ບົດລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2015
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍໍ້
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແມ່ນປະເທດທີີ່ມີລະບອບການປົກຄອງແບບພັກດຽວຕາມລັດຖະທໍາມະ ນູນ ໂດຍມີພັກການເມືອງດຽວຄື ພັກ
ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ (ພປປລ). ການເລືອກຕັໍ້ງຄັໍ້ງຫໍ້າສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີໄີ່ ດ້ມີຂໍ້ນໃນປີ 2011 ນັນ
ໍ້
ເປັນການເລືອກຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ມີເສລີພາບ ແລະ ເປັນທໍາ. ພປປລ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ, ແລະ
ການລົງຄະແນນສຽງຖືເປັນກົດບັງຄັບສໍາລັບພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ອໍານາດການປົກຄອງຝ່າຍພົນລະເຮືອນ
ຍັງຄົງຮັກສາການຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສິດທິພາບເໜືອກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ບັນຫາສິດທິມະນຸດທີີ່ສໍາຄັນຍັງຄົງສືບຕໍີ່ກໍີ່ຄື ລັດຖະບານຍັງຄົງປະຕິເສດ ທີີ່ຈະໃຫ້ພົນລະເມືອງໃຊ້ສິດໃນ
ການເລືອກເອົາລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເຈົໍ້າ.
ບັນຫາອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີີ່ຍັງຄົງມີຢູ່ແມ່ນ:
ສະພາບຂອງຄຸກກັກຂັງທີີ່ບໍີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ຂາດຂະບວນການອັນຊອບທໍາ, ລວມທັງການຈັບກຸມ ແລະ
ຄຸມຂັງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່, ການລະເມີດຂອງລັດຖະບານຕໍີ່ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົໍ້າ,
ສິດເສລີພາບຂອງສືີ່, ສິດໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການສະມາຄົມ, ລວມທັງການລະເມີດສິດເສລິພາບໃນ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ; ຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງລັດຖະບານຕໍີ່ສິດເສລີພາບທາງດ້ານວິຊາການ; ຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງທ້ອງຖິີ່ນຕໍີ່
ອິດສະຫະພາບທາງສາສະໜາ, ການຄ້າມະນຸດ; ການຈໍາແນກທາງສັງຄົມທີີ່ຢູ່ບົນພືໍ້ນຖານຣົດສະນິຍົມທາງເພດ
ແລະ ທີີ່ຕ້ານກັບຜູທ
້ ີີ່ມີເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌; ແລະ ຂໍໍ້ຈໍາກັດຕໍີ່ກັບສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.
ລັດຖະບານບໍໄີ່ ດ້ມີການດໍາເນີນຂັໍ້ນຕອນໃດໆ ເພືີ່ອດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຜູ້ກະທໍາຜິດ ແລະ ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບກໍີ່ກະທໍາຜິດໂດຍບໍີ່ມີການລົງໂທດໃດໆ.
ພາກທີ 1. ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍຄ
ີ່ ວາມຊືສ
ີ່ ດ
ັ ສຸດຈະລິດຂອງບຸກຄົນ, ອັນລວມທັງຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກ:
ກ. ການຕັດອິດສະຫະພາບໂດຍພະລະການຕາມຄວາມພໍໃຈ ຫື ບໍຖ
ີ່ ືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ບໍມ
ີ່ ີການລາຍງານທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືໄດ້ວ່າ ລັດຖະບານ ຫື ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານໄດ້ມີການສັງຫານຊີວດ
ິ ຕາມຄວາມ
ພໍໃຈ ຫື ຜິດຕໍີ່ຫັກກົດໝາຍ, ແລະ ກໍີ່ບມ
ໍີ່ ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການກໍີ່ເຫດການຈະລາຈົນ ຫື ການກະບົດ.
ໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ, ບໍີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ຖືກກ່າວຫາຖືກຂ້າໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານ
ຫື ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ.
ຂ. ການຫາຍສາບສູນ
ບໍີ່ມີຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບເຫດການລັກພາຕົວ ສົມບັດ ສົມພອນ ຕັໍ້ງແຕ່ປີ 2012, ເຊິີ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ນໍາປະຊາ
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ສັງຄົມທີມ
ີ່ ີບົດບາດ ແລະ ເປັນອະດີດຜູກ
້ ໍີ່ຕັໍ້ງສູນຝກອົບຮົມທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ,
ໂດຍກຸມ
່ ຄົນນອກເຄືອ
ີ່ ງແບບພາຍຫັງເຫດການທີີ່ເບິີ່ງຄືວ່າ ເປັນການຢຸດລົດຜູ້ກຽ່ ວທີີ່ມກ
ີ ານກະກຽມໄວ້
ໂດຍເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕາໍ ຫວດຈະລາຈອນຢູນ
່ ະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍີ່ຮູ້ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃສ, ແລະ
ໃຫ້ການວ່າ ການສືບສວນຍັງຄົງສືບຕໍີ່ດໍາເນີນການ.
ທ. ສົມພອນ ຂັນຕິສຸກ ເປັນເຈົໍ້າຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍດ້ານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸ
ລັກໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນຊ່ວງຕົໍ້ນປີ 2007 ພາຍຫັງທີີ່ເປັນຜູ້ປຸກລະດົມຊາວບ້ານ ແລະ
ເປັນກະບອກສຽງຕ້ານການຍດທີີ່ດິນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນວ່າລາວຢູ່ໃສ.
ຄ. ການທໍລະມານ ແລະ ທາລຸນນະກໍາອືີ່ນໆ, ຄວາມໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ, ການປະຕິບດ
ັ ຫື
ການລົງໂທດທີີ່ເສືີ່ອມຊາມ
ກົດໝາຍຫ້າມບໍໃີ່ ຫ້ມີການທຸບຕີ ຫື ກະທໍາທາລຸນຕໍີ່ບຸກຄົນທີີ່ຖືກຈັບກຸມ. ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ,
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຍັງມີການທໍາຮ້າຍນັກໂທດໃນບາງຄັໍ້ງຄາວ.
ໃນບາງຄັໍ້ງ, ຜູຖ
້ ືກກັກຕົວກໍີ່ຖືກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທຸບຕີ ແລະ ຖືກຂັງດ່ຽວຢູໃ່ ນຫ້ອງມືດເປັນເວລາຫາຍວັນ. ມີບາງກໍລະນີ
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃສ່ໂສ້ຫີ່າມຂາ ຫື ເອົາປອກໃສ່ຂານັກໂທດໄວ້ເປັນເວລາດົນນານ (ເບິີ່ງຂໍໍ້ທີ 2.ກ.).
ການປະຕິບັດຕໍີ່ນັກໂທດຢ່າງຊົີ່ວຮ້າຍ ເຊັີ່ນ: ຫີ່າມໂສ້ ແລະ ໃສ່ກະຫັບມື ແລະ ຂັງດ່ຽວໃນຫ້ອງນ້ອຍທີີ່ບໍີ່ມີແສງ
ສະຫວ່າງ ແມ່ນ ມາດຕະຖານການລົງໂທດຂອງຄຸກຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕ່ຢຄ
ູ່ ຸກແຂວງ ຫື ເມືອງ ແມ່ນໃຊ້ການຫີ່າມ
ໂສ້ ຫື ໃສ່ກະຫັບມືເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ນັກໂທດຫັກໜີ.
ສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ
ສະພາບ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂດ້ານສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ
ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງງກັນຫາຍໃນແຕ່ລະບ່ອນ, ແລະ ຄຸກບາງແຫ່ງແມ່ນຍັງຄົງມີສະພາບທີີ່ໂຫດຮ້າຍຢູ່.
ມີຄຸກທີີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກສໍາລັບກັກຂັງຊາວຕ່າງປະເທດ.
ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຫ້ອະໄພໂທດປະຈໍາປີແກ່ນັກໂທດຈໍານວນ 1,029 ຄົນ ໃນນັໍ້ນ ລວມມີນັກໂທດຍິງ
ແລະ ນັກໂທດທີີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 232 ຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັບການໃຫ້ອະໄພໂທດດັີ່ງກ່າວ,
ລັດຖະບານຍັງພິຈາລະນາທີີ່ຈະຜ່ອນໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຈໍານວນ 820 ຄົນທີີ່ມີການປະພດດີ.
ສະພາບກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ: ມີລາຍງານວ່າ ມີການຄຸມຂັງນັກໂທດເດັກຈໍານວນໜີ່ງລວມກັບນັກໂທດຜູ້ໃຫຍ່,
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍີ່ມີສະຖິຕິຢ່າງເປັນທາງການ ຫື ໜ້າເຊືີ່ອຖືໄດ້ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ຫື
ເພດຂອງຜູ້ທີີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນທົີ່ວປະເທດກໍີ່ຕາມ. ຫ້ອງຂັງມີຄວາມແອອັດ.
ການແບ່ງປັນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ,
ຄອບຄົວຕ້ອງນໍາອາຫານໄປສົີ່ງໃຫ້ຍາດຕິພີີ່ນ້ອງຂອງຕົນທີີ່ຖືກກັກຂັງໃນຄຸກ.
ຄຸກບາງແຫ່ງຮຽກຮ້ອງນັກໂທດຈ່າຍຊົດເຊີຍຄືນໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ພາຍຫັງຖືກປ່ອຍ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ໂຕສໍາລັບຄ່າອາຫານທີີ່ໃຫ້ນັກໂທດກິນໃນເວລາທີີ່ຖືກກັກຂັງ. ມີລາຍງານວ່າ ນັກໂທດສາມາດປູກຕົໍ້ນໄມ້ກິນໝາກ
ແລະ ຜັກ ເພືີ່ອເປັນອາຫານເພີີ່ມຕືີ່ມ. ຄຸກບາງແຫ່ງມີຮ້ານຂາຍເຄືີ່ອງຍ່ອຍ ເພືີ່ອໃຫ້ນັກໂທດຊືໍ້ອາ ຫານພືໍ້ນຖານ
ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊ້ສອຍໃນຫ້ອງນໍໍ້າ. ການເຂົໍ້າເຖິງສະພາບ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ສໍາລັບນັກໂທດທີີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກໃຫຍ່ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຍຸຕິທໍາດີກວ່າ
ຜູທ
້ ີີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກນ້ອຍຂັໍ້ນແຂວງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ນັກໂທດທັງໝົດສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຫ້ອງກວດສຸຂະພາບ ເຊິີ່ງປົກກະຕິແລ້ວ
ຈະແມ່ນເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຜູ້ທີີ່ເປັນໝໍ ຫື ພະຍາບານເປັນຜູ້ກວດໃຫ້,
ແຕ່ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດແມ່ນຂາດເຂີນເລືໍ້ອຍໆ.
ນັກໂທດສາມາດເຂົໍ້າເຖິງໄດ້ພຽງການດູແລສຸຂະພາບຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານເທົີ່ານັໍ້ນ, ການປິີ່ນປົວໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທີີ່ຮຸນແຮງ
ແມ່ນບໍີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ຄຸກແຫ່ງໜີ່ງໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ມີຫ້ອງກວດພະຍາດບ່ອນດຽວ ເຊິີ່ງມີຕຽງນອນຄົນເຈັບສີີ່ຕຽງ ແລະ ມີພະນັກງານສາມຄົນຕໍີ່ກັບນັກໂທດຈໍານວນ
700 ຄົນ. ນັກໂທດຈະໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນໃນເວລາທີີ່ພວກເຂົາເຂົໍ້າມາໃນຄຸກແຕ່ທໍາອິດ, ຖ້າມີການເຈັບປ່ວຍ,
ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຢາທີີ່ຈໍາເປັນ. ການປ່ຽນແປງຈາກຊຸມປີຜ່ານມາ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດຖະບານ
(NGOs) ຈໍານວນໜີ່ງລາຍງານວ່າ
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສູນກັກຂັງບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງກາານຈັດຕັໍ້ງການກຸສົນເຂົໍ້າຢ້ຽມນັກໂທດ
ເພືີ່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ. ໃນບາງພືໍ້ນທີີ່,
ນັກໂທດສາມາດສະເໜີເພືີ່ອໃຫ້ມີການຈັດໃຫ້ເຂົາເຈົໍ້າໄດ້ໄປຮັບການປິີ່ນປົວຢູໂ້ ຮງໝໍຂອງຕໍາຫວດ, ແລະ
ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກໍີ່ຈະສົີ່ງນັກໂທດໄປຍັງໂຮງໝໍເຫົີ່ານັໍ້ນ. ບໍີ່ມີຂໍໍ້ມູນການເສຍຊີວິດໃນຄຸກ ຫື
ໃນສູນກັກຂັງ.
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ: ບໍີ່ມີຂໍໍ້ມູນທີີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ສໍາລັບການບັນທກກ່ຽວກັບນັກໂທດ.
ບາງຄັໍ້ງ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກໍີ່ສືບຕໍີ່ກັກຂັງນັກໂທດໄວ້ ຫັງຈາກທີີ່ພວກເຂົາຄົບກໍານົດການຕ້ອງໂທດແລ້ວ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພວກນັກໂທດຜູ້ທີີ່ບໍີ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສານ. ໃນບາງກໍລະນີ,
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກໍີ່ປ່ອຍຕົວນັກໂທດ ຫັງຈາກທີີ່ພວກເຂົາຕົກລົງວ່າຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄໝຕາມພາຍຫັງ. ໃນບາງກໍລະນີ,
ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງຫາທີີ່ກະທໍາຜິດບໍີ່ຮຸນແຮງສາມາດຖືກປ່ອຍຕົວໄດ້
ໂດຍປາສະຈາກການຕັດສິນຄະດີຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ພວກເຂົາຈໍາຄຸກ.
ບໍີ່ມີຜູ້ກວດກາຂອງລັດຖະສະພາ ທີີ່ຈະເຮັດໜ້າທີີ່ແທນນັກໂທດ ແລະ ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ດູແລຄຸກໄດ້ວາງ
ນະໂຍບາຍສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມນັກໂທດໃນຄຸກ. ຕາມທໍາມະດາ, ສະມາຊິກຄອບຄົວສາມາດຢ້ຽມນັກໂທດ ແລະ
ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງໄດ້ເດືອນລະຄັໍ້ງ. ນັກໂທດ ແລະ ຜູ້ຖືກຄຸມຂັງສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕາມຄວາມເຊືີ່ອຖືທາງ
ສາສະໜາໄດ້, ແຕ່ວ່າເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຕອບສະໜອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆກ່ຽວກັບເລືີ່ອງນີໍ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກໂທດ ແລະ ຜູຖ
້ ືກຄຸມຂັງສາມາດສົີ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກເຖິງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ພິຈາລະນາຄະດີໄດ້ ໂດຍ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ບໍມ
ີ່ ີການກວດເນືໍ້ອໃນໃດໆ ເພືີ່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ກ່າວ
ຫາຕ່າງໆທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືກ່ຽວກັບສະພາບການທີີ່ໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ, ແຕ່ກໍີ່ບມ
ໍີ່ ີການລາຍງານວ່າ ພວກນັກໂທດ ແລະ ຜູ້
ຖືກຄຸມຂັງ ຫື ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ສົີ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກດັີ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ້ານວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການທີີ່
ລໍາບາກໃນສະຖານຄຸມຂັງຮ້າຍແຮງຂໍ້ນຕືີ່ມ.
ແລະກໍີ່ບຮ
ໍີ່ ູ້ວ່າມີການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບຂໍໍ້ຮຽກຮ້ອງດັີ່ງກ່າວຫືບ.ໍີ່
ການຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫະ:
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາສະພາບໃນສູນກັກຂັງແບບ ອິດສະຫະ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກການທູດຕ່າງປະເທດເຂົໍ້າຢ້ຽມຢາມຄຸກ ນອກຈາກການເຂົໍ້າພົວ
ພັນກ່ຽວກັບວຽກກົງສູນ ແຕ່ການເຂົໍ້າພົບດັີ່ງກ່າວກໍີ່ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ.
ງ. ການຈັບກຸມ-ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ
ກົດໝາຍຫ້າມການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ຫື ເຮັດຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີ,ີ່ ແຕ່ໃນ
ພາກປະຕິບັດ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງລັດບາງຄົນບໍີ່ໄດ້ເຄົາລົບຕໍີ່ຂໍໍ້ກໍານົດເຫົີ່ານີໍ້ ແລະ ກໍີ່ຍັງມີປະກົດການຈັບກຸມ ແລະ
ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການເກີດຂໍ້ນ.
ໃນປີນີໍ້ ເຈົໍ້າໜ້າທີໄີ່ ດ້ຄຸມຕົວ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈໍານວນໜີ່ງ ທີີ່ຄາດວ່າເປັນຄົນຂໍທານ ແລະ
ຄົນບໍມ
ີ່ ທ
ີ ີີ່ຢູ່ອາໄສອອກຈາກຖະໜົນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ເພືີ່ອກະກຽມນະຄອນຫວງສໍາລັບການເປັນເຈົາໍ້ ພາບຮັບຕ້ອນຜູ້ແທນຂັໍ້ນສູງຈາກປະເທດຈີນ.
ອີງຕາມການໃຫ້ການຂອງລັດຖະບານ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ສົີ່ງພວກຄົນເຫົີ່າ
ນັໍ້ນຈໍານວນໜີ່ງກັບຄືນສູບ
່ າ້ ນເກົີ່າຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ອີກຈໍານວນໜີ່ງແມ່ນສົີ່ງໄປທີີ່ສນ
ູ ພັກເຊົາຊົີ່ວຄາວທີີ່ຕັໍ້ງຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ລັດຖະບານລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2014 ແລະ ໃນລະຫວ່າງປີນີໍ້ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ຄົນຈໍານວນ 91 ຄົນ
ໄປພັກຢູ່ສູນພັກຊົວ
ີ່ ຄາວ. ນອກຈາກນັໍ້ນ ໃນປີນີໍ້ ເຈົໍ້າໜ້າທີໄີ່ ດ້ສົີ່ງເດັກນ້ອຍເກົໍ້າຄົນ, ຜູ້ຍິງ 37 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 18
ຄົນ ກັບຄືນສູແ
່ ຂວງຂອງພວກເຂົາ. ໃນທ້າຍປີ, ຍັງຄົງມີປະຊາຊົນຈໍານວນ 65 ຄົນ
ຄ້າງຢູສ
່ ູນພັກເຊົາຊົີ່ວຄາວຂອງລັດຖະບານ. ພ້ອມນັນ
ໍ້
ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັງໍ້ ສາກົນທີີ່ບຂ
ໍີ່ ໍ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) ອົງການໜີ່ງ
ເພືີ່ອສະໜອງທີີ່ພັກພາອາໄສສຸກເສີນ ແລະ ການສກສານອກລະບົບ
ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີີ່ຖືກຍ້າຍອອກຈາກຖະໜົນຕ່າງໆໃນຕົວເມືອງ. ອົງການ NGO ດັີ່ງກ່າວລາຍງານວ່າ
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈໍານວນ 1,961 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ ຫາ
ເດືອນພະຈິກ ແລະ ໃນທ້າຍປີ ມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 27 ຄົນ ຍັງຄົງອາໄສຢູໃ່ ນສູນພັກເຊົາຂອງອົງການດັງີ່ ກ່າວ.
ອົົງການດັີ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງການຝກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນ 93 ຄົນໃນລະຫວ່າງປີນ.ີໍ້
ພາລະບົດບາດຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕາໍ ຫວດ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕິບດ
ັ ການດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍັງຄົງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ແຕ່ກໍີ່ແບ່ງປັນພາລະ
ບົດບາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງລັດ ຮ່ວມກັບກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ
ພປປລ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນຂອງ ພປປລ. ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະກອບດ້ວຍ
ໜ່ວຍຕໍາຫວດທ້ອງຖິີ່ນ, ຕໍາ ຫວດຈະລາຈອນ, ຕໍາຫວດກວດຄົນເຂົໍ້າເມືອງ ແລະ
ຕໍາຫວດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ລວມທັງຕໍາຫວດຊາຍແດນ), ກອງກໍາລັງ ປກສ ບ້ານ
ລວມທັງໜ່ວຍງານຕໍາຫວດປະກອບອາວຸດອືີ່ນໆ. ສໍາລັບກ້ອນກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່
ຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ລວມທັງການປ້ອງກັນ ການກໍີ່ການຮ້າຍ ແລະ ການກໍີ່ເຫດຈະລາຈົນ.
ການຍົກເວັໍ້ນໂທດ ຫື ການບໍລ
ີ່ ົງໂທດຕໍີ່ຜກ
ູ້ ະທໍາຜິດຍັງຄົງເປັນບັນຫາ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍໍ້ລາດບັງຫວງ
ຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ, ແຕ່ແນວໃດກໍີ່ຕາມ, ບໍມ
ີ່ ີສະຖິຕິທີີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກ່ຽວກັບບັນຫານີໍ້. ກົມ
ກວດກາ ຂອງກະ ຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຕິດຕັໍ້ງກ່ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນໄວ້ຢູ່ຕາມສະຖານທີີ່ສາທາລະນະ
ຕ່າງໆທົີ່ວປະເທດ ເພືີ່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງສາມາດປ່ອນຄໍາຮ້ອງທຸກທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ມີສະຖິຕກ
ິ ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກ່ອງຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກດັີ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານບໍີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມີ
ຫື ບໍີ່ມີໜ່ວຍງານທີີ່ ດໍາເນີນການສືບສວນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໂດຍກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ.
ບໍີ່ມີຂໍໍ້ມູນເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ວ່າ
ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງການຝກອົບຮົມໃຫ້ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບຕໍີ່ສິດທິມະນຸດ
ຫືບໍີ່.
ລັດຖະບານ ໄດ້ສືບຕໍີ່ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃນການສ້າງ
ຄວາມເຂັໍ້ມແຂງທາງດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບມືກັບຂະບວນການຄ້າ ແລະ
ເສບຢາເສບຕິດທີີ່ເພີີ່ມຂໍ້ນ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການກໍີ່ອາຊະຍາກໍາ ແລະ
ການສໍໍ້ລາດບັງຫວງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ.
ວິທກ
ີ ານຈັບກຸມ ແລະ ການປະຕິບັດຕໍຜ
ີ່ ຖ
ູ້ ກ
ື ຄຸມຂັງ
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ ແລະ ທະຫານ ມີອໍານາດໃນການຈັບກຸມເຖິງແມ່ນວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຕໍາຫວດຈະເປັນຜູ້
ດໍາເນີນການ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວມີສິດສະເໜີການພິຈາລະນາຄະດີກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍໃນການກັກຂັງພວກເຂົາຢ່າງຮີບດ່ວນ. ກົດໝາຍຍັງກໍານົດໄວ້ວ່າ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົີ່ວໂມງຂອງ
ການຈັບກຸມ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜຖ
ູ້ ືກຄວບຄຸມຕົວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍກ
ໍ້ ່າວຫາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສົີ່ງຂ່າວ
ໃຫ້ຍາດພີີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກັັກຕົວພວກກ່ຽວ, ແຕ່ສິີ່ງເຫົີ່າ
ນີໍ້ບໍີ່ຄ່ອຍຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງທີີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ບໍີ່ມີການຮັບປະກັນວ່າ ສະ ມາຊິກຄອບຄົວຈະສາມາດ
ພົບກັບຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວຫືບໍີ່ ແຕ່ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວກໍີ່ມີການອະນຸຍາດ. ມີລະບົບການປະກັນຕົວຜູຖ
້ ືກຄວບຄຸມ
ຕົວ ແຕ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ມີການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແບບພະລະການ. ມີລະບຽບການ ແລະ
ຂັໍ້ນຕອນສໍາລັບການຈັບກຸມຢູ່ເຮືອນຂອງຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ມີການລາຍງານສະເພາະກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວທີີ່ຖືກຈັບກຸມຢູເ່ ຮືອນ. ໃນປີນີໍ້, ບໍມ
ີ່ ກ
ີ ານລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ຖືກຄຸມຂັງທີີ່ຖືກກັກບໍີ່ໃຫ້ຕິດຕໍສ
ີ່ ືີ່ສານກັບຜູອ
້ ືີ່ນ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງ ແລະ
ຊາວຕ່າງດ້າວຜູ້ທີີ່ຖືກກັກຂັງ, ຈັບກຸມ ຫື ຈໍາຄຸກ
ມີສິດໃນການມີຕົວແທນທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມການຮ້ອງຂໍ.
ການຈັບກຸມໂດຍພະລະການ: ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ ຍັງຄົງມີສິດຢ່າງຫວງຫາຍໃນການຈັບກຸມ
ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ບັນຍັດຂອງກົດໝາຍທີີ່ກໍານົດວ່າ ໃບໜັງສືໝາຍຈັບແມ່ນບໍີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນ.
ອີງຕາມໜ່ວຍງານສືບສວນຄະດີອາຍາແຫ່ງຊາດ,
ຕໍາຫວດດໍາເນີນການຈັບກຸມໂດຍອີງໃສ່ຫັກຖານທີີ່ຈະແຈ້ງຕໍີ່ການກະທໍາຜິດ ແທນສາເຫດທີີ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ ,
ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດລໍຖ້າຈົນກວ່າຜູ້ກ່ຽວຖືກພົບວ່າກະທໍາຜິດຕໍີ່ກົດໝາຍ ຈີ່ງດໍາເນີນການຈັບກຸມ.
ມີລາຍງານວ່າ ບາງເທືີ່ອເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດໄດ້ສວຍໃຊ້ການຈັບກຸມເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຂົີ່ມຂູ່ຕົວບຸກຄົນ ຫື ເອົາສິນ
ບົນຕ່າງໆ.
ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ: ມີຂໍໍ້ບັນຍັດທາງກົດໝາຍ ກໍານົດໃຫ້ສາມາດຄຸມຂັງເປັນເວລາໜີ່ງປີໂດຍບໍີ່
ມີການພິຈາລະນາຄະດີ. ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂັງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຟັງການຕັດສິນ ຫື ຂໍກ
ໍ້ ່າວຫາຢ່າງ
ເປັນທາງການກໍີ່ຈໍາກັດຢູ່ໃນໄລຍະໜີ່ງປີເຊັີ່ນດຽວກັນ. ມີລາຍງານວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້
ພະຍາຍາມທີີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີໄີ່ ດ້ນໍາເອົານັກໂທດ ແລະ ຜູຖ
້ ືກຄຸມຂັງທັງໝົດ ເຂົໍ້າສູ່ຂະບວນການຕັດສິນ
ຄະດີພາຍໃນກໍານົດເວລາໜີ່ງປີ, ແຕ່ຂໍໍ້ຮຽກຮ້ອງດັີ່ງກ່າວ ບາງຄັໍ້ງຄາວກໍີ່ຖືກລະເລີຍ. ອົງການໄອຍະການສູງ
ສຸດຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດຊະລໍການສືບສວນສອບສວນຄະດີ ໃນກໍລະນີທີີ່ຍັງສົງໄສ. ການ
ອະນຸຍາດດັີ່ງກ່າວແມ່ນກໍານົດໃຫ້ເປັນໄລຍະເວລາສາມເດືອນ, ແລະ ຄະດີ ຫື ກໍລະນີທີີ່ສົງໄສດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກ
ປິດລົງພາຍຫັງໜີ່ງປີ ທີີ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດບໍສ
ີ່ າມາດຊອກຫາຫັກຖານພຽງ ພໍເພືີ່ອດໍາເນີນຂໍໍ້ກ່າວຫາໄດ້.
ຈ. ການປະຕິເສດຕໍກ
ີ່ ານເປີດເຜີຍການຕັດສິນຄະດີທຍ
ີີ່ ຕ
ຸ ທ
ິ ໍາຕໍສ
ີ່ ັງຄົມ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີໜ່ວຍງານຕຸລາການອິດສະຫະ, ແຕ່ການບໍີ່ລົງໂທດ ຫື ການລະເລີຍຕໍກ
ີ່ ານລົງໂທດ ແລະ
ການສໍໍ້ລາດບັງຫວງຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເປັນບັນຫາ. ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ພິພາກສາບາງຄົນມີການພົວພັນກັບການຮັບສິນບົນ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍີ່ຕາມ, ໃນປີນບ
ີໍ້ ໍີ່ມີການລາຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ ຫື ພັກໃຊ້ອິດທິພົນຕໍີ່ສານ. ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ອາດຈະປົດ ຫື ຍົກຍ້າຍຜູພ
້ ິພາກສາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ເນືີ່ອງຈາກກະທໍາຄວາມຜິດ ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້
ມີການດໍາເນີນການດັີ່ງກ່າວພາຍໃນປີນີໍ້. ຂອບກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີທະນາຍຈໍາເລີຍ, ການກວດສອບຫັກຖານ
ແລະ ຂໍໍ້ສັນນິຖານຕໍີ່ຄວາມບໍລິສຸດ ຄຽງຄູ່ກັບມາດ ຕະຖານສາກົນອືີ່ນໆ ສໍາລັບຂັໍ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄະດີອາຍາ
ແລະ ຄະດີແພ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບົດບັນຍັດເຫົີ່ານີໍ້ແລ້ວ, ລັດຖະບານຍັງພັດທະນາລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການອີກ.
ນະໂຍບາຍທີີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ຍັງຄົງແມ່ນ “ນະໂຍບາຍບ້ານສາມັກຄີ”
ຫື “ນະໂຍບາຍບ້ານປອດຄະດີ” ເຊິີ່ງເປັນການບັີ່ນທອນບ້ານທີີ່ຈະນໍາສົີ່ງຄະດີຕ່າງໆໄປຍັງລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການ
ແລະ ນະໂຍບາຍດັີ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ສິີ່ງຈູງໃຈແກ່ອໍານາດການປົກຄອງຂັໍ້ນບ້ານຜູ້ທີີ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງກົດ
ໝາຍໄດ້ ພາຍໃນຂັໍ້ນຕອນການນໍາໃຊ້ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານ.
ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານ ແມ່ນໝາກຜົນຈາກການໄກ່ເກ່ຍຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆແບບດັໍ້ງເດີມພາຍໃນບ້ານ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ສ້າງໜ່ວຍງານດັີ່ງກ່າວຂໍ້ນ ເພືີ່ອເປັນກົນໄກເຄິີ່ງທາງການໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງ ແລະ
ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍໃນຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນບ້ານ
ຈະບໍີ່ຮັບໄກ່ເກ່ຍຄະດີອາຍາຢ່າງເປັນທາງການ,
ແຕ່ໂດຍທົີ່ວໄປໜ່ວຍງານນີໍ້ກໍີ່ດໍາເນີນການຕໍີ່ກັບຄະດີອາຍາຂະໜາດນ້ອຍ
ລວມເຖິງຄະດີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄະດີທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລືີ່ອງລະອຽດອ່ອນຕ່າງໆເຊັີ່ນ ກໍລະ
ນີກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄອບຄົວ ແລະ ການຢ່າຮ້າງ
ເຊິີ່ງຄູ່ກໍລະນີອາດຈະຕ້ອງການຫີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ລະບົບຍຸຕທ
ິ ໍາທາງການເພືີ່ອການໄກ່ເກ່ຍ. ນອກຈາກນີໍ້,
ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນບ້ານຍັງເປັນເວທີດໍາເນີນການຕັດສິນຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ່ງຕໍີ່ຜູ້ທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງອາຊະ
ຍາກໍາ ແລະ ການຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ຫື ໃນກໍລະນີຄະດີແພ່ງອືີ່ນໆທີີ່ໄດ້ຮັບການໄກ່ເກ່ຍເຊັີ່ນ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງຕໍີ່ຊັບສິນ
ແລະ ອຸປະຕິເຫດລົດຍົນເປັນຕົໍ້ນ. ຄູ່ກໍລະນີຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ)
ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນບ້ານສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍໜີ່ງຄະດີ. ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານປະກອບດ້ວຍ
ຕົວແທນຊາວບ້ານຈໍານວນເຈັດຄົນ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ຜູ້ທີີ່ເປັນຕົວແທນນີໍ້ແມ່ນຜູ້ທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆ (ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ປກສ
ບ້ານ, ອົງການຈັດຕັໍ້ງຊາວໜຸ່ມບ້ານ), ເຊິີ່ງທັງໝົດເຫົີ່ານີໍ້ບໍີ່ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃນ
ຮູບແບບສໍາຮອງ. ໃນຫາຍໆພືໍ້ນທີີ່ຢເູ່ ຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກ ໄດ້ລິເລີີ່ມການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໂດຍມີນາຍບ້ານເປັນຕົວແທນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດລະບົບຍຸຕິທໍາແບບປະເພນີ, ແລະ
ອາດຈະມີການຂໍຄໍາຄິດຄໍາເຫັນນໍາໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານ ຖ້າວ່າຍັງບໍີ່ເປັນທີີ່ເພິີ່ງພໍໃຈ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ,
ນາຍບ້ານກໍີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານ. ນອກຈາກນີໍ້,
ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການກໍີ່ໄດ້ນໍາສົີ່ງບາງຄະດີລົງໄປຍັງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນບ້ານ.
ລະບົບຍຸຕິທໍາຂອງປະເທດ ແມ່ນການປະສົມປະສານການຄວບຄຸມລັດແບບພັກການເມືອງດຽວ ແລະ
ບັນທັດຖານດັໍ້ງ ເດີມທີີ່ ເປັນທີີ່ນິຍົມໃນຖານະທີີ່ເປັນກົນໄກຍຸຕິທໍາຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນຄືໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຄະດີຂັໍ້ນບ້ານ.
ມີຫາຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນລະບົບ ແລະ ອົງການ NGO ຈໍານວນໜີ່ງ
ສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຕຸລາການ, ການເຂົໍ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທໍາ ແລະ ການສ້າງສະຖາບັນ
ພ້ອມທັງສະໜອງການສກສາ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພົນ ລະເມືອງ.
ຂັໍ້ນຕອນການຕັດສິນຄະດີ
ຕາມກົດໝາຍ, ຈໍາເລີຍຍັງມີຄວາມຫວັງຕໍຂ
ີ່ ສ
ໍໍ້ ັນນິຖານຂອງການເປັນຜູບ
້ ໍລິສຸດໄດ້, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວ
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ຫື ບໍລິສຸດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນບົດລາຍງານການ
ສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດ ຫື ໄອຍະການ. ການຕັດສິນຄະດີທັງໝົດ ລວມທັງການຕັດສິນຄະດີ
ອາຍາ ແມ່ນໜ້ອຍທີີ່ສຸດ ທີີ່ຈະຕັດສິນໂດຍອີງໃສ່ການກວດກາຈາກສົມມຸດຕິຖານຂອງຂໍກ
ໍ້ ່າວຫາ ຫື ການທົບ
ທວນຫັກຖານ. ບໍີ່ມີການນໍາໃຊ້ຄະນະລູກຂຸນ. ການຕັດສິນຄະດີແມ່ນເປີດເຜີຍ,
ນອກຈາກກໍລະນີທີີ່ກ່ຽວພັນກັບກົດໝາຍຄອບຄົວບາງປະເພດ ຫື ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັໍ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມ
ລັບຂອງລັດຖະບານ, ຫືກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີີ່ມີອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 16 ປີ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຈໍາເລີຍມີສິດທີຈ
ີ່ ະປົກປ້ອງຕົນເອງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືອຂອງທະນາຍຄວາມ ຫື ບຸກຄົນ
ອືີ່ນໆ, ແຕ່ກໍີ່ເປັນການຍາກທີີ່ຈະຫາທະນາຍທີີ່ມີຄຸນນະວຸດ. ບາງຄັໍ້ງຄາວ,
ທະນາຍຄວາມກໍີ່ບໍີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີີ່ຈະປ້ອງກັນຄະດີທີີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ
ເພາະຢ້ານກົວຕໍີ່ການຖືກຕອບໂຕ້ໂດຍເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ. ທະນາຍຝ່າຍຈໍາເລີຍ
ອາດຈະປະກົດຕົວໃນລະຫວ່າງການຕັດສິນຄະດີ, ແຕ່ບົດບາດຂອງລາວບໍີ່ໄດ້ສະແດງກິລິຍາໂຕ້ຕອບໃດໆ
ມີພຽງການຂໍຮ້ອງສານໃຫ້ຄວາມເອືໍ້ອເຟືໍ້ອໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫື ຂໍອຸທອນເລືີ່ອງວິຊາການ
ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບຄະດີ, ຂໍເຫດຜົນທາງດ້ານຫັກຖານ ຫື
ການດໍາເນີນການທີີ່ເປັນການປົກປ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງຕໍີ່ລູກຄ້າ. ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງທະນາຍຝ່າຍ
ຈໍາເລີຍບົນພືໍ້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີທີີ່ເປັນຄະດີ ທີີ່ມກ
ີ ານກ່ຽວພັນກັບເດັກນ້ອຍ,
ຄະດີທມ
ີີ່ ີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ອາດຈະມີການຕັດສິນຈໍາຄຸກຕະຫອດຊີວິດ ຫື ປະຫານຊີວິດ ແລະ ຄະດີ
ທີີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມຊັບຊ້ອນສູງເຊັີ່ນ ຄະດີທີີ່ມີການພົວພັນກັບຄົນຕ່າງປະເທດ.
ຈໍາເລີຍບໍີ່ມີສິດທາງດ້ານກົດໝາຍທີີ່ຈະຮັບຮູ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນທີີ່ມີຕໍີ່ພວກເຂົາ,
ແຕ່ກົດໝາຍ ກໍານົດວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຮູ້ໃນສິດທິຂອງເຂົາເຈົໍ້າ.
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາບໍີ່ມີສິດທິຕາມກົດໝາຍ ທີີ່ຈະກວດສອບຫັກຖານທີີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ກໍາໄວ້,
ແຕ່ຜູ້ຕ້ອງຫາອາດຈະຂໍເບິີ່ງຫັກຖານດັີ່ງກ່າວໄດ້
ຖ້າວ່າເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈັບກຸມຫາກເຮັດບົດລາຍງານການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົໍ້າສໍາເລັດແລ້ວ.
ໃນກໍລະນີຄະດີທີີ່ຮ້າຍແຮງ (ເຊັີ່ນ: ຄະດີກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີີ່ມີການຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕະຫອດຊີວິດ),
ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈັບກຸມ
ຈະບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງຫາກວດສອບຫັກຖານທີີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ກໍາໄວ້.
ບໍີ່ມີການກໍານົດສິດທິທາງກົດໝາຍທີີ່ຈະໃຫ້ເວລາ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງພຽງພໍ
ໃນການກະກຽມຜູ້ຕ້ອງຫາ. ຜູ້ຕ້ອງຫາອາດຈະມີຜູ້ໃດຜູ້ໜີ່ງຊ່ວຍເຂົາເຈົໍ້າໃນການກະກຽມສ່ວນທີເີ່ ປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ແລະ ຕິດຕາມເຂົາເຈົໍ້າມາໃນສະຖານທີີ່ຕັດສິນຄະດີ, ແຕ່ມີພຽງຈໍາເລີຍເທົີ່ານັໍ້ນ ທີີ່ຈະຂໍ້ນໃຫ້ປາກ
ຄໍາຕໍີ່ສານໃນການຕັດສິນຄະດີອາຍາ. ຈໍາເລີຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ສາມາດສະເໜີພະຍານ
ຫັກຖານໃນນາມຕົນເອງ. ຈໍາເລີຍອາດຈະປະຕິເສດທີີ່ຈະເບີກຄວາມ
ເຖິງວ່າບາງຄັໍ້ງຄາວເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ກໍານົດບົດລົງໂທດທີີ່ໜັກຂໍ້ນສໍາລັບຜູ້ຕ້ອງຫາທີີ່ບໍີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື. ຈໍາເລີຍມີສິດ
ທີີ່ຈະຂໍອຸທອນໄດ້. ສານອຸທອນມີພັນທະຕາມກົດໝາຍທີີ່ຈະຕ້ອງກໍານົດຄະດີພາຍໃນ 45 ວັນ
ນັບຈາກເວລາທີີ່ຕົນໄດ້ຮັບຄໍາຂໍອຸທອນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຂັໍ້ນຕອນການອຸ
ທອນມັກໃຊ້ເວລາຫາຍກວ່າຫົກເດືອນ ຫື ຍັງຄົງຖືກດໍາເນີນການໄປເລືໍ້ອຍໆ.
ຄູກ
່ ໍລະນີຄະດີຄວາມໃນສານ ອາດຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້
ພວກເຂົາໃນການຕັດສິນຄະດີ. ໃນປີນີໍ້, ສະພາທະນາຍຄວາມ ມີສະມາຊິກຈໍານວນ 188 ຄົນ, ໃນນັໍ້ນ 168 ຄົນ
ແມ່ນນັກກົດໝາຍ ແລະ ມີພຽງ 30 ຄົນ ທີີ່ນໍາຄະດີໄປຍັງສານ. ໃນຈໍານວນ 30 ຄົນນັໍ້ນ, ມີ 26 ຄົນ
ເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫະ ແຕ່ກໍີ່ໄດ້
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ຮັບທິດຊີໍ້ນໍາຈໍານວນໜີ່ງຈາກກະຊວງຍຸທິທໍາ. ສະພາທະນາຍຄວາມ ມີຫ້ອງການໃຫ້ຄໍາປກສາ ແລະ
ຊ່ວຍເຫືອດ້ານກົດໝາຍສີີ່ແຫ່ງ ເຊິີ່ງມີຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງ ຈັນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ທີີ່
ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານກົດ ໝາຍແກ່ພົນລະເມືອງຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ມີຫາຍເຫດຜົນ ລວມທັງການຮັບຮູທ
້ ົີ່ວໄປ
ວ່າ ທະນາຍຄວາມບໍີ່ສາມາດແຊກແຊງເຂົໍ້າໃນການຕັດສິນຂອງສານໄດ້, ຈໍາເລີຍທັງໝົດ ຈີ່ງເລືອກທີີ່ຈະບໍີ່ນໍາໃຊ້
ທະນາຍຄວາມ ຫື ຕົວແທນທີີ່ໄດ້ຮັບການຝກອົບຮົມ.
ໃນການກະກຽມສໍາລັບການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2016 ແລະ
ການສົີ່ງຜົນໃຫ້ແກ່ທ່າແຮງທາງດ້ານການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ
ບາງຄະດີທີີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນສານລະຫວ່າງປະເທດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ການຝກອົບ
ຮົມນັກກົດໝາຍເພີີ່ມຫາຍຂໍ້ນ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດການສກສາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທີີ່ຄະນະນິຕິສາດ
ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ຄະນະຜູພ
້ ິພາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມເກືອບທັງໝົດຂອງປະເທດ ແມ່ນສະມາຊິກ ພປປລ. ເຊິີ່ງທັງໝົດນັໍ້ນໄດ້
ຮັບການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບກົດໝາຍພຽງແຕ່ຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານເທົີ່ານັໍ້ນ, ແລະ ຫ້ອງການສານເຂດຈໍານວນໜີ່ງມີ
ເອກະສານອ້າງອີງເພືີ່ອເປັນທິດຊີໍ້ນໍາພຽງເລັກໜ້ອຍ ຫື ບໍມ
ີ່ ເີ ລີຍ. ຄະນະກໍາມະການດ້ານກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດບາງຄັໍ້ງຄາວກໍໄີ່ ດ້ມີການທົບທວນການຕັດສິນ ຫື ຂໍໍ້ສະຫຼຸບຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດເພືີ່ອກວດກາຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ສົີ່ງຄະດີຄືນໄປໃຫ້ສານ ຫື ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເພືີ່ອທົບທວນຄືນ ໃນກໍລະນີທີີ່
ຄະນະກໍາມະການເຊືີ່ອວ່າ ການຕັດສິນດັີ່ງກ່າວບໍີ່ ເໝາະສົມ.
ນັກໂທດ ແລະ ຜູຖ
້ ກ
ື ຄຸມຂັງໃນຄະດີການເມືອງ
ບໍມ
ີ່ ີສະຖິຕິທາງການ ຫື ຂໍມ
ໍ້ ູນຕົວເລກທີີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖືກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງນັກໂທດທາງການເມືອງ,
ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ຢັໍ້ງ ຢືນວ່າ ນັກໂທດການເມືອງສາມຄົນຕໍີ່ໄປນີໍ້ຍັງຄົງຕ້ອງຄະດີຢູ່ໃນຄຸກ: ທອງປະເສີດ
ເກືໍ້ອກູນ, ແສງອາລຸນ ເພັງພັນ ແລະ ບົວວັນ ຈັນມະນີວົງ ທີີ່ຖືກຈັບໃນປີ 1999 ໃນຂໍຫ
ໍ້ າພະຍາຍາມຈັດການ
ຊຸມນຸມປະທ້ວງເພືີ່ອປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຍັງຄົງສືບຕໍີ່ຖືກຈໍາຄຸກ. ໃນປີ 2003, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ທໍາການຈັບກຸມ
ປາຟືຄາງ ແລະ ທ້າວມົວ ທີີ່ເປັນຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງ ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂົານໍາພານັກຂ່າວຕ່າງຊາດສາມຄົນ
ໄປສກສາກ່ຽວກັບສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຜົີ່າມົໍ້ງ. ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃຫ້ ການວ່າ ບົວວັນ ຈັນມະນີວົງ
ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນປີ 2005 ຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍໃນຂະນະທີີ່ຖືກຄຸມຂັງ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ປອ
່ ຍຕົວ ທ້າວມົວ ໃນປີ
2013 ແລະ ປາຟືຄາງ ກໍີ່ຖືກປ່ອຍຕົວໃນເດືອນກຸມພາ ພາຍຫັງທີີ່ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດ ໃນເດືອນທັນວາ
2014. ສ່ວນ ທອງປະເສີດ ເກືໍ້ອກູນ ແລະ ແສງອາລຸນ ເພັງພັນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປ່ອຍຕົວ ໃນວັນທີ 26
ມັງກອນ 2016.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວເຂົາໍ້ ຢ້ຽມນັກໂທດຄະດີການເມືອງເຫົີ່ານີ,ໍ້
ແຕ່ບໍີ່ມີອົງການດ້ານມະນຸດສະທໍາໃດ ໄດ້ເຂົໍ້າເຖິງພວກເຂົາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ມີລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2005 ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ຄຸມຕົວ ນາງ ຊົວຢາງ ທີີ່ເປັນຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງ
ພາຍຫັງທີີ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄທໄດ້ຈັບຕົວນາງພ້ອມເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 28 ຄົນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂົາກໍາລັງສົີ່ງເສີມຄວາມເຊືີ່ອສັດທາຕໍີ່ສາສະໜາຄິສຕຽນ ທີີ່ປະເທດໄທ ແລະ
ນາງກໍີ່ໄດ້ຖືກສົີ່ງມາປະເທດລາວ. ຕໍີ່ມາມີລາຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ປ່ອຍຕົວພວກເດັກນ້ອຍທັງໝົດໃນປະເທດໄທ
ແລະ ປະເທດລາວແລ້ວ, ແຕ່ລັດຖະບານບໍີ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ນາງ ຊົວຢາງ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຄຸກ, ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ
ຫືວ່າ ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນຂະນະທີີ່ຖືກຄຸມຂັງ.
ຂັໍ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີແພ່ງ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ຄະນະຕຸລາການມີອິດສະຫະ ໃນການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຄະດີແພ່ງ, ແຕ່ການບັງຄັບໃຊ້ຄໍາສັີ່ງ
ສານຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢູ່. ບຸກຄົນໃດໜີ່ງອາດຈະສະແຫວງຫາການທວງສິດ ສໍາລັບການລະເມີດສິດທາງແພ່ງ ຫື
ສິດທິທາງການເມືອງໃນສານອາຍາ ຫື ຂໍຮ້ອງສິດໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືອຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ບຸກຄົນອາດຈະສະແຫວງຫາການແກ້ໄຂ ຫື ຊົດໃຊ້ການຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາໃນ
ສານແພ່ງ.

ສ. ການເຂົໍ້າແຊກແຊງໂດຍພະລະການໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ທີພ
ີ່ ກ
ັ ອາໄສ ຫື
ການຕິດຕໍສ
ີ່ ສ
ືີ່ ານທາງຈົດໝາຍ
ຕາມທໍາມະດາ, ກົດໝາຍໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ລວມທັງສິດໃນການສືີ່ສານທາງຈົດໝາຍ,
ໂທລະ ສັບ ແລະ ການຕິດຕໍີ່ສືີ່ສານທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ່ກໍີ່ມີການລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍີ່
ຝ່າຝືນການປົກປ້ອງສິດທິທາງດ້ານນີໍ້ຢູ່ ເມືີ່ອມີການຮັບຮູວ
້ ່າມີໄພຄຸກຄາມຕໍີ່ຄວາມໝັໍ້ນຄົງ.
ກົດໝາຍຫ້າມການກວດຄົໍ້ນ ແລະ ອາຍັດຊັບແບບບໍີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນຂະນະທີີ່ກົດໝາຍກໍານົດວ່າເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ຕໍາ ຫວດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດກວດຄົໍ້ນຈາກໄອຍະການ ຫື ຄະນະຕຸລາການ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ
ຕໍາຫວດບໍີ່ໄດ້ຂໃໍ ບອະນຸ ຍາດດັີ່ງກ່າວກ່ອນສະເໝີໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ.
ກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັໍ້ນຄົງອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະ ບານສາມາດຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງລາຍບຸກຄົນ ແລະ
ການຕິດຕໍີ່ສືີ່ສານສ່ວນຕົວ, ລວມທັງການຕິດຕໍີ່ສືີ່ສານຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ທາງອີເມວລ໌ (ເບິີ່ງຕືີ່ມຂໍໍ້
2.ກ.).
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ດໍາເນີນການຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ຜ່ານເຄືອຂ່າຍເຝົໍ້າລະວັງທີີ່ລວມມີໜ່ວຍງານຕໍາຫວດລັບ. ໜ່ວຍງານກອງຫອນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດ
ຊົນນະບົດ ທີີ່ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ພາຍໃຕ້ການຊີນ
ໍ້ ໍາຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຕໍາຫວດທ້ອງຖິີ່ນ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ແລະ ສົີ່ງລາຍ
ງານກ່ຽວກັບເຫດການທີີ່ບໍີ່ເພິີ່ງປາດຖະໜາໃຫ້ຕໍາຫວດ. ໜ່ວຍງານແນວໜ້າຂອງ ພປປລ ເຊັີ່ນ: ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍີ່ມພ
ີ າລະບົດບາດໃນການຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ
ພົນລະເຮືອນເຊັີ່ນກັນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດແຕ່ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ ກໍີ່ຕໍີ່ເມືີ່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານກ່ອນເທົີ່ານັໍ້ນ, ການແຕ່ງດອງໂດຍບໍໄີ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ ແລະ ທັງສອງຝ່າຍຈະຖືກ
ຈັບກຸມ ແລະ ປັບໄໝ. ຕາມປົກກະຕິ, ລັດຖະບານຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ງດອງ, ແຕ່ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການ
ແມ່ນຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິີ່ງເປັນການສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສວຍໂອກາດໃນການຮຽກຮ້ອງສິນບົນ.
ການຢູຮ
່ ່ວມກັນກັບຄົນຕ່າງຊາດໂດຍບໍີ່ໄດ້ແຕ່ງດອງກັນກ່ອນ ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຕໍາຫວດບໍີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກົດໝາຍນີໍ້,
ແຕ່ທີີ່ຜ່ານມາພວກເຂົາໄດ້ຈັບຄົນຕ່າງປະເທດໃນຂໍໍ້ຫາຢູ່ຮ່ວມກັນກ່ອນແຕ່ງດອງ, ແບບເລືອກປະຕິບັດ.
ພາກທີ 2. ການເຄົາລົບຕໍສ
ີ່ ິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ລວມມີ:
ກ. ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົາໍ້ ແລະ ສືມ
ີ່ ວນຊົນ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການປາກເວົໍ້າ ແລະ ດ້ານສືີ່ສານມວນຊົນ, ແຕ່ລັດຖະບານຍັງ
ຈໍາກັດຢ່າງເຄັີ່ງຄັດໃນການປາກເວົໍ້າ ແລະ ຂີດຂຽນກ່ຽວກັບປະເດັນການເມືອງ ແລະ ຍັງຫ້າມການຕໍານິວິຈານຂອງ
ສັງຄົມ ທີີ່ເຫັນວ່າມັນເປັນການທໍາລາຍຊືສ
ີ່ ຽງຂອງຕົນ.
ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົໍ້າ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ: ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສິດໃນ
ການຕໍານິວິຈານລັດຖະບານ ແຕ່ກໍີ່ຫ້າມການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍີ່ພາກລັດ, ສ້າງເລືີ່ອງບິດເບືອນຕໍີ່ນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ຫື ລັດຖະບານ, ຍຸແຍ່ສ້າງຄວາມບໍີ່ເປັນລະບຽບ, ຫື ການໂຄສະນາຂໍມ
ໍ້ ູນເພືີ່ອບັີ່ນທອນຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ຊືີ່
ສຽງຂອງລັດຖະບານ.
ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດໄດ້ຈັບກຸມ ບຸນທັນ ທໍາມະວົງ ເປັນຄົນສັນຊາດໂປໂລຍເຊືໍ້ອຊາດລາວ
ໃນຂໍໍ້ຫາທີີ່ໂພສຂໍໍ້ຄວາມລົງທາງເຟສບຸກ ແລະ ຂຽນບົດເລືີ່ອງທີີ່ມີເນືໍ້ອຫາວິຈານລັດຖະບານທີີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນປີ
1997. ໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດນະຄອນຫວງວຽງຈັນພິຈາລະນາວ່າ ບຸນທັນ ມີຄວາມຜິດຖານ
“ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອທີີ່ມີເນືໍ້ອຫາຕໍີ່ຕ້ານລັດຖະບານ ດ້ວຍຄວາມຕັໍ້ງໃຈສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ”,
ນີໍ້ເປັນຄວາມຜິດພາຍໃຕ້ມາດຕາ 65 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນຈໍາຄຸກຜູ້ກ່ຽວເປັນເວລາຫ້າປີ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ບຸນທັນ ເຂົໍ້າເຖິງທະນາຍຄວາມ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດພົບຫັກຖານທີີ່ວ່າລາວໄດ້ໂພສຂໍໍ້ຄວາມລົງເຟສບຸກ
ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂົາທໍາການຄົໍ້ນຫາຫັກຖານທີີ່ເຮືອນຂອງລາວໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

ມີການລາຍງານວ່າ

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດໄດ້ໃສ່ກຸນແຈມືລາວ ແລະ ກັກຂັງລາວໄວ້ໃນຫ້ອງມືດໂດຍບໍີ່ໃຫ້ລາວດືີ່ມນໍໍ້າ ແລະ ກິນອາຫານ.
ເສລີພາບທາງດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ສືີ່ມວນຊົນ: ລັດຖະບານເປັນເຈົໍ້າຂອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສໍານັກພິມ ແລະ ລະບົບສືີ່
ສານມວນຊົນທາງອີເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ. ໜ່ວຍງານຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສືມ
ີ່ ວນຊົນທັງໝົດຕ້ອງ
ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານທີີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດ
ການພິມເຜີຍແຜ່ວາລະສານຂອງເອກະຊົນ ທີີ່ບໍີ່ມີເນືໍ້ອຫາທາງການເມືອງ,
ລວມທັງບັນດາວາລະສານທີີ່ນໍາສະເໜີດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າ. ມີໜັງສືພິມ ແລະ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ວາລະສານຂອງຕ່າງປະເທດສອງ-ສາມສະບັບ ທີີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໄດ້ ແລະ
ທີີ່ສາມາດຊອກໄດ້ຕາມຮ້ານຄ້າເອກະຊົນທົີ່ວໄປ. ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ,
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດສະບັບໜີ່ງທີີ່ສະໜອງຂອບກົດໝາຍທີີ່ກໍານົດວ່າສືີ່ມວນຊົນຂອງຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົີ່ງບົ
ດຂ່າວຂອງຕົນໄປຍັງລັດຖະບານກ່ອນທີີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມໃໝ່ເຫົີ່ານີໍ້ແນວໃດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການກະຈາຍຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸພາຍໃນປະເທດ ຈະຖືກຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍ
ລັດຖະບານ, ແຕ່ລັດຖະບານກໍບ
ີ່ ໄໍີ່ ດ້ແຊກແຊງການກະຈາຍຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ. ພົນລະເມືອງ
ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງສະຖານີສາກົນຜ່ານໂທລະພາບລະບົບດາວທຽມ ແລະ ສາຍເຄເບີນໄດ້ຕະຫອດ 24 ຊົີ່ວໂມງ.
ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ້ພົນລະເມືອງຜູ້ທີີ່ເປັນເຈົໍ້າຂອງເຄືີ່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ ລົງທະບຽນສໍາ ລັບເຄືີ່ອງ
ຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມແບບຄັໍ້ງດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ກໍີ່ເປັນມາດຕະການສ້າງ
ລາຍຮັບ ແຕ່ກໍີ່ບໄໍີ່ ດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂັດຂວາງການນໍາໃຊ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກໍີ່ກວນຄຸກຄາມ: ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ້ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຂໍວຊ
ີ ່າ
(visa) ແບບພິເສດ ແລະ ວາງຂໍໍ້ຈໍາກັດຕໍີ່ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົໍ້າ. ທາງການຍັງຄົງສືບຕໍີ່ປະຕິເສດ ແລະ ບໍີ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດເຂົໍ້າເຖິງແຫີ່ງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງມີອິດສະຫະ, ແຕ່ກໍີ່ອະນຸຍາດ
ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ໂດຍປາສະຈາກການຕິດຕາມໄປນໍາຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນກໍລະນີທີີ່ຕ້ອງມີການຕິ
ດຕາມຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່, ມີລາຍງານວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກຂ່າວເອງ.
ການກວດກາ ຫື ຂໍໍ້ຈໍາກັດດ້ານເນືໍ້ອໃນ: ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈະທໍາການກວດສອບເນືໍ້ອ
ໃນຂອງທຸກໆບົດຄວາມທີີ່ພິມລົງໃນວາລະ ສານຂອງເອກະຊົນ ພາຍຫັງທີີ່ໄດ້ມີການຈັດພິມໄປແລ້ວ
(ບໍີ່ແມ່ນກວດກ່ອນການພິມ), ແລະ ສາມາດ
ປັບໄໝລົງໂທດຕໍີ່ບົດຄວາມທີີ່ບໍີ່ກົງກັບການອະນຸຍາດຂອງລັດຖະບານ. ມີລາຍງານວ່າ ສໍານັກພິມຕ່າງໆຮູ້ວ່າ
ເນືໍ້ອໃນຂ່າວຂອງຕົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ, ສະນັໍ້ນ
ສໍານັກພິມຕ່າງໆຈີ່ງດໍາເນີນການກວດກາເນືໍ້ອໃນບົດຄວາມຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ.
ກົມສືີ່ສານມວນຊົນຂອງກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ໃນປີນີໍ້ບໍີ່ມີບົດພິມໃດ
ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ຫ້າມການນໍາສະເໜີສືີ່ ຫື ເອກະສານຕ່າງໆທີີ່ທາງກະຊວງເຫັນວ່າບໍເີ່ ໝະສົມ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມ
ເສືີ່ອມເສຍຕໍີ່ວັດທະນາທໍາຂອງຊາດ, ຫື ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມືອງ. ໃນກໍລະນີທພ
ີີ່ ົບວ່າ ມີ
ບຸກຄົນໃດກະທໍາຄວາມຜິດໃນການກະຈາຍສືທ
ີ່ ີີ່ເຫັນວ່າມີລັກສະນະສ້າງຄວາມເສືີ່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ວັດທະນາທໍາ
ຂອງຊາດ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝຕັໍ້ງແຕ່ໜີ່ງຫາສາມທົບຂອງມູນຄ່າສືທ
ີ່ ີີ່ເຜີຍແຜ່ດັີ່ງກ່າວ ຫື ຈະຖືກຕັດອິດສະຫະ
ພາບເປັນເວລາໜີ່ງປີ.
ສິດເສລີພາບໃນການນໍາໃຊ້ອນ
ິ ເຕີເນັດ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງການບໍລິການເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທັງໝົດພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດສອບ ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ກີດກັໍ້ນການເຂົໍ້າເຖິງເວັບໄຊຕ່າງໆ. ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ ແລະ ດູແລ ຮັກສາໂຄງລ່າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດທັງໝົດຜ່ານປະຕູດຽວ
ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສາມາດກວດກາ ແລະ ຈໍາກັດເນືໍ້ອຫາໄດ້. ຄະນະກໍາມະການ
ແຫ່ງຊາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດພາຍໃຕ້ການຊີໍ້ນໍາຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດທັງໝົດ.
ຄະນະກໍາມະການດັີ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງສົີ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບລະບົບຈະລາຈອນອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຂົາ ເພືີ່ອຄວາມສະດວກໃນການກວດກາ,
ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ຂອງລັດຖະບານຍັງຄົງມີການຈໍາກັດຢູ່.
ໃນປີນີໍ້, ລັດຖະບານໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ
ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພືີ່ອປົກປ້ອງຖານຂໍໍ້ມູນ, ລະ ບົບເຊີບເວີ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີີ່ສ້າງຂໍ້ນດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ.
ກົດໝາຍດັີ່ງກ່າວລົງໂທດຄວາມຜິດທາງອາຍາຕໍີ່ຜູ້ທີີ່ລະເມີດ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ໃນປີນີໍ້,
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຈັບກຸມບຸກຄົນຈໍານວນໜີ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງອອນລາຍ໌ (online) ເຊັີ່ນ:
ບຸກຄົນໜີ່ງທີີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂພສຂໍໍ້ຄວາມ ແລະ
ຮູບພາບຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດກໍາລັງບີບບັງຄັບເອົາເງິນລົງທາງເຟສບຸກ, ແລະ
ອີກຜູ້ໜີ່ງທີີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໂພສກ່ຽວກັບພະນັກງານປົກຄອງຄົນໜີ່ງໃຫ້ສໍາປະທານທີີ່ດິນທີີ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຫົວ
ໜ່ວຍພັດທະນາໜີ່ງ, ແລະ ຍັງມີການປະນາມລັດຖະບານ. ໃນກໍລະນີຂອງ ທ. ບຸນທັນ ທໍາມະວົງ (ເບິີ່ງຂໍໍ້ 2.ກ.)
ທີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິນຈໍາຄຸກເປັນເວລາຫ້າປີ ໃນຄວາມຜິດຖານ
“ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຊວນເຊືີ່ອທີີ່ມີເນືໍ້ອຫາຕໍີ່ຕ້ານລັດຖະບານດ້ວຍຄວາມຕັໍ້ງໃຈສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ”.
ດໍາລັດສະບັບໜີ່ງທີີ່ອອກໃນປີ 2014 ໄດ້ຫ້າມການເຜີຍແຜ່ເນືໍ້ອຫາປະເພດໃດໜີ່ງລົງທາງອິນເຕີເນັດເຊັີ່ນ:
ຖະແຫງການຫອກລວງ, ສິງີ່ ລາມົກອະນາຈານ ແລະ ຖະແຫງການ ຫື
ຂ່າວສານຕ່າງໆທີີ່ມີລັກສະນະເປັນການຕໍີ່ຕ້ານພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ແລະ ການສືີ່ສານ ມີອໍານາດໃນການຊີໍ້ນໍາຜູ້ສະໜອງການບໍລິການເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ
ໃຫ້ດໍາເນີນການຍົກເລີກການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີີ່ຖືກພົບວ່າມີການລະເມີດຕໍີ່ດໍາລັດ.
ຍັງມີປະຊາຊົນທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກຈໍານວນຫາຍທີີ່ບສ
ໍີ່ າມາດເຂົໍ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.
ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຂອງສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ, ໃນປີ 2014 ມີປະຊາກອນຈໍານວນ 14%
ເຂົໍ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.
ສິດເສລີພາບທາງວິຊາການ ແລະ ການຈັດງານທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບທາງວິຊາການ, ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຂໍຈ
ໍ້ ໍາກັດຕ່າງໆ. ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກິລາໄດ້ມກ
ີ ານຄຸ້ມຄອງຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍີ່ຫັກສູດໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ.
ໃນປີ 2014, ລັດຖະບານໄດ້ລິເລີີ່ມນະໂຍບາຍທີີ່ກໍານົດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດເທົີ່ານັໍ້ນ
ທີີ່ສາມາດໃຫ້ປະລິນຍາໄດ້, ແຕ່ໃນປີນີໍ້
ລັດຖະບານຍັງອະນຸມັດໃຫ້ວິທະຍາໄລເອກະຊົນຈໍານວນໜີ່ງທີີ່ມີຫັກສູດສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງການສກ
ສາພາກລັດ ສາມາດອອກປະລິນຍາໄດ້. ນອກຈາກນີໍ້
ລັດຖະບານຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສກສາສາມາດໄປຮຽນຢູຕ
່ ່າງປະ ເທດໄດ້.
ນັກວິຊາການ ທີີ່ເປັນພົນລະເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີີ່ດໍາເນີນການສກສາຄົໍ້ນຄວ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ອາດຈະພົບກັບບັນຫາຂໍໍ້ຈໍາກັດໃນການເດີນທາງ, ເຂົໍ້າເຖິງແຫີ່ງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສິີ່ງພິມຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ
ໄດ້ດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງຕໍີ່ການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ
ທີີ່ກະທົບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ ງານວິຊາການຂອງລັດ ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດເພືີ່ອການ
ສກສາຄົໍ້ນຄວ້າ ຫື ຮັບເອົາທນການສກສາ, ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນຕໍີ່ວຽກງານການສກສາຄົໍ້ນຄວ້າ
ແລະ ໂອກາດທາງການສກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ກໍີ່ໄດ້ອະນຸມັດການສະເໜີຂໍດັີ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ.
ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໃຫ້ການບັນທກຟີມຮູບເງົາ ແລະ ບົດເພງຕ່າງໆ
ທີີ່ຜະລິດຢູ່ໃນສະຖານີຂອງລັດຕ້ອງຖືກສົີ່ງໄປຜ່ານການກວດສອບຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ຍັງຄົງມີຮູບເງົາ ແລະ
ບົດເພງຂອງຕ່າງປະເທດທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຖືກຈໍາໜ່າຍທົີ່ວໄປໃນຮູບແບບຂອງວີດີໂອ ແລະ
ແຜ່ນຊີດີຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດການ
ເຜີຍແຜ່ວັດທະນາທໍາຂອງປະເທດໄທທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ເພງ ແລະ ວົງການບັນເທີງຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມ
ດັີ່ງກ່າວກໍີ່ມີຜົນພຽງເລັກໜ້ອຍເທົີ່ານັໍ້ນ.
ຂ. ເສລີພາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສະຫງົບ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງສະມາຄົມ
ສິດເສລີພາບໃນການຊຸມນຸມ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສິດເສລິພາບໃນການຊຸມນຸມ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ລັດຖະບານ
ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ຈໍາ ກັດສິດທິທາງດ້ານນີ.ໍ້ ກົດໝາຍຫ້າມການເຂົໍ້າຮ່ວມຊຸມນຸມເພືີ່ອປະທ້ວງ, ເດີນຂະບວນຕໍີ່ຕ້ານ ຫື
ການກະທໍາໃດທີີ່ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫື ຄວາມບໍີ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມ. ການເຂົໍ້າຮ່ວມການເຄືີ່ອນໄຫວ
ດັີ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກລົງໂທດໂດຍການຕັດອິດສະຫະພາບສູງສຸດຫ້າປີ.
ສິດເສລີພາບໃນການຈັດຕັໍ້ງສະມາຄົມ
ກົດໝາຍໃຫ້ສິດທິແກ່ພົນລະເມືອງໃນການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະ ເຂົໍ້າຮ່ວມສະມາຄົມຕ່າງໆ, ແຕ່ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍີ່
ຈໍາກັດສິດທິດັີ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງຕັໍ້ງກຸ່ມການເມືອງອືີ່ນໆ
ນອກເໜືອຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ພປປລ ແມ່ນຍັງຖືກຫ້າມຢູ່. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ,
ບາງຄັໍ້ງບາງຄາວ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ລັດຖະບານພະຍາຍາມທີີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍີ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການອົງການປະຊາສັງຄົມ ແລະ
ບັງຄັບໃຫ້ບາງອົງການຕ້ອງປ່ຽນຊືີ່ດ້ວຍການຕັດບາງຄໍາສັບອອກ ເຊັີ່ນຄໍາວ່າ “ສິດທິ”
ທີີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເລືີ່ອງລະອຽດອ່ອນ. ຂັໍ້ນຕອນໃນການຂໍ້ນທະບຽນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນເລືີ່ອງຍາກ
ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກໍີ່ຈໍາກັດຕໍີ່ຄວາມສາມາດໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດ (NGOs) ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງ.
ອີງຕາມດໍາລັດ, ລັດຖະບານອະນຸຍາດການຂໍຂໍ້ນທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມທີບ
ີ່ ໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ,
ລວມທັງສະມາຄົມທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມສົງເຄາະ, ວິຊາຊີບ, ວິຊາການ ແລະ ສະມາຄົມສ້າງສັນຕ່າງໆ ໃນ
ລະດັບເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດ ແຕ່ທັງໝົດຕ້ອງຂໍ້ນກັບຂອບເຂດຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງການອະນຸມັດຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນປີນີໍ້,
ແຕ່ຂັໍ້ນຕອນການລົງທະບຽນຍັງຄົງຊັກຊ້າຢູ່ຄືເກົີ່າ.
ຂັໍ້ນຕອນໃນການຂໍ້ນທະບຽນຍັງຄົງເປັນຂັໍ້ນຕອນທີີ່ໃຊ້ເວລາດົນ. ມາເຖິງເດືອນຕຸລາ, ມີ 147
ສະມາຄົມລະດັບຊາດ ທີີ່ສໍາເລັດຂັໍ້ນຕອນການຂໍ້ນທະບຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ມີ 22 ສະມາຄົມ
ທີີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຮູບແບບການລົງທະບຽນແບບຊົີ່ວຄາວ, ແລະ 32 ສະມາຄົມຍັງຄົງຢູ່ໃນໄລຍະລໍຖ້າ.
ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຕັໍ້ງສະມາຄົມ 43 ສະມາຄົມໃນນະຄອນຫວງ ແລະ 96
ສະມາຄົມໄດ້ຂໍ້ນທະບຽນໃນຂັໍ້ນແຂວງ.
ຈາກການທົບທວນສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີນີໍ້,
ລັດຖະບານໄດ້ຮັບເອົາຂໍໍ້ສະເໜີແນະໃຫ້ພິຈາລະນາຕໍີ່ກັບບັນດາດໍາລັດ ແລະ
ຂໍໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆທີີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເວລາຫາຍຕໍີ່ກັບຂັໍ້ນຕອນການຂໍ້ນທະບຽນ,
ພາສີອາກອນ ແລະ ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ. ການຈ່າຍພາສີອາກອນຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ
ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະອົງກອນ.
ມາດຕະການທາງດ້ານພາສີອາກອນສໍາລັບອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທັງສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ
ທີີ່ໄດ້ຮັບເງິນທນຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ,
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ບົດບັນທກຄວາມເຂົໍ້າໃຈທີີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນແລ້ວ.
ໃນປີນີໍ້, ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ສົີ່ງຮ່າງດໍາລັດສອງສະບັບໄປຍັງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເຊິີ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕືີ່ມໃນຂັໍ້ນຕອນການຂໍ້ນທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມ
ແຕ່ກໍີ່ມີການກໍານົດໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງເຫົີ່ານັໍ້ນ ຕ້ອງສົີ່ງລາຍງານການບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະຮັບຮອງເອົາດໍາລັດເຫົີ່ານັໍ້ນໃນຕົໍ້ນປີ 2016,
ກະຊວງກໍີ່ໄດ້ເລີີ່ມດໍາເນີນຂັໍ້ນຕອນທີີ່ຮັບປະກັນວ່າ
ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງຕ່າງໆປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມພັນທະການລາຍງານທາງການເງິນປະຈໍາປີຂອງພວກເຂົາ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການດັດແກ້ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການປະຕິບັດທາງດ້ານສາສະໜາ
ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນຂັໍ້ນຕອນການດໍາເນີນງານເປັນປີທີສາມ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ມີກະຊວງຈໍານວນໜີ່ງ ປະກົດວ່າມີທ່າທີເປີດຮັບໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັງໍ້ ທາງສັງຄົມຫາຍຂໍ້ນ
ເຊິີ່ງມີການສະແດງອອກຜ່ານການເພີີ່ມຂນ
ໍ້ ໃນການເຂົາໍ້ ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດັບກະຊວງ ແລະ
ກອງປະຊຸມທົບທວນຂໍໍ້ມູນລະດັບສາກົນຢ່າງເປັນໄລຍະ. ພ້ອມດຽວກັນນັໍ້ນ
ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເຊືໍ້ອເຊີນໃຫ້ບັນດາອົງການ NGO ເຂົໍ້າຮ່ວມສັງເກດການໃນກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ກົງກັນຂ້າມກັບຂັໍ້ນຕອນໃນທາງບວກຕ່າງໆ,
ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສັງຄົມຍັງຄົງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ຄ. ສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ
ເບິີ່ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາກ່ຽວກັບ ສິດເສລິພາບທາງສາສະໜາສາກົນ ທີີ່
ເວັບໄຊ www.state.gov/j/drl/irf/rpt.
ງ. ສິດເສລີພາບໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ, ຄົນພັດຖິີ່ນພາຍໃນ, ການປົກປ້ອງຜູລ
້ ໄີໍ້ ພ ແລະ ບຸກຄົນບໍມ
ີ່ ສ
ີ ນ
ັ ຊາດ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບໃນການເຄືີ່ອນໄຫວໄປມາພາຍໃນປະເທດ, ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ,
ການຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແລະ ການສົີ່ງຕົວກັບຄືນ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດ ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຂໍຈ
ໍ້ ໍາກັດບາງຢ່າງ.
ລັດຖະບານໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການຂ້າຫວງໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອຜູ້ລີໍ້ໄພ (UNHCR),
ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການເພືີ່ອມະນຸດ ສະທໍາອືີ່ນໆ ເພືີ່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືອແກ່ຄົນພັດຖິີ່ນພາຍ
ໃນປະເທດ, ຊາວອົບພະຍົບ, ຊາວອົບພະຍົບທີີ່ກັບຄືນມາ, ຜູຂ
້ ໍລໄີໍ້ ພ, ຄົນທີີ່ບໍີ່ມສ
ີ ັນຊາດ ແລະ ບຸກຄົນ
ອືີ່ນໆທີີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ. ພົນລະເມືອງທີີ່ເດີນທາງເພືີ່ອວັດຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ ລວມທັງການໄປເທດສະໜາ,
ໃຫ້ຄໍາສັີ່ງສອນ ຫື ເຂົໍ້າຢ້ຽມໂບດອືີ່ນໆ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັໍ້ນສູນກາງ ຫື ທ້ອງຖິີ່ນກ່ອນ
ຍົກເວັໍ້ນກຸ່ມທີີ່ຖືສາສະໜາພຸດ ແລະ ຜີ. ໃນປີນ,ີໍ້ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນ
ຈໍານວນບໍີ່ຕໍີ່າກວ່າຊາວສີີ່ຄົນທີີ່ເດີນທາງຈາກແຂວງໜີ່ງໄປຫາອີກແຂວງໜີ່ງ
ເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວສົີ່ງເສີມຄວາມເຊືີ່ອທາງສາສະໜາຄິສຕຽນ.
ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ: ພົນລະເມືອງຜູ້ທີີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ ທີີ່ຕິດກັບປະເທດເພືີ່ອນ
ບ້ານ, ຕາມປົກກະຕິການຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແມ່ນເປັນໄປຢ່າງສະດວກ ໂດຍການຂໍຈາກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນເມືອງກໍີ່ໄດ້.
ແຕ່ຜູ້ທີີ່ມີຈຸດ ປະສົງຈະເດີນທາງໄປໄກກວ່າເຂດພືໍ້ນທີີ່ຊາຍແດນ ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ.
ການຍ້າຍຖິີ່ນຖານ ແລະ ການສົີ່ງຕົວກັບຄືນ: ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍີ່ປະຕິເສດຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງຂ້າ
ຫວງໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັໍ້ງຫ້ອງການຕົວແທນພາຍໃນປະເທດຄືນໃໝ່ ເຊິີ່ງ
ຫ້ອງການດັີ່ງກ່າວເຄີຍມີແລ້ວ ໃນຊຸມປີ 1990, ເພືີ່ອຕິດຕາມສະຖານະການຂອງຊາວມົໍ້ງອົບພະຍົບທີີ່ກັບຄືນມາ
ຈາກປະເທດໄທ. ແທນປະເດັນດັີ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານຍັງຄົງຍດຖືອາຍັດຂອງຂ້າຫວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີີ່ໄດ້
ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວຕັໍ້ງແຕ່ປີ 2001 ແລະ ອະດີດຜູ້ອົບພະຍົບທັງໝົດກໍີ່ໄດ້ກັບຄືນປະເທດແລ້ວ.
ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ເຂົໍ້າເຖິງໝູ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ສໍາລັບຜູ້ອົບພະຍົບກັບຄືນປະເທດ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມຄວບຄຸມ.
ມີລາຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ຄຸມຂັງຜູ້ອົບພະຍົບທີີ່ເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ໂດຍອົງການ UNHCR ຄື ທ. ຄາຢັງ
ພາຍຫັງທີີ່ລາວຖືກສົີ່ງກັບຈາກປະເທດໄທ, ແລະ ກໍີ່ບໍີ່ສະແດງການຮັບຮູ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງອົງການ UNHCR
ສໍາລັບການເຂົໍ້າເຖິງຕົວລາວ. ເຊິີ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍີ່ທັນຮູວ
້ ່າ ຄາຢັງ ຢູ່ໃສ .
ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍ ສົີ່ງກຸ່ມຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ອອກມາຍອມຈໍານົນ ແລະ ຜູ້ທີີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ
ກັບໄປຍັງບ້ານເດີມຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ບໍີ່ວ່າເວລາໃດກໍີ່ຕາມທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ລັດຖະບານຍັງຄົງຮັກສາບັນຊີດໍາຂອງລາຍຊືີ່ບຸກຄົນຜູ້ທີີ່ໄດ້ກະທໍາການທີີ່ຖືເປັນການລະເມີດຕໍກ
ີ່ ົດໝາຍແຫ່ງຊາດ
ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າບັນຊີລາຍຊືີ່ດັີ່ງກ່າວປະກອບມີບຸກຄົນທີີ່ໜອ
ີ ອກຈາກປະເທດໃນລະຫວ່າງປີ 1975 ເຊິີ່ງເປັນ
ໄລຍະປ່ຽນລະ ບອບການປົກຄອງ ແລະ ບຸກຄົນເຫົີ່ານັໍ້ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃນຮູບແບບບໍີ່ມີຕົວຈໍາເລີຍ
ວ່າ ເປັນຜູ້ເຄືີ່ອນໄຫວຕໍີ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ຄົນພັດຖິີ່ນພາຍໃນປະເທດ (IDPs)
ເນືີ່ອງຈາກຂາດການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ແລະ ຜູສ
້ ັງເກດການ
ອິດສະຫະ, ຈີ່ງຍັງຄົງບໍີ່ສາມາດລະບຸໄດ້ກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແລະ ສະພາບຂອງຄົນພັດຖິີ່ນທີີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ,
ສະຖານະການກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພວກເຂົາ ແລະ ການສົີ່ງພວກເຂົາຄືນສູສ
່ ັງຄົມ,
ຂໍໍ້ຈໍາກັດຂອງລັດຖະບານຕໍີ່ພວກເຂົາ, ແລະ ການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ.
ລັດຖະບານສືບຕໍີ່ຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານຈໍານວນໜີ່ງ ເພືີ່ອຈັດຫາການສໍາປະທານທີີ່ດິນໃຫ້ເໝາະສົມ
ກັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ສືບຕໍີ່ຍົກຍ້າຍຊາວນາເຂດພືໍ້ນທີີ່ສູງ
ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ລົງມາຍັງເຂດພືໍ້ນທີີ່ຕໍີ່າ ພາຍໃຕ້ນະ ໂຍບາຍທີີ່ວ່າ
ເພືີ່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຂົໍ້າເຖິງຖະໜົນຫົນທາງ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສກສາທີີ່ດີ ກວ່າ
ແລະ ເພືີ່ອຢຸດຕິການປູກຝິີ່ນ ແລະ ກະສິກໍາແບບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. ໃນຂະນະດຽວກັນແມ່ນຍັງບໍີ່ມີລາຍງານວ່າ
ລັດຖະ ບານ ດໍາເນີນການບັງຄັບຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານເພືີ່ອວັດຖຸປະສົງໃນການພັດທະນາ
ແຕ່ກໍີ່ມີການລາຍງານເລືໍ້ອຍໆໃນກໍລະນີພືໍ້ນທີີ່ຂອງບຸກຄົນຖືກກວມເອົາໂດຍໂຄງການຂອງລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ແຜນການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍຊາວນາ ສໍາລັບການສູນເສຍພືໍ້ນທີີ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອໃນການຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານຄືນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົໍ້າ, ແຕ່ກໍີ່ມີຫາຍກໍລະນີທີີ່ຊາວບ້ານພິຈາລະນາວ່າ
ການຊ່ວຍເຫືອແມ່ນມີບໍີ່ພຽງພໍ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ພືໍ້ນທີີ່ຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານຄືນໃໝ່ຈໍານວນໜີ່ງ ເປັນເຂດພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ມີດິນບໍີ່ດີ
ແລະ ບໍີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປູກເຂົໍ້າ. ລັດຖະບານເອືີ່ອຍອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫືອຈາກບັນດາອົງການ NGOs,
ຜູ້ໃຫ້ທນທະວີພາຄີ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນຕ່າງໆ
ເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕັໍ້ງຖິນ
ີ່ ຖານຄືນໃໝ່, ແຕ່ການຊ່ວຍເຫືອດັີ່ງກ່າວນີໍ້
ກໍີ່ບໍີ່ຄອບຄຸມໄດ້ທັງໝົດທຸກຂົງເຂດ.
ນອກຈາກນີ,ໍ້ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ບັງຄັບກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່ນສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນໜີ່ງທີີ່ບໍີ່ຖືສາສະໜາພຸດ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

18

ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເນືີ່ອງຈາກມີຂຈ
ໍໍ້ ໍາກັດໃນທ້ອງຖິີ່ນຕໍີ່ການປະຕິບັດທາງດ້ານສາສະໜາ (ເບິີ່ງຂໍໍ້
2.ຄ.).
ການປົກປ້ອງຜູ້ລໄີໍ້ ພ
ການເຂົໍ້າເຖິງສະຖານທີີ່ປົກປ້ອງຜູລ
້ ໄີໍ້ ພ: ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມກ
ີ ານປົກປ້ອງຜູ້ລີໍ້ໄພ ແລະ ບຸກຄົນໄຮ້ສັນຊາດ.
ລັດຖະ ບານບໍີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົໍ້າຫາຜູລ
້ ີໍ້ໄພ ຫື ສະຖານທີີ່ລໄີໍ້ ພໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແຕ່
ໃນທາງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະດໍາເນີນການຕໍີ່ກັບແຕ່ລະກໍລະນີ.
ພາກທີ 3. ສິດເສລິພາບໃນການເຂົາໍ້ ຮ່ວມຂະບວນການທາງການເມືອງ
ກົດໝາຍປະຕິເສດພົນລະເມືອງໃນການເລືອກລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົໍ້າບົນພືໍ້ນຖານການເລືອກຕັໍ້ງທີີ່ມີອິດສະຫະ
ແລະ ເປັນທໍາ ທີີ່ອີງໃສ່ການລົງຄະແນນສຽງແບບສາກົນ ແລະ ເທົີ່າທຽມກັນ. ເຖິງ ແມ່ນວ່າລັດຖະທໍາມະນູນໄດ້
ກໍານົດລະບົບ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍອົງການບໍລິຫານ, ນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຕຸລາການ, ແຕ່ ພປປລ ໄດ້ຄວບຄຸມການ
ປົກຄອງ ແລະ ນໍາພາໃນທຸກໆຂັໍ້ນຜ່ານບົດບາດການນໍາພາທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ.
ການເລືອກຕັງໍ້ ແລະ ການມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນວຽກງານການເມືອງ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມກ
ີ ານເລືອກຕັໍ້ງຕົວແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທຸກໆຫ້າປີ ໂດຍເປີດກວ້າງຮັບ
ເອົາຜູ້ສະໝັກຈາກຫາຍຂົງເຂດ, ແລະ ການເລືອກຕັໍ້ງກໍີ່ເປັນໄປຕາມຫັກການສາກົນໂດຍການຂີດໝາຍໃສ່ແບບ
ຟອມໂດຍຜູທ
້ ີີ່ບັນລຸນິຕິພາ ວະດ້ວຍການປ່ອນບັດເລືອກຕັໍ້ງແບບປິດລັບ. ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະ
ກໍາມະການເລືອກຕັໍ້ງ ເຊິີ່ງເປັນຜູອ
້ ະນຸ ມັດຜູສ
້ ະໝັກຮັບເລືອກຕັໍ້ງໃນລະດັບເຂດ ແລະ ລະດັບປະເທດ. ຜູ້ສະໝັກ
ບໍຈ
ີ່ ໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນສະມາຊິກ ພປປລ, ແຕ່ຜູ້ສະໝັກເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນສະມາຊິກພັກ ແລະ ກວດກາໂດຍພັກ,
ລວມທັງຜູ້ທີີ່ເຂົໍ້າຮ່ວມການເລືອກຕັໍ້ງສະມາຊິກສະ ພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2011.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ເລືອກ ຫື ປົດຕໍາແໜ່ງປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊິກ
ຂອງຄະນະລັດຖະບານ, ເຊິີ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະອີງໃສ່ການແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ. ນອກຈາກນີໍ້,
ຄະນະປະຈໍາສະພາຍັງເປັນຜູ້ຊີໍ້ນໍາອົງການບໍລິຫານ ແລະ ຕຸລາການທັງໝົດ, ແລະ ເປັນຜູ້ມີອໍານາດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ
ທີີ່ຈະແນະນໍາອອກລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ; ແລະ ແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະກໍາມາທິການເລືອກຕັໍ້ງແຫ່ງຊາດ
ເຊິີ່ງມີອໍານາດເໜືອການເລືອກຕັໍ້ງ ລວມທັງການອະນຸມັດຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັໍ້ງ. ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ
ຄະນະປະຈໍາສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການການເລືອກຕັໍ້ງແຫ່ງຊາດ ບໍີ່ຄ່ອຍມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ສະພາແຫ່ງຊາດອອກແຮງເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງສາທາລະນະຊົນຕໍີ່ອົງການບໍລິຫານ, ຍົກຕົວຢ່າງ
ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ລັດຖະບານປັບປຸງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງ
ເປີດເຜີຍຕໍີ່ສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ.
ໂດຍການຊີໍ້ນໍາຂອງປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດໍາເນີນການເລືອກຕັໍ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ບັນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

19

ດາລັດຖະມົນຕີໃນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ.
ການເລືອກຕັໍ້ງຄັໍ້ງຫໍ້າສຸດ: ການເລືອກຕັໍ້ງລະດັບຊາດຄັໍ້ງຫໍ້າສຸດໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2011
ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ລັດຖະບານ ບໍີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການອິດສະຫະ ຕິດຕາມຂະບວນການ
ເລືອກຕັໍ້ງດັີ່ງກ່າວ.
ພັກການເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງ: ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ້ກໍານົດໄວ້ພຽງແຕ່ພັກການເມືອງ
ດຽວ ຄື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ພປປລ). ການສ້າງຕັໍ້ງພັກການເມືອງອືີ່ນຂໍ້ນມາແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ: ແມ່ຍິງກໍີ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບລັດຖະບານ.
ໃນຂະນະທີີ່ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ອາໄສຢູເ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ເຊິີ່ງເປັນເຂດທີີ່ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນ ນາຍ ບ້ານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ບໍລິກຫານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ, ແຕ່ມີ
ຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນາຍບ້ານທີີ່ເປັນແມ່ຍິງ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສພລ) ແມ່ນອົງການຈັດ
ຕັໍ້ງມະຫາຊົນ ທີີ່ຂໍ້ນກັບ ພປປລ ທີີ່ສຸມໃສ່ປະເດັນທີີ່ກ່ຽວພັນກັບແມ່ຍິງ ໂດຍມີຕົວແທນຂອງຕົນຢູ່ໃນທຸກໆຂັໍ້ນ
ຂອງລັດຖະບານ, ສພລ ເປັນພຽງອົງການຈັດຕັໍ້ງດຽວເທົີ່ານັໍ້ນ ທີີ່ມີຕົວແທນໃນທຸກໆບ້ານ ແລະ
ຢ່າງໜ້ອຍຈະມີສະມາຊິກ ສພລ ໜີ່ງຄົນທີີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແມ່ຍິງ ຮ່ວມຢູໃ່ ນຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ.
ມີສະມາຊິກຂອງຄະນະຈັດຕັໍ້ງສູນກາງພັກຈໍານວນເຈັດທ່ານທີີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ, ລວມທັງສອງທ່ານທີີ່ຢູ່
ໃນກົມການເມືອງສູນກາງພັກ. ສະພາແຫ່ງຊາດມີສະມາຊິກຈໍານວນ 50 ຄົນ ທີີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ແລະ
ປະທານສະພາກໍີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີີ່ສອງຄົນໃນບັນດາລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຈໍານວນ
28 ທ່ານ ແມ່ນຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ. ໜີ່ງໃນຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ກໍີ່ແມ່ນຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ.
ພາກທີ 4. ການສໍໍ້ລາດບັງຫວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນລັດຖະບານ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມກ
ີ ານລົງໂທດທາງອາຍາສໍາລັບ ການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປັນການສໍໍ້ລາດບັງຫວງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່,
ແຕ່ລັດ ຖະບານບໍີ່ໄດ້ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສໍລ
ໍ້ າດບັງຫວງຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເປັນບັນຫາທີີ່
ຮ້າຍແຮງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຫາຍຄົນຍັງຄົງຂ້ອງກ່ຽວກັບການສໍລ
ໍ້ າດບັງຫວງໂດຍບໍີ່ຖືກລົງໂທດ.
ມີຫາຍລາຍງານກ່ຽວກັບການສໍໍ້ລາດບັງຫວງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ເກີດຂໍ້ນໃນລະຫວ່າງປີນີໍ້. ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ
ລັດຕໍີ່າຫາຍ, ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈໍານວນໜີ່ງເຊັີ່ນ ຕໍາ ຫວດ ມີອໍານາດຫາຍຈົນສາມາດກະທໍາຜິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫວດຫາຍຄົນ ໃຊ້ອໍານາດຂອງຕົນເພືີ່ອຮັບສິນບົນຈາກພົນລະເມືອງ. ມີລາຍງານວ່າ
ຜູ້ພິພາກສາຈໍານວນໜີ່ງກໍີ່ຮັບສິນບົນເຊັີ່ນກັນ. ຍັງບໍີ່ທັນເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າ ຫັກສູດການຝກອົບຮົມ
ຂອງວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກວມເອົາປະເດັນການສໍໍ້ລາດບັງຫວງຫືບ.ໍີ່
ອົງການກວດສອບລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍລ
ໍ້ າດບັງຫວງ ເຊິີ່ງມີອໍານາດທຽບເທົີ່າກະຊວງ ແລະ ມີໜ້າທີີ່
ຮັບຜິດ ຊອບໃນການກວດສອບການສໍລ
ໍ້ າດບັງຫວງໃນທຸກກະຊວງ ລວມທັງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ເຄີຍມີປະຫວັດ ທີີ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຂັໍ້ນລຸ່ມຈໍານວນໜີ່ງ
ໃນຂໍໍ້ຫາສໍໍ້ລາດບັງຫວງ. ລັດຖະບານຈາກປະເທດຕ່າງໆໄດ້ສະໜອງ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ການຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕໍີ່ຕ້ານການສໍໍ້ລາດບັງຫວງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງອົງການກວດສອບລັດຖະບານ
ແລະ ຕ້ານການສໍລ
ໍ້ າດບັງຫວງ.
ການສໍໍ້ລາດບັງຫວງ: ສືີ່ມວນຊົນທີີ່ລັດຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ຢໍໍ້າວ່າ ການສໍໍ້ລາດບັງຫວງທາງການແມ່ນບັນຫາໜີ່ງທີີ່ພົໍ້ນເດັີ່ນ,
ແລະ ໃນເດືອນຕຸລາທີີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ກວດສອບໄດ້ເປີດເຜີຍໂຄງການ “ຜີ” ຈໍານວນ 25 ໂຄງການ
ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິີ່ງໄດ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານຊໍໍ້າກັນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍງົບໃນໂຄງການດຽວກັັນ. ມີລາຍງານວ່າ
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ກັກຕົວອະດີດລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ອະດີດເຈົໍ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ
ຍັງມີພະນັກງານຜູ້ອືີ່ນໆ ທີີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນການສືບສວນໃນທ້າຍປີ. ໃນປີ 2014,
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດພະນັກງານພະແນກສກສາ ແລະ ການເງິນຈໍານວນ 20 ຄົນ ທີີ່ແຂວງຫົວພັນ
ໃນຂໍໍ້ຫາຍັກຍອກເງິນຈໍານວນ 21 ຕືໍ້ກີບ (2.6 ລ້ານໂດລາ).
ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບທາງການຂອງລັດຖະບານຄາດວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນຂັໍ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ
ທ້ອງຖິີ່ນມີການຍັກຍອກເງິນປະມານ 1.2 ລ້ານລ້ານ ກີບ (149 ລ້ານໂດລາ) ຈາກງົບປະມານລັດຕັໍ້ງແຕ່ປີ
2012.
ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມູນທາງການເງິນ: ບໍີ່ມີຂໍໍ້ກໍານົດທາງກົດໝາຍສໍາລັບການເປີດເຜີຍຊັບສິນ ແລະ
ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານທີີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັໍ້ງ ຫື ຖືກເລືອກຕັໍ້ງ, ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນສູງຕ້ອງເປີດເຜີຍຊັບ ສິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ແລະ
ຂອງຜູ້ທີີ່ຢູ່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງເຂົາເຈົໍ້າຕໍີ່ຄະນະກໍາມາທິການກວດສອບພັກ
ກ່ອນທີີ່ຈະເຂົໍ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທີີ່ຖືກມອບໝາຍ, ແຕ່ບໍີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ.
ຄະນະກວດສອບດັີ່ງກ່າວຈະກວດສອບຊັບສິນຂອງພະນັກງານກ່ອນ ແລະ
ພາຍຫັງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນໃດທີີ່ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມນະໂຍ ບາຍນີໍ້
ຈະຖືກດໍາເນີນຕາມມາດຕະການທີີ່ບໍີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ພປປລ ໄດ້ໃຊ້ການຄວບຄຸມໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ
ສືີ່ມວນຊົນ ເພືີ່ອກີດຂວາງບໍີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕໍານິວິຈານເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຜູ້ສໍໍ້ລາດບັງຫວງທີີ່ເປັນສະມາຊິກພັກ. ໃນປີ
2014, ລັດ ຖະບານໄດ້ປະກາດແຜນການທີີ່ກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຂັໍ້ນສູງ ແລະ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົໍ້າແຈ້ງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາຕໍີ່ລັດຖະບານພາຍໃນໜີ່ງປີ. ໃນປີນ,ີໍ້
ລັດຖະບານໄດ້ເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ກໍານົດນີໍ້ກັບພະນັກງານຂັໍ້ນສູງທັງໝົດ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ໂດຍການເກັບກໍາບັນທກຕ່າງໆນໍາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈາກຫາຍຂົງເຂດ.
ການເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນ: ກົດໝາຍບໍີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ
ລັດຖະ ບານ, ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ລັດຖະບານຈະປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ມີການກະຈາຍທຸກໆຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ເຄືີ່ອນໄຫວພາຍໃນຂອງຕົນ ໂດຍຖືວ່າ ມັນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງປິດລັບເພືີ່ອຄວາມໝັໍ້ນ
ຄົງຂອງຊາດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍີ່ຕາມ,
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີການພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານທາງກົດໝາຍທັງໝົດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ແລະ
ໃຫ້ມີໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ສໍາລັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ , ນີໍ້ຖືໄດ້ວ່າ
ເປັນການສົີ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເຂົໍ້າໃຈຂອງພົນລະເມືອງ ຕໍີ່ກັບສິດທິ ແລະ ກົດໝາຍ.
ພາກທີ 5. ທັດສະນະຂອງລັດຖະບານຕໍີ່ ການກວດສອບຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີບ
ີ່ ໍີ່ຂນ
ໍ້
ກັບລັດ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ
ກຸ່ມເຮັດວຽກດ້ານສິດທິມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ການກໍາກັບດູແລຂອງລັດຖະ ບານ ແລະ
ລັດຖະບານກໍີ່ໄດ້ຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົໍ້າທີີ່ຈະສືບສວນ ຫື
ເຜີຍແຜ່ສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງສິດທິມະນຸດ.
ລັດຖະບານພຽງແຕ່ ສົີ່ງຄໍາຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນແບບຜິວເຜີນ ຕໍີ່ກັບການສະເໜີຂໍຂໍໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະ
ການດ້ານສິດທິມະນຸດຈາກອົງການສິດທິມະນຸດສາກົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍັງຄົງເຂົໍ້າຮ່ວມເວທີ
ເສວະນາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດກັບນາໆປະເທດ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມໃນຫົວຂໍສ
ໍ້ ົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈາກຜູ້ໃຫ້ທນສາກົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນອືີ່ນໆ: ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ລັດຖະບານໄດ້ຮັບເອົາ
ຂໍໍ້ສະເໜີ ແນະ 118 ຂໍໍ້ ໃນຈໍານວນ 196 ຂໍໍ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ
ໃນການທົບທວນສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດອະທິບາຍວ່າ ຂໍໍ້ສະເໜີແນະສ່ວນທີີ່ເຫືອຈໍານວນ 78 ຂໍໍ້
ບໍີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີີ່ຈາກລັດຖະບານ.
ໜ່ວຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານ:
ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັໍ້ງຄະນະກໍາມະການຊີໍ້ນໍາແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ
ເຊິີ່ງເປັນປະທານໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານປະເທດ,
ຄະນະກໍາມະການດັີ່ງກ່າວປະກອບ ດ້ວຍຕົວແທນຈາກລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຕຸລາການ ແລະ
ອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນ.
ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການຊີໍ້ນໍາແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ
ມີອໍານາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຊີໍ້ໃຫ້ເຫັນສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ຕະຫອດປີ, ກະຊວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາທີີ່ຫາກຫາຍໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ
ໃນຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງລັດຖະບານທີີ່ມີຕໍີ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ.
ພາກທີ 6. ການຈໍາແນກ, ການລະເມີດສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ
ລັດຖະທໍາມະນູນກໍານົດວ່າ ພົນລະເມືອງທຸກໆຄົນມີສິດເທົີ່າທຽມກັນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໂດຍບໍມ
ີ່ ີການຈໍາແນກ
ທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົີ່າ, ເພດ, ຖານະທາງສັງຄົມ, ການສກສາ ຫື ຄວາມເຊືີ່ອຖືທາງສາສະໜາ. ບາງຄັໍ້ງຄາວ,
ລັດຖະບານ ກໍີ່ໄດ້ມກ
ີ ານດໍາເນີນການໃດໜີ່ງ ຖ້າມີຂໍໍ້ມູນຫັກຖານທີຈ
ີ່ ະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເດັນການຈໍາແນກ ຫື
ການເລືອກປະຕິບັດທີີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ກໍີ່ຈະຖືກນໍາຂໍ້ນພິຈາລະນາ ໃນລະດັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ໃນກົນໄກທາງກົດໝາຍ, ພົນລະ ເມືອງອາດຈະນໍາເອົາຂໍໍ້ຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການຈໍາແນກຕໍີ່ບຸກຄົນ ຫື ອົງກອນ
ແຕ່ມັນກໍີ່ຍັງບໍີ່ທັນເປັນທີີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຖືກເຂົໍ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແມ່ຍິງ
ການຂົີ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ : ກົດໝາຍກໍານົດ ການຂົີ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາ
ແມ່ນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຕ້ອງຖືກຕັດອິດສະຫະພາບແຕ່ສາມຫາຫ້າປີ. ບາງກໍລະນີກໍີ່ອາດຈະຖືກຕັດສິນ
ໃຫ້ລົງໂທດຜູກ
້ ະທໍາຜິດດົນກວ່ານັໍ້ນຫາຍ ຫື ອາດຈະມີການຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ໃນກໍລະນີທີີ່ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ຫາກມີອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 18 ປີ, ຫື ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຫາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຫື ເສຍຊີວິດ. ໃນກໍລະນີຕັດສິນ
ຄະດີຂົີ່ມຂືນຢູຂ
່ ັໍ້ນສານ, ຕາມປົກກະຕິ ຈໍາເລີຍຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫະພາບ ຕັໍ້ງແຕ່ສາມປີ ໄປ
ຈົນເຖິງປະຫານຊີວິດ. ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຂົີ່ມຂືນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ, ແນວໃດກໍີ່ຕາມ ຜູ້ສັງເກດການເຊືີ່ອວ່າ
ອາດຈະບໍີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ. ພາຍໃນປະເທດບໍີ່ມີຖານຂໍໍ້ມູນດ້ານອາຊະຍາກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍສະຖິຕິດ້ານອາຊະຍາກໍາ.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ກໍີ່ບມ
ໍີ່ ີກົດໝາຍປົກປ້ອງການຂົີ່ມຂືນລະຫວ່າງຄູ່
ສາມີພັນລະຍາ ແລະ ບໍີ່ຄ່ອຍຈະມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ເນືີ່ອງຈາກ
ວ່າປະເດັນດັີ່ງກ່າວຍັງຖືເປັນມົນທິນທາງສັງຄົມ. ການລົງໂທດຕໍຄ
ີ່ ວາມຜິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ ລວມທັງການບັງຄັບຂືນໃຈ, ການທໍລະມານ ແລະ ການບັງຄັບຜູອ
້ ືີ່ນໃຫ້ເຮັດໃນສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາ
ບໍີ່ປາດຖະໜາ ອາດຈະມີການລົງໂທດ ທັງປັບໄໝ ແລະ ຕັດອິດສະຫະພາບ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີການຍົກ
ເວັໍ້ນການຕັດອິດສະຫະພາບຄະດີທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນກໍລະນີທີີ່ບມ
ໍີ່ ີການບາດເຈັບ ຫື ການສູນເສຍທາງ
ກາຍຍະພາບທີີ່ບໍີ່ຮຸນແຮງ.
ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs), ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫືອແມ່ຍິງທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. ສູນ
ໃຫ້ຄໍາປກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດການບໍລິການສາຍດ່ວນທົີ່ວ
ປະເທດ ເພືີ່ອໃຫ້ບຸກ ຄົນສາມາດໂທລາຍງານສະພາບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂໍຮັບຄໍາປກສາ
ທາງໂທລະສັບໄດ້. ອີງຕາມອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນທີີ່ບຂ
ໍີ່ ໍ້ນກັບລັດຖະບານອົງການໜີ່ງ ທີີ່ໄດ້ຈັດ
ຕັໍ້ງໂຄງການສູນພັກພິງສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີີ່ບໍີ່ມີທີີ່ພັກພາອາ ໄສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນ
ເຫດຜົນຕົໍ້ນຕໍໜີ່ງທີີ່ເດັກນ້ອຍໜີອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ມາອາໄສຢູ່ຕາມຂ້າງຖະໜົນໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ໃນປີ 2013, ມີຫາຍກວ່າ 90% ຂອງຜູ້ທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ 60%
ໃນຈໍານວນດັີ່ງກ່າວແມ່ນມີອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 18 ປີ.
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ກົດໝາຍບໍີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ
ແຕ່ການສະແດງພດຕິກໍາທາງເພດທີີ່ບເໍີ່ ໝາະສົມ ຕໍີ່ຜອ
ູ້ ືີ່ນຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກລົງ
ໂທດດ້ວຍການຕັດອິດສະຫະພາບ ແຕ່ຫົກເດືອນຫາສາມປີ. ຜູ້ທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດບໍີ່ຄ່ອຍລາຍງານ ແລະ ມັນກໍເີ່ ປັນການຍາກທີຈ
ີ່ ະປະເມີນໄດ້.
ສິດທິທາງດ້ານການຈະເລີນພັນ: ຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ບຸກຄົນມີສິດທີີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຈໍານວນ, ຄວາມຫ່າງ
ແລະ ຊ່ວງເວລາໃນການມີລູກ, ຄວບຄຸມສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກໍີ່ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະທໍາດັີ່ງກ່າວໂດຍບໍມ
ີ່ ກ
ີ ານຈໍາແນກ, ບັງຄັບຄູ່ເຂັນ ຫື
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ການເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄຸມກໍາເນີດ ຕາມທໍາມະດາແລ້ວແມ່ນສາມາດເປັນໄປ
ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການຄຸມກໍາເນີດ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ
ຍັງບໍີ່ທັນມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງມີລາຄາແພງຫາຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອປະຊາກອນຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2014
ອັດຕາການຄຸມກໍາເນີດແບບທັນສະໄໝຂອງແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸໄວຈະເລີນພັນແມ່ນຢູ່ທີີ່ 45%.
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍັງຄົງສູງຢູ່
ແຕ່ວ່າປະເທດກໍີ່ໄດ້ມີການຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ລົງເຖິງ 75%. ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ,
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 695 ຄົນ ເປັນ 197 ຄົນ ຕໍີ່ການເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ.
ບັນຫາດ້ານການຖືພາ ແລະ
ເກີດລູກຍັງຄົງເປັນສາເຫດຕົໍ້ນຕໍຂອງການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນອາຍຸໄວຈະເລີນພັນ.
ປັດໃຈຫັກໆທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ອັດຕາສ່ວນນີໍ້ ແມ່ນລວມມີການເຂົໍ້າບໍີ່ເຖິງການດູແລຄັນ ແລະ ການເກີດລູກ ແລະ
ການຕັໍ້ງຄັນໃນໄວໜຸ່ມທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງ. ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,
ມີການຊ່ວຍເຫືອຈາກບຸກຄະລາກອນແພດທີີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການເກີດລູກພຽງແຕ່ 40%, ແລະ
ມີສູນການແພດຈໍານວນໜ້ອຍ ທີີ່ມີອຸປະກອນຊ່ວຍເກີດໃນພາວະສຸກເສີນ
ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາໜູ່ບ້ານນ້ອຍໆ, ບ້ານທີີ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍປະຈໍາ ແລະ ບ້ານຊົນເຜົີ່າ.
ການຈໍາແນກ: ກົດໝາຍກໍານົດສິດທິເທົີ່າທຽມ ສໍາລັບແມ່ຍິງກໍຄືຜູ້ຊາຍ, ແຕ່
ໃນບາງພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂ້ອນຂ້າງຕໍີ່າ, ມີທັດສະນະຄະຕິດັໍ້ງເດີມ ແລະ ການປະພດປະຕິບັດ
ຂອງສັງຄົມທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຍັງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຕົກຢູ່ໃນຖານະຮອງລົງມາ ເຊິີ່ງນີໍ້ເປັນ
ການກີດກັໍ້ນພວກເຂົາເຈົໍ້າບໍີ່ມີຄວາມເທົີ່າທຽມກັບເພດຊາຍໃນການເຂົໍ້າເຖິງໂອກາດທາງດ້ານການສກສາ,
ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໂອກາດດ້ານທຸລະກິດ ທີີ່ເທົີ່າທຽມກັນ. ກົດໝາຍຍັງຫ້າມການຈໍາແນກໃນການ
ແຕ່ງງານ ແລະ ການສືບທອດມໍລະດົກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະດັບການຈໍາແນກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຕ່າງໆ
ຕໍີ່ກັບແມ່ຍິງຍັງຄົງປະກົດມີຢູ່ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈໍາແນກ ໃນລັກສະນະນີໍ້ມັກຈະເກີດຂໍ້ນໃນບາງຊົນເຜົີ່າ
ທີີ່ຢຕ
ູ່ າມພູດອຍ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ເທົີ່າທຽມກັບວຽກທີີ່ເຮັດ (ເບິີ່ງຂໍໍ້ 7.ງ.)
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງກວ້າງຂວາງທົີ່ວປະເທດ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມຖານະຂອງແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ,
ລວມທັງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຫາຍໂຄງການ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ. ໂຄງການດັີ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງມີ
ປະສິດທິຜນ
ົ ດີໃນເຂດຕົວເມືອງ. ມີແມ່ຍິງຫາຍຄົນໄດ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນລະດັບຕໍາແໜ່ງທີີ່ສາມາດດໍາເນີນການ
ຕັດສິນໃຈໃນໜ່ວຍງານລັດຖະການ ແລະ ທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າໃນລະດັບຕົວເມືອງ ລາຍໄດ້ຂອງ
ແມ່ຍິງເຫົີ່ານີໍ້ແມ່ນສູງກວ່າຜູຊ
້ າຍ. ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຍັງຄົງສືບຕໍີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບແກ່ແມ່ຍິງຢ່າງບໍີ່ສົມສ່ວນ,
ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ.
ໃນຂະນະທີີ່ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດເປັນຜູ້ແບກຫາບຫາຍກວ່າເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງພາລະທາງການຜະລິດກະສິກໍາທັງໝົດ,
ແຕ່ພາລະທາງດ້ານວຽກເຮືອນການຊານ ແລະ ການເບິີ່ງແຍງລູກໆ
ກໍີ່ຍັງຕົກເປັນພັນທະຕົໍ້ນຕໍຂອງແມ່ຍິງເຊັີ່ນດຽວກັນ.
ໜ່ວຍງານຂັໍ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ານຂອງຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະບານດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
ມີອໍານາດໃນການພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານ ເພືີ່ອລົບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກ ແລະ
ເລືອກປະຕິບັດຕໍີ່ແມ່ຍິງ.
ເດັກນ້ອຍ
ການຂໍ້ນທະບຽນການເກີດ: ບໍີ່ວ່າຈະເກີດຢູໃ່ ສກໍີ່ຕາມ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການເປັນພົນລະເມືອງຖ້າວ່າ
ທັງພໍີ່ ແລະ ແມ່ ຫາກເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ. ເດັກທີີ່ເກີດຈາກພໍີ່ ຫື ແມ່ ທີີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ
ກໍີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດເປັນພົນລະເມືອງເຊັີ່ນດຽວກັນ ຫືວ່າ ຖ້າເດັກຫາກເກີດຢູ່ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ພໍຫ
ີ່ ື
ແມ່ ຫາກມີທີີ່ຢຖ
ູ່ າ ວອນໃນປະເທດ. ພໍີ່ແມ່ບໍີ່ໄດ້ຂໍ້ນທະບຽນການເກີດໃຫ້ແກ່ເດັກທີີ່ເກີດໃໝ່ໝົດທຸກຄົນໃນ
ທັນທີທັນໃດ. ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ນາຍບ້ານຈະເປັນຜູ້ລົງທະບຽນການເກີດໃຫ້ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ
ຈາກນັໍ້ນ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນຈະເພີີ່ມ ຊືີ່ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດ ຂອງເດັກລົງໃນປໍ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ແຕ່ລະຄອບຄົວພາຍໃນປະເທດຕ້ອງມີປໍ້ມສໍາມະໂນຄົວ.
ຖ້າວ່າພໍີ່ແມ່ຫາກບໍີ່ທັນໄດ້ຂໍ້ນທະບຽນລູກຂອງຕົນໃນເວລາເກີດ,
ພວກເຂົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີເີ່ ພີີ່ມຊືີ່ລູກຂອງຕົນເຂົໍ້າໃນປໍ້ມສໍາມະໂນຕາມພາຍຫັງໄດ້.
ການສກສາ: ການສກສາຖືວ່າເປັນພາກບັງຄັບ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າຮຽນຈົນຈົບຊັໍ້ນປະຖົມປີທີຫ້າ ,
ແຕ່ການຂາດແຄນຄູສອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທີີ່ວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງຊ່ວຍພໍີ່ແມ່ໃນວຽກໄຮ່ນາຮົໍ້ວສວນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ ຫີກ ຍັງຄົງເປັນສິີ່ງກີດກັໍ້ນເດັກນ້ອຍຈໍານວນໜີ່ງບໍີ່ໃຫ້ເຂົໍ້າຮຽນ.
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດ ທາງການສກສາລະຫວ່າງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ
ໃນເຂດຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແມ່ນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ
ຮັບຮູ້ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງການສກສາຕໍີ່ເດັກນ້ອຍທັງໝົດ,
ແຕ່ຍັງມີກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍບາງສ່ວນທີີ່ຍັງຄິດວ່າ ການສກສາສໍາລັບເດັກຍິງແມ່ນບໍີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ
ກໍີ່ບໍີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຍັງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ,
ແຕ່ອັດຕາການເຂົໍ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງຍັງຄົງຕໍີ່າກວ່າເດັກຊາຍ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີ 17%
ຂອງເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸເຂົໍ້າຮຽນ ບໍີ່ໄດ້ເຂົໍ້າໂຮງຮຽນ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ເດັກຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົໍ້າຮຽນແມ່ນມີ 11%
ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ເຂົໍ້າຮຽນ. ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ-ກອງທນສໍາລັບເດັກ, ໃນຂະນະທີີ່ 78.7%
ຂອງແມ່ຍິງທີີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 24 ປີ ແມ່ນອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ແຕ່ຜູ້ຊາຍໃນເກນອາຍຸດຽວກັນ
ທີີ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ແມ່ນ 89.2%.
ຕໍີ່ກັບການເພີີ່ມທະວີອັດຕາການເຂົໍ້າຮຽນຊັໍ້ນປະຖົມຂອງເດັກຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ,
ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍີ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫໍພັກສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ
ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ເດັກ: ກົດໝາຍຫ້າມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ເດັກ ແລະ ຜູກ
້ ະທໍາຜິດຈະ
ຖືກສກສາອົບຮົມ ແລະ ຖ້າເປັນກໍລະນີທີີ່ຮ້າຍແຮງ ກໍີ່ຈະໄດ້ຮັບມາດຕະການລົງໂທດທີີ່ບໍີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າການລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ເດັກບໍີ່ຄ່ອຍມີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ໃນປີນີໍ້
ມີອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດຖະບານອົງການໜີ່ງ ທີີ່ເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈໍານວນ 1,961 ຄົນ, ເຊິີ່ງໃນນັໍ້ນ
ມີເດັກຈໍານວນຫວງຫາຍຕົກເປັນເຫຍືີ່ອຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດ ແລະ
ການຄ້າມະນຸດ.
ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງດອງ:
ອີງຕາມກົດໝາຍກໍານົດອາຍຸນ້ອຍສຸດຂອງການແຕ່ງ ດອງແມ່ນ 18 ປີ ສໍາລັບຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ,
ແຕ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນໃນກໍລະນີພິເສດ ແລະ ຈໍາເປັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະ
ແມ່ນໃນກໍລະນີທີີ່ຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ການປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານທາງວັດທະນະທໍາຂອງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນໜີ່ງ
ສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີກໍລະນີຂອງແມ່ຍິງທີີ່ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ມີອັດຕາສ່ວນເຖິງ 35.4% ແລະ ມີ 9%
ທີີ່ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ.
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກ:
ອາຍຸທີີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມພ້ອມໃຈໃນການມີເພດສໍາພັນດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນ 15 ປີ. ກົດໝາຍບໍມ
ີ່ ີບົດລົງ
ໂທດສະເພາະຕໍີ່ໂສເພນີເດັກ, ແຕ່ກົດໝາຍກໍານົດການປັບໄໝ ແລະ ລົງ ໂທດຕໍີ່ຜູ້ທີີ່ຮ່ວມເພດກັບເດັກນ້ອຍ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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(ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 15 ປີ) ໂດຍຈະຖືກຕັດອິດສະຫະພາບແຕ່ໜີ່ງຫາຫ້າປີ ແລະ ຖືກປັບ ໄໝຈໍານວນ 500,000 ຫາ
3 ລ້ານກີບ (ປະມານ 62 ຫາ 370 ໂດລາ ). ກົດໝາຍບໍໄີ່ ດ້ກໍານົດວ່າ ການຮ່ວມເພດກັບເດັກທີີ່ບໍີ່ທັນເຖິງອາຍຸ
ແຕ່ເດັກໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມວ່າແມ່ນ ອາດຊະຍາກໍາ ເຊິີ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຮ່ວມເພດກັບເດັກ ແລະ ການຂົີ່ມ
ຂືນບຸກຄົນອືີ່ນ. ການລົງໂທດຕໍຜ
ີ່ ກ
ູ້ ະທໍາຜິດກ່ຽວກັບສືລ
ີ່ າມົກເດັກນ້ອຍ ແມ່ນບໍີ່ແຕກຕ່າງຈາກສືລ
ີ່ າມົກທົີ່ວໆໄປ,
ການຕັດສິນລົງໂທດແມ່ນຕັດອິດສະຫະພາບແຕ່ສາມເດືອນຫາໜີ່ງປີ ແລະ ປັບໄໝແຕ່ 50,000 ຫາ 200,000
ກີບ (6 ຫາ 25 ໂດລາ).
ການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ຄຽງຄູກ
່ ັບການເພີີ່ມຂໍ້ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວເພືີ່ອມີ
ເພດສໍາ ພັນກັບເດັກ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ເພີີ່ມທະວີໃນການຫາວິທກ
ີ ານເພືີ່ອປ້ອງກັນ
ການທ່ອງທ່ຽວເພືີ່ອມີເພດສໍາພັນກັບເດັກ. ລັດຖະບານສືບຕໍີ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສະເໜີ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊື-ໍ້ ຂາຍການບໍລິການທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການກວດຄົໍ້ນເປັນໄລຍະ ແລະ ຜ່ານການສໍາມະ
ນາອົບຮົມຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ຜູ້ທີີ່ຕົກເປັນເຫຍືີ່ອ
ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜີ່ງຂອງແຜນການຫາຍປີຂອງປະເທດ. ລັດຖະບານໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການ
ຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບຂ
ໍີ່ ໍ້ນກັບລັດຖະບານ ຈັດການສໍາມະນາຂໍ້ນ ເພືີ່ອອົບຮົມພະນັກງານພະແນກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ
ໂຮງແຮມສາກົນຫາຍໆແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ຫວງພະບາງ
ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາຄໍາເຕືອນຕໍີ່ຕ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພືີ່ອຮ່ວມເພດກັບເດັກນ້ອຍ ເຂົໍ້າໃນປ້າຍໂປສະເຕີຂອງພວກເຂົາ.
ການລັກພາຕົວເດັກຂ້າມຊາດ: ປະເທດນີບ
ໍ້ ໄໍີ່ ດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງອານຸສັນຍາກຸງເຮກ ປີ 1980 ວ່າດ້ວຍການລັກ
ພາຕົວເດັກຂ້າມຊາດ.
ການຕໍຕ
ີ່ າ້ ນຊາວຢິວ:
ບໍມ
ີ່ ີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຊາວຢິວອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ, ແລະ ບໍມ
ີ່ ີການລາຍງານກ່ຽວ
ກັບການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປັນການຕໍີ່ຕ້ານຊາວຢິວ.
ການຄ້າມະນຸດ
ເບິີ່ງ ລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີີ່ເວັບໄຊ໌
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.
ຄົນພິການ
ເຖິງວ່າ ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ້ກໍານົດການປົກປ້ອງພົນລະເມືອງຈາກການຖືກແບ່ງແຍກ ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ລະບຸລະອຽດວ່າ
ການປົກປ້ອງດັີ່ງກ່າວ ຈະນໍາໃຊ້ສະເພາະກັບຄົນພິການໃນທຸກຮູບແບບ, ແຕ່ຂໍໍ້ກໍານົດ ທີີ່ປະກາດນໍາໃຊ້ໂດຍ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ ແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຄົນພິການໄດ້
ພະຍາຍາມປົກປ້ອງກຸ່ມຄົນດັີ່ງກ່າວຈາກການຖືກຈໍາແນກ.
ມີດໍາລັດທີີ່ກວມເອົາການຈໍາແນກບຸກຄົນໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການສກສາ, ການເດີນທາງທາງອາກາດ
ແລະ ການຄົມມະນາຄົມອືີ່ນໆ, ການເຂົໍ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍໍ້ກໍານົດເຫົີ່ານີໍ້ບໍີ່ຄ່ອຍຖືກບັງຄັບໃຊ້.
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຫັກໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນພິການ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງ
ຄົນພິການ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຄົນພິການສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ລະເບີດ
ທີີ່ຍັງບໍທ
ີ່ ັນແຕກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສືບຕໍີ່ປະຕິບັດໜ້າທີີ່ກ່ຽວກັບບັນຫານີໍ້ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງສາກົນທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດຖະບານ.
ກະຊວງດັີ່ງກ່າວຍັງເປີດສູນອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄືີ່ອງຄໍໍ້າຊູ (COPE) ທີສ
ີ່ ະໜອງແຂນຂາທຽມ,
ແກ້ໄຂບັນຫາຕີນຄົດງໍ, ແລະ ໃຫ້ການສກສາແກ່ຄົນຫູໜວກຕາບອດນໍາອີກ.
ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ກົດໝາຍກໍານົດວ່າ ໂຄງການກໍີ່ສ້າງທັງໝົດທີີ່ເລີີ່ມຕົໍ້ນ
ຫັງປີ 2009 ຕ້ອງເພີີ່ມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໂຄງການກໍີ່ສ້າງອາ ຄານ, ຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທີີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ. ກົດໝາຍບໍໄີ່ ດ້ກໍານົດການສ້າງທາງເຂົໍ້າ
ສໍາລັບຄົນພິການໃນອາຄານທີີ່ສ້າງຂໍ້ນກ່ອນປີທີີ່ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ແຕ່ວ່າ ຂໍໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີການກໍີ່ສ້າງທາງຍ່າງທີີ່ຮາບພຽງເພີີ່ມ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽຈັນ ໃນປີນີໍ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າເພີີ່ມຕືີ່ມທາງດ້ານການເຂົໍ້າເຖິງ, ແຕ່ການຂາດຊັບພະຍາກອນສໍາລັບໂຄງ
ສ້າງພືໍ້ນຖານໄດ້ສົີ່ງຜົນໃຫ້ການປົວແປງອາຄານທັງໝົດຊັກຊ້າ ແລະ
ຂໍໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງພາກລັດນັໍ້ນໄດ້ກາຍເປັນສິີ່ງກີດກັໍ້ນ
ຕໍີ່ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດທີີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ສືບຕໍີ່ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕົນ ເພືີ່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກພິການ ແລະ
ສົີ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາ ເຈົໍ້າໄດ້ຮຽນໜັງສືຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຄ່ຽງຄູ່ກັບເດັກນ້ອຍທົີ່ວໄປໃນທົີ່ວປະເທດ.
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືອຄົນພິການລາວ ເຊິີ່ງເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ຂໍ້ນກັບລັດຖະບານ ສັງເກດເຫັນວ່າ
ມີຫາຍກໍລະນີທີີ່ເດັກພິການບໍີ່ໄດ້ເຂົໍ້າເຖິງການສກສາພິເສດທີີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
ມີຂໍໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບການຈໍາແນກໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ, ເຖິງວ່າແນວນັໍ້ນກໍີ່ຍັງມີການລາຍງານທີີ່ວ່າ
ບາງຄັໍ້ງຄາວຄົນພິການກໍີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົໍ້າເຖິງການບໍລິການຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ ແລະ
ການຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.
ສັນຊາດ/ເຊືໍ້ອຊາດ/ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເທົີ່າທຽມສໍາລັບພົນລະເມືອງທຸກຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຫ້າມການຈໍາແນກຕໍີ່ເຂົາເຈົໍ້າໃນທຸກຮູບແບບ
ລວມທັງດ້ານການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຍັງຄົງປະກົດມີການຈໍາແນ
ກທາງສັງຄົມເກີດຂໍ້ນຢູ່. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ຍັງສືບຕໍີ່ມີການວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານຄືນ
ໃໝ່ຂອງລັດຖະບານ ເພືີ່ອຢຸດຕິການຜະລິດກະສິກໍາແບບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການປູກຝິີ່ນວ່າ ໃນທາງກັບ
ກັນໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນຫາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທາງພາກເໜືອ.
ໂຄງການຕ້ອງການໃຫ້ຊາວບ້ານທີີ່ຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານໃໝ່ນີໍ້ ປັບຕົວເຂົໍ້າກັບການເຮັດນາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບຊຸມ
ຊົນໃຫຍ່, ປະຖິໍ້ມປະເພນີການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໂຄງສ້າງຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ຜູສ
້ ັງເກດການສາກົນໄດ້ຕັໍ້ງຄໍາ
ຖາມວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ລັດຖະບານສົີ່ງເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານ ໃໝ່ເຫົີ່ານີໍ້ ບໍີ່ວ່າຈະເປັນການ
ເຂົໍ້າເຖິງຕະຫາດ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ການດູແລດ້ານສຸຂະພາບນັໍ້ນ ມີນໍໍ້າໜັກຫາຍກວ່າຜົນກະ ທົບໃນທາງລົບ
ຕໍີ່ວິຖີປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົາບໍ.ີ່ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍຈໍາ ນວນໜີ່ງ
ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕັໍ້ງຖິີ່ນຖານຄືນໃໝ່, ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນ ຜູ້ທີີ່ຢູ່ພືໍ້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ
ເຊິີ່ງມີສິດສຽງພຽງເລັກໜ້ອຍ ຕໍີ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ມີຜົນກະທົບຕໍີ່ທີີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ການຈັດສັນຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດຈາກພືໍ້ນທີີ່ຂອງພວກເຂົາ.
ໃນບາງເຂດພືໍ້ນທີີ່ຂອງຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ , ການຂາດແຄນທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ
ວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ດີ ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເປັນເຫດຜົນຕົໍ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ການຍົກຍ້າຍເຂົໍ້າມາໃນຕົວເມືອງ ແລະ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງເຊັີ່ນ ການລັກລອບຕັດໄມ້.
ໃນຈໍານວນ 49 ຊົນເຜົີ່າທີີ່ເປັນທາງການຂອງປະເທດນັໍ້ນ, ເຜົີ່າມົໍ້ງເປັນເຜົີ່າທີີ່ໃຫຍ່ທສ
ີີ່ ຸດ ແລະ ໂດດເດັີ່ນທີີ່ສຸດ. ມີ
ຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງສໍາຄັນຫາຍຕໍາແໜ່ງໃນຂັໍ້ນລັດຖະບານ ແລະ ພປປລ, ລວມທັງສະມາຊິກກົມການເມືອງ
ສູນກາງພັກໜີ່ງຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກ ປປລ ຫ້າຄົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຄົນເຜົີ່າ
ມົໍ້ງຈໍານວນໜີ່ງ ເຊືີ່ອວ່າເຜົີ່າພວກເຂົາ ບໍີ່ສາມາດຢູຮ
່ ່ວມກັນກັບເຜົີ່າລາວລຸ່ມໄດ້, ນີໍ້ເປັນຄວາມເຊືີ່ອທີີ່ຖືກພັດເປົີ່າ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອຂອງພວກເຂົາໃນການແບ່ງແຍກດິນແດນ ຫື ຄວາມເຊືີ່ອຕໍີ່ຊາດທາງດ້ານການເມືອງ.
ຍິີ່ງໄປກວ່ານັໍ້ນ, ຂັໍ້ນນໍາພາກລັດຍັງຄົງມີຄວາມສົງໄສຕໍີ່ວັດຖຸປະສົງໃນທາງການເມືອງຂອງເຜົີ່າມົໍ້ງບາງຄົນ.
ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍີ່ສຸມໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫືອທີີ່ມຈ
ີ ໍາກັດໃສ່ເຂດພືໍ້ນທີອ
ີ່ າໄສຂອງເຜົີ່າມົໍ້ງ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານລາຍຮັບຂອງຄົນທີີ່ຢເູ່ ຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ເຊິີ່ງເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງ
ສະພາບຂອງເມືອງທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍມ
ີ່ ີການຢືນຢັນຈາກລັດຖະບານ, ແຕ່ມີລາຍງານຈໍານວນໜີ່ງວ່າ ຕັໍ້ງແຕ່ປີ 2013
ໄດ້ເກີດມີການປະທະກັນເລັກໜ້ອຍ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ກໍີ່ຄວາມບໍີ່ສະຫງົບຈໍານວນໜີ່ງ
ທີີ່ຢໃູ່ ກ້ກັບເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ ,
ໄດ້ມີການຍິງປະທະກັນສາມຄັໍ້ງໃນເດືອນພະຈິກ ໃນບໍລິເວນຕົວເມືອງໄຊສົມບູນ ແຂວງໄຊສົມບູນ .
ການຍິງປະທະກັນ ລວມມີຜູ້ປະທະທີີ່ມີປືນຍາວຫາຍຄົນ ແລະ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍໜີ່ງຄົນ ແລະ
ຫາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ. ຍັງຄົງມີສິີ່ງເສດເຫືອເລັກໆນ້ອຍໆ ຈາກການເຄືີ່ອນຍ້າຍຂອງກຸ່ມຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ກໍີ່
ຄວາມບໍສ
ີ່ ະຫງົບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາປະກົດໃຫ້ເຫັນຢູໃ່ ນປ່າເລິກເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫີກ. ລັດຖະບານ
ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ໃນການຕໍີ່ສູ້ກັບກຸ່ມຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງເຫົີ່ານັໍ້ນຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ
ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ໃຫ້ນລ
ິ ະໂທດສະກໍາແກ່ຜູ້ອົບພະຍົບຈາກກຸ່ມຄົນເຫົີ່ານັໍ້ນ ແລະ ອອກມາຍອມຈໍານົນ. ແຕ່ເນືີ່ອງ
ຈາກການປະພດໃນອະດີດຂອງເຂົາເຈົໍ້າ, ກຸ່ມຄົນເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ອອກມາຍອມຈໍານົນ ແລະ ໄດ້ຮັບນິລະໂທດສະກໍານັໍ້ນ
ກໍີ່ຍັງສືບຕໍີ່ເປັນເປົໍ້າສົງໄສ ແລະ ເຝົໍ້າລະວັງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ ແລະ ໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມໝັໍ້ນຄົງຢູ່.
ການລະເມີດທາງສັງຄົມ, ການຈໍາແນກ, ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີີ່ເກີດຈາກຣົດສະນິຍົມທາງເພດ ແລະ
ເອກະລັກທາງເພດ
ບໍມ
ີ່ ີຂກ
ໍໍ້ ໍານົດກົດໝາຍ ຫ້າມການຈໍາແນກ ຫື ເລືອກປະຕິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ຣົດສະນິຍົມ ຫື ວິຖີທາງເພດ ຫື
ເອກະລັກທາງເພດ, ແລະ ໃນປີນີໍ້ ກໍີ່ບໍີ່ມກ
ີ ານລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການແບ່ງແຍກເນືີ່ອງຈາກປັດໃຈ
ດັີ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍີ່ຕາມ, ຜູ້ສັງເກດການເຊືີ່ອວ່າ ມົນທິນທາງສັງຄົມ ແລະ
ຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນກັບ ເປັນເຫດໃຫ້ບຸກຄົນຕ້ອງຢັບຢັໍ້ງການລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການ ຫື
ກໍລະນີຂອງການລ່ວງລະເມີດດັີ່ງກ່າວ.
ບໍີ່ມີຜົນກະທົບທາງກົດໝາຍຕໍີ່ກຸ່ມຄົນ ຍິງຮັກຍິງ (ເລສບຽນ), ຊາຍຮັກຊາຍ (ເກ), ຮັກທັງສອງເພດ
(ໄບໂອເຊັກຊົວ), ແລະ ກຸ່ມຄົນແປງເພດ (LGBT)
ໃນການເຂົໍ້າຮ່ວມເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຮູບແບບອົງກອນ,
ແຕ່ລັດຖະບານກໍີ່ບໄໍີ່ ດ້ສົີ່ງເສີມກິດຈະກໍາເຫົີ່ານັໍ້ນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ໃນສັງຄົມຂອງຄົນລາວລຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມອົດທົນສູງຕໍີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງກຸ່ມຄົນ
LGBT, ແຕ່ກຍ
ໍີ່ ັງມີປະກົດການຈໍາແນກ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດກັບກຸ່ມຄົນເຫົີ່ານີໍ້ ເຊັີ່ນ ໃນການຈ້າງງານ ແລະ
ທີີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະ ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຈາກທາງພາກລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ.
ນັກເຄືີ່ອນໄຫວໃນທ້ອງຖິີ່ນອະທິບາຍວ່າ ບຸກຄົນໃນກຸ່ມ LGBT ທັງໝົດ
ບໍີ່ມຸ້ງຫວັງທີີ່ຈະຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງສະໝັກງານກັບລັດຖະບານ ຫື ໜ່ວຍງານເອກະຊົນລະດັບສູງ ເພາະເຂົໍ້າໃຈດີແລ້ວວ່າ
ນາຍຈ້າງບໍີ່ຕ້ອງການຈ້າງງານພວກເຂົາ. ລາຍງານຈໍານວນໜີ່ງລະບຸ ວ່າ ກຸ່ມຍິງຮັກຍິງ
ຈະເປັນກຸ່ມທີີ່ຖືກສັງຄົມປະນາມ ແລະ ແບ່ງແຍກຫາຍກວ່າ ກຸ່ມຊາຍຮັກຊາຍ.
ການປະນາມຂອງສັງຄົມຕໍີ່ຜທ
ູ້ ມ
ີີ່ ີເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດສ໌
ການວິໄຈຄົໍ້ນຄວ້າທີີ່ເຮັດຂໍ້ນໃນປີ 2012 ກ່ຽວກັບດັດສະນີການປະນາມຜູ້ທີີ່ມີເຊືໍ້ອ ເອັຈໄອວີ ແລະ
ພະຍາດເອດສ໌ ພົບວ່າ ການປະນາມທາງສັງຄົມສົີ່ງຜົນໃຫ້ 14% ຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມສໍາຫວດ
ຕ້ອງປ່ຽນບ່ອນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ, 41% ຕົກເປັນເປົໍ້າຂອງການຊຸບຊິບນິນທາ, 27%
ເຄີຍມີປະສົບການຖືກດູຖູກທາງວາຈາ, ແລະ ມີ 5%
ລາຍງານວ່າຖືກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍເນືີ່ອງຈາກສະຖານະພາບດ້ານເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ.
ແມ່ຍິງຈະມີປະສົບການຫາຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນທຸກກໍລະນີຂອງການປະນາມຕໍີ່ເຊືໍ້ອ ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ແລະ
ອີກ 18% ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍຮັບ ເນືີ່ອງຈາກການປະນາມຕໍີ່ຕ້ານເຊືໍ້ອ
ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືອຜູ້ຕິດເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌ (ໃນລາວ)
ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອແກ່ຜູ້ຕິດເຊືໍ້ອໂດຍຜ່ານການຈັດຕັໍ້ງກຸ່ມເພິີ່ງພາກັນເອງຈໍານວນ 14 ກຸ່ມ ໃນ 12 ແຂວງ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສບ
ື ຕໍີ່ຢ່າງແຂງຂັນໃນການສົີ່ງເສີມການຍອມຮັບ ແລະ
ເຂົໍ້າໃຈຕໍີ່ຜູ້ຕິດເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌ ໂດຍການເຄືີ່ອນໄຫວສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວໃນການບັນຈຸບຸກຄົນຮັກຮ່ວມເພດ (ເກ) ແລະ
ຄົນແປງເພດເຂົໍ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ສໍາລັບການປ້ອງກັນເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ໃນປີນີໍ້,
ປະເທດໄດ້ຈັດງານຢຸດຕິການລັງກຽດຄົນຮັກຮ່ວມເພດ, ຂ້າມເພດ ແລະ ຮັກສອງເພດ
ເປັນຄັໍ້ງທໍາອິດໃນວັນສາກົນ.
ພາກທີ 7. ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ
ກ. ສິດເສລີພາບໃນການຈັດຕັໍ້ງສະມາຄົມ ແລະ ສິດໃນການຈັດຕັງໍ້ ຂະບວນການຕໍລ
ີ່ ອງ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສາມາດຈັດຕັໍ້ງ ແລະ
ເຂົໍ້າຮ່ວມສະຫະພັນແຮງງານຕາມທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົໍ້າ, ກໍານົດການເຈລະຈາຕໍີ່ລອງ, ແລະ
ກໍານົດວ່າແຕ່ລະຝ່າຍແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຫາຍຮູບແບບ ລວມທັງການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງລູກຈ້າງ ແລະ
ນາຍຈ້າງ, ຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ສານ.
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ນັດຢຸດງານໄດ້ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຈໍາກັດສະເພາະໃດໜີ່ງ. ກົດໝາຍກໍານົດວ່າ
ນາຍຈ້າງຈະບໍີ່ຂັບໄລ່ລູກຈ້າງຜູ້ທີີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລູກຈ້າງ ຫື ເປັນຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ ຫື
ຜູ້ທີີ່ຮີບໂຮມ ແລະ ສົີ່ງຂໍໍ້ຮ້ອງຮຽນຕໍີ່ນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫື
ຮ່ວມມືກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ໂດຍປາສະຈາກການອະນຸຍາດຈາກອົງການບໍລິການແຮງງານກ່ອນ.
ບໍີ່ມີຂໍໍ້ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນສໍາລັບການຄືນຕໍາແໜ່ງຂອງຜູ້ເຮັດວຽກທີີ່ຖືກໄລ່ອອກເນືີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາຂອງສະຫະພັ
ນ.
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 10 ຄົນ ຫື ຫາຍກວ່ານັໍ້ນ ເພືີ່ອຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນແຮງງານໜີ່ງຄົນ ຫື
ຫາຍກວ່າ. ໃນບ່ອນທີີ່ມີສະຫະພັນກໍາມະບານຢູ,່ ຫົວໜ້າສະຫະພັນຈະເປັນຕົວແທນແຮງງານໄປໃນຕົວ.
ທັງຜູ້ທີີ່ເປັນຕົວແທນແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ
ຈະເປັນຜູ້ເຈລະຈາຕໍີ່ລອງກັບນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບປະເດັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ລວມທັງເງືີ່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ຫື
ການຮັບແຮງງານ, ຄ່າຈ້າງ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືີ່ນໆ.
ບໍີ່ມີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບັງຄັບໃຊ້ບັນຍັດເສລີພາບໃນການຕັໍ້ງສະມາຄົມຂອງ
ກົດໝາຍແຮງງານ, ແລະ ກໍີ່ບໍີ່ເປັນທີີ່ຈະແຈ້ງວ່າຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ ຈະຫໍ້າຊ້າຍືດຍາວ ຫື ອຸທອນ.
ບົດລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລັບການຝ່າຝືນເສລີພາບແຮງງານໃນການຈັດຕັໍ້ງສະມາຄົມລວມມີ ການປັບໄໝ,
ຕັດອິດສະຫະພາບ, ແລະ/ຫື ເພີກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແຕ່ຍັງບໍີ່ຖືວ່າພຽງພໍໃນການປ້ອງກັນການລະເມີດ.
ບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງແຮງງານທັງໝົດ ບໍີ່ໄດ້ເປັນເອກະລາດຈາກລັດຖະບານ ຫື ພັກການເມືອງຂອງລັດຖະບານ
ແລະ ຈະຖືກປະຕິບັດພາຍໃນຂອບວຽກທີີ່ມີການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ
ທີີ່ເປັນອົງການຈັດຕັໍ້ງມະຫາຊົນໜີ່ງຂອງ ພປປລ. ລັດຖະບານລາຍງານວ່າ
ຄວາມເຊືີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງບັນດາສະຫະພັນທີີ່ເປັນເອກະລາດຂອງບັນດາສາຂາທີີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ
ຂອງບໍລິສັດໃດໜີ່ງ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແຕ່ລະບຸວ່າກົດໝາຍບໍີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ຫື
ບໍີ່ອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນ ສໍາລັບຄວາມເຊືີ່ອມໂຍງໃນລະດັບ ອຸດສາຫະກໍາ, ລະດັບແຂວງ ຫື ລະດັບປະ ເທດ.
ມີລາຍງານກ່ຽວກັບສະຫະພັນຕ່າງໆທີີ່ບໍີ່ໄດ້ເຊືີ່ອມໂຍງກັບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ
ປະກົດມີໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານແສງສະຫວ່າງ ແລະ
ການປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ. ບໍີ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຈໍາແນກ ຫື
ເລືອກປະຕິບັດຕໍສ
ີ່ ະມາຊິກທີີ່ມີຄວາມເຊືີ່ອມໂຍງກັບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ຫື ສະຫະພັນ ອືີ່ນໆ.
ມີການລາຍງານວ່າ ຂໍຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານບໍີ່ຄ່ອຍເກີດຂໍ້ນ ແລະ ຕາມປົກກະຕິ
ກະຊວງກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາການຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພາກເອກະຊົນ. ອີງຕາມຜູ້ສະໜັບສະໜູນແຮງງານ,
ບາງຄັໍ້ງຄາວ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວກໍີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ ເພືີ່ອເຂົໍ້າໄປໃນໂຮງງານຕ່າງໆ
ແລະ ຕ້ອງສົີ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າສໍາລັບການລົງຢ້ຽມຢາມ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນບອກວ່າ
ນີໍ້ເປັນການບັີ່ນທອນຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ້ອງແຮງງານຜູທ
້ ມ
ີີ່ ີຂໍໍ້ຮ້ອງຮຽນ.
ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ສະຫະພັນກໍາມະບານບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົີ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການລົງຢ້ຽມຢາມ.
ຄະນະກໍາມະການໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ກຸ່ມແຮງງານສະເພາະກິດ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຂໍໍ້ຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆ,
ຕາມທີີ່ມີລາຍງານ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນ.
ມີຂໍໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຄະນະກໍາມະການ ໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ,
ເຖິງວ່າຈະມີຫັກຖານວ່າ ຈໍານວນໜີ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄ່າແຮງງານທີີ່ສູງຂໍ້ນ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີີ່ດີຂໍ້ນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ລັດຖະບານຫ້າມທຸກການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ ທີີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນການທໍາລາຍ ຫື
ການລວມຕົວປະທ້ວງທີີ່ເປັນການສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ,
ບໍີ່ສອດຄ່ອງຕາມບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ, ແລະ
ຄວາມກຽດຊັງທົີ່ວໄປທີີ່ຈະເປີດການປະເຊີນໜ້າ
ສືບຕໍີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານບໍີ່ນໍາໃຊ້ສິດໃນການປະທ້ວງຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີີ່,
ໃນປີນບ
ີໍ້ ໍີ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການປະທ້ວງເກີດຂໍ້ນ.
ຂ. ການຫ້າມການບີບບັງຄັບເພືີ່ອນໍາໃຊ້ແຮງງານ
ກົດໝາຍຫ້າມການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນທຸກຮູບແບບ. ກົດໝາຍຫ້າມຜູ້ວ່າຈ້າງຈາກພາກເອກະຊົນ
ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ບົດລົງໂທດ ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ,
ໃນການນໍາໃຊ້ແຮງງານບັງຄັບແມ່ນລວມມີການປັບໄໝ, ໃຫ້ພັກວຽກ, ຖອດຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ. ບໍີ່ມີຂໍໍ້ແນະນໍາການພິຈາລະນາລົງໂທດທີີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການລະ
ເມີດຂໍໍ້ຫ້າມນໍາໃຊ້ແຮງງານບັງຄັບ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ອາດຈະມີການດໍາເນີນຄະດີທັງທາງແພ່ງ ແລະ ອາຍາ
ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຮງງານບັງຄັບ. ບົດລົງໂທດສໍາລັບການຄ້າມະນຸດ ລວມທັງການຄ້າແຮງງານແມ່ນ
ຕັດອິດສະຫະພາບ ແຕ່ 15 ຫາ 20 ປີ ລວມທັງການປັບໄໝແຕ່ 100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກີບ (12,300 ໂດລາ
ຫາ 61,700 ໂດລາ), ແລະ ຍດຊັບ. ບົດລົງໂທດດັີ່ງກ່າວ ມີຄວາມເຂັໍ້ມງວດພໍທີີ່ຈະສະກັດກັໍ້ນການລ່ວງລະເມີດ.
ເນືີ່ອງຈາກຜູ້ກວດກາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມີຈໍານວນຈໍາກັດ,
ລັດຖະບານຈີ່ງບໍີ່ສາມາດປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ອີງຕາມການລາຍງານກ່ຽວກັບປະສົບການຕົວຈິງ ການສ້າງສວນຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່
ທີີ່ລົງທນໂດຍຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຂັບໄລ່ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິີ່ນ,
ເຮັດໃຫ້ເປັນການເພີີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ຈະກາຍເປັນແຮງງານແບບບັງຄັບ.
ເມືີ່ອບໍີ່ສາມາດສືບຕໍີ່ການຜະລິດກະສິກໍາແບບດັໍ້ງເດີມ,
ຊາວກະສິກອນຫາຍຄົນຊອກຫາການຈ້າງງານແບບແຮງງານລາຍວັນຜ່ານນາຍໜ້າໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ຄົນງານເຫົີ່ານີໍ້
ອາດຈະປະເຊີນກັບການຖືກຂູດຮີດເຊັີ່ນ ບໍີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫື ລະງັບການເບີກຈ່າຍຄ່າແຮງງານ, ຖືກຂົີ່ມຂູ່
ພ້ອມທັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງເປັນເວລາຫາຍຊົີ່ວໂມງ.
ເບິີ່ງບົດລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ທີີ່ເວັບໄຊ໌
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.
ຄ. ການຫ້າມໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ເກນອາຍຸຕາໍີ່ ສຸດ ສໍາລັບການຈ້າງງານ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 14 ຫາ 18 ປີ ເຮັດວຽກໄດ້ບກ
ໍີ່ າຍ 8 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ມືໍ້, ເຊິີ່ງເປັນວຽ
ກທີີ່ບໍີ່ອັນ ຕະລາຍ ແລະ ບໍີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ນາຍຈ້າງອາດຈະຈ້າງເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 14 ປີ
ໃຫ້ເຮັດວຽກເບົາໄດ້. ລັດຖະ ບານຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ກໍານົດລາຍການວຽກທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍເທືີ່ອ .
ບໍີ່ມີບົດບັນຍັດສະເພາະທີີ່ລະບຸຄວາມຜິດທາງອາຍາຕໍີ່ການບັງຄັບເກນເອົາເດັກນ້ອຍເຂົໍ້າຮັບໃຊ້ໃນການປະທະທາງ
ດ້ານອາວຸດ. ກົດໝາຍນໍາໃຊ້ໄດ້ນໍາວຽກງານທີີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ແຮງງານທີີ່ເປັນທາງການເທົີ່ານັໍ້ນ,
ບໍີ່ໄດ້ກວມເອົາການຈ້າງງານສ່ວນຕົວ ຫື ວຽກທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ.
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຍຸຕທ
ິ ໍາ ພ້ອມກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ທີີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການບັງຄັງໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານເດັກ
ລວມທັງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ, ແຕ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກໍີ່ຍັງບໍທ
ີ່ ັນມີປະສິດທິຜົນ ເນືີ່ອງ
ຈາກການຂາດແຄນຜູກ
້ ວດກາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືີ່ນໆ. ກົດໝາຍລະບຸບົດລົງໂທດຕັດອິດສະຫະພາບ
ແຕ່ສາມເດືອນຫາໜີ່ງປີ ແລະ ປັບໄໝ ແຕ່ໜີ່ງລ້ານຫາສອງລ້ານກີບ (125 ຫາ 250 ໂດລາ). ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ,
ຈັດຕັໍ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບແມ່ ແລະ ເດັກ
ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້, ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ
ເຊິີ່ງຖືເປັນສ່ວນໜີ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ
ສໍາລັບການລບລ້າງຮູບແບບການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກທີີ່ຮ້າຍແຮງທີີ່ສຸດ ໂດຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນເດືອນກຸມພາ 2014.
ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍາຫວດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກທີີ່ເຮັດຂໍ້ນໃນປີ 2013 ໂດຍອີງໃສ່ຂໍໍ້ມູນປີ
2010, ປະມານ 90% ຂອງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກແມ່ນເກີດຂໍ້ນໃນຂົງເຂດວຽກງານກະສິກໍາ, ການປະມົງ, ຫື
ຂະ ແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ຫາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານເດັກ
ມີສ່ວນພົວພັນກັບວຽກງານທີກ
ີ່ ໍານົດວ່າມີຄວາມອັນຕະລາຍ ເມືີ່ອອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
ມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫາຍທີີ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົໍ້າ ລວມທັງວຽກໃນສວນ ຫື ຮ້ານ ແລະ
ທຸລະກິດອືີ່ນໆຂອງຄອບຄົວ, ແຕ່ແຮງງານເດັກບໍີ່ຄ່ອຍມີໃນພາກວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກໍາ (ເຊັີ່ນ: ໂຮງງານ).
ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດັກຜ່ານການຄ້າປະເວນີ (ເບິີ່ງພາກທີ 6).
ງ. ການຈໍາແນກທີກ
ີ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ
ກົດໝາຍ ຫ້າມນາຍຈ້າງຈໍາແນກ ຫື ເລືອກປະຕິບັດຕໍີ່ລູກຈ້າງ ບໍີ່ວ່າທາງກົງ ຫື ທາງອ້ອມ ໃນຂົງເຂດການເຮັດວຽກ
ແລະ ຫ້າມທຸກການປະຕິບັດຂອງນາຍຈ້າງທີີ່ຖືວ່າເປັນອຸປະສັກ, ລໍາອຽງ ຫື ຈໍາກັດໂອກາດໃນການເລືີ່ອນຂັໍ້ນ ແລະ
ຄວາມເຊືີ່ອໝັໍ້ນຂອງລູກຈ້າງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ກົດໝາຍບໍີ່ໄດ້ຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍີ່ການແບ່ງແຍກດ້ານການຈ້າງງານໂດຍອີງໃສ່ເຊືໍ້ອຊາດ,
ການຂາດຄວາມສາມາດທາງຮ່າງກາຍ, ພາສາ, ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ,
ແນວຄວາມຄິດທາງການເມືອງ, ສັນຊາດດັໍ້ງເດີມ ຫື ຄວາມເປັນພົນລະເມືອງ, ຕົໍ້ນກໍາເນີດທາງສັງຄົມ, ອາຍຸ,
ພາສາ, ສະຖານະພາບການຕິດ ເຊືໍ້ອເອຈ໌ໄອວີ ຫື ພະຍາດຕິດຕໍີ່ອືີ່ນໆ.
ກົດໝາຍ ກໍານົດໃຫ້ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີີ່ເທົີ່າທຽມກັບການເຮັດວຽກ ແລະ
ຫ້າມການເລືອກປະຕິບັດໃນການຈ້າງງານໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະພາບການສົມຣົດ ຫື ການຖືພາຂອງລູກຈ້າງຜູ້ຍິງ,
ແລະ ກົດໝາຍຍັງປົກປ້ອງການຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກເນືີ່ອງຈາກເຫດຜົນທີີ່ກ່າວມານີໍ້. ນອກຈາກນີ,ໍ້
ກົດໝາຍຍັງຫ້າມການຈ້າງງານແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ
ແມ່ລູກອ່ອນໃນການປະກອບອາຊີບທີີ່ເຫັນວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງແມ່ຍິງ.
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ຍ້າຍແມ່ຍິງທີີ່ເຮັດວຽກທີີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍດັີ່ງທີີ່ກ່າວມານັໍ້ນ
ໄປເຮັດວຽກທີີ່ມີຄວາມເບົາບາງລົງ ແລະ ພວກເຂົາເຈົໍ້າຍັງຄົງໄດ້ຮັບເງິນ ເດືອນ ຫື
ເງິນຄ່າຈ້າງໃນຈໍານວນເທົີ່າເດີມ.
ບົດລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຕໍີ່ກັບການຈໍາແນກ ຫື ເລືອກປະຕິບັດດ້ານການຈ້າງງານແມ່ນລວມມີການປັບໄໝ ແລະ
ຈະບໍີ່ພິ ຈາລະນາວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ້ອງການລະເມີດຢ່າງພຽງພໍ. ໃນປີນ,ີໍ້
ລັດຖະບານບໍີ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການສະເພາະໃດໜີ່ງເພືີ່ອປ້ອງກັນການຈໍາແນກ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ແມ່ຍິງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຈໍານວນໜີ່ງ ໃນການເຂົໍ້າເຖິງການຈ້າງງານຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ.
ຈ. ເງືີ່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີຍ
ີ່ ອມຮັບໄດ້
ໃນປີນ,ີໍ້ ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດຄ່າຈ້າງຂັໍ້ນຕໍີ່າສຸດຕໍີ່ເດືອນສໍາລັບລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະ
ຊົນທັງໝົດໄວ້ທີີ່ 900,000 ກີບ (110 ໂດລາ) ຕໍີ່ເດືອນ. ນອກຈາກນີໍ້,
ລັດຖະບານຍັງກໍານົດໃຫ້ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບ້ຍລ້ຽງອາຫານ ຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ) ຕໍີ່ມືໍ້. ຄ່າຈ້າງ
ຂັໍ້ນຕໍີ່າສຸດສໍາລັບລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດແມ່ນ 1.4 ລ້ານ ກີບ (170 ໂດລາ) ຕໍີ່ເດືອນ.
ລັດຖະບານຄາດຄະເນຂີດບັນທັດຖານຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໃນລາຍຮັບສະເລ່ຍທີີ່ 1.25 ໂດລາຕໍີ່ຄົນຕໍີ່ວັນ.
ຄາດວ່າມີພົນລະເມືອງປະມານ 18% ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕໍີ່າກວ່າເສັໍ້ນບັນທັດຖານຄວາມ ທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.
ກົດໝາຍກໍານົດຊົີ່ວໂມງເຮັດວຽກສໍາລັບອາທິດໜີ່ງບໍີ່ເກີນ 48 ຊົີ່ວໂມງ (ສໍາລັບຜູທ
້ ີີ່ເຮັດວຽກຢູໃ່ ນສະພາບແວດ
ລ້ອມທີເີ່ ປັນອັນຕະລາຍແມ່ນ 36 ຊົີ່ວໂມງ) ແລະ ຕ້ອງມີມືໍ້ພັກຢ່າງໜ້ອຍໜີ່ງວັນຕໍີ່ອາທິດ. ການເຮັດວຽກລ່ວງ
ເວລາແມ່ນບໍໃີ່ ຫ້ເກີນ 45 ຊົີ່ວໂມງຕໍເີ່ ດືອນ, ແລະ ແຕ່ລະຄັໍ້ງຂອງການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນບໍໃີ່ ຫ້ເກີນສາມ
ຊົີ່ວໂມງ. ນາຍຈ້າງອາດຈະສະເໜີຕໍີ່ກັບລັດຖະບານສໍາລັບການຍົກເວັໍ້ນ ເຊິີ່ງກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດວ່າແຮງງານ ຫື
ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງອະນຸມັດເຊັີ່ນດຽວກັນ. ຄ່າຈ້າງສໍາລັບການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນ ມີອັດຕາເພີີ່ມຂໍ້ນ
ນັບຕັໍ້ງແຕ່ 150 ເຖິງ 300 ເປີ ເຊັນຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ. ຜູ້ເຮັດວຽກ ຫື ພະນັກງານທີເີ່ ຮັດວຽກພາຍໃຕ້
ສັນຍາທີີ່ມີການກໍານົດເວລາ ຫື ພາຍໃນໄລຍະເວລາເກີນໜີ່ງປີ ແລະ ຜູ້ທີີ່ເຮັດວຽກຄົບຈໍານວນໜີ່ງປີ
ມີສິດໄດ້ຮັບວັນພັກປະຈໍາປີໃນຈໍານວນ 15 ວັນຕໍີ່ປີ. ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ສໍາລັບຜູ້ທີີ່ເຮັດວຽກໜັກ
ຫື ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີີ່ທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ສຸຂະພາບ, ຈະມີສິດໄດ້ຮັບວັນພັກປະຈໍາປີຈໍານວນ 18 ວັນຕໍີ່ປີ
ແລະ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເຕັມຕາມອັດຕາຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ.
ກົດໝາຍກໍານົດເງືີ່ອນໄຂຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີສ
ີ່ ູງກວ່າ ສໍາລັບວຽກ
ທີີ່ອັນຕະລາຍ,
ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ລະບຸການປົກປ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍີ່ສິດທິຂອງຜູ້ເຮັດວຽກທີີ່ຈະຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການທີີ່ອັນຕະລາ
ຍດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນກໍລະນີທີີ່ຜູ້ເຮັດວຽກໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫື ເສຍຊີວິດໃນໜ້າທີີ່, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນ
ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຮັດວຽກ ຫື ຄອບຄົວຂອງເຂົາ.
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ້ນາຍຈ້າງຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໜັກຈົນ ເຖິງແກ່ຊີວິ
ດຂອງແຮງງານໃດໜີ່ງ ຫື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຮງງານຕ້ອງພັກຈາກການເຮັດວຽກເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍສີີ່ວັນ
ໂດຍສົີ່ງລາຍງານໃຫ້ອົງການບໍລິຫານແຮງງານພາຍໃນສາມ ແລະ ສີີ່ວັນຕາມລໍາດັບ. ກົດໝາຍຍັງ ໄດ້ກໍານົດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍຈ້າງ ຕໍີ່ກັບລູກຈ້າງທີີ່ເສຍອົງຄະໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີີ່.
ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາສະຖານ ທີີ່ເຮັດວຽກ.
ພະແນກກວດສອບແຮງງານຂອງກົມດັີ່ງກ່າວຄາດວ່າມີເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກວດກາປະມານ 341 ຄົນ
ທີີ່ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາ. ຫາຍຄົນຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ເຫົີ່ານີໍ້ແມ່ນພະນັກງານຂັໍ້ນເມືອງ ຫື
ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ເປັນຜູ້ຈັດການຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍີ່ກັບບັນຫາທີີ່ກ່ຽວພັນກັບແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ.
ທາງກະຊວງໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍໜີ່ງຂອງຜູ້ກວດກາເຫົີ່ານີໍ້ທີີ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບຊາດ.
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ປະກາດການກວດກາເມືີ່ອສັງເກດເຫັນການລະເມີດຕໍີ່ມາດຕະຖານການເຮັດວຽກທີີ່ປອດໄພ ແລະ
ມອບພັນທະໃຫ້ນາຍຈ້າງຕ້ອງແກ້ໄຂການລະເມີດດັີ່ງກ່າວພາຍໃນເວລາຫົກເດືອນ ຫື ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ກົດໝາຍການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາບໍີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກົດໝາຍບໍີ່ໄດ້ກໍານົດບົດລົງໂທດຕໍີ່ການປະຕິບັດທີີ່ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພໃນການປະກອບອາຊີບ, ແຕ່ອາດຈະລວມມີການຕັກເຕືອນ, ປັບ ໄໝ, “ສກສາອົບຮົມ” ຫື
ຍດໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຊົີ່ວຄາວ. ກະຊວງຍັງໄດ້ລາຍງານຕືີ່ມວ່າ
ໃນປີນໄີໍ້ ດ້ມີການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພືີ່ອເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງຂັໍ້ນຕໍີ່າສຸດທີີ່ມີການດັດແກ້ໃໝ່
ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕັດຫຍິບ.
ໃນບາງກໍລະນີ, ລັດຖະບານບໍີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນທັນເວລາ ແລະ
ຈ່າຍເງິນເດືອນຊັກຊ້າເຖິງສາມເດືອນ. ລູກຈ້າງໃນບາງວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານກໍີ່ສ້າງ
ມີລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າຄ່າຈ້າງຂັໍ້ນຕໍີ່າສຸດ.
ບົດລາຍຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ທີີ່ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນຕຸລາຄາດຄະເນວ່າ
ສ່ວນແບ່ງຂອງການຈ້າງງານໃນພາກເສດຖະກິດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ ທີີ່ກໍານົດວ່າເປັນວຽກສ່ວນຕົວ ແລະ
ວຽກຄອບຄົວທີີ່ບໍີ່ມີການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຫຼຸດລົງຈາກ 90% ໃນປີ 1995 ເປັນ 83.8% ໃນປີ 2010
ເຊິີ່ງເປັນປີຫໍ້າສຸດທີີ່ມີຂໍໍ້ມູນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.
ອົງການແຮງງານສາກົນສັັງເກດອັດຕາສ່ວນຂອງການຈ້າງງານໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂໍ້ນ
ແລະ ມີແຮງງານປະມານ 30,000 ຄົນ ຖືກຈ້າງງານໃນຂົງເຂດວຽກຕັດຫຍິບ,
ແຮງງານທັງໝົດແຮງງານເຫົີ່ານີໍ້ແມ່ນແມ່ຍິງ ທີີ່ມີອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 25 ປີ. ອົງການແຮງງານສາກົນລາຍງານວ່າ
ແຮງງານພາກອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບທັງໝົດມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈຢ່າງຈໍາກັດຕໍີ່ສິດທິຕາມສັນຍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ພັນທະຜູກພັນ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດນີໍ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ລວມທັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາຫາຍຊົີ່ວໂມງ ແລະ ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແບບບັງຄັບ.
ມີກຸ່ມຄົນຍົກຍ້າຍເຂົໍ້າເມືອງ ຫື ແຮງງານຕ່າງດ້າວທີີ່ບໍີ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດຈໍານວນຫາຍໃນປະເທດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ແລະ
ກຸ່ມແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າຍຖິີ່ນຖານເຫົີ່ານີໍ້ກໍີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຖືກເອົາປຽບໂດຍນາຍຈ້າງ. ກົດໝາຍກໍານົດການປະຕິ
ບັດຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນລະຫວ່າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ແຮງງານທ້ອງຖິີ່ນ
ໂດຍສະເພາະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງືີ່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ແລະ
ກໍີ່ບໍີ່ມີການບັນທກໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນີຄວາມທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ້ດັີ່ງກ່າວ.
ແຮງງານຕ່າງດ້າວທີີ່ເຂົໍ້າມາໃນປະເທດຕົໍ້ນຕໍແມ່ນເຮັດວຽກໃນສາຂາການກໍີ່ສ້າງ, ການປູກຝັງ, ຕັດໄມ້,
ບ່ອນຫິໍ້ນການພະນັນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ
ເຊິີ່ງເປັນຂົງເຂດການເຮັດວຽກທີີ່ລະເມີດຕໍີ່ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ,
ຄ່າຈ້າງ ແລະ ເວລາໃນການເຮັດວຽກຖືເປັນເລືີ່ອງທໍາມະດາ.
ກົດໝາຍກໍານົດອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານຕ່າງດ້າວຕໍີ່ໜີ່ງບໍລິສັດທີີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນປະເທດ
ສາມາດວ່າຈ້າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ຕ້ອງຂໍ ອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງດ້າວ
ແຕ່ບໍີ່ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການປົກປ້ອງສະເພາະສໍາລັບເງືີ່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົໍ້າ. ກະຊວງລາຍງານວ່າ
ໃນປີນີໍ້ມແ
ີ ຮງງານຕ່າງດ້າວຈໍານວນ 19,736 ໄດ້ລົງທະບຽນເຮັດວຽກໃນປະເທດ.
ໃນເຂດທີີ່ດິນສໍາປະທານ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ການປກສາຫາລືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ
ບໍລິສັດຜູ້ລົງທນຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ລວມເອົາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຄອບຄຸມຂອງກົດໝາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ. ນີໍ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແຮງງານໃນບາງຂົງເຂດເຊັີ່ນ: ຂະແໜງຂຸດຄົໍ້ນບໍີ່ແຮ່ ແລະ ການບັນເທີງ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2015
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ • ຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ
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ບໍີ່ໄດ້ຖືກຄອບຄຸມໂດຍກົດໝາຍແຮງງານແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງບໍີ່ກ່ຽວກັບສັນຊາດ ຫື
ສະຖານະພາບການເຂົໍ້າເມືອງຂອງເຂົາເຈົໍ້າ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ນາຍຈ້າງໄດ້ເຮັດສໍາເລັດຕາມຂໍໍ້ກໍານົດໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕໍີ່ຄົນງານ ຫື
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ໃນກໍລະນີທີີ່ມີການບາດເຈັບ ຫື
ເສຍຊີວິດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີີ່ໃນພາກເສດຖະກິດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ
ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນທັງໝົດຂອງພາກທຸລະກິດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ.
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