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ບົດລາຍງານວາ່ດວ້ຍເສລພີາບໃນການເຊືອ່ຖສືາສະໜາສາສາກນົຢ  ່ສປປ ລາວ  

ສະບບັປ ີ2016 

 

ບົດສະຫ ບຸຫຍໍ ້ 

 

ລັດຖະທໍາມະນ ນ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງ “ມີສິດ ແລະ ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖື 

ສາສະໜາ.” ນອກຈາກນ້ັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 315 ໂດຍມີເຈດຈໍານົງ 

ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ ຂະຫຍາຍເງ່ືອນໄຂ 

ການຈົດທະບຽນຕ່ໍສາສະໜາພຸດ ເຊ່ິງເປັນສາສະໜາທີ່ມີການເຊ່ືອຖືຫ າຍສຸດໃນປະເທດ ແລະ 

ກໍານົດບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນຖານະເປັນຜ ້ໄກ່ເກ່ຍຂ້ັນສຸດທ້າຍ ຕ່ໍທຸກກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ 

ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄ່ືອນໄຫວ. ໃນທ້າຍປີ 2016, ລັດຖະບານລາວ ຍັງຢ ່ໃນຂ້ັນຕອນການຮ່າງຄໍາສັ່ງແນະນໍາ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ເພ່ືອອະທິ ບາຍວິທີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດດ່ັງກ່າວ. ລັດຖະບານ 

ຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການຕ່ໍສ່ີກ່ ຸມສາສະໜາໃຫຍ່ (ຄື: ສາສະໜາພຸດ, ຄຣິສຕຽນ, ອິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ), 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາສະໜາອ່ືນໆຕ້ອງ ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ໜ ່ງໃນກ່ ຸມສາສະໜາທີ່ໄດ້ກ່າວ 

ເຖິງນ້ັນ. ອີງຕາມຜ ້ນໍາສາສະໜາຕ່າງໆ, ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາຢ ່ລາວ ມີທ່່າອ່ຽງຫ ຸດລົງຢ ່ຕາມ 

ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ; ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ບ່ໍສັງກັດລັດ (NGOs) ກ່າວວ່າ: ການຈໍາກັດທີ່ມີຕ່ໍບັນດາກຸ່ມ 

ສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຫ ື ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຈົດທະບຽນ ໂດຍສະເພາະກ່ ຸມສາສະໜາ 

ຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ ຍັງຄົງມີຢ ່ໃນລະດັບສ ງແບບບ່ໍສົມສ່ວນຕາມບາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

ຍັງມີການລາຍງານຕ່ໍເນ່ືອງກ່ຽວກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໂດຍ ສະເພາະຢ ່ຕາມບ້ານຫ່າງໄກ 

ໂດດດ່ຽວ ທີ່ດໍາເນີນການຈັບກຸມ, ກັກຕົວ ແລະ ຂັບໄລ່ຜ ້ເຊ່ືອຖືສັດທາສາສະໜາ ສ່ວນນ້ອຍຕ່າງໆ 

ເວົ້າສະເພາະສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນ. ຕົວຢ່າງ: ມີຫ າຍບົດລາຍງານເວົ້າເຖິງການກັກ ຕົວສາສະນິກະຊົນ 

ຄຣິສຕຽນທີ່ສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສາສະໜາຂອງເຂົາເຈ້ົາ ກ່ໍຄື ການກັກຕົວ ຫ ື ການກັກເອກະສານ 

ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຢຸດຕິຄວາມເຊ່ືອຄວາມສັດທາຂອງຕົນ. ສາ ສະນິກະຊົນ 

ຄຣິສຕຽນຫ າຍກຸ່ມນິກາຍ ຍັງໄດ້ລາຍ ງານກ່ຽວກັບບັນຫາຄົງຄ້າງຕ່າງໆທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເຊ່ັນ: 

ການຈົດທະບຽນຮັບຮ ້ ແລະ ການກ່ໍສ້າງໂບດໃນບາງເຂດ. ມີການລາຍງານເລ້ືອຍໆວ່າ: ສາສະນິກະຊົນ 

ຄຣິສຕຽນທີ່ເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາຢ ່ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ອ່ືນໆທີ່ບ່ໍໄດ້ຖືກຈົດທະບຽນ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ 

ຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາຂອງຕົນນ້ັນ ໃນບາງກໍລະນີ ເຂົາເຈ້ົາກາຍເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການ ຖືກນາບຂ່  . 

ສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນຫ າຍກ່ ຸມນິກາຍ (ບາງກ່ ຸມມີຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບ ການແກ້ໄຂເປັນເວລາ 
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ດົນແລ້ວ) ໄດ້ແລກປ່ຽນໃຫ້ຮ ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ຈະບ່ໍຈົດທະບຽນຮັບຮ ້ສາສະໜາໃໝ່ ຈົນກ່ວາຄໍາສັ່ງແນະນໍາ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດ 315 ຈະອອກ.  

 

ຄວາມເຄັ່ງຕ ງ ຍັງມີຕ່ໍເນ່ືອງ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນເຂດຊົນນະບົດ) ລະຫວ່າງຜ ້ທີ່ເຊ່ືອຖືຜີເຊ່ິງເປັນຄວາມເຊ່ືອ 

ດ້ັງເດີມ ກັບຊຸມຊົນສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ມີຫ າຍບົດລາຍງານ ບອກໃຫ້ຮ ້ວ່າ: 

ໃນບາງກໍລະນີ ຜ ເ້ຊ່ືອຖືຜີ ໄດ້ໄປລົບກວນພິທີຝັງສົບຂອງສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນ,  ບົດລາຍງານເຫ ົ່ານ້ັນ 

ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ຕ່ືມອີກວ່າ: ສະພາບການຊັກຊວນຄົນໜ່ ຸມໃຫ້ພາກັນເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣສິຕຽນ ຫ ື 

ການປະຕິເສດຂອງຜ ້ເຊ່ືອ ຖືຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງທີ່ບ່ໍຍອມເຂ້ົາຮ່ວມພິທິກໍາທາງສາສະໜາ 

ເຊ່ິງບ່ໍແມ່ນພິທິກໍາຂອງຄຣິສຕຽນພາຍໃນ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ບາງຄ້ັງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ ້ນ 

ພາຍໃນຊຸມຊົນ.  

  

ເດືອນກັນຍາ ປີ 2016, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນ 

ທາງການ, ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທ່ານໄດ້ເນ້ັນໜັກຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ມີຕ່ໍການສົ່ງ 

ເສີມຄວາມເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. ເດືອນກຸມພາຂອງປີດຽວກັນ, 

ທາງ ຄະນະຜ ້ແທນຈາກຫ້ອງການເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາສາກົນ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່ໍໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ພະນັກງານລັດປະຕິບັດ 

ຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ລາວ ມີຕ່ໍສາກົນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ: ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ປະຕິບັດກົດ 

ໝາຍ ກ່ໍຄື ພົບປະສົນທະນາກັບບັນດາຊຸມຊົນສາສະໜາຕ່າງໆ.  ພະນັກງານສະຖານທ ດສະຫະລັດອາເມລິ 

ກາ ຍັງຍົກບາງກໍລະນີທີ່ພົວພັນກັບເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ ເພ່ືອສົນທະນາແລກປ່ຽນກັບທາງລັດ 

ຖະບານລາວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍມີຄວາມພະຍາຍາມສືບຕ່ໍການສົນທະນາແລກປ່ຽນແບບເປີດກ້ວາງ 

ແລະ ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຕໍ່ຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ລວມທັງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ສະບັບໃໝ່. ທາງສະຖານທ ດເອງ ກ່ໍມີການຕິດຕ່ໍພົວພັນຢ່າງເປັນປະຈໍາປົກກະຕິກັບທາງພະນັກງານຂອງ 

ກະຊວງ ພາຍໃນ (MOHA) ແລະ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC) ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕ້ັງສາສະໜາ. ນອກຈາກນ້ັນ, ພະນັກງານສະຖານທ ດ ຍັງຕິດຕ່ໍພົວພັນ 

ຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບທາງຜ ້ ນໍາສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຕ່າງໆ ເພ່ືອຊອກຮ ້ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເຂົາເຈ້ົາ 

ຜະເຊີນ ອັນເປັນການຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາຂອງຕົນ.  

 

I. ປະຊາກອນທາງສາສະໜາ  
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ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະເມີນວ່າ: ປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ມີປະມານ 7.0 ລ້ານຄົນ (ຕົວເລກ 

ປະເມີນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016). ອີງຕາມການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຢ ່ອາໄສທົ່ວປະເທດຂອງ 

ສປປ ລາວ ໃນປີ 2015, ປະຊາກອນລາວ 64.7 ສ່ວນຮ້ອຍເປັນພຸດທະສາສະນິກະຊົນ, 1.7 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ເປັນ ຄຣິດສຕຽນສະນິກະຊົນ, 31.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ບ່ໍມີສາສະໜາ, ແລະ ອີກທີ່ເຫ ືອ 2.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ລະບຸວ່າ: 

ເຊ່ືອຖືສາສະໜາອ່ືນໆ ຫ ື ສາສະໜາທີ່ຍັງບ່ໍທັນຖືກຈົດທະບຽນຮັບຮ ້ເປັນທາງການເທື່ອ. ສາສະໜາພຸດ 

ນິກາຍເທຣາວາດາ ເປັນສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນເຜ່ົາລາວ ຫ ື “ລາວລຸ່ມ” ເຊ່ິງເປັນປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ 

ຂອງປະເທດ ກວມເອົາ 53.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ອີງຕາມອົງການ LFNC ແລະ MOHA, 

ປະຊາກອນ ສ່ວນທີ່ເຫ ືອ ປະກອບມີຢ່າງໜ້ອຍ 48 ຊົນເຜ່ົາ, ເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຊ່ືອຖືຜີ ແລະ ບ ຊາ 

ວນິຍານບັນພະບຸຣຸດ. ການເຊ່ືອຖືຜີ ສ່ວນຫ າຍພົບໃນກ່ ຸມໄຕ-ຈີນ ເຊ່ັນ: ໄຕດໍາ ແລະ ໄຕແດງ ກ່ໍຄື ມອນ-

ຂະແມ ແລະ ກ່ ຸມພະມ້າ-ຕິເບດ. ໃນກ່ ຸມລາວລຸ່ມ, ຄວາມເຊ່ືອຫ າຍໆຢ່າງຂອງການເຊ່ືອຖືຜີທີ່ມີກ່ອນ 

ການເຂ້ົາມາຂອງສາສະໜາພຸດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮ່ວມເຂ້ົາໃນການປະຕິບັດທາງພຸດນິກາຍເທຣາວາດາ 

ໂດຍສະເພາະຢ ່ຕາມບັນດາເຂດ ຊົນນະບົດ. ຜ ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂຣມັນຄາໂຕລິກ, 

ນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ, ອິດສລາມ, ບາຮາຍ, ພຸດນິກາຍມາຫາຍານາ ແລະ ລັດທິເຕົາ ເມ່ືອລວມເຂ້ົາກັນແລ້ວ 

ມີໜ້ອຍກ່ວາ 3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ. ລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ນິຍາມຜ ້ບ່ໍເຊ່ືອໃນພະເຈ້ົາ 

ແລະ ຜ ້ເຊ່ືອຖືຜີວ່າເປັນ “ຜ ບ່ໍ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາ.”  

 

II. ສະຖານະພາບກຽ່ວກບັການເຄາົລບົເສລພີາບທາງດາ້ນການເຊື່ອຖືສາສະໜາ ຂອງລດັຖະບານ 

 

ໂຄງຮາ່ງນິຕກິໍາ  

ລັດຖະທໍາມະນ ນ ກໍານົດສິດ ແລະ ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖືສາສະໜາ ແລະ ກໍານົດວ່າ:  ພົນລະ 

ເມືອງລາວທຸກຄົນ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕ່ໍໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວກັບສາສະໜາຄວາມເຊ່ືອ ຫ ື ຊົນເຜ່ົາຂອງ 

ເຂົາເຈ້ົາ. ລັດຖະທໍາມະນ ນ ຍັງກໍານົດໄວ້ອີກວ່າ: ລັດ ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງທຸກກິດຈະກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ 

ຕາມກົດໝາຍຂອງພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ແລະ ສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະໜາອ່ືນໆ, “ລະດົມ ແລະ ຊຸກຍ ້” 

ພະສົງ, ສາມະເນນໃນສາສະໜາພຸດ ກ່ໍຄື ນັກບວດຂອງສາສະໜາອ່ືນໆໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ບັນດາກິດຈະກໍາ “ທີ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.” ພ້ອມນ້ັນ, ລັດຖະທໍາມະນ ນ 

ຍັງຈໍາກັດທຸກການກະທໍາທີ່ ແບ່ງແຍກສາສະໜາ ແລະ ຊ້ັນຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ. ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ເລກທີ 92 ທີ່ອອກມາໃນປີ 2002 ໄດ້ກໍານົດບັນດາລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ. 

ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2016, ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 315 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ປົກປ້ອງການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາຢ  ່ສປປ ລາວ ເພ່ືອປ່ຽນແທນດໍາລັດເລກທີ 92. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ດໍາລັດ 
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

4 

ສະບັບໃໝ່ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດຢ່າງສົມບ ນເທື່ອ ເນ່ືອງຈາກບ່ໍທັນມີຄໍາສັ່ງແນະນໍາ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ; ນອກຈາກນ້ັນ, ອີງຕາມຂ້ໍມ ນທີ່ມີ ໃນທ້າຍປີ 2016 ເຫັນວ່າ: ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ 

ບ່ໍໄດ້ມີການເຜີຍແພ່ຢ່າງເປັນທາງການ ນອກເໜືອຈາກທີ່ມີແລກປ່ຽນກັບພະນັກງານອາວຸໂສຈໍານວນໜ ່ງ 

ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງສາສະໜາ.  

 

ລັດຖະທໍາມະນ ນ ກ່ໍຄື ດໍາລັດ 92 ແລະ 315 ກໍານົດວ່າ: ການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ ຄວນຮັບໃຊ້ຜົນປະ 

ໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ໂດຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການສ ກສາ ແລະ ແນະນໍາຜ ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາຂອງ 

ຕົນໃຫ້ປະພ ດຕົນເປັນພົນລະເມືອງດີ.  

 

ລັດຖະບານ ຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການຕ່ໍສ່ີກ່ ຸມສາສະໜາຄື: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣິສຕຽນ, ສາສະໜາ 

ອິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ, ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ່ ຸມສາສະໜາອ່ືນໆ ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ໜ ່ງໃນສ່ີຂອງກ່ ຸມ 

ສາສະ ໜາທີ່ລັດຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ກ່ ຸມສາສະນິກະຊົນຄຣິດສຕຽນທີ່ຖືກຮັບຮ ້ ແມ່ນຢ ່ໃນຂອບເຂດ 

ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ໂບດຄາໂຕລິກ, ໂບດຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ (LEC), ແລະ ໂບດຄຣິສຕະຈັກ 

ວັນເສົາ. ທຸກກ່ ຸມນິກາຍຍ່ອຍສາສະໜາຄຣິດຕຽນທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຕ້ອງການຖືກຮັບຮ ້ 

ຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນຕ້ອງຈົດທະບຽນໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ ່ງຂອງ LEC ຫ ື ຄຣິດສຕະຈັກວັນເສົາ, 

ແທນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການ ຮັບຮ ແ້ບບແຍກສະເພາະ.  

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ 92 ແລະ 315, ເກືອບທຸກດ້ານຂອງການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາເຊ່ັນ: ການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມ, 

ການເຮັດພິທີກາ ໍທາງສາສະໜາ, ການປຸກສ້າງບ່ອນສັກກະລະບ ຊາ, ການດັດແປງໂຄງສ້າງສາສະນະສະ 

ຖານທີ່ມີຢ ່ ແລະ ການສ້າງບ່ອນເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາແຫ່ງໃໝ່ຢ ່ຕາມບ້ານ ທີ່ຍັງບ່ໍທັນມີບ່ອນເຕ້ົາ 

ໂຮມຊຸມນຸມ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວວ່າ: ສາສະໜາດ່ັງກ່າວ 

ຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຫ ື ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ ່ສ ນກາງແລ້ວຫ ືບ່ໍ. ບາງກໍລະນີ ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານການ 

ຮັບຮອງຈາກ MOHA ຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ. ພາຍໃຕ້ດໍາລັດສະບັບໃໝ່, ສາສະໜາພຸດ ກ່ໍຄືສາສະໜາອ່ືນໆ 

ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ຈະຕ້ອງເຄ່ືອນໄຫວພາຍໃຕ້ລະບຽບການອັນດຽວກັນ ເຊ່ິິງໃນເມ່ືອກ່ອນ 

ຫ າຍໆເງ່ືອນໄຂເຫ ົ່ານ້ີ ແມ່ນບ່ໍໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບເຂົາເຈ້ົາ.  

 

ດໍາລັດ 92 ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງເຜີຍແພ່, ຈັດພິມ ແລະ ນໍາເຂ້ົາບັນດາສ່ືຄໍາສອນສາສະໜາ, ມີສິດເປັນ 

ເຈ້ົາຂອງ ແລະ ສ້າງບ່ອນສັກກະລະບ ຊາ, ແລະ ຕິດຕ່ໍພົວພັນກັບກ່ ຸມສາສະໜາຢ ່ຕ່າງປະເທດ. ສິດເຫ ົ່ານ້ີ 

ແມ່ນ ມີສະໜອງໃຫ້ເມ່ືອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະບວນການຮັບຮອງທີ່ມີ.  



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ຈຸດປະສົງທີ່ກ່າວໄວ້ໃນດໍາລັດ 315 ແມ່ນເພ່ືອກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ, ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ 

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາສໍາລັບນັກບວດ, ນັກສອນສາສະໜາ, 

ສາສະນິກະຊົນ ຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ, ແລະ ກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ 

ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ, ເພ່ີມທະວີຄວາມສາມະຄີກົມກຽວລະຫວ່າງສາສະນິກະຊົນຂອງກ່ ຸມ 

ສາສະໜາຕ່າງໆ, ແລະ “ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ.”  

 

ດໍາລັດ 315 ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ເຊ່ິງບ່ໍທັນຮ ້ເທື່ອວ່າ: ອໍານາດການປົກຄອງ ຈະຕີຄວາມ 

ໝາຍຂອງດໍາລັດດ່ັງກ່າວໃນລັກສະນະຄືແນວໃດແດ່. ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ເພ່ີມບົດບາດໃຫ້ MOHA 

ໃນການຢຸດຕິ ທຸກກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊ່ືອ ທີ່ບ່ໍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ, 

ກົດໝາຍ ຫ ື ລະ ບຽບການຕ່າງໆພາຍໃນລາວ. ອີງຕາມດໍາລັດດ່ັງກ່າວ, MOHA ອາດຈະຢຸດຕິ 

ທຸກກິດຈະກໍາທາງສະໜາ ທີເ່ປັນໄພຂ່ົມຂ ່ຄຸກຄາມຕ່ໍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມເປັນ 

ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ຫ ື ກະທົບຕ່ໍຄວາມສາມະຄີ 

ຊາດ ຫ  ືຄວາມເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ແລະ ສາສະໜາຕ່າງໆ. ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ 

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ MOHA ຕ້ອງເກັບກໍາຂ້ໍມ ນ ຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ, 

ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ແລະ ລາຍງານ 

ລັດຖະບານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຕ່າງໆ.  

 

ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ເກືອດຫ້າມສ່ວນບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ມີສະຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ 

ທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ບ່ໍໃຫ້ສ້າງຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ ສາສະໜາຕ່າງໆ.  

  

ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ຍັງກໍານົດວ່າ: ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກ ຫ ື ແຕ່ງຕ້ັງເຂ້ົາໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບ 

ການຈັດຕ້ັງສາສະໜາ ຕ້ອງສະເໜີຕ່ໍຂະແໜງພາຍໃນຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ ເພ່ືອຄ້ົນຄ້ວາ, 

ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ. ນອກຈາກນ້ັນ, MOHA ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ຍັງມີສິດອໍານາດໃນ 

ການອອກໃບຢ້ັງຢືນໃຫ້ບັນດາການຈັດຕ້ັງສາສະໜາຕ່າງໆ.  

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດສະບັບໃໝ່, ສາສະໜາທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຢ ່ຫ າຍແຂວງ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ MOHA ຢ ່ 

ຂ້ັນ ສ ນກາງ; ສາສະໜາທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຢ ່ຫ າຍເມືອງ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກພະແນກພາຍໃນແຂວງ; 

ແລະ ສາສະໜາທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຢ ່ຫ າຍບ້ານ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ. 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ຖ້າສາສະໜາໃດ ຕ້ອງ ການເຄ່ືອນໄຫວຢ ່ນອກຂອບເຂດເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ 

ຂອງຕົນ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງພາຍໃນຕາມຂ້ັນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ຖ້າສາສະໜາ 

ໃດໜ ່ງ ຫາກມີແຜນຈະຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງສະສະໜາຢ ່ນອກສາສະນະສະຖານຂອງຕົນ 

ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກອໍານາດ ການປົກຄອງບ້ານ. ຫາກຈະເຮັດກິດຈະກໍາຢ ່ບ້ານອ່ືນ ແມ່ນຕ້ອງ 

ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງ, ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ 

ຖ້າເປັນການເຮັດກິດຈະກໍາຢ ່ເມືອງອ່ືນ, ແລະ ຕ້ອງ ຂໍອະນຸຍາດຈາກອົງການ ຫ ື ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ ່ 

ຂ້ັນສ ນກາງ ຖ້າເປັນການເຮັດກິດຈະກໍາຢ ່ແຂວງອ່ືນ. ສາສະໜາຕ່າງໆ ຕ້ອງສົ່ງແຜນການປະຈໍາປີຂອງຕົນ 

ທີ່ກວມເອົາທຸກກິດຈະກໍາ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ບຸນ ຫ ື ພິທີທາງສາສະໜາເທົ່ານ້ັນ ໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ ຫ ື 

ຂະແໜງການທ້ອງຖ່ິນທົບທວນ, ຄ້ົນຄ້ວາ, ແລະຮັບຮອງລ່ວງ ໜ້າ.  

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ 315, ທຸກອາຄານທີ່ເປັນບ່ອນສັກກະລະບ ຊາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ. ທຸກກິດຈະກໍາທີ່ເປັນການບ ລະນະຮັກສາ, ປົວແປງ ແລະ ກ່ໍ 

ສ້າງສາສະນະສະຖານ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງພາຍໃນຕາມຂ້ັນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ອໍານາດການ 

ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ອາດຈະມີຄໍາເຫັນຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂໍການກ່ໍສ້າງ, ບົວລະບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາສາສະນະ 

ສະຖານ, ແລ້ວນໍາສະເໜີສ່ິງຄ້ົນພົບຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ່ໍເຈ້ົາເມືອງ ແລະ ເຈ້ົາແຂວງ ເພ່ືອພິຈາລະນາ, 

ແລ້ວຈາກນ້ັນ, ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ສ ກສາ, ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 

ທີ່ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ ່ ສາສະນະສະຖານ.  

  

ອີງຕາມດໍາລັດສະບັບໃໝ່, ຜ ້ທີ່ຈະເຂ້ົາບວດໃນສາສະໜາເປັນເວລາຫ າຍກ່ວາສາມເດືອນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍ 

ອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ຕ້ອງມີເອກະສານຕົກລົງຮັບ 

ຈາກການຈັດຕ້ັງສາສະໜາ, ແລະ ເອກະສານຕົກລົງເຫັນດີຈາກຜ ້ປົກຄອງ ຫ  ືຄ ່ສົມຣົດ ຕາມຄວາມ 

ເໝາະສົມ. ສໍາລັບໄລຍະການບວດຕ່ໍາກ່ວາສາມເດືອນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ກ່ໍຄື ຜ ້ປົກຄອງ ຫ ື 

ຄ ່ສົມຣົດ ຕ້ອງໃຫ້ ຄວາມເຫັນດີ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການກໍານົດກ່ຽວກັບການບວດໃນໄລຍະເວລາສ້ັນ 

ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ເນ່ືອງຈາກຜ ້ຊາຍທີ່ເຊ່ືອຖືສາສະໜາພຸດທຸກຄົນ ຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ 

ບວດຢ່າງໜ້ອຍຄ້ັງໜ ່ງໃນຊີວິດຂອງຕົນ ເຊ່ິງພົບເລ້ືອຍໆວ່າ:  ເປັນໄລຍະການບວດທີ່ບ່ໍກາຍສາມເດືອນ.  

 

ສໍາລັບການໄປສ ກສາຮໍ່າຮຽນວິຊາສະເພາະຂອງນັກບວດ ແລະ ນັກສອນສາສະໜາຢ ່ຕ່າງປະເທດ 

ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກທັງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MOES) ແລະ MOHA. 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ນັກ ຮຽນທຸກຄົນທີ່ໄປຮຽນຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງສ ກສາ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ທິການ ແລະ ກິລາ. ການຈັດຕ້ັງສາສະໜາທີ່ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຢ ່ຕ່າງປະເທດ 

ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກຂະແໜງ ພາຍໃນຕາມຂ້ັນທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.  

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ 315, ອົງການ LFNC ອາດຈະສ ກສາອົບຮົມ ແລະ ພົບປະກັບຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາ, 

ນັກບວດ, ນັກສອນສາສະໜາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດ 

ຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍຂອງປະເທດ ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍເພ່ືອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມເຄ່ັງຕ ງລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ແລະ 

ສາສະໜາ ແລະ “ເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ.” ນອກຈາກນ້ັນ, 

ທາງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ຍັງສາມາດຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຂ້ໍກັງວົນຈາກຊຸມຊົນສາສະໜາ 

ຕ່າງໆ ເພ່ືອເຮັດວຽກກັບ ເຈ້ົາໜ້າທີ່ຕໍາຫ ວດ ຫ  ືອໍານາດການປົກຄອງ ເພ່ືອສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ 

ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.  

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ 315, ລັດຖະບານ ສືບຕ່ໍຄວບຄຸມສ່ືສ່ິງພິມທາງສາສະໜາເພ່ືອເຜີຍແພ່ທົ່ວສັງຄົມ 

ເຊ່ິງລວມທັງ ເພ່ືອການນໍາໃຊ້ທາງສາສະໜາເອງ. ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂ້ົາ ແລະ ການພິມ 

ບັນດາສ່ືທາງສາສະ ໜາ ແລະ ການຜະລິດປ້ືມ, ເອກະສານ, ກາໝາຍ ແລະ ສັນຍາລັກຂອງບັນດາ 

ສາສະໜາຕ່າງໆ. MOHA ອາດ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ່ ຸມສາສະໜາກ່ຽວຂ້ອງຢ້ັງຢືນວ່າ: ສ່ືທີ່ນໍາເຂ້ົານ້ັນ 

ແມ່ນມີເນ້ືອໃນສ່ອງແສງເຖິງສາສະໜາ ຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເລ່ືອງສ່ືແທ້-ສ່ືປອມ, ແລະ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ: ສ່ືທີ່ນໍາເຂ້ົານ້ັນ ສອດຄ່ອງກັບຄ່ານິຍົມ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາພາຍໃນ 

ປະເທດ. ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ເກືອດຫ້າມການນໍາ ເຂ້ົາ ຫ ື ສົ່ງອອກສ່ືທາງສາສະໜາໃນຮ ບສ່ືພິມ ຫ ື 

ສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບ່ໍຜ່ານການຮັບຮອງກ່ອນ.  

 

ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ຍັງກໍານົດໃຫ້ນັກບວດໃນສາສະໜາພຸດຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ສໍາລັບນັກບວດໃນສາ 

ສະໜາອ່ືນ ແມ່ນຕ້ອງມີເອກະສານຢ້ັງຢືນເພ່ືອພິສ ດວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຜ່ານການຝ ກອົບຮົມທາງສາສະໜາ 

ຂອງຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ.  

 

ປະເທດລາວ ເປັນລັດພາຄີຕ່ໍສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງ 

ການເມືອງ, ທີ່ມີຖະແຫ ງການກໍານົດໄວ້ວ່າ: ມາດຕາ 18 ວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖື 

ສາສະໜາ ຕ້ອງບ່ໍຖືກຕີຄວາມໝາຍໃນຖານະເປັນການອະນຸຍາດ ຫ ື ຊຸກຍ ້ທຸກກິດຈະກໍາທີ່ບັງຄັບ ຫ ື ກົດ

ດັນບຸກຄົນໃດໜ ່ ງໃນທາງ ກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມເພ່ືອໃຫ້ເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖືສາສະໜາໃດໜ ່ງ ຫ ື ເພ່ືອປ່ຽນ 

ສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊ່ືອຂອງບຸກ ຄົນ, ແລະກໍານົດຕ່ືມອີກວ່າ: ທຸກການກະທໍາທີ່ສ້າງການແບ່ງແຍກ ແລະ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ຈໍາແນກປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ແລະ ກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ຖືວ່າບ່ໍສອດຄ່ອງກັບມາດຕາດ່ັງກ່າວ. 

 

ການປະຕບິັດຂອງລດັຖະບານ  

ມີຫ າຍລາຍງານທີ່ກ່າວເຖິງສາສະນິກະຊົນຂອງສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ທີ່ຕົກເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງຄວາມພະຍາ 

ຍາມບັງຄັບໃຫ້ຢຸດຕິການເຊ່ືອຖື, ຖືກຂັງຄຸກ, ຈັບກຸມ ແລະ ກັກຕົວ. ໃນບາງກໍລະນີ, ມີການລາຍງານວ່າ: 

ເຈ້ົາໜ້າທີ່-ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ຂ່ົມຂ ສ່າສະນິກະຊົນໂປຣແຕັສຕັງວ່າ: ຈະຈັບກຸມ ຫ ື ຂັບໄລ່ອອກຈາກ 

ບ້ານ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາຫາກບ່ໍປະຕິບັດຕາມບາງຄໍາສັ່ງ. ອົງການ NGOs ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງສ້າງການແບ່ງຂ້ັນ 

ຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ມີການສວຍໃຊ້ອໍານາດຂອງເຈ້ົາໜ້າທີ່ ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 

ບາງພາກສ່ວນ, ມີການລາຍງານວ່າ: ບາງພາກສ່ວນ ບ່ໍຮ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງ 

ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖືສາສະໜາ ຫ  ືບ່ໍມີຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ 

ກ່ຽວຂ້ອງເຫ ົ່ານ້ັນ. ຫ າຍສາສະໜາ ກ່າວວ່າ: ເກືອບທັງໝົດ ຖ້າບ່ໍແມ່ນທັງໝົດ ຂອງທຸກກໍລະນີການສວຍໃຊ້ 

ອໍານາດ ແມ່ນເກີດຂ ້ນຢ ່ບັນດາບ້ານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ອີງຕາມບັນດາຜ ້ນໍາສາສະໜາ ແລະ ເຈ້ົາໜ້າທີ່-

ພະນັກງານລັດ, ຍ່ິງ ຢ ່ໄກຈາກນະຄອນຫ ວງຫ າຍເທົ່າໃດ ຍ່ິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສ ງ ທີ່ຈະມີການສວຍໃຊ້ 

ອໍານາດເກີດຂ ້ນ.  

 

ມີຫ າຍລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັບກຸມ ແລະ ກັກຕົວຊາວບ້ານທີ່ເປັນສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນເຊ່ິງສົນທະນາ 

ແລກປ່ຽນສາສະໜາຂອງຕົນກັບປະຊາຊົນທີ່ເຊ່ືອຖືສາສະໜາອ່ືນໆ. ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ທຸກຄົນທີ່ຈັັບ ແມ່ນໄດ້ 

ຮັບການປ່ອຍຕົວ. ຈໍານວນໜ ່ງຖືກປັບໄໝ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ມີການລາຍງານວ່າມີຜ ້ໃດຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ. 

  

ມີອີກຫ າຍລາຍງານຈາກສາສະໜາຕ່າງໆທີ່ວ່າ: ສາສະນິກະຊົນໂປຣແຕັສຕັງຢ ່ບາງບ້ານ ຖືກຈັບກຸມ ຍ້ອນ 

ຈັດການປະຕິບັດທໍາຢ ່ເຮືອນຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍສາສະນິ 

ກະຊົນໂປຣແຕັສຕັງ ທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດຂ ້ນຢ ່ພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາເທື່ອ ຍ້ອນ 

ຜົນຈາກຄໍາສັ່ງໂຈະການອອກໃບອະນຸຍາດກ່ໍສ້າງໂບດ. ອີງຕາມຫ າຍລາຍງານ, ພົບວ່າ: ຜ ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມສະ 

ຖານການກະທໍາຜິດທີ່ພົວພັນກັບສາສະໜາໃນລັກສະນະທີ່ກ່າວເຖິງດ່ັງກ່າວ ກ່ໍຄື ທກຸສະຖານການກະທໍາຜິດ 

ທາງອາຍາ ຖືວ່າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນລະດັບທີ່ໜ້ອຍຫ າຍຈາກກົດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກກັກຕົວເປັນເວ 

ລາດົນ ໂດຍປາສະຈາກການດໍາເນີນຄະດີໃນຊ້ັນສານ ແລ້ວຈ່ິງຄ່ອຍຖືກປ່ອຍຕົວ.  

 

ເດືອນຕຸລາ, ຢ ່ບ້ານຫົວພ , ເມືອງຊຽງຄ້ໍ, ແຂວງຫົວພັນ, ຫ າຍກ່ ຸມສາສະໜາໃນທ້ອງຖ່ິນດ່ັງ ກ່າວ 

ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ກອງຫ ອນບ້ານ ໄດ້ກັກຕົວຜົວເມຍຄ ່ໜ ່ງ, ມັດມືມັດຕີນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄວ້ໝົດມ້ື ແລະ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ບອກໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຢຸດຕິການເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ. ທ້າຍທີ່ສຸດ, ຄ ່ຜົວເມຍດ່ັງກ່າວ ກ່ໍຖືກປ່ອຍຕົວ.  

 

ອີງຕາມກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ, ໃນເດືອນເມສາ, ບ້ານແຫ່ງໜ ່ງຢ ່ເມືອງຄໍາເກີດ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ບັງຄັບ 

ໃຫ້ 10 ຄອບຄົວທີ່ເປັນສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນໃຫ້ອອກຈາກບ້ານດ່ັງກ່າວ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ 

ສ້າງຂ້ໍ ຂັດແຍ່ງ ແລະ ລົບກວນຄວາມສະຫງົບສຸກພາຍໃນບ້ານ ດ້ວຍການແບ່ງແຍກຄົນໃນບ້ານ 

ເປັນຜ ້ເຊ່ືອຖືຫ າຍກ່ວາໜ ່ງສາສະໜາ. ຕາມການລາຍງານ, ທັງ 10 ຄອບຄົວກາຍເປັນຜ ້ທີ່ບ່ໍມີເຮືອນຢ ່ອາໄສ 

ແລະ ບ່ໍສາມາດ ເຮັດວຽກ ຫ ື ສົ່ງລ ກຂອງຕົນເຂ້ົາໂຮງຮຽນ.  

  

ນອກນ້ັນ, ໃນເດືອນເມສາຢ ່ບ້ານອີກແຫ່ງໜ ່ງຂອງແຂວງຫົວພັນ, ຫ າຍກ່ ຸມສາສະໜາ ໄດ້ແຈ້ງລາຍງານວ່າ: 

ເຈ້ົາໜ້າທີ່ຕໍາຫ ວດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້າຄອບຄົວຄຣິສຕຽນ ມອບພະຄໍາພີຂອງຕົນໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທີ່, ຢຸດຕິ 

ຄວາມສັດທາຂອງຕົນ, ແລະ ໃຫ້ແຈ້ງຊ່ືຂອງສາມະຊິກໃນຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະໃຫ້ລາຍງານວ່າ: ຜ ້ໃດ 

ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊັກຊວນໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ. ອໍານາດການປົກຄອງ ຍັງປະຕິເສດບ່ໍ 

ຍອມອອກປ້ືມສໍາມະໂນຄົວໃຫ້ຫ້າຄອບຄົວດ່ັງກ່າວ, ເຊ່ິງເປັນເອກະສານຈໍາເປັນສໍາລັບ ພົນລະເມືອງລາວ 

ທຸກຄົນໃນການຢ ່ອາໄສຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ ່ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈ້ົາດໍາລົງຊີວິດຢ ່, ໃນການເຂ້ົາເຖິງການ 

ສ ກສາ, ແລະ ຮັກສາສະຖານະພາບທຸກດ້ານທີ່ຈໍາເປັນຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ເມ່ືອພົວພັນວຽກກັບທາງ 

ພາກລັດ. ເຈ້ົາໜ້າທີ່ຕໍາຫ ວດ ຍັງໂຈດຖາມເຂົາເຈ້ົາກ່ຽວກັບ ການເກັບເງິນແຜ່ບຸນ ເຂ້ົາໂບດ, ຖາມກ່ຽວກັບ 

ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈ້ົາຈ່ິງບ່ໍຮ້ອງໄຫ້ໄວ້ອາໄລໃຫ້ຜ ້ຕາຍ ຫ ື ທານອາຫານ ໃຫ້ຜ ້ຕາຍ  ແລະ ເປັນຫຍັງ 

ເຂົາເຈ້ົາຈ່ິງແຈກຢາຍເຜີຍແຜ່ເອກະສານທາງສາສະໜາ ຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ. ເຈ້ົາໜ້າທີ່ ຍັງກ່າວ 

ຕ່ືມອີກວ່າ: ຄອບຄົວເຫ ົ່ານ້ີ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ ແລະ ເມືອງເຊ່ືອມເສຍ ຍ້ອນການ ເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ 

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

 

ກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ລາຍງານຫ າຍກໍລະນີທີ່ຄອບຄົວຄຣສິຕຽນ ຖືກປະຕິເສດການອອກ ປ້ືມສໍາມະໂນ 

ຄົວໃຫ້ ອັນເປັນຍ້ອນສາສະໜາທີ່ເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອຖື.  MOHA ກ່າວວ່າ: ທາງກະຊວງ ຮ ້ບັນຫາ ຕ່າງໆທີ່ພົວພັນ 

ກັບຄອບຄົວຍົກຍ້າຍໄປຢ ່ບ່ອນໃໝ່ຕ້ອງຜະເຊີນ ອັນເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດໃນຂະບວນການຮ້ອງຂໍ 

ຍົກຍ້າຍ ຫ ື ບັນຫາການປະກອບເອກະສານ ບ່ໍຄົບ. ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: 

ມີຫ າຍຄອບຄົວທີີ່ດໍາລົງຊີວິດຫ າຍຊົ່ວເຊ່ັນຄົນຢ ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີປ້ືມສໍາມະໂນຄົວເທືື່ອ 

ແລະ ເມ່ືອມີການອອກສໍາມະໂນຄົວໃຫ້, ກ່ໍມີແຕ່ຄອບຄົວທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ຫ ື ຖືຜີເທົ່ານ້ັນ ທີ່ໄດ້ຮັບ 

ການອອກປ້ືມສໍາມະໂນຄົວ, ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ບ່ໍໄດ້ຮັບການອອກປ້ືມສໍາມະໂນ 

ຄົວ. ຄຣິດສຕະສາສະນິກະຊົນເຫ ົ່ານ້ີ ຖືກແຈ້ງວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ຕ້ອງຍຸຕິຄວາມເຊ່ືອສາສະໜາຄຣິສຕຽນຂອງຕົນ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ຫ  ືອອກຈາກບ້ານໄປ. ກ່ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີ,  MOHA ກ່າວວ່າ: ທາງກະຊວງ ບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ໃດໆ ແລະ 

ທາງກະຊວງ ບ່ໍຮ ້ວ່າ: ມີບັນຫາໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວ.  

 

ກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນເດືອນເມສາ, ທີ່ເມືອງນ້ໍາທາ, ແຂວງຫ ວງນ້ໍາທາ, ອາ ໍນາດການປົກ 

ຄອງ ໄດ້ຂ່ົມຂ ່ຄອບຄົວຄຣິສຕຽນເຜ່ົາມ້ົງຈໍານວນ 15 ຄອບຄົວ ເພ່ືອໃຫ້ຄອບຄົວເຫ ົ່ານ້ັນຢຸດເຊົາຄວາມເຊ່ືອ 

ຂອງຕົນທີ່ມີຕ່ໍສາສະໜາຄຣິສຕຽນ.  

 

ຢ ່ເມືອງຊໍາເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ, ມີການລາຍງານວ່າ: ອໍານາດການປົກຄອງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາປ້ືມສໍາມະໂນຄົວ 

ຂອງຄອບຄົວຄຣິສຕຽນຈໍານວນ 5 ຄອບຄົວ ອອກຈາກລະບົບຂ້ໍມ ນຂອງໂຮງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ ລ ກຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂເຂ້ົາເສັງ. ມີການລາຍງານວ່າ: ອໍານາດການປົກຄອງກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ແຈ້ງທາງ ຄອບຄົວໃຫ້ຢຸດຕິ 

ຄວາມເຊ່ືອໃນສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ຫ ື ໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກບ້ານໄປ ຈ່ິງຈະສ່ົງປ້ືມ ສໍາມະໂນຄົວ ຄືນໃຫ້.  

 

ຫ າຍການຈັດຕ້ັງສາສະໜາ ໄດ້ແຈ້ງລາຍງານວ່າ: ໃນຂະນະທີ່ ດໍາລັດເລກທີ 92 ມີຜົນສັກສິດ ແຕ່ນະໂຍ 

ບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ຍັງສືບຕ່ໍບ່ໍລວມເອົາການຈົດທະບຽນຮັບຮ ້ກ່ ຸມສາສະໜາໃໝ່ໆ, ພ້ອມນ້ັນ ຂ້ັນຕອນ 

ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການຈົດທະບຽນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດເລກທີ 92 ຍັງເຫັນວ່າ: ບ່ໍຈະແຈ້ງ. ຕົວຢ່າງ: 

ການຈັດຕ້ັງ ສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ແຈ້ງລາຍງານວ່າ: ອີງຕາມດໍາລັດດ່ັງກ່າວ, ເຂົາເຈ້ົາ ຕ້ອງ“ສະໜອງ 

ຊຸດເອກະສານທີ່ຄົບຖ້ວນ” ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການສ ນກາງຂອງອົງການ LFNC “ໂດຍຜ່ານການປະກອບ 

ຄໍາເຫັນຈາກອໍານາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.” ແຕ່ບັນຫາຄື: ດໍາລັດດ່ັງກ່າວ ບ່ໍໄດ້ລະບຸບັນດາ 

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ ຫ ື ຈໍານວນຂ້ັນຕອນຂອງຂະບວນການທາງບໍລິຫານ. ຫ າຍການຈັດຕ້ັງທາງ 

ສາສະໜາ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ທາງອົງການ LFNC ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕ້ັງສາສະໜາຕ່າງໆຈົດທະບຽນ 

ໃນຖານະເປັນກ່ ຸມຍ່ອຍຂອງບັນດາໂບດຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການທີ່ມີຢ ່ ໂດຍບ່ໍສົນໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ 

ທີ່ມີໃນບັນດາຄວາມເຊ່ືອທາງສາສະໜາ.  

 

ບັນດາກ່ ຸມຄຣິຕະສາສະນິກະຊົນ ແຈ້ງວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ມັກຈະຖືກປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດເພ່ືອສ້າງ ໂບດ 

ຍ້ອນເຂົາເຈ້ົາ ບ່ໍມີສາສະນິກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນແລ້ວໃນບ້ານ. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຄຣິສຕະສາສະນິ 

ກະຊົນ ພັດບ່ໍສາມາດຈົດທະບຽນໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ມີໂບດໃນສັງກັດ ເຊ່ິງນ້ີເປັນບັນຫາທີ່ບ່ໍ 

ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອແກ້ໄຂ, ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ໄດ້ສ້າງສາສະນະສະຖານ 

ຊ່ົວຄາວ ເພ່ືອເຮັດໜ້າທີ່ບົດບາດເປັນໂບດແບບບ່ໍເປັນທາງການ. ເຂົາເຈ້ົາ ກ່າວວ່າ: ເມ່ືອຈໍານວນຄຣິສຕະ 

ສາສະນິກະຊົນ ເພ່ີມຂ ້ນ, ເຂົາເຈ້ົາ ຈະພະຍາຍາມຂໍໃບອະນຸຍາດເພ່ືອສ້າງໂບດ ແຕ່ທາງພະນັກງານລັດ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

11 

ກ່ຽວຂ້ອງອ້າງຄວາມກັງວົນຕ່າງໆນາໆວ່າ: ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານບ່ໍແຂງແຮງ ສະນ້ັນຈ່ິງບ່ໍສາມາດອະນຸຍາດ 

ໃຫ້ໄດ້.  

 

ກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ກ່າວວ່າ: ບັນຫາການຂໍຈົດທະບຽນທີ່ຖືກປະຕິເສດ ນ້ັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍ້ອນຜ ້ນໍາທ້ອງ 

ຖ່ິນພາຍໃນບ້ານ ເປັນຜ ້ທີ່ຢ ່ໃນກ່ ຸມສາສະໜາສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນບ້ານ (ພົບເລ້ືອຍໆວ່າ: ແມ່ນສາສະໜາພຸດ 

ຫ  ືເຊ່ືອຖືຜີ) ເລີຍເປັນຜົນນໍາໄປສ ່ການປະກອບຄໍາເຫັນ ຫ ື ການລາຍງານແບບເຂ້ົາຂ້າງອອກຂາຕ່ໍຄຣິສຕະ 

ສາສະນິກະຊົນ ເຊ່ິງຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນກ່ ຸມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ.  

 

ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປະເທດລາວ ເປີດກ້ວາງຕ່ໍທຸກສາສະໜາ ເຖິງວ່າຈະມີພຽງແຕ່ສ່ີ 

ສາສະໜາທີ່ຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການກ່ໍຕາມ. ສ ນລວມຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ (LEC) 

ຍັງສືບຕ່ໍເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນກ່ ຸມໃຫຍ່ທີ່ກວມເອົາທຸກສັດທາຍ່ອຍ ພາຍໃຕ້ສາສະໜາຄຣິສຕຽນ 

ທີ່ບ່ໍແມ່ນໂຣມັນຄາໂຕລິກ ຫ ື ຄຣິສຕະຈັກວັນເສົາ ດ່ັງຜ ້ນໍາຂອງຫ າຍກ່ ຸມ ສາສະໜາ ໄດ້ແລກປ່ຽນສ ່ຟັງວ່າ: 

ການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນ ກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນໃໝ່ນ້ັນເປັນເລ່ືອງ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍ. 

ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ວ່າ:  ໃນເດືອນກັນຍາ, ຕົວແທນຂອງກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສ

ຕຽນກ່ ຸມໜ ່ງທີ່ຍັງບ່ໍທັນຖືກຮັບຮ ້ ມີເຈດຈໍານົງ ຕ້ອງການຈົດທະບຽນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຮ ້ກ່ ຸມຕົນ 

ແຍກຈາກ LEC ໄດ້ຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກພະນັກງານລັດທ່ານໜ ່ງ ເຊ່ິງຜ ້ກ່ຽວ ໄດ້ແຈ້ງກັບທາງກ່ ຸມວ່າ: ທາງກ່ ຸມ 

ສາມາດຂໍຈົດທະບຽນໄດ້ກັບທາງ MOHA ແຕ່ຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາຈະມີການປະກາດນໍາໃຊ້ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ 

ຢ່າງເປັນທາງການ. ຫ ັງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ, ພະນັກງານຄົນນ້ັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສອງກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນ 

ທີ່ຖືກຮັບຮ ້ ເປັນທາງການແລ້ວ ໄດ້ຕິດຕ່ໍຜ ້ກ່ຽວ ເພ່ືອຂໍໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວ ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນ 

ທີ່ມາພົວພັນນ້ັນ ຂໍຈົດທະບຽນ ແລະ ຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ.  ຜ ້ນໍາຂອງຫ າຍກ່ ຸມສາສະໜາ ກ່າວວ່າ: 

ໜ ່ງໃນບັນຫາຫຍຸ້ງ ຍາກທີ່ສຸດ ທີ່ສາສະໜາຍັງບ່ໍທັນຖືກຮັບຮ ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ  

ກໍາລັງຜະເຊີນນ້ັນມີຢ ່ວ່າ: ເຖິງວ່າຈະມີການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນຮັບຮ ້ທຸກກ່ ຸມສາສະໜາ 

ແຕ່ໃນພາກປະບັດຕົວຈິງ ແລ້ວ, ບັນດາກ່ ຸມສາສະໜາທີ່ມີຄວາມເຊ່ືອຄວາມສັດທາສະເພາະກ່ ຸມໃຜລາວ 

ພັດຖືກບີບໃຫ້ຂໍຈົດທະບຽນຢ ່ ພາຍໃຕ້ກ່ ຸມສາສະໜາທີຖື່ກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.  

 

ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນກ່ ຸມໜ ່ງ ໄດ້ສືບຕ່ໍພະຍາຍາມຂໍການຮັບຮ ້ເປັນນິກາຍຍ່ອຍເອກະລາດພາຍໃຕ້ສາ 

ສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ, ໃນເວລານ້ັນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ຖືກປະຕິເສດ, ເລີຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງເຄ່ືອນໄຫວ ໂດຍປະສະຈາກສະຖານະພາບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ກ່ ຸມດ່ັງກ່າວ ໄດ້ພະຍາຍາມຊ້ືທີ່ດິນ ແຕ່ກ່ໍບ່ໍປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຍ້ອນເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ. 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ໃນວັນ ທ ີ1 ຕຸລາ, ໂບດແຫ່ງດຽວຂອງເຂົາເຈ້ົາຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຖືກສັ່ງປິດ. 

  

ຜ ້ນໍາສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ແລກປ່ຽນວ່າ: ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ເບ່ິງຄືເປັນຊຸມຊົນສາສະໜາທີ່ມີການຂະ 

ຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ເຂົາເຈ້ົາ ຜະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍກັບທາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 

ກັບປະຊາກອນທົ່ວໄປໂດຍລວມ. ໃນກອງປະຊຸມໜ ່ງຢ ່ຂ້ັນສ ນກກາງ ເມ່ືອເດືອນຕຸລາ, ມີພະນັກງານລັດ 

ທ່ານໜ່ ງ ໄດ້ລາຍງານຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວກັບປະຊາກອນທີ່ນັບຖືສາສະໜາຕ່າງໆ, ແລ້ວມີສາມະຊິກສະພາ 

ແຫ່ງຊາດທ່ານໜ ່ງ ໄດ້ຖາມວ່າ: ເປັນຫຍັງຈ່ິງອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣິສ

ຕຽນ ເພ່ີມຂ ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ:  ລັດຖະບານ ຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີ. 

ປະທານກອງປະຊຸມ ບ່ໍໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມດ່ັງກ່າວ ແລະ ປິດປະຊຸມໃນວາລະດ່ັງກ່າວ. 

  

ຜ ້ນໍາສາສະໜາຄຣິສຕຽນຈໍານວນໜ ່ງ ກ່າວຕ່ືມວ່າ: ລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມຈໍາກັດສາສະໜາຄຣິສຕຽນ 

ເນ່ືອງ ຈາກລັດຖະບານເຫັນວ່າ: ສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ເປັນສາສະໜາຕ່າງຊາດ ແລະ ມີການເຄ່ືອນໄຫວ 

ສາສະໜາທີ່ມີ ລັກສະນະຕ່ໍຕ້ານ. ຜ ້ນໍາສາສະໜາຫ າຍຄົນ ກ່າວວ່າ: ເຖິງ MOHA ຈະອ້າງເຫດຜົນວ່າ: 

ຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ແມ່ນເກີດຢ ່ທ້ອງຖ່ິນ, ແຕ່ພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວ 

ຕ່າງໆຂອງຕົນຈາກ ລັດຖະບານຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ ຫ ື ພະນັກງານອາວຸໂສພາຍໃນລັດຖະບານຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ. 

ໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕ່າງໆຢ ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາທາງສາສະໜາ, ພະນັກງານຂອງ MOHA 

ໄດ້ແລກປ່ຽນວ່າ: ທໍາອິດແມ່ນເຂົາເຈ້ົາ ລໍຖ້າໃຫ້ທາງແຂວງ ແກ້ໄຂໄກ່ເກ່ຍກ່ອນທີ່ທາງກະຊວງຈະເຂ້ົາຮ່ວມ 

ແກ້ໄຂຊ່ວຍ. ພະນັກງານລັດຈາກ MOHA ແລະ ອົງການ LFNC ໄດ້ແລກປ່ຽນວ່າ: ພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນ 

ຈໍານວນໜ ່ງ ບາງຄ້ັງນໍາໃຊ້ ລະບຽບການບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຫ ື ບາງຄ້ັງໃນຕົວຈິງເຂົາເຈ້ົາສ້າງລະບຽບການຂອງຕົນ 

ເອງຂ ້ນມາ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ.  MOHA ກ່າວວ່າ: ຍ້ອນທາງກະຊວງຍັງມີຂ້ໍຈໍາກັດທາງດ້ານ ການເງິນ, 

ຈ່ິງບ່ໍສາມາດລົງເຜີຍແພ່ດໍາລັດສະບັບເກ່ົາຢ ່ຫ າຍເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ຍັງກ່າວຕ່ືມອີກວ່າ: ການລົງ 

ເຜີຍແພ່ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ກ່ໍຄົງຈະໃຊ້ເວ ລາເຊ່ັນກັນ.  

 

ບັນດາຜ ້ນໍາສາສະໜາຕ່າງໆທີ່ບ່ໍແມ່ນສາສະໜາພຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນດາກິດຈະກໍາໃນຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງ 

ຂວາງຂອງເຂົາເຈ້ົາເຊ່ັນ: ການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມ, ການສ້າງໂບດ, ການດັດປັບໂຄງສ້າງອາຄານທີ່ມີຢ ່ ແລະ 

ການສ້າງບ່ອນເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາແຫ່ງໃໝ່ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຈາກບັນດາເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຮຽກ 

ຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນ, ບາງຄ້ັງ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ. ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ແມ່ນ 

ຖືກຍົກເວັ້ນໃນຕົວຈາກເງ່ືອນໄຂເຫ ົ່ານ້ັນ ເຊ່ິງໂດຍລວມແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົົາ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດກິດຈະກໍາ 

ຕ່າງໆໂດຍບ່ໍຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ.  



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ພະນັກງານລັດທັງຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ອ້າງລັດຖະທໍາມະນ ນ, ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບ 

ກ່ອນ ແລະ ສະບັບປະຈຸບັນ, ແລະຄວາມສະຫງົບສຸກທາງສັງຄົມ ເປັນເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຈໍາກັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະບັນດາກິດຈະກໍາຂອງກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນກຸ່ມນິກາຍໃໝ່ ຫ ື 

ກ່ ຸມນ້ອຍຕ່າງໆ ທີ່ສັດທາກັນໃນໝ່   ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ.  

 

ເຖິງວ່າ: ກ່ ຸມສາສະໜາທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນກັບ MOHA ຫ  ືອົງການ LFNC ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸ 

ຍາດທາງກົດໝາຍໃຫ້ເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາຂອງຕົນ, ມີການລາຍງານວ່າ: ຫ າຍກ່ ຸມ ເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ 

ຂອງຕົນແບບມິດຫງຽບໄດ້ ໂດຍບ່ໍຖືກແຊກຄຸມໃດໆຈາກລັດ. ຫ າຍກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ຕ້ອງການຖືກ 

ຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຖານະເປັນກ່ ຸມທີ່ບ່ໍຂ ້ນກັບ LEC ຍັງສືບຕ່ໍເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຖືກຈໍາກັດ, 

ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງຂອງຫ າຍແຂວງ ເນ້ັນວ່າ: ບັນດາການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາຂອງກ່ ຸມ 

ຄຣິສຕຽນຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂ ້ນກັບ LEC. ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຢ ່ຫ າຍເຂດ, ໂບດທີ່ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫ າຍ 

ແຫ່ງ ສາມາດທີ່ຈະຈັດພິທີທາງສາສະໜາໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກອຸປະສັກກີດຂວາງໃດໆຈາກທາງອໍານາດການ 

ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.  

 

ອີງຕາມຜ ້ນໍາຊຸມຊົນມຸສລິມ, ສາສະນິກະຊົນມຸສລິມ ສາມາດທີ່ຈະເຄ່ືອນໄຫວທາງສາສະໜາຂອງຕົນ 

ໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍຢ ່ສອງມັດສະຢິດພາຍໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເຊ່ິງເປັນມັດສະຢິດທີ່ມີຢ ່ໃນປະເທດ. 

ອີງຕາມສາມະຄົມມຸສລິມ, ຜ ້ນໍາຂອງທາງສາມະຄົມ ແມ່ນໄດ້ມີການພົບປະຢ່າງເປັນປະຈໍາ ກັບພະນັກງານ 

ຂອງອົງການ LFNC ແລະ ມີສາຍພົວພັນການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບທາງລັດຖະບານ. ການສວດມົນ 

ປະຈໍາວັນ ແລະ ການສວດມົນປະຈໍາອາທິດໃນທຸກວັນສຸກ ແມ່ນດໍາເນີນໄປ ໂດຍບ່ໍມີການຖືກກີດຂວາງ 

ໃດໆ, ແລະ ທຸກການຈັດງານບຸນສະເຫ ີມສະຫ ອງທາງອິສລາມ ກ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ສາສະນິກະຊົນມຸສລິມ 

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປສະແຫວງບຸນຕາມຄວາມເຊ່ືອຂອງສາສະໜາຂອງຕົນ. ລັດຖະບານ 

ຍັງໄດ້ອຸຍາດໃຫ້ ກ່ ຸມອິສລາມຕ່າງໆຈາກໄທມາຈັດການເທດການສອນວິຖີດ້ັງເດີມຂອງອິສລາມ ຫ ື 

ຕາບລາຍ (Tabligh).  

 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜ ້ທີ່ເຊ່ືອຖືຜີ ລາຍງານວ່າ: ມີການແຊກແຊງພຽງເລັກນ້ອຍຈາກທາງລັດ, ລັດຖະບານ 

ບ່ໍຊຸກຍ ້ ການເຄ່ືອນໄຫວທີ່ເປັນການເຊ່ືອຖືຜີ ເນ່ືອງຈາກລັດເຫັນວ່າ: ເປັນເລ່ືອງທີ່ຫ ້າຫ ັງ, ອັນຕະລາຍ ຫ ື 

ຜິດກົດໝາຍ ເຊ່ັນ: ການຂ້າເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາບ່ໍສົມປະກອບທີ່ເປັນການປະຕິບັດກັນໃນບາງເຜ່ົາ ຫ ື 

ການຝັງສົບຍາດພ່ີ ນ້ອງຢ ່ກ້ອງເຮືອນ.  



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນບາຮາຍໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ຫ ວງພະບາງ ໄດ້ແລກປ່ຽນ 

ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍມີບັນຫາການຖືກແຊກແຊງໃດໆ, 

ບາງກ່ ຸມບາຮາຍ ຜະເຊີນການຈໍາກັດຈໍານວນໜ ່ງຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ. ຊຸມຊົນບາຮາຍທ້ອງ 

ຖ່ິນ ແລະ ທໍາມະສະພາບາຮາຍປະຈໍາປະເທດ ບ່ໍຖືກແຊກແຊງໃດໆ ຈາກທາງການໃນການຈັດງານ 

ບາຮາຍສິບເກ້ົາວັນ ແລະ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງວັນສິນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງສາສະໜາເຂົາເຈ້ົາ. ທໍາມະສະພາ 

ບາຮາຍປະຈໍາປະເທດ ຢ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມີການຈັດການພົບປະຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ຜ ້ນໍາທາງສາ 

ສະໜາ ກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເທດ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພ່ືອຊັກຊວນຄົນເຂ້ົາສາສະໜາ 

ຂອງຕົນ ເຖິງວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແວດລ້ອມຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ັນ: ແວດລ້ອມທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ 

ແລະ ໃນກ່ ຸມໝ ່ຄ ່. ບັນດາແຜນງານ ຫ ື ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ ່ນອກບ່ອນສັກກະລະບ ຊາ 

ເຊ່ິງສາມາດພົບເຫັນໂດຍຄົນ ທົ່ວໄປ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຫ ື 

ຂ້ັນສ ງກ່ວານ້ັນ.  

 

ລັດຖະບານ ສ່ົ່ງເສີມການສອນຫ ັກປະຕິບັດທາງພຸດຢ ່ຕາມໂຮງຮຽນລັດ ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ ງຂອງວັດທະ 

ທໍາຂອງຊາດ. ການສອນພາກບັງຄັບກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ລວມເອົາບົດຮຽນທີ່ສອນໃນວັດ ເຊ່ິງຢ ່ຫ າຍ 

ແຂວງ ນັກຮຽນຕ້ອງເສັງບົດຮຽນເຫ ົ່ານ້ັນໃຫ້ຜ່ານ ເພ່ືອຂ ້ນຫ້ອງ. MOES ອະນຸຍາດໃຫ້ພ່ໍແມ່ຜ ້ປົກຄອງສາ 

ມາດເອົາລ ກຫ າຍຂອງຕົນອອກໂຮງຮຽນໄດ້ ຖ້າເຂົາເຈ້ົາ ບ່ໍພໍໃຈກັບຫ ັກສ ດການສອນດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມກະ 

ຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບ່ໍມີຫ ັກສ ດການຮຽນການສອນສາສະໜາພຸດ ທີ່ສອນກັນຢ່າງເປັນທາງການ 

ໃນໂຮງຮຽນລັດທຸກແຫ່ງ; ຢ່າງໃດກ່ໍດີ, ຫ າຍແຂວງ ມີຫ ັກສ ດການຮຽນການສອນສາສະໜາພຸດຢ ່ໂຮງຮຽນ 

ລັດ. ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ແລກປ່ຽນຄວາມບ່ໍສະດວກໃຈທີ່ຕ້ອງຖືກບັງຄັບໃຫ້ສວດມົນໃນ 

ວັດ ເຊ່ິງເປັນເງ່ືອນໄຂຂອງການເສັງຂ ້ນຫ້ອງ. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫ າຍແຫ່ງ ມີສາຍພົວພັນກັບຫ າກຫ າຍກ່ ຸມ 

ສາສະໜາທີ່ມີໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຮັບນັກຮຽນຈາກທຸກສາສະໜາ.  

 

ພະນັກງານ MOHA ກ່າວວ່າ: ທາງກະຊວງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສ່ື ແລະ ເນ້ືອໃນຄໍາສອນທາງສາສະໜາ 

ທີ່ນໍາເຂ້ົາມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງອາດຈະມີເນ້ືອໃນການສອນທີ່ຕ່າງຈາກການປະຕິບັດ ຫ ື ການເຄ່ືອນໄຫວ 

ສາສະໜາທີ່ມີພາຍໃນປະເທດ, ດ່ັງນ້ັນ, ການນໍາເຂ້ົາເອກະສານຄໍາສອນໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ 

ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສາສະໜາ ເພ່ືອຫ ີກລຽງບັນຫາຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ.  

 

ພະນັກງານອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ກ່ໍຄື ກົມຊົນເຜ່ົາແລະ ສາສະໜາ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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(DERA) ຂອງ MOHA ແລະ ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ LFNC ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ 

ກັບທາງຜ ້ນໍາສາສະ ໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ ແລະ ຜ ້ນໍາຊຸມຊົນ ເພ່ືອສົນທະນາແລກປ່ຽນ 

ແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບກໍ ລະນີການຢ ດໂບດໃນຊຸມປີຜ່ານມາ.  

 

ເກືອບສາມສ່ວນສ່ີຂອງການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມຂອງ LEC ໃນທົ່ວປະເທດ ບ່ໍໄດ້ມີການເຕ້ົາໂຮມຢ ່ໂບດຖາ 

ວອນ, ໂດຍເປັນການຈັດພິທີນະມັດສະການຢ ່ເຮືອນແທນ.  ກົມສາສະໜາຂອງອົງການ LFNC ໄດ້ສືບຕ່ໍຊຸກ 

ຍ ້ໃຫ້ປ່ຽນຈາກການໃຊ້ເຮືອນເປັນໂບດ ໄປສ ່ການມີໂຄງສ້າງໂບດຖາວອນຄັກແນ່ ເມ່ືອສາມາດເຮັດໄດ້; ອໍາ 

ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນຫ າຍແຫ່ງ ຖືວ່າ: ການຈັດພິທີນະມັດສະການທີ່ເຮັດເປັນກ່ ຸມພາຍໃນເຮືອນນ້ັນ 

ເປັນການກະທໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ບັນດາກ່ ຸມສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ ໄດ້ແລກປ່ຽນວ່າ: 

ບາງຄ້ັງ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດໃໝ່. ອີງຕາມ MOHA, ຄໍາສັ່ງໂຈະ ການອອກໃບອະນຸຍາດ 

ສ້າງໂບດໃໝ່ ຍັງຄົງມີຜົນສັກສິດ ຈົນກ່ວາຈະມີການອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ດໍາລັດ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບໃໝ່. ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກ່ ຸມສາສະໜາຕ່າງໆ ກ່າວວ່າ: ຂະບວນການຂໍ 

ໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ແມ່ນເລ່ີມຈາກຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລ້ວຈາກນ້ັນໄປຂ້ັນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສຸດທ້າຍທີ່ຂ້ັນ 

ສ ນກາງຄື: ການອະນຸມັດ ຈາກອົງການ LFNC ແລະ MOHA. ເຂົາເຈ້ົາ ກ່າວວ່າ: ພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນ 

ໃຊ້ຂະບວນການດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອ ກີດກ້ັນການກ່ໍສ້າງໂບດແຫ່ງໃໝ່.  

 

ຜ ້ນໍາສາສະໜາຫ າຍກ່ ຸມ ມີຫາງສຽງກ່ຽວກັບຄວາມຫ ້າຊ້າຍືດຍາວໃນຂະບວນການຂໍອະນຸຍາດເພ່ືອກ່ໍສ້າງ 

ໂບດ, ໂດຍລວມແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກທາງການຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ອີງຕາມອົງການ 

LFNC, ຄວາມຫ ້າຊ້າໃນຫ າຍກໍລະນີ ແມ່ນຍ້ອນພົວພັນກັບເລ່ືອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກ່ໍສ້າງ ຫ ື ໃນບາງກໍ 

ລະນີ ມີຄອບຄົວຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນທີ່ມີຂະໜາດກ່ ຸມບ່ໍໃຫຍ່ພໍປານໃດພາຍໃນບ້ານ ແຕ່ພັດຕ້ອງການ 

ຢາກສ້າງສອງ ຫ ື ສາມໂບດຂ ້ນໃນບ້ານ ເຮັດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຄິດວ່າ: ມີໂບດຫ າຍເກີນຈໍາ 

ນວນຄຣສິຕະສາສະນິກະຊົນທີ່ມີ. ອົງການ LFNC ກ່າວວ່າ: ນ້ີ ນໍາໄປສ ່ຂ້ໍຂັດແຍ່ງກັບສາສະໜາອ່ືນໆທີ່ມີ 

ບົດບາດພາຍໃນບ້ານຢ ່ແລ້ວ ເຊ່ິງພົບເລ້ືອຍໆວ່າ: ສາສະໜາເຫ ົ່ານ້ັນ ມີຈໍານວນວັດເທົ່າກັນ, ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, 

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຈ່ິງບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດແຫ່ງໃໝ່. ອົງການ LFNC ອ້າງເຖິງຕົວຢ່າງອ່ືນໆ 

ທີ່ໂບດຄາໂຕລິກ, ໂບດໂປຣແຕັສຕັງ ແລະ ວັດສາສະໜາພຸດ ຢ ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ອົງການ LFNC 

ຍັງກ່າວວ່າ: ທາງອົງການ ບ່ໍຮ ້ວ່າອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ສອງກ່ ຸມນິກາຍຍ່ອຍພາຍໃຕ້ LEC ເຊ່ິງມີຄໍາສອນຕ່າງ 

ກັນ ອາດເຄີຍພະຍາຍາມຂໍປຸກສ້າງໂບດຂອງກ່ ຸມນິກາຍໃຜລາວພາຍໃນບ້ານດຽວກັນ ເຊ່ິງອາດຈະຖືກທາງ 

ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການເພ່ີມຈໍານວນໂບດທີ່ມີຢ ່.  
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ຢ ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ,  ສາສະນິກະຊົນກາໂຕລິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ຈໍາກັດ 

ເຂົາເຈ້ົາ ໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ລັດຖະບານ ຫ ື ໄດ້ຮັບການເລ່ືອນຂ້ັນເລ່ືອນຊ້ັນ. ກຸ່ມສາສະໜາອ່ືນໆ 

ໄດ້ກ່າວວ່າ:  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ບ່ໍມີພະນັກງານລັດໃນຕໍາແໜ່ງລະດັບສ ງຢ ່ຂ້ັນແຂວງ ຫ ື ຂ້ັນສ ນກາງ 

ທີ່ຈະບ່ໍແມ່ນຜ ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາພຸດ ຫ ື ສາສະໜາຜີ.  

  

ໃນໄລຍະປີນ້ີ, ລັດຖະບານ ໄດ້ສ່ົງເສີມວັດທະນະທໍາເຜ່ົາລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຕາມຫ ັກສາສະໜາ 

ພຸດ. ພະນັກງານລັດ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມບຸນເທດສະການທາງພຸດທະສາສະໜາ ກ່ໍຄື ການສະເຫ ີມສະຫ ອງບຸນ 

ຄຣິສມາດ ແລະ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງປີໃໝ່ທາງສາສະໜາ ໃນຖານະຕໍາແໜ່ງທາງການຂອງຕົນ. ພາຍໃຕ້ 

ດໍາລັດ 315, ລັດຖະບານ ອາດຈະສືບຕ່ໍອຸປະຖໍາພຸດທະສາສະນະສະຖານ, ໂຮມເອົາພິທີກໍາ ແລະ ພິທີທາງ 

ສາສະໜາພຸດເຂ້ົາເປັນສ່ວນໜ ່ງໃນກິດຈະກໍາທາງການຂອງລັດ ແລະ ສ່ົງເສີມພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະ 

ເປັນອົງປະກອບໜ ່ງຂອງເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງປະເທດ ແລະ ໃນຖານະ 

ເປັນສາສະໜາຫ ັກຂອງປະເທດ. 

 

ໃນກໍລະນີທີ່ທາງການຮ ້ວ່າ ມີຄົນຕ່າງປະເທດພະຍາຍາມຊັກຊວນປະຊາຊົນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາສະໜາ, ລັດຖະ 

ບານ ຈະປະຕິບັດຂ້ໍບັງຄັບເກືອດຫ້າມທີ່ເຂ້ັມງວດຕ່ໍການກະທໍາດ່ັງກ່າວ ໂດຍມີການລາຍງານວ່າ: ກໍລະນີດ່ັງ 

ກ່າວຍັງສືບຕ່ໍມີແພ່ຫ າຍ ເຖິງວ່າ: ຈະເປັນການຊັກຊວນກັນໃນວົງແຄບ ຫ ື ແວດລ້ອມທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ. ຜ ້ນໍາ 

ສາສະໜາຄຣິສຕຽນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ເມ່ືອມີການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາ ຢ ່ 

ພາຍໃນລາວ, ມັກຈະມີຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເທດສະໜາຢ ່ເວທີ ເພ່ືອຫ ີກເວັ້ນບ່ໍໃຫ້ມີທັດສະນະວ່າ ມີຄົນ 

ຕ່າງເທດມາພະຍາຍາມຊັກຊວນພົນລະເມືອງລາວປ່ຽນສາສະໜາ.  

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລັດຖະບານ ບ່ໍຮັບຮ ້ວ່າ: ພະນັກງານລັດ ລະເມີດເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. 

ອໍານາດການປົກຄອງ ມັກໂທດຜ ້ເຄາະຮ້າຍ ແທນທີ່ຈະໂທດພະນັກງານທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ເຖິງວ່າ ພະ 

ນັກງານລັດຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ ຈະຮັບຮ ້ບາງການກະທໍາທີ່ເປັນການລະເມີດເສລີພາບດ່ັງກ່າວ ແຕ່ເຂົາເຈ້ົາ ກ່ໍມັກ 

ຈະກ່າວວ່າ: ເປັນການກະທໍາຂອງພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນ ທີ່ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສາສະໜາ ແຕ່ເປັນການ 

ດໍາເນີນການ ບົນພ້ືນຖານໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນ ໃນການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. 

ກຸ່ມສາສະໜາ ຕ່າງໆ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພະນັກງານຂ້ັນແຂວງ ບອກກັບຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາ ບ່ໍໃຫ້ລາຍງານ 

ຮ້ອງທຸກກັບຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອແລກກັບເສລີພາບຫ າຍຂ ້ນໃນການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາຂອງຕົນ. ໃນຂະ

ນະດຽວກັນ,  ພະນັກງານ ຂ້ັນແຂວງ ກ່ໍບ່ໍແຈ້ງລາຍງານອົງການຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນ 
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ກັບຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງສາສະໜາ ຍ້ອນຢ້ານແຂວງຈະຖືກຕັດງົບປະມານ ຫ ື ຢ້ານເສຍບົດບາດການເປັນທີ

ຮັບຮ ້ໃນນາມເປັນແຂວງແບບຢ່າງ. ອີງຕາມ ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ, ລັດຖະບານຢ ່ຂ້ັນສ ນກາງ ໄດ້ສືບຕ່ໍ 

ຄວາມພະຍາຍາມ ບ່ໍໃຫ້ວົງສາຄະນະຍາດສາກົນ ຮັບຮ ້ ຫ ື ຄິດຫາບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ໄລ່ໜີ, ລົງໂທດ, 

ໂດດດ່ຽວ, ຫ ື ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສວຍໃຊ້ອໍານາດ ຂອງລັດ ຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອທາງສາສະໜາ ຂອງເຂົາ 

ເຈ້ົາ.  

 

ທາງອົງການ LFNC ແລະ MOHA ສືບຕ່ໍລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດທີ່ເກີດມີການລະເມີດເສລີພາບໃນການ 

ເຊ່ືອຖືສາສະໜາເປັນບາງຄ້ັງຄາວ ເພ່ືອແນະນໍາພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດ 

ໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ. ພະນັກງານຂອງອົງການ LFNC ແລະ MOHA ໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຕາມແຂວງ 

ຕ່າງໆຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພ່ືອຊຸກຍ ້ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ເຂົາ 

ເຈ້ົາ ຍັງໄດ້ຈັດການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອອະທິບາຍພັນທະຕ່າງໆຂອງພະນັກງານລັດພາຍ 

ໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນ ນ ແລະ ສິດຂອງພົນລະເມືອງໃນການເຊ່ືອຖື ຫ ື ບ່ໍເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. ໃນການຝືກອົບຮົມ 

ເຫ ົ່ານ້ັນ, ພະນັກງານຂອງອົງການ LFNC ແລະ MOHA ຍັງໄດ້ມີໂອກາດຮັບຮ ້ເຖິງຫ ັກສິນທໍາຂອງສາສະ 

ໜາ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມການສໍາມະນາໃຫ້ຄວາມຮ ້ທີ່ທົບທວນຫ ັກຄໍາສອນພ້ືນຖານຂອງສາສະໜາ 

ພຸດ, ຄຣິສຕຽນ, ບາຮາຍ ແລະ ອິສລາມ ທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາຕ່າງໆ. 

 

ອີງຕາມລັດຖະບານ ແລະ ຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາ, ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອສ່ົງເສີມການຂໍຄໍາປ ກສາກັບທຸກ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ່າງດໍາລັດ 315, ອົງການ LFNC ແລະ MOHA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາ 

ຫາລືກັບກຸ່ມສາສະໜາທີ່ຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ຜ ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຫ າຍຢ່າງ ເພ່ືອ 

ສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕ່ໍບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ. 

ສາສະນິກະຊົນ ຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂ້ໍກັງວົນວ່າ: ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ຖືເປັນການປ່ຽນແປງ 

ຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່ໍ ບັນດາຂ້ໍກໍານົດກົດລະບຽບທີ່ມີຢ ່ ແລະ ມີທ່າແຮງກາຍເປັນຊຸດລະບຽບການທີ່ມີລັກສະນະ 

ຈໍາກັດຫ າຍຂ ້ນ ກ່ວາເດີມອີກ ຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາ ຫາກທຽບໃສ່ດໍາລັດເກ່ົາ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາເຫັນວ່າ 

ມີລັກສະນະຈໍາກັດຢ ່ແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ມີເປ້ົາໝາຍຢາກພິຈາລະນາລວມເອົາບັນດາ ຂ້ໍກັງວົນ 

ຂອງບັນດາກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ໃນຂະບວນການທົບທວນເບ້ືອງຕ້ົນຕ່ໍດໍາລັດ 315 ເຮັດໃຫ້ 

ບາງກ່ ຸມສາສະໜາ ຮ ້ສ ກວ່າ ຂ້ໍກັງວົນຂອງຕົນ ບ່ໍຖືກພິຈາລະນາລວມເຂ້ົາໃນດໍາລັດດ່ັງກ່າວຕາມທີ່ຄາດໄວ້. 

ຫ ັງຈາກທີ່ດໍາລັດດ່ັງ ກ່າວໄດ້ຖືກປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ທາງ MOHA ໂດຍການປ ກສາ 

ຫາລືກັບອົງການ LFNC ແລະ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕ່ໍຮ່າງຄໍາສ່ັງແນະນໍາ 

ການຈັດຕ້ັງປະບັດດໍາລັດ ດ່ັງກ່າວ ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2016. ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາຈະບ່ໍ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ • ສໍານັກງານປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
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ລວມເອົາກຸ່ມສາສະໜາ ຕ່າງໆເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະບວນການຮ່າງຄໍາສ່ັງແນະນໍາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຕ່ຄາດ 

ກະວ່າ: ຜ ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ຈະໂຈດຖາມກ່ຽວກັບຄໍາສ່ັງແນະນໍາດ່ັງກ່າວ ດ້ວຍການສ່ົງຄໍາຮ້ອງທຸກ 

ໄປຫາ MOHA ແລະ ອາດຈະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງດັດແກ້ ຫ ັງຈາກເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄປໄດ້ 

ໃນໄລຍະໜ ່ງ. ລັດຖະບານ ຄາດກະວ່າ ຈະເກີດມີຄວາມຫ ້າຊ້າຕ່ໍທຸກການອະນຸມັດ ຫ ື ຮັບຮອງຕາມເງ່ືອນໄຂ 

ທີ່ມີພາຍໃຕ້ດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ຈົນກ່ວາ ຈະສໍາເລັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄືດ່ັງກໍລະນີການລໍຖ້າ 

ການດັດແກ້ຕ່ໍດໍາລັດເລກທີ 92 ໃນອະ ດີດ.  

 

ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບອົງການ LFNC, ອົງການ NGO ສາກົນໜ ່ງ ສືບຕ່ໍຈັດການຝ ກອົບຮົມ ໃຫ້ 

ພະນັກງານຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ ແລະ ບັນດາຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາໃນທ້ອງຖ່ິນ ຕະຫ ອດໄລຍະໝົດປີ 

ເພ່ືອຊ່ວຍ ທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກັນແລະກັນດີຂ ້ນກ່ວາເດີມ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກົດໝາຍຫ າຍຂ ້ນກ່ວາເດີມ 

ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຂ້ໍກັງວົນຕ່ໍເນ່ືອງຂອງຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາທີ່ມີ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຂັບໄລ່ຄອບຄົວສາສະໜາ 

ສ່ວນນ້ອຍ ອອກຈາກບ້ານ ແລະ ການຢ ດຊັບສິນຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈ້ົາທີ່ເກີດຂ ້ນຢ ່ຫ າຍບ້ານ ກ່ໍຄື ຄວາມອຸກ 

ອ່ັງໃຈຂອງເຂົາ ເຈ້ົາທີ່ມີຕ່ໍຂະບວນການຈົດທະບຽນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊ່ິງລວມທັງ ທັດສະນະຕ້ານຈາກການນໍາ 

ຂ້ັນບ້ານ ຈົນຮອດ ຂ້ັນ MOHA ທີ່ມີຕ່ໍການຂໍຈົດທະບຽນສາສະໜາຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

 

ອີງຕາມພະນັກງານລັດກ່າວວ່າ ຜ ້ທີ່ເຮັດຄວາມຜິດບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສາສະໜາ ແຕ່ພາຍຫ ັງມາ ທາງອໍ 

ນາດການປົກຄອງ ພັດຕິດຕາມເຂົາເຈ້ົາຍ້ອນເຫດຜົນທາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ພະນັກງານລັດຫ າຍຄົນ 

ໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະວ່າ: ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ກວມເອົາສັດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດ ກ່ໍຄື 

ສັດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈໍານວນນັກໂທດ  ແຕ່ພັດບ່ໍມີໃຜເວົ້າວ່າ: ລັດຖະບານ ກໍາລັງປາບປາມຊາວພຸດ. ນອກ 

ຈາກນ້ັນ, ເຂົາເຈ້ົາ ຍັງແລກປ່ຽນຕ່ືມອີກວ່າ: ມີກໍລະນີທີ່ນັກໂທດທີ່ເປັນພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ຫ ື ທີ່ເຊ່ືອຖືຜີ 

ໄດ້ປ່ຽນສາສະໜາເປັນຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ຍ້ອນມີຄວາມຫວັງວ່າ: ກ່ ຸມສາສະໜາໃໝ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ອາດຈະຊ່ວຍບີບໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວເຂົາເຈ້ົາ ຫ ື ຜ່ອນຜັນໂທດໃຫ້. 

 

ທ່ານປະທານ LFNC ຄົນໃໝ່ ໄດ້ເລ່ີມດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນເດືອນມິຖຸນາ. ຫ ັງທ່ານໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ, ບັນດາ 

ຜ ້ນໍາສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບຊຸມຊົນສາສະໜາຕ່າງໆ ເຊ່ິງລວມທັງການລົງຢ້ຽມ 

ຢາມຜ ້ນໍາທາງສາສະໜາຢ ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮ ້ສ ກວ່າ ວິທີການເຮັດວຽກ 

ຂອງທ່ານປະທານອົງການ LFNC ຄົນໃໝ່ ໃນການແກ້ໄຂຂ້ໍກັງວົນຂອງເຂົາເຈ້ົານ້ັນ ມີລັກສະນະ 

ເອ້ືອອໍານວຍຫ າຍຂ ້ນກ່ວາເດີມ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບວິທີການແກ້ໄຂຂອງປະທານຄົນກ່ອນ. ອົງການ LFNC 

ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈ້ົາ ກໍາລັງວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ ກັບບັນດາກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ 
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ທັງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງ. 

 

ໃນເດືອນທັນວາ, ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ LFNC ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງການສວດໃຫ້ພອນແກ່ຜ ້ 

ເສຍສະລະທີ່ເປັນສາສະນິກະຊົນກາໂຕລິກ 17 ຄົນ ໃນນ້ັນລວມມີບາດຫ ວງຄົນຝ ັ່ງ 11 ຄົນ, ບາດຫ ວງຄົນ 

ລາວ 1 ຄົນ ແລະ ປາຊາຊົນລາວທົ່ວໄປອີກ 5 ຄົນ ເຊ່ິງ 16 ຄົນຖືກຂ້າໂດຍກອງກໍາລັງຕ່ໍຕ້ານ ແລະ ກອງກໍາ 

ລັງຂອງລັດຖະບານໃນລະຫວ່າງປີ 1957 ເຖິງກ່ອນ 1975, ສ່ວນອີກຜ ້ໜ ່ງແມ່ນຖືກຂ້າໂດຍລະບອບເກ່ົາ. ມີ 

ບາດຫ ວງກະໂຕລິກ 100 ອົງ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປອີກປະມານ 1.000 ຄົນໃນທົ່ວພາກພ້ືນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 

ພິທີດ່ັງກ່າວ. ໃນໄລຍະເຂ້ົາຮ່ວມງານດ່ັງກ່າວ, ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ LFNC ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບ 

ດໍາລັດ 315. 

  

III. ສະຖານະການເຄາົລົບຂອງສງັຄມົຕໍເ່ສລີພາບໃນການເຊືອ່ຖສືາສະໜາ 

  

ແຫ ່ງຂ້ໍມ ນຈາກຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຄ່ັງຕ ງລະຫວ່າງສາສະໜາທີ່ເກີດຂ ້ນ 

ບາງຄ້ັງຄາວລະຫວ່າງໃນກ່ ຸມປະຊາຊົນຊົນເຜ່ົາທີ່ນັບຖືສາສະໜາຕ່າງກັນ ໂດຍສະເພາະ ໃນຕ່ໍບັນຫາການ 

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຕ້ົາໂຮມຊຸມນຸມທາງສະສະໜາຂອງຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ຫ ື ບັນຫາການບ່ໍເຫັນ 

ດີກັນກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ. ການປະຕິເສດໂດຍສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ບ່ໍ 

ແມ່ນພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ໂດຍສະເພາະສາສະນິກະຊົນຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສຕັງ ທີ່ບ່ໍຍອມເຂ້ົາຮ່ວມ 

ພິທີທາງສາສະໜາພຸດ ຫ  ືພິທີທາງການເຊ່ືອຖືຜີ ໄດ້ສືບຕ່ໍເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເຄ່ັງຕ ງ ທີ່ມີໃນຫ າຍເຂດ 

ຊົນນະບົດ.  ໃນບາງກໍລະນີ, ຊາວບ້ານໄດ້ຂ່ົມຂ ່ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນວ່າ ຈະໄລ່ເຂົາເຈ້ົາອອກຈາກບ້ານ 

ຖ້າ ເຂົາເຈ້ົາຫາກບ່ໍຢຸດສັດທາໃນສາສະໜາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜ ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາຄຣິສຕຽນ 

ກ່ໍໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນໃຫ້ປະນີປະນອມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ 

ພິທີທາງສາສະໜາພຸດ ຫ  ືພິທີທາງການເຊ່ືອຖືຜີພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມພິທີກໍາ 

ເຫ ົ່ານ້ັນ. ຄຣສິຕະສາສະນິກະຊົນບາງຄົນ ກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍສາມາດປະນີປະນອມ ຍ້ອນເປັນການຂັດກັບ 

ຄວາມເຊ່ືອທາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

 

ປະຊາຊົນຊົນເຜ່ົາຈໍານວນໜ ່ງ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບສະຫະລັດອາເມລິກາໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຫວຽດນາມ 

ແລະ ສົງຄາມກ່ຽວພັນໃນປະເທດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ຮ ້ສ ກຖືກສະຫະລັດອາເມລິກາປະລະໃນຊ່ວງ 

ໄລຍະເວລາໜ ່ງ ແລະ ພາກັນປະຕິເສດສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ເຊ່ິງເຂົາເຈ້ົາເຫັນວ່າ ເປັນສາສະໜາ ຂອງ 

ອາເມລິ ກາ. ຄວາມຮ ້ສ ກດ່ັງກ່າວ ນໍາໄປສ ່ບັນຫາ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທີ່ຊຸມຊົນປະຊາຊົນຊົນເຜ່ົາ 



LAOS 

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາສາກົນ, ສະບັບປີ 2016 
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ໄດ້ສ້າງແຮງກົດດັນເພ່ີມຕ່ືມຕ່ໍຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ເຊ່ິງລວມທັງ ແຮງກົດດັນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ 

ຈາກຄົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ. ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ໄດ້ລາຍງານຂ້ໍກັງວົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບທັດສະນະ 

ແລະ ການກະທໍາ ຂອງຜ ເ້ຊ່ືອຖືຜີ ທີ່ມີຕ່ໍພິທີກໍາຝັງສົບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ບ່ໍໄດ້ເຜົາສົບ 

ຄົນຕາຍ ແຕ່ຝັງ ຢ ່ທີ່ດິນຂອງໂບດ ຫ ື ຢ ປ່່າຊ້າທີ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ຢ ່ໃກ້ບ້ານ. ໃນໄລຍະປີ 2016, ກຸ່ມສາສະໜາ 

ຕ່າງໆ ໄດ້ລາຍງານສອງກໍລະນີ ທີ່ການແຫ່ງານສົບ ຕ້ອງຍ່າງຜ່ານດິນນາ ເພ່ືອທີ່ຈະໄປປ່າຊ້າຝັງສົບ. 

ກໍລະນີທໍາອິດ, ຊາວນາຄົນໜ ່ງ ໄດ້ຂໍຄ່າຊົດເຊີຍເປັນເງິນ 5 ລ້ານກີບ ($612) ຍ້ອນຜ ້ກ່ຽວກ່າວວ່າ: 

ການທີ່ຄົນຕາຍ ຖືແຫ່ຜ່ານທົ່ງນາຂອງຜ ້ກ່ຽວ ຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ພືດຜົນຜະລິດລ້ົມຕາຍໄປນໍາ. ທ້າຍທີສຸດ, 

ຊາວນາຄົນນ້ັນ ໄດ້ຍົກເລີກການຂໍຄ່າຊົດເຊີຍດ່ັງກ່າວ ແຕ່ອໍານາດການປົກຄອງອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ 

ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ບ່ໍໃຫ້ສະມາຊິກຜ ້ອ່ືນໃນໂບດ ເຂ້ົາຮ່ວມພິທີຝັງສົບດ່ັງກ່າວ. ຜ ້ເຊ່ືອຖືຜີບາງຄົນ 

ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຂ້ົາເຈ້ົາຮ ້ສ ກບ່ໍດີ ຕ່ໍພິທີກໍາຝັງສົບຄົນຕາຍຂອງຄຣິສຕະສາສະນິກະຊົນ ພາຍໃນຂອບເຂດບ້ານ 

ຍ້ອນເຊ່ືອວ່າວິນຍານຂອງຜ ້ ເສຍຊີວິດ ຈະນໍາຄວາມບ່ໍສະຫງົບມາໃຫ້ບ້ານ ແລະ ຂັດແຍ່ງກັບຜີບ້ານ 

ເນ່ືອງຈາກສົບຂອຜ້  ຕາຍບ່ໍໄດ້ຖືກເຜົາ. 

 

ອົງການ LFNC ກ່າວວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພົບເຫັນຫ າຍກໍລະນີ ທີ່ເກີດຊ້ໍາໆຢ ່ບັນດາບ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກທີ່ມີສະ 

ມາຊິກຄອບຄົວຜ ້ສ ງອາຍຸ ທີ່ເຊ່ືອຖືຜີ ໄດ້ແລກປ່ຽນວ່າ: ລ ກຫ ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ ທີ່ປ່ຽນໄປເຊ່ືອຖືສາສະໜາ 

ຄຣິສຕຽນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື ທໍາລາຍເທົ່າກະດ ກຂອງຜ ້ເຊ່ືອຖືຜີທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ. ຜ ້ສ ງອາຍຸ 

ທີ່ເຊ່ືອຖືຜີ ຍັງແລກປ່ຽນຕ່ືມອີກວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາ ຄັດຄ້ານສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ເປັນຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ ໃນການເຊ່ືອຖື 

ຢ່າງອ່ືນ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຫ າກຫ າຍຮ ບການຂ່ົມຂ ່ເຂົາເຈ້ົາ ເຊ່ິງລວມທັງການແຊກແຊງຂອງລັດ. 

 

ໂຮງຮຽນກຽມປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ສອນເປັນພາສາອັງກິດຂອງເອກະຊົນຫ າຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບ 

ສະໜ ນຈາກກຸ່ມສາສະໜານິກາຍຕ່າງໆຈາກຕ່າງປະເທດ. ເດັກຊາຍຫ າຍຄົນທີ່ບວດຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ 

ການສິດສອນກ່ຽວກັບສາສະໜາພຸດ ແລະ ວິຊາອ່ືນໆໃນວັດ ເຊ່ິງຕາມມ ນເຊ້ືອວັດເຮັດບົດບາດເປັນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ຍັງສືບຕ່ໍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຂາດ ຫ ື ບ່ໍມີການສ ກສາໃນໂຮງຮຽນ. ວິທະຍາໄລ 

ສົງສອງແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົງສອງແຫ່ງ ໄດ້ສອນສາສະໜາພຸດໃຫ້ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ໃຫຍ່. 

ນິກາຍຄຣິສຕຽນ ໂດຍສະເພາະ LEC ແລະ ຄຣິສຕະຈັກວັນເສົາ ກ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ ້ທາງສາສະໜາຂອງຕົນ 

ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ຄ້າຍຄືກັນນ້ັນ, ກຸ່ມບາຮາຍ ກ່ໍໄດ້ສອນສາສະໜາຂອງຕົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ 

ໃຫຍ່. ໂບດກາໂຕລິກ ມີໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາຢ ່ທ່າແຂກໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມສ ກສາຕອນປາຍ 

ເພ່ືອຮຽນປັດຊະຍາ ແລະ ເທວະວິທະຍາ ໂດຍມີຫ ັກສ ດ ສອງປີ ເຖິງ ສິບປີ. ຊຸມຊົນມຸສລິມ ກ່ໍໃຫ້ຄວາມຮ ້ 

ທາງສາສະໜາຂອງຕົນໃນຂອບເຂດຈໍາກັດສໍາລັບລ ກຫ ານມຸສລິມ.  
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IV. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ U.S. 

 

ທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ 

ກັນຍາ ແລະ ໄດ້ເນ້ັນຢ້ໍາຄໍາໝາຍໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການສ່ົງເສີມການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ 

ແລະ ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. ກ່ອນໜ້ານ້ັນ, ໃນເດືອນກຸມພາ, ຄະນະຜ ້ແທນຈາກຫ້ອງການເສລີ 

ພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາສາກົນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ເດີນທາງມາ 

ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບອົງການ LFNC, MOHA, ແລະ ພະນັກງານລັດໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນຢ ່ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ແລະ ຊຽງຂວາງ. ເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ 

ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕ່ໍສາກົນໃນການປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ ແລະ ຮັບປະກັນ 

ໃຫ້ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນປະຕິບັດກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ. ພະນັກງານຂອງສະຖານທ ດ ສະຫະລັດ 

ອາເມລິກາ ຍັງໄດ້ໂຄສະນາສ່ົງເສີມເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາຢ່າງເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ ແລະ 

ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ມີການປັບປຸງດັດແກ້ກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍໄດ້ສົນທະນາກັບ ພະນັກງານລັດ 

ຈາກຫ າຍຂະແໜງ ການ. ໃນການສົນທະນາແລກປ່ຽນຫ າຍຄ້ັງກັບທາງ MOHA, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ 

ການຕ່າງປະເທດ, ແລະ/ຫ ື ກົມສາສະໜາຂອງອົງການ LFNC, ພະນັກງານຂອງສະຖານທ ດ ສະຫະລັດ 

ອາເມລິກາ ໄດ້ໂຄສະນາສ່ົງເສີມໃຫ້ມີທາງແກ້ໄຂທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສົມຕ່ໍກໍລະນີ ການຈັບກຸມ, ກໍລະນີ 

ການລະເມີດລະບຽບກົດ ໝາຍ ຫ ື ການຄຸກຄາມຂອງອໍານາດການປົກຄອງ ຫ ື ພະນັກງານລັດ; ຂ້ັນຕອນ 

ການຈົດທະບຽນທີ່ມີຫ າຍຂ້ັນ ຫ າຍຂອດ; ທ່າອ່ຽງໃນການລະເມີດ ແລະ ການລະເມີດເສລີພາບໃນການເຊ່ືອ 

ຖືສາສະໜາ; ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວສາສະໜາໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆເຊ່ັນ: 

ການບັງຄັບກັກຕົວ ແລະ ການຂ່ົມຂ ່ວ່າຈະກັກຕົວ, ການໃຫ້ອອກຈາກບ້ານ, ການຂັບໄລ່ ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆ 

ທີ່ພົວພັນກັບຜ ້ທີ່ຫາກໍປ່ຽນສາສະໜາ. ອົງການ LFNC ແລະ MOHA ບາງຄ້ັງ ກໍໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍມ ນຂ່າວສານ 

ດ່ັງກ່າວ ເພ່ືອແກ້ໄຂໄກ່ເກ່ຍກັບພະນັກງານ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ.  

 

ສະຖານທ ດ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນຮ່ວມກັບທາງ MOHA ແລະ ອົງການ LFNC ເພ່ືອຮຽນຮ ້ກ່ຽວກັບວິທີ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດໃໝ່.  

  

ທາງສະຖານທ ດ ໄດ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫ ືອໃຫ້ MOHA ແລະ ອົງການ LFNC ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມ ນຂ່າວ 

ສານກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍທີ່ສະໜອງການປົກປ້ອງໃຫ້ເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ 

ຢ ່ຕາມ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທີ່ຍັງຂາດຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍດ້ານຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງມີ 
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ບັນຫາຫ າຍຢ່າງ ດ້ານເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. ທັງ MOHA ແລະ ອົງການ LFNC ໄດ້ກ່າວ 

ສະແດງ ຄວາມຂອບໃຈຕ່ໍຂ້ໍສະເໜີຊ່ວຍເຫ ືອດັ່ງກ່າວ ໂດຍທາງເຂົາເຈ້ົາ ຈະພິຈາລະນາ ຫາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ 

ເພ່ືອນໍາໃຊ້ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກສະຖານທ ດອາເມລິກາ. ຜ ້ນໍສາສະໜາທ່ານໜ ່ງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະຖານທ ດ 

ລວມເອົາກະ ຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຫາຕ່າງໆ 

ຮັບຮ ້ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພ່ືອປົກປ້ອງເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາຢ່າງເໝາະສົມ.  

 

ຄະນະຜ ້ແທນຈາກຫ້ອງການເສລີພາບໃນການເຊ່ືອຖືສາສະໜາສາກົນ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບຊຸມຊົນສາສະໜາ 

ຕ່າງໆ ແລະ ອົງການ NGOs, ໃນນ້ັນລວມມີ: ພຸດທະສາສະນິກະຊົນ, ສາສະນິກະຊົນບາຮາຍ, ຄຣສິຕະຈັກ 

ວັນເສົາ ແລະ ແລະ ຄຣສິຕະສາສະນິກະຊົນອ່ືນໆ ທີ່ຍັງບ່ໍຖືກຮັບຮ ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເພ່ືອສົນທະນາແລກ 

ປ່ຽນກ່ຽວກັບສ່ິງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆຜະເຊີນ ໃນການຂໍອະນຸຍາດຈາກລັດ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິ 

ບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

 

ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ ແລະ ພະນັກງານຂ້ັນອາວຸໂສຂອງສະຖານທ ດ ໄດ້ພົບປະກັບຜ ້ນໍາສາສະ 

ໜາຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາກຸ່ມໂຄສະນາສ່ົງເສີມຕ່າງໆ ເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ້ກັງວົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເສລີພາບ ໃນການ 

ເຊ່ືອຖືສາສະໜາ. ພະນັກງານຂອງສະຖານທ ດ ໄດ້ປ ກສາຫາລື ຢ່າງເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ ກັບກຸ່ມສາສະໜາ 

ຕ່າງໆ ທັງທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ແລະ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຈົດທະບຽນ ກ່ຽວກັບການລາຍງານຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບ 

ການຈັບກຸມຜ ້ເຊ່ືອຖືສາສະໜາ, ຂ້ັນຕອນການຈົດທະບຽນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການລະເມີດເສລີພາບ 

ໃນການເຊ່ືອຖືສາສະ ໜາ ລວມທັງສ່ິງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ພົບພ້ໍ ໃນໄລຍະການລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 

ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. 

 

 


