານເ

ຄື ອນຍ້າຍ ແລະ ສະມາ ິກຄອບຄົວ ຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ICRMW) 

(ອານຈີເຣຍ,  ອນດູລ ດສ, ອູຣຸກກວາຍ); 
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16. ພິຈາລະນາຄວາມເປ ນໄປໄດ້ໃນການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້

ວຍການປົກປ້ອ ສິດຂອ ແ   ານເຄື ອນຍ້າຍ ແລະ 

ສະມາ ິກຄອບຄົວຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ICRMW) (ອີຢີບ); 

17. ພິຈາລະນາເລ   ລ ດຂ ້ນຕອນການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ

້ວຍການປົກປ້ອ ສິດຂອ ແ   ານເຄື ອນຍ້າຍ ແລະ 

ສະມາ ິກຄອບຄົວຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ອິນໂດເນເ ຍ); 

18. ພິຈາລະນາເລ   ລ ດຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍ

າວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ສິດຂອ ແ   ານເຄື ອນຍ້າຍ ແລະ 

ສະມາ ິກຄອບຄົວຂອ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ 

ສົນທິສ ນຍາສາກົນອື ນໆດ້ານສິດທິມະນຸດທີ  ສປປ ລາວ 

ຍ  ບໍ ທ ນໄດ້ເປ ນພາຄີ (ຟິລີບປິນ); 

19. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ສິດຂອ ແ   ານເ

ຄື ອນຍ້າຍ ແລະ ສະມາ ິກຄອບຄົວຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ICRMW) ແລະ 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການຕ້ານການ

ທໍລະມານ, 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານເ

ສດ ະກິດ, ສ  ຄົມ ແລະ ວ ດທະນະທຳ, 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການລົບລ້າ 

ທຸກ ູບການຈຳແນກຕໍ ແມ ຍິ  (ເ ຍລາລີໂອນ); 

20. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດຄຳໝ ້ນສ ນຍາຂອ ຕົນທີ ເ  ດຂ ້ນລະຫວ າ ການ

ທົບທວນປະຈຳໄລຍະ (UPR) ໃນປີ 2010 

ໃນການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນ

ຈາກການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ        

(ໂ ນລ  ); 

21. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກກາ

ນຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ (ການາດາ, ແອ ດສະປາຍ); 

22. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກກາ

ນຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ໂດຍປາສະຈາກ ການເ  ດຂໍ້ສະຫ ວນ 

(ອູຣຸກວາຍ); 

23. ພິຈາລະນາການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທ

ຸກຄົນຈາກການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ແລະ 

ສ້າ ຕ ້ ຄະນະກຳມະການທີ ເປ ນເອກະລາດ ເພື ອດຳເນີນການສືບສວນ-

ສອບສວນຢ າ ເປ ນທຳ ໃນ ູບແບບທີ ທ ນການ, ເປ ນທຳ ແລະ 

ມີປະສິດທິຜົນ 

ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍສາບສູນຕ າ ໆທີ ໄດ້ມີການກ າວຫາ 

    ເກີດຂື້ນຢູ ໃນປະເທດ (ອີຕາລີ); 



4 

 

24. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກກາ

ນຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ແລະ ອອກນິຕິກຳເພື ອຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດ 

ເ   ນດຽວກ ບກົນໄກຕ າ ໆ ເພື ອສືບສວນ-ສອບສວນຢ າ ເປ ນເອກະລາດ 

ແລະ ລະບຸຫາຕົວຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ ອາ ະຍາກຳດ   ກ າວ (ເບຣ ິນ); 

25. ດຳເນີນຂ ້ນຕອນໃຫ້ສຳເລ ດຕໍ ການໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ

 າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ແລະ 

ສືບສວນ-ສອບສວນ 

ຢ າ ຈິ ຈ  ຕໍ ທຸກກໍລະນີຂອ ການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ, 

ລວມທ  ກໍລະນີຂອ ນ ກເຄື ອນໄຫວພາກສ  ຄົມພົນລະເ ືອນ, 

ສົມບ ດ ສົມພອນ, ແລະ ແຈ້ ໃຫ້ສາທາລະນະ 

 າບຢ າ ໂປ  ໄສກ ຽວກ ບຜົນຂອ ການສືບສວນ-ສອບສວນ 

ໃຫ້ຫຼາຍເທົ າທີ ຈະເປ ນໄປໄດ້ ແລະ 

ນຳຜູ້ກະທຳຜິດມາເຂົ້າຂະບວນການຍຸຕິທຳ (ເຢຍລະມ ນ); 

26. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກກາ

ນຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ແລະ ປ ບປຸ  ນິຕິກຳພາຍໃນ 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ທີ ເປ ນເອກະລາດ 

ແລະ ລົ ເລິກ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍສາບສູນຕ າ ໆ 

ເພື ອດຳເນີນຄະດີຕໍ ຜູ້ກະທຳຜິດ (ຝະລ   ); 

27. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການປົກປ້ອ ທຸກຄົນຈາກກາ

ນຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ແລະ 

ກຳນົດໃຫ້ການກະທຳທີ ເ  ດໃຫ້ຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ 

ເປ ນການກະທຳຜິດທາ ອາຍາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເພື ອສືບສວນ-ສອບສວນ  

ແລະ ລົ ໂທດການກະທຳຜິດທາ ອາຍາດ   ກ າວ  (ອາກ   ຕິນ); 

28. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້

ວຍສິດທິຂອ ຄົນພິການ ແລະ 

ອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການຕ້ານການ

ທໍລະມານ (ແອ ດສະປາຍ); 

29. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີ ແລະ 

ສ້າ ຄວາມສອດຄ ອ ຢ າ ເຕ ມສ ວນໃຫ້ແກ ນິຕິກຳພາຍໃນ 

ກ ບທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ ແລະ 

ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີຂໍ້ຕົກລົ ວ າດ້ວຍອະພິສິດ ແລະ 

ສິດຄຸ້ມກ ນຂອ ສານອາຍາ ສາກົນ (ແອ ດສະໂຕເນຍ); 

30. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີ ແລະ 

ສ້າ ຄວາມສອດຄ ອ ຢ າ ເຕ ມສ ວນໃຫ້ແກ ນິຕິກຳພາຍໃນ 

ກ ບທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ 
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ລວມທ  ການຫ ນເອົາບົດບ ນຍ ດຕ າ ໆ ເພື ອ  ວມມືຢ າ ທ ນການ 

ແລະ ເຕ ມສ ວນກ ບ ສານອາຍາສາກົນ (ມອນເຕເນໂກຣ); 

31. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ (ຝະລ   ); 

32. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ ແລະ 

ຂໍ້ຕົກລົ ວ າດ້ວຍອະພິສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມກ ນຂອ ສານອາຍາສາກົນ 

(ອີຕາລີ); 

33. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີ ແລະ 

ສ້າ ຄວາມສອດຄ ອ ຢ າ ເຕ ມສ ວນໃຫ້ແກ ນິຕິກຳພາຍໃນ 

ກ ບທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ (ລ ດເວຍ); 

34. ເຂົ້າ  ວມເປ ນພາຄີທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ 

(ລຸກ ຳບວກ); 

35. ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນທຳມະນູນໂຣມ ວ າດ້ວຍ ສານອາຍາສາກົນ ແລະ 

ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດຂອ ແ   ານເຄື ອນ ຍ້າຍ ແລະ 

ສະມາ ິກຄອບຄົວຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ການາ); 

36. ສືບຕໍ ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດພ ນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສ

ິດທິມະນຸດ  ທີ  ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນ (ກູເວດ); 

37. ທົບທວນກົດໝາຍອາຍາ ເພື ອເ  ດໃຫ້ທຸກກົດໝາຍ 

ສອດຄ ອ ກ ບມາດຕະ ານສິດທິມະນຸດສາກົນ, ແລະ 

 ອນບົດບ ນຍ ດຂອ ກົດໝາຍວ າດ້ວຍສື ມວນ ົນ ແລະ 

ດຳລ ດວ າດ້ວຍອິນເຕິເນ ດ 

    ວາ ໂທດໃສ ສິດທິມະນຸດຂ ້ນພື້ນ ານ ແລະ 

ກຳນົດໃຫ້ສິດຂອ ບຸກຄົນຢູ ໃຕ້ຜົນປະໂຫຍດຂອ ລ ດ (ສະວີເດ ນ); 

38. ສືບຕໍ ການຫ ນເອົາບົດບ ນຍ ດຂອ ສົນທິສ ນຍາສາກົນວ າດ້ວຍສ

ິດທິມະນຸດ ທີ  ສປປ ລາວ ເປ ນພາຄີ ເຂົ້າໃນກົດ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ 

ນະໂຍບາຍການພ ດທະນາ (ຫວຽດນາມ); 

39. ຫ ນເອົາເນື້ອໃນຂອ ສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ ສຳ

ຄ ນ ທີ  ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນ 

ເຂົ້າສູ ກົດໝາຍພາຍໃນຢ າ ເຕ ມສ ວນ ແລະ 

ຈ ດສ ນ  ບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ທ ນ ອນ ໃນການຈ ດຕ ້ ປະ 

ຕິບ ດກົດໝາຍຕ າ ໆ (ສາທາລະນະລ ດ ເກົາຫຼີ); 

40. ສືບຕໍ ວຽກ ານການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດ

ທິມະນຸດຕ າ ໆ. ລວມທ  ສົນທິສ ນຍາໃນ 

ຂົ ເຂດການປົກປ້ອ ແ   ານ (ຣ ດເ ຍ); 

41. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບ ນລຸເປົ້າໝາຍສະ

ຫ ດສະຫວ ດດ້ານການພ ດທະນາ (MDG) ໃນຂົ ເຂດອ ດຕາການຕາຍຂອ ແມ  
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ແລະ ເດ ກ ແລະ ສິ  ແວດລ້ອມ ພາຍໃນປີ 2015     ປະຈຸບ ນ 

ຍ  ຢູ ຫ າ ໄກຈາກເປົ້າໝາຍທີ ວາ ໄວ້ (ພຸ ານ); 

42. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ  ແລະ 

 ອກຫາການ  ວຍເຫຼືອຈາກວົ ຄະນາຍາດສາກົນ 

ເພື ອສະໜ ບສະໜູນຄວາມ ພະຍາຍາມຂອ ຕົນໃນການພ ດທະນາ ແລະ 

ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດບ ນດາຂໍ້ສິເໜີແນະທີ ໄດ້  ບຈາກກົນໄກ UPR 

ຢ າ ມີປະສິດທິຜົນ (ພູ ານ); 

43. ເສີມຂະຫຍາຍການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມ

ະນຸດ ທີ  ສປປ ລາວເປ ນພາຄີ ແລະ 

 ະແຫຼ ການອາ ຽນວ າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ 

ເພື ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດແກ ປະ າ ົນລາວທ  ໝົດ (ກຳປູເຈຍ); 

44. ສືບຕໍ ເລ   ລ ດຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະໜ ບສະໜູນການຈະເລີນເຕີບ

ໂຕແບບມີສ ວນປະກອບ ແລະ 

ໃຫ້ບຸລິມະສິດການຈ ດສ ນ ົບປະມານໃຫ້ແກ ການສ ກສາຂ ້ນປະ ົມ 

ແລະ ຫຼຸດຜ ອນການ ຂາດສານອາຫານ ແລະ ອ ດຕາການຕາຍຂອ ແມ  ແລະ 

ເດ ກ ເພື ອໃຫ້ບ ນລຸຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບ ດເປົ້າໝາຍ MDG 

ທີ ຍ  ເຫຼືອ (ອິນເດຍ); 

45. ດຳເນີນມາດຕະການເພີ ມເຕີມ ໃນການປົກປ້ອ ແມ ຍິ  ແລະ 

ເດ ກນ້ອຍ (ຍິ ປຸ ນ); 

46. ສົ  ເສີມເພີ ມເຕີມວ ດທະນະທຳດ້ານສິດທິມະນຸດ (human rights 

culture) ຢຸ ໃນປະເທດ (ອຸດສເບ ກກິດສະ ານ); 

47. ພ ດທະນາເພີ ມເຕີມນະໂຍບາຍດ້ານສ  ຄົມທີ ດີ ແລະ 

ປະສົບຜົນສຳເລ ດ ເພື ອສະໜ ບສະໜູນປະ າ ົນ, 

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ ມີຄວາມຕ້ອ ການທີ ສຸດ (ເວເນ ູເອລາ); 

48. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມແຫ   າດ ໂດຍການສະໜ ບສະໜູນ ແລະ 

  ວຍເຫຼືອຂອ ວົ ຄະນາຍາດສາກົນ ໃນການສົ  ເສີມ ແລະ 

ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ ໂດຍສະເພາະການບ ນລຸສິດທາ ດ້ານເສດ ະກິດ, 

ສ  ຄົມ ແລະ ວ ດທະນະທຳຂອ ປະ າ ົນ (ບ  ຄະລາເທດ); 

49. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມເພື ອໃຫ້ບ ນລຸເປົ້າໝາຍ MDG 

ໃນຂົ ເຂດໂພ ະນາການ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິ - າຍ 

ຢູ ໃນການສ ກສາ  ້ນປະ ົມ, ການຫຼຸດຜ ອນອ ດຕາການຕາຍຂອ ແມ  

ແລະ ເດ ກ (ສີລ  ກາ); 

50. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມເພື ອໃຫ້ບ ນລຸເປົ້າໝາຍ MDG (ມຽນມາ); 
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51. ສືບຕໍ ການເ  ດໃຫ້ບ ນລຸເປົ້າໝາຍຂອ ທຸກຄວາມພະຍາຍາມແຫ   າ

ດ ແລະ ການ  ວມມືສາກົນ ສຳລ ບການ 

ສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດທີ ເປ ນເອກະລາດ 

ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ ( ີລີ); 

52. ສືບຕໍ ການສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ບ ນດາສະ າບ ນສິດທິມະນຸ

ດແຫ   າດ ແລະ ກົນໄກຕ າ ໆ (ເນປານ); 

53. ສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ 

(ຕີມໍ ເລ ດສເຕ); 

54. ສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ 

(ການາດາ); 

55. ສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ 

( ົ ດູຣ ດສ); 

56. ສ້າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າ ຕ ້ ຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດແຫ   

າດ ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ (ອິນເດຍ); 

57.   ບປະກ ນການສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ 

ທີ ເຂ ້ມແຂ , ເປ ນເອກະລາດ ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ (ລ ດເວຍ); 

58. ສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ ທີ ເຂ ້ມແຂ  

ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ (ກົດສະຕາລີກາ); 

59. ພິຈາລະນາການສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ 

ໂດຍສອດຄ ອ ກ ບຫຼ ກການປາຣີ ແລະ ສະໜອ   ບພະຍາກອນທີ ຈຳເປ ນ 

ເພື ອໃຫ້ມ ນສາມາດດຳເນີນໜ້າທີ ຂອ ຕົນ (ປອກຕຸຍການ); 

60. ພິຈາລະນາການສ້າ ຕ ້ ສະ າບ ນສິດທິມະນຸດແຫ   າດ 

ອີ ຕາມຫຼ ກການປາຣີ (ອີຢິບ); 

61. ຜ ນຂະຫຍາຍສິດຂອ ປະ າ ົນທີ ມີຄວາມອ ອນໄຫວ 

ເຂົ້າໃນແຜນພ ດທະນາເສດ ະກິດ-ສ  ຄົມແຫ   າດ ຄ ້ ທີ 8 

ສຳລ ບປີ 2016-2020. ການເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທາ ດ້ານເສດ ະກິດ ແລະ 

ສ  ຄົມ ສຳລ ບແມ ຍິ , ເດ ກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູ ອາຍຸ 

ໃນແຜນແຫ   າດສະບ ບຕໍ ໄປ 

ເພື ອ  ບປະກ ນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດຢ າ ເຕ ມສ ວນໃນທຸກລະດ ບ 

ແລະ ທຸກຂະແໜ ການໃນສ  ຄົມ (ໄທ); 

62.   ບ ອ ເອົາແຜນປະຕິບ ດ ານແຫ   າດ 

ກ ຽວກ ບຍ ດຕິຂອ ສະພາຄວາມໝ ້ນຄົ  (ເລກທີ 1325) ວ າດ້ວຍ 

ແມ ຍິ , ສ ນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝ ້ນຄົ  (ປອກຕຸຍການ); 
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63. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ ກສາ ແລະ 

ຝືກອົບ ົມດ້ານສິດທິມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ແກ ເຈົ້າໜ້າທີ  

ຂອ ລ ດ ແລະ ພະນ ກ ານລ ດ ະກອນ (ໂມຣອກໂຄ); 

64. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ການ  ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ 

ໃນການສົ  ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ (ຫວຽດນາມ); 

65. ວິໄຈຄວາມເປ ນໄປໄດ້ໃນການສ້າ ຕ ້ ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາບ ນດາ

ຂໍ້ສະເໜີແນະສາກົນ     ຈະ  ວຍອຳ 

ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ ການສ້າ ເປ ນລະບົບຂອ ການຕິດຕາມບ ນດາຂ

ໍ້ສະເໜີແນະຂອ ອົ ກອນທີ ສ້າ ຕ ້  

ຂ ້ນຕາມສົນທິສ ນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດຕ າ ໆ ແລະ 

ບ ນດາກົນໄກຕ າ ໆຂອ ສະພາສິດທິມະນຸດ (ປາຣາກວາຍ); 

66. ສົ  ບົດລາຍ ານແຫ   າດພາຍໃຕ້ສົນທິສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມ

ະນຸດ ທີ ຍ  ບໍ ທ ນໄດ້ສົ  ເປ ນເວລາດົນແລ້ວ (ເ ຍລາລີໂອນ); 

67. ສົ  ບົດລາຍ ານແຫ   າດຕ າ ໆໄປຍ  ອົ ກອນທີ ສ້າ ຕ ້ ຂ ້ນຕາ

ມສົນທິສ ນຍາ, ລວມທ  ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍ 

ສິດທາ ດ້ານເສດ ະກິດ, ສ  ຄົມ ແລະ ວ ດທະນະທຳ, ແລະ 

ເ ື້ອເ ີນຜູ້ລາຍ ານພິເສດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ 

ເ  ດວຽກໄດ້ໃນທຸກເວລາ (ຍິ ປູ ນ); 

68.   ວມມືເພີ ມເຕີມຢ າ ເປ ນລະບົບ 

ກ ບອົ ກອນທີ ສ້າ ຕ ້ ຂ ້ນຕາມສົນທິສ ນຍາ ແລະ 

ອະນຸຍາດການຢ້ຽມຢາມ ຂອ ບ ນດາຂ ້ນຕອນພິເສດຕ າ ໆ (ລຸກ ຳບວກ); 

69. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ້ຄວາມສາມາດແຫ   າດ 

ໂດຍຜ ານການ  ວມມືກ ບກົນໄກສິດທິມະນຸດ ສປ , 

ໂດຍສະເພາະບ ນດາຂ ້ນຕອນພິເສດ (ໂມຣອກໂຄ); 

70. ເ ື້ອເ ີນທຸກຂ ້ນຕອນພິເສດ ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ທຸກເວລາ (ການາ); 

71. ເ ື້ອເ ີນທຸກຂ ້ນຕອນພິເສດຂອ  ສປ  

ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ທຸກເວລາ ( ົ ກາລີ); 

72. ເ ື້ອເ ີນຜູ້ລາຍ ານພິເສດ ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ທຸກເວລາ (ໂ ນລ  ); 

73. ເ ື້ອເ ີນທຸກກົນໄກທີ ໄດ້  ບມອບໝາຍໜ້າທີ  (mandate 

holders) ໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ທຸກເວລາ (ລ ດເວຍ); 

74. ເ ື້ອເ ີນຂ ້ນຕອນພິເສດຂອ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຢ າ  າວອນ ແລະ 

ເປີດ  ບທຸກເວລາ (ປາຣາກວາຍ); 

75. ເ ື້ອເ ີນ, ກ ອນທ້າຍປີ 2016, 

ບ ນດາຜູ້ລາຍ ານພິເສດກ ຽວກ ບການສົ  ເສີມ ແລະ 

ປົກປ້ອ ສິດໃນການ ມີເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ ແລະ 
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ສະແດ ອອກ ເ   ນດຽວກ ບໜ ວຍ ານເ  ດວຽກກ ຽວກ ບ 

ການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ (ນອກແວ); 

76. ເ ື້ອເ ີນບ ນດາຂ ້ນຕອນພິເສດ ທຸກເວລາ ແລະ 

ຕິດຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 

ເ   ນດຽວກ ບຂໍ້ 

ສະເໜີແນະຂອ ບ ນດາຄະນະກຳມະການທີ ສ້າ ຕ ້ ຂ ້ນຕາມສົນທິສ 

ນຍາ (ອູຣູກກວາຍ); 

77. ຂໍການ  ວຍເຫຼືອທາ ດ້ານວິ າການ ແລະ 

ການ  ວມມືຕາມຄວາມເໝາະສົມຈາກວົ ຄະນາຍາດສາກົນ, 

ລວມທ  ອົ ການ ສປ  ແລະ ບ ນດາອົ ການເຄື ອຂ າຍ ສປ  

ກ ຽວກ ບການພ ດທະນາຄວາມສາມາດໃນການ 

ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສິດທິມະນຸດ (ມົ ໂກລີ); 

78. ສືບຕໍ  ອກຫາການ  ວຍເຫຼືອຈາກວົ ຄະນາຍາດສາກົນ 

ເພື ອໃຫ້ບ ນລຸເປົ້າໝາຍການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສິດທິ 

ມະນຸດຢ າ ເຕ ມສ ວນ (ດີບຸຍຕິ); 

79. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລົບລ້າ ການຈຳແນກຕໍ ແມ ຍິ ໃນທຸກ

 ູບແບບ ແລະ   ບປະກ ນການສ້າ ຄວາມ ເຂ ້ມແຂ , ການເປ ນຕົວແທນ 

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ ແມ ຍິ ຢູ ໃນທຸກຂະແໜ ການ (ສ. 

ເກົາຫຼລີ); 

80. ສົ  ເສີ ມເພີ ມເຕີມ 

ບ ນດາມາດຕະການສຳລ ບຄວາມກ້າວໜ້າຂອ ແມ ຍິ  ແລະ 

ແກ້ໄຂບ ນຫາທ ດສະນະຄະຕິ  ິດເກົ າຄອ ເດີມ 

ທີ ຈຳກ ດການພ ດທະນາແມ ຍິ  (ມຽນມາ); 

81. ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ບປຸ ການເຂົ້າເ ິ ຂອ ແມ ຍິ  

ຕໍ ການສ ກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ ສຸກ ແລະ 

ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ບົດບາດຂອ ແມ ຍິ ໃນແຜນການພ ດທະນາ

ທ້ອ  ິ ນ (ອິນເດຍ); 

82.   ບປະກ ນການມີສ ວນ  ວມຢ າ ເຕ ມສ ວນຂອ ແມ ຍິ ໃນບ ນດາກົນໄ

ກຕິດຕາມການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດກົດໝາຍ ວ າດ້ວຍການພ ດທະນາ ແລະ 

ປົກປ້ອ ແມ ຍິ  ທີ   ບ ອ ເອົາໃນປີ 2004 ແລະ 

ດຳເນີນກິດຈະກຳເຜີຍແຜ ກົດ ໝາຍດ   ກ າວ 

ໃຫ້ແກ ປະ າ ົນທ  ໝົດຢູ ໃນປະເທດ, 

ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ ຢູ ເຂດຫ າ ໄກສອກຫຼີກ (ແມ ກ ີໂກ); 

83. ຫ້າມຢ າ ເປີດເຜີຍການເຜີຍແຜ ແນວຄິດ ຍຸຍົ  ແລະ 

ຈຳແນກເ  ້ອ າດ ໂດຍປະຕິບ ດຢ າ ເຕ ມສ ວນ ມາດຕາ 4 



10 

 

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການລົບລ້າ ທຸກ ູບການຈຳແນກເ ື້ອ າດ 

(ICERD) (ຈີເລ); 

84.   ບປະກ ນວ າທຸກເຜົ າ ໄດ້  ບການປະຕິບ ດຢ າ ເທົ າທຽມກ ນ 

ແລະ ເຂົ້າເ ິ ການບໍລິການດ້ານສ  ຄົມ, ລວມທ   ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ການສ ກສາ ຢ າ ເທົ າທຽມກ ນ (ການາ); 

85. ໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດ (establish a moratorium) 

ໂດຍມີຈຸດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ 

 ີວິດໃນທຸກການກະທຳຜິດ (ອູຣູກວາຍ); 

86. ໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ເປ ນທາ ການ 

ໂດຍມີຈຸດປະສົ ເພື ອໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນອະນຸສ ນຍາເພີ ມເຕີມສະບ 

ບທີສອ  ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ  ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ອົດສະຕາລີ); 

87. ກຳນົດການໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດ 

ໂດຍມີຈຸດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ສົມບູນຕໍ 

ທຸກ ການກະທຳຜິດ (ນອກແວ); 

88. ປະກາດການໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດ 

ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ທ ນທີທ ນໃດ ( ີລີ); 

89. ດຳເນີນການໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ເປ ນທາ ການ ແລະ 

ການຕ ດສິນປະຫານ ີວິດ (ແອ ດສະປາຍ); 

90. ດຳເນີນການໂຈະການປະຕິບ ດໂທດປະຫານ ີວິດຢ າ ເປ ນທາ ການ 

ໂດຍມີຈູດປະສົ ເພື ອລົບລ້າ ໂທດປະຫານ  ີວິດ. 

ຫ ນປ ຽນຈາກໂທດປະຫານ ີວິດ 

ເປ ນໂທດຕ ດອິດສະຫຼະພາບຕະຫຼອດ ີວິດ (ຝະລ   ); 

91. ພິຈາລະນາການດຳເນີນບາດກ້າວ ເພື ອກຳນົດການບໍ ລົ ໂທດປະຫາ

ນ ີວິດ ໃນກົດໝາຍ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື ອການລົບລ້າ  ໂທດປະຫາ

ນ ີວິດ (ອີຕາລີ); 

92. ຈຳກ ດການນໍາໃ ້ໂທດປະຫານ ີວິດຕໍ ການກະທຳຜິດທີ  ້າຍແ   

ເພື ອກ້າວໄປສູ ການລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດ (ແອ ດສະປາຍ); 

93. ລົບລ້າ ໂທດປະຫານ ີວິດຢູ ໃນກົດໝາຍ ຢ າ ເປ ນທາ ການ 

(ເຢຍລະມ ນ); 

94. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ເປ ນເອກະລາດ, ສາມາດເ ື ອ ືໄດ້ 

ໂດຍປາສະຈາກຄວາມ  ກ ້າ ຕໍ ກໍລະນີ 

ການຫາຍສາບສູນທີ ບໍ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຂອ ຜູ້ປົກປ້ອ ສິດທ
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ິມະນຸດຄົນໜ   , ທ. ສົມບ ດ ສົມພອນ, ທີ ເກີດ ຂ ້ນໃນວ ນທີ 

15 ທ ນວາ 2012 ຢູ  ນະຄອນຫຼວ ວຽ ຈ ນ (ລຸກ ຳບວກ); 

95. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ເປ ນເອກະລາດ ແລະ ຍຸຕິທຳ 

ຢ າ ທ ນທີທ ນໃດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື ອ ອກ  ູ້ໂ ກ ະຕາກຳ ແລະ 

ບ ອນຢູ ຂອ  ສົມບ ດ ສົມພອນ (ໂປໂລຍ); 

96. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ໂປ  ໄສ, ສອດຄ ອ ກ ບພາກປະຕິບ ດ 

ແລະ ມາດ ານສາກົນ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ  ທ. ສົມບ ດ 

ສົມພອນ (ປອກຕຸຍການ); 

97. ເພີ ມທະວີການສືບສວນ-ສອບສວນຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ  ທ. 

ສົມບ ດ ສົມພອນ ແລະ 

  ບເອົາການ  ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ 

ເປີດເຜີຍຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນຕໍ ສາທາລະນະ, ແລະ ສືບສວນ-

ສອບສວນໃນ ູບແບບທີ ໂປ  ໄສ ແລະ 

ໜ້າເ ື ອ ືໃນທຸກກໍລະນີຂອ ການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ ( ູ

ແອ ດ); 

98. ເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ບໍ ລຳອຽ , ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເລິກ

ເ ິ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ  ສົມບ ດ ສົມພອນ 

ອີ ຕາມພ ນທະສາກົນຂອ  ສປປ ລາວ ແລະ 

ແຈ້ ຜົນໄດ້  ບຂອ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນ ູບແບບທີ ໂປ  ໄສ 

(ສະວິດເ ີແລນ);  

99. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ຈິ ຈ  , ໂປ  ໄສ ແລະ 

ບໍ ລຳອຽ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ ສົມບ ດ ສົມພອນ, 

ຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອ ບ ນດາຜູ້ລາຍ ານພິເສດ ສປ  (ອ  ກິດ); 

100. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຂອ ເຈົ້າໜ້າທີ ຕຳຫຼວດ 

ທີ  ີບດ ວນ ແລະ ໜ້າເ ື ອ ືໄດ້ ຕໍ ກໍລະນີ ການຫາຍຕົວໄປຂອ  

ສົມບ ດ ສົມພອນ ແລະ ແຈ້ ຜົນຈາກການສືບສວນ-ສອບສວນ, 

ລວມທ  ການແກ້ໄຂ 

ຕໍ ຄວາມສົ ໄສເ ິ ການມີສ ວນ  ວມຂອ ລ ດ ະບານ 

ໃນການລ ກພາຕົວຜູ້ກ ຽວ (ອົດສະຕາລີ); 

101. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ຈະແຈ້  ແລະ 

ສາມາດເ ື ອ ືໄດ້ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ  ສົມບ ດ ສົມພອນ 

ແລະ ກໍລະນີອື ນໆທີ  ືກບ  ຄ ບໃຫ້ມີການຫາຍສາບສູນ (ການາດາ); 

102. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນທີ ຈິ ຈ   ແລະ 

ສາມາດເ ື ອ ືໄດ້ ຕໍ ທຸກກໍລະນີ ແລະ 
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ກໍລະນີທີ ຍ  ບໍ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຂອ ການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ

ຂອ ຜູ້ທີ ເ  ດວຽກພາກສ  ຄົມພົນລະເ ືອນ ຢູ  ສປປ ລາວ 

(ນິວ ີແລນ); 

103. ກຳນົດຄຳນິຍາມການທໍລະມານ 

ໃນກົດໝາຍວ າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ໃຫ້ສອດຄ ອ ກ ບມາດ 

ຕະ ານທີ ກຳນົດໃນສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ 

(ເ ີເບຍ); 

104. ກຳນົດຄຳນິຍາມຂອ ການທໍລະມານ 

ທີ ສອດຄ ອ ກ ບສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ 

ເພີ ມການກະທຳຜິດສະເພາະທີ ພົວພ ນກ ບການທໍລະມານ ແລະ 

ການປະຕິບ ດທີ ເ ື ອມ າມ ເຂົ້າໃນບ ນດາ ນິຕິກຳທີ ກ ຽວຂ້ອ  

( ົ ກາລີ); 

105.   ບປະກ ນການເຂົ້າເ ິ ອຳນາດການປົກຄອ ຂ ້ນທ້ອ  ິ ນ 

ແລະ ສູນກາ  ແລະເຂົ້າເ ິ ຄ້າຍຄຸມຂ  ຢູ ໃນປະເທດລາວ 

ຂອ ອົ ການກາແດ ສາກົນ (ICRC) ຢ າ ບໍ ມີເ ື ອນໄຂ ແລະ 

ບໍ ມີຂໍ້ກີດກ ້ນ (ສະວິດເ ີແລນ); 

106.   ບປະກ ນເພື ອໃຫ້ ຜູ້ທີ  ືກຄຸມຂ   

ໄດ້ ືກປະຕິບ ດຢ າ ມີມະນຸດສະທຳ ແລະ ທະນາຍຄວາມ 

ສາມາດເຂົ້າເ ິ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື ອການສືບສວນ-

ສອບສວນຢ າ ເໝາະສົມ 

ທຸກການກ າວຫາກ ຽວກ ບການທໍລະມານຢູ ໃນຄ້າຍຄຸມຂ   (ການາ); 

107.   ບປະກ ນການເຄົາລົບມາດຕະ ານສິດທິມະນຸດຢ າ ມີປະສິດທ

ິພາບ ສຳລ ບບຸກຄົນທີ  ືກຕ ດອິດສະ ຫຼະພາບ 

ດ້ວຍການສະໜອ   ບພະຍາກອນທີ ຈຳເປ ນ (ຝະລ   ); 

108. ສືບຕໍ ປະຕິບ ດບ ນດາຫຼ ກການທີ ລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສ ນຍາ

ວ າດ້ວຍການຕ້ານການທໍລະມານ, ໂດຍເນ ້ນ

ໃສ ການລົບລ້າ ການກ ກຂ  ໂດຍພະລະການ, ໂດຍສະເພາະເດ ກນ້ອຍ, ແລະ 

ລົບລ້າ ຄວາມ ຸນ 

ແ  ທີ ເກີດຂື້ນຍ້ອນການກະທຳຂອ ເຈົ້າໜ້າທີ ປະຕິບ ດກົດ

ໝາຍ (ໂ ລີ  ີ); 

109. ສ້າ ກົດໝາຍທີ ກຳນົດການລົ ໂທດການແຕ   ານກ ອນໄວ, 

  ບ ອ ເອົາມາດ ຕະການທີ ເໝາະສົມ 

ເພື ອກ້າວສູ ການລົບລ້າ ການແຕ   ານກ ອນໄວ (ຈີເລ); 

110.   ບປະກ ນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດກົດໝາຍພາຍໃນ 

ທີ ສ້າ ຂ ້ນເພື ອລົບລ້າ ການແຕ   ານກ ອນໄວ ແລະ 
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ວາ ມາດຕະການ ເພື ອລົ ໂທດພາກປະຕິບ ດດ   ກ າວນີ້ (ເ ລາ 

ລີໂອນ); 

111. ເພີ ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມເພື ອ  ບປະກ ນວ າເດ ກນ້ອຍ 

ບໍ ໄດ້ ືກວ າຈ້າ ໃນສະພາບການ    ອາດເປ ນ 

ອ ນຕະລາຍຕໍ ສຸຂະພາບ, ການພ ດທະນາ ຫຼື ສະຫວ ດດີກາ

ນຂອ ເຂົາເຈົ້າ (ຕີມໍ ເລ ດສເຕ); 

112. ສ້າ ມາດຕະການ ແລະ ແຜນ ານ ເພື ອກຳຈ ດການຄ້າມະນຸດ ແລະ 

ຄວາມ ຸນແ  ທາ ເພດ, ໂດຍສະເພາະແມ ຍິ  ແລະ ເດ ກນ້ອຍ (ເ ຍລາ 

ລີໂອນ); 

113. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນປະຕິບ ດ ານແຫ   າດເພື ອຕ້ານການສ

ໍ້ລາດບ  ຫຼວ , ລວມທ  ການສ້າ ຄວາມ ເຂ ້ມໃຫ້ແກ ກົດໝາຍ ແລະ 

ການບ  ຄ ບປະຕິບ ດ, ແລະ ສະໜອ   ບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂ ້ນ 

ແກ ບ ນດາ ອົ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບ  ຫຼວ  (ນິວ ີແລນ); 

114. ເພີ ມຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ແກ ການສະກ ດກ ້ນ ແລະ 

ຕໍ ສູ້ກ ບ ຸບແບບໃໝ ຂອ ຂ້າທາດ ແລະ ການຄ້າ ມະນຸດ 

ໂດຍຄວາມເອົາໃຈໃສ ເປ ນພິເສດແກ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ 

ດຳເນີນຄະດີຕໍ ທຸກກໍລະນີຂອ  ການຂາຍ ແລະ ຄ້າເດ ກນ້ອຍ, 

ລວມທ  ການສະໜອ ການປົກປ້ອ ຜູ້ເຄາະ ້າຍທີ ເປ ນເດ ກ 

(ເ ີເບຍ); 

115. ດຳເນີນບາດກ້າວທີ ເຂ ້ມແຂ ເພື ອຕໍ ສູ້ກ ບການຄ້າມະນ

ຸດ, ໂດຍສະເພາະດ້ວຍການສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ  

ໃຫ້ແກ ວຽກຂອ ຄະນະ ີ້ນຳລະດ ບ າດວ າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ 

(ສີລາກາ); 

116. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດບ ນດານິຕິກຳທີ ກ ຽວກ ບການຄ້າມະນຸດຢ

 າ ເຕ ມສ ວນ ແລະ ແກ້ໄຂຕົ້ນເຫດຂອ ການຄ້າມະນຸດ (ສະໂລເວເນຍ); 

117. ສືບຕໍ ການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດນິຕິກຳທີ ຕ້ານທຸກ ູບແບບ

ຂອ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສ້າ ນິຕິກຳສະເພາະ 

ເພື ອຕໍ ສູ້ກ ບການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ ຍິ  ແລະ ເດ ກນ້ອຍ 

(ໂ ລີ  ີ); 

118. ເລ   ລ ດການ  າ ກົດໝາຍວ າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 

(ອິນໂດເນເ ຍ); 

119. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ເພີ ມເຕີມໃຫ້ແກ ນິຕິກຳພາຍໃນ 

ເພື ອຕໍ ສູ້ກ ບການຄ້າມະນຸດ (ອີຣານ); 



14 

 

120.   ບ ອ ເອົາກົດໝາຍ ເພື ອຕໍ ສູ້ກ ບການຄ້າມະນຸດ, 

ການຂູດ ີດທາ ເພດ ແລະ 

ການ  ບປະກ ນການຟື້ນຟູຜູ້ ືກເຄາະ ້າຍ (ເລບານອນ); 

121. ພະຍາຍາມລົບລ້າ ຕົ້ນເຫດຂອ ການຄ້າມະນຸດ (ເບລາລຸດສ); 

122. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດນິຕິກຳພາຍໃນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 

ເພື ອຄວບຄຸມສະພາບການການຄ້າມະນຸດຢູ ໃນ ປະເທດ (ການາ); 

123. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈ ດຝ ກອົບ ົມ ແລະ 

ໂຄ ການສ້າ ຄວາມສາມາດສຳລ ບພະນ ກ ານ ລ ດ ະກອນ ແລະ 

ເຈົ້າໜ້າທີ ປະຕິບ ດກົດໝາຍ ໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາການຄ້າມະນຸດ, 

ໂດຍສະເພາະແມ ຍິ  ແລະ ເດ ກນ້ອຍ (ມາເລເ ຍ); 

124. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນແມ ບົດວ 

າດ້ວຍການສ້າ ລ ດແຫ  ກົດໝາຍ     (ຟິລິບປິນ); 

125. ສືບຕໍ ການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນແມ ບົດວ າດ້ວຍການສ້າ 

ລ ດແຫ  ກົດໝາຍ ເພື ອປ ບປຸ ຂອບກົດໝາຍ ແລະ 

ກົນໄກພາຍໃນຂອ ຕົນ (ກູບາ); 

126. ສືບຕໍ ການສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ການສ້າ ລ ດແຫ  ກົ

ດໝາຍ ແລະ ປ ບປຸ ການປົກຄອ  (ສິ ກະໂປ); 

127. ພະຍາຍາມຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດພ ນທະພາຍໃຕ້ມາດຕາ 14 

ຂອ ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການ ເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ , 

      ບປະກ ນຢ າ  ອບດ້ານຕໍ ສິດໃນການໄດ້  ບການພິຈາລະນາຄະດ

ີ ຢ າ ເປ ນທຳ ແລະ ສິດຂອ ຜູ້ ືກຫາ (ນາມີເບຍ); 

128. ສືບຕໍ ການໃຫ້ການປົກປ້ອ ທີ ມີປະສິດທິພາບ 

ແກ ຄອບຄົວ ໃນ ານະທີ ເປ ນຫົວໜ ວຍທຳມະ າດ ແລະ 

ພື້ນ ານຂອ ສ  ຄົມ (ອີຢິບ);  

129.   ບປະກ ບການປົກປ້ອ ໃນພາກປະຕິບ ດຕົວຈິ ຕໍ ເສລີພາບອ 

ນເປ ນພື້ນ ານ ເພື ອໃຫ້ສອດຄ ອ ກ ບ 

ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  ທີ  ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສ ດຕະຍາບ ນ. 

ຕໍ ກ ບເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ, 

ໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມຕໍ ເສລີພາບຂອ ສື ມວນ ົນ,   ບປະກ ນ 

ຄວາມເປ ນເອກະລາດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອ ສື ມວນ ົນ, ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີ ປອດໄພສຳລ ບການເ  ດ ວຽກຂອ ນ ກຂ າວ. 

ຕໍ ກ ບເສລີພາບໃນການສ້າ ຕ ້ ສະມາຄົມ, 
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ໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍບໍ ມີການ 

ຂ ດຂວາ ໃຫ້ແກ ການເຄື ອນໄຫວຂອ ຜູ້ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ ແລະ 

NGOs, ໂດຍຜ ານການປ ບປຸ ລະບົບ ການຈົດທະບຽນເຂົາເຈົ້າ (ຝະລ   ); 

130.   ບປະກ ນການປົກປ້ອ ສິດຂອ ບຸກຄົນທີ ເປ ນສະມາ ິກຂອ 

ສາສະໜາສ ວນນ້ອຍ ແລະ ບຸກຄົນໃນກຸ ມສ ວນນ້ອຍອື ນໆ ແລະ 

ສືບສວນ-ສອບສວນຢ າ ມີປະສິດທິພາບ 

ຕໍ ທຸກຂໍ້ກ າວຫາຂອ ການລະເມີດຕ າ ໆ (ອຽກລ  ); 

131. ເຄົາລົບຢ າ ເຕ ມສ ວນຕໍ ເສລີພາບດ້ານສາສະໜາ, 

ການສົ  ເສີມການຍອມ  ບ ແລະ ການສົນທະນາ ລະຫວ າ ສາສະໜາຕ າ ໆ 

(ສະໂລວີເນຍ); 

132. ສົ  ເສີມການເຄົາລົບສິດເສລີພາບດ້ານສາສະໜາ, 

ເສລີພາບທາ ຄວາມຄິດ ແລະ ການສ້າ ຕ ້ ສະມາຄົມທີ ເສລີ (ໂ ລີ  

 ີ); 

133. ປ ບປຸ ດຳລ ດຂອ ນາຍົກລ ດ ະມົນຕີວ າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອ ສາ

ສະໜາ (ດຳລ ດ 92) ເພື ອສ້າ ຄວາມ 

  າຍຂ ້ນໃຫ້ແກ ກຸ ມສາສະໜາໃນການລົ ທະບຽນສ້າ ສະ ານທີ ບູ

 າຕ າ ໆ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ກຸ ມສາສະໜາໃໝ  

ໄດ້ ືກ  ບ ູ້ຢ າ ເປ ນທາ ການ (ອາເມລິກາ); 

134. ເພີ ມການສົນທະນາກ ບຜູ້ນຳສາສະໜາ 

ເພື ອລົບລ້າ ທຸກຂໍ້ຈຳກ ດທີ ຍ  ມີຢູ ກ ຽວກ ບສາສະໜາ 

ອີ ຕາມກົດໝາຍ ( ົ ກາລີ); 

135. ຍົກເລີກການກຳນົດໃຫ້ເປ ນຄວາມຜິດທາ ອາຍາ 

ຕໍ ການມິ ນປະໝາດ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ ບໍ  ືກ ຕ້ອ  ແລະ 

ຍົກເລີກທຸກຂໍ້ຫ້າມທີ ບໍ ເໝາະສົມຕໍ ກ ບເສລີພາບໃນການສະ

ແດ ອອກ ທີ ກໍານົດຢູ ໃນກົດໝາຍ ອາຍາ, ກົດໝາຍວ າດ້ວຍການ

ພິມຈຳໜ າຍ, ກົດໝາຍ ວ າດ້ວຍອິນເຕີເນ ດ ໃຫ້ສອດຄ ອ ກ ບ

ພ ນທະສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອ ປະເທດ (ລ ດເວຍ); 

136. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດຢ າ ເ  ມສ ວນຕໍ ພ ນທະຂອ ຕົນພາຍໃຕ້ສົ

ນທິສ ນຍາ ICCPR ເພື ອເຄົາລົບ ແລະ 

  ບປະກ ນສິດເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ (ການາດາ); 

137. ປ ບປູ ບົດບ ນຍ ດຂອ ກົດໝາຍອາຍາ, 

ກົດໝາຍວ າດ້ວຍສື ມວນ ົນ, ກົດໝາຍວ າດ້ວຍອິນເຕີເນ ດ ແລະ 

ນິຕິກຳອື ນໆ ທີ ກຳນົດຄວາມຜິດຂອ ການນຳໃ ້ສິດພື້ນ ານ 
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ເພື ອເ  ດໃຫ້ກົດໝາຍພາຍໃນຂອ  ປະເທດລາວ 

ສອດຄ ອ ກ ບມາດຕະ ານສາກົນ ໃນຂົ ເຂດດ   ກ າວນີ້ (ແບນ ິກ); 

138.   ບປະກ ນເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ, ສື ວນ ົນ, 

ການໂ ມ ຸມນຸມ ແລະ ການສ້າ  ຕ ້ ສະມາຄົມ 

ເ   ນດຽວກ ບເສລີພາບທາ ດ້ານສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເ ື ອ 

ອີ ຕາມສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ 

ສິດຂອ ພົນລະເມືອ  (ອຸຣຸກວາຍ); 

139.   ບປະກ ນວ າສິດເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ ແລະ 

ຄຳໝ ້ນສ ນຍາສາກົນດ້ານສິດທິ ມະນຸດອື ນໆ ໄດ້  ບການຍ ດ ື 

ເພື ອ ກະກຽມສ້າ ກົດໝາຍກ ຽວກ ບຄອມພິວເຕີ (cyber law) 

(ສະຫະລາ ະອານາຈ ກອ  ກິດ ແລະ ອຽກລ  ເໜືອ); 

140. ທົບທວນດຳລ ດກ ຽວກ ບການຄວບຄຸມ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອ ຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີເນ ດ 

ເພື ອ  ບປະກ ນການເຄົາລົບສິດຂອ ພົນລະເມືອ ລາວໃນການໄດ້  ບຂ

ໍ້ມູນຂ າວສານ ແລະ ສິດໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ (ອົດສະຕາລີ); 

141.   ບປະກ ນເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ ແລະ 

ເສລີພາບຂອ ສື ມວນ ົນ, ລວມທ  ເສລີ ພາບສຳລ ບອິນເຕີເນ ດ 

ດ້ວຍການນຳເອົານິຕິກຳພາຍໃນໃຫ້ສອດຄ ອ ຢ າ ເຕ ມສ ວນກ ບມາດຕ

ະ ານສາກົນ, 

ລວມທ  ການບໍ ກຳນົດໃຫ້ເປ ນຄວາມຜິດຈາກການໝິ ນປະໝາດ,  

ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ ບໍ  ືກຕ້ອ  ແລະ ການກະທຳ 

ຜິດທີ ກ ຽວຂ້ອ ອື ນໆຢູ ໃນກົດໝາຍພາຍໃນທີ ກ ຽວຂ້ອ  

(ແອ ດສະໂຕເນຍ); 

142. ກວດຄືນນິຕິກຳທີ ຫາກໍ   ບ ອ  ອ ເອົາ 

    ຈຳກ ດການເຜີຍແຜ ບາ ຂໍ້ມູນສະເພາະຜ ານທາ ອິນເຕີເນ ດ, 

ລວມທ  ໂດຍຜ ານສືສ  ຄົມອອນລາຍ (ນິວ ີແລນ); 

143. ສົ  ເສີມການພ ດທະນາອິນເຕີເນ ດຢ າ ເສລີ ແລະ ເປີດເຜີຍ 

ດ້ວຍການປ ບປຸ ດຳລ  ຂອ ນາຍົກ ລ ດ ະມົນຕີ 

    ຈຳກ ດສິດເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນທາ ອອນລາຍ ຢ າ 

ຈະແຈ້  (ອາເມລິກາ); 

144. ດຳເນີນມາດຕະການເພື ອ  ບປະກ ນວ າທຸກນິຕິກຳ, 

ໂດຍສະເພາະກ ຽວກ ບສື ມວນ ົນ ລວມທ  ສື  ມວນ ົນທາ ດິຈິຕອນ, 

ສອດຄ ອ ຢ າ ເຕ ມສ ວນກ ບພ ນທະສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ 

(ກົດສຕາ ລີກາ); 
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145. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ບປຸ  ແລະ 

ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ ການເຂົ້າເ ິ ອິນເຕີເນ ດ ແລະ 

ຫຼີກລ້ຽ ຈາກການຈຳກ ດໃດໆຕໍ ເນື້ອໃນ ນອກຈາກການຈໍາກ ດ

    ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ ໂດຍສະເພາະ 

ສົນທິສ ນຍາວ າດ້ວຍສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ ສິດຂອ ພົນລະ

ເມືອ  ICCPR (ເຢຍລະມ ນ); 

146.   ບປະກ ນການນຳໃ ້ເສລີພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ, 

ການໂ ມ ຸມນຸມ ແລະ ການສ້າ ຕ ້  ສະມາຄົມ 

ດ້ວຍການປ ບປຸ ນິຕິກຳຂອ ຕົນ ໂດຍສະເພາະ ເພື ອບໍ ໃຫ້ ຈຳກ ດ

ການເຄື ອນໄຫວທີ  ືກຕ້ອ ຕາມກົດໝາຍ ຂອ  NGOs ແລະ 

ຜູ້ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ (ລຸກ ຳບວກ); 

147. ຍົກເລີກການອອກດຳລ ດນາຍົກລ ດ ະມົນຕີວ າດ້ວຍອົ ການຈ 

ດຕ ້ ສາກົນທີ ບໍ ສ  ກ ດລ ດ ະບານ ແລະ 

ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດບ ນດາກົນໄກທີ ຈຳເປ ນ ເພື ອເລ   ລ ດຂະ

ບວນການຈົດທະບຽນຢ າ  ືກຕ້ອ ຕາມກົດໝາຍຂອ  NGOs 

(ແອ ດສະປາຍ); 

148. ຫຼີກລ້ຽ ຈາກການຈຳກ ດຕ າ ໆທີ ບໍ ຈຳເປ ນ ເ   ນ: 

ການຫ້າມການມີສ ວນ  ວມໃນການສົ  ເສີມ ແລະ 

ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ, ການຫ້າມການມີສ ວນ  ວມໃນການ

ພິຈາລະນານິຕິກຳກ ຽວກ ບອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ ສ  ຄົມ, ແລະ ການ

ຫ້າມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ ການຈົດທະບຽນອົ ການຈ ດຕ ້ ສາກົ

ນທີ ບໍ ສ  ກ ດລ ດ ະບານ(ເຢຍລະມ ນ); 

149. ເ  ດໃຫ້ອົ ການ NGOs ພາຍໃນ ແລະ ຕ າ ປະເທດ 

ລວມທ  ບ ນດາອົ ການສິດທິມະນຸດສາກົນ ສາມາດຈົດທະບຽນຢ າ 

ບໍ ຈຳກ ດ ແລະ ເຄື ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ມາດຕະ ານສາກົນ 

(ນອກແວ); 

150. ຍົກເລີກທຸກຂໍ້ຫ້າມຢູ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ພາກປະຕິບ ດ 

    ສົ  ຜົນຕໍ ການເ  ດວຽກຂອ ອົ ການຈ ດຕ ້  ທາ ສ  ຄົມ ແລະ 

  ບປະກ ນວ າທຸກບົດບ ນຍ ດຂອ ກົດໝາຍທີ ພົວພ ນກ ບສິດເສລ

ີພາບໃນການສະແດ ຄວາມ ຄິດເຫ ນ, ການສ້າ ຕ ້ ສະມາຄົມ ແລະ 

ການໂ ມ ຸມນຸມຢ າ ສ ນຕິ ສອດຄ ອ ກ ບມາດຕະ ານສິດທິມະນຸດ 

ສາກົນ (ໂປໂລຍ); 

151. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດຢ າ ເຕ ມສ ວນຕໍ ພ ນທະສາກົນຂອ ຕົນ 

ເພື ອ  ບປະກ ນການປົກປ້ອ ຜູ້ປົກປ້ອ ສິດທິ ມະນຸດ ແລະ 
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ອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ ສ  ຄົມຕ າ ໆ 

ໃນຂະນະທີ ເຂົາເຈົ້ານຳໃ ້ສິດທິມະນຸດຂອ ຕົນ, ລວມທ  ເສລີ 

ພາບໃນການສະແດ ຄວາມຄິດເຫ ນ, ການສ້າ ຕ ້ ສະມາຄົມ ແລະ 

ໂ ມ ຸມນຸມ, ແລະ ຍົກເລີກທຸກຂໍ້ຫ້າມຢູ ໃນ 

ກົດໝາຍທີ ສົ  ຜົນຕໍ ການເຄື ອນໄຫວຂອ ເຂົາເຈົ້າ. ລ ດ ະບານ 

ສປປ ລາວ ຄວນສ້າ ຕ ້ ຄະນະກຳມະການທີ ເປ ນ ເອກະລາດອ ນໃໝ  

ໂດຍປາສະຈາກຄວາມ  ກ ້າ ເພື ອດຳເນີນການສືບສວນ-

ສອບສວນທີ ເປ ນທຳ ແລະ ໂປ  ໄສ ຕໍ ກໍລະນີການຫາຍຕົວໄປຂອ  

ສົມບ ດ ສົມພອນ (ແຟ  ລ  ); 

152. ພິຈາລະນາຄືນບ ນດາດຳລ ດ ແລະ ບົດແນະນຳ 

    ເປ ນພາລະເກີນໄປສຳລ ບບ ນດາອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ  ສ  ຄົມພາຍໃນ 

ແລະ ຕ າ ປະເທດ ໂດຍມີເ ື ອນໄຂການລົ ທະບຽນທີ ໃ ້ເວລາດົນ ແລະ 

ມີຫຼາຍຂ ້ນຕອນ, ການເກ ບອາກອນ ແລະ ອື ນໆ (ອາເມລິກາ); 

153. ສ້າ ສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ບ ນດາອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ ສ  ຄົມທ  

ພາຍໃນ ແລະ ຕ າ ປະເທດ ໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບ ດົດບາດຂອ ຕົນ 

(ອົດສະຕາລີ); 

154. ເ  ດໃຫ້ອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ ສ  ຄົມ ແລະ NGO 

ສາມາດເຄື ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອ ຕົນ (ນິວ ິແລນ); 

155. ສ້າ ຂອບເພື ອໃຫ້ອົ ການຈ ດຕ ້ ທາ ສ  ຄົມ, 

ລວມທ  ບ ນດາອົ ການ NGOs ທີ ເຄື ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດ 

ສາມາດມີສ ວນ  ວມໃນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດກົນໄກ UPR 

ໂດຍປາສະຈາກຄວາມ ຢ້ານກົວຕໍ ການ ືກແກ້ແຄ້ນ (ແບນ ິກ); 

156. ດຳເນີນທຸກມາດຕະການທີ ຈຳເປ ນ 

ເພື ອປົກປ້ອ ຜູ້ປົກປ້ອ ສິດທິມະນຸດ ຈາກການຂົ ມຂູ , 

ການປະຕິບ ດທີ ເ ື ອມ ານ ຫຼື ຄວາມ ຸນແ  , 

ລວມທ  ການຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ,ແລະ   ບປະກ ນການສືບສວນ- 

ສອບສວນທີ ທ ນການ, ເປ ນທຳ ແລະ ໂປ  ໄສ 

ຕໍ ທຸກກໍລະນີການກ າວຫາ, 

ລວມທ  ຜູ້ທີ  ືກຫາຍສາບສູນແບບບ  ຄ ບ (ອຽກລ  ); 

157. ເພີ ມທະວີການສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ແມ ຍິ  

ໃນການຕ ດສິນບ ນຫາ (ເອທິໂອປີ); 

158. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສິດໃນການເ  ດວ

ຽກ ໂດຍຜ ານບ ນດາ ນະໂຍບາຍທີ  ອບດ້ານ 
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ເພື ອໃຫ້ມີການຈ້າ  ານທີ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສົມ 

(ອີຢິບ); 

159. ເ  ດໃຫ້ກົດໝາຍແ   ານ ສອດຄ ອ ກ ບມາດຕະ ານແ   ານສາກົນ, 

ລວມທ  ເສລີພາບໃນການ ສ້າ ຕ ້ ສະມາຄົມ (ການາ); 

160. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ບປຸ ມາດຕະ ານການດຳລົ  ີວິ

ດ,   ບປະກ ນການເຂົ້າເ ິ ຢ າ  ກ້ວາ ຂວາ ຕໍ ການສ ກສາ ແລະ 

ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ ມີຄຸນນະພາບ (ອຸດສເບກິດສະ ານ); 

161. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມທີ ພວມດຳເນີນຢູ ຂອ ລ ດ ະບານ 

ໃນການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດສິດມະນຸດຂອ ປະ າ ົນ, 

ລວມທ  ໂດຍຜ ານມາດຕະການການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ການລົ ທ ນໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສ ກສາ (ເນປານ); 

162. ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼດຜ ອນຄວາມທຸກຍາກ 

ຢ າ ກ້ວາ ຂວາ  (ດີບຸຍຕີ); 

163. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມຂອ ຕົນ ໃນການລ ບລ້າ ຄວາມທຸກຍາກ 

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ າ ໄກ (ຫວຽດນາມ); 

164. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ  ບ ອ ເອົານະໂຍບາຍການພ ດທະນາ 

ເພື ອຕອບສະໜອ ຕາມຄວາມຕ້ອ ການຂອ ປະ າ ົນ 

ໃນການຫຼູດຜ ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພື ອປົກປ້ອ  ແລະ 

ສົ  ເສີມສິດທິມະນຸດ (ເຢເມນ); 

165. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມາໃນການລ ບລ້າ ຄວາມທຸກຍາກ 

(ບ  ກະລາເດ ດ ); 

166. ສືບຕໍ ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນປະຕິບ ດ ານແຫ   າດວ າດ້ວຍ

ການຫຼຸດຜ ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພື ອລືບລ້າ  ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ປ ບປຸ ມາດຕະ ານການດຳລົ  ີວິດ (ກູເວດ); 

167. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມຂອ ຕົນໃນການພ ດທະນາເສດ ະກິດ-

ສ  ຄົມ ແລະ ລ ບລ້າ ຄວາມທຸກຍາກ 

ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື ອບ ນລຸເປົ້າໝາຍ MDG (ມາເລເ ຍ); 

168. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດບ ນດານະໂຍບາຍເສດ ະກິດ-ສ  ຄົມແຫ   າດ 

ແລະ ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການ ລ ບລ້າ ຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນປີ 

2015 ແລະ ຫຼດພົ້ນຈາກສະ ານະປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020 

(ກຸຍບາ); 

169. ເພີ ມຄວາມພະຍາຍາມຂອ ຕົນໃນການສົ  ເສີມການຈະເລີນເຕີບໂ

ຕທີ ມີສ ວນ  ວມ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ ົນນະບົດ ແລະ ເຂດພູດອຍ (ໄທ); 
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170.   ບປະກ ນການຜ ນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍທີ 

ດິນແຫ   າດ     ສິດທາ ດ້ານເສດ ະກິດ, ວ ດທະນະທ ແລະ ສ  ຄົມ, 

ສິດທາ ດ້ານການເມືອ  ແລະ ສິດ ຂອ ພົນລະເມືອ ຂອ ຜູ້ທີ ໄດ້

  ບຜົນກະທົບ ໄດ້  ບການປົກປ້ອ ຢ າ ເໝາະສົມ, ລວມທ  ການນຳ 

ໃ ້ມາດຕະ ານສາກົນ ເ   ນ: ຂໍ້ແນະນຳຂອ ອົ ການອາຫານໂລກ (FAO 

Guidlines) ກ ຽວກ ບການຄອບຄອ ທີ ດິນ ແລະ ການລົ ທ ນທີ ມີ

ຄວາມ  ບຜິດ ອບໃນການກະສິກຳ, ໂດຍສະເພາະການສະໜອ ການ ົດເ ີຍ

ທີ ເຕ ມສ ວນ, ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຕໍ ກ ບການຍ ດທີ 

ດິນ ແລະ ໂດຍການ  ບ ູ້ ແລະ ປົກປ້ອ ສິດໃນທີ ດິນທີ ມີມາ

ແຕ ດ ້ ເດີມ (customary land rights) (ເຢຍລະມ ນ); 

171. ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດການໂຈະ (moratorium) 

ກ ຽວກ ບການສຳປະທານທີ ດິນໃໝ  ທີ ປະກາດໂດຍ ລ ດ ະບານ 

ໃນເດືອນມິ ຸນາ 2012 ແລະ ປະຕິ ຸບລະບົບການຄຸ້ມຄອ ການເ ົ າ 

ແລະ ການສຳປະທານທີ ດິນ ໃນປະຈຸບ ນ (ໂປໂລຍ); 

172. ທົບທວນນະໂຍບາຍການສຳປະທານທີ ດິນໃນປະຈຸບ ນ ແລະ 

ຍົກເລີກ ຫຼື ມີມາດຕະການຕໍ ຜູ້ທີ  ລະເມີດກົດໝາຍ 

(ສະວີເດ ນ); 

173. ສືບຕໍ ການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນ ານຕ າ ໆດ້ານສາທາລະນະ

ສຸກ,     ນຳໄປສູ ການປິ ນປົວສຸຂະພາບທີ ມີມາດຕະ ານໂດຍ

ທົ ວໄປ ສຳລ ບພົນລະເມືອ ທ  ໝົດ (ເວເນ ູເອລາ); 

174. ສືບຕໍ ການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດນະໂຍບາຍຕ າ ໆ ເພື ອປ ບປຸ ສຸ

ຂະພາບໂດຍທົ ວໄປຂອ ປະ າ ົນ (ບຣູໄນ ດາຣູ າລາມ); 

175. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ບປຸ  ແລະ ພ ດທະນາພື້ນ ານໂຄ 

ລ າ ການແບ  ແຍ  ສຸຂະພາບ ໃນເຂດຫ າ ໄກ ເພື ອໃຫ້ປະ າ ົນສາມາດ

ໄດ້  ບການບໍລິການເບິ  ແຍ ສຸຂະພາບທີ ດີຂ ້ນ (ສປປ 

ເກົາຫລີ); 

176. ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ ສະເພາະຕໍ ຜົນປະໂຫຍດຂອ ເດ ກ, ໂດຍສະເພາະ

ການເບິ  ແຍ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສ ກສາ ເພື ອປ ບປຸ ມາດຕະ ານການ

ດຳລົ  ີວິດຂອ ປະ າ ົນ (ເບລາລຸດສ)  

177. ສືບຕໍ ບ ນດາຂໍ້ລິເລີ ມຂອ ຕົນໃນການສົ  ເສີມ ແລະ ປົກ

ປ້ອ ສິດຂອ ປະ າ ົນໃນການໄດ້  ບການສ ກສາ (ບຣູໄນ ດາຣູ າລາມ); 
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178. ສືບຕໍ ການຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດບ ນດານະໂຍບາຍແຫ   າດທີ 

ພວມດຳເນີນຢູ  ເພື ອ  ບປະກ ນໃຫ້ປະ າ ົນບ ນດາເຜົ າ ໄດ້  ບ

ການສ ກສາທີ ມີຄຸນນະພາບ (ສປປ ເກົາຫລີ) 

179. ສືບຕໍ ການປະຕິ ູບການສ ກສາ ໂດຍຜ ານບ ນດານະໂຍບາຍການ

ສ ກສາທີ  ອບດ້ານ ແລະ  ຽນ  ວມ,ໂດຍມີຈຸດສຸມສະເພາະໃຫ້ແກ 

ກຸ ມຄົນທີ ອ ອນໄຫວ, ລວມທ  ເດ ກນ້ອຍ (ອີຣານ); 

180. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມສຳລ ບເດ ກນ້ອຍ ໃນການເຂົ້າເ ິ ການ

ສ ກສາທີ ດີຂ ້ນ ໃນລະດ ບຕ າ ໆ (ມຽນມາ); 

181. ສືບຕໍ ການປະຕິ ູບທາ ດ້ານເສດ ະກິດ-ສ  ຄົມ ເພື ອເ  ດ

ໃຫ້ ີວິດການເປ ນຢູ ຂອ ປະ າ ົນໃຫ້ດີຂ ້ນ, ໂດຍສະເພາະການ

ລົ ທ ນໃສ ການສ ກສາ (ສິ ກະໂປ); 

182. ສືບຕໍ ການເ  ດວຽກເພື ອແກ້ໄຂບ ນຫາຕ າ ໆ ເ   ນການຂາດ

ນາຍຄູ, ອຸປະກອນ  ບໃ ້ໃນໂ   ຽນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ າ ກ ນລະຫວ າ

 ຄຸນນະພາບຂອ ສະ າບ ນການສ ກສາຢູ ໃນເຂດຕົວ ເມືອ  ແລະ 

 ົນນະບົດ (ນິວ ີແລນ); 

183. ແກ້ໄຂບ ນຫາການປະລະການ ຽນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ ົນນະບົດ 

(ດີບຸຍຕີ); 

184. ສືບຕໍ ແກ້ໄຂບ ນຫາການປະລະການ ຽນຂອ ເດ ກ (ເລບານອນ); 

185.   ບ ອ ເອົານິຕິກຳ ເພື ອຫ້າມການເກ ບຄ າ ຽນ ແລະ ດຳເນີນ

ມາດຕະການຕ າ ໆທີ ຈຳເປ ນ ເພື ອ  ບປະກ ນການເຂົ້າເ ິ ການ

ສ ກສາໂດຍບໍ ເສຍຄ າ ແລະ ທົ ວເ ິ  ໂດຍບໍ ຂ ້ນກ ບ ເພດ,  ົນ

ເຜົ າ, ພາສາເກີດ, ສາສະໜາ, ຄວາມເ ື ອ, ຄວາມພິການ ຫຼື ສະພາບທາ 

ສ  ຄົມ (ແມ ກ ີໂກ); 

186. ເພີ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ ອນຄວາມທຸກຍາກ, 

ຈ ດຕ ້ ປະຕິບ ດແຜນພ ດທະນາເສດ  ະກິດ-ສ  ຄົມແຫ   າດ ຄ ້ ທີ 

8, ເພີ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນວຽກ ານສ ກສາ ແລະ ເພີ ມ ອ ດຕາການ

ເຂົ້າ ຽນຂອ ເດ ກຍິ  (ຈີນ); 

187. ເພີ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ  ເສີມ ແລະ ປົກປ້ອ ສິດທາ

 ດ້ານວ ດທະນະທຳຂອ ປະ າ ົນລາວ ເພື ອປົກປ ກ  ກສາວ ດທະນະທຳ

ແຫ   າດ ແລະ ບ ນດາວ ດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຂອ  ົນເຜົ າຕ າ ໆ ຢູ  

ສປປ ລາວ (ກຳປູເຈຍ); 



22 

 

188. ສະໜອ ການສະໜ ບສະໜູນທາ ດ້ານການເ ິນ ແລະ ເຕ ກນິກສຳລ ບ

ການປົກປ ກ  ກສາມໍລະດົກທາ ດ້ານ ີດຄອ ປະເພນີ ແລະ 

ວ ດທະນະທຳຂອ ລາວ (ເອທິໂອເປຍ); 

189. ສືບຕໍ ວຽກ ານໃນການປົກປ້ອ ສິດຂອ ຄົນພິການ 

(ສະຫະພ ນຣ ດເ ຍ); 

190.   ບ ອ ເອົາທຸກມາດຕະການທາ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ເພື ອ  ບປະກ ນການ ລວມເອົາຢ າ  ອບດ້ານຕໍ ຄົນພິການ ເຂົ້າໃນ

ທຸກຂົ ເຂດກິດຈະກຳ ເພື ອ  ບປະກ ນການນຳໃ ້ສິດ ຢ າ ເຕ ມສ ວນ

ຂອ ເຂົາເຈົ້າ ( ອນດູຣ ດສ); 

191.   ບ ູ້ ແລະ ຄ້ຳປະກ ນສິດຂອ ປະ າ ົນເຜົ າພື້ນເມືອ  

(indigenous peoples) ລວມທ  ໂດຍການໃຫ້ປະ າ ົນເຜົ າພື້ນເມືອ 

ຢູ ໃນປະເທດ ມີສ ວນ  ວມຢູ ໃນການຕ ດສິນບ ນຫາຢູ  ໃນທຸກ

ບ ນຫາທີ ມີຜົນກະທົບຕໍ ເຂົາເຈົ້າ (ແອ ດສະໂຕເນຍ); 

192. ສ້າ ຄວາມເຂ ້ມແຂ ໃຫ້ແກ ການ  ວມມືກ ບອົ ການຂ້າຫຼວ 

ໃຫຍ  ສປ  ເພື ອຜູ້ອົບພະຍົບ (UNHCR)  ເພື ອ  ບ ອ ເອົາມາດ

ຕະການທາ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍລິຫານ ເພື ອ  ບປະກ ນ ການ

ເຄົາລົບຫຼ ກການ ການບໍ ສົ  ຕົວກ ບ (non-refoulment) ແລະ ໃຫ້ສ 

ດຕະຍາບ ນສົນທິສ ນຍາ 1951 ທີ ພົວພ ນກ ບສະ ານະພາບຂອ ຜູ້

ອົບພະຍົບ (ອາກ   ຕິນ); 

193. ສືບຕໍ ການຫ ນລະບົບຈົດທະບຽນການເກີດໃຫ້ມີຄວາມທ ນສະ

ໄໝ ແລະ ປ ບປຸ ການເຂົ້າເ ິ ເຂດທີ ຫ າ ໄກ, ແລະ ເພີ ມຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການ  ບປະກ ນການຈົດທະບຽນການເກີດ ທີ ບໍ ເສຍຄ າ 

ແລະ ທົ ວເ ິ  (ເບຣ ິນ); 

194.   ບ ອ ເອົາບົດບ ນຍ ດທາ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ບໍລິຫານ ສຳລ ບ

ການອອກໃບຢ ້ ຢືນການເກີດໃຫ້ແກ ເດ ກນ້ອຍທຸກຄົນ ທີ ເກີແດ

ຢູ ໃນດິນແດນຂອ ຕົນ ແລະ ສ້າ ຕ ້ ຫ້ອ ການຈົດທະບຽນຢູ ໃນ

ທຸກເມືອ , ລວມທ  ເມືອ ທີ ຢູ ໃນເຂດ ົນນະບົດ (ແມ ກ ິໂກ); 

195. ສືບຕໍ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫ ນລະບົບຈົດທະບຽນການເກີດ

ໃຫ້ທ ນສະໄໝ ແລະ ຕີລາຄາວ າ ມີຄວາມຈຳເປ ນໃນການມີບາດກ້າວ

ເພີ ມເຕີມ ຫຼື ບໍ  ເພື ອ  ບປະກ ນການເຂົ້າເ ິ ການຈົດທະ 

ບຽນການເກີດທີ ທົ ວເ ິ  ເພື ອ  ບປະກ ນວ າ ສິດຂອ ເດ ກໃນການ

ມີສ ນ າດ ໄດ້ ືກປົກປ້ອ ຢ າ ພຽ ພໍ (ນາມີເບຍ); 
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196. ເຄົາລົບທຸກພ ນທະພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ທີ ພົວພ ນກ ບ

ບຸກຄົນທີ ຢ້າຍ ິ ນ ານດ້ວຍການບ  ຄ ບ        (ສະວິດເ ີແລນ); 

 


