
ການເຊ ື້ອເຊນີໃຫື້ສ  ົ່ງບ  ດເລ ົ່ ອງ: ນກັເຄ ົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ ໃນເມ  ອງທີົ່ ປົ່ຽນແປງຊວີດິຂອງແມ ົ່ຍງິໃນ 

ສປປ ລາວ 

 

ຫ  ວຂ ື້: ‘ເຖງິເວລາແລື້ວ: ນກັເຄ ົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ ໃນເມ  ອງທີົ່ ປົ່ຽນແປງຊວີດິຂອງແມ ົ່ຍງິ’ 

ກ  ານ  ດເວລາສ  ົ່ງ: 25 ມນີາ 2018 

ເປີດໃຫື້: ນກັຂົ່າວ, ນກັສກຶສາຂະແໜງສ ົ່ ສານມວນຊ  ນ ຢ ົ່ ສປປ ລາວ  

ເນ ົ່ອງໃນໂອກາດວນັແມ ົ່ຍງິສາກ  ນ 2018, ອ  ງການ UNESCO ປະຈ  າບາງກອກ ປະເທດໄທ ເຊ ື້ອເຊນີໃຫື້ນກັ

ຂົ່າວ ແລະ ນກັສກຶສາຂະແໜງສ ົ່ ສານມວນຊ  ນໃນ ສປປ ລາວ ຊົ່ວຍສົ່ອງແສງນກັເຄ ົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊ  ນນະບ  ດ 

ແລະ ໃນເມ  ອງ ທີົ່ ໄດື້ປົ່ຽນແປງຊວີດິຂອງແມ ົ່ຍງິ.  

ຄະນະກ  າມະການຂອງອ  ງການ UNESCO ຈະຄດັເລ ອກສາມເລ ົ່ ອງ ແລະ ຈະນ  າສະເໜີເລ ົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວລ  ງໃນເວັບ

ໄຊຂອງອ  ງການ UNESCO ບາງກອກ ແລະ ນກັຂຽນທງັສາມຈະຖ ກເຊ ື້ອເຊນີເຂ ື້າຮົ່ວມການສະເຫີຼມສະຫຼອງ ວນັ

ເສລີພາບຂົ່າວສານໂລກ ຫຶຼ World Press Freedom Day ໃນວນັທີ 3 ພຶດສະພາ ທີົ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. 

(ທາງອ  ງການ UNESCO ຈະຮບັຜິດຊອບຄົ່າເດນີທາງ, ຄົ່າພກັເຊ ົ່ າ ແລະ ຄົ່າອາຫານໃຫື້ຜ ື້ເຂ ື້າຮ ົ່ວມ).  

ສ  າລບັອ  ງການ UNESCO, ບ  ດບາດຍງິຊາຍເປັນຫຼກັການດື້ານສດິທິມະນດຸ ເຊິົ່ ງເປັນເງ  ົ່ອນໄຂເບ ື້ອງຕ  ື້ນໃນການ

ພດັທະນາທີົ່ ແນໃສົ່ບກຸຄ  ນແບບຍ ນຍ  ງ, ແລະ ເປັນເປ ື້າໝາຍໃນຕ  ວ. ດື້ວຍການສົ່ອງແສງລ  ງໃນບ  ດເລ ົ່ ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວ, 

ອ  ງການ UNESCO ມເີປ ື້າໝາຍໃນການປ ກຈດິສ  ານກຶກ ົ່ຽວກບັບ  ດບາດຍງິຊາຍ ແລະ ສ  ົ່ງເສມີການຮບັຮ ື້ແມ ົ່ຍງິ 

ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃຫື້ແມ ົ່ຍງິໃນສ ົ່ ມວນຊ  ນ. ຫ  ວຂ ື້ຂອງການແຂົ່ງຂນັຄ ັື້ງນີື້ ແມ ົ່ນມຄີວາມສອດຄົ່ອງກບັການ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງວນັແມ ົ່ຍງິສາກ  ນຂອງປີນີື້, “ເຖງິເວລາແລື້ວ: ນກັເຄ ົ່ ອນໄຫວໃນເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ ໃນເມ  ອງທີົ່

ປົ່ຽນແປງຊວີດິຂອງແມ ົ່ຍງິ”.  



ລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດື້ເຊັນ ສ  ນທິສນັຍາວົ່າດື້ວຍການລ  ບລື້າງການຈ  າແນກຕ ົ່ ແມ ົ່ຍງິ ໃນປີ 1981. ອງີ

ຕາມອ  ງການເພ ົ່ ອແມ ົ່ຍງິຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, “ສິົ່ ງທື້າທາຍຫຼກັຕ ົ່ ບ  ດບາດຍງິຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ຄ ໃຫື້ແມ ົ່ຍງິ 

ແລະ ເດັກຍງິສາມາດເຂ ື້າເຖງິກາລະໂອກາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເທ ົ່ າທຽມກບັຜ ື້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ ົ່ຍງິໃນ

ເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ ແມ ົ່ຍງິທີົ່ ດ ື້ອຍໂອກາດ. ການບ ົ່ ຮ ື້ໜງັສ , ສຂຸະພາບການຈະເລີນພນັທີົ່ ບ ົ່ ແຂງແຮງ, ຄວາມບ ົ່ 

ໝັື້ນຄ  ງດື້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບ ົ່ມສີົ່ວນຮົ່ວມໃນຂ  ງເຂດເສດຖະກດິ ເປັນບ ລິມະສດິສ ງສດຸໃນການ

ພດັທະນາສ  າລບັແມ ົ່ຍງິ.”  

ແມ ົ່ຍງິມບີ  ດບາດສ  າຄນັໃນສງັຄ  ມລາວ, ແຕົ່ສົ່ວນໃຫຍົ່ຈະຢ ົ່ໃນຂະແໜງການທີົ່ ບ ົ່ ເປັນທາງການ ແລະ ບ  ດບາດຂອງ

ເຂ າເຈ ື້າຈະບ ົ່ ເປັນທີົ່ ຍອມຮບັໃນສງັຄ  ມ.  

ວນັແມ ົ່ຍງິສາກ  ນ 2018 ເປັນໂອກາດສື້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫື້ແກ ົ່ແມ ົ່ຍງິໃນທກຸສະພາວະ, ຢ ົ່ເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ 

ໃນເມ  ອງ, ແລະ ເລັົ່ ງການເຄ ົ່ ອນໄຫວທ ົ່ວໄປສ  າລບັສດິທິແມ ົ່ຍງິ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຍດຸທິທ  າທ  ົ່ວ

ໂລກ.  

ລາຍລະອຽດການສ  ົ່ງບ  ດເລ ົ່ ອງ:  

ບ  ດເລ ົ່ ອງຕື້ອງສອດຄົ່ອງກບັຄວາມຕື້ອງການດ ັົ່ງນີື້: 

- ບ  ດເລ ົ່ ອງຕື້ອງຂຽນເປັນພາສາອງັກດິ ຫຼ  ພາສາລາວ; ການສ  ົ່ງບ  ດເລ ົ່ ອງເປັນພາສາອງັກດິແມ ົ່ນຕື້ອງ

ຂຽນ ລະຫວົ່າງ 400 ຫາ 800 ຄ  າ.  

- ຄດັເລ ອກເລ ົ່ ອງດຽວທີົ່ ເປັນເອກະລກັແລະຕອບໂຈດຂອງຫ  ວຂ ື້, ເຊິົ່ ງສະແດງໃຫື້ເຫັນນກັເຄ ົ່ ອນໄຫວໃນ

ເຂດຊ  ນນະບ  ດ ແລະ/ຫຼ  ໃນເມ  ອງທີົ່ ປົ່ຽນແປງຊວີດິຂອງແມ ົ່ຍງິໃນ ສປປ ລາວ. ອາດຈະໝາຍເຖງິ ຜ ື້

ຊາຍ ຫຼ  ແມ ົ່ຍງິທີົ່ ເຮັດວຽກເພ ົ່ ອຊົ່ວຍເຫຼ ອແມ ົ່ຍງິໃນການອື້າງສດິຂອງຕ  ນ / ຮ ື້ເຖງິສກັກະຍາພາບຂອງ

ຕ  ນ, ຜ ື້ທີົ່ ເຮັດວຽກກົ່ຽວກບັການເຂ ື້າເຖງິກາລະໂອກາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີົ່ ເທ ົ່ າທຽມກບັຜ ື້ຊາຍ.  

- ທົ່ານສາມາດແຕົ່ງເລ ົ່ ອງໃນຮ ບແບບທີົ່ ທົ່ານຕື້ອງການ: ທົ່ານສາມາດແຕົ່ງເປັນບ  ດຄວາມ, ເປັນຊວີະ

ປະຫວດັ, ເປັນບ  ດສ  ນທະນາ, ເປັນກາບກອນ, ຫຼ  ເປັນນທິານກ ົ່ໄດື້. ໃຫື້ທົ່ານໃຊື້ຄວາມຄດິສື້າງສນັ; 

ແຕົ່ງເລ ົ່ ອງທີົ່ ອົ່ານງ ົ່າຍສາມາດດງຶດ ດຄວາມສ  ນໃຈຂອງຜ ື້ອົ່ານໃນເລ ົ່ ອງຂອງຊວີດິແມ ົ່ຍງິໃນ ສປປ 

ລາວ. 

ການສະໝກັ: 

ທກຸການສະໝກັ ແລະ ບ  ດເລ ົ່ ອງແມ ົ່ນຕື້ອງໄດື້ສ  ົ່ງກ ົ່ອນວນັທີ 25 ມນີາ ໂດຍແຈ ື້ງລາຍລະອຽດການຕດິຕ ົ່ ຜ ື້ຂຽນທີົ່  

ci.bgk@unesco.org ຫຼ  ຜົ່ານເວັບໄຊ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAWFZNLplotvt0xBAg4bjagp5kFQUL0BIifnISjyf

BUCYg/viewform?c=0&w=1  

ຖື້າທົ່ານມຄີ  າຖາມເພີົ່ ມເຕມີ, ສາມາດຕດິຕ ົ່ ອ  ງການ UNESCO ບາງກອກ ທີົ່  ci.bgk@unesco.org  
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