ປະເທດລາວ 2015: ບ ົດລາຍງານດາ້ ນສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກ ົນ
ບ ົດສະຫຼຸ ບໂດຍຫຍ້
ລ ັດຖະທາມະນູນ ໄດໃ້ ຫ ້ ‘ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບ ໃນການເຊືື່ ອຖື ຫື ບື່ ເຊືື່ ອຖື ສາສະໜາ’. ດາລ ັດຂອງນາຍ ົກ ລ ັດ
ຖະມ ົນຕີ

ໄດລ
້ ະບຼຸກຽື່ ວກ ັບລະບຽບໃນການປະຕິບ ັດສາສະໜາ

ແລະ

ການ ົດບ ົດບາດຂອງລ ັດຖະບານ

ໃຫເ້ ປັນ

ຜູໄື່ ກເື່ ກຍ
ັ ້ ດທາ້ ຍ ກຽື່ ວກ ັບກິດຈະກາດາ້ ນສາສະໜາ ທີື່ ໄດຮ
ື່ ຂນສຼຸ
້ ັບການອະນຼຸຍາດ. ລ ັດຖະບານ ຮ ັບຮູເ້ ປັນທາງການ
ສີື່ ກຼຸມ
ຼຸ ກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ (ສາສະໜາ ພຼຸດ, ຄຣີສຕຽນ, ອິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ), ແລະ ການ ົດໃຫທ
້ ກ
ື່ ສາສະໜາ ຕອ
້ ງ
ໄດຈ
ຼຸື່ ສາສະໜາໃດໜື່ ງ
້ ົດທະບຽນຢູພ
ື່ າຍໃຕກ
້ ມ

ທີື່ ໄດຖ
ື ຮ ັບຮູເ້ ປັນທາງການ.
້ ກ

ໄດມ
ີ ານລາຍງານ
້ ກ

ກຽື່ ວກ ັບການ

ຄາດຕະກາວິສາມ ັນ ຜູນ
ື່ າສາສະໜາຜູໜ
ື່ ື່ ງ ໂດຍບຼຸກຄ ົນ ທີື່ ອາ້ ງຕ ົນວາື່ ດາເນີນການໃນນາມຂອງຕາຫວດ. ອີງຕາມ
ອ ົງການຈ ັດຕງສາກ
ັ້
ົນທີື່ບື່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບານ

(NGOs),

້ າກ ັດ
ຂຈ

ຕື່ ກ ັບກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ

ຍ ັງມີສງູ ຫາຍ

ໃນບາງແຂວງ ແບບບື່ ສ ົມສວ
ີ ານລາຍງານ ກຽື່ ວກ ັບການພະຍາຍາມບ ັງຄ ັບໃຫປ
ື່ ນກ ັນ. ໄດມ
້ ກ
້ ະລະການເຊືື່ ອຖືສາສະ
ໜາ, ຂ ັງຄຼຸກ, ແລະ ກ ັກຕ ົວ ສາລ ັບການຊຼຸມນຼຸມທີື່ ບື່ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ ຫື ການເດີນທາງທີື່ ບື່ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ ທີື່ ສ ົງ
ໃສວາື່ ແມນເພືື່
ອຈຼຸດປະສ ົງໃນການຊ ັກຊວນໃຫຄ
ື່
້ ົນເຂົ້າສາສະໜາ. ຍ ັງເປັນໄປບື່ ໄດ ້ ສາລ ັບກຼຸມ
ື່ ເຊືື່ ອຖື ສາສະໜາ
ຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງ

ທີື່ ຈະບ ັນລຼຸ

ສະຖານະພາບທາງດາ້ ນກ ົດໝາຍ

ື່ ົ ເງົາຂອງກຼຸມ
ເຂົ້າຮວ
ື່ ມພາຍໃຕຮ
້ ມ
ື່ ສາດສະໜາທີື່ ຖືກຮ ັບຮູແ
້ ລວ
້ .

ໂດຍປາສະຈາກການ

ອານາດການປົກຄອງເມືອງ

ແລະ

ທອ
້ ງຖິື່ ນ

ໃນບາງແຂວງ, ຕາມການລາຍງານ, ຍ ັງສືບຕື່ ສ ົງໃສ ກຼຸມ
ັ ້ ັງ
ື່ ສາສະໜາ ທີື່ ບື່ ແມນພຼຸ
ື່ ດ ຫື ທີື່ ບື່ ແຜນ
ື່ ຜີ ແລະ ບາງຄງຍ
ສະແດງຄວາມບື່ ອ ົດທົນຕື່ ກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ,
ການຫືບື່ ກື່ ຕາມ.

ລ ັດຖະບານບື່ ຮ ັບຮູ້

ໂດຍສະເພາະກຼຸມ
ື່ ໂປຣແຕັ ສຕ ັງ,

ສາສະໜາຂອງຊາດ

ເຖິງວາື່ ຈະຖືກຮ ັບຮູເ້ ປັນທາງ

ຢາື່ ງເປັນທາງການ,

້ ສາສະໜາພຼຸດ
ແຕລ
ື່ ະເວັນ

້ າກ ັດ. ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ສວ
ຈາກຫາຍຂຈ
ື່ ນໃຫຍ ື່ ເຄົາລ ົບສິດທິທາງດາ້ ນລ ັດຖະທາມະນູນ ຂອງກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ ໃນການສູດ
ໄຫວບ
ູ າ
້ ຊ
ລ ັດຖະມ ົນຕີ,
ປະຈາຕ ົວ,

ພາຍໃນຂອບເຂດຈາກ ັດ
ອ ົງການສາສະໜາ
ແລະ

ທີື່ ການ ົດໂດຍລ ັດຖະບານ

ຢາື່ ງເຄັື່ ງຄ ັດ.

ຕອ
້ ງໄດຈ
້ ົດທະບຽນນາລ ັດຖະບານ,

ປະຊາຊ ົນອາດປະຕິບ ັດ

ແລະ

ອີງຕາມດາລ ັດຂອງ

ນ ັກບວດດາ້ ນສາສະໜາ
ມີພິທີກາ

ນາຍ ົກ

ຕອ
້ ງມີບ ັດ

ພາຍໃນຂອບເຂດ

ສິື່ ງອານວຍຄວາມສະດວກດາ້ ນສາສະໜາຂອງຕ ົນ. ບຼຸກຄ ົນທີື່ຊຼຸມນຼຸມໃນບາ້ ນ ແລະ ສິື່ ງອານວຍຄວາມສະດວກອືື່ ນໆ
ສາລ ັບຈຼຸດປະສ ົງທາງສາສະໜາ

ຈະຖືກກ ັກຕ ົວ,

ຂ ັງຄຼຸກ,

ແລະ

ໄດຈ
້ ົດທະບຽນສະຖານທີື່ຕງັ ້ ແລະ ໄດໃ້ ຫອ
້ ະນຼຸຍາດແລວ
້ . ຈ ົນເຖິງທາ້ ຍປີ

ປັບໃໝ

້ ເສຍກະຊວງພາຍໃນ
ເວັນ

້ ົດທະບຽນ
ມີຫາຍຄາຮອ
້ ງໃນການຂຈ

ບື່ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດເທືື່ ອ; ແລະ ຈານວນໜື່ ງກຄາ້ ງມາເປັນເວລາຍາວນານກວາື່ 10 ປີ .
້ ໃນບາງຄງັ ້ ໃນບ ັນດາກຼຸມ
ຄວາມເຄັື່ ງຕງລະຫວາື່ ງສາສະໜາ ເກີດຂນ
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການ
ຕອບໂຕຕ
້ ື່ ການເຕີບໃຫຍຂ
ື່ ະຫຍາຍຕ ົວ ຂອງການຊຼຸມນຼຸມຂອງຜູເ້ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ແລະ ກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາອືື່ ນ

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ຫື

ການບື່ ເຫັ ນດີ

ຕື່ ກ ັບການເຂົ້າເຖິງຊ ັບພະຍາກອນຂອງບາ້ ນ.

ຮ ັກສາແບບແຜນທາງດາ້ ນສ ັງຄ ົມ,

ອີງຕາມການລາຍງານ,

້ ລະຫວາື່ ງ
ຄວາມເຄັື່ ງຕງໄດເ້ ກີດຂນ

ໃນການພະຍາຍາມ

້ົ ເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ
ຊາວບາ້ ນມງທີື່

ແລະ ຊາວບາ້ ນທີື່ ບື່ ແມນຄຣິ
ສຕຽນ ແລະ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານ, ເນືື່ ອງຈາກ ຄວາມແຕກຕາື່ ງທາງດາ້ ນສາສະໜາ,
ື່
ພາສາ

ແລະ

ວ ັດທະນາທາ.

ການປະຕິເສດສະມາຊິກບາງຄ ົນ

ຂອງກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ,

ໂດຍສະເພາະ

້ ັດແຍງື່ ກ ັນ.
ໂປຣແຕັ ສຕ ັງ, ໃນການເຂົ້າຮວ
ມ
ັ້
ີ ຂ
ື່ ມພິທີທາງພຼຸດທະສາສະໜາ ຫື ຜີ ຂອງທອ
້ ງຖິື່ ນ ບາງຄງພາໃຫ
້ ຂ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ສະຖານທູດອາເມລິກາ

ໄດຍ
້ ົກກລະນີເສລິພາບທາງການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ

ພະຍາຍາມ ໃຫມ
ກສາຫາລື
ີ ານຈ ັດຕງເຈລະຈາປ
ັ້
້ ກ
ສະຖານທູດ

ໄດໄ້ ປຢຽ້ ມຢາມບາ້ ນຊ ົນນະບ ົດ

ຖືສາສະໜາ.

ໃນສອງບາ້ ນ

ຢູແ
ື່ ຂວງສະ

ນາລ ັດຖະບານ

ເພືື່ ອ

້ ັດແຍງື່ . ຕ ົວຢາື່ ງ, ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່
ແລະ ສື່ງົ ເສີມການແກໄ້ ຂຂຂ
ບອ
ື່ ນທີື່ ມີການລາຍງານວາື່

ຫວ ັນນະເຂດ

ແລະ

ມີການລະເມີດເສລີພາບການເຊືື່ ອ

ແຂວງບລິຄາໄຊ,

ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ສະຖານທູດ

ໄດອ
ູື່ າໄສໃນບາ້ ນນນັ ້ ຕາມຫ ັກການພື້ນຖານ
ີ ານສ ົນທະນາປກສາຫາລື ລະຫວາື່ ງຜູຢ
້ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ
້ ກ
ື່ ອ
ກຽື່ ວກ ັບການຍອມຮ ັບສາສະໜາ. ສະຖານທູດຮ ັກສາການພ ົວພ ັນເປັນປະຈາ ນາເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ
ຜູນ
ື່ າທາງສາສະໜາ ຈາກຫາກຫາຍນິກາຍ ແລະ ສາສະໜາ.

ພາກທີ I. ປະຊາກອນທາງສາສະໜາ
ລ ັດຖະບານສະຫະລ ັດອາເມລິກາ ຄາດຄະເນວາື່ ມີປະຊາກອນທັງໝດ
ົ 6.9 ລາ້ ນຄ ົນ (ເດືອນກລະກ ົດ 2015).
ສາສະໜາພຼຸດນິກາຍເທຣາວະດາ ເປັນສາສະໜາຂອງເກືອບທຼຸກຊ ົນເຜົື່ າ ຫື “ລາວລຼຸມ
ື່ ”, ທີື່ ກວມເອົ າ 40 ຫາ 50
ສວ
ົ . ອີງຕາມອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ສວ
ື່ ນຮອ
້ ຍຂອງປະຊາກອນທັງໝດ
ື່ ນທີື່ ເຫືອຂອງ
ປະຊາກອນ ປະກອບມີ 48 ກຼຸມ
ຼຸ .
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ, ຊື່ ງໂດຍສວ
ື່ ນໃຫຍ ື່ ຖືສາສະໜາຜີ ແລະ ບູຊາບ ັນພະບູລດ
ສາສະໜາຜີ ແມນກວມເອົ
າສວ
ົ້ ໄທດາ ແລະ ໄທແດງ, ພອ
ື່
ື່ ນໃຫຍໃື່ ນບ ັນດາກຼຸມ
ື່ ຊິໂນ-ໄທ, ເປັນຕນ
້ ມທັງໃນ
ບ ັນດາກຼຸມ
ື າສະໜາຜີກອ
ື ລວມເອົ າໄວ ້
ື່ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ເບີມາ-ຕີເບດ. ໃນບ ັນດາເຜົື່ າລາວລຼຸມ
ື່ ຜູຖ
້ ສ
ື່ ນພຼຸດ ໄດຖ
້ ກ
ໃນການປະຕິບ ັດສາສະໜາພຼຸດນິການເທຣາວະດາ ໂດຍສະເພາະຢູໃື່ ນເຂດຊ ົນນະບ ົດ. ກາໂຕລິກໂຣມ ັນ, ຄຣິສຕຽນ
ນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງ, ມູສລິມ, ບາຮາຍ, ພຼຸດນິກາຍມະຫາຍານ, ແລະ ຜູເື່ ຊືື່ ອຖືຄ ົງຈື້ ມີໜອ
້ ຍກວາື່ 3 ສວ
ື່ ນຮອ
້ ຍ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝດ
ົ .

2

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ພາກທີ II. ສະຖານະພາບກຽື່ ວກ ັບການເຄົາລ ົບເສລີພາບທາງດາ້ ນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ ຂອງລ ັດຖະບານ
ໂຄງຮາື່ ງນິຕິກາ
ລ ັດຖະທາມະນູນ ໃຫພ
້ ົນລະເມືອງ ມີ “ສິດທິ ແລະ ເສລີພາບ ໃນການເຊືື່ ອຖື ຫື ບື່ ເຊືື່ ອຖື ສາສະໜາ.” ນອກນນັ ້
ຍ ັງຫາ້ ມທຼຸກການກະທາ ທີື່ ສາ້ ງຄວາມແຕກແຍກໃນບ ັນດາກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ ແລະ ປະຊາຊ ົນ. ລ ັດຖະທາມະນູນ ລະບຼຸ
ວາື່ ລ ັດ “ເຕົ້ າໂຮມ ແລະ ສື່ງົ ເສີມ” ພະພິຂ ຼຸ ແລະ ສາມະເນນສາສະໜາພຼຸດ ພອ
້ ມທັງນ ັກບວດຂອງສາສະໜາ
ອືື່ ນໆ ໃຫປ
້ ະກອບສວ
ື່ ນໃນກິດຈະກາ “ທີື່ ເປັນຜ ົນປະໂຫຍດໃຫແ
້ ກປ
ື່ ະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊ ົນ.”
ດາລ ັດນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ (ດາລ ັດເລກທີ 92) ກຽື່ ວກ ັບການປະຕິບ ັດສາສະໜາ ເປັນເຄືື່ ອງມືດາ້ ນນິຕກ
ິ າພື້ນຖານ
ທີື່ ການ ົດລະບຽບໃນການປະຕິບ ັດສາສະໜາ. ດາລ ັດນີ້ ການ ົດພາລະບ ົດບາດຂອງລ ັດຖະບານ ໃຫເ້ ປັນຜູໄື່ ກເື່ ກຍ
ື່ ຂນັ ້
ສຼຸດທາ້ ຍກຽື່ ວກ ັບກິດຈະກາທາງສາສະໜາ ທີື່ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ.
້ າ
ດາລ ັດສະບ ັບນີ້ ໃຫທ
້ ິດຊີນ

ສາລ ັບກິດຈະກາທາງສາສະໜາ

ໃນລະດ ັບຂອບເຂດທີື່ກວາ້ ງຂວາງ.

ໃນຂະນະທີື່

ດາລ ັດລະບຼຸວາື່ ລ ັດຖະບານ “ເຄົາລ ົບ ແລະ ປົກປອ
ກຍ ັງການ ົດໃຫ ້
ັ້
້ ງກິດຈະກາຂອງຜູເື່ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາ,” ນນ,
ການປະຕິບ ັດທາງສາສະໜາ ຕອ
້ ງ “ສອດຄອ
ື່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາື່ ງໆ.” ດາລ ັດດງື່ ັ ກາື່ ວ ອະນຼຸຍາດ
ໃຫພ
້ ົນລະເມືອງ (ແຕບ
ື່ ື່ ແມນຄ
ື່ ົນຕາື່ ງປະເທດ)

ຊ ັກຊວນໃຫຄ
້ ົນເຂົ້າສາສະໜາ,

ພິມເອກະສານກຽື່ ວກ ັບສາສະໜາ

ຕາມການອະນຼຸຍາດຂອງອ ົງການປົກຄອງ, ເປັນເຈົາ້ ຂອງ ແລະ ສາ້ ງເຮືອນເພືື່ ອນະມ ັດສະການ, ແລະ ຮ ັກສາສາຍ
້ ໄດ ້ ຕາມຂະບວນການອະນຼຸມ ັດໃດໜື່ ງ. ອີງຕາມ
ພ ົວພ ັນກ ັບກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາຢູຕ
ື່ າື່ ງປະເທດ. ສິດທິເຫື່ ົ ານີ້ ອາດເກີດຂນ
ດາລ ັດສະບ ັບນີ,້ ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ, ອ ົງກອນຂອງພ ັກແຫງື່ ຊາດ ຮ ັບຜິດຊອບວຽກງານສາສະໜາ, ການ
ພ ົວພ ັນ ແລະ ຄວາມສາມ ັກຄີ ບ ັນດາຊ ົນເຜົື່ າ ນາລ ັດຖະບານ ແລະ ພ ັກ, ມີ “ສິດ ແລະ ໜາ້ ທີື່ ຄຼຸມ
້ ຄອງ ແລະ
ສື່ງົ ເສີມ” ການປະຕິບ ັດດາ້ ນສາສະໜາ. ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ໂອນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ກຽື່ ວກ ັບວຽກງານ
ຄຼຸມ
້ ຄອງສາສະໜາ ໃຫກ
້ ັບກະຊວງພາຍໃນ, ໃນຂະນະທີື່

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ຮ ັບຜິດຊອບໃນການຕິດ

ຕາມກວດກາກລະນີຕາື່ ງໆໃນຂນແຂວງ
ັ້

ເກືອບວາື່ ໃນທຼຸກດາ້ ນຂອງການປະຕິບ ັດດາ້ ນສາສະໜາ

ຕອ
້ ງໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດຈາກ
ບາງກລະນີ

ແລະ

ເມືອງ.

ຫອ
້ ງການທອ
້ ງຖິື່ ນຂອງ

ຂະແໜງການພາຍໃນ

ຕອ
້ ງໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ

ຂນສູ
ັ ້ ນກາງ.

ຫື

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ.

ການສາ້ ງວ ັດສາລ ັບພຼຸດທະສາສະໜາ

ຕອ
ັ ້ ນກາງ.
້ ງໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດຈາກນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ ແລະ ປະທານຂອງຄະນະກາມະການແນວລາວສາ້ ງຊາດຂນສູ
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ທັງລ ັດຖະທາມະນູນ ແລະ ດາລ ັດ ລະບຼຸວາື່ ການປະຕິບ ັດດາ້ ນສາສະໜາ ຕອ
້ ງຮ ັບໃຊຜ
້ ົນປະໂຫຍດແຫງື່ ຊາດ
ໂດຍການສື່ງົ ເສີມການພ ັດທະນາ ແລະ ການສກສາ ແລະ ດວ
້ ຍການສກສາອ ົບຮ ົມຜູເື່ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາ ໃຫເ້ ປັນ
ພ ົນລະເມືອງດີ.

ການປະຕິບ ັດຂອງລ ັດຖະບານ
ໄດມ
ີ ານລາຍງານກຽື່ ວກ ັບການຄາດຕະກາແບບວິສາມ ັນຜູນ
້ ກ
ື່ າສາສະໜາຄຣີສຕຽນ ໂດຍບຼຸກຄ ົນທີື່ອາ້ ງຕ ົນວາື່ ດາເນີນ
ການໃນນາມຂອງຕາຫວດ. ໄດມ
ຼຸ ເຊົ າ,
ີ ານລາຍງານວາື່ ມີຜຖ
ື າສະໜາສວ
້ ກ
ືູ່ ສ
ື່ ນນອ
້ ຍ ຖືກພະຍາຍາມບ ັງຄ ັບ ໃຫຢ
້ ດ
ຂ ັງຄຼຸກ, ຈ ັບກຼຸມ, ແລະ ກ ັກຕ ົວ. ໃນບາງກລະນີ ມີການລາຍງານວາື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ ໄດຈ
້ ັກກຼຸມ ຫື ຂ ັບໄລຄ
ື່ ົນ
ເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງອອກຈາກໝູບ
ື່ າ້ ນຂອງຕ ົນ
້ ກ ັບລ ັດຖະບານໄດກ
ອ ົງການທີື່ບື່ ຂນ
້ າື່ ວວາື່
ເຮັດໃຫມ
ີ ານລະເມີດສິດທິມະນຼຸດ
້ ກ
ມີບາງຄ ົນບື່ ຮູກ
້ ົດໝາຍ

ແລະ

ື່ ັ .
ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ບື່ ປະຕິບ ັດຕາມຄາສງ

ລ ັກສະນະການກະຈາຍອານາດຂອງໂຄງປະກອບລ ັດຖະບານ

ໃນສວ
ື່ ນຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ,

ຊື່ ງໃນນນັ ້

ມີສວ
ື່ ນ

ຕາມການລາຍງານໄດແ
້ ຈງວ
້ າື່

ນະໂຍບາຍກຽື່ ວກ ັບການປົກປ້ອງເສລີພາບດາ້ ນສາສະໜາ

ບື່ ເຕັມໃຈຈ ັດ

ຫື

ຕງປະຕິ
ບ ັດ.
ັ້
ຢູແ
ິ ໃນເວລາບຼຸກເຂົ້າເຮືອນ
ື່ ຂວງຫວງພະບາງ, ມີຜໂ
ືູ່ ຈມຕີ ແທງຄຼຸນພຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງ ຈ ົນເສຍຊິວດ
ໃນເດືອນກ ັນຍາ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສືື່ ,

ຜູໂ
ື່ ຈມຕີຜໜ
ືູ່ ື່ ງ

ອາ້ ງວາື່ ດາເນີນການໃນນາມຂອງຕາຫວດລ ັບ.

ື່ ົ ຂູ ື່ ໂດຍຕາຫວດ ໃຫຢ
ຄຼຸນພື່ ໄດຮ
ຼຸ ເຊົ າໂຄສະນາເຜີຍແຜສ
້ ັບການຂມ
້ ດ
ື່ າສະໜາຄຣີສຕຽນ ທີື່ ເມືອງຈອມເພັ ດ. ເຈົາ້ ໜາ້
້ ນ
ທີື່ ລ ັດ ບື່ ໄດເ້ ປີ ດເຜີຍຂມ
ູ ກຽື່ ວກ ັບການສືບສວນດງື່ ັ ກາື່ ວ.
ມີການລາຍງານວາື່ ຜູເ້ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງ ໃນບາງບາ້ ນ ບື່ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ ໃຫດ
້ າເນີນ
້ າກ ັດນີ້ ທີື່ ມີຜ ົນກະທົບ
ການນະມ ັດສະການຂອງຄຣິສຕຽນ ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົາ້ , ພາໃຫເ້ ຂົາເຈົາ້ ຖືກຈ ັບກຼຸມ. ຂຈ
ໂດຍສະເພາະກ ັບ ຜູເ້ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັ ສຕ ັງ ທີື່ ບື່ ໄດຮ
້ ັບການອະນຼຸຍາດໃຫສ
້ າ້ ງໂຄງສາ້ ງໂບດ
ໃນໝູບ
ື່ າ້ ນຂອງຕ ົນ
ງານ,

ເນືື່ ອງຈາກການຢຼຸດຊື່ວົ ຄາວ

ບຼຸກຄ ົນທີື່ຖືກຈ ັບກຼຸມ

ໃນການພິຈາລະນາກຽື່ ວກ ັບການໃຫອ
້ ະນຼຸຍາດ.

ສາລ ັບການລະເມີດທີື່ ກຽື່ ວກ ັບສາສະໜາແບບເປັນທີື່ ສ ົງໃສ,

ຕາມການລາຍ

ກຄືທກ
ຼຸ ການລະເມີດທາງ

ອາຍາ, ຖືກປົກປ້ອງໜອ
້ ຍ ພາຍໃຕກ
້ ົດໝາຍນີ້ ແລະ ສາມາດຖືກກ ັກຕ ົວເປັນໄລຍະຍາວນານ ໂດຍປາສະຈາກ
ການດາເນີນຄະດີ ແລະ ຈາກນນັ ້ ກຖືກປອ
ື່ ຍ. ໃນວ ັນທີ 20 ມີນາ, ຄຼຸນພື່ ຄຣິສສຕຽນ ຈາກເມືອງອາດສະພ ັງທອງ
ແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ

ຖືກປື່ອຍອອກຈາກຄຼຸກ

ພາຍຫ ັງທີື່ຖືກຂ ັງເປັນເວລາເກົາ້ ເດືອນ

ເນືື່ ອງຈາກ

ໄດສ
ູ ມ ົນ
້ ດ

ອະທິຖານໃຫກ
ິ ໃນເຮືອນຂອງລາວ. ເຂົາເຈົາ້ ຖືກຈ ັບກຼຸມ ໂດຍຖືກກາື່ ວຫາວາື່ ດາເນີນ
້ ັບແມຍິ
ື່ ງທີື່ ກາລ ັງຈະເສຍຊິວດ
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ການຊຼຸມນຼຸມຄຣີສະຈ ັກ ແບບບື່ ຖືກຕອ
້ ງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ ໃນຕກອາຄານໜື່ ງ ໂດຍປາສະຈາກການ ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸ
້ າດາເນີນການປິື່ ນປົວ ໂດຍບື່ ມີໃບອະນຼຸຍາດ, ເພາະ
ຍາດ. ໃນເດືອນກຼຸມພາ ຄຼຸນພື່ ຖືກຕ ັດສິນຂ ັງໄວໃ້ ນຄຼຸກ ໃນຂຫ
ເຂົາເຈົາ້ ໄດສ
ູ ມ ົນອະທິຖານສາລ ັບແມຍິ
້ ດ
ື່ ງ

ທີື່ ຈະໃຫຄ
້ ວາມສ ົນໃຈໃນການປິື່ ນປົວ

ແທນທີື່

ໃນທັນທີື່ .

້ ກ ັບລ ັດຖະບານ ເຮັດວຽກກຽື່ ວກ ັບກລະນີນ,້ີ ພາຍຫ ັງ
ອີງຕາມຊາວຄຣິສຕຽນ ທີື່ ມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມ ແລະ ອ ົງການທີື່ບື່ ຂນ
ເຂົາເຈົາ້ ຍ ັງສືບຕື່

ການປອ
ື່ ຍອອກຈາກຄຼຸກ
ເອົ າການຊ ົດເຊີຍດວ
້ ຍເງິນ

ຖືກກຼຸກກວນ

ໂດຍອານາດການປົກຄອງຂອງບາ້ ນ

ສາລ ັບການລະເມີດຮີດຄອງປະເພນີປະຕິບ ັດຂອງສາສະໜາຜີ.

ທວງຖາມ

ອີງຕາມ

NGO

ທີື່ ຕິດຕາມກລະນີນ,ີ້ ພາຍຫ ັງ ຖືກປອ
ິ .
ື່ ຍຕ ົວເປັນເວລາ ຫ ົກເດືອນ ໜື່ ງໃນຄຼຸນພື່ ຄຣີສຕຽນເຫື່ ົ ານນັ ້ ກໄດເ້ ສຍຊີວດ
ຕາມການລາຍງານ,

ອານາດການປົກຄອງ

ພະຍາດເບົາຫວານແກຄ
ຼຸ ພື່ ດງື່ ັ ກາື່ ວ
ື່ ນ

ໄດປ
້ ະຕິເສດ

ໃນເວລາຖືກກ ັກຂ ັງ,

ຄາຂຮອ
້ ງຫາຍຄງັ ້

ກຽື່ ວກ ັບການໃຫຢ
້ າປິື່ ນປົວ

ຊື່ ງເປັນເຫດໃຫສ
້ ະພາບຂອງລາວຍິື່ ງຮາ້ ຍແຮງ

ແລະ

ສຼຸຂະພາບກອອ
ິ .
ື່ ນເພຍລ ົງ ຈ ົນເຖິງເສຍຊິວດ
ໃນເດືອນກ ັນຍາ

ຊາຍໜຼຸມ
ື່ ສອງຄ ົນ

ຖືກປື່ອຍ

ພາຍຫ ັງຖືກກ ັກຕ ົວໄລຍະໜື່ ງ

ເນືື່ ອງຈາກໄດສ
້ າພາດນາຍບາ້ ນ

ຄນໜ
ົ້ ື່ ງ ຢູແ
ື່ ຂວງຫວງພະບາງ ດວ
້ ຍຄາຖາມທີື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບສາສະໜາ. ຊາຍໜຼຸມ
ື່ ເຫື່ ົ ານນັ ້ ກາລ ັງດາເນີນການສາ
ຫວດ ທີື່ ເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງວຽກບາ້ ນຈາກໂຮງຮຽນຂອງຕ ົນ ເພືື່ ອສາເລັ ດການຮຽນໃນສາຂາສາສະໜາສາດ. ຕາມ
ການລາຍງານ, ນາຍບາ້ ນນນັ ້ ບື່ ມ ັກຄາຖາມໃນແບບສອບຖາມ ຈື່ ງຮຽກອານາດການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ ໃຫຈ
້ ັບກຼຸມ
ນ ັກສກສາດາ້ ນສາສະໜາສາດທັງສອງຄ ົນ. ນ ັກສກສາ ຖືກກາື່ ວຫາວາື່ “ດາເນີນການເຄືື່ ອນໄຫວດາ້ ນການເມືອງ.”
ນ ັກສກສາຜູໜ
ື່ ື່ ງຖືກປອ
ື່ ຍພາຍໃນໜື່ ງອາທິດ; ອີກຜູໜ
ື່ ື່ ງຖືກປື່ອຍພາຍຫ ັງສາມເດືອນຕື່ ມາ.
ໃນເດືອນກ ັນຍາ, ຕາມການລາຍງານຂອງອ ົງການຈ ັດຕງທີື່
ັ ້ ໃຫກ
້ ານສະໜ ັບສະໜູນ, ຕາຫວດເມືອງຄຼຸນຄາ, ແຂວງ
ຄາມວນ
ື່

ໄດຈ
້ ັບກຼຸມຊາວຄຣີສຕຽນສອງຄ ົນ

ຊາຍສອງຄ ົນດງື່ ັ ກາື່ ວ

ໃນເຮືອນຫ ັງໜື່ ງ

້ ເຊີນຈາກຄອບຄ ົວຄຣິສຕຽນ
ໄດຖ
ື ເຊືອ
້ ກ

ທີື່ ຖືກໂຈມຕີ
ເພືື່ ອມາກິນເຂົ້າ

ຍອ
້ ນເຜີຍແຜສ
ື່ າສະໜາຄຣີສຕຽນ.
ແລະ

ສູດມ ົນອະທິຖານໃຫກ
້ ັບ

້ າື່ ວຫາຕື່ ເຂົາເຈົາ້ .
ເຂົາເຈົາ້ . ຊາຍດງື່ ັ ກາື່ ວຖືກປື່ອຍຕ ົວພາຍໃນໜື່ ງອາທິດ ໂດຍປາສະຈາກລາຍລະອຽດກຽື່ ວກ ັບຂກ
ໃນເດືອນກ ັນຍາ, ຕາມການລາຍງານຂອງສືື່ , ອານາດການປົກຄອງ ຈາກບາ້ ນຍາງ ແລະ ດອນແກວ
້ ເມືອງນາ
ກາຍ,

ແຂວງຄາມວນ
ື່

ເມືອງນາກາຍ,

ໄດກ
້ ັກຕ ົວຊາວຄຣິສຕຽນທອ
້ ງຖິື່ ນ

ບອ
ື່ ນທີື່ ຕາຫວດຂູເື່ ອົ າເຂົາເຈົາ້ ເຂົ້າຄຼຸກ

ສີື່ ຄ ົນ

ແລະ

ນາເຂົາເຈົາ້ ໄປສະຖານີຕາຫວດ

ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ບື່ ເຊັ ນເອກະສານເຊົາເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຂອງຕ ົນ.

ຊາວຄຣິສຕຽນດງື່ ັ ກາື່ ວ ໄດປ
້ ະຕິເສດການເຊັ ນເອກະສານ ແລະ ກຖືກປື່ອຍຕ ົວໃນພາຍຫ ັງ. ການລາຍງານກາື່ ວວາື່
ື່ ົ ເຫັ ງຊາວຄຣີສຕຽນ ໃນເດືອນກລະກ ົດ, ຢດພະຄາພີ ໃນເດືອນສິງຫາ, ແລະ
ອ ົງການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ ເລີື່ ມຂມ
ເກືອດຫາ້ ມການດາເນີນພິທີກາທາງດາ້ ນສາສະໜາໃດໆ.
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ື່ ົ ຂູທ
ຕາມການລາຍງານ, ຕາຫວດ ແຂວງບລິຄາໄຊ ໄດຂ
້ ມ
ື່ ື່ ີຈະໄລ ື່ ຊາວຄຣີສຕຽນ 45 ຄ ົນ ອອກ ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້
ບື່ ເຊັ ນເອກະສານຢຼຸດເຊົ າການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຂອງຕ ົນ. ຢາື່ ງໜອ
້ ຍມີຫ ົກຄອບຄ ົວ ຂອງຊາວຄຣີສຕຽນ 45 ຄ ົນດງື່ ັ
ກາື່ ວ ຖືກຈ ັບກຼຸມ ແລະ ຈາກນນກ
ັ ້ ຖືກໄລ ື່ ໂດຍນາຍບາ້ ນ ຍອ
້ ນປະຕິເສດບື່ ເຊົ າເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນຂອງຕ ົນ.
ໃນເດືອນພະຈິກ

ອານາດການປົກຄອງ

ໄດຈ
້ ັບກຼຸມຊາວກາໂຕລິກ

ມາຈາກແຂວງຄາມວນ
ື່

ຢູແ
ື່ ຂວງອ ັດຕະປື

ຍອ
້ ນດາເນີນພິທີກາທາງສາສະໜາ ແລະ ບື່ ອະນຼຸຍາດໃຫໝ
້ ເືູ່ ພືື່ ອນ ຫື ຄອບຄ ົວໄປຢຽ້ ມຢາມ ເຂົາເຈົາ້ ໃນເວລາ
ຖືກກ ັກຂ ັງ. ຊາຍກາໂຕລິກດງື່ ັ ກາື່ ວ ຖືກກາື່ ວຫາວາື່ “ດາເນີນການເຜີຍແຜສ
ື່ າສະໜາ ໂດຍປາສະຈາກການອະນຼຸ
ຍາດຈາກ ອານາດການປົກຄອງ” ແລະ ຖືກປື່ອຍຕ ົວ ພາຍຫ ັງຖືກກ ັກຂ ັງສາມອາທິດ.
ໃນເດືອນເມສາ ໄດມ
ີ ານລາຍງານວາື່ ອານາດການປົກຄອງບາ້ ນຫີນຕງັ ້ ເມືອງທາື່ ປາງທອງ, ແຂວງສະຫວ ັນນະ
້ ກ
ເຂດ,

ື່ ົ ຂູໄື່ ລຄ
ໄດຂ
້ ມ
ື່ ອບຄ ົວທີື່ມີສະມາຊິກເກົາ້ ຄ ົນອອກ

ຍອ
້ ນເຂົາເຈົາ້ ປຽື່ ນເຂົ້າສາສະໜາຄຣິສຕຽນ.

ຕາມການ

ື່ ົ ຂູ ື່ ທີື່ ຈະຢດດິນ ແລະ ຊ ັບສິນຂອງເຂົາເຈົາ້ , ຕາມຄາສງ
ື່ ັ
ລາຍງານ, ພີື່ ນອ
້ ງຜູອ
ື່ າວຼຸໂສ ຂອງຄອບຄ ົວນນັ ້ ໄດຂ
້ ມ
ຂອງຄະນະບາ້ ນ.
ອ ົງການສາສະໜາ ໄດລ
ື ຕື່ ປອ
້ າຍງານວາື່ ນະໂຍບາຍຂອງລ ັດຖະບານ ໄດສ
້ ບ
້ ງກ ັນ ແລະ ສະກ ັດກນັ ້ ການຈ ົດ
ທະບຽນຂອງສອງກຼຸມ
ັ້
ົດທະບຽນ ແລະ ການ ົດເວລາ ທີື່ ລະບຼຸໄວໃ້ ນດາລ ັດເລກທີ
ື່ ສາສະໜາ, ແລະ ຂນຕອນການຈ
92 ຍ ັງບື່ ຈະແຈງ.
້ ຕ ົວຢາື່ ງ, ອ ົງການສາສະໜາ ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ອີງຕາມມາດຕາ 7 ຂອງດາລ ັດດງື່ ັ ກາື່ ວ ຕອ
້ ງ
“ສະໜອງຊຼຸດເອກະສານທີື່ ຄ ົບຖວ
້ ນ”

ໃຫແ
້ ກຄ
ື່ ະນະກາມະການ

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດຂນສູ
ັ ້ ນກາງ

“ໂດຍຜາື່ ນອານາດ ການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນທີື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງ.” ດາລ ັດດງື່ ັ ກາື່ ວ ບື່ ໄດລ
້ ະບຼຸກຽື່ ວກ ັບເອກະສານທີື່ຕອ
້ ງການ
ຫື ໄລຍະເວລາ ຂອງຂະບວນການດາ້ ນການບລິຫານ. ອ ົງການສາສະໜາ ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ອ ົງການປົກຄອງແນວ
ໄດຖ
້ າມອ ົງການສາສະໜາທີື່ບື່ ຖືກຈ ົດທະບຽນ

ລາວສາ້ ງຊາດ

ໃຫຈ
້ ົດທະບຽນເປັນກຼຸມ
ື່ ຍອ
ື່ ຍຂອງໂບດ

ທີື່ ຖືກຮ ັບຮູແ
້ ລວ
້ , ໂດຍບື່ ໄດຄ
້ ານງເຖິງ ຄວາມແຕກຕາື່ ງ ໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ. ລ ັດຖະບານ ໄດຈ
້ າກ ັດການ
ຮ ັບຮູກ
ຼຸື່ ຊາວຄຣິສຕຽນ ທີື່ ລວມມີໂບດຄສ
ິ ຈ ັກກາໂຕລິກ, ສູນລວມຄສ
ິ ຈ ັກຂາວປະເສີດ ສປປ ລາວ, ແລະ ໂບດເຊ
້ ມ
ເວັນເດ ແອດວ ັນຕິສ. ອີງຕາມກຼຸມ
ື່ ສາດສະໜາ, ລ ັດຖະບານ ບື່ ອະນຼຸຍາດນິກາຍຄຣິສຕຽນອືື່ ນ ຈ ົດທະບຽນ, ແລະ
ການ ົດໃຫກ
ຼຸື່ ໂປຣແຕັ ສຕ ັງທັງໝດ
ົ ກາຍເປັນສວ
້ ມ
ື່ ນໜື່ ງຂອງໂບດ
ໂບດເຊເວັນເດ

ແອດວ ັນຕີສ.

ຫາຍກວາື່ ສິບປີ ແລວ
້ .

ຕ ົວຢາື່ ງ,

ຕາມການລາຍງານ,

ໂບດດງື່ ັ ກາື່ ວໄດສ
້ ື່ງົ ຄາຮອ
້ ງໃນປີ

ສູນລວມຄສ
ິ ຈ ັກຂາື່ ວປະເສີດ
ໂບດຢູໄນເຕັ ດເມໂທດິສ

2005.

ສປປ

ລາວ

ຫື

ລຖາ້ ການຈ ົດທະບຽນ

້ ສາສະໜາພຼຸດ,
ຍ ົກເວັນ

ອ ົງການປົກຄອງ

ບື່ ອະນຼຸຍາດກຼຸມ
ື່ ສາສາະໜາ ຊຼຸມນຼຸມ, ດາເນີນການບລິການດາ້ ນສາສະໜາ, ຫື ດາເນີນກິດຈະກາດາ້ ນສາສະໜາອືື່ ນ
ໂດຍປາສະຈາກການຈ ົດທະບຽນທີື່ຖືກຕອ
້ ງ.
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ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຂອງລ ັດຖະບານ ຂນທ
ັ້ ອ
ີ ໃສລ
້ ງຖິື່ ນ ແລະ ສູນກາງ ໄດອ
້ ງ
ື່ ັດຖະທາມະນູນ, ດາລ ັດຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມນົ
ຕີ, ແລະ ການປະສານສ ົມທົບຂອງສ ັງຄ ົມ ເປັນເຫດຜ ົນໃນການຈາກ ັດ ແລະ ກວດກາກິດຈະກາດາ້ ນສາສະໜາ,
ໂດຍສະເພາະກິດຈະກາຂອງກຼຸມ
ື່ ໂປຣແຕັ ສຕ ັງໃໝື່ ຫື ຂະໜາດນອ
້ ຍ ໃນບ ັນດາກຼຸມ
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ.
ເຖິງວາື່ ບ ັນດາກຼຸມ
ື່ ບື່ ໄດຈ
້ ົດທະບຽນນາກະຊວງພາຍໃນ ຫື ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ບື່ ໄດອ
້ ະນຼຸຍາ ໃນການ
ປະຕິບ ັດສາສະໜາຂອງຕ ົນຢາື່ ງເປັນທາງການ, ແຕຕ
ື່ າມການລາຍງານຫາຍຄງັ ້ ກໄດດ
້ າເນີນຢາື່ ງມິດງຽບ ໂດຍບື່ ມີ
ການແຊກແຊງ. ກຼຸມ
ີ ານຮ ັບຮູເ້ ປັນທາງການ ໂດຍແຍກອອກຈາກສູນລວມຄສ
ິ ຈ ັກ
ື່ ໂປຣແຕັສຕ ັງ ທີກາລ ັງຊອກໃຫມ
້ ກ
ຂາື່ ວປະເສີດ

້ າກ ັດ,
ສືບຕື່ ເປັນເປົ້າໝາຍຂຈ

ແລະ

ອານາດການປົກຄອງໃນຫາຍໆແຂວງ

ກຍ ັງຢືນຢັນໃຫກ
້ ານ

ຊຼຸມນຼຸມເອກະລາດ ເຂົ້າຮວ
ິ ຈ ັກຂາື່ ວປະເສີດ. ເຖິງຢາື່ ງໃດກດີ, ໃນຫາຍເຂດ ໂດຍທີື່ ບື່ ໄດຮ
ື່ ມກ ັບໂບດຄສ
້ ັບອະນຼຸຍາດ
ກຍ ັງຖືກປື່ອຍໃຫດ
ີ ກນຫຍ
ັ້
ັງ.
້ າເນີນການບລິການ ຊື່ ງອານາດການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນກບື່ ໄດກ
້ ດ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານ

ໄດກ
ຼຸື່ ສາສະໜາ
້ ານ ົດໃຫກ
້ ມ

ໃຫກ
້ ັບກ ົມວຽກງານຊ ົນເຜົື່ າແລະສາສະໜາ

້ ນ
ລາຍງານຂມ
ູ ຂາື່ ວສານກຽື່ ວກ ັບສະມາຊິກຕ ົນ

ຂອງກະຊວງພາຍໃນ,

ເຖິງວາື່ ດາລ ັດເລກທີ
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ເປັນປົກກະຕິ

ບື່ ໄດກ
້ ານ ົດຢາື່ ງ

ຊ ັດເຈນ.
ື່ ັ ໃຫສ
ໃນເດືອນມີນາ, ທີື່ ບາ້ ນອາຫາ, ເມືອງໜອງ ແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ, ຕາມການລາຍງານ, ຕາຫວດໄດສ
້ ງ
້ ອງ
ຄອບຄ ົວຊາວຄຣິສຕຽນ ຢຼຸດເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ຫືບື່ ດງື່ ັ ນນຈະຖື
ກໄລອ
ັ້
ື່ ອກ. ຜູນ
ື່ າຊາວຄຣິສຕຽນ ໄດອ
້ ອ
້ ນ
້ ຈງວາື່
ວອນຂໃຫ ້ ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດຊວ
ື່ ຍ, ແລະ ຜູນ
ື່ າແນວລາວສາ້ ງຊາດ ກໄປບາ້ ນອາຫາ ເພືື່ ອຊີແ
ສອງຄອບຄ ົວດງື່ ັ ກາື່ ວມີສດ
ິ ທີື່ ຈະເຊືື່ ອຖືສາສະໜາໃດກໄດ.້

ສອງຄອບຄ ົວນນັ ້

ກໄດຮ
ື ຕື່ ຢູບ
້ ັບອະນຼຸຍາດໃຫສ
້ ບ
ື່ າ້ ນ

ນນຄື
ັ ້ ເກົື່ າ.
ອີງຕາມຜູສ
ື່ ັງເກດການທອ
້ ງຖິື່ ນ ແລະ ທະນາຍຄວາມ, ໃນເດືອນກລະກ ົດ, ທີື່ ບາ້ ນຫວ
້ ຍແກງ້ , ເມືອງໄຊຍະບູລີ
ື່ ົ ຂູ ື່ ຊາວໂປຣແຕັ ສຕ ັງ ດວ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອານາດການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ ໄດຂ
້ ມ
້ ຍ “ການກະທາທີື່ ເປັນທາງລ ົບ”
ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ຍ ັງສືບຕື່ ຊຼຸມນຼຸມ, ຊື່ ງອາດພາໃຫມ
ີ ານຈ ັບກຼຸມ, ກ ັກຂ ັງ, ປັບໃໝ, ທາລາຍຊ ັບສິນ, ຂ ັບໄລ,ື່ ຫື ທາຮາ້ ຍ
້ ກ
ຮາື່ ງກາຍ.
ໃນເດືອນສິງຫາ ອານາດການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ ໄດປ
້ ິ ດໂບດບາ້ ນຫ ົວຂ ົວ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫວງວຽງຈ ັນ.
ໂບດດງື່ ັ ກາື່ ວໄດເ້ ຄືື່ ອນໄຫວນ ັບແຕປ
ື່ ີ 1994 ແລະ ມີເອກະສານການອະນຼຸມ ັດຈາກລ ັດຖະບານ. ອານາດການປົກ
ຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ

ໄດຖ
ິ້ ໂທດໃສກ
້ ມ
ື່ ານເປັນພະຍາດຂອງຊາວຄຣີສຕຽນ,

ແລະ

ບື່ ໄດຮ
້ ັບຮູເ້ ຖິງການປົກປ້ອງທາງ

ກ ົດໝາຍ ຕື່ ເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຂອງບຼຸກຄ ົນ. ຕາມການລາຍງານ, ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ປອ
້ ງກ ັນຂອງທອ
້ ງຖິື່ ນ
7
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ຄ ົນ

ໄດຢ
້ ືນເຝົ້າອອ
້ ມໂບດ

ເມືື່ ອຜູຊ
ັ
ື່ ຼຸມນຼຸມໄດເ້ ຕົ້ າໂຮມກ ັນເພືື່ອການນະມດສະການ,

ຊື່ ງເຮັດໃຫ ້

ສະມາຊິກໂບດຫາຍຄ ົນໜີດວ
ູື່ ອ
້ ຍຄວາມຢາ້ ນກ ົວ. ອານາດການປົກຄອງ ໄດບ
້ ອກຜູຢ
ື່ ອ
້ ມຮອບໂບດ ຈາກບາ້ ນໃກ ້
ຄຽງ

ໃຫປ
້ ະຕິເສດຮ ັບເອົ າຊາວຄຣິສຕຽນທີື່ ລີ້ໄພຈາກບາ້ ນຫ ົວຂ ົວ.

ອີງຕາມກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ,

ອານາດການປົກຄອງ

ື່ ົ ຂູເື່ ພີ້ມເຕີມ ແລະ ແຈງໃຫ
ບາ້ ນ ໄດຂ
ຜ
້ ມ
້
້ ນ
ືູ່ າໂບດວາື່ ເຂົາເຈົາ້ ບື່ ສາມາດຮ ັບປະກ ັນຄວາມປອດໄພໃຫກ
້ ັບ ສະມາຊິກ
ໂບດໄດ.້
ອີງຕາມກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ, ໃນເດືອນສິງຫາ ນາຍບາ້ ນ, ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ປອ
້ ງກ ັນທອ
້ ງຖິື່ ນ ແລະ ຕາຫວດ ໄດຮ
້ ເື້ ຮືອນ
ຂອງຊາວຄຣິສຕຽນ ທີື່ ບາ້ ນປາື່ ຮາື່ ງ, ເມືອງສ ົບເບົາ, ແຂວງຫ ົວພ ັນ; ເຮືອນດງື່ ັ ກາື່ ວໄດຖ
ື ປື່ຽນເປັນບອ
້ ກ
ື່ ນນະມ ັດສະ
ການທາງສາດສະໜາ

ແລະ

ບື່ ໄດຮ
້ ັບການຈ ົດທະບຽນ.

ບຼຸກຄ ົນດງື່ ັ ກາື່ ວ

ໄດແ
ອ
້ ຈງໃຫ
້
້ ານາດການປົກຄອງ

ກຽື່ ວກ ັບການທາລາຍເຮືອນຂອງຕ ົນ. ເຫດການນີ້ ພາໃຫຊ
້ າວຄຣິສຕຽນ ບື່ ມີສະຖານທີື່ ເພືື່ ອເຮັດການນະມ ັດສະການ,
ເນືື່ ອງຈາກວາື່ ,

ເຂົາເຈົາ້ ຢາ້ ນວາື່ ເຮືອນຫ ັງອືື່ນຈະຖືກທາລາຍ

ຕາມການລາຍງານ,

ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ສືບຕື່ ຊຼຸມນຼຸມ

ໃນສະຖານທີື່ ອືື່ ນອີກ.
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຢູເື່ ມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ ໄດສ
ື ຕື່ ຫາ້ ມຜູປ
້ ບ
້ ະຕິບ ັດສາສະໜາ ເຂົ້າເຖິງໂບດຄຣິສຕຽນ
ທີື່ ໄດຖ
ື ຢດ ທີື່ ດ ົງໄພວ ັນ, ນາແດງ, ແກງ້ ແຫວງື່ ແລະ ບາ້ ນຄານ ົນສ ັງ, ຍອ
້ ກ
້ ນບື່ ໄດຈ
້ ົດທະບຽນເປັນທາງການເທືື່ ອ.
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທອ
້ ງຖິື່ ນ, ພອ
້ ມດວ
້ ຍ ຜູຕ
້ າງໜາ້ ກ ົມວຽກງານຊ ົນເຜົື່ າແລະສາດສະໜາ (DERA)
ແລະ

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ໄດເ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຼຸມບາ້ ນ

ທີື່ ລວມມີຜນ
ູ້ າໂປຣແຕັ ສຕ ັງທອ
້ ງຖິື່ ນ

ແລະ

້ ັດແຍງື່ ໃນບາ້ ນ.
ຜູນ
້ າຊຼຸມຊ ົນ ເພືື່ ອປກສາຫາລື ບ ັນຫາຕາື່ ງໆ ກຽື່ ວກ ັບການຢດຊ ັບ ແລະ ຊອກຫາທາງແກໄ້ ຂຂຂ
ຜູນ
້ າໂປຣແຕັ ສຕ ັງທອ
້ ງຖິື່ ນ

ໄດສ
້ ະແດງຄວາມຜິດຫວ ັງຕື່ ຂະບວນການຈ ົດທະບຽນ

້ ັດແຍງື່ ,
ທີື່ ພາໃຫມ
ີ ຂ
້ ຂ

ໃນຂະນະທີື່ ຜູນ
້ າຊຼຸມຊ ົນທອ
້ ງຖິື່ ນ ໄດສ
້ ະແດງເຖິງຄວາມຕອ
້ ງການນາໃຊຕ
້ ກດງື່ ັ ກາື່ ວເປັນໂຮງຮຽນຊຼຸມຊ ົນ. ອານາດ
ການປົກຄອງ ບື່ ໄດອ
ຼຸື່ ຊາວຄຣິສຕຽນ ດາເນີນການນະມ ັດສະການໃນວ ັນພ ັກຢູໂ
້ ະນຼຸຍາດໃຫກ
້ ມ
ື່ ບດ, ແລະ ຈ ົນເຖິງ
ທາ້ ຍປີ

ກຼຸມ
ື່ ເຫື່ ົ ານນັ ້

ກຍ ັງຈະບື່ ທັນໄດຮ
້ ັບການຈ ົດທະບຽນຢາື່ ງເປັນທາງການໃຫໄ້ ດຮ
້ ັບສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ຂອງໂບດຕ ົນ.
ລ ັດຖະບານໄດອ
້ ະນຼຸຍາດ

ການຈ ັດພິມ,

ນາເຂົ້າ,

ແລະ

ການແຈກຢາຍເອກະສານດາ້ ນສາສະໜາພຼຸດ,

ແຕຈ
ື່ າກ ັດຫາຍທີື່ ສຼຸດ ການຈ ັດພິມເອກະສານສາສະໜາ ຂອງກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາອືື່ ນໆ. ການຈ ັດພິມ ແລະ ນາເຂົ້າ
ເອກະສານທາງສາສະໜາທີື່ ບື່ ແມນສາສະໜາພຼຸ
ດ
ື່
ໃນ.
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ຕາມການລາຍງານ,

ໃນແຂວງຕາື່ ງໆ

ຈາກຕາື່ ງປະເທດ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ

ຕອ
້ ງໄດຮ
້ ັບການອະນຼຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍ
ໃຫອ
້ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ພິຈາລະນາ

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ອະນຼຸຍາດ. ໃນຂະນະທີື່ ກຼຸມ
ື່ ອືື່ ນໆ ສາມາດຈ ັດພິມເອກະສານທາງສາສະໜາຂອງຕ ົນ, ລ ັດຖະບານບື່ ອະນຼຸຍາດໃຫຈ
້ ັດ
ພິມພະຄາພີ.
ອີງຕາມກຼຸມ
ຼຸື່ ສາສະໜາບາງກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ, ລ ັດຖະບານ ກີດກນັ ້ ຫື ປ້ອງກ ັນບື່ ໃຫກ
້ ມ
ື່ ນາເຂົ້າ ຫື ຄອບຄອງພະຄາພີ
ແລະ

ເອກະສານທາງສາສະໜາ,

ພອ
້ ມທັງ

ບື່ ໃຫສ
້ າ້ ງເຮືອນສາລ ັບການນະມ ັດສະການ.

ບາງກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາໄດ ້

ລາຍງານວາື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານ ກາື່ ວວາື່ ສາມາດນາເຂົ້າພະຄາພີ ໃນປະເທດ ພຽງແຕ ື່ 1,000 ເຫັ ້ມເທົື່ ານນ.
ັ້
ກຼຸມ
ື່ ດງື່ ັ ກາື່ ວ ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ພະຄາພີເພີ້ມເຕີມ ຢູປ
ື່ ະເທດໄທ ກາລ ັງລຖາ້ ການອະນຼຸຍາດໃຫນ
້ າເຂົ້າໄດ.້ ຜູນ
້ າກຼຸມ
ື່
ສາສະໜາ

ທີື່ ບື່ ແມນສາສະໜາພຼຸ
ດ
ື່

ກິດຈະກາຂອງເຂົາເຈົາ້

ໄດກ
້ າື່ ວວາື່

ຖືກຈາກ ັດ

້ ານ ົດ
ດວ
້ ຍຂກ

ໃຫໄ້ ດຮ
າຍຫອ
້ ັບການອະນຼຸຍາດ, ບາງຄງັ ້ ກແມນຈາກຫ
ື່
້ ງການທີື່ ຕາື່ ງກ ັນ, ສາລ ັບລະດ ັບກິດຈະກາທີື່ ກວາ້ ງຂວາງ,
ເປັນຕນ
ູື່ ລວ
ມນຼຸມໃໝື່
ົ້ ການຊຼຸມນຼຸມ, ການສາ້ ງໂບດ, ການປື່ຽນແປງໂຄງສາ້ ງທີື່ ມີຢແ
ັ້
້ , ແລະ ການຈ ັດຕງການຊຼຸ
ໃນບາ້ ນ ທີື່ ບື່ ທັນມີ.
ເນືື່ ອງຈາກວາື່ ມີ ໂບດຄຣິສຈ ັກຂາວປະເສີດ
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ແຫງື່ ,

ການຊຼຸມນຼຸມທາງສາສະໜາ

ຫາຍກວາື່

480

ຄງັ ້

ໃນທົື່ ວປະເທດ ບື່ ມີໂຄງສາ້ ງໂບດຖາວອນ ແລະ ດາເນີນການນະມ ັດສະການໃນເຮືອນ. ກ ົມສາສະໜາຂອງອ ົງການ
ແນວລາວສາ້ ງຊາດ ໄດສ
ື ຕື່ ຊຼຸກຍູ ້ ໃຫໂ້ ບດທີື່ ເປັນເຮືອນ ຖືກປຽື່ ນແທນໂດຍໂຄງສາ້ ງໂບດທີື່ ຖືກສາ້ ງຕງັ ້ ເມືື່ ອຫາກ
້ ບ
ເປັນໄປໄດ;້ ອານາດການປົກຄອງທອ
ື າື່ ການນະມ ັດສະການໃນເຮືອນ ບື່ ຖືກຕອ
້ ງຖິື່ ນ ໃນຫາຍເຂດ ໄດຖ
້ ວ
້ ງຕາມ
ລະບຽບກ ົດໝາຍ.

ກຼຸມ
ື່ ໂປຣແຕັ ສຕ ັງ

ອີງຕາມກະຊວງພາຍໃນ,

ໄດລ
້ າຍງານວາື່

ໃຫສ
້ າ້ ງໂບດໃໝ.ື່

ການຢຼຸດຊື່ວົ ຄາວກຽື່ ວກ ັບການພິຈາລະນາອະນຼຸຍາດສາ້ ງໂບດຄຣິສຕຽນໃໝຍ
ື່ ັງສືບຕື່ ຢູ,ື່

ຍອ
ັ້
້ ນລຖາ້ ການປັບປຼຸງດາລ ັດຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີນນ.
ຜູຕ
ື່ າງໜາ້ ກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ

ບາງຄງກ
ັ ້ ບື່ ສາມາດໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ

ໄດຊ
ີ້ ອກວາື່
້ ບ

ການປັບປຼຸງກາລ ັງດາເນີນຢູື່

ຂະບວນການຂອະນຼຸຍາດກື່ ສາ້ ງ

ເປັນເວລາສາມປີ ແລວ
້ .

ແມນເລີື່
ມຕນຢູ
ົ້ ຂ
ັ້ ອ
ື່
ື່ ນທ
້ ງຖິື່ ນ

ແລະ

ຈາກນນກ
ແລະ ສຼຸດທາ້ ຍຂນສູ
ັ ້ ຂນເມື
ັ ້ ອງ, ຂນແຂວງ,
ັ້
ັ ້ ນກາງ ຂອງອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍ
ື່ ສາ້ ງໂບດໃໝ.ື່ ໃນກລະນີສວ
ໃນ. ເຂົາເຈົາ້ ບອກວາື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ນາໃຊຂ
ັ້
້ ະບວນການນີ້ ເພືື່ ອກີດກນການກ
ື່ ນໜອ
້ ຍ,
ບາ້ ນອະນຼຸຍາດການກື່ ສາ້ ງໂບດໃໝື່
ໂດຍບື່ ມີການອະນຼຸຍາດເປັນທາງການຈາກອານາດການປົກຄອງລະດ ັບທີື່ສູງກວາື່ . ໃນກລະນີໜື່ ງ, ຜູນ
້ າສາສະໜາ
້ ເສຍແຕໂື່ ບດປະ
ໄດລ
ປະຕິເສດການໃຫອ
ັ້
້ າຍງານວາື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານຂນແຂວງ
້ ະນຼຸຍາດສາ້ ງໂບດໃໝື່ ເວັນ
ກອບທນໃນການສາ້ ງໂຮງ

ຮຽນໃໝ.ື່

ເພືື່ ອດາເນີນສອງໂຄງການກື່ ສາ້ ງ.
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ໂບດໄດກ
້ າື່ ວວາື່

ຕ ົນບື່ ສາມາດສາ້ ງໂບດໃໝື່

ເນືື່ ອງຈາກຂາດແຫງື່ ທນ

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ທັງອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ກ ົມຊ ົນເຜົື່ າ

ແລະ

ການກວດກາການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດນະໂຍບາຍ,
ັ້

້ົ
ຄນຄວ
າ້

ແລະ

ສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ

ລະບຽບຫ ັກການ

້ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ
ທີື່ ຖືກສາ້ ງຕງຂ
ັ້ ນ

ກາມະການ

ແລະ

ແລະ

ທົບທວນຄືນດາລ ັດນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ

ມີບ ົດບາດໃນ

ກຽື່ ວກ ັບກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາໃນທົື່ ວປະເທດ.

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ
ແລະ

ປັບປຼຸງນິຕກ
ິ າ

ຄະນະ

ໄດສ
ື ຕື່ ດາເນີນການ
້ ບ

ເພືື່ ອສະທອ
້ ນໃຫເ້ ຫັ ນສະພາບ

ປັດຈຼຸບ ັນຂອງວຽກງານສາສະໜາ. ກະຊວງພາຍໃນ ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ທຼຸກການປັບປຼຸງໄດຮ
້ ັບການຕ ົກລ ົງເຫັ ນດີຈາກ
ແຕຍ
ັ ້ ດທາ້ ຍໂດຍສະພາແຫງື່ ຊາດ.
ື່ ັງລຖາ້ ການຮ ັບຮອງຂນສຼຸ

ລ ັດຖະມ ົນຕີຂອງຕ ົນແລວ
້ ,

ກຼຸມ
ື່ ສາດສະໜາບາງກຼຸມ
ື່

ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ການຫາ້ ຊາ້ ນີ້ ແມນຍ
ື່ ອ
້ ນລ ັດຖະບານລຖາ້ ການປກສາຫາລືນາປະເທດຕາື່ ງໆໃນພາກພື້ນ.
ອີງຕາມຜູນ
້ າຊຼຸມຊ ົນມຼຸສລິມ,

ຊາວມຼຸສລິມ

ສາມາດປະຕິບ ັດສາສະໜາຕ ົນແບບເປີ ດເຜີຍໃນສອງມ ັດສະຍິດ

ທີື່

ວຽງຈ ັນ, ຊື່ ງເປັນພຽງແຕສ
ື່ ອງມ ັດສະຍິດໃນປະເທດ. ອີງຕາມສະມາຄ ົມຊາວມຼຸສລິມ, ຜູນ
້ າສາສະໜາຕ ົນ ພ ົບປະກ ັບ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດເປັນປະຈາ

ແລະ

ໃຫມ
ີ ະສິດທິຜ ົນ.
້ ປ

ແລະ

ການນະມ ັດສະການປະຈາວ ັນ

ການສະຫອງບຼຸນອິສລາມທັງໝດ
ົ

ກໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດ.

ຮ ັກສາສາຍພ ົວພ ັນໃນການເຮັດວຽກນາລ ັດຖະບານ
ທຼຸກໆວ ັນສຼຸກ

ຊາວມຼຸສລິມ

ດາເນີນຢາື່ ງບື່ ມີສື່ ງກີ
ິ ດຂວາງ,

ໄດຮ
້ ັບອະນຼຸຍາດໃຫໄ້ ປ

ຮາຈ ໌

ແລະ
(Hajj).

ລ ັດຖະບານໄດໃ້ ຫອ
ຼຸື່ ສາສະໜາດງື່ ັ ກາື່ ວຈາກປະເທດໄທ ດາເນີນການສິດສອນແທັ ບໄລ (Tabligh).
້ ະນຼຸຍາດແກກ
ື່ ມ
ໃນຂະນະທີື່ ຜູຖ
ື າສະໜາຜີ ໂດຍທົື່ ວໄປແລວ
້ ສ
້ ໄດລ
້ າຍງານໜອ
້ ຍກຽື່ ວກ ັບການແຊກແຊງຂອງລ ັດຖະບານ, ລ ັດຖະ
ບານບື່ ສື່ງົ ເສີມການປະຕິບ ັດສາສະໜາຜີ

ຊື່ ງຖືວາື່ ຫາ້ ຫ ັງ,

ອ ັນຕະລາຍ,

ຫື

ຜິດກ ົດໝາຍ,

ເປັນຕນການປະຕິ
ົ້

ບ ັດໃນບາງກ ົກເຫື່ ົ າ ກຽື່ ວກ ັບການຂາ້ ເດັກນອ
້ ຍເກີດໃໝທ
ື່ ື່ ີບື່ ສ ົມບູນ ຫື ຝ ັງສ ົບພິື່ນອ
້ ງຢູກ
ື່ ອ
້ ງເຮືອນຂອງຕ ົນເອງ.
ລ ັດຖະບານມ ັກຈະປະຕິເສດການລະເມີດການຮ ັບຮູເ້ ສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ

ໂດຍເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຂອງຕ ົນ.

ສວ
ື່ ນຫາຍອານາດການປົກຄອງຂອງລ ັດຖະບານ ມ ັກຈະຕາໜິຜເູ້ ຄາະຮາ້ ຍຫາຍກວາື່ ຜູທ
້ ື່ ີຮ ັບຜິດຊອບ. ຕ ົວຢາື່ ງ,
ອານາດການປົກຄອງ

ຢູແ
ື່ ຂວງບລິຄາໄຊ

ໄດລ
້ າຍງານວາື່

ບື່ ຮູກ
້ ຽື່ ວກ ັບກລະນີທື່ ີຊາວຄຣີສຕຽນ
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ື່ ົ ຂູໄື່ ລໜ
ຄ ົນຖືກຂມ
ື່ ີອອກ ຈາກບາ້ ນ ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ບື່ ເຊົ າສ ັດທາສາສະໜາຂອງຕ ົນ. ເຖິງວາື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານຂນັ ້
ສູນກາງ

ໄດຮ
້ ັບຮູບ
້ າງການກະທາ,

ທີື່ ບື່ ໄດອ
ີ ໃສສ
້ ງ
ື່ າສະໜາ,
ກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາໄດກ
້ າື່ ວວາື່

ເຂົາເຈົາ້ ມ ັກບອກວາື່

ການກະທານນໄດ
ດ
ັ້
້ າເນີນໂດຍເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ

ແຕເື່ ປັນໜາ້ ທີື່ ຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານຂນແຂວງ
ັ້

ຄວາມຂ ັດຂອ
້ ງໃຈໃຫແ
້ ກຄ
ື່ ົນຕາື່ ງປະ

ເທດ

ໃນການຮ ັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ
້ ຍ.

ໄດບ
້ ອກໃຫຜ
້ ນ
ູ້ າສາສະໜາ

ບື່ ໃຫລ
້ າຍງານກຽື່ ວກ ັບ

ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ຕອ
້ ງການເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຫາຍກວາື່ ນີ.້

ຕາມການລາຍງານ, ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະ ບານຂນແຂວງ
ກບື່ ໄດແ
ອ
ັ້
ັ ້ ນກາງ ກຽື່ ວກ ັບ
້ ຈງໃຫ
້
້ ານາດການປົກຄອງຂນສູ
ກລະນີຕາື່ ງໆ
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້ ັດແຍງື່ ດາ້ ນສາສະໜາ
ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
້ ງຂຂ

ຍອ
້ ນຢາ້ ນສູນເສຍການໃຫທ
້ ນ

ແລະ

ສູນເສຍການຮ ັບ

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ຮູວ
້ າື່ ເປັນແຂວງຕ ົວແບບ.
ຮ ັກສາບຼຸກຄ ົນທີື່ຖືກຈ ັບກຼຸມ,

ໃນປີ ນ ີ້

ອີງຕາມກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ,
ໄລໜ
ື່ ີ,

ຍອ
້ ນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາຂອງຕ ົນ

ລ ົງໂທດ,

ລ ັດຖະບານຂນສູ
ັ ້ ນກາງ

ື່ ົ ເຫັ ງ,
ຂມ

ໃຫຢ
ູື່ ອກສາຍຕາ
້ ນ

ໄດເ້ ພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ

ບື່ ດງື່ ັ ນນກ
ັ ້ ເປັນຜູເ້ ຄາະຮາ້ ຍຂອງການຖືກລະເມີດ

ຫື
ແລະ

ເຂົາເຈົາ້ ເວົ້າວາື່

ຈິດໃຈຂອງປະຊາຄ ົມໂລກ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລ ັດຖະບານ ເພືື່ ອຮ ັກສາພາບພ ົດ ຂອງການເພີ້ມສ ັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວ ັດທະນະຖາວອນ
ໃນການກະກຽມປະເທດລາວເປັນປະທານສະມາຄ ົມປະຊາຊາດແຫງື່ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽື່ ງໃຕ.້
ລ ັດຖະບານໄດສ
້ ື່ງົ ເສີມການສິດສອນການປະຕິບ ັດທາງພຼຸດທະສາສະໜາ
ຂອງວ ັດທະນາທາລາວ.

ໃນໂຮງຮຽນຂອງລ ັດ

ດງື່ ັ ເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງ

ປະກອບມີບ ົດຮຽນທີື່ສອນໃນວ ັດພຼຸດທະສາສະໜາ.

ວິຊາດາ້ ນວ ັດທະນະທາພາກບ ັງຄ ັບ

ເຖິງວາື່ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດລ
ົ ຄອງສາມາດເລືອກທີື່ ຈະຖອນຕ ົວ ຖາ້ ບື່ ມ ັກວິຊານີ້
້ ະບຼຸວາື່ ຜູປ
ື່ ກ
ແລະ

ຍ ັງລະບຼຸວາື່ ບື່ ມີຫ ັກສູດສາສະໜາພຼຸດ

ໃນໂຮງຮຽນຂອງລ ັດໃດໆ,

ໃນຕ ົວຈິງ

ກມີການສອນບ ົດຮຽນ

ພຼຸດທະສາສະໜາ ໃນບາງແຂວງ. ນ ັກຮຽນຊາວຄຣິສຕຽນ ໄດຍ
້ ົກໃຫເ້ ຫັ ນຄວາມອດອ ັດ ໃນການຖືກບ ັງຄ ັບໃຫໄ້ ຫວ ້
້ ຫອ
ເພາະເປັນສວ
ື່ ນໜື່ ງຂອງເງືື່ ອນໄຂການຜາື່ ນເພືື່ ອຂນ
້ ງ.

ໃນວ ັດພຼຸດທະສາສະໜາ

້ ນ
ແຫງື່ ຂມ
ູ

ໄດລ
້ າຍງານ

ື່ ົ ຂູໃື່ ຫປ
ກຽື່ ວກ ັບກລະນີໜື່ ງ ທີື່ ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ ໄດຂ
້ ມ
້ ະຕິເສດຜ ົນປະໂຫຍດດາ້ ນການສກສາ, ຊື່ ງລວມມີໂອກາດ
ໃນການສອບເສັ ງເຂົ້າໂຮງຮຽນ ໃຫແ
້ ກນ
ື່ ັກຮຽນຊາວໂປຣແຕັ ສຕ ັງ ຍອ
້ ນຄວາມເຊືື່ ອຖືທາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົາ້ .
້ ັດແຍງື່ ຢູທ
ໃນການຈ ັດການກ ັບຂຂ
ື່ ອ
້ ງຖິື່ ນ ທີື່ ກຽື່ ວກ ັບບ ັນຫາສາສະໜາ, ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດລ
້ າຍງານວາື່
້ ງຕນແມ
ເບືອ
ນເຂົ
າເຈົາ້ ລຖາ້ ໃຫແ
ົ້
ື່
້ ຂວງເປັນຜູແ
ື່ ກໄ້ ຂບ ັນຫາ.
ໂດຍປົກກະຕິແລວ
້
ຕາມດາລ ັດເລກທີ

ໄດສ
ັ້ ອ
້ ື່ງົ ເສີມລ ັດຖະບານຂນທ
້ ງຖິື່ ນ
92;

ເຖິງແນວໃດກື່ ຕາມ,

ກ ົມສາດສະໜາ
ຫື

ແຂວງ

ຂອງອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ
້ ັດແຍງື່ ດວ
ໃຫແ
້ ກໄ້ ຂຂຂ
້ ຍຕ ົນເອງ

ບາງຄງອ
ັ ້ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ກໄດເ້ ຂົ້າແຊກແຊງ

ນາເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ ເມືື່ ອຜູເື່ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາທີື່ ຖືກກ ັກຕ ົວຍອ
້ ນສາເຫດທາງດາ້ ນສາສະໜາ.
ຜູຕ
ື່ າງໜາ້ ຊຼຸມຊ ົມບາຮາຍທີື່ວຽງຈ ັນ, ສະຫວ ັນນະເຂດ ແລະ ຫວງພະບາງ ໄດລ
້ າຍງານວາື່ ການປະຕິບ ັດສາສະ
ໜາຂອງເຂົາເຈົາ້

ໂດຍທົື່ ວໄປແລວ
້ ບື່ ມີການແຊກແຊງໃດໆ,

ແລະ

ກຼຸມ
ື່ ບາຮາຍ

້ າກ ັດບາງຢາື່ ງ
ກປະເຊີນກ ັບຂຈ

ຈາກ ອານາດການປົກຄອງທອ
້ ງຖິື່ ນ. ຊຼຸມຊ ົນບາຮາຍທອ
້ ງຖິື່ ນ ແລະ ທາມສະພາສາສະໜາບາຮາຍ ປະຈາປະເທດ
ໄດຈ
ົ ໂດຍບື່ ມີການ
້ ັດງານບາຮາຍເກົາ້ ສິບວ ັນ ເປັນປະຈາ ແລະ ສະເຫີມສະຫອງວ ັນສາຄ ັນທາງສາສະໜາທັງໝດ
ແຊກແຊງ. ທາມສະພາສາສະໜາບາຮາຍປະຈາປະເທດ ຢູວ
ື່ ຽງຈ ັນ ປະຊຼຸມກ ັນເປັນປະຈາ.
ຢູແ
ື່ ຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສ ັກ, ຊາວກະໂຕລິກ ບອກວາື່ ລ ັດຖະບານໄດຈ
້ າກ ັດເຂົາເຈົາ້ ບື່ ໃຫເ້ ຂົ້າ
ເຮັດວຽກນາລ ັດຖະບານ ແລະ ບື່ ຖືກເລືື່ ອນຊນ.
ັ້
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ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ລ ັດຖະບານບ ັງຄ ັບຢາື່ ງເຄັື່ ງຄ ັດ ການຫາ້ ມໃຫຊ
້ າວຕາື່ ງປະເທດ ຊ ັກຊວນຄ ົນເຂົ້າສາສະໜາ. ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງ
ຊາດ

ໄດໃ້ ຫອ
້ ະນຼຸຍາດແກຜ
ື່ ນ
ູ້ າສາສະໜາຕາື່ ງປະເທດບາງຄ ົນ

ໃຫຈ
ມສກສາອ ົບຮ ົມ,
ັ້
້ ັດຕງກອງປະຊຼຸ

ແຕບ
ື່ ື່ ໄດ ້

້ າກ ັດ.
ໃຫກ
້ ານອະນຼຸຍາດ ແບບກວາ້ ງຂວາງ ໃນການຊ ັກຊວນຄ ົນເຂົ້າສາສະໜາ ໂດຍບື່ ມີຂຈ
ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ແລະ

ໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ

ແລະ

ກະຊວງພາຍໃນ

ບາງຄງກ
ັ ້ ໄດໄ້ ປຢຽ້ ມຢາມເຂດ

ກໄດອ
້ ົບຮ ົມເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ

ທີື່ ມີການລະເມີດເສລີພາບ

ກຽື່ ວກ ັບນະໂຍບາຍ

ແລະ

ກ ົດໝາຍຂອງ

ລ ັດຖະບານ. ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຂອງອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເດີນທາງໄປແຂວງຕາື່ ງໆເລື້ອຍ
ເພືື່ ອສື່ງົ ເສີມກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ
ຍ ັງໄດເ້ ປັນເຈົາ້ ພາບ

ໃຫປ
້ ະຕິບ ັດສອດຄອ
ື່ ງກ ັບກ ົດໝາຍ

ຈ ັດກອງປະຊຼຸມຝກອ ົບຮ ົມແປດຄງັ ້

ແລະ

ເຂົາເຈົາ້

ລະບຽບການຂອງປະເທດ.

ໃຫແ
້ ກເື່ ຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ

ຢູແ
ື່ ຂວງວຽງຈ ັນ,

ອຼຸດ ົມໄຊ,

ຄາມວນ,
ຈາປາສ ັກ, ຊຽງຂວາງ, ແລະ ຫ ົວພ ັນ ເພືື່ ອອະທິບາຍໃຫຄ
ື່
້ ວາມເຂົ້າໃຈ ກຽື່ ວກ ັບໜາ້ ທີື່ ຂອງເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່
ພາຍໃຕລ
້ ັດຖະທາມະນູນ

ແລະ

ສິດທິໃນການເຊືື່ ອຖື

ຫື

ບື່ ເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ.

ໃນໄລຍະກອງປະຊຼຸມດງື່ ັ ກາື່ ວ,

ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຂອງອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດເ້ ຜີຍແຜລ
ື່ ະບຽບກ ົດໝາຍກຽື່ ວກ ັບສາສະໜາ
ແລະ
ບາຮາຍ,

ເຂົ້າຮວ
ື່ ມໃນກອງປະຊຼຸມສາມະນາທົບທວນຄືນຫ ັກການພື້ນຖານຄວາມເຊືື່ ອຖືສາສະໜາພຼຸດ,
ແລະ

ອິສລາມ

ຈາກບ ັນດາຜູນ
້ າສາສະໜາຕາື່ ງໆ.

ໃນເດືອນທັນວາ

ຄຣິສຕຽນ,
ໄດຈ
້ ັດຕງັ ້

ກະຊວງພາຍໃນ

ກອງປະຊຼຸມ ສອງວ ັນ ທີື່ ແຂວງຈາປາສ ັກ ກຽື່ ວກ ັບນະໂຍບາຍດາ້ ນສາດສະໜາ, ການເຜີຍແຜເື່ ອກະສານ, ແລະ
ການແບງື່ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບລະຫວາື່ ງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ.
້ ຂຈ
້ າກ ັດຫາຍຢາື່ ງ ໃຫແ
້ ານ ົດ ໃນການຂອະນຼຸຍາດ
ລ ັດຖະບານໄດໃ້ ຫກ
ຼຸ ທະສາສະໜາ, ຊື່ ງລວມມີຂກ
້ ານຍ ົກເວັນ
້ ກພ
ື່ ດ
ດາເນີນການຊຼຸມນຼຸມ

ຂອງປະຊາຊ ົນ.

ລ ັດຖະບານສະໜ ັບສະໜູນສິື່ ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ
້ ັບ

ພຼຸດທະ

ສາສະໜາ, ນາເອົ າພິທີກາ ແລະ ພິທີທາງພຼຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າໃນງານຂອງລ ັດ, ແລະ ສື່ງົ ເສີມພຼຸດທະສາສະໜາ
ໃຫເ້ ປັນອ ົງປະກອບເອກະລ ັກດາ້ ນວ ັດທະນາທາ

ແລະ

ຈິດວິນຍານ

ຂອງປະເທດ;

ລ ັດຖະບານ

ຍ ັງສື່ງົ ເສີມ

ວ ັດທະນາທາລາວ, ຊື່ ງລວມມີການປະຕິບ ັດທາງສາສະໜາພຼຸດ. ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານ ໄດເ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມງານທາງສາສະ
ໜາພຼຸດ ແລະ ສະເຫີມສະຫອງຄຣິສມ ັສ ຕາມຄວາມສາມາດທາງການຂອງຕ ົນ, ເຖິງວາື່ ບື່ ມີເງິນບວ
້ ງ ຈ ັດກິດຈະ
ກາທາງສາສະໜາພຼຸດໃນປີ ນ.ີ້
ຜູນ
້ າສາສະໜາ,

ເພືື່ ອພະຍາຍາມສື່ງົ ເສີມການປກສາຫາລືກ ັນ

ອີງຕາມຜູນ
້ າລ ັດຖະບານ

ແລະ

ສວ
ົ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
້ ງທັງໝດ

ກຽື່ ວກ ັບການທົບທວນຄືນດາລ ັດເລກທີ

92,

ລະຫວາື່ ງພາກ

ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ

ແລະ

ກະຊວງພາຍໃນ ໄດຈ
ມ ສາລ ັບກຼຸມ
ັ້
້ ັດຕງກອງປະຊຼຸ
ື່ ສາສະໜາທີື່ ຖືກຮ ັບຮູ້ ໃນເດືອນຕຼຸລາ ທີື່ ວຽງຈ ັນ. ກອງປະຊຼຸມ
ກຽື່ ວຂອ
້ ງກ ັບການ
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ສ ົນທະນາປກສາຫາລື

ກຽື່ ວກ ັບແຜນຂອງລ ັດຖະບານ

ໃນການປັບປຼຸງດາລ ັດ,

ແລະ

ປະເທດລາວ: ບ ົດລາຍງານກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາສາກ ົນປະຈາປີ 2015
ກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ ສະຫະລ ັດອາເມລິກາ  ສານ ັກງານ ປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຼຸດ, ແລະ ແຮງງານ

ໄດໃ້ ຫກ
ື ຈ ົດທະບຽນ, ບ ັນດາກະຊວງທີື່ກຽື່ ວຂອ
້ າລະໂອກາດ ສາລ ັບກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາທີື່ ໄດຖ
້ ກ
້ ງ, ແລະ ບ ັນດາອ ົງການ
ຈ ັດຕງຂອງລ
ັ້
ັດຖະບານ
ຜູເື່ ຂົ້າຮວ
ື່ ມ

ໃນການທົບທວນຄືນລະບຽບການດງື່ ັ ກາື່ ວ.

ໄດຮ
້ ັບການອະນຼຸມ ັດໃຫປ
້ ະກອບຄາເຫັ ນ

້ ນະນາຕື່ ກ ັບຄວາມກະຈາງແຈງບ
ໄດໃ້ ຫຂ
ົດບາດ
້ ແ
ື່

ແລະ

ໜາ້ ທີື່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ຂອງບ ັນດາອ ົງກອນທີື່

ຮ ັບຜິດຊອບ.
ໃນການປະສານງານກ ັບອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ,
ສາລ ັບເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຂນແຂວງ
ແລະ
ັ້
ເຂົ້າໃຈຕື່ ກ ັບກ ົດໝາຍ
ຕື່ ກ ັບການຢດຊ ັບສິນ

ເມືອງ ແລະ

ອ ົງການ

NGO

ໄດດ
້ າເນີນການຝກອ ົບຮ ົມ

ຜູນ
້ າສາສະໜາທອ
້ ງຖິື່ ນ ຕະຫອດປີ

້ .
ກຄືການເຂົ້າໃຈເຊິື່ ງກ ັນແລະກ ັນໃຫດ
ີ ນ
້ ຂ
ໃນບາ້ ນຕາື່ ງໆ

ສາກ ົນ

ຂອງເມືອງໄຊຍະບູລີ

ຜູນ
້ າສາສະໜາ

ແລະ

ເພືື່ ອຊວ
ື່ ຍທັງສອງຝາື່ ຍ

ໄດສ
້ ະແດງຄວາມຫວ
ື່ ງໄຍ

ສະແດງຄວາມຜິດຫວ ັງ

ຕື່ ຂະບວນການ

ຈ ົດທະບຽນທີື່ລາບາກ. ໃນເດືອນມ ັງກອນ ອ ົງການ NGO ສາກ ົນ ໄດດ
້ າເນີນຊຼຸດຝກອ ົບຮ ົມ ກຽື່ ວກ ັບການສາ້ ງສາຍ
ພ ົວພ ັນກ ັບເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານ ທີື່ ເມືອງເຟື ອງ, ແຂວງວຽງຈ ັນ. ໃນເດືອນເມສາ, ພດສະພາ, ມິຖນ
ຼຸ າ, ກລະກ ົດ
້ ຽວກ ັນ ໃຫແ
ແລະ ຕຼຸລາ, ເຂົາເຈົາ້ ໄດດ
້ າເນີນການຝກອ ົບຮ ົມຫ ົວຂດ
້ ກຫ
ື່ ົກເມືອງອືື່ ນໆ. ໃນເດືອນກ ັນຍາ ອ ົງການ
NGO

ດງື່ ັ ກາື່ ວ

ໄດສ
້ ື່ງົ ຕ ົວແທນລາວ

ຊື່ ງລວມມີຜຕ
ູ້ າງໜາ້ ຈາກອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ,

ກະຊວງພາຍໃນ,

ແລະ ສູນລາວຂາວປະເສີດລາວ ເຂົ້າຮວ
ື່ ມກອງປະຊຼຸມກຽື່ ວກ ັບກ ົດຂອງກ ົດໝາຍ ຢູຫ
ື່ ວຽດນາມ ທີື່ ພ ົວພ ັນກ ັບວຽກ
ງານ ແລະ ລະບຽບການດາ້ ນສາສະໜາ. ການຝກອ ົບຮ ົມດງື່ ັ ກາື່ ວ ຖືກອອກແບບ ເພືື່ ອອ ົບຮ ົມຕາຫວດທອ
້ ງຖິື່ ນ
ກຽື່ ວກ ັບວິທີຕຄ
ີ ວາມໝາຍດາລ ັດເລກທີ 92 ແລະ ການປົກປ້ອງສາສະໜາອືື່ ນໆ ພາຍໃຕລ
້ ັດຖະທາມະນູນ.

ພາກທີ III. ສະຖານະການເຄົາລ ົບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາ ຂອງສ ັງຄ ົມ
້ ນ
ແຫງື່ ຂມ
ູ ຊາວຄຣິສຕຽນ ໄດລ
້ າຍງານກຽື່ ວກ ັບຄວາມເຄັງຕງທາງສາສະໜາ ໃນບາງໂອກາດຂອງບ ັນດາກຼຸມ
ື່ ຊ ົນເຜົື່ າ
ສວ
ື່ ນນອ
້ ຍ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການຕອບໂຕກ
້ ັບການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງການຊຼຸມນຼຸມຊາວຄຣິສຕຽນ ຫື ການບື່ ໃຫ ້
ເຂົ້າເຖິງຊ ັບພະຍາກອນຂອງບາ້ ນ. ການປະຕິເສດໂດຍສະມາຊິກຂອງກຼຸມ
ື່ ທີື່ ບື່ ແມນກຼຸ
ື່ ມ
ື່ ສາສະໜາພຼຸດ, ໂດຍສະເພາະ
ຊາວໂປຣແຕັ ສຕ ັງ,

ໃຫເ້ ຂົ້າຮວ
ື່ ມພິທີທາງສາສະໜາພຼຸດ

ຫື

ຜີ

ໄດສ
ື ຕື່ ເປັນເຫດແຫງື່ ຄວາມເຄັງຕງ
້ ບ

ໃນເຂດ

ື່ ົ ຂູຊ
ຊ ົນນະບ ົດ. ໃນບາງກລະນີ, ຊາວບາ້ ນໄດຂ
້ ມ
ື່ າວຄຮິສຕຽນ ວາື່ ຈະໄລໜ
ື່ ີອອກຈາກບາ້ ນ ຖາ້ ເຂົາເຈົາ້ ບື່ ຢຼຸດສ ັດທາ
ສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົາ້ . ເຖິງແນວໃດກື່ ຕາມ, ຜູນ
້ າກຼຸມ
ື່ ຊາວຄຣິດຕຽນ ກໄດສ
້ ື່ງົ ເສີມສະມາຊິກຂອງຕ ົນ ໃຫດ
້ າເນີນ
ວິທີການແບບປະນິປະນອມກ ັນ
ໂດຍບື່ ຕອ
້ ງເຂົ້າຮວ
ື່ ມພິທີດງື່ ັ ກາື່ ວ.
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ຫື

ຜີ
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ໂຮງຮຽນອະນຼຸບານ ແລະ ໂຮງຮຽນພາສາອ ັງກິດ ເອກະຊ ົນບາງແຫງື່ ໄດຮ
້ ັບການສະໜບ ັສະໜູນຈາກກຼຸມ
ື່ ສາສະໜາ
ຂອງຫາກຫາຍນິກາຍຕາື່ ງປະເທດ.
ວິຊາອືື່ ນໆ

ເດັກນອ
້ ຍຜູຊ
້ າຍຫາຍຄ ົນ

ໄດຮ
້ ັບການສິດສອນທາງດາ້ ນສາສະໜາ

ຊື່ ງຕາມປະເພນີແລວ
້

ໃນວ ັດພຼຸດທະສາສະໜາ,

ໄດເ້ ຕີມເຕັມບ ົດບາດຂອງໂຮງຮຽນ

ແລະ
ແລະ

ໄດສ
ື ຕື່ ມີບ ົດບາດໃນຊຼຸມຊ ົນນອ
້ ບ
້ ຍ ທີື່ ຖືກຈາກ ັດ ຫື ບື່ ມີການສກສາທາງການ. ສອງວິທະຍາໄລພຼຸດທະສາສະໜາ
ແລະ ສອງໂຮງຮຽນມ ັດທະຍ ົມພຼຸດທະສາສະໜາ ໃຫກ
້ ານຝກອ ົບຮ ົມທາງດາ້ ນສາສະໜາ ໃຫກ
້ ັບເດັກນອ
້ ຍ ແລະ
ຜູໃື່ ຫຍ.ື່

ບ ັນດານິກາຍຊາວຄຣິສຕຽນ,

ແອດວ ັນຕິສ,

ໄດດ
້ າເນີນການສກສາ

ໂດຍສະເພາະສູນລວມຄຣິສຈ ັກຂາວປະເສີດ
ສາລ ັບເດັກນອ
້ ຍ

ແລະ

ໄວໜຼຸມ
ື່ .

ແລະ

ໂບດເຊເວັນເດ

ກຼຸມ
ື່ ບາຮາຍ

ໄດດ
້ າເນີນການ

ຝກອ ົບຮ ົມສາສະໜາ ສາລ ັບສະມາຊິກເດັກນອ
້ ຍ ແລະ ຜູໃື່ ຫຍ.ື່ ໂບດກາໂຕລິກ ໄດຈ
້ ັດສາມະນາ ຢູທ
ື່ າື່ ແຂກ
ສາລ ັບນ ັກຮຽນລະດ ັບມ ັດທະຍ ົມ ເພືື່ ອສືກສາປັດຊະຍາ ແລະ ສາສະໜາ ສາລ ັບ ສອງຫາສິບປີ . ຊຼຸມຊ ົນມູສລິມ
ໄດສ
້ ະໜອງການຝກອ ົບຮ ົມດາ້ ນການສກສາ ສາລ ັບເດັກນອ
້ ຍຂອງຕ ົນ.
ພາກທີ IV. ນະໂຍບາຍຂອງລ ັດຖະບານສະຫະລ ັດອາເມລິກາ
ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ສະຖານທູດອາເມລິກາ

ໃຫກ
້ ານສະໜ ັບສະໜູນເປັນປະຈາ

ການປັບປຼຸງກ ົດໝາຍ

ແລະ

ດາລ ັດທີື່ກຽື່ ວຂອ
້ ງ

້ ມາຫາຍຄງັ ້
ໄດຍ
້ ົກຂນ

ນາກະຊວງພາຍໃນ,

ສະພາແຫງື່ ຊາດ,

ແລະ

ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ຈາກກະຊວງການຕາື່ ງປະເທດ

ຈ ັບກຼຸມຜູເ້ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາ,

ການຈ ົດທະບຽນ

ແລະ

ຂນຕອນການອະນຼຸ
ຍາດ
ັ້

ປະກອບມີການ
ແນວໂນມ
້

ແລະ

ການລະເມີດເສລີພາບ,

ແລະ

ສາລ ັບເສລີພາບທາງດາ້ ນສາສະໜາ

ກ ັບເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ລ ັດຖະບານຫາຍລະດ ັບ.

ການຄຼຸມ
້ ຄອງການປະຕິບ ັດສາສະໜາ

ແລະ

ບ ັນຫາທີື່ເຂົາເຈົາ້

ທີື່ ຫຍຼຸງ້ ຍາກ,

ຂອງລ ັດຖະບານຢູື່

ບ ັນດາແຂວງຕາື່ ງໆ. ສະຖານ ທູດດງື່ ັ ກາື່ ວ ຍ ັງໄດສ
ື ຕື່ ຮ ັກສາການສ ົນທະນາ ນາກ ົມສາດສະໜາ ຂອງອ ົງການ
້ ບ
ແນວລາວສາ້ ງຊາດ, ແລະ ກ ົມຊ ົນເຜົື່ າແລະສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ. ສະຖານທູດ ຍ ັງໄດສ
້ ະແດງຄວາມ
ຫວ
ື່ ງໄຍ ເປັນປະຈາ ຕື່ ກ ັບສະພາແຫງື່ ຊາດ, ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ, ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ກຽື່ ວກ ັບກລະນີ
ສະເພາະຕາື່ ງໆ

ໃນການລະເມີດ

ຫື

ລ ົບກວນ,

ແລະ

ໄດໃ້ ຫກ
້ ານສະໜ ັບສະໜູນ

ໃນການແກໄ້ ຂບ ັນຫາ

້ ນ
ເຫື່ ົ ານີໃ້ ຫວ
ູ
ັ ້ ນາໃຊຂ
້ ອ
ື່ ງໄວ ແລະ ເໝາະສ ົມ. ອ ົງການແນວລາວສາ້ ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ບາງຄງກ
້ ມ
ຂາື່ ວສານນີ້ ເພືື່ ອໄກເື່ ກຍ
ື່ ກ ັບເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ທອ
້ ງຖິື່ ນ.
ເອກອ ັກຄະລ ັດຖະທູດ

ກໄດພ
້ ົບກ ັບຜູນ
້ າສາສະໜາ

ກ ັງວ ົນກຽື່ ວກ ັບເສລີພາບໃນການເຊືື່ ອຖືສາສະໜາ.

ແລະ

ກຼຸມ
ື່ ສະໜ ັບສະໜູນ

ເພືື່ ອແກໄ້ ຂຄວາມ

ເຈົາ້ ໜາ້ ທີື່ ສະຖານທູດໄດປ
້ ກສາຫາລືເປັນປະຈາ

ນາກຼຸມ
ື່ ສາສະ

ໜາທີື່ ໄດຈ
ັ້
ົດທະບຽນທີື່n
້ ົດທະບຽນ ແລະ ບື່ ໄດຈ
້ ົດທະບຽນ ກຽື່ ວກ ັບການຈ ັບກຼຸມຜູເ້ ຊືື່ ອຖືສາສະໜາ, ຂນຕອນການຈ
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ຫຍຼຸງ້ ຍາກ, ແນວໂນມ
ແລະ ການລະເມີດສິດເສລີພາບ, ແລະ ການຄຼຸມ
້
້ ຄອງຂອງລ ັດຖະບານ ກຽື່ ວກ ັບການ
ປະຕິບ ັດສາສະໜາ ໃນບ ັນດາແຂວງ.
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