ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)
ປະເທດລາວ: ຕອ
້ ງດາເນີນການສອບ ຢື່າງໂປື່ງໃສ ແລະ ເປັນອິດສະຫລະ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການແກໄ້ ຂທີື່ ມີປະສິດທິພາບໃຫ້
ແກຜ
ື່ ຖ
້ ກເຄາະຮາ້ ຍຈາກເຂື່ ອນແຕກ

ບ ັນດາບລິສ ັດ, ຜ້ລ ົງທຶນ ແລະ ໜື່ວຍງານພາກລ ັດຂອງໄທຕ້ອງຮ ັບຜິດຊອບເຊັື່ ນກ ັນ
20 ສິງຫາ 2018, ບາງກອກ
ພວກຂ ້າ ພະເຈົ້ າ , ເຄ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດ ທິ ມ ະນຸດ ແຫື່ ງ ປະເທດໄທ (BHR), ຂ ຮຽກຮ ອ
ັ ຖະບານລາວ
້ ງມາຍ ງັ ລດ
ເພື່ ອດາເນີນການກວດສອບໂດຍທັນທີ ຢາ
ື່ ງມີຄວາມໂປງ
ື່ ໃສ ແລະ ອິດສະຫລະ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນການແກໄ້ ຂທີື່ ມີປະສິດທິພາບ
ແກຜ
ື່ ຖ
້ ກເຄາະຮາ້ ຍຈາກເຂື່ ອນແຕກ ທີື່ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນ ້ານອ
້ ຍ. ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຍ ັງຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ບ ັນດາ
ບລິສ ັດ, ນ ັກລ ົງທຶນ ແລະ ລ ັດຖະບານໄທ ດາເນີນຂນຕອນການແກ
ໄ້ ຂ ແລະ ປ້ອງກ ັນໂດຍທັນທີ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ັ້
ຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ກ ັບຜທ
້ ື່ ີໄດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບ. ໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິື່ ງ, ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຂຮຽກຮອ
້ ງຢື່າງຮີບດວ
ື່ ນໃຫ້ລ ັດຖະບານໄທ
ຊຶື່ ງກາລ ັງພັດທະນາແຜນການດາເນີນແຜນງານແຫື່ງຊາດ (NAP) ກຽື່ ວກ ັບທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ , ລວມທັງຄວາມມຸງ້
ໝນທີື່
ັ້ ຈະອອກກ ົດໝາຍ ຊຶື່ ງການ ົດຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ສາລ ັບທຸລະກິດທີື່ ດາເນີນກິດຈະການຢື່ປະເທດໄທ ຫລ
ການລ ົງທຶນໃນຕາື່ ງປະເທດຂອງໄທ ທີື່ ໄດລ
້ ະເມີດສິດທິມະນຸດ.
ວ ັນທີ 23 ກລະກ ົດ 2018, ໄດເ້ ກີດມີຂ້ຜິດພາດ ຫລ ຄວາມຫລມເຫລວຂອງໜຶື່
ງໃນໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລ ັງງານນ ້າ
ົ້
ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າທີື່ ກາລ ັງກື່ ສາ້ ງໃນແຂວງອ ັດຕະປພາກໃຕຂ
້ ອງປະເທດລາວ ໄດເ້ ຮັ ດໃຫ້ເກີດມີນ ້າຖວ
້ ມຢື່າງກະທັນຫັນ
ຊຶື່ ງເຮັ ດໃຫ້ 13 ບາ້ ນລຸມ
ີ ເ້ ສັ ຍ ຊີວ ດ
ິ ຢື່າ ງໜ້ ອຍ 39 ຄ ນ
ົ , ລາຍງານ ຜ້
ື່ ນ ້າຖກນ ້າຖວ
້ ມ. ເຫດການດື່ງັ ກາື່ ວໄດເ້ ຮັ ດໃຫ້ມ ຜ
i
ສນຫາຍຢາ
ື່ ງເປັນທາງການຈານວນ 97 ຄ ົນ , ປະຊາຊ ົນຫລາຍກວາື່ 1,100 ຄ ົນ ຍ ັງບື່ ພົບເຫັ ນ ໂດຍອີງຕາມຂ້ມນຂອງ

ທາງການລາວii ແລະ ປະຊາຊ ົນຫລາຍກວາື່ 1,000 ຄ ົນບື່ ມີທື່ ີ ຢື່ອາໄສ. ເຄອຂາື່ ຍພວກເຮົ າຂສະແດງຄວາມເສັ ຍໃຈຢື່າງ
ສຸດຊຶງ້ ຕື່ ກ ັບຜ້ທື່ ີ ເສັ ຍຊີວດ
ິ ແລະ ຂສະແດງຄວາມປາດຖະໜາໃຫ້ຄອບຄ ົວຜ້ທື່ ີ ສນຫາຍ ແລະ ຜ້ໄດຮ
ົ ກະທົບອື່ ນໆ ມີ
້ ັບຜນ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ໂຄງການ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າຄວາມແຮງ 410 ເມກກາວ ັດ ກາລ ັງກື່ ສາ້ ງໂດຍ ບລິສ ັດ ເຊປຽນ-ເຊນ ້ານອ
້ ຍ ຈາກ ັດ (PNPC).
ບລິສ ັດມີຜຖ
້ ຮຸນ
້ ຊຶື່ ງເປັນບລິສ ັດຈາກປະເທດເກົາຫລີໃຕສ
້ ອງບລິສ ັດ ຊຶື່ ງໄດແ
້ ກ ື່ ບລິສ ັດ ເອສເຄ ວິສະວະກາ ແລະ ກື່ ສາ້ ງ
iii
້ ຈາກ ັດ ແລະ ລ ັດວິສາຫະກິດ ຖຮຸນ
ແລະ ບລິສ ັດ ໂຄເລຍ ເວສຕນ
ັ້ ພາວເວີ,້ ບລິສ ັດຜະລິດໄຟຟ້າຣາຊະບລີໂຮນດິງ
້ ລາວ.

ບ ັນດາທະນາຄານໄທໄດມ
ີ ານລ ົງທຶ ນຈານວນ 70% ໃນ PNPC, ຊຶື່ ງຈະມີການສື່ ງົ ພະລ ັງງານໄຟຟ້າ 90% ໄປປະເທດ
້ ກ
ໄທໂດຍຜື່ານ

ອ ົງການໄຟຟ້າຝາື່ ຍຜະລິດແຫື່ງປະເທດໄທ (EGAT), ຊຶື່ ງເປັນລ ັດວິສາຫະກິດ. iv

(ເບິື່ ງແຜນວາດ ຂອງ

PNPC ໃນແຜນພາບຂອງບ ົດຖະແຫລງການ).
ໃນຂະນະທີື່ ບ ັນດາທຸລະກິດທີື່ ມີສວ
ົ ໜັກ ເຂື່ ອນຈິື່ ງ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງໃນການກື່ ສາ້ ງໂຄງການພະຍາຍາມ ຕາໜິ ວາື່ ຍອ
້ ນຝ ົນທີື່ ຕກ
ແຕກຊຶື່ ງກື່ ໃຫ້ເກີດໄພພິບ ັດທາມະຊາດ,v ລ ັດຖະມນຕີ
ົ ຂອງລາວ ໄດກ
້ າື່ ວວາື່ ການກື່ ສາ້ ງທີື່ ຜິດພາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ໄພພິ ບດ
ັ ແລະ ບນ
ັ ດາທຸລະກິດ ຕ້ອ ງຮ ັບຜິ ດ ຊອບຄາື່ ຊ ົດເຊີຍໃຫ້ ແ ກ ຜ
ັ ຍາສ າປະທານ.vi
ື່ ້ຖກເຄາະຮ າ້ ຍ ໂດຍອີງ ຕາມສ ນ
ໂຄງການດື່ງັ ກາື່ ວແມນມີຄວາມເປັ
ນກ ັງວ ົນໃນກຸມ
ື່
ື່ ອ ົງກອນທີື່ບື່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊ ົນ ທີື່ ສະແດງໃຫເ້ ຫັ ນ ຈຸດສາຄ ັນ
ຫລາຍຈຸດໃນຂ້ຜິດພາດຂອງໂຄງການພັດທະນາ,vii ຊຶື່ ງລວມມີຂນຕອນການປຶ
ກສາຫາລສາທາລະນະ ແລະ ການປະເມີນຜນ
ັ້
ົ
ກະທົບຕື່ ກ ັບສິື່ງແວດລ້ອ ມບື່ ໄດ ້ດີ (EIAs), ຂາດການປະເມີນຜນ
ົ ກະທົບ ໃນຂອບເຂດ, ແລະ ຄວາມລມ
ົ້ ເຫລວໃນການ

ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)
ປະຕິບ ັດຕາມມາດຕະຖານສາກ ົນໃນການປົກປັກຮ ັກສາສິື່ງແວດລອ
້ ມ ແລະ ສ ັງຄ ົມ. ຄວາມເປັນກ ັງວ ົນດື່ງັ ກາື່ ວຍ ັງໄດ ້ ຍ ົກ
ປະເດັນຜ ົນ ກະທົບໃນການໂຍກຍາ້ ຍຊ ົມຊຸມອອກຈາກພ້ນທີື່ ໂຄງການ.
ນອກຈາກຄວາມສ ົງໃສຕື່ ກ ັບຄຸນນະພາບວຽກຂອງບລິສ ັດ, ຍ ັງມີຄາຖາມຕື່ ກ ັບລ ັດຖະບານລາວໃນການຮ ັບມກ ັບໄພທ າມະຊາ,
ຊຶງລວມທັງການແຈງ້ ເຕອນປະຊາຊ ົນ ແລະ ການກໄ້ ພ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້ າພ້ ນທີື່ ທີື່ ໄດຮ
ົ ກະທົບ. ໃນຂະນະ
້ ັບຜນ
້ ງຫລ ັງໂຄງການລາວ 1.2 ພັນລາ້ ນໂດລາສະຫະລ ັດ ໄດລ
ສອງບລິສ ັດເກົາຫລີໃຕ້ ຊຶື່ ງຢື່ເບອ
້ າຍງານຄວາມເສັ ຍຫາຍກຽື່ ວກ ັບ
ື່ ສາມາດແຈງ້ ເຕອນ ແລະ
ເຂື່ ອນ ໜຶື່ ງ (1) ມ ້ກອ
ັ້
ື່ ນທີື່ ເຂື່ ອນຈະແຕກ, ອີງຕາມການລາຍງານຂາື່ ວ ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລາວບ
້ ວ
ອ ົບພະຍ ົບປະຊາຊ ົນອອກຈາກພ້ນທີື່ ນາຖ
້ ມໄດຢ
້ າ
ື່ ງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ນອກນນ,
ັ້ ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລາວຍ
ັ້
ັງມີຄວາມ ຊ ັກຊາ້ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ທີມກໄ້ ພເຂົ້າໄປຊວ
ື່ ຍເຫລອ ແລະ ລ ັດຖະບານ
ລາວກຍ ັງຄວບຄຸມສື່ ມວນຊ ົນໃນການລາຍງານຄວາມເສັ ຍຫາຍແບບ ຄຸມເຄອ ແລະ ບື່ ຕື່ ເນື່ ອງ. ນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ໄດມ
້ ີ
ການ ແຈງ້ ເຕອນ ໃຫ້ມ ີຄວາມລະມດລະວ
ັ
ັງກຽື່ ວກ ັບຂາື່ ວເຂື່ ອນແຕກ ແລະ ແນະນາໃຫ້ຕິດຕາມຂາື່ ວຈາກສື່ ຂອງລ ັດ ແລະ ບື່
ສນ
ົ ຕື່ ກ ບ
ັ ຂ ື່າ ວໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ຂ ື່າ ວຕື່ າ ງປະເທດ. ເພື່ ອແກ ໄ
ັ ຫາດື່ ງັ ກ ື່າ ວ, ຫ້ ອ ງວ ື່າ ການສ ານ ກ
ັ ງານ
້ ຂບ ນ
ນາຍ ົກລ ັດຖະມນຕີ
ໄດອ
ຸ ຄ ົນ ແລະ ນິຕິບກ
ຸ ຄ ົນ
ົ
ັ້ ັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ກຽື່ ວກ ັບການບື່ ອະນຸດຍາດໃຫ້ບກ
້ ອກແຈງ້ ການ ຄງວ
viii
ເຂົ້າໄປໃນພ້ນທີເຂື່ ອນເປັນຊື່ວົ ຄາວ ເວັ້ນແຕື່ ໄດຮ
້ ັບອະຍຸຍາດຈາກພາກສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງ.

ການບື່ ອະນຸຍ າດໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ພ້ ນທີື່ ໄດ ້ຖກຂະຫຍາຍເວລາໄປຈ ົນກວ າື່ ການກວດສອບ ແລະ ສ ້ອ ມແປງເຂື່ ອນຈະສ າເລັ ດ .
ແນວໃດກຕາມ, ຊຸມຊ ົນ ແລະ ຜອ
້ ື່ ນທີື່ ໄດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບ ໄດເ້ ປີດເຜີຍເຫດການຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຜ ົນກະທົນຂອງເຂົ າເຈົ້າ
ຜາ
ັ້ ສຽງຂອງຜໄ
ົ ກະທົບໄດເ້ ພີື່ ມຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົ າມີຄວາມກາ້ ຫານທີື່ ຈະ
ື່ ນສື່ ສ ັງຄ ົມອອນລາຍ. ຍິື່ ງໄປກວາື່ ນນ,
້ ດຮ
້ ັບຜນ
ກະຈາຍຂາື່ ວເຫດການຄວາມເປັນຈິງໃຫແ
້ ກໂື່ ລກຮ ັບຮ,້ ເພື່ ອທີື່ ຈະບື່ ໄດລ
້ ມພວກເຂົ າ ເຖິງແມນວ
ື່ າື່ ລ ັດຖະບານຈະພະຍາຍາມ
ຫລຸດ ຜື່ອ ນຄວາມເສັ ຍ ຫາຍ ແລະ ການສ ນເສັ ຍ . ອ ງົ ການຈ ັດຕ ງັ້ ຂອງລາວ ພະຍາຍາມຈະຄວບຄຸມການເຜີ ຍ ແຜື່ຂ້ ມ ນ
ຂາື່ ວສານກຽື່ ວກ ັບເຫດການເຂື່ ອນແຕກ ຊຶື່ ງຂ ດ
ັ ກ ັບ ຜນ
ົ ໄດ ້ຮ ັບ ຂອງການທົບ ທວນໃນເດອນ ກລະກ ົດ 2018 ກ ຽື່ ວກ ັບ
ພັນທະດາ້ ນກ ົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕື່ ກ ັບສ ົນທິ ສ ັນຍາສາກ ົນວາື່ ດວ
້ ຍສິດຂອງພົນລະເມອງ ແລະ ສິດດາ້ ນການເມອງ
(ICCPR), ຊຶື່ ງຜຊ
້ ຽື່ ວຊານຂອງ ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ລ ັດຖະບານສື່ ງົ ເສີມສິດໃນການສະແດງຄວາມຄິດ
ເຫັ ນທາງສື່ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນວາື່ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັ ນດື່ງັ ກາື່ ວ ປາສະຈາກ “ການແຊກແຊງໂດຍລ ັດ”.ix
ໃນລະຫວາື່ ງການທີື່ ດາເນີນການກໄ້ ພ ແລະ ຊວ
ແລະ ໜື່ວຍງານຮ ັກສາຄວາມໝນ
ັ້
ັ້
ື່ ຍເຫລອຮວ
ື່ ມກ ັບອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລາວ
ຄ ົງ, ໃນລະຫວາື່ ງ ໜື່ວຍງານອື່ ນໆ, ບລິສ ັດເກົາຫລີທື່ ີດາເນີນການກື່ ສາ້ ງເຂື່ ອນ, ບລິສ ັດ ເອສເຄ ວິສະວະກາ ແລະ ກື່ ສາ້ ງ,
ໄດກ
້ າື່ ວວາື່ ບລິສ ັດຈະຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ກ ັບຄວາມເສັ ຍຫາຍທີື່ ເກີດຂຶ້ນ ຖາ້ ຫາກມີການສອບສວນຢື່າງເປັນທາງການ ແລະ ພົບ
ວາື່ ບລິສ ັດມີຄວາມຜິດ. ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລາວກ
ໄດມ
ັ້
ີ ານສອບສວນສາເຫດຂອງເຂື່ ອນແຕກເຊັື່ ນກ ັນໂດຍອີງຕາມລາຍ
້ ກ
ງານອື່ ນ ບ ົດລາຍງານ. ລ ັດຖະບານລາວ ໄດແ
າມະການ 2 ຄະນະກາມະການ,ໂດຍຄະນະກາມະການໜຶື່ ງດາ
ັ້
້ ຕງ
ື່ ຕງຄະນະກ
ເນີນ ການສອບສວນສາເຫດຂອງເຂື່ ອນແຕກ ແລະ ອີ ກ ຄະນະກ າມະການ ແມ ນ
ື່ ຊອກຫາພາກສ ື່ວ ນກ ຽື່ ວຂ ້ອ ງທີື່ ຕ້ອ ງ
ຮ ັບຜິດຊອບ. ລ ັດຖະບານຍ ັງໄດໂ້ ຈະການພິຈາລະນາການລ ົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລ ັງງານນາ້ ເພື່ ອທົບທວນແຜນ
້
ງານ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ພະລ ັງງານນາ.

ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)
ພວກຂ ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຍິນດີຕື່ ກ ັບບາດກາ້ ວໃນການດາເນີນການສອບສວນຂອງລ ັດຖະບານລາວ, ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຂ
ຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ລ ັດຖະບານ ແລະ ພາກສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງວາື່ :
-

ອະນຸຍາດໃຫ້ທີ ມກໄ້ ພພາຍໃນ ແລະ ສາກ ົນ

ແລະ ອ ົງການສື່ ມວນຊ ົນເອກະລາດເພື່ ອເຂົ້ າເຂດພ້ ນທີື່ ທີື່ ໄດຮ
ົ
້ ັບຜ ນ

ກະທົບ ເພື່ ອດາເນີນການຊວ
ັ້
ື່ ຍເຫລອ ແລະ ລາຍງາານຄວາມເປັນຈິງໂດຍທັນທີ ເພາະເຫັ ນວາື່ ອ ົງການຈ ັດຕງຂອງລາວ
ຍ ັງຂາດແຄນເຄື່ ອງມດາ້ ນວິຊາການ ແລະ ບຸກລະຄາຄອນ ທີື່ ສາມາດໃຫ້ການຊວ
ື່ ຍເຫລອໄດຢ
້ ື່າງມີປະສິດທິ ພ າບ ແລະ
ຂ້ຈາກ ັດໃນການສອບສວນ ແລະ ຊວ
ິ ທິພາບ.
ື່ ຍເຫລອຜຖ
້ ກເຄາະຮາ້ ຍຢື່າງມີປະສີດ
-

ຮຽກຮອ
ີ ວາມໂປື່ງໃສຕ
້ ງໃຫ້ມເີ ປີ ດເຜີຍສ ັນຍາສ າປະທານສສ
ື່ າທາລະນະ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມຄ
ື່ ື່ ກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
້ ອ
ຂອງແຕລ
ື່ ະພາກສວ
ື່ ນ ທີື່ ມີສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງເຫດການເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍແຕກ.

-

ໃຫ້ການໃສໃື່ ຈເປັນພິເສດແກຄ
ື່ ວາມຕອ
້ ງການຂອງແມຍິ
ື່ ງ, ເດັກນອ
້ ຍ, ກຸມ
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າ ແລະ ຄ ົນພ້ນເມອງ ໃນການດາເນີນ
ການແກໄ້ ຂ ແລະ ຊວ
ື່ ຍເຫລອ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໂຄງການສະແດງໃຫ້ເຫັ ນກຸມ
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າ ແລະ ຄ ົນພ້ນເມອງໃນ
ໝບ
ື່ າ້ ນລຸມ
ື່ ໄດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບ ລວມທັງ ກຸມ
ື່ ຕະລຽງອີກດວ
້ ຍ.

-

ຮຽກຮອ
ີ ວາມໂປື່ງໃສຕ
້ ງໃຫ້ມເີ ປີ ດເຜີຍສ ັນຍາສ າປະທານສສ
ື່ າທາລະນະ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ມຄ
ື່ ື່ ກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
້ ອ
ຂອງແຕລ
ື່ ະພາກສວ
ື່ ນ ທີື່ ມີສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງເຫດການເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍແຕກ.

-

ຮ ັບປະກ ັນໃຫ້ ມຄ
ີ ວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີຄວາມໂປື່ງໃສໃນການສອບສວນຫາສາເຫດ ລວມທັງການຮ ັບມຕື່ ກ ັບ
ເຂື່ ອນແຕກ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນຕື່ ກ ັບຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ ການແກໄ້ ຂແກຜ
ື່ ໄ
້ ດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບຢື່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະ
້ ແລະ ເຫັ ນວາື່ ຜກຂາດໂດຍລ ັດຖະບານຝາື່ ຍດຽວ ຊຶື່ ງເຮັດໃຫ້ການອະນຸຍາດໂຄງການບື່
ຄະນະກາມະການທີື່ ແຕງ
ັ້ ນ
ື່ ຕງຂຶ
ໄດຮ
້ ັບຄວາມເປັນທາຢາ
ື່ ງເຕັ ມສວ
ື່ ນ.

-

ຖອດຖອນບ ົດຮຽນ ຈາກເຫດການຂ້ຜິດພາດໃນໄພພິ ບ ັດນີ້ ແລະ ຕອ
້ ງມີການດາເນີນການຢື່າງຮີບດວ
ື່ ນຢື່າງເໝາະສ ົມ
ລວມທັງ ຕອ
້ ນຮ ັບການຊວ
ື່ ຍເຫລອຈາກພາກສວ
ື່ ນທີື່ ມີຄວາມຊຽື່ ວຊານ ແລະ ເປັນເອກະລາດ.

ນອກຈາກພາກລ ັດຂອງປະເທດລາວ, ວິສາຫະກິດໄດມ
ີ ວ
້ ສ
ື່ ນຮວ
ື່ ມໃນໂຄງການດື່ງັ ກາື່ ວ ເຊິື່ ງກື່ ມາພ້ອມກ ັບຄວາມຮ ັບພິ ຊອບ
ຜ ົນກະທົບທາງດາ້ ນສິທິມະນຸດ ໃນເຫດການເຂື່ ອນແຕກ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລ ັກການ
ໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິທິມະນຸດ - ໄດມ
ີ ານຕກ
ົ ລ ົງເຫັ ນດີໃນທົື່ ວໂລກ ກຽື່ ວກ ັບລະບຽບການສິທິ ມະນຸດ ເຂົ້ າໃນ
້ ກ
ການດ າເນີນທຸລະກິດ . ຕາມການຕກ
ົ ລງົ ດື່ງັ ກ າື່ ວ ກື່ ໄດ ຮ
ັ ຖະບານປະເທດຕາ
້ ຽກຮອ
້ ງໃຫ້ບ ັນດາລດ
ື່ ງໆນາໄປ ວ ັດແທກກ ັບ
ບ ັນດາຫົວໜື່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ ອເຄົ າລ ົບສິດທິ ມະນຸດຄກ ັບຕື່າງປະເທດ. ລ ັດຖະບານໄທ ໄດ ເ້ ຂົ້ າມາຮ ັບພິ ຊອບເປັນພິ ເສດໃນ
້ ອ
ກລະນີດື່ງັ ກາື່ ວ ເຫດການເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍແຕກ ເພາະນ ັກລ ົງທຶ ນໄທ ລວມທັງທະນາຄານໄທ ແລະ ພວກ
ເຂົ າ ກື່ ຕ້ອ ງມີຄ ວາມຮ ັບພິ ຊ ອບດາ້ ນສິດ ທິ ມ ະນຸດ ບື່ ມີພ ນ
ົ ແດນ ຕາມມ ັດຕິ ໃ ນກອງປະຊຸ ມຄະນະລດ
ັ ຖະມ ົນຕີ ໃນວ ັນທີ 16
ພຶດສະພາ 2016 ແລະ ວ ັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2017 ມະຕິຄະນະລ ັດຖະມນຕີ
ົ .
້ ສ ັນຍາວາື່ ບລິສ ັດໄທ ແລະ ນ ັກລ ົງທຶ ນຕື່າງປະເທດ ຈະບື່ ໃຫ້
ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຈະຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ລ ັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຄາໜັນ
ເກີດມີການລະເມີດສິດທິ ມ ະນຸດ ຄ ກ ັບເຫດການປະຈຸບ ັນທີື່ ເກີດຂ້ນ ສ ້າງແຜນລະດ ັບຊາດກຽື່ ວກ ັບ ທຸລະກິດ ແລະ ສິດ ທິ
ມະນຸດ. ດື່ ງັ ນນ,
ດທະນາແຜນການລະດ ບ
ັ້ ພວກຂາ້ ພະເຈົ້ າຂ ເນາະນາໃນການເພີ້ ມ ຄວາມມຸງ ໝນໃນການພັ
ັ້
ັ ຊາດໃນການ
ພັດ ທະນາ ແລະ ດ າເນີນ ການທາງກ ດ
ົ ໝາຍເພື່ ອບບ
ັ ໃຫ້ ບລິ ສ ດ
ັ ໄທ ແລະ ນ ັກລງົ ທຶ ນ ຄວນມີກ ານກວດສອບຢື່ າ ງມີ
ປະສິດທິພາບ ດາ້ ນສິດທິມະນຸດໃຫຖ
້ ກຕອ
້ ງ, ລວມທັງໃຫມ
້ ີບ ົດວິພາກກຽື່ ວກ ັບຜ ົນກະທົບດາ້ ນສິດທິມະນຸດ ທີື່ ລວມເອົ າການມີ

ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)
ສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມຂອງຊຸມຊ ົນ, ໃນການດາເນີນງານພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດ. ກ ົດໝາຍຄວນລະບຸຄວາມຮ ັບພິ ຊອບທາງອາຍາ
ໃນການດາເນີນທຸລະກິດຢື່ໃນປະເທດໄທ ຫລ ການລ ົງທຶນພາຍນອກ ກື່ ໃຫ້ເກີດການລະເມີສິດທິມະນຸດ.
ນອກຈາກນນ,
ັ້ ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ ບລິສ ັດ ການໄຟຟາ
້ ຝາື່ ຍຜະລິດແຫງ
ື່ ປະເທດໄທ(EGAT) ຍ ົກເລີກຂ້ຕ ົກລ ົງໃນ
້ ະແສໄຟຟ້າຈາກ ບລິສ ັດ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ອ
ການຮ ັບຊກ
ົ ລ ົງດື່ງັ ກາື່ ວຈ ົນກາື່ ວການຢື່ຽວ
້ ຍ ຈາກ ັດ (PNPC) ຫລ ລະງ ັບຂ້ຕກ
ຢາຜປ
້ ະສ ົບໄພຢື່າງມີປະສິດຕິພາບ ທີື່ ໄດຮ
້ ັບຜ ົນກະທົບຈາກເຫດການເຂື່ ອນແຕກ. ອ ົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດແ
້ ນະນາ
ໃຫ້ລ ັດຖະບານ ດາເນີນຂນຕອນຕ
ັ້
ັ້
ື່າງໆໃນການປົກປ້ອງການລະເມີດສິດທິ ມະນຸດທີື່ ເກີດຂ້ນໂດຍ ລ ັດວິສາຫະກິດ , ດື່ງັ ນນ,
ບລິສ ັດ ການໄຟຟາ
້ ຝາື່ ຍຜະລິດແຫງ
ື່ ປະເທດໄທ(EGAT) ຄວນເປັນຫລ ັກໃນການຮ ັບພິ ຊອບເຫດການດື່ງັ ກາື່ ວ. ປະເທດໄທ
ຄວນທີື່ , ຈະບື່ ຊ ັກຊາ້ , ຢຸດເຊົ າການນາເຂົ້າພະລ ັງງານ ແລະ ປັບປຽື່ ນມານາໃຊພ
້ ະລ ັງງານທົດແທນທີື່ ເປັນມິດຕື່ ສິື່ ງແວດລອ
້ ມ
ແລະ ມະນຸດ ພາຍໃນປະເທດ ທີື່ ມ ັນມີຄວາມຍື່ ນຍ ົງ ທີື່ ເຄົ າລ ົບສິດທິ ມະນຸດ. x ໃນວ ັນທີ 4 ກລະກ ົດ 2018, ລ ັດຖະມ ົນຕີ
ກະຊວງພະລ ັງງານ ດຣ. ສີລິ ຈິລະພົງ ພັນ ໄດກ
້ າື່ ວວາື່ ຈະມີພ ະລ ັງງານໃຊພ
້ ຽງພ ຕື່ ການນາໃຊໄ້ ປຮອດ 5ປີ ຂາ້ ງຫນາ້ .
້ ະລ ັງງານຈາກຕາື່ ງປະເທດ.
ດື່ງັ ນນ,
ັ້ ບື່ ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ ຈະສາ້ ງເຂື່ ອນໃຫມxiື່ ຫລ ຊພ
ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ ຄະນະກາມະການສິດທິມະນຸດຂອງປະເທດໄທ ເລັື່ ງດາເນີນການສບສວນສອບສວນເຫດການ
ເຂື່ ອນແຕກ, ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສາພັນໃນການຮ ັບພິ ຊອບຂອງບລິສ ັດໄທ, ນ ັກລ ົງທຶ ນ, ແລະ ບລິສ ັດ ການໄຟຟ້າຝາື່ ຍ
ຜະລິດແຫື່ງປະເທດໄທ(EGAT), ແລະ ແນະນາວິທີການແກໄ້ ຂແ
້ ບບມີປະສິດຕິພາບ ສາລ ັບຊຸມຊ ົນ.
ໂຄງການໄຟຟາ
ໃນບ ັນດາໂຄງການຕາ
້ ເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນ ້ານອ
້ ຍ ແມນໂຄງການດຽວ
ື່
ື່ ງໆ ໃນຕາມເຂດລອ
ື່ ງແມນ
ື່ ້າ. ເຊິື່ ງ
ເກີດມີການວິພ າກວິຈານກ ຽື່ ວກ ັບການສ າ
ົ ກະທົບທີື່ ຈະເກີດຂ້ນຕາມມາໂດຍສະເພາະແມ ນ
ົ
້ ງເຂື່ ອນຕື່າງໆ ກຽື່ ວກ ັບຜນ
ື່ ຜ ມ
ກະທົບທາງດາ້ ນສິື່ ງແວດລວ
ິ ຂອງປະຊາຊ ົນເປັນຈານວນຫລາຍລາ້ ນຄ ົນ.
້ ມ, ດາ້ ນລະບ ົບນິເວດ ແລະ ວິທີ ການດາລ ົງຊີວດ
້
ອ ົງການແມນ
ໄດຖ
ັ້ ້ນໃນປີ 1995, ເພື່ ອເຮັ ດຫນາ້ ທີື່ ໃນການປົກປ້ອງຜນ
ົ ກະທົບຕື່າງໆ ທີື່ ເກີດຈາກການ
ື່ າຂອງ,
້ ກສາ້ ງຕງຂ
້
ສາ້ ງເຂື່ ອນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມ ີຜ ົນກະທົບໂດຍກ ົງແກລ
ແຕື່
ື່ ະບ ົບນິເວດ ແລະ ກະທົບຕື່ ກ ັບປະຊາຊ ົນທີື່ອາໃສໃນລອ
ື່ ງແມນ
ື່ າຂອງ,
ທັງໝ ົດນນກ
ເ້ ລີຍ.
ັ້ ື່ ບື່ ສາມາດປ້ອງກນບ
ັ້ ັນດາຜ ົນກະທົບນນໄດ
ັ້
້
ື່ ບື່ ສາມາດຕາ້ ນທານກະແສນາໄດ
້ ,້ ໂດຍສະເພາະສະພາບ
ເຫດການເຂື່ ອນແຕກດື່ງັ ກາື່ ວ ເຮັດໃຫເ້ ຫັ ນໄດວ
້ າື່ ເຂື່ ອນນາຂອງກ
ການປື່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີື່ ບື່ ສາມາດຄາດການໄດ.້ ພວກຂາ້ ພະເຈົ້າ ຈື່ ງຮຽກຮອ
ຸື່ ແມນ
້ ງໃຫ້ບ ັນດາປະເທດທີື່ ຢື່ລມ
ື່ ້າ
ຂອງ ຮວ
ົ ເສຍຫາຍທາງດາ້ ນສີື່ ງແວດລອ
ື່ ມກ ັນນາອອກມາດຕະການຕື່ ກ ັບການສາ້ ງຜນ
້ ມ ແລະ ມາດຕະການເພື່ ອປົກປ້ອງ
ສິດທິມະນຸດ ກອ
ື່ ນການສາ້ ງເຂື່ ອນໃນຕື່ ຫນາ້ , ໂດຍສະເພາະປະຈຸບ ັນນີ້ ພວກເຮົາໄດເ້ ຫັ ນແລວ
້ ເຖິງຜ ົນກະທົບທີື່ ຕາມມາຢື່າງ
້ ອ
ມະຫາສານ ຈາກສາເຫດໂຄງການໄຟຟາ
ີ ານອະທິ ບາຍ ລະບຸໃນບ ົດວິພ າກຜນ
ົ
້ ເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ ແຕກ. ເຊິື່ ງໄດມ
້ ກ
ກະທົບທາງດາ້ ນສີື່ ງແວດລອ
້ ມ ບ ົດວິພາກ, ເຊີື່ ງໃນບ ົດວີພາກດື່ງັ ກາື່ ວໄດສ
້ າ້ ງຜ ົນກະທົບໜອ
້ ຍກວາື່ ແລະ ທຽບບື່ ໄດເ້ ລີຍກ ັບ
ບ ັນດາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າອື່ ນໆ ທີື່ ມີຂະໜາດໃຫຍ ື່ ທີື່ ມີຢື່ແລວ
້ ຫລ ກາລ ັງດາເນີນການຂອະຍາດ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.
ຫລາຍຄງ,
ັ້ ບ ັນດາໂຄງການດື່ງັ ກາື່ ວ ໄດຮ
້ ັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກ ົງ ຫລ ໂດຍທາງອອ
້ ມຈາກສະຖາບ ັນການເງິນຕື່າງ
ຊາດ ເຊັື່ ນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເຊິື່ ງໄດຮ
້ ັບການລາຍງານວາື່ ໂຄງການດື່ງັ ກາື່ ວໄດ ສ
້ ະເໜີ ໂຄງການເພື່ ອກຢ
້ ມເງິນ
ຈາກທາງທະນາຄານດື່ງັ ກວາື່ .

ຈາກບ ົດວິພ າກຂອງບລິສ ັດທີື່ ປກສາ ບ ົດວິພ າກ ເຊິື່ ງໄດພ
ັ ທະນາຜນ
ົ ກະທົບທາງສ ັງຄ ມ
ົ
້ ດ

ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)
ແລະ ສິື່ ງແວດລອ
້ ມ ຈາກໂຄງການດື່ງັ ກວາື່ ຕາມມາດຕະຖານ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເພື່ ອປະກອບໃສໃື່ ນການຂກ,້
ໂດຍສະເພາະແນໃື່ ສບ
ື່ ົດວິພາກທາງຜ ົນກະທົບທາງດາ້ ນສ ັງຄ ົມ ແລະ ແຜນການຕາື່ ງໆ.
ພວກຂ າ
ັ ດາບລິສ ັດ, ພາກສວ
ັ ດານ ັກລ ົງທຶ ນ ຈະໄດ ຮ
ົ ຮຽນຈາກຄວາມ
້ ພະເຈົ້າ ຮຽກຮອ
້ ງໃຫ້ ບນ
ື່ ນລ ັດ ລວມທັງ ບນ
້ ັບບດ
້ ອ
ຜິດພາດ ຈາກຫລາຍຝາື່ ຍ ໃນໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ ແລະ ຄວນຄານຶງເຖຶງສິື່ ງແວດລອ
້ ມ ແລະ ສິດທະ
້ ເປັນອ ັນດ ັບທາອິດ ກອ
ມະນິດ ຂນ
ື່ ນລາຍໄດຈ
້ າກຜ ົນຕອບຮ ັບ.
.
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້ ອ
ແຜນວາດທຸລະກິດ ບລິສ ັດ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ ຈາກ ັດ (ທີື່ ມາ: ເວປໄຊ)

້ ນເພີ້ມເຕີມທີື່ :
ສອບຖາມຂມ
ພາສາອ ັງກິດ, ມາກ ທາກຸບ, ທີື່ ປຶກສາດ້ານຂື່າວສານ & ການປະສານງານ, ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ,
+66 (0) 81-452-6329, marc@manushyafoundation.org
ພາສາໄທ, ພອນປະວີ ປິຕິຍ ົນ, ນ ັກວິໃຈດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະເທດໄທ, ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ,
+66 (0) 80-235-9270, pornpavee@manushyafoundation.org
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ຖະແຫລງການຂອງ ເຄື່ ອຂາື່ ຍທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິ ມະນຸດແຫງື່ ປະເທດໄທ ກຽື່ ວກ ັບເຂື່ ອນລາວແຕກ
້ ອ
(ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ
້ ເຊປຽນ-ເຊນານ
້ ຍ)

ກຽື່ ວກ ັບ ເຄື່ ອຄື່າຍທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ ອຄື່າຍສິດທິມະນຸດ
ເຄື່ ອຄື່າຍທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ ອຄື່າຍສິດທິມະນຸດ(TBHRN) ແມນ
ື່ ການບື່ ເປັນທາງການ, ເຊິື່ ງປະກອບດ້ວຍນ ັກທຸລະກິດ ແລະ
້ ກ ັບລ ັດຈາກທ້ອງຖີື່ ນ,
ການຮວ
ັ ້ ບື່ ຂນ
ື່ ມມກ ັນກ ັບນ ັກສິດທິມະນຸດ, ຜ້ນາຊຸມຊ ົນ, ນ ັກວິໄຈ, ນ ັກວິຊາການ, ອ ົງການຈ ັດຕງທີື່
ລະດ ັບຊາດ ແລະ ລະດ ັບພາກພ້ນ, ເຊິື່ ງບ ັນດາຜ້ເຂົ້າຮວ
ື່ ມດງື່ ັ ກວາື່ ໄດ້ຮວ
ື່ ມມກ ັນໃນການປົກປ້ອງ ຊຸມ
ື່ ຊ ົນໃນທ້ອງຖິື່ ນເປັນໃຈ
ກາງບໃນການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມຫລ ັກສິດທິມະນຸດຂອງລາດຊະອານາຈ ັກໄທ. ເຄື່ ອຄື່າຍດງື່ ັ ກາື່ ວໄດ້ເຂົາ້
ຮວ
ື່ ມວຽກງານສະໜັບສະໜນທາງດ້ານການໃຫ້ຄາປກສາ, ການເປີດບ ົດສ ົນທະນາ, ການຕິດຕາມປະເມີນ ທຸລະກິດ ແລະ
້
ສິທິມະນຸດຈາກການໃຫ້ຄາໜັນຈາກທາງລ
ັດຖະບານລາດຊະອານາຈ ັກໄທ, ໂດຍສະເພາະໃນການເຂົ້າຮວ
ື່ ມ ໃນການ
້ ນເພີ້ມເຕີມກຽື່ ວກ ັບ ເຄື່ ອ
ພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນແຜນການລະດ ັບຊາດ ດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ຂມ
ຄື່າຍທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ ອຄື່າຍສິດທິມະນຸດ(TBHRN) ແລະ ບ ົດບາດ ສາມາດເຂົ້າເບິື່ ງໄດທ
້ ື່ ີ
https://www.manushyafoundation.org/coalition-building-workshop-report
ກຽື່ ວກ ັບ ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ
້ ແຂງໃຫ້ກ ັບຊຸມຊ ົນໃນການພັດທະນາ
ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ ແມນ
ື່ ມນລະນິທິທື່ ີເຮັດວຽກກຽື່ ວກ ັບການສື່ງົ ເສີມຄວາມເຂັມ
ດ້ານສິດທິມະນຸດ, ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທິຂອງສ ັງຄ ົມ ແລະ ການມີສື່ວນຮວ
ື່ ມເພື່ ອສ ັນຕິພາບ, ການຂ ັບເຄື່ ອນ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມແຂງ. ຈາກຄວາມກ ັງວ ົນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນປະເທດໄທ, ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ ໄດ້
້ ແຂງໃຫ້ແກຊ
ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແບບກ ັບດ້ານ ໂດຍການຮ ັບປະກ ັນໃນການຊວ
ັ້
ື່ ຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ
ື່ ຸມຊ ົນ ຜື່ານຂນຕອນ
ຕື່າງໆໂດຍີງໃສບ ົດວິໄຈທີື່ ເອົ າຫລ ັກຖານຈາກຊຸມຊ ົນເປັນຫລກ
ັ ; ການພັດທະນາ ການປະເມີນຜນ
ົ ລະດ ັບຊາດ ໃນເລື່ ອງຂອງ
້ ແຂງໃນດ້ານຄວາມຮເ້ ລື່ ອງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໃຫ້
ທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ; ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ແກື່ ເຄື່ ອຄື່າຍທຸລະກິດ ແລະ ເຄື່ ອຄື່າຍສິດທິມະນຸດ, ເຄື່ ອຄາື່ ຍລະດ ັບຊາດ ທີື່ ລວມເອົ າບ ັນດາຊຸມຊ ົນ, ນ ັດວິຊາການ ແລະ
້ ນເພີ້ມເຕີມກຽື່ ວກ ັບວຽກຂອງ ມນລະນິທິ ມະນຸດສະຍະ, ເຂົ້າເບິື່ ງໄດທ
ຊຽື່ ນຊານ. ຂມ
້ ື່ ີ:
https://www.manushyafoundation.org
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