
ປະເທດລາວ 2015: ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາສາກນົ 

ບດົສະຫ ຼຸບໂດຍຫຍ  ້

ລດັຖະທ  າມະນນູ ໄດໃ້ຫ ້‘ສດິທິ ແລະ ເສລີພາບ ໃນການເຊືື່ ອຖ ືຫ ື ບ ື່ ເຊືື່ ອຖ ືສາສະໜາ’. ດ  າລດັຂອງນາຍກົ ລດັ 

ຖະມນົຕ ີ ໄດລ້ະບຼຸກ ື່ຽວກບັລະບຽບໃນການປະຕບິດັສາສະໜາ ແລະ ກ  ານດົບດົບາດຂອງລດັຖະບານ ໃຫເ້ປັນ 

ຜູື່ໄກ ື່ເກ ື່ຍຂ ັນ້ສຼຸດທາ້ຍ ກື່ຽວກບັກດິຈະກ  າດາ້ນສາສະໜາ ທີື່ ໄດຮ້ບັການອະນຼຸຍາດ. ລດັຖະບານ ຮບັຮູເ້ປັນທາງການ 

ສີື່ ກ ຼຸື່ມສາສະໜາ (ສາສະໜາ ພຼຸດ, ຄຣສີຕຽນ, ອສິລາມ ແລະ ບາຮາຍ), ແລະ ກ  ານດົໃຫທ້ຼຸກກຼຸື່ມສາສະໜາ ຕອ້ງ 

ໄດຈ້ດົທະບຽນຢູື່ພາຍໃຕກ້ຼຸື່ມສາສະໜາໃດໜ ື່ ງ ທີື່ ໄດຖ້ກືຮບັຮູເ້ປັນທາງການ. ໄດມ້ກີານລາຍງານ ກື່ຽວກບັການ 

ຄາດຕະກ  າວສິາມນັ ຜູື່ນ  າສາສະໜາຜູື່ໜ ື່ ງ ໂດຍບຼຸກຄນົ ທີື່ ອາ້ງຕນົວື່າ ດ  າເນນີການໃນນາມຂອງຕ  າຫ ວດ. ອງີຕາມ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທີື່ ບ ື່ ສງັກດັລດັຖະບານ (NGOs), ຂ ຈ້  າກດັ ຕ ື່ ກບັກຼຸື່ມສາສະໜາສື່ວນນອ້ຍ ຍງັມສີງູຫ າຍ 

ໃນບາງແຂວງ ແບບບ ື່ສມົສື່ວນກນັ. ໄດມ້ກີານລາຍງານ ກື່ຽວກບັການພະຍາຍາມບງັຄບັໃຫປ້ະລະການເຊືື່ ອຖສືາສະ

ໜາ, ຂງັຄຼຸກ, ແລະ ກກັຕວົ ສ  າລບັການຊຼຸມນຼຸມທີື່ ບ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ ຫ ື ການເດນີທາງທີື່ ບ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ ທີື່ ສງົ 

ໃສວື່າ ແມ ື່ນເພືື່ ອຈຼຸດປະສງົໃນການຊກັຊວນໃຫຄ້ນົເຂ້ົາສາສະໜາ. ຍງັເປັນໄປບ ື່ ໄດ ້ ສ  າລບັກຼຸື່ມເຊືື່ ອຖ ື ສາສະໜາ 

ຄຣສິຕຽນນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັ ທີື່ ຈະບນັລຼຸ ສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໂດຍປາສະຈາກການ 

ເຂ້ົາຮື່ວມພາຍໃຕຮ້ ົື່ມເງາົຂອງກຼຸື່ມສາດສະໜາທີື່ ຖກືຮບັຮູແ້ລວ້. ອ  ານາດການປກົຄອງເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ນ 

ໃນບາງແຂວງ, ຕາມການລາຍງານ, ຍງັສບືຕ ື່ ສງົໃສ ກຼຸື່ມສາສະໜາ ທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນພຼຸດ ຫ ື ທີື່ ບ ື່ ແຜື່ນຜີ ແລະ ບາງຄ ັງ້ຍງັ 

ສະແດງຄວາມບ ື່ອດົທນົຕ ື່ ກ ຼຸື່ມສາສະໜາສື່ວນນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະກຼຸື່ມໂປຣແຕັສຕງັ, ເຖງິວື່າຈະຖກືຮບັຮູເ້ປັນທາງ 

ການຫ ືບ ື່ ກ ື່ຕາມ. ລດັຖະບານບ ື່ ຮບັຮູ ້ ສາສະໜາຂອງຊາດ ຢື່າງເປັນທາງການ, ແຕື່ລະເວັນ້ສາສະໜາພຼຸດ 

ຈາກຫ າຍຂ ຈ້  າກດັ. ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  ສື່ວນໃຫຍື່ ເຄົາລບົສດິທິທາງດາ້ນລດັຖະທ  າມະນນູ ຂອງກຼຸື່ມສາສະໜາ ໃນການສດູ 

ໄຫວບ້ຊູາ ພາຍໃນຂອບເຂດຈ  າກດັ ທີື່ ກ  ານດົໂດຍລດັຖະບານ ຢື່າງເຄັື່ ງຄດັ. ອງີຕາມດ  າລດັຂອງ ນາຍກົ 

ລດັຖະມນົຕ,ີ ອງົການສາສະໜາ ຕອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນນ  າລດັຖະບານ, ນກັບວດດາ້ນສາສະໜາ ຕອ້ງມບີດັ 

ປະຈ  າຕວົ, ແລະ ປະຊາຊນົອາດປະຕິບດັ ແລະ ມພິີທີກ  າ ພາຍໃນຂອບເຂດ 

ສິື່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສາສະໜາຂອງຕນົ. ບຼຸກຄນົທີື່ ຊຼຸມນຼຸມໃນບາ້ນ ແລະ ສິື່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກອືື່ ນໆ 

ສ  າລບັຈຼຸດປະສງົທາງສາສະໜາ ຈະຖກືກກັຕວົ, ຂງັຄຼຸກ, ແລະ ປບັໃໝ ເວັນ້ເສຍກະຊວງພາຍໃນ 

ໄດຈ້ດົທະບຽນສະຖານທີື່ ຕ ັງ້ ແລະ ໄດໃ້ຫອ້ະນຼຸຍາດແລວ້. ຈນົເຖງິທາ້ຍປີ ມຫີ າຍຄ  າຮອ້ງໃນການຂ ຈ້ດົທະບຽນ 

ບ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດເທືື່ ອ; ແລະ ຈ  ານວນໜ ື່ ງກ ຄາ້ງມາເປັນເວລາຍາວນານກວື່າ 10 ປີ. 

ຄວາມເຄັື່ ງຕ ງລະຫວື່າງສາສະໜາ ເກດີຂ ນ້ໃນບາງຄ ັງ້ ໃນບນັດາກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າສື່ວນນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການ 

ຕອບໂຕຕ້ ື່ ການເຕບີໃຫຍື່ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການຊຼຸມນຼຸມຂອງຜູເ້ຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນ ແລະ ກຼຸື່ມສາສະໜາອືື່ ນ 
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ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ຫ ື ການບ ື່ ເຫັນດ ີ ຕ ື່ ກບັການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນຂອງບາ້ນ. ອງີຕາມການລາຍງານ, ໃນການພະຍາຍາມ 

ຮກັສາແບບແຜນທາງດາ້ນສງັຄມົ, ຄວາມເຄັື່ ງຕ ງໄດເ້ກດີຂ ນ້ລະຫວື່າງ ຊາວບາ້ນມ ົງ້ທີື່ ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນ 

ແລະ ຊາວບາ້ນທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຄຣສິຕຽນ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານ, ເນືື່ອງຈາກ ຄວາມແຕກຕື່າງທາງດາ້ນສາສະໜາ, 

ພາສາ ແລະ ວດັທະນາທ  າ. ການປະຕເິສດສະມາຊກິບາງຄນົ ຂອງກຼຸື່ມສາສະໜາສື່ວນນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະ 

ໂປຣແຕັສຕງັ, ໃນການເຂ້ົາຮື່ວມພິທີທາງພຼຸດທະສາສະໜາ ຫ ື ຜີ ຂອງທອ້ງຖິື່ນ ບາງຄ ັງ້ພາໃຫມ້ຂີ ຂ້ດັແຍື່ງກນັ.  

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ສະຖານທດູອາເມລິກາ ໄດຍ້ກົກ ລະນເີສລິພາບທາງການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ນ  າລດັຖະບານ ເພືື່ ອ 

ພະຍາຍາມ ໃຫມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ເຈລະຈາປ ກສາຫາລື  ແລະ ສ ົື່ງເສມີການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ງ. ຕວົຢື່າງ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  

ສະຖານທດູ ໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມບາ້ນຊນົນະບດົ ບື່ອນທີື່ ມກີານລາຍງານວື່າ ມກີານລະເມດີເສລີພາບການເຊືື່ ອ

ຖສືາສະໜາ. ໃນສອງບາ້ນ ຢູື່ແຂວງສະ ຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ສະຖານທດູ 

ໄດອ້  ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ້ກີານສນົທະນາປ ກສາຫາລື ລະຫວື່າງຜູື່ຢູື່ອາໄສໃນບາ້ນນ ັນ້ ຕາມຫ ກັການພ້ືນຖານ 

ກື່ຽວກບັການຍອມຮບັສາສະໜາ. ສະຖານທດູຮກັສາການພວົພນັເປັນປະຈ  າ ນ  າເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ 

ຜູື່ນ  າທາງສາສະໜາ ຈາກຫ າກຫ າຍນກິາຍ ແລະ ສາສະໜາ. 

ພາກທີ I. ປະຊາກອນທາງສາສະໜາ 

ລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລິກາ ຄາດຄະເນວື່າມປີະຊາກອນທງັໝດົ 6.9 ລາ້ນຄນົ (ເດອືນກ ລະກດົ 2015). 

ສາສະໜາພຼຸດນກິາຍເທຣາວະດາ ເປັນສາສະໜາຂອງເກອືບທຼຸກຊນົເຜົື່ າ ຫ ື “ລາວລຼຸື່ມ”, ທີື່ ກວມເອົາ 40 ຫາ 50 

ສື່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. ອງີຕາມອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ສື່ວນທີື່ ເຫ ືອຂອງ 

ປະຊາກອນ ປະກອບມ ີ 48 ກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າສື່ວນນອ້ຍ, ຊ ື່ ງໂດຍສື່ວນໃຫຍື່ ຖສືາສະໜາຜີ ແລະ ບຊູາບນັພະບລູຼຸດ. 

ສາສະໜາຜີ ແມ ື່ນກວມເອົາສື່ວນໃຫຍື່ໃນບນັດາກຼຸື່ມ ຊໂິນ-ໄທ, ເປັນຕ ົນ້ ໄທດ  າ ແລະ ໄທແດງ, ພອ້ມທງັໃນ 

ບນັດາກຼຸື່ມມອນ-ຂະແມ ແລະ ເບມີາ-ຕເີບດ. ໃນບນັດາເຜົື່ າລາວລຼຸື່ມ ຜູຖ້ສືາສະໜາຜີກື່ອນພຼຸດ ໄດຖ້ກືລວມເອົາໄວ ້

ໃນການປະຕບິດັສາສະໜາພຼຸດນກິານເທຣາວະດາ ໂດຍສະເພາະຢູື່ໃນເຂດຊນົນະບດົ. ກາໂຕລິກໂຣມນັ, ຄຣສິຕຽນ 

ນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັ, ມສູລິມ, ບາຮາຍ, ພຼຸດນກິາຍມະຫາຍານ, ແລະ ຜູື່ເຊືື່ ອຖຄືງົຈື ້ ມໜີອ້ຍກວື່າ 3 ສື່ວນຮອ້ຍ 

ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. 
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ພາກທີ II. ສະຖານະພາບກື່ຽວກບັການເຄົາລບົເສລີພາບທາງດາ້ນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ຂອງລດັຖະບານ 

ໂຄງຮື່າງນຕິິກ  າ 

ລດັຖະທ  າມະນນູ ໃຫພ້ນົລະເມອືງ ມ ີ“ສດິທິ ແລະ ເສລີພາບ ໃນການເຊືື່ ອຖ ືຫ ື ບ ື່ ເຊືື່ ອຖ ືສາສະໜາ.” ນອກນ ັນ້ 

ຍງັຫາ້ມທຼຸກການກະທ  າ ທີື່ ສາ້ງຄວາມແຕກແຍກໃນບນັດາກຼຸື່ມສາສະໜາ ແລະ ປະຊາຊນົ. ລດັຖະທ  າມະນນູ ລະບຼຸ 

ວື່າ ລດັ “ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ສ ົື່ງເສມີ” ພະພິຂຼຸ ແລະ ສ  າມະເນນສາສະໜາພຼຸດ ພອ້ມທງັນກັບວດຂອງສາສະໜາ 

ອືື່ ນໆ ໃຫປ້ະກອບສື່ວນໃນກດິຈະກ  າ “ທີື່ ເປັນຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກື່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ.” 

ດ  າລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ (ດ  າລດັເລກທີ 92) ກື່ຽວກບັການປະຕບິດັສາສະໜາ ເປັນເຄືື່ ອງມດືາ້ນນຕິກິ  າພ້ືນຖານ 

ທີື່ ກ  ານດົລະບຽບໃນການປະຕບິດັສາສະໜາ. ດ  າລດັນີ ້ກ  ານດົພາລະບດົບາດຂອງລດັຖະບານ ໃຫເ້ປັນຜູື່ໄກ ື່ເກ ື່ຍຂ ັນ້ 

ສຼຸດທາ້ຍກື່ຽວກບັກດິຈະກ  າທາງສາສະໜາ ທີື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ. 

ດ  າລດັສະບບັນີ ້ ໃຫທິ້ດຊີນ້  າ ສ  າລບັກດິຈະກ  າທາງສາສະໜາ ໃນລະດບັຂອບເຂດທີື່ ກວາ້ງຂວາງ. ໃນຂະນະທີື່  

ດ  າລດັລະບຼຸວື່າ ລດັຖະບານ “ເຄົາລບົ ແລະ ປກົປ້ອງກດິຈະກ  າຂອງຜູື່ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ,” ນ ັນ້, ກ ຍງັກ  ານດົໃຫ ້

ການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ ຕອ້ງ “ສອດຄື່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕື່າງໆ.” ດ  າລດັດ ັື່ງກ ື່າວ ອະນຼຸຍາດ 

ໃຫພ້ນົລະເມອືງ (ແຕື່ບ ື່ແມ ື່ນຄນົຕື່າງປະເທດ) ຊກັຊວນໃຫຄ້ນົເຂ້ົາສາສະໜາ, ພິມເອກະສານກື່ຽວກບັສາສະໜາ 

ຕາມການອະນຼຸຍາດຂອງອງົການປກົຄອງ, ເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ສາ້ງເຮອືນເພືື່ ອນະມດັສະການ, ແລະ ຮກັສາສາຍ 

ພວົພນັກບັກຼຸື່ມສາສະໜາຢູື່ຕື່າງປະເທດ. ສດິທິເຫ ົື່ ານີ ້ອາດເກດີຂ ນ້ໄດ ້ຕາມຂະບວນການອະນຼຸມດັໃດໜ ື່ ງ. ອງີຕາມ 

ດ  າລດັສະບບັນີ,້ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົກອນຂອງພກັແຫື່ງຊາດ ຮບັຜິດຊອບວຽກງານສາສະໜາ, ການ 

ພວົພນັ ແລະ ຄວາມສາມກັຄ ີບນັດາຊນົເຜົື່ າ ນ  າລດັຖະບານ ແລະ ພກັ, ມ ີ “ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່  ຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ 

ສ ົື່ງເສມີ” ການປະຕບິດັດາ້ນສາສະໜາ. ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ໂອນຄວາມຮບັຜິດຊອບ ກື່ຽວກບັວຽກງານ 

ຄຼຸມ້ຄອງສາສະໜາ ໃຫກ້ບັກະຊວງພາຍໃນ, ໃນຂະນະທີື່  ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ຮບັຜິດຊອບໃນການຕດິ 

ຕາມກວດກາກ ລະນຕີື່າງໆໃນຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. ເກອືບວື່າໃນທຼຸກດາ້ນຂອງການປະຕບິດັດາ້ນສາສະໜາ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດຈາກ ຫອ້ງການທອ້ງຖິື່ ນຂອງ ຂະແໜງການພາຍໃນ ຫ ື ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ. 

ບາງກ ລະນ ີ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຂ ັນ້ສນູກາງ. ການສາ້ງວດັສ  າລບັພຼຸດທະສາສະໜາ 

ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດຈາກນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ປະທານຂອງຄະນະກ  າມະການແນວລາວສາ້ງຊາດຂ ັນ້ສນູກາງ. 
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ທງັລດັຖະທ  າມະນນູ ແລະ ດ  າລດັ ລະບຼຸວື່າ ການປະຕບິດັດາ້ນສາສະໜາ ຕອ້ງຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດແຫື່ງຊາດ 

ໂດຍການສ ົື່ງເສມີການພດັທະນາ ແລະ ການສ ກສາ ແລະ ດວ້ຍການສ ກສາອບົຮມົຜູື່ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ໃຫເ້ປັນ 

ພນົລະເມອືງດ.ີ 

ການປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ 

ໄດມ້ກີານລາຍງານກື່ຽວກບັການຄາດຕະກ  າແບບວສິາມນັຜູື່ນ  າສາສະໜາຄຣສີຕຽນ ໂດຍບຼຸກຄນົທີື່ ອາ້ງຕນົວື່າດ  າເນນີ 

ການໃນນາມຂອງຕ  າຫ ວດ. ໄດມ້ກີານລາຍງານວື່າ ມຜີູື່ຖສືາສະໜາສື່ວນນອ້ຍ ຖກືພະຍາຍາມບງັຄບັ ໃຫຢ້ຼຸດເຊົາ, 

ຂງັຄຼຸກ, ຈບັກຼຸມ, ແລະ ກກັຕວົ. ໃນບາງກ ລະນ ີມກີານລາຍງານວື່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ໄດຈ້ກັກຼຸມ ຫ ື ຂບັໄລື່ຄນົ 

ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັອອກຈາກໝູື່ບາ້ນຂອງຕນົ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ບ ື່ ປະຕບິດັຕາມຄ  າສ ັື່ງ. 

ອງົການທີື່ ບ ື່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານໄດກ້ ື່າວວື່າ ລກັສະນະການກະຈາຍອ  ານາດຂອງໂຄງປະກອບລດັຖະບານ ມສີື່ວນ 

ເຮັດໃຫມ້ກີານລະເມດີສດິທິມະນຼຸດ ໃນສື່ວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ, ຊ ື່ ງໃນນ ັນ້ ຕາມການລາຍງານໄດແ້ຈງ້ວື່າ 

ມບີາງຄນົບ ື່ ຮູກ້ດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍກື່ຽວກບັການປກົປ້ອງເສລີພາບດາ້ນສາສະໜາ ຫ ື ບ ື່ ເຕັມໃຈຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

ຢູື່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ມຜີູື່ໂຈມຕ ີ ແທງຄຼຸນພ ຄຣສິຕຽນນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັ ຈນົເສຍຊວິດິ ໃນເວລາບຼຸກເຂ້ົາເຮອືນ 

ໃນເດອືນກນັຍາ. ອງີຕາມການລາຍງານຂອງສືື່ , ຜູື່ໂຈມຕຜີູື່ໜ ື່ ງ ອາ້ງວື່າດ  າເນນີການໃນນາມຂອງຕ  າຫ ວດລບັ. 

ຄຼຸນພ ື່ ໄດຮ້ບັການຂ ົື່ມຂູື່ ໂດຍຕ  າຫ ວດ ໃຫຢ້ຼຸດເຊົາໂຄສະນາເຜີຍແຜື່ສາສະໜາຄຣສີຕຽນ ທີື່ ເມອືງຈອມເພັດ. ເຈົາ້ໜາ້ 

ທີື່ ລດັ ບ ື່ ໄດເ້ປີດເຜີຍຂ ມ້ນູກ ື່ຽວກບັການສບືສວນດ ັື່ງກ ື່າວ. 

ມກີານລາຍງານວື່າ ຜູເ້ຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັ ໃນບາງບາ້ນ ບ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ ໃຫດ້  າເນນີ 

ການນະມດັສະການຂອງຄຣສິຕຽນ ໃນເຮອືນຂອງເຂົາເຈົາ້, ພາໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຖກືຈບັກຼຸມ. ຂ ຈ້  າກດັນີ ້ ທີື່ ມຜີນົກະທບົ 

ໂດຍສະເພາະກບັ ຜູເ້ຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນນກິາຍໂປຣແຕັສຕງັ ທີື່ ບ ື່ ໄດຮ້ບັການອະນຼຸຍາດໃຫສ້າ້ງໂຄງສາ້ງໂບດ 

ໃນໝູື່ບາ້ນຂອງຕນົ ເນືື່ອງຈາກການຢຼຸດຊ ົື່ວຄາວ ໃນການພິຈາລະນາກື່ຽວກບັການໃຫອ້ະນຼຸຍາດ. ຕາມການລາຍ 

ງານ, ບຼຸກຄນົທີື່ ຖກືຈບັກຼຸມ ສ  າລບັການລະເມດີທີື່ ກ ື່ຽວກບັສາສະໜາແບບເປັນທີື່ ສງົໃສ, ກ ຄທືຼຸກການລະເມດີທາງ 

ອາຍາ, ຖກືປກົປ້ອງໜອ້ຍ ພາຍໃຕກ້ ດົໝາຍນີ ້ ແລະ ສາມາດຖກືກກັຕວົເປັນໄລຍະຍາວນານ ໂດຍປາສະຈາກ 

ການດ  າເນນີຄະດ ີແລະ ຈາກນ ັນ້ ກ ຖກືປື່ອຍ. ໃນວນັທີ 20 ມນີາ, ຄຼຸນພ ື່ ຄຣສິສຕຽນ ຈາກເມອືງອາດສະພງັທອງ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຖກືປື່ອຍອອກຈາກຄຼຸກ ພາຍຫ ງັທີື່ ຖກືຂງັເປັນເວລາເກົາ້ເດອືນ ເນືື່ອງຈາກ ໄດສ້ດູມນົ 

ອະທິຖານໃຫກ້ບັແມ ື່ຍງິທີື່ ກ  າລງັຈະເສຍຊວິດິ ໃນເຮອືນຂອງລາວ. ເຂົາເຈົາ້ຖກືຈບັກຼຸມ ໂດຍຖກືກື່າວຫາວື່າ ດ  າເນນີ 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 
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ການຊຼຸມນຼຸມຄຣສີະຈກັ ແບບບ ື່ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ໃນຕ ກອາຄານໜ ື່ ງ ໂດຍປາສະຈາກການ ໄດຮ້ບັອະນຼຸ 

ຍາດ. ໃນເດອືນກຼຸມພາ ຄຼຸນພ ື່ ຖກືຕດັສນິຂງັໄວໃ້ນຄຼຸກ ໃນຂ ຫ້າດ  າເນນີການປິື່ ນປວົ ໂດຍບ ື່ ມໃີບອະນຼຸຍາດ, ເພາະ 

ເຂົາເຈົາ້ໄດສ້ດູມນົອະທິຖານສ  າລບັແມ ື່ຍງິ ແທນທີື່  ທີື່ ຈະໃຫຄ້ວາມສນົໃຈໃນການປິື່ ນປວົ ໃນທນັທີື່ . 

ອງີຕາມຊາວຄຣສິຕຽນ ທີື່ ມສີື່ວນຮື່ວມ ແລະ ອງົການທີື່ ບ ື່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ເຮັດວຽກກື່ຽວກບັກ ລະນນີີ,້ ພາຍຫ ງັ 

ການປື່ອຍອອກຈາກຄຼຸກ ເຂົາເຈົາ້ຍງັສບືຕ ື່  ຖກືກຼຸກກວນ ໂດຍອ  ານາດການປກົຄອງຂອງບາ້ນ ທວງຖາມ 

ເອົາການຊດົເຊຍີດວ້ຍເງນິ ສ  າລບັການລະເມດີຮດີຄອງປະເພນປີະຕບິດັຂອງສາສະໜາຜີ. ອງີຕາມ NGO 

ທີື່ ຕດິຕາມກ ລະນນີີ,້ ພາຍຫ ງັ ຖກືປື່ອຍຕວົເປັນເວລາ ຫກົເດອືນ ໜ ື່ ງໃນຄຼຸນພ ື່ ຄຣສີຕຽນເຫ ົື່ ານ ັນ້ ກ ໄດເ້ສຍຊວີດິ. 

ຕາມການລາຍງານ, ອ  ານາດການປກົຄອງ ໄດປ້ະຕເິສດ ຄ  າຂ ຮອ້ງຫ າຍຄ ັງ້ ກ ື່ຽວກບັການໃຫຢ້າປິື່ ນປວົ 

ພະຍາດເບົາຫວານແກື່ຄຼຸນພ ື່ ດ ັື່ງກ ື່າວ ໃນເວລາຖກືກກັຂງັ, ຊ ື່ ງເປັນເຫດໃຫສ້ະພາບຂອງລາວຍິື່ ງຮາ້ຍແຮງ ແລະ 

ສຼຸຂະພາບກ ອື່ອນເພຍລງົ ຈນົເຖງິເສຍຊວິດິ. 

ໃນເດອືນກນັຍາ ຊາຍໜຼຸື່ມສອງຄນົ ຖກືປື່ອຍ ພາຍຫ ງັຖກືກກັຕວົໄລຍະໜ ື່ ງ ເນືື່ອງຈາກໄດສ້  າພາດນາຍບາ້ນ 

ຄ ົນ້ໜ ື່ ງ ຢູື່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ດວ້ຍຄ  າຖາມທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັສາສະໜາ. ຊາຍໜຼຸື່ມເຫ ົື່ ານ ັນ້ ກ  າລງັດ  າເນນີການສ  າ 

ຫ ວດ ທີື່ ເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງວຽກບາ້ນຈາກໂຮງຮຽນຂອງຕນົ ເພືື່ ອສ  າເລັດການຮຽນໃນສາຂາສາສະໜາສາດ. ຕາມ 

ການລາຍງານ, ນາຍບາ້ນນ ັນ້ ບ ື່ ມກັຄ  າຖາມໃນແບບສອບຖາມ ຈ ື່ງຮຽກອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໃຫຈ້ບັກຼຸມ 

ນກັສ ກສາດາ້ນສາສະໜາສາດທງັສອງຄນົ. ນກັສ ກສາ ຖກືກ ື່າວຫາວື່າ “ດ  າເນນີການເຄືື່ ອນໄຫວດາ້ນການເມອືງ.” 

ນກັສ ກສາຜູື່ໜ ື່ ງຖກືປື່ອຍພາຍໃນໜ ື່ ງອາທິດ; ອກີຜູື່ໜ ື່ ງຖກືປື່ອຍພາຍຫ ງັສາມເດອືນຕ ື່ ມາ. 

ໃນເດອືນກນັຍາ, ຕາມການລາຍງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທີື່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ, ຕ  າຫ ວດເມອືງຄຼຸນຄ  າ, ແຂວງ 

ຄ  າມ ື່ວນ ໄດຈ້ບັກຼຸມຊາວຄຣສີຕຽນສອງຄນົ ໃນເຮອືນຫ ງັໜ ື່ ງ ທີື່ ຖກືໂຈມຕ ີ ຍອ້ນເຜີຍແຜື່ສາສະໜາຄຣສີຕຽນ. 

ຊາຍສອງຄນົດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີຈາກຄອບຄວົຄຣສິຕຽນ ເພືື່ ອມາກນິເຂ້ົາ ແລະ ສດູມນົອະທິຖານໃຫກ້ບັ 

ເຂົາເຈົາ້. ຊາຍດ ັື່ງກ ື່າວຖກືປື່ອຍຕວົພາຍໃນໜ ື່ ງອາທິດ ໂດຍປາສະຈາກລາຍລະອຽດກື່ຽວກບັຂ ກ້ ື່າວຫາຕ ື່ ເຂົາເຈົາ້. 

ໃນເດອືນກນັຍາ, ຕາມການລາຍງານຂອງສືື່ , ອ  ານາດການປກົຄອງ ຈາກບາ້ນຍາງ ແລະ ດອນແກວ້ ເມອືງນາ  

ກາຍ, ແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ໄດກ້ກັຕວົຊາວຄຣສິຕຽນທອ້ງຖິື່ນ ສີື່ ຄນົ ແລະ ນ  າເຂົາເຈົາ້ໄປສະຖານຕີ  າຫ ວດ 

ເມອືງນາກາຍ, ບື່ອນທີື່ ຕ  າຫ ວດຂູື່ເອົາເຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາຄຼຸກ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ບ ື່ ເຊັນເອກະສານເຊົາເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຂອງຕນົ. 

ຊາວຄຣສິຕຽນດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດປ້ະຕເິສດການເຊັນເອກະສານ ແລະ ກ ຖກືປື່ອຍຕວົໃນພາຍຫ ງັ. ການລາຍງານກື່າວວື່າ 

ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ເລີື່ ມຂ ົື່ມເຫັງຊາວຄຣສີຕຽນ ໃນເດອືນກ ລະກດົ, ຢ ດພະຄ  າພີ ໃນເດອືນສງິຫາ, ແລະ 

ເກອືດຫາ້ມການດ  າເນນີພິທີກ  າທາງດາ້ນສາສະໜາໃດໆ. 
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ຕາມການລາຍງານ, ຕ  າຫ ວດ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ທີື່ ຈະໄລື່ ຊາວຄຣສີຕຽນ 45 ຄນົ ອອກ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ 

ບ ື່ ເຊັນເອກະສານຢຼຸດເຊົາການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຂອງຕນົ. ຢື່າງໜອ້ຍມຫີກົຄອບຄວົ ຂອງຊາວຄຣສີຕຽນ 45 ຄນົດ ັື່ງ 

ກ ື່າວ ຖກືຈບັກຼຸມ ແລະ ຈາກນ ັນ້ກ ຖກືໄລື່ ໂດຍນາຍບາ້ນ ຍອ້ນປະຕເິສດບ ື່ ເຊົາເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນຂອງຕນົ. 

ໃນເດອືນພະຈກິ ອ  ານາດການປກົຄອງ ໄດຈ້ບັກຼຸມຊາວກາໂຕລິກ ມາຈາກແຂວງຄ  າມ ື່ວນ ຢູື່ແຂວງອດັຕະປື 

ຍອ້ນດ  າເນນີພິທີກ  າທາງສາສະໜາ ແລະ ບ ື່ ອະນຼຸຍາດໃຫໝູ້ື່ເພືື່ ອນ ຫ ື ຄອບຄວົໄປຢຽ້ມຢາມ ເຂົາເຈົາ້ໃນເວລາ 

ຖກືກກັຂງັ. ຊາຍກາໂຕລິກດ ັື່ງກ ື່າວ ຖກືກ ື່າວຫາວື່າ “ດ  າເນນີການເຜີຍແຜື່ສາສະໜາ ໂດຍປາສະຈາກການອະນຼຸ 

ຍາດຈາກ ອ  ານາດການປກົຄອງ” ແລະ ຖກືປື່ອຍຕວົ ພາຍຫ ງັຖກືກກັຂງັສາມອາທິດ. 

ໃນເດອືນເມສາ ໄດມ້ກີານລາຍງານວື່າ ອ  ານາດການປກົຄອງບາ້ນຫີນຕ ັງ້ ເມອືງທື່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວນັນະ 

ເຂດ, ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ໄລື່ຄອບຄວົທີື່ ມສີະມາຊກິເກົາ້ຄນົອອກ ຍອ້ນເຂົາເຈົາ້ປື່ຽນເຂ້ົາສາສະໜາຄຣສິຕຽນ. ຕາມການ 

ລາຍງານ, ພີື່ ນອ້ງຜູື່ອາວຼຸໂສ ຂອງຄອບຄວົນ ັນ້ ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ ທີື່ ຈະຢ ດດນິ ແລະ ຊບັສນິຂອງເຂົາເຈົາ້, ຕາມຄ  າສ ັື່ງ 

ຂອງຄະນະບາ້ນ. 

ອງົການສາສະໜາ ໄດລ້າຍງານວື່າ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ໄດສ້ບືຕ ື່ ປ້ອງກນັ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ ການຈດົ 

ທະບຽນຂອງສອງກຼຸື່ມສາສະໜາ, ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນ ແລະ ກ  ານດົເວລາ ທີື່ ລະບຼຸໄວໃ້ນດ  າລດັເລກທີ 

92 ຍງັບ ື່ ຈະແຈງ້. ຕວົຢື່າງ, ອງົການສາສະໜາ ໄດລ້າຍງານວື່າ ອງີຕາມມາດຕາ 7 ຂອງດ  າລດັດ ັື່ງກ ື່າວ ຕອ້ງ 

“ສະໜອງຊຼຸດເອກະສານທີື່ ຄບົຖວ້ນ” ໃຫແ້ກ ື່ຄະນະກ  າມະການ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດຂ ັນ້ສນູກາງ 

“ໂດຍຜື່ານອ  ານາດ ການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ.” ດ  າລດັດ ັື່ງກ ື່າວ ບ ື່ ໄດລ້ະບຼຸກ ື່ຽວກບັເອກະສານທີື່ ຕອ້ງການ 

ຫ ື ໄລຍະເວລາ ຂອງຂະບວນການດາ້ນການບ ລິຫານ. ອງົການສາສະໜາ ໄດລ້າຍງານວື່າ ອງົການປກົຄອງແນວ

ລາວສາ້ງຊາດ ໄດຖ້າມອງົການສາສະໜາທີື່ ບ ື່ ຖກືຈດົທະບຽນ ໃຫຈ້ດົທະບຽນເປັນກຼຸື່ມຍື່ອຍຂອງໂບດ 

ທີື່ ຖກືຮບັຮູແ້ລວ້, ໂດຍບ ື່ ໄດຄ້  ານ ງເຖງິ ຄວາມແຕກຕື່າງ ໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ. ລດັຖະບານ ໄດຈ້  າກດັການ 

ຮບັຮູກ້ ຼຸື່ມຊາວຄຣສິຕຽນ ທີື່ ລວມມໂີບດຄ ສິຈກັກາໂຕລິກ, ສນູລວມຄ ສິຈກັຂາວປະເສດີ ສປປ ລາວ, ແລະ ໂບດເຊ

ເວັນເດ ແອດວນັຕສິ. ອງີຕາມກຼຸື່ມສາດສະໜາ, ລດັຖະບານ ບ ື່ ອະນຼຸຍາດນກິາຍຄຣສິຕຽນອືື່ ນ ຈດົທະບຽນ, ແລະ 

ກ  ານດົໃຫກ້ຼຸື່ມໂປຣແຕັສຕງັທງັໝດົກາຍເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງໂບດ ສນູລວມຄ ສິຈກັຂື່າວປະເສດີ ສປປ ລາວ ຫ ື 

ໂບດເຊເວັນເດ ແອດວນັຕສີ. ຕວົຢື່າງ, ຕາມການລາຍງານ, ໂບດຢໄູນເຕັດເມໂທດສິ ລ ຖາ້ການຈດົທະບຽນ 

ຫ າຍກວື່າສບິປີແລວ້. ໂບດດ ັື່ງກ ື່າວໄດສ້ ົື່ງຄ  າຮອ້ງໃນປີ 2005. ຍກົເວັນ້ສາສະໜາພຼຸດ, ອງົການປກົຄອງ 

ບ ື່ ອະນຼຸຍາດກຼຸື່ມສາສາະໜາ ຊຼຸມນຼຸມ, ດ  າເນນີການບ ລິການດາ້ນສາສະໜາ, ຫ ື ດ  າເນນີກດິຈະກ  າດາ້ນສາສະໜາອືື່ ນ 

ໂດຍປາສະຈາກການຈດົທະບຽນທີື່ ຖກືຕອ້ງ. 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຂອງລດັຖະບານ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ສນູກາງ ໄດອ້ງີໃສື່ລດັຖະທ  າມະນນູ, ດ  າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົ 

ຕ,ີ ແລະ ການປະສານສມົທບົຂອງສງັຄມົ ເປັນເຫດຜນົໃນການຈ  າກດັ ແລະ ກວດກາກດິຈະກ  າດາ້ນສາສະໜາ, 

ໂດຍສະເພາະກດິຈະກ  າຂອງກຼຸື່ມໂປຣແຕັສຕງັໃໝື່ ຫ ື ຂະໜາດນອ້ຍ ໃນບນັດາກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າສື່ວນນອ້ຍ. 

ເຖງິວື່າ ບນັດາກຼຸື່ມ ບ ື່ ໄດຈ້ດົທະບຽນນ  າກະຊວງພາຍໃນ ຫ ື ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ບ ື່ ໄດອ້ະນຼຸຍາ ໃນການ 

ປະຕບິດັສາສະໜາຂອງຕນົຢື່າງເປັນທາງການ, ແຕື່ຕາມການລາຍງານຫ າຍຄ ັງ້ ກ ໄດດ້  າເນນີຢື່າງມດິງຽບ ໂດຍບ ື່ມ ີ

ການແຊກແຊງ. ກຼຸື່ມໂປຣແຕັສຕງັ ທີກ  າລງັຊອກໃຫມ້ກີານຮບັຮູເ້ປັນທາງການ ໂດຍແຍກອອກຈາກສນູລວມຄ ສິຈກັ 

ຂື່າວປະເສດີ ສບືຕ ື່ ເປັນເປ້ົາໝາຍຂ ຈ້  າກດັ, ແລະ ອ  ານາດການປກົຄອງໃນຫ າຍໆແຂວງ ກ ຍງັຢືນຢນັໃຫກ້ານ 

ຊຼຸມນຼຸມເອກະລາດ ເຂ້ົາຮື່ວມກບັໂບດຄ ສິຈກັຂື່າວປະເສດີ. ເຖງິຢື່າງໃດກ ດ,ີ ໃນຫ າຍເຂດ ໂດຍທີື່ ບ ື່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ 

ກ ຍງັຖກືປື່ອຍໃຫດ້  າເນນີການບ ລິການ ຊ ື່ ງອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນກ ບ ື່ ໄດກ້ດີກ ັນ້ຫຍງັ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານ ໄດກ້  ານດົໃຫກ້ຼຸື່ມສາສະໜາ ລາຍງານຂ ມ້ນູຂ ື່າວສານກື່ຽວກບັສະມາຊກິຕນົ ເປັນປກົກະຕ ິ

ໃຫກ້ບັກມົວຽກງານຊນົເຜົື່ າແລະສາສະໜາ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ເຖງິວື່າດ  າລດັເລກທີ 92 ບ ື່ ໄດກ້  ານດົຢື່າງ 

ຊດັເຈນ. 

ໃນເດອືນມນີາ, ທີື່ ບາ້ນອາຫ າ, ເມອືງໜອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຕາມການລາຍງານ, ຕ  າຫ ວດໄດສ້ ັື່ງ ໃຫສ້ອງ 

ຄອບຄວົຊາວຄຣສິຕຽນ ຢຼຸດເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນ ຫ ືບ ື່ ດ ັື່ງນ ັນ້ຈະຖກືໄລື່ອອກ. ຜູື່ນ  າຊາວຄຣສິຕຽນ ໄດອ້ອ້ນ 

ວອນຂ ໃຫ ້ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດຊື່ວຍ, ແລະ ຜູື່ນ  າແນວລາວສາ້ງຊາດ ກ ໄປບາ້ນອາຫ າ ເພືື່ ອຊີແ້ຈງວື່າ 

ສອງຄອບຄວົດ ັື່ງກ ື່າວມສີດິທີື່ ຈະເຊືື່ ອຖສືາສະໜາໃດກ ໄດ.້ ສອງຄອບຄວົນ ັນ້ ກ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດໃຫສ້ບືຕ ື່ ຢູື່ບາ້ນ 

ນ ັນ້ຄເືກົື່ າ. 

ອງີຕາມຜູື່ສງັເກດການທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ທະນາຍຄວາມ, ໃນເດອືນກ ລະກດົ, ທີື່ ບາ້ນຫວ້ຍແກງ້, ເມອືງໄຊຍະບລີູ 

ແຂວງໄຊຍະບລີູ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ ຊາວໂປຣແຕັສຕງັ ດວ້ຍ “ການກະທ  າທີື່ ເປັນທາງລບົ” 

ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ຍງັສບືຕ ື່ ຊຼຸມນຼຸມ, ຊ ື່ ງອາດພາໃຫມ້ກີານຈບັກຼຸມ, ກກັຂງັ, ປບັໃໝ, ທ  າລາຍຊບັສນິ, ຂບັໄລື່, ຫ ື ທ  າຮາ້ຍ 

ຮື່າງກາຍ. 

ໃນເດອືນສງິຫາ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໄດປິ້ດໂບດບາ້ນຫວົຂວົ, ເມອືງໄຊທານ ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 

ໂບດດ ັື່ງກ ື່າວໄດເ້ຄືື່ ອນໄຫວນບັແຕື່ປີ 1994 ແລະ ມເີອກະສານການອະນຼຸມດັຈາກລດັຖະບານ. ອ  ານາດການປກົ 

ຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໄດຖ້ິມ້ໂທດໃສື່ການເປັນພະຍາດຂອງຊາວຄຣສີຕຽນ, ແລະ ບ ື່ ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິການປກົປ້ອງທາງ 

ກດົໝາຍ ຕ ື່ ເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຂອງບຼຸກຄນົ. ຕາມການລາຍງານ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ປ້ອງກນັຂອງທອ້ງຖິື່ນ 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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30 ຄນົ ໄດຢື້ນເຝ້ົາອອ້ມໂບດ ເມ ືື່ອຜູື່ຊຼຸມນຼຸມໄດເ້ຕ້ົາໂຮມກນັເພືື່ ອການນະມດັສະການ, ຊ ື່ ງເຮັດໃຫ ້

ສະມາຊກິໂບດຫ າຍຄນົໜີດວ້ຍຄວາມຢາ້ນກວົ. ອ  ານາດການປກົຄອງ ໄດບ້ອກຜູື່ຢູື່ອອ້ມຮອບໂບດ ຈາກບາ້ນໃກ ້

ຄຽງ ໃຫປ້ະຕເິສດຮບັເອົາຊາວຄຣສິຕຽນທີື່ ລ້ີໄພຈາກບາ້ນຫວົຂວົ. ອງີຕາມກຼຸື່ມສາສະໜາ, ອ  ານາດການປກົຄອງ 

ບາ້ນ ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ເພ້ີມເຕມີ ແລະ ແຈງ້ໃຫຜູ້ື່ນ  າໂບດວື່າ ເຂົາເຈົາ້ບ ື່ ສາມາດຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃຫກ້ບັ ສະມາຊກິ 

ໂບດໄດ.້ 

ອງີຕາມກຼຸື່ມສາສະໜາ, ໃນເດອືນສງິຫາ ນາຍບາ້ນ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ປ້ອງກນັທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ຕ  າຫ ວດ ໄດຮ້ືເ້ຮອືນ 

ຂອງຊາວຄຣສິຕຽນ ທີື່ ບາ້ນປື່າຮື່າງ, ເມອືງສບົເບົາ, ແຂວງຫວົພນັ; ເຮອືນດ ັື່ງກ ື່າວໄດຖ້ກືປື່ຽນເປັນບື່ອນນະມດັສະ

ການທາງສາດສະໜາ ແລະ ບ ື່ ໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນ. ບຼຸກຄນົດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້  ານາດການປກົຄອງ 

ກື່ຽວກບັການທ  າລາຍເຮອືນຂອງຕນົ. ເຫດການນີ ້ພາໃຫຊ້າວຄຣສິຕຽນ ບ ື່ມສີະຖານທີື່ ເພືື່ ອເຮັດການນະມດັສະການ, 

ເນືື່ອງຈາກວື່າ, ຕາມການລາຍງານ, ເຂົາເຈົາ້ຢາ້ນວື່າເຮອືນຫ ງັອືື່ ນຈະຖກືທ  າລາຍ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ສບືຕ ື່ ຊຼຸມນຼຸມ 

ໃນສະຖານທີື່ ອືື່ ນອກີ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  ຢູື່ເມອືງໄຊຍະບລີູ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດສ້ບືຕ ື່ ຫາ້ມຜູປ້ະຕບິດັສາສະໜາ ເຂ້ົາເຖງິໂບດຄຣສິຕຽນ 

ທີື່ ໄດຖ້ກືຢ ດ ທີື່ ດງົໄພວນັ, ນາແດງ, ແກງ້ແຫວື່ງ ແລະ ບາ້ນຄ  ານນົສງັ, ຍອ້ນບ ື່ ໄດຈ້ດົທະບຽນເປັນທາງການເທືື່ ອ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ນ, ພອ້ມດວ້ຍ ຜູຕ້າງໜາ້ ກມົວຽກງານຊນົເຜົື່ າແລະສາດສະໜາ (DERA) 

ແລະ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ໄດເ້ຂ້ົາຮື່ວມກອງປະຊຼຸມບາ້ນ ທີື່ ລວມມຜີູນ້  າໂປຣແຕັສຕງັທອ້ງຖິື່ນ ແລະ 

ຜູນ້  າຊຼຸມຊນົ ເພືື່ ອປ ກສາຫາລື ບນັຫາຕື່າງໆ ກື່ຽວກບັການຢ ດຊບັ ແລະ ຊອກຫາທາງແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ງ ໃນບາ້ນ. 

ຜູນ້  າໂປຣແຕັສຕງັທອ້ງຖິື່ນ ໄດສ້ະແດງຄວາມຜິດຫວງັຕ ື່ ຂະບວນການຈດົທະບຽນ ທີື່ ພາໃຫມ້ຂີ ຂ້ດັແຍື່ງ, 

ໃນຂະນະທີື່ ຜູນ້  າຊຼຸມຊນົທອ້ງຖິື່ນ ໄດສ້ະແດງເຖງິຄວາມຕອ້ງການນ  າໃຊຕ້ ກດ ັື່ງກ ື່າວເປັນໂຮງຮຽນຊຼຸມຊນົ. ອ  ານາດ 

ການປກົຄອງ ບ ື່ ໄດອ້ະນຼຸຍາດໃຫກ້ຼຸື່ມຊາວຄຣສິຕຽນ ດ  າເນນີການນະມດັສະການໃນວນັພກັຢູື່ໂບດ, ແລະ ຈນົເຖງິ 

ທາ້ຍປີ ກຼຸື່ມເຫ ົື່ ານ ັນ້ ກ ຍງັຈະບ ື່ທນັໄດຮ້ບັການຈດົທະບຽນຢື່າງເປັນທາງການໃຫໄ້ດຮ້ບັສິື່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກ 

ຂອງໂບດຕນົ. 

ລດັຖະບານໄດອ້ະນຼຸຍາດ ການຈດັພິມ, ນ  າເຂ້ົາ, ແລະ ການແຈກຢາຍເອກະສານດາ້ນສາສະໜາພຼຸດ, 

ແຕື່ຈ  າກດັຫ າຍທີື່ ສຼຸດ ການຈດັພິມເອກະສານສາສະໜາ ຂອງກຼຸື່ມສາສະໜາອືື່ ນໆ. ການຈດັພິມ ແລະ ນ  າເຂ້ົາ 

ເອກະສານທາງສາສະໜາທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນສາສະໜາພຼຸດ ຈາກຕື່າງປະເທດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຼຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍ

ໃນ. ຕາມການລາຍງານ, ໃນແຂວງຕື່າງໆ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ໃຫອ້ງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ພິຈາລະນາ 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ອະນຼຸຍາດ. ໃນຂະນະທີື່ ກຼຸື່ມອືື່ ນໆ ສາມາດຈດັພິມເອກະສານທາງສາສະໜາຂອງຕນົ, ລດັຖະບານບ ື່ອະນຼຸຍາດໃຫຈ້ດັ 

ພິມພະຄ  າພີ. 

ອງີຕາມກຼຸື່ມສາສະໜາ, ລດັຖະບານ ກດີກ ັນ້ ຫ ື ປ້ອງກນັບ ື່ ໃຫກ້ຼຸື່ມສາສະໜາບາງກຼຸື່ມ ນ  າເຂ້ົາ ຫ ື ຄອບຄອງພະຄ  າພີ 

ແລະ ເອກະສານທາງສາສະໜາ, ພອ້ມທງັ ບ ື່ ໃຫສ້າ້ງເຮອືນສ  າລບັການນະມດັສະການ. ບາງກຼຸື່ມສາສະໜາໄດ ້

ລາຍງານວື່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານ ກື່າວວື່າ ສາມາດນ  າເຂ້ົາພະຄ  າພີ ໃນປະເທດ ພຽງແຕື່ 1,000 ເຫ ັ ້ມເທົື່ ານ ັນ້. 

ກຼຸື່ມດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດລ້າຍງານວື່າ ພະຄ  າພີເພ້ີມເຕມີ ຢູື່ປະເທດໄທ ກ  າລງັລ ຖາ້ການອະນຼຸຍາດໃຫນ້  າເຂ້ົາໄດ.້ ຜູນ້  າກຼຸື່ມ 

ສາສະໜາ ທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນສາສະໜາພຼຸດ ໄດກ້ ື່າວວື່າ ກດິຈະກ  າຂອງເຂົາເຈົາ້ ຖກືຈ  າກດັ ດວ້ຍຂ ກ້  ານດົ 

ໃຫໄ້ດຮ້ບັການອະນຼຸຍາດ, ບາງຄ ັງ້ ກ ແມ ື່ນຈາກຫ າຍຫອ້ງການທີື່ ຕື່າງກນັ, ສ  າລບັລະດບັກດິຈະກ  າທີື່ ກວາ້ງຂວາງ, 

ເປັນຕ ົນ້ ການຊຼຸມນຼຸມ, ການສາ້ງໂບດ, ການປື່ຽນແປງໂຄງສາ້ງທີື່ ມຢີູື່ແລວ້, ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ການຊຼຸມນຼຸມໃໝື່ 

ໃນບາ້ນ ທີື່ ບ ື່ ທນັມ.ີ 

ເນືື່ອງຈາກວື່າມ ີ ໂບດຄຣສິຈກັຂາວປະເສດີ 200 ແຫື່ງ, ການຊຼຸມນຼຸມທາງສາສະໜາ ຫ າຍກວື່າ 480 ຄ ັງ້ 

ໃນທ ົື່ວປະເທດ ບ ື່ມໂີຄງສາ້ງໂບດຖາວອນ ແລະ ດ  າເນນີການນະມດັສະການໃນເຮອືນ. ກມົສາສະໜາຂອງອງົການ 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ ໄດສ້ບືຕ ື່ ຊຼຸກຍູ ້ ໃຫໂ້ບດທີື່ ເປັນເຮອືນ ຖກືປື່ຽນແທນໂດຍໂຄງສາ້ງໂບດທີື່ ຖກືສາ້ງຕ ັງ້ ເມ ືື່ອຫາກ 

ເປັນໄປໄດ;້ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ ໃນຫ າຍເຂດ ໄດຖ້ວື ື່າການນະມດັສະການໃນເຮອືນ ບ ື່ ຖກືຕອ້ງຕາມ 

ລະບຽບກດົໝາຍ. ກຼຸື່ມໂປຣແຕັສຕງັ ໄດລ້າຍງານວື່າ ບາງຄ ັງ້ກ ບ ື່ ສາມາດໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ ໃຫສ້າ້ງໂບດໃໝື່. 

ອງີຕາມກະຊວງພາຍໃນ, ການຢຼຸດຊ ົື່ວຄາວກື່ຽວກບັການພິຈາລະນາອະນຼຸຍາດສາ້ງໂບດຄຣສິຕຽນໃໝື່ຍງັສບືຕ ື່ ຢູື່, 

ຍອ້ນລ ຖາ້ການປບັປຼຸງດ  າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕນີ ັນ້. ການປບັປຼຸງກ  າລງັດ  າເນນີຢູື່ ເປັນເວລາສາມປີແລວ້. 

ຜູື່ຕາງໜາ້ກຼຸື່ມສາສະໜາ ໄດຊ້ີບ້ອກວື່າ ຂະບວນການຂ ອະນຼຸຍາດກ ື່ສາ້ງ ແມ ື່ນເລີື່ ມຕ ົນ້ຢູື່ຂ ັນ້ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ 

ຈາກນ ັນ້ກ ຂ ັນ້ເມອືງ, ຂ ັນ້ແຂວງ, ແລະ ສຼຸດທາ້ຍຂ ັນ້ສນູກາງ ຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍ

ໃນ. ເຂົາເຈົາ້ບອກວື່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ນ  າໃຊຂ້ະບວນການນີ ້ ເພືື່ ອກດີກ ັນ້ການກ ື່ສາ້ງໂບດໃໝື່. ໃນກ ລະນສີື່ວນໜອ້ຍ, 

ບາ້ນອະນຼຸຍາດການກ ື່ສາ້ງໂບດໃໝື່ 

ໂດຍບ ື່ ມກີານອະນຼຸຍາດເປັນທາງການຈາກອ  ານາດການປກົຄອງລະດບັທີື່ ສງູກວື່າ. ໃນກ ລະນໜີ ື່ ງ, ຜູນ້  າສາສະໜາ 

ໄດລ້າຍງານວື່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານຂ ັນ້ແຂວງ ປະຕເິສດການໃຫອ້ະນຼຸຍາດສາ້ງໂບດໃໝື່ ເວັນ້ເສຍແຕື່ໂບດປະ 

ກອບທ ນໃນການສາ້ງໂຮງ ຮຽນໃໝື່. ໂບດໄດກ້ ື່າວວື່າ ຕນົບ ື່ ສາມາດສາ້ງໂບດໃໝື່ ເນືື່ອງຈາກຂາດແຫ ື່ງທ ນ 

ເພືື່ ອດ  າເນນີສອງໂຄງການກ ື່ສາ້ງ. 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ທງັອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກມົຊນົເຜົື່ າ ແລະ ສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ມບີດົບາດໃນ 

ການກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫ ກັການ ກື່ຽວກບັກຼຸື່ມສາສະໜາໃນທົື່ວປະເທດ. ຄະນະ 

ກ  າມະການ ທີື່ ຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ໄດສ້ບືຕ ື່ ດ  າເນນີການ 

ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ທບົທວນຄນືດ  າລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ປບັປຼຸງນຕິກິ  າ ເພືື່ ອສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນສະພາບ 

ປດັຈຼຸບນັຂອງວຽກງານສາສະໜາ. ກະຊວງພາຍໃນ ໄດລ້າຍງານວື່າ ທຼຸກການປບັປຼຸງໄດຮ້ບັການຕກົລງົເຫັນດຈີາກ 

ລດັຖະມນົຕຂີອງຕນົແລວ້, ແຕື່ຍງັລ ຖາ້ການຮບັຮອງຂ ັນ້ສຼຸດທາ້ຍໂດຍສະພາແຫື່ງຊາດ. ກຼຸື່ມສາດສະໜາບາງກຼຸື່ມ 

ໄດລ້າຍງານວື່າ ການຫ າ້ຊາ້ນີ ້ແມ ື່ນຍອ້ນລດັຖະບານລ ຖາ້ການປ ກສາຫາລືນ  າປະເທດຕື່າງໆໃນພາກພ້ືນ. 

ອງີຕາມຜູນ້  າຊຼຸມຊນົມຼຸສລິມ, ຊາວມຼຸສລິມ ສາມາດປະຕບິດັສາສະໜາຕນົແບບເປີດເຜີຍໃນສອງມດັສະຍດິ ທີື່  

ວຽງຈນັ, ຊ ື່ ງເປັນພຽງແຕື່ສອງມດັສະຍດິໃນປະເທດ. ອງີຕາມສະມາຄມົຊາວມຼຸສລິມ, ຜູນ້  າສາສະໜາຕນົ ພບົປະກບັ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດເປັນປະຈ  າ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັໃນການເຮັດວຽກນ  າລດັຖະບານ 

ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. ການນະມດັສະການປະຈ  າວນັ ແລະ ທຼຸກໆວນັສຼຸກ ດ  າເນນີຢື່າງບ ື່ ມສີິື່ ງກດີຂວາງ, ແລະ 

ການສະຫ ອງບຼຸນອສິລາມທງັໝດົ ກ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ. ຊາວມຼຸສລິມ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດໃຫໄ້ປ ຮາຈ ໌ (Hajj). 

ລດັຖະບານໄດໃ້ຫອ້ະນຼຸຍາດແກື່ກຼຸື່ມສາສະໜາດ ັື່ງກ ື່າວຈາກປະເທດໄທ ດ  າເນນີການສດິສອນແທັບໄລ (Tabligh). 

ໃນຂະນະທີື່ ຜູຖ້ສືາສະໜາຜີ ໂດຍທົື່ວໄປແລວ້ ໄດລ້າຍງານໜອ້ຍກື່ຽວກບັການແຊກແຊງຂອງລດັຖະບານ, ລດັຖະ 

ບານບ ື່ສ ົື່ງເສມີການປະຕບິດັສາສະໜາຜີ ຊ ື່ ງຖວືື່າຫ າ້ຫ ງັ, ອນັຕະລາຍ, ຫ ື ຜິດກດົໝາຍ, ເປັນຕ ົນ້ການປະຕ ິ

ບດັໃນບາງກກົເຫ ົື່ າ ກ ື່ຽວກບັການຂາ້ເດັກນອ້ຍເກດີໃໝື່ທີື່ ບ ື່ ສມົບນູ ຫ ື ຝງັສບົພິື່ ນອ້ງຢູື່ກອ້ງເຮອືນຂອງຕນົເອງ. 

ລດັຖະບານມກັຈະປະຕເິສດການລະເມດີການຮບັຮູເ້ສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຂອງຕນົ. 

ສື່ວນຫ າຍອ  ານາດການປກົຄອງຂອງລດັຖະບານ ມກັຈະຕ  າໜິຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຫ າຍກວື່າ ຜູທີ້ື່ ຮບັຜິດຊອບ. ຕວົຢື່າງ, 

ອ  ານາດການປກົຄອງ ຢູື່ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ ໄດລ້າຍງານວື່າ ບ ື່ ຮູກ້ ື່ຽວກບັກ ລະນທີີື່ ຊາວຄຣສີຕຽນ 45 

ຄນົຖກືຂ ົື່ມຂູື່ໄລື່ໜີອອກ ຈາກບາ້ນ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ບ ື່ ເຊົາສດັທາສາສະໜາຂອງຕນົ. ເຖງິວື່າເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານຂ ັນ້ 

ສນູກາງ ໄດຮ້ບັຮູບ້າງການກະທ  າ, ເຂົາເຈົາ້ມກັບອກວື່າ ການກະທ  ານ ັນ້ໄດດ້  າເນນີໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ 

ທີື່ ບ ື່ ໄດອ້ງີໃສື່ສາສະໜາ, ແຕື່ເປັນໜາ້ທີື່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ໃນການຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ. 

ກຼຸື່ມສາສະໜາໄດກ້ ື່າວວື່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານຂ ັນ້ແຂວງ ໄດບ້ອກໃຫຜູ້ນ້  າສາສະໜາ ບ ື່ ໃຫລ້າຍງານກື່ຽວກບັ 

ຄວາມຂດັຂອ້ງໃຈໃຫແ້ກ ື່ຄນົຕື່າງປະ ເທດ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຫ າຍກວື່ານີ.້ 

ຕາມການລາຍງານ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະ ບານຂ ັນ້ແຂວງ ກ ບ ື່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້  ານາດການປກົຄອງຂ ັນ້ສນູກາງ ກື່ຽວກບັ 

ກ ລະນຕີື່າງໆ ທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງຂ ຂ້ດັແຍື່ງດາ້ນສາສະໜາ ຍອ້ນຢາ້ນສນູເສຍການໃຫທ້ ນ ແລະ ສນູເສຍການຮບັ 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ຮູວ້ ື່າເປັນແຂວງຕວົແບບ. ອງີຕາມກຼຸື່ມສາສະໜາ, ໃນປີນີ ້ ລດັຖະບານຂ ັນ້ສນູກາງ ໄດເ້ພ້ີມຄວາມພະຍາຍາມ 

ຮກັສາບຼຸກຄນົທີື່ ຖກືຈບັກຼຸມ, ໄລື່ໜີ, ລງົໂທດ, ຂ ົື່ມເຫັງ, ຫ ື ບ ື່ ດ ັື່ງນ ັນ້ກ ເປັນຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຂອງການຖກືລະເມດີ 

ຍອ້ນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຂອງຕນົ ໃຫຢູ້ື່ນອກສາຍຕາ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຄມົໂລກ. ເຂົາເຈົາ້ເວ້ົາວື່າ 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ເພືື່ ອຮກັສາພາບພດົ ຂອງການເພ້ີມສນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມວດັທະນະຖາວອນ 

ໃນການກະກຽມປະເທດລາວເປັນປະທານສະມາຄມົປະຊາຊາດແຫື່ງອາຊຕີາເວັນອອກສື່ຽງໃຕ.້ 

ລດັຖະບານໄດສ້ ົື່ງເສມີການສດິສອນການປະຕບິດັທາງພຼຸດທະສາສະໜາ ໃນໂຮງຮຽນຂອງລດັ ດ ັື່ງເປັນສື່ວນໜ ື່ ງ 

ຂອງວດັທະນາທ  າລາວ. ວຊິາດາ້ນວດັທະນະທ  າພາກບງັຄບັ ປະກອບມບີດົຮຽນທີື່ ສອນໃນວດັພຼຸດທະສາສະໜາ. 

ເຖງິວື່າກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລິາ ໄດລ້ະບຼຸວື່າ ຜູື່ປກົຄອງສາມາດເລືອກທີື່ ຈະຖອນຕວົ ຖາ້ບ ື່ ມກັວຊິານີ ້

ແລະ ຍງັລະບຼຸວື່າບ ື່ມຫີ ກັສດູສາສະໜາພຼຸດ ໃນໂຮງຮຽນຂອງລດັໃດໆ, ໃນຕວົຈງິ ກ ມກີານສອນບດົຮຽນ 

ພຼຸດທະສາສະໜາ ໃນບາງແຂວງ. ນກັຮຽນຊາວຄຣສິຕຽນ ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນຄວາມອ ດອດັ ໃນການຖກືບງັຄບັໃຫໄ້ຫວ ້

ໃນວດັພຼຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງເງືື່ອນໄຂການຜື່ານເພືື່ ອຂ ນ້ຫອ້ງ. ແຫ ື່ງຂ ມ້ນູ ໄດລ້າຍງານ 

ກື່ຽວກບັກ ລະນໜີ ື່ ງ ທີື່ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ໃຫປ້ະຕເິສດຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການສ ກສາ, ຊ ື່ ງລວມມໂີອກາດ 

ໃນການສອບເສັງເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ໃຫແ້ກ ື່ນກັຮຽນຊາວໂປຣແຕັສຕງັ ຍອ້ນຄວາມເຊືື່ ອຖທືາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ໃນການຈດັການກບັຂ ຂ້ດັແຍື່ງຢູື່ທອ້ງຖິື່ນ ທີື່ ກ ື່ຽວກບັບນັຫາສາສະໜາ, ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  ກະຊວງພາຍໃນ ໄດລ້າຍງານວື່າ 

ເບືອ້ງຕ ົນ້ແມ ື່ນເຂົາເຈົາ້ລ ຖາ້ໃຫແ້ຂວງເປັນຜູື່ແກໄ້ຂບນັຫາ. ກມົສາດສະໜາ ຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ 

ໂດຍປກົກະຕແິລວ້ ໄດສ້ ົື່ງເສມີລດັຖະບານຂ ັນ້ທອ້ງຖິື່ນ ຫ ື ແຂວງ ໃຫແ້ກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍື່ງດວ້ຍຕນົເອງ 

ຕາມດ  າລດັເລກທີ 92; ເຖງິແນວໃດກ ື່ຕາມ, ບາງຄ ັງ້ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ກ ໄດເ້ຂ້ົາແຊກແຊງ 

ນ  າເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ເມ ືື່ອຜູື່ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາທີື່ ຖກືກກັຕວົຍອ້ນສາເຫດທາງດາ້ນສາສະໜາ. 

ຜູື່ຕາງໜາ້ຊຼຸມຊມົບາຮາຍທີື່ ວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຫ ວງພະບາງ ໄດລ້າຍງານວື່າ ການປະຕບິດັສາສະ  

ໜາຂອງເຂົາເຈົາ້ ໂດຍທ ົື່ວໄປແລວ້ບ ື່ມກີານແຊກແຊງໃດໆ, ແລະ ກຼຸື່ມບາຮາຍ ກ ປະເຊນີກບັຂ ຈ້  າກດັບາງຢື່າງ 

ຈາກ ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ. ຊຼຸມຊນົບາຮາຍທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ທ  າມສະພາສາສະໜາບາຮາຍ ປະຈ  າປະເທດ 

ໄດຈ້ດັງານບາຮາຍເກົາ້ສບິວນັ ເປັນປະຈ  າ ແລະ ສະເຫ ີມສະຫ ອງວນັສ  າຄນັທາງສາສະໜາທງັໝດົ ໂດຍບ ື່ມກີານ 

ແຊກແຊງ. ທ  າມສະພາສາສະໜາບາຮາຍປະຈ  າປະເທດ ຢູື່ວຽງຈນັ ປະຊຼຸມກນັເປັນປະຈ  າ. 

ຢູື່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈ  າປາສກັ, ຊາວກະໂຕລິກ ບອກວື່າ ລດັຖະບານໄດຈ້  າກດັເຂົາເຈົາ້ ບ ື່ ໃຫເ້ຂ້ົາ 

ເຮັດວຽກນ  າລດັຖະບານ ແລະ ບ ື່ ຖກືເລືື່ ອນຊ ັນ້. 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ລດັຖະບານບງັຄບັຢື່າງເຄັື່ ງຄດັ ການຫາ້ມໃຫຊ້າວຕື່າງປະເທດ ຊກັຊວນຄນົເຂ້ົາສາສະໜາ. ອງົການແນວລາວສາ້ງ

ຊາດ ໄດໃ້ຫອ້ະນຼຸຍາດແກື່ຜູນ້  າສາສະໜາຕື່າງປະເທດບາງຄນົ ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ກອງປະຊຼຸມສ ກສາອບົຮມົ, ແຕື່ບ ື່ ໄດ ້

ໃຫກ້ານອະນຼຸຍາດ ແບບກວາ້ງຂວາງ ໃນການຊກັຊວນຄນົເຂ້ົາສາສະໜາ ໂດຍບ ື່ ມຂີ ຈ້  າກດັ. 

ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ບາງຄ ັງ້ກ ໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມເຂດ ທີື່ ມກີານລະເມດີເສລີພາບ 

ໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ແລະ ກ ໄດອ້ບົຮມົເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ກ ື່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ 

ລດັຖະບານ. ເຈົາ້ໜາ້ທີື່  ຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເດນີທາງໄປແຂວງຕື່າງໆເລ້ືອຍ 

ເພືື່ ອສ ົື່ງເສມີກຼຸື່ມສາສະໜາ ໃຫປ້ະຕບິດັສອດຄື່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດ. ເຂົາເຈົາ້ 

ຍງັໄດເ້ປັນເຈົາ້ພາບ ຈດັກອງປະຊຼຸມຝ ກອບົຮມົແປດຄ ັງ້ ໃຫແ້ກ ື່ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ ຢູື່ແຂວງວຽງຈນັ, ອຼຸດມົໄຊ, 

ຄ  າມ ື່ວນ, ຈ  າປາສກັ, ຊຽງຂວາງ, ແລະ ຫວົພນັ ເພືື່ ອອະທິບາຍໃຫຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈ ກື່ຽວກບັໜາ້ທີື່ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີື່  

ພາຍໃຕລ້ດັຖະທ  າມະນນູ ແລະ ສດິທິໃນການເຊືື່ ອຖ ື ຫ ື ບ ື່ ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ. ໃນໄລຍະກອງປະຊຼຸມດ ັື່ງກ ື່າວ, 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດເ້ຜີຍແຜື່ລະບຽບກດົໝາຍກື່ຽວກບັສາສະໜາ 

ແລະ ເຂ້ົາຮື່ວມໃນກອງປະຊຼຸມສ  າມະນາທບົທວນຄນືຫ ກັການພ້ືນຖານຄວາມເຊືື່ ອຖສືາສະໜາພຼຸດ, ຄຣສິຕຽນ, 

ບາຮາຍ, ແລະ ອສິລາມ ຈາກບນັດາຜູນ້  າສາສະໜາຕື່າງໆ. ໃນເດອືນທນັວາ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ 

ກອງປະຊຼຸມ ສອງວນັ ທີື່ ແຂວງຈ  າປາສກັ ກື່ຽວກບັນະໂຍບາຍດາ້ນສາດສະໜາ, ການເຜີຍແຜື່ເອກະສານ, ແລະ 

ການແບື່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບລະຫວື່າງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ. 

ລດັຖະບານໄດໃ້ຫກ້ານຍກົເວັນ້ຂ ຈ້  າກດັຫ າຍຢື່າງ ໃຫແ້ກ ື່ພຼຸດທະສາສະໜາ, ຊ ື່ ງລວມມຂີ ກ້  ານດົ ໃນການຂ ອະນຼຸຍາດ 

ດ  າເນນີການຊຼຸມນຼຸມ ຂອງປະຊາຊນົ. ລດັຖະບານສະໜບັສະໜນູສິື່ ງອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ບັ ພຼຸດທະ 

ສາສະໜາ, ນ  າເອົາພິທີກ  າ ແລະ ພິທີທາງພຼຸດທະສາສະໜາ ເຂ້ົາໃນງານຂອງລດັ, ແລະ ສ ົື່ງເສມີພຼຸດທະສາສະໜາ 

ໃຫເ້ປັນອງົປະກອບເອກະລກັດາ້ນວດັທະນາທ  າ ແລະ ຈດິວນິຍານ ຂອງປະເທດ; ລດັຖະບານ ຍງັສ ົື່ງເສມີ 

ວດັທະນາທ  າລາວ, ຊ ື່ ງລວມມກີານປະຕບິດັທາງສາສະໜາພຼຸດ. ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານ ໄດ້ເ້ຂ້ົາຮື່ວມງານທາງສາສະ 

ໜາພຼຸດ ແລະ ສະເຫ ີມສະຫ ອງຄຣສິມສັ ຕາມຄວາມສາມາດທາງການຂອງຕນົ, ເຖງິວື່າ ບ ື່ ມເີງນິບວ້ງ ຈດັກດິຈະ 

ກ  າທາງສາສະໜາພຼຸດໃນປີນີ.້ 

ອງີຕາມຜູນ້  າລດັຖະບານ ແລະ ຜູນ້  າສາສະໜາ, ເພືື່ ອພະຍາຍາມສ ົື່ງເສມີການປ ກສາຫາລືກນັ ລະຫວື່າງພາກ 

ສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງທງັໝດົ ກື່ຽວກບັການທບົທວນຄນືດ  າລດັເລກທີ 92, ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ 

ກະຊວງພາຍໃນ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ກອງປະຊຼຸມ ສ  າລບັກຼຸື່ມສາສະໜາທີື່ ຖກືຮບັຮູ ້ ໃນເດອືນຕຼຸລາ ທີື່ ວຽງຈນັ. ກອງປະຊຼຸມ 

ກື່ຽວຂອ້ງກບັການ ສນົທະນາປ ກສາຫາລື ກື່ຽວກບັແຜນຂອງລດັຖະບານ ໃນການປບັປຼຸງດ  າລດັ, ແລະ 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ໄດໃ້ຫກ້າລະໂອກາດ ສ  າລບັກຼຸື່ມສາສະໜາທີື່ ໄດຖ້ກືຈດົທະບຽນ, ບນັດາກະຊວງທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ, ແລະ ບນັດາອງົການ

ຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຖະບານ ໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັໃຫປ້ະກອບຄ  າເຫັນ ໃນການທບົທວນຄນືລະບຽບການດ ັື່ງກ ື່າວ. 

ຜູື່ເຂ້ົາຮື່ວມ ໄດໃ້ຫຂ້ ແ້ນະນ  າຕ ື່ ກບັຄວາມກະຈ ື່າງແຈງບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຮບັຜິດຊອບ ຂອງບນັດາອງົກອນທີື່  

ຮບັຜິດຊອບ. 

ໃນການປະສານງານກບັອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການ NGO ສາກນົ ໄດດ້  າເນນີການຝ ກອບົຮມົ 

ສ  າລບັເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ ຜູນ້  າສາສະໜາທອ້ງຖິື່ນ ຕະຫ ອດປີ ເພືື່ ອຊື່ວຍທງັສອງຝື່າຍ 

ເຂ້ົາໃຈຕ ື່ ກບັກດົໝາຍ ກ ຄກືານເຂ້ົາໃຈເຊິື່ ງກນັແລະກນັໃຫດ້ຂີ ນ້. ຜູນ້  າສາສະໜາ ໄດສ້ະແດງຄວາມຫື່ວງໄຍ 

ຕ ື່ ກບັການຢ ດຊບັສນິ ໃນບາ້ນຕື່າງໆ ຂອງເມອືງໄຊຍະບລີູ ແລະ ສະແດງຄວາມຜິດຫວງັ ຕ ື່ ຂະບວນການ 

ຈດົທະບຽນທີື່ ລ  າບາກ. ໃນເດອືນມງັກອນ ອງົການ NGO ສາກນົ ໄດດ້  າເນນີຊຼຸດຝ ກອບົຮມົ ກ ື່ຽວກບັການສາ້ງສາຍ 

ພວົພນັກບັເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານ ທີື່ ເມອືງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈນັ. ໃນເດອືນເມສາ, ພ ດສະພາ, ມຖິຼຸນາ, ກ ລະກດົ 

ແລະ ຕຼຸລາ, ເຂົາເຈົາ້ໄດດ້  າເນນີການຝ ກອບົຮມົຫວົຂ ດ້ຽວກນັ ໃຫແ້ກ ື່ຫກົເມອືງອືື່ ນໆ. ໃນເດອືນກນັຍາ ອງົການ 

NGO ດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດສ້ ົື່ງຕວົແທນລາວ ຊ ື່ ງລວມມຜີູຕ້າງໜາ້ຈາກອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ, 

ແລະ ສນູລາວຂາວປະເສດີລາວ ເຂ້ົາຮື່ວມກອງປະຊຼຸມກ ື່ຽວກບັກດົຂອງກດົໝາຍ ຢູື່ຫວຽດນາມ ທີື່ ພວົພນັກບັວຽກ 

ງານ ແລະ ລະບຽບການດາ້ນສາສະໜາ. ການຝ ກອບົຮມົດ ັື່ງກ ື່າວ ຖກືອອກແບບ ເພືື່ ອອບົຮມົຕ  າຫ ວດທອ້ງຖິື່ນ 

ກ ື່ຽວກບັວທີິຕຄີວາມໝາຍດ  າລດັເລກທີ 92 ແລະ ການປກົປ້ອງສາສະໜາອືື່ ນໆ ພາຍໃຕລ້ດັຖະທ  າມະນນູ. 

ພາກທີ III. ສະຖານະການເຄົາລບົເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາ ຂອງສງັຄມົ 

ແຫ ື່ງຂ ມ້ນູຊາວຄຣສິຕຽນ ໄດລ້າຍງານກື່ຽວກບັຄວາມເຄັງຕ ງທາງສາສະໜາ ໃນບາງໂອກາດຂອງບນັດາກຼຸື່ມຊນົເຜົື່ າ 

ສື່ວນນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການຕອບໂຕກ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຊຼຸມນຼຸມຊາວຄຣສິຕຽນ ຫ ື ການບ ື່ ໃຫ ້

ເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນຂອງບາ້ນ. ການປະຕເິສດໂດຍສະມາຊກິຂອງກຼຸື່ມທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນກຼຸື່ມສາສະໜາພຼຸດ, ໂດຍສະເພາະ 

ຊາວໂປຣແຕັສຕງັ, ໃຫເ້ຂ້ົາຮື່ວມພິທີທາງສາສະໜາພຼຸດ ຫ ື ຜີ ໄດສ້ບືຕ ື່ ເປັນເຫດແຫື່ງຄວາມເຄັງຕ ງ ໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົ. ໃນບາງກ ລະນ,ີ ຊາວບາ້ນໄດຂ້ ົື່ມຂູື່ຊາວຄຮສິຕຽນ ວື່າຈະໄລື່ໜີອອກຈາກບາ້ນ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ບ ື່ ຢຼຸດສດັທາ 

ສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົາ້. ເຖງິແນວໃດກ ື່ຕາມ, ຜູນ້  າກຼຸື່ມຊາວຄຣດິຕຽນ ກ ໄດສ້ ົື່ງເສມີສະມາຊກິຂອງຕນົ ໃຫດ້  າເນນີ 

ວທີິການແບບປະນປິະນອມກນັ ເພືື່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດສະໜບັສະໜນູພິທີທາງສາສະໜາພຼຸດ ຫ ື ຜີ 

ໂດຍບ ື່ຕອ້ງເຂ້ົາຮື່ວມພິທີດ ັື່ງກ ື່າວ. 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນພາສາອງັກດິ ເອກະຊນົບາງແຫື່ງ ໄດຮ້ບັການສະໜບສັະໜນູຈາກກຼຸື່ມສາສະໜາ 

ຂອງຫ າກຫ າຍນກິາຍຕື່າງປະເທດ. ເດັກນອ້ຍຜູຊ້າຍຫ າຍຄນົ ໄດຮ້ບັການສດິສອນທາງດາ້ນສາສະໜາ ແລະ 

ວຊິາອືື່ ນໆ ໃນວດັພຼຸດທະສາສະໜາ, ຊ ື່ ງຕາມປະເພນແີລວ້ ໄດເ້ຕມີເຕັມບດົບາດຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 

ໄດສ້ບືຕ ື່ ມບີດົບາດໃນຊຼຸມຊນົນອ້ຍ ທີື່ ຖກືຈ  າກດັ ຫ ື ບ ື່ ມກີານສ ກສາທາງການ. ສອງວທິະຍາໄລພຼຸດທະສາສະໜາ 

ແລະ ສອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົພຼຸດທະສາສະໜາ ໃຫກ້ານຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນສາສະໜາ ໃຫກ້ບັເດັກນອ້ຍ ແລະ 

ຜູື່ໃຫຍື່. ບນັດານກິາຍຊາວຄຣສິຕຽນ, ໂດຍສະເພາະສນູລວມຄຣສິຈກັຂາວປະເສດີ ແລະ ໂບດເຊເວັນເດ 

ແອດວນັຕສິ, ໄດດ້  າເນນີການສ ກສາ ສ  າລບັເດັກນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຼຸື່ມ. ກຼຸື່ມບາຮາຍ ໄດດ້  າເນນີການ 

ຝ ກອບົຮມົສາສະໜາ ສ  າລບັສະມາຊກິເດັກນອ້ຍ ແລະ ຜູື່ໃຫຍື່. ໂບດກາໂຕລິກ ໄດຈ້ດັສ  າມະນາ ຢູື່ທື່າແຂກ 

ສ  າລບັນກັຮຽນລະດບັມດັທະຍມົ ເພືື່ ອສື ກສາປດັຊະຍາ ແລະ ສາສະໜາ ສ  າລບັ ສອງຫາສບິປີ. ຊຼຸມຊນົມສູລິມ 

ໄດສ້ະໜອງການຝ ກອບົຮມົດາ້ນການສ ກສາ ສ  າລບັເດັກນອ້ຍຂອງຕນົ. 

ພາກທີ IV. ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລິກາ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ສະຖານທດູອາເມລິກາ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເປັນປະຈ  າ ສ  າລບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາ ແລະ 

ການປບັປຼຸງກດົໝາຍ ແລະ ດ  າລດັທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ລດັຖະບານຫ າຍລະດບັ. ບນັຫາທີື່ ເຂົາເຈົາ້ 

ໄດຍ້ກົຂ ນ້ມາຫ າຍຄ ັງ້ ນ  າກະຊວງພາຍໃນ, ສະພາແຫື່ງຊາດ, ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຈາກກະຊວງການຕື່າງປະເທດ 

ປະກອບມກີານ ຈບັກຼຸມຜູເ້ຊືື່ອຖສືາສະໜາ, ການຈດົທະບຽນ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການອະນຼຸຍາດ ທີື່ ຫຍຼຸງ້ຍາກ, 

ແນວໂນມ້ ແລະ ການລະເມດີເສລີພາບ, ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງການປະຕບິດັສາສະໜາ ຂອງລດັຖະບານຢູື່ 

ບນັດາແຂວງຕື່າງໆ. ສະຖານ ທດູດ ັື່ງກ ື່າວ ຍງັໄດສ້ບືຕ ື່ ຮກັສາການສນົທະນາ ນ  າກມົສາດສະໜາ ຂອງອງົການ 

ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ແລະ ກມົຊນົເຜົື່ າແລະສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ. ສະຖານທດູ ຍງັໄດສ້ະແດງຄວາມ 

ຫື່ວງໄຍ ເປັນປະຈ  າ ຕ ື່ ກບັສະພາແຫື່ງຊາດ, ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກື່ຽວກບັກ ລະນ ີ

ສະເພາະຕື່າງໆ ໃນການລະເມດີ ຫ ື ລບົກວນ, ແລະ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ເຫ ົື່ ານີໃ້ຫວ້ ື່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສມົ. ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ບາງຄ ັງ້ກ ນ  າໃຊຂ້ ມ້ນູ 

ຂື່າວສານນີ ້ເພືື່ ອໄກ ື່ເກ ື່ຍກບັເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ທອ້ງຖິື່ນ. 

ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ກ ໄດພ້ບົກບັຜູນ້  າສາສະໜາ ແລະ ກຼຸື່ມສະໜບັສະໜນູ ເພືື່ ອແກໄ້ຂຄວາມ 

ກງັວນົກ ື່ຽວກບັເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ. ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ສະຖານທດູໄດປ້ ກສາຫາລືເປັນປະຈ  າ ນ  າກຼຸື່ມສາສະ 

ໜາທີື່ ໄດຈ້ດົທະບຽນ ແລະ ບ ື່ ໄດຈ້ດົທະບຽນ ກື່ຽວກບັການຈບັກຼຸມຜູເ້ຊືື່ ອຖສືາສະໜາ, ຂ ັນ້ຕອນການຈດົທະບຽນທີື່ n 



ປະເທດລາວ: ບດົລາຍງານກື່ຽວກບັເສລີພາບທາງດາ້ນສາສະໜາສາກນົປະຈ  າປີ 2015 

ກະຊວງການຕື່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ  ສ  ານກັງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສດິທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ 
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ຫຍຼຸງ້ຍາກ, ແນວໂນມ້ ແລະ ການລະເມດີສດິເສລີພາບ, ແລະ ການຄຼຸມ້ຄອງຂອງລດັຖະບານ ກື່ຽວກບັການ 

ປະຕບິດັສາສະໜາ ໃນບນັດາແຂວງ. 


