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ບດົລາຍງານສດິທມິະນຸດຂອງລາວ ປ ີ2017 

ບດົສະຫ ຸບໂດຍຫຍ  ້

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ ລາວ (ສປປ ລາວ) ປກົຄອງໂດຍພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (LPRP). 
ການເລອືກຕັງ້ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ ຜ່ານມາທີ່ ຈດັຂ ນ້ໃນເດອືນ ມນີາ ປ ີ2016 ບ ່ ມຄີວາມເສລພີາບ ແລະ ຍຸຕທິ າ. LPRP 
ໄດຄ້ດັເລອືກຜ ສ້ະໝກັທງັໝດົ ແລະ ການເລອືກຕັງ້ແມ່ນຈ າເປນັສ າລບັພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ພາຍຫ ງັການເລອືກຕັງ້
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດອ້ະນຸມດັ ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ເປນັນາຍກົລດັຖະມນົຕຄີນົໃຫມ່. 

ອ ານາດການປກົຄອງພນົລະເຮອືນໄດຮ້ກັສາລະດບັການຄຸມ້ຄອງກອງກ າລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ 

ບນັຫາສດິທມິະນຸດທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນລວມມ:ີ ຂະບວນການທີ່ ຄບົຖວ້ນ ລວມທງັການຈບັກຸມ, ການຄຸມຂງັ ແລະ ການລງົໂທດ
ຂອງລດັຖະບານແບບລ າພງັໃຈ; ການລ່ວງລະເມດີຂອງລດັຖະບານກ່ຽວກບັສດິທສ່ິວນບຸກຄນົ ແລະ ເສລພີາບໃນການ
ປາກເວົາ້, ການອອກຂ່າວ, ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົ; ການປະຕເິສດຄວາມສາ ມາດຂອງພນົລະ
ເຮອືນທີ່ ຈະເລອືກເອາົລດັຖະບານຂອງພວກເຂາົ; ການຄາ້ມະນຸດ; ແລະ ຂ ຈ້ າກດັກ່ຽວກບັສດິທຂິອງຜ ອ້ອກແຮງງານ, 
ລວມທງັການບ ່ ສາມາດສາ້ງສະຫະພນັແຮງງານ ທີ່ ເປນັເອກະລາດທີ່ ບ ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ. 

ລດັຖະບານບ ່ ເອາົຜດິ ຫ  ືລງົໂທດພະນກັງານລດັຖະບານຜ ທ້ີ່ ລ່ວງລະເມດີ, ຕ າຫ ວດ ແລະ ກອງກ າລງັ ຄວາມໝັນ້ຄງົໄດ ້
ລະເມດີສດິທມິະນຸດຢ່າງບ ່ ມຄີວາມຜດິ. 

ພາກທ ີ1 ການເຄາົລບົນບັຖສືດິຄບົຖວ້ນຂອງບຸກຄນົ, ລວມທງັສດິເສລພີາບຈາກ: 

ກ. ການຂາ້ໂດຍລ າພງັໃຈ  ແລະ ການຂາ້ອື່ ນໆ ແບບຜດິກດົໝາຍ ຫ  ືໂດຍມແີຮງຈ  ງໃຈຈາກການເມອືງ 

ບ ່ ມລີາຍງານທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖວ່ືາລດັຖະບານ ຫ  ືບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົໄດມ້ກີານຂາ້ໂດຍລ າພງັໃຈ ຫ  ືຜດິກດົໝາຍ. 

ຂ. ການຫາຍສາບສ ນ 

ບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການຫາຍສາບສ ນໃດໆໂດຍ ຫ  ືໂຕແທນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານ.  

ຍງັບ ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນຄະດລີກັພາຕວົຂອງ ທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ ປ ີ2012, ຜ ນ້ າອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ໂດດ
ເດັ່ ນ ແລະ ອະດດີຜ ກ້ ່ ຕ ັງ້ສ ນການຝ ກອບົຮມົທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ, ທີ່ ຖກືລກັພາຕວົໂດຍບຸກຄນົທີ່ ຢ ່ ນອກເຄື່ ອງແບບ ພາຍ
ຫ ງັຕ າຫ ວດຈະລາຈອນ ຢຸດລດົຂອງລາວໃນລກັສະນະທີ່ ມກີານກະກຽມລ່ວງໜາ້ ຢ ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ລດັຖະບານ
ໄດປ້ະຕເິສດຄວາມຮບັຮ ກ່້ຽວກບັບ່ອນຢ ່ ຂອງລາວ ແລະ ອາ້ງວ່າການສບືສວນຂອງຕນົກ າລງັສບືຕ ່ ດ າເນນີງານ.  

ຄ. ການທ ລະມານ ແລະ ການປະຕບິດັ ຫ  ືການລງົໂທດອື່ ນໆທີ່ ໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖອືນ ບ ່ ມມີະນດຸສະຍະທ າ ຫ  ືເຮດັໃຫເ້ຊື່ ອ
ມເສຍກຽກ 

ລດັຖະທ າມະນ ນ ແລະ/ຫ  ື ກດົໝາຍຫາ້ມການປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວ ແລະ ບ ່ ມລີາຍງານວ່າເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານໄດນ້ າໃຊ ້
ມາດຕະການດັ່ ງກ່າວ. 
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ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງຄຸກ ແລະ ສະຖານຄຸມຂງັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງຄຸກ ແລະ ສະຖານຄຸມຂງັມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຢ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຢ ່ ໃນບາງຄຸກແມ່ນມຄີວາມຮຸນແຮງເນື່ ອງຈາກການສະໜອງອາຫານມໜີອ້ຍ, ແອອດັເກນີໄປ ແລະ 
ການດ ແລທາງການແພດບ ່ ພຽງພ . ສະພາບເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ: ຍອ້ນສະພາບຄວາມແອອດັ. ບາງຄຸກມລີາຍງານ
ວ່າໄດຖ້ກືຈດັເຍາົວະຊນົຢ ່ ຮ່ວມກບັຜ ໃ້ຫຍ່, ເຖງິແມ່ນວ່າບ ່ ມສີະຖຕິຢ່ິາງເປນັທາງການ ຫ  ື ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດກ່້ຽວກບັ
ປະຊາກອນທົ່ ວໄປ ຫ  ື ເພດຂອງນກັໂທດທົ່ ວປະເທດ. ບ ່ ມຂີ ມ້ ນກ່ຽວກບັອດັຕາການເສຍຊວີດິໃນຄຸກ ຫ ສື ນກາງການ
ຄຸມຂງັກ່ອນໜາ້ນີ.້ ອາຫານມບີ ່ ພຽງພ  ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົໄດຮ້ບັຜດິຊອບໃນການເອາົອາຫານມາໃຫຍ້າດພີ່ ນອ້ງ
ຂອງພວກເຂາົໃນຄຸກ. ບາງຄຸກຈ າເປນັຕອ້ງໃຫນ້ກັໂທດໃຊເ້ງນິຄນືຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງອາຫານກນິໃນລະຫວ່າງການຖກືຄຸມ
ຂງັໃນການປ່ອຍຕວົ. ນກັໂທດໃນສະຖານທີ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫ ວງ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນດກ່ີວານກັໂທດທີ່ ຢ ່ ໃນ
ຄຸກຂະໜາດນອ້ຍຕ່າງແຂວງ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າຄຸກຈ ານວນຫ າຍມຄີລນີກິຈ ານວນໜ ່ ງ, ຕາມປກົກະຕມິແີພດ ຫ  ື ພະຍາບານທີ່ ເປນັພະນກັງານພາຍໃນ, 
ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາດແຄນ. ນກັໂທດເຂົາ້ເຖງິພຽງແຕ່ການດ ແລດາ້ນການປິ່ ນ 
ປວົຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ການປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ຮາ້ຍແຮງແມ່ນບ ່ ມ.ີ ຕວົຢ່າງ, ຢ ່ ໃນຄຸກແຂວງວຽງຈນັມຄີລນີກິທີ່ ມຕີຽງ
ນອນສ າລບັ 4 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານສາມຄນົຕ ່  700 ຄນົ. ນກັໂທດໄດຮ້ບັການສກັຢາປອ້ງກນັເມື່ ອມາຮອດ; ຖາ້ເຈບັ
ປ່ວຍ, ພວກເຂາົຕອ້ງຈ່າຍຢາປວົພະຍາດທີ່ ຈ າເປນັ. ໃນບາງສະຖານທີ່ ນກັໂທດສາມາດຈດັການປິ່ ນປວົໃນໂຮງໝ ຕ າ
ຫ ວດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສົ່ ງນກັໂທດໄປໂຮງໝ ໃນກ ລະນສຸີກເສນີ. 

ການບ ລຫິານ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມກວດກາສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງຄຸກ ແລະ 
ສະຖານຄຸມຂງັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫນ້ກັໂທດ ແລະ ຜ ຖ້ກືກກັອດິສະລະພາບ ທີ່ ຍ ື່ ນຄ າຮອ້ງທຸກເຖງິອ ານາດການ
ປກົຄອງໂດຍບ ່ ມກີານກວດສອບ ແລະ ຮອ້ງຂ ການສບືສວນກ່ຽວກບັການກ່າວຫາກ່ຽວກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຜດິຕ ່
ມະນຸດສະຍະທ າ, ເຖງິແມ່ນວ່າບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັນກັໂທດ, ຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັ ຫ  ືສະມາຊກິຄອບຄວົຍື່ ນຄ າຮອ້ງດັ່ ງກ່າວ 
ເນື່ ອງຈາກຄວາມຢາ້ນກວົຕ ່ ກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂສະຖານຄຸມຂງັທີ່ ບ ່ ດ.ີ ໃນລະຫວ່າງເດອືນຕຸລາ 16 ພະຈກິ 2017 ໃນ
ວາລະກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຂອງລາວ, ຄະນະກ າມະການຍຸຕທິ າ ຍກົບນັຫານີຂ້  ນ້ - ແລະ ທ່ານປະທານສານ
ປະຊາຊນົສ ງສຸດ ໄດຍ້ອມຮບັເອາົຄວາມກງັວນົໃຈ ກ່ຽວກບັເງ ື່ອນໄຂໃນຄຸກ ແລະ ສະຖານຄຸມຂງັທີ່ ເຊື່ ອມໂຊມລງົ, 
ລວມທງັນກັໂທດທີ່ ແອອດັ ແລະ ການຄຸມຂງັຜ ຖ້ກືຫາ ໄປຄຽງຄ ່ ກບັອາດຊະຍາກອນທີ່ ຖກືຕດັສນິຄວາມຜດິ. 

ບ ່ ມຜີ ພ້ພິາກສາເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນນາມຂອງນກັໂທດ ແລະ ຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັ. ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງຄຸກວາງນະໂຍບາຍການຢຽ້ມຢາມໃນ
ຄຸກ. ສະມາຊກິຄອບຄວົໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິນກັໂທດ ແລະ ຜ ຖ້ກືຈບັ 1 ຄັງ້ຕ ່ ເດອືນ. ນກັໂທດ ແລະ ຜ ຖ້ກືກກັ
ບ ລເິວນສາມາດນບັຖບືາງສາດສະໜາ, ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ໄດສ້ະໜອງສະຖານທີ່ ໃດໆ. 

ການຕດິຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ: ພະນກັງານຂອງລດັຖະບານບ ່ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາແບບເອ
ກະລາດຢ່າງເປນັປກົກະຕກ່ິຽວກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງຄຸກ. ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ 18 ມຖຸິນາ, ການສນົທະນາກ່ຽວກບັ
ສດິທມິະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ, ອດົສະຕຣາລ,ີ ນກັການທ ດອດົສະຕາລ ີແລະ ເອຣີບົ, ໄດຖ້ກືອະນຸຍາດໃຫໄ້ປຢຽ້ມຢາມ
ພຽງແຕ່ຄຸກບ່ອນທີ່ ນກັໂທດຕ່າງປະເທດອາໃສຢ ່  ແລະ ສ ນຄຸມຂງັປິ່ ນປວົພະຍາດຢ ່ ແຂວງວຽງຈນັ. 
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ງ. ການຈບັກຸມ ແລະ ຄຸມຂງັໂດຍລ າພງັໃຈ 

ກດົໝາຍຫາ້ມການຈບັກຸມ ແລະ ການຄຸມຂງັໂດຍລ າພງັໃຈ, ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານບາງຄນົບ ່ ໄດເ້ຄາົລບົຂ ກ້ ານດົເຫ ົ່ າ
ນີ ້ແລະ ການຈບັກຸມ ແລະ ຄຸມຂງັແມ່ນປະຕບິດັຕາມລ າພງັໃຈຕນົເອງ. 

ບດົບາດຂອງຕ າຫ ວດ ແລະ ເຄື່ ອງມຄືວາມປອດໄພ 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ຮກັສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແຕ່ແບ່ງປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບພາຍນອກກບັກອງກ າລງັ
ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ແລະ ກບັ LPRP ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຂອງ LPRP. 
ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ກວດເບິ່ ງທອ້ງຖິ່ ນ, ການຈະລາຈອນ, ກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ, ຕ າຫ ວດປອ້ງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ, ຕ າຫ ວດບາ້ນ, ແລະ ໜ່ວຍງານຕ າຫ ວດປະກອບອາວຸດອື່ ນໆ. ກ າລງັປະກອບອາວຸດມຄີວາມຮບັຜດິ ຊອບໃນ
ການຮກັສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ, ລວມທງັການຕ ່ ສ ຕ້າ້ນການກ ່ ການຮາ້ຍ ແລະ ການຕ ່ ສ ກ້ນັ. 

ການບ ່ ຕອ້ງຮບັໂທດຍງັຄງົເປນັບນັຫາ; ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບ ່ ມສີະຖຕິກ່ິຽວກບັອດັຕາການເກດີຂືນ້. ກມົກວດກາ, ກະຊວງ
ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ມກ່ີອງຄ າເຫນັການຮອ້ງຮຽນຕ່າງໆທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອໃຫພ້ນົລະເມອືງສາມາດຍື່ ນຄ າຮອ້ງທຸກ
ເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ແຕ່ສະຖຕິກ່ິຽວກບັການນ າໃຊບ້ ່ ຖກືເຜຍີແຜ່ໃນສາທາລະນະ. ລດັຖະບານບ ່ ໄດເ້ປດີເຜຍີຂ ມ້ ນ
ກ່ຽວກບັ ການຂົ່ ມເຫງັໂດຍກ າລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ວ່າມ ີຫ  ືບ ່ ມ.ີ ບ ່ ມກີານກະທ າທີ່ ເປນັທີ່ ຮ ຈ້ກັໂດຍລດັຖະບານ
ເພື່ ອຝ ກອບົຮມົກ າລງັຮກັສາຄວາມປອດໄພໃນການນບັຖສືດິທມິະນຸດ. 

ຂັນ້ຕອນການຈບັກຸມ ແລະ ການປະຕບິດັກບັຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັ 

ທງັຕ າຫ ວດ ແລະ ກ າລງັທະຫານມອີ ານາດຈບັກຸມ, ເຖງິແມ່ນວ່າໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ມພີຽງແຕ່ຕ າຫ ວດໃຊອ້ ານາດໄດເ້ທົ່ າ
ນັນ້. ກດົໝາຍໃຫສ້ດິຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັໃນການຕດັສນິໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນການກ ານດົກດົໝາຍຂອງການຄຸມຂງັຂອງພວກ
ເຂາົ. ກດົໝາຍຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫອ້ ານາດການແຈງ້ໃຫຜ້ ຖ້ກືກ່າວຫາຕ ່ ກບັພວກເຂາົ ແລະ ແຈງ້ຕ ່ ກບັການຈບັກຸມຂອງ
ພວກເຂາົພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງ, ແຕ່ວ່າສິ່ ງດັ່ ງກ່າວບ ່ ໄດເ້ກດີຂືນ້ໃນແຂວງຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ມລີະບບົການປະກນັຕວົ, 
ແຕ່ວ່າເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັລະບບົດັ່ ງກ່າວໂດຍລ າພງັໃຈ. ມຂີັນ້ຕອນສ າລບັການຈບັກຸມຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັຢ ່ ເຮອືນ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສ າລບັເຫດຜນົທາງດາ້ນສຸຂະພາບ, ແລະ ມບີດົລາຍງານຂອງນກັໂທດທີ່ ຖກືຈບັກຸມຢ ່ ເຮອືນ. ກດົໝາຍ
ໃຫສ້ດິບຸກຄນົທີ່ ຖກືຈບັກຸມ ຫ  ື ຖກືຄຸມຂງັ ໃຫມ້ຕີາງໜາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມການຮອ້ງຂ . ບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັ
ນກັໂທດທີ່ ຖກືຂາດການຕດິຕ ່ . 

ການຈບັຕວົໂດຍລ າພງັໃຈ: ຕ າຫ ວດສບືຕ ່ ມອີດິສະລະຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຈບັກຸມ, ອງີຕາມກດົໝາຍທີ່ ອະນຸຍາດ
ໃຫຈ້ບັກຸມບ ່ ມເີຫດຜນົໃນກ ລະນສຸີກເສນີ.  ໄດມ້ລີາຍງານວ່າຕ າຫ ວດ ໄດໃ້ຊກ້ານຂົ່ ມຂ ່  ໃນການຈບັກຸມເປນັວທິທີີ່ ຈະ
ຂົ່ ມຂ ່ ບຸກຄນົ ຫ  ືເອີນ້ຄ່າສນິບນົ. 

ໃນບາງຄັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈບັກຸມນກັໂທດ ຫ ງັຈາກ ພວກເຂາົສ າເລດັການໃຊໂ້ທດຂອງຕນົແລວ້, ໂດຍສະເພາະຖາ້ນກັໂທດບ ່
ສາມາດຈ່າຍຄ່າປບັໄໝຂອງສານ. ໃນບາງກ ລະນເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດປ່້ອຍຕວົນກັໂທດ ຖາ້ພວກເຂາົຕກົລງົທີ່ ຈະຈ່າຍຄ່າປບັໄ
ໝພາຍຫ ງັການປ່ອຍຕວົຂອງພວກເຂາົ. ລດັຖະບານບາງຄັງ້ໄດປ່້ອຍຕວົຜ ທ້ີ່ ຖກືຕດັສນິລງົໂທດທາງອາຊະຍາກ າທີ່ ບ ່
ຮາ້ຍແຮງ ໂດຍບ ່ ໄດຈ້ າຄຸກພວກເຂາົ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການກດົໝາຍໄດຮ້ຽກຮອ້ງ
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ໃຫອ້ງົການພພິາກສາສບືສວນ ກ່ຽວກບັການຈບັກຸມໂດຍບ ່ ມໝີາຍສານໂດຍຕ າຫ ວດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກ ລະນທີີ່ ຜ ້
ພພິາກສາບ ່ ປະຕບິດັຕາມຕວົຈງິ. 

ການກກັຂງັກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດ:ີ ກດົໝາຍຈ າກດັການຄຸມຂງັໂດຍບ ່ ມກີານພຈິາລະນາຄະດເີປນັເວລາໜ ່ ງປ.ີ 
ໄລຍະເວລາຂອງການຖກືຄຸມຂງັ ໂດຍບ ່ ມກີານພຈິາລະນາຄະດ ີຫ  ື ຄ່າບ ລກິານຢ່າງເປນັທາງການແມ່ນຈ າກດັໃຫໜ້ ່ ງປ.ີ 
ຫອ້ງການໄອຍະການພນົລະເຮອືນໄດລ້າຍງານວ່າ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເອາົນກັໂທດທງັໝດົໄປ
ສບືສວນພາຍໃນຂອບເຂດກ ານດົເວລາໜ ່ ງປີ ແຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ໄດຕ້ອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ. ຫອ້ງການຂອງໄອ
ຍະການທົ່ ວໄປຕອ້ງອະນຸຍາດໃຫຕ້ າຫ ວດຈບັຕວົຜ ຕ້ອ້ງສງົໄສທີ່ ຍງັສບືຕ ່ ສງົໄສ. ໄດໃ້ຫກ້ານອະນຸຍາດໃນໄລຍະສາມ
ເດອືນ  ແລະ ຕ າຫ ວດຕອ້ງປ່ອຍຕວົຜ ຕ້ອ້ງສງົໄສ ຫ ງັຈາກຈ າຄຸກທີ່ ສ ງສຸດໜ ່ ງປີ ຖາ້ພວກເຂາົບ ່ ມຫີ ກັຖານພຽງພ ໃນການ
ຮອ້ງຟອ້ງ. 

ຈ. ການປະຕເິສດການສອບສວນຄວາມຍຸດຕທິ າຕ ່ ສາທາລະນະ 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫອ້ ານາດທາງຕຸລາການມຄີວາມເປນັເອກະລາດ, ແຕ່ວ່າການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ຜ ພ້ພິາກສາທີ່
ເຮດັໜາ້ທີ່ ໂດຍບ ່ ມໂີທດແມ່ນຍງັເປນັບນັຫາ. ຜ ພ້ພິາກສາບາງຄນົໄດຖ້ກືລາຍງານວ່າໄດຮ້ບັສນິບນົ. ສະພາແຫ່ງຊາດ
ອາດຈະເອາົຜ ພ້ ິ ພາກສາອອກຈາກວຽກຍອ້ນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົ ແຕ່ບ ່ ໄດປ້ະກາດການຍກົຍາ້ຍຜ ກ້ະທ າ
ດັ່ ງກ່າວໃນປນີີ.້ ກອບກດົໝາຍອະນຸຍາດການໃຫຄ້ າປ ກສາດາ້ນການສ ຄ້ະດ,ີ ການທບົທວນກ່ຽວກບັການພສິ ດ ແລະ 
ການສມົມຸດຖານວ່າເປນັຄວາມບ ລສຸິດ. ເຖງິວ່າຈະມຂີ ກ້ ານດົເຫ ົ່ ານີ,້ ປະເທດຍງັກ າລງັພດັທະນາລະບບົຍຸຕທິ າຢ່າງເປນັ
ທາງການ. ຜ ພ້ ິ ພາກສາມກັຕດັສນິວ່າມຄີວາມຜດິ ຫ  ື ບ ລສຸິດກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດ,ີໂດຍອງີໃສ່ການຕດັສນິຂອງພ
ວກເຂາົຕາມ ລາຍງານການສບືສວນຂອງຕ າຫ ວດ ຫ  ື ໄອຍະການ. ນະໂຍບາຍທີ່ ນ າໃຊ ້ແລະ ນ າໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງໃນ
ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງຍງັສບືຕ ່ ເປນັ "ນະໂຍບາຍບາ້ນສາມກັຄ"ີ ຫ  ື"ນະໂຍບາຍບາ້ນປອດຄະດ"ີ, ເຊິ່ ງບ ່ ຊຸກຍ ບ້າ້ນໃຫອ້າ້ງ
ອງີຄະດຕ່ີາງໆເຖງິ ລະບບົຍຸຕທິ າຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ເປນັສິ່ ງຈ  ງໃຈໃຫນ້າຍບາ້ນ ແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງພາຍໃນຫວົໜ່ວຍ
ໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ. ນາຍບາ້ນບ ່ ແມ່ນທະນາຍຄວາມ ຫ  ືຜ ພ້ພິາກສາ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ. 

ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາຄະດ ີ

ກດົໝາຍໃຫສ້ດິທໃິນການພຈິາລະນາຄະດທີີ່ ຍຸດຕທິ າ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຕ ່ ສາທາລະນະ, ເຖງິແມ່ນວ່າສານປະຊາຊນົບ ່ ຮກັ 
ສາສດິທນິີສ້ະເໝໄີປ. ກດົໝາຍໃຫຜ້ ຖ້ກື ຫາສມົມຸດຕຖິານຂອງຄວາມບ ລສຸິດ. ການພຈິາລະນາຄະດໃີຫຍ່, ລວມທງັ
ການພຈິາລະນາຄະດອີາຍາ, ແມ່ນການກວດສອບຫ ກັສ ດຕົນ້ຕ ຂອງຜ ຖ້ກື ຫາ ແລະ ການກວດຄນືຫ ກັຖານ. ຜ ຖ້ກື ຫາ
ບ ່ ມສີດິທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ຈະຮ ທ້ນັທທີນັໃດ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັບນັດາຂ ກ່້າວຫາທີ່ ມຕີ ່ ພວກເຂາົ, ແຕ່ວ່າກດົ
ໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫອ້ ານາດການປກົຄອງສະໜອງຂ ມ້ ນກ່ຽວກບັສດິທຂິອງພວກເຂາົ. ການພຈິາລະນາຄະດແີມ່ນ
ເປດີເຜຍີຕ ່ ສາທາລະນະ, ຍກົເວັນ້ສ າລບັບນັດາຄະດກ່ີຽວຂອ້ງກບັກດົໝາຍຄອບຄວົ ຫ  ື ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມປອດໄພ
ແຫ່ງຊາດ, ຄວາມລບັຂອງລດັ ຫ  ືເດກັອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 16 ປ.ີ 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫສ້ດິຈ າເລຍີ ໃນການປກົປອ້ງຕນົເອງດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ອືຂອງທະນາຍຄວາມ ຫ  ືບຸກຄນົອື່ ນ, ແຕ່
ຍງັຂາດແຄນທະນາຍຄວາມທີ່ ມຄຸີນວຸດທ.ິ ບາງຄັງ້ທະນາຍຄວາມບ ່ ເຕມັໃຈທີ່ ຈະຕ ່ ສ ກ້ບັບນັດາຄະດທີີ່ ຮາ້ຍແຮງຍອ້ນ
ຄວາມຢາ້ນກວົຈາກການຕອບໂຕ ້ ໂດຍອ ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. ທະນາຍຄວາມສາມາດເປນັຕວົແທນໃນເວລາ
ການພຈິາລະນາຄະດ,ີ ແຕ່ວ່າບດົບາດຂອງທະນາຍມລີກັສະນະທາງອອ້ມເຊັ່ ນ: ຮອ້ງຂ ໃຫສ້ານຜ່ອນຜນັການຕດັສນິ ຫ  ື



ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ຂ ອຸທອນດາ້ນວຊິາການ, ບ ່ ໂຕແ້ຍ່ງກບັຫ ກັຖານຂອງກ ລະນ,ີ ທາ້ທາຍຫ ກັຖານ, ຫ  ື ເພີ່ ມການປກົປອ້ງລ ກຄວາມຢ່າງຈງິ
ຈງັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຄ່າໃຊຈ່້າຍໃຫທ້ະນາຍຝ່າຍຈ າເລຍີ ດວ້ຍງບົຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງລດັຖະບານ ສະເພາະບນັດາຄະ
ດທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັນອ້ຍ, ບນັດາຄະດທີີ່ ສົ່ ງຜນົເຖງິການຈ າຄຸກຕະຫ ອດຊວີດິ ຫ ປືະຫານຊວີດິ ແລະ ຄະດທີີ່
ພຈິາລະນາເປນັພເິສດເຊັ່ ນ: ຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄນົຕ່າງປະເທດບ ່ ມສີດິທາງກດົໝາຍໃນການໄດຮ້ບັເວລາ ແລະ ສິ່ ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງພຽງພ ໃນການກະກຽມການປອ້ງກນັ. 

ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫນ້າຍແປພາສາໃຫຄ້ າອະທບິາຍກ່ຽວກບັກດົໝາຍ ແລະ ສດິຂອງຜ ຖ້ກືຫາຕ ່ ພນົລະເມອືງທີ່ ເປນັ
ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ບ ່ ສາມາດສື່ ສານໃນພາສາລາວໄດ.້ ຜ ແ້ປພາສາໄດຮ້ບັການຊ າລະໂດຍອງີໃສ່ລະບບົຄ່າທ າ
ນຽມຂອງສານທີ່ ສານຕດັສນິລງົໂທດຕ ່ ຈ າເລຍີ. 

ຜ ຖ້ກືຫາອາດມຜີ ໃ້ດໜ ່ ງຊ່ວຍເຫ ອືພວກເຂາົກະກຽມໃນກ ລະນທີີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ສົ່ ງກບັຄນືໃຫພ້ວກເຂາົ
ໃນການພຈິາລະນາຄະດ,ີ ແຕ່ວ່າຈ າເລຍີພຽງແຕ່ສາມາດນ າສະເໜກີານໂຕແ້ຍງ້ປາກເປົ່ າຕ ່ ການພຈິາລະນາຄະດອີາຍາເທົ່ າ
ນັນ້. ຈ າເລຍີອາດຈະຖາມ, ນ າສະເໜພີະຍານ ແລະ ນ າສະເໜຫີ ກັຖານໃນນາມຕນົເອງ. ຈ າເລຍີອາດຈະປະຕເິສດໃຫ ້
ການ, ເຖງິແມ່ນວ່າເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບາງຄັງ້ໄດນ້ າໃຊກ້ານລງົໂທດໜກັຕ ່ ຜ ທ້ີ່ ບ ່ ໃຫກ້ານຮ່ວມມ.ື 

ຈ າເລຍີມສີດິທີ່ ຈະປະຕບິດັຕາມຂ ກ່້າວຫາທີ່ ມຕີ ່ ພວກເຂາົ, ແລະ ພວກເຂາົມສີດິຂ ອຸທອນ, ແຕ່ໃນຄະດແີພ່ງເທົ່ ານັນ້. 
ສານອຸທອນແມ່ນມໜີາ້ທີ່ ຕາມກດົໝາຍທີ່ ຈະຕດັສນິຄະດໃີນ 45 ວນັນບັຈາກເວລາທີ່ ໄດຮ້ບັການອຸທອນ; ຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ການອຸທອນມກັໃຊເ້ວລາດນົກວ່າຫກົເດອືນ ຫ  ືຍງັຄງົລ ຖາ້ຢ ່ ຕະຫ ອດເວລາ. 

ຄ ່ ກ ລະນອີາດເລອືກສະມາຊກິສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ເພື່ ອເປນັຕວົແທນໃຫພ້ວກເຂາົໃນການພຈິາລະນາຄະດ.ີ 
ສະພາທະນາຍຄວາມແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັເອກະລາດ ແຕ່ໄດຮ້ບັຄ າແນະນ າບາງຢ່າງຈາກກະຊວງຍຸຕທິ າ. ສ າລບັ
ເຫດຜນົຫ າຍຢ່າງ, ລວມທງັຄວາມຮ ສ້  ກທົ່ ວໄປວ່າທະນາຍຄວາມ ບ ່ ສາມາດມຜີນົກະທບົຕ ່ ການຕດັສນິຂອງສານ, ຈ າ
ເລຍີສ່ວນໃຫຍ່ເລອືກທີ່ ຈະບ ່ ມທີະນາຍຄວາມຫ ຜື ຕ້າງໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົ. ລດັຖະບານໄດພ້ະຍາຍາມຝ ກ
ອບົຮມົທະນາຍຄວາມຫ າຍຂ ນ້ ແລະ ປບັປຸງຫ ກັສ ດການສ ກສາຢ ່ ໃນຄະນະວຊິາກດົໝາຍຢ ່ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. 
ໃນປ ີ2016, ມນີກັຮຽນ 172 ຄນົເຂົາ້ຮ່ວມຫ ກັສ ດໄລຍະໜ ່ ງປ ີແລະ 166 ຄນົເຂົາ້ຮຽນໃໝ່ໃນປນີີ.້ 

ຜ ພ້ພິາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະມາຊກິ LPRP. ສ່ວນໃຫຍ່ມພີຽງແຕ່ການຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນກດົ
ໝາຍຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ບາງສານເມອືງມບີາງເອກະສານອາ້ງອງິໜອ້ຍຫ າຍ ຫ  ືບ ່ ມເີພື່ ອນ າໃຊເ້ປນັແນວທາງ. ກ າມະທີ
ການກດົໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດບາງຄັງ້ໄດເ້ບິ່ ງຄນືການຕດັສນິ ຂອງສານປະຊາຊນົສ ງສຸດເພື່ ອຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ 
ສົ່ ງຄະດກີບັຄນືຫາສານ ຫ  ື ຫອ້ງການໄອຍະການໃຫເ້ບິ່ ງຄນື ໃນກ ລະນ ີ ກ າມະທກິານເຊື່ ອວ່າ ສານໄດຕ້ດັສນິໃຈບ ່
ຖກືຕອ້ງ. 

ນກັໂທດ ແລະ ຜ ຖ້ກືຄຸມຂງັທີ່ ຕອ້ງໂທດດາ້ນການເມອືງ 

ບ ່ ມສີະຖຕິຂິອງລດັຖະບານ ຫ  ືການຄາດຄະເນທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດກ່້ຽວກບັຈ ານວນນກັໂທດທາງການເມອືງ ແຕ່ລດັຖະບານໄດ ້
ຢນືຢນັວ່າ ນກັໂທດທາງການເມອືງມສີາມຄນົ. ສານອາຍາໄດຕ້ດັສນິໃນເດອືນມນີາ  ທາ້ວ ສມົພອນ ພມິມະສອນ, ທາ້ວ 
ສຸກນັ ໃຈທາດ ແລະ ນາງ ລອດຄ າ ທ າມະວງົ ຈ າຄຸກເປນັເວລາ 20, 16 ແລະ 12 ປຕີາມລ າດບັ ໃນຂ ກ່້າວຫາຕ່າງໆລວມ
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ທງັ ການກະບດົຂາຍຊາດ, ການໂຄສະນາຕ ່ ຕາ້ນລດັຖະບານ ແລະ ການຊຸມນຸມເພື່ ອແນໃສ່ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມບ ່ ສະຫງບົ
ໃນສງັຄມົ. 

ຂັນ້ຕອນການຕດັສນິທາງແພ່ງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 

ກດົໝາຍໃຫຄ້ວາມເປນັເອກະລາດໃນການພພິາກສາໃນບນັຫາທາງແພ່ງ, ແຕ່ການບງັຄບັໃຊຄ້ າສັ່ ງຂອງສານຍງັຄງົເປນັ
ບນັຫາ. ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງອາດຈະຊອກຫາວທິກີານແກໄ້ຂຄະດ ີ ໃນຄະດລີະເມດີສດິທພິນົລະເຮອືນ ຫ  ື ທາງດາ້ນ
ການເມອືງ ໃນສານຄະດອີາຍາ ຫ  ືດ າເນນີການແກໄ້ຂທາງບ ລຫິານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບຸກຄນົສາມາດຊອກຫາການ
ແກໄ້ຂການລະເມດີສດິທທິາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ າໃນສານປະຊາຊນົ. 

ສ. ການແຊກແຊງທີ່ ບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕ ່ ກບັສດິທສ່ິວນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ບາ້ນ, ຫ  ືການຕອບ 

ກດົໝາຍໂດຍທົ່ ວໄປຫາ້ມການກະທ າດັ່ ງກ່າວ, ລວມທງັຄວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງອເີມລ, ໂທລະສບັ ແລະ ການຕດິຕ ່
ຜ່ານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ, ແຕ່ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ໃຊມ້າດຕະການຍກົເວັນ້ກດົໝາຍຄວາມປອດໄພໃນກ ລະນທີີ່ ຮບັຮ ້
ວ່າມໄີພຂົ່ ມຂ ່ ດາ້ນຄວາມປອດໄພ. 

ກດົໝາຍຫາ້ມການຄົນ້ຫາ ແລະ ການຍ ດສິ່ ງຂອງຢ່າງຜດິກດົໝາຍ. ເຖງິແມ່ນວ່າກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ າຫ ວດໄດຮ້ບັ
ການອະນຸຍາດ ການຄົນ້ຫາຈາກໄອຍະການ ຫ  ືຄະນະຜ ພ້ພິາກສາ, ແຕ່ຕ າຫ ວດບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກ່ອນສະເໝໄີປ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພອະນຸຍາດໃຫ ້ ລດັຖະບານຕດິຕາມກວດກາ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການສື່ ສານສ່ວນບຸກຄນົ, ລວມທງັຜ່ານໂທລະສບັມຖື ືແລະ ອເີມວ (ເບິ່ ງພາກ 2 ກ). 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພນົລະເມອືງ ຜ່ານເຄອືຂ່າຍການເຝົາ້ລະວງັເຊິ່ ງລວມມຕີ າ
ຫ ວດລບັ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ອືຂອງຕ າຫ ວດໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ດ າເນນີການພາຍໃຕນ້າຍບາ້ນແຕ່ລະຄນົ 
ແລະ ຕ າຫ ວດທອ້ງຖິ່ ນ, ແບ່ງປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາຄ າສັ່ ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ລາຍງານປະກດົການຫ
ຍ ຖ້ ເ້ຖງິຕ າຫ ວດ. ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງ LPRP, ລວມທງັສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ (LWU), ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແນວ
ລາວສາ້ງຊາດ, ຍງັໄດຕ້ດິຕາມກວດກາປະຊາຊນົ. 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງແຕ່ງງານກບັຄນົຕ່າງປະເທດ ໂດຍມກີານອະນຸມດັຂອງລດັຖະບານກ່ອນເທົ່ ານັນ້. 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອາດຈະຍກົເລກີການແຕ່ງງານທີ່ ບ ່ ມກີານອະນຸມດັ, ໂດຍທງັສອງຝ່າຍອາດຖກືຈບັກຸມ ແລະ ປບັໄໝ. 
ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸ ຍາດໃຫແ້ຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າຂະບວນການແກ່ຍາວ ແລະ ມຫີ າຍຂອດຫ າຍຂັນ້, ສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ຈົາ້ໜ ້
າທີ່ ຮຽກຮອ້ງສນິບນົ. ການຢ ່ ກນິນ າກນັກ່ອນການແຕ່ງງານກບັຄນົຕ່າງປະເທດແມ່ນຜດິກດົໝາຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າມນັຖກື
ບງັຄບັໃຊໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ແລະ ເວັນ້ເສຍແຕ່ເມື່ ອທີ່ ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຈົ່ ມວ່າເຖງິຄວາມບ ່ ຍຸຕທິ າ. 

ພາກທ ີ2 ການນບັຖສືດິເສລພີາບພນົລະເຮອືນ, ລວມທງັ: 

ກ. ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ, ລວມທງັສື່ ມວນຊນົ  

ກດົໝາຍສະໜອງໃຫມ້ສີດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ, ລວມທງັສ າລບັສື່ ມວນຊນົ, ແຕ່ລດັຖະບານໄດຈ້ າກດັການ
ປາກເວົາ້ ແລະ ຂຽນກ່ຽວກບັດາ້ນການເມອືງ ແລະ ຫາ້ມທີ່ ສຸດແມ່ນການຕ ານໃິນສາທາລະນະທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ ່ ຊື່ ສຽງ
ຂອງລດັ. 
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ: ກດົໝາຍໃຫພ້ນົລະເມອືງມສີດິທທິີ່ ຈະວພິາກວຈິານລດັຖະບານ ແຕ່ຫາ້ມການໃສ່
ຮາ້ຍປາ້ຍສລີດັຖະບານ, ບດິເບອືນນະໂຍບາຍຂອງພກັຫ ລືດັ, ຍຸຍງົສາ້ງຄວາມບ ່ ສະຫງບົ, ຫ ກືານເຜຍີແຜ່ຂ ມ້ ນຫ ຄືວາມ
ຄດິໃຫລ້ດັເຊື່ ອມເສຍ. 

ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນປະຕບິດັການກວດສອບຕນົເອງ, ໂດຍສະເພາະຫ ງັຈາກການ
ຫາຍສາບສ ນຂອງຜ ສ້ະໜບັສະໜ ນອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນປ ີ2012. 

ໃນປ ີ2015 ຕ າຫ ວດໄດຈ້ບັກຸມ ທາ້ວ ບຸນທນັ ທ າມະວງົ, ພນົລະເມອືງໂປໂລຍເຊືອ້ສາຍລາວ, ຕ ່ ກບັການເຜຍີແຜ່ຜ່ານ
ເຟສບຸກ ບດົຄວາມທີ່ ລາວຕ ານລິດັຖະບານໃນປ ີ1997. ສານສ ງສຸດນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັພບົເຫນັວ່າ ທາ້ວ ບຸນທນັ ມີ
ຄວາມຜດິໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ດວ້ຍຄວາມຕັງ້ໃຈທີ່ ຈະທ າລາຍລດັ   ແລະ ໄດຕ້ດັສນິໂທດຈ າຄຸກເປນັເວລາ 4 ປ ີ9 
ເດອືນ ຍອ້ນ "ຈົ່ ມ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະກ າຕ ່ ຕາ້ນລດັຖະບານ". 

ເສລພີາບຂອງຜ ສ້ ື່ ຂ່າວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ: ລດັຖະບານເປນັເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຄວບຄຸມຫ າຍທີ່ ສຸດໃນການພມິສິ່ ງພມິ
ເຜຍີແຜ່ພາຍໃນ ແລະ ສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ. ຂ່າວທອ້ງຖິ່ ນສະທອ້ນເຖງິນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ລດັຖະບານໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດໃຫເ້ຜຍີແຜ່ວາລະສານເອກະຊນົຈ ານວນໜ ່ ງ ທີ່ ມລີກັສະນະບ ່ ເປນັທາງການເມອືງ, ລວມທງັກ່ຽວກບັທຸລະກດິ
, ສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້. ອງີຕາມກດົໝາຍ, ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດຕອ້ງສົ່ ງບດົຂຽນໃຫລ້ດັຖະບານ ກ່ອນທີ່ ຈະພມິ
ເຜຍີແຜ່; ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ໄດບ້ງັຄບັໃຊກ້ານຄວບຄຸມເຫ ົ່ ານີ.້ 

ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານໄດຄ້ວບຄຸມ  ໂທລະພາບ ແລະ ການກະຈາຍສຽງວທິະຍຸພາຍໃນຢ່າງໃກຊ້ດິ, ແຕ່ບ ່ ໄດແ້ຊກ
ແຊງການເຜຍີແຜ່ຈາກຕ່າງປະເທດ. ພນົລະເມອືງໄດເ້ຂົາ້ເຖງິສະຖານສີາກນົ 24 ຊົ່ ວໂມງຜ່ານທາງດາວທຽມ ແລະ ເຄ
ເບນີ. ລດັຖະບານຕອ້ງການໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຄື່ ອງຮບັສນັຍານດາວທຽມ ລງົທະບຽນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າໃບອະນຸຍາດແບບຄັງ້
ດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັມາດຕະການສາ້ງລາຍໄດ,້ ແຕ່ຖາ້ບ ່ ດັ່ ງນັນ້ບ ່ ມຄີວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະຈ າກດັການນ າໃຊຂ້ອງພວກ
ເຂາົ. 

ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂົ່ ມຂ ່ : ລດັຖະບານຕອ້ງການນກັຂ່າວຕ່າງປະເທດ ນ າໃຊວ້ຊ່ີາພເິສດ ແລະ ຈ າກດັກດິຈະກ າ
ຂອງພວກເຂາົ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສບືຕ ່ ປະຕເິສດບ ່ ໃຫຜ້ ສ້ ື່ ຂ່າວເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງຂ ມ້ ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ ້ ເດນີທາງ
ໂດຍບ ່ ມຜີ ຕ້ດິຕາມຢ່າງເປນັທາງການ. ໃນກ ລະນລີດັຖະບານຕອ້ງການຜ ຕ້ດິຕາມ, ນກັຂ່າວເປນັຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຄ່າໃຊ ້
ຈ່າຍ. 

ການຄວບຄຸມ ຫ  ືການຈ າກດັເນືອ້ຫາ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດທ້ບົທວນບດົຄວາມທງັໝດົໃນວາລະສານຂອງເອກະຊນົຫ ງັຈາກພມິ
ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສາມາດລງົໂທດ ບດົຄວາມຂອງໃຜທີ່ ບ ່ ສາມາດບນັລຸການອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານ. ຜ ຈ້ດັພມິ ແລະ ນກັ
ຂ່າວໄດຮ້ບັຮ ໂ້ດຍທົ່ ວໄປວ່າ ເນືອ້ຫາທີ່ ລດັຖະບານຈະອະນຸມດັການເຜຍີແຜ່ ແລະ ປະຕບິດັ ການກວດສອບຕນົເອງ. 
ພະແນກສື່ ມວນຊນົຂອງ ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບ ່ ໄດຢ້ນືຢນັວ່າລດັຖະບານໄດປ້ະຕເິສດ
ການເຜຍີແຜ່ໃດໆໃນປນີີ.້ 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຫ້າ້ມການເຜຍີແຜ່ເອກະສານທີ່ ມລີກັສະນະອານາຈານ, ທ າລາຍວດັທະນະທ າຊາດ, ຫ  ືອ່ອນໄຫວທາງດາ້ນ
ການເມອືງ. ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງທີ່ ພບົວ່າມຄີວາມຜດິໃນການນ າເຂົາ້ສິ່ ງພມິ ທີ່ ຖວ່ືາເປນັການກະທ າຜດິຕ ່ ວດັທະນະທ າຂອງ
ຊາດ ຕອ້ງຖກືປບັໃໝ 1 ຫາ 3 ເທົ່ າຂອງມ ນຄ່າຂອງສນິຄາ້ ຫ  ືຈ າຄຸກສ ງສຸດ ໜ ່ ງປ.ີ 



ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ເສລພີາບໃນການນ າໃຊສ້ື່ ອນິເຕເີນດັ 

ລດັຖະບານຄວບຄຸມເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັຫ ກັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນດັເປນັໄລຍະ 
ແຕ່ບ ່ ປດິກັນ້ການເຂົາ້ເຖງິເວບັໄຊທ.໌ ລດັຖະບານໄດຮ້ກັສາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ ອນ າໃຊເ້ສັນ້ທາງອນິເຕເີນດັທງັໝດົຜ່ານ
ທາງດຽວ, ໂດຍສະເພາະເຮດັໃຫ ້ສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ຈ າກດັເນືອ້ຫາ. ຄະນະກ າມະການອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດພາຍໃຕ ້
ສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເປນັຜ ກ້ວດກາລະບບົອນິເຕເີນດັ. ສ ານກັງານຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້ ສ້ະໜອງການບ ລກິານອນິ
ເຕເີນດັ ລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ເຊື່ ອມຕ ່ ປະຕ ຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ. 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການກະທ າຜດິອາດຊະຍາກ າທາງໄຊເບີ ້ກ ານດົລງົໂທດການຂດັຄາ້ນ  ແລະ ເຮດັໃຫຄ້ວາມເປນັສ່ວນ
ຕວົຂອງຜ ໃ້ຊມ້ຄີວາມສ່ຽງ. ໃນປ ີ2015 ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຈ້ບັກຸມບຸກຄນົທີ່ ດ າເນນີກດິຈະກ າອອນໄລນ,໌ ລວມທງັຜ ທ້ີ່ ລງົຮ ບ
ພາບຂອງການບດິເບອືນຂ ມ້ ນຂອງຕ າຫ ວດທີ່ ຖກືກ່າວຫາໃນເຟສບຸກ ແລະ ອກີຜ ໜ້ ່ ງທີ່ ກ່າວວ່າ ເຈ ົາ້ແຂວງທ່ານໜ ່ ງທີ່ ໄດ
ໃຫອ້ະນຸຍາດໂຄງການສ າປະທານທີ່ ດນິໃຫຜ້ ພ້ດັທະນາ ເຊິ່ ງກ ໃຫເ້ກດີຫາງສຽງບ ່ ດ ີ(ເບິ່ ງພາກ 2.ກ). 

ລດັຖະບານໄດຕ້ດັສນິໂທດນກັເຄື່ ອນໄຫວຈ ານວນໜ ່ ງໂດຍອງີໃສ່ການໃຊ ້ Facebook ຂອງພວກກ່ຽວເພື່ ອຕ ານິ
ລດັຖະບານໃນຂະນະທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນປະເທດໄທ. (ເບິ່ ງພາກທ ີ1.e). 

ກດົໝາຍຫາ້ມບາງປະເພດຂອງເນືອ້ຫາໃນອນິເຕເີນດັ, ລວມທງັການລາຍງານທີ່ ຫ ອກລວງ ແລະ ຂ ກ່້າວຫາຕ ່
ລດັຖະບານ ແລະ ພກັ. ກະຊວງໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ມອີ ານາດສັ່ ງໃຫຜ້ ໃ້ຫບ້ ລກິານອນິເຕເີນດັຢຸດການ
ບ ລກິານອນິເຕເີນດັຂອງຜ ໃ້ຊທ້ີ່ ພບົວ່າ ລະເມດີດ າລດັດັ່ ງກ່າວ. 

ພນົລະເມອືງທຸກຍາກ ແລະ ຄນົທີ່ ອາໃສຢ ່ ໃນຊນົນະບດົຂາດການເຂົາ້ເຖງິອນິເຕເີນດັ. ອງີຕາມສະຫະພນັໂທລະ
ຄມົມະນາຄມົສາກນົ, ປະມານ 22% ຂອງປະຊາກອນໄດເ້ຂົາ້ເຖງິອນິເຕເີນດັໃນປ ີ2016. 

ສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ ແລະ ເຫດການທາງວດັທະນະທ າ 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ເີສລພີາບທາງວຊິາການ, ແຕ່ລດັຖະບານກ ານດົຂ ຈ້ າກດັ. ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ້
ຄວບຄຸມຫ ກັສ ດຢ່າງເຂັມ້ງວດ, ລວມທງັໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ ວທິະຍາໄລ. 

ນກັວຊິາການທີ່ ເປນັພນົລະເມອືງທງັໝດົ ແລະ ບ ່ ແມ່ນພນົລະເມອືງ  ທີ່ ກ າລງັດ າເນນີການຄົນ້ຄວ້າໃນປະເທດອາດຈະ
ຖກືຈ າກດັກ່ຽວກບັການເດນີທາງ, ການເຂົາ້ເຖງິຂ ມ້ ນ ແລະ ສື່ ສິ່ ງພມິ. ລດັຖະບານຕອ້ງອອກຈ າ້ກາອະນຸຍາດຂາອອກ
ໃຫ ້ ແລະ ມກີນົໄກອື່ ນໆສ າລບັນກັວຊິາການພະນກັງານລດັເພື່ ອເດນີທາງໄປເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ ຫ ເືພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການ
ຊ່ວຍເຫ ອືດາ້ນການສ ກສາ. 

ລດັຖະບານຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້ ຜ້ະລດິສົ່ ງຮ ບເງາົ ແລະ ບນັທ ກສຽງເພງ ສົ່ ງຜນົງານໃຫຫ້ອ້ງການຂອງລດັຖະບານເພື່ ອການ
ທບົທວນຢ່າງເປນັທາງການ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດພ້ະຍາຍາມທີ່ ຈະຈ າກດັອດິທພິນົ
ຂອງວດັທະນະທ າໄທ ກ່ຽວກບັດນົຕທີອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການບນັເທງີ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົ່ ານີມ້ຜີນົກະທບົໜອ້ຍລງົ. 

ຂ. ສດິເສລພີາບຂອງການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການສາ້ງເປນັກຸ່ມແບບສນັຕ ິ



ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ກດົໝາຍກ ານດົຂ ຈ້ າກດັ ກ່ຽວກບັສດິເສລພີາບຂອງການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການສະມາຄມົຢ່າງສນັຕ ິແລະ ລດັຖະບານ
ສບືຕ ່ ຈ າກດັສດິທເິຫ ົ່ ານີ.້ 

ເສລພີາບການໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ

ກດົໝາຍຫາ້ມການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປະທວ້ງ, ເດນີຂະບວນປະທວ້ງ ຫ  ື ການກະທ າອື່ ນໆທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມ
ວຸນ້ວາຍ ຫ  ື ຄວາມບ ່ ສະຫງບົທາງສງັຄມົ. ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການກະທ າດັ່ ງກ່າວຈະຖກືລງົໂທດຈ າຄຸກສ ງສຸດຫາ້ປ;ີ 
ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ກດົໝາຍນີບ້ ່ ໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຂັມ້ງວດ. ຕວົຢ່າງ: ໃນເດອືນຕຸລາ, ປະຊາຊນົເກອືບ 2,000 ຄນົໄດ ້
ເຕົາ້ໂຮມກນັ ເພື່ ອປະທວ້ງພາຍນອກຫອ້ງການຂອງບ ລສິດັການເງນິ ທີ່ ໄດກ່້າວຫານກັລງົທ ນວ່າຫ ອກລວງເອາົເງນິ
ປະຊາຊນົ ຕ າຫ ວດໄດແ້ຊກແຊງໂດຍການຈບັກຸມຜ ບ້ ລຫິານຂອງບ ລສິດັແຕ່ບ ່ ໄດຈ້ບັກຸມຜ ປ້ະທວ້ງ. 

ເສລພີາບໃນການສາ້ງສະມາຄມົ 

ລດັຖະບານໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ຈ າກດັສດິຂອງພນົລະເມອືງໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມສະມາຄມົ. ຕວົຢ່າງ, ກຸ່ມທາງດາ້ນ
ການເມອືງນອກເໜອືຈາກອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ອະນຸມດັໂດຍ LPRP ແມ່ນຖກືຫາ້ມ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ລດັຖະບານ
ໄດມ້ອີດິທພິນົຕ ່ ສະມາຊກິຄະນະກ າມະການ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ແລະ ໄດບ້ງັຄບັໃຫອ້ງົການຕ່າງໆປ່ຽນຊື່ ຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້ເພື່ ອເອາົຄ າເວົາ້ທີ່ ຖວ່ືາ ອ່ອນໄຫວອອກເຊັ່ ນ "ສດິ".  

ຂັນ້ຕອນການລງົທະບຽນແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ອ ານາດການປກົຄອງຖກືຈ າກດັຄວາມສາມາດໃນການເຜຍີແຜ່
ຂ ມ້ ນ ແລະ ດ າເນນີກດິຈະກ າໂດຍບ ່ ມກີານແຊກແຊງ. ໂດຍກດົໝາຍ ລດັຖະບານກ ານດົການລງົທະບຽນຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ, ລວມທງັສະມາຄມົເສດຖະກດິ, ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ສະຖາບນັ, ເຕກັນກິ 
ແລະ ການສາ້ງທີ່ ຢ ່ ໃນຂັນ້ເມອືງ, ຂັນ້ແຂວງ ຫ  ື ລະດບັຊາດ, ຂ ນ້ກບັຂອບເຂດການເຮດັວຽກ ແລະ ສະມາຊກິ. 
ລດັຖະບານບ ່ ອະນຸມດັການລງົທະບຽນໃຫອ້ງົການທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົປະໂຫຍດໃໝ່ໃນລະດບັຊາດ ໃນໄລຍະ 1 ປ ີທີ່ ຜ່ານມາ 
ແລະ ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງຈ ານວນສະມາຄມົທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນຕັງ້ແຕ່ປ ີ2015: 147 ສະມາຄມົລະດບັຊາດໄດຈ້ດົທະບຽນ
ຢ່າງເຕມັສ່ວນ, 22 ສະມາຄມົມກີານຈດົທະບຽນຊົ່ ວຄາວ ແລະ 32 ສະມາຄມົອື່ ນກ າລງັຄາຢ ່ ໃນຂັນ້ຕອນລ ຖາ້. ການ
ຍື່ ນເກບັພາສຂີອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະອງົການຈດັຕັງ້. ຂ ກ້ ານດົດາ້ນພາສສີ າລບັອງົ
ການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົທີ່ ໄດຮ້ບັທ ນຈາກຕ່າງປະເທດອາດຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ບ ່ ມ ີ
ຄວາມເປນັເອກະພາບ, ໂດຍຫ ກັໆແມ່ນອງີໃສ່ບດົບນັທ ກຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ຕກົລງົກ່ອນໜາ້ນີ.້ 

ໃນວນັທ ີ11 ສງິຫາ, ນາຍກົລດັຖະມນົຕໄີດເ້ຊນັດ າລດັ 238 ກ່ຽວກບັສະມາຄມົບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ, ເຊິ່ ງໄດປ້ບັປຸງ ແລະ 
ປ່ຽນແທນດ າລດັກ່ອນໜາ້ນີ.້ 

ບາງກະຊວງໄດເ້ປດີເຜຍີເຖງິການພວົພນັກບັອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງການເຊືອ້
ເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຢ ່ ໃນກະຊວງ. ລດັຖະບານຍງັໄດເ້ຊືອ້ເຊນີອງົການ NGO ເຂົາ້ໃນການເຈລະຈາ ແລະ ປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ເຖງິວ່າຈະມບີາດກາ້ວໄປໃນທາງບວກສ່ວນໜ ່ ງ, ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຍງັປະເຊນີກບັ
ຄວາມທາ້ທາຍຫ າຍຢ່າງສ າລບັການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ. 
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ຄ. ເສລພີາບການເຊື່ ອຖສືາສະໜາ 

ເບິ່ ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັສດິເສລພີາບການເຊື່ ອຖສືາສະໜາຂອງລດັຖະບານໄດທ້ີ່ : 
www.state.gov/religiousfreedomreport/.  

ງ. ເສລພີາບການເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

ລດັຖະບານໃຊກ້ດົໝາຍເພື່ ອຈ າກດັສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນ, ການເດນີທາງຕ່າງປະເທດ, ການຍາ້ຍຖິ່ ນ
ຖານ ແລະ ການກບັຄນືຖິ່ ນຖານ. ລດັຖະບານໄດຮ່້ວມມໃືນບາງກ ລະນກີບັຫອ້ງການອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ສ າລບັ
ຊາວອບົພະຍບົ (UNHCR) ແລະ ອງົການຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນມະນຸດຊະທ າອື່ ນໆໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືຜ ທ້ີ່
ຖກືຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ, ຊາວອບົພະຍບົ, ຜ ລ້ີໄ້ພ, ຄນົບ ່ ມສີນັຊາດ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ການເຄື່ ອນໄຫວໃນປະເທດ: ພນົລະເມອືງທີ່ ເດນີທາງເພື່ ອຈດຸປະສງົທາງສາສະໜາລວມທງັການຮບັໃຊ,້ ໃຫຄ້ າແນະນ າ 
ຫ  ືໄປຢຽ້ມຢາມໂບດອື່ ນໆ, ຍກົເວັນ້ກຸ່ມເຄື່ ອນໄຫວ, ຕອ້ງຂ ອະນຸຍາດຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສ ນກາງຫ ແືຂວງ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດ ້
ຈບັກຸມ ແລະ ຄຸມຂງັຫາ້ນກັເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາຄຣສິຕຽນ 5 ຄນົ ໃນຫ າຍໆອາທດິຫ ງັຈາກຂາ້ມຊາຍແດນເຂົາ້ ປະເທດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ກບັເຂົາ້ມາໃນປະເທດເພື່ ອໄປຢຽ້ມຢາມຊຸມຊນົຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ເອກະສານທາງສາສະໜາໄດຖ້ກື
ພບົເຫນັຢ ່ ໃນການຄອບຄອງຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ພວກເຂາົບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫປ້ະຕເິສດພາຍນອກເຂດອະນຸມດັຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຫວຽດນາມໄດກ້ກັຂງັກຸ່ມດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງພວກເຂາົໄປຢ ່ ສະຖານທີ່ ປກົຄອງຂອງລາວ ເພາະວ່າ
ພວກເຂາົບ ່ ມເີອກະສານເດນີທາງ. 

ຄນົທີ່ ຖກືຍາ້ຍຖິ່ ນຖານພາຍໃນ (IDPs) 

ບ ່ ມກີານເຝົາ້ລະວງັທີ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ນກັສງັເກດການ ອສິະຫ ະເຮດັໃຫມ້ນັ
ຍາກທີ່ ຈະກວດສອບຈ ານວນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງ IDPs; ສະຖານະການຂອງພວກເຂາົ, ການປກົປອ້ງ ແລະ ການກບັ
ຄນືສ ່ ຊຸມຊນົ; ຂ ຈ້ າກດັຂອງລດັຖະບານກ່ຽວກບັພວກເຂາົ; ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານພືນ້ຖານ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ອືຂອງພວກເຂາົ. 

ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ຍາ້ຍຖິ່ ນຖານໃຫຊ້າວບາ້ນ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກການສ າປະທານທີ່ ດນິໃຫກ້ານປ ກ
ຢາງພາລາ ໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຊາວກະສກິອນທີ່ ອາໃສຢ ່ ເຂດເນນີສ ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກຸ່ມ
ຊນົເຜົ່ າ, ມາຢ ່ ໃນເຂດທົ່ ງພຽງພາຍໃຕແ້ຜນການເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິເສັນ້ທາງ ແລະ ການບ ລກິານສຸຂະພາບ ແລະ ການສ ກ
ສາ, ແລະ ຍຸດຕກິານປ ກຝິ່ ນ ແລະ ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່. ມຫີ າຍຄອບຄວົລາຍງານເລືອ້ຍໆວ່າ ລດັຖະບານໄດຍ້ກົຍາ້ຍ
ພວກເຂາົຍອ້ນເປນັເຂດໂຄງການລດັຖະບານ. 

ເຖງິແມ່ນວ່າແຜນການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ຮຽກຮອ້ງການຊດົເຊຍີໃຫຊ້າວກະສກິອນ ທີ່ ສ ນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ໃຫກ້ານ
ຊ່ວຍເຫ ອືການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ, ໃນຫ າຍໆກ ລະນ,ີ ຊາວບາ້ນເຫນັວ່າການຊ່ວຍເຫ ອືບ ່ ພຽງພ . ນອກຈາກນັນ້, ໃນບາງ
ພືນ້ທີ່ ເຂດປ ກຝງັທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຊ້າວບາ້ນຍາ້ຍຖິ່ ນຖານແມ່ນບ ່ ດ ີ ແລະ ບ ່ ເໝາະສມົສ າລບັການປ ກເຂົາ້. 
ລດັຖະບານໄດອ້ງີໃສ່ການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກອງົການ NGO, ຜ ໃ້ຫທ້ ນຊ່ວຍເຫ ອືລາ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເພື່ ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ທ້ີ່ ມກີານຍກົຍາ້ຍ, ແຕ່ການຊ່ວຍເຫ ອືດັ່ ງກ່າວບ ່ ມຢີ ່ ໃນທຸກຂງົເຂດ. 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດລ້າຍງານວ່າໄດບ້ງັຄບັໃຫບ້ນັດາກຸ່ມສາສະໜາຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ບ ່ ແມ່ນພຸດທະສາສະໜາຈ ານວນໜອ້ຍອອກມາ
ຈາກບາ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ເນື່ ອງຈາກຂ ຈ້ າກດັທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ (ເບິ່ ງພາກ 2.ຄ.). 

ການປກົປອ້ງຊາວອບົພະຍບົ 

ການຂ ລີໄ້ພ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫປ້ະເທດຂ ລີໄ້ພ ຫ ສືະຖານະພາບຂອງຊາວອບົພະຍບົ, ແລະ ລດັຖະບານບ ່ ໄດສ້າ້ງຕັງ້
ລະບບົການປກົປອ້ງຊາວອບົພະຍບົ. ລດັຖະບານບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັເປນັປກົກະຕກິານອະນຸມດັສະຖານະພາບຊາວອບົ
ພະຍບົຫ ກືານຂ ລີໄ້ພ, ແຕ່ວ່າການຂ ລີໄ້ພໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຢ່າງຈງິຈງັຕາມແຕ່ລະກ ລະນ.ີ 

ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ປະຕເິສດການຮຽກຮອ້ງຂອງ UNHCR ໃນການສາ້ງຕັງ້ຫອ້ງການຢ ່ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ ອຕດິຕາມ
ກວດກາການເຊື່ ອມໂຍງກບັຊາວມົງ້ທີ່ ມາຈາກປະເທດໄທ. ລດັຖະບານຢນືຢນັວ່າການບງັຄບັຂອງ UNHCR ໝດົອາຍຸ
ແລວ້ໃນປ ີ2001 ແລະ ບນັດາຊາວອບົພະຍບົກ່ອນໜາ້ນີໄ້ດ ້ສ າເລດັກບັຄນືເຂົາ້ຊຸມຊນົ. ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫ ້
ສາກນົ, ເຖງິວ່າຈະມກີານຄວບຄຸມ, ເຂົາ້ເຖງິ ບນັດາບາ້ນຂອງໂຄງການຍກົຍາ້ຍ. 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດລ້າຍງານວ່າ ໄດຈ້ບັກຸມຊາວອບົພະຍບົທີ່ ຖກືຮບັຮ ໂ້ດຍ UNHCR, ເຊັ່ ນວ່າ ທາ້ວ ຄາ ຢາງ ຫ ງັຈາກລາວ
ຖກືໃຫອ້ອກຈາກປະເທດໄທໃນປ ີ 2011. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັຮ ກ້ານຮອ້ງຂ ຂອງ UNHCR ໃນການເຂົາ້ເຖງິລາວໃນ
ເວລານັນ້. ບ່ອນຢ ່ ອາໄສຂອງ ທາ້ວ ຄາ ຢາງ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັຮ ເ້ທື່ ອ. 

ຕ ່ ກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ, ສ າລບັທງັຊາວມົງ້ທີ່ ຍອມຈ ານນົພາຍໃນ ແລະ ສ າລບັຜ ທ້ີ່ ກບັມາຈາກປະເທດໄທ, 
ແມ່ນເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົກບັຄນືໄປບ່ອນຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົເມື່ ອໃດກ ່ ໄດ.້ 

ພາກທ ີ3. ສດິເສລພີາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການທາງການເມອືງ 

ກດົໝາຍປະຕເິສດວ່າ ພນົລະເມອືງມຄີວາມສາມາດທີ່ ຈະເລອືກລດັຖະບານຂອງພວກເຂາົ ໃນການເລອືກຕັງ້ແບບເສລ ີ
ແລະ ຍຸດຕທິ າໂດຍອງີໃສ່ສດິທແິບບທົ່ ວໄປ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ລດັຖະບານບ ່ ໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫກ້ານສະແດງ
ອອກເປນັຄວາມສະມກັໃຈຂອງປະຊາຊນົ. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະທ າມະນ ນກ ານດົລະບບົທີ່ ປະກອບມບີນັດາອງົການ
ບ ລຫິານ, ຕຸລາການ, ແລະ ນຕິບິນັຍດັ, LPRP ຄວບຄຸມການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເປນັຜ ນ້ າໃນທຸກລະດບັໂດຍຜ່ານ
ພາລະບດົບາດນ າພາຂອງລດັຖະທ າມະນ ນ. 

ການເລອືກຕັງ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນການເມອືງ 

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດກ້ ານດົຄະນະກ າມະການເລອືກຕັງ້, ເຊິ່ ງຕອ້ງອະນຸມດັໃຫຜ້ ສ້ະໝກັທຸກຄນົເລອືກຕັງ້ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ລະດບັຊາດ. ຜ ສ້ະໝກັບ ່ ຈ າເປນັຕອ້ງເປນັສະມາຊກິພກັ, ແຕ່ເກອືບທງັໝດົແມ່ນ ແລະ ພກັໄດກ້ວດສອບຜ ສ້ະໝັ
ກທງັຫມດົ, ລວມທງັຜ ທ້ີ່ ສະມກັເລອືກຕັງ້ສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດອືນມນີາ 2016. ໃນປີ 2016 ສະພາແຫ່ງຊາດເລີ່ ມ
ແບ່ງປນັອ ານາດຂອງຕນົໂດຍການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 360 ຄນົທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງໄດ ້
ເລອືກຈາກຜ ສ້ະໝກັ 508 ຄນົ. ຜ ສ້ະໝກັຫ າຍຄນົແມ່ນພະນກັງານລດັຖະບານ ຫ  ືສະມາຊກິພກັ. 

ສະພາແຫ່ງຊາດເລອືກ ຫ  ືຖອນປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິຂອງລດັຖະບານ, ໂດຍທົ່ ວໄປ
ແລວ້ແມ່ນອງີຕາມການຢນືຢນັຕາມຄ າແນະນ າຂອງຄະນະປະຈ າລດັຖະບານ. ຄະນະປະຈ າປກົກະຕຍິງັເບິ່ ງແຍງອງົ
ການຈດັຕັງ້ດາ້ນການບ ລຫິານ ແລະ ກດົໝາຍທງັຫມດົ; ມອີ ານາດພຽງຜ ດ້ຽວທີ່ ຈະແນະນ າດ າລດັປະທາປະເທດ; ແລະ
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ມອີ ານາດການເລອືກຕັງ້, ລວມທງັການອະນຸມດັຜ ສ້ະໝກັ. ກດິຈະກ າ
ຂອງຄະນະປະຈ າ ແລະ ຄະນະກ າມະການເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດບ ່ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການ
ຄຸມ້ຄອງຕາງໜາ້ສາທາລະນະຊນົຕ ່ ກບັອງົການບ ລຫິານ. 

ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ: ການເລອືກຕັງ້ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດທົ່ ວໄປຄັງ້ຫ າ້ສຸດ ແມ່ນຈດັໃນເດອືນມນີາ 2016. 
ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຜ້ ສ້ງັເກດການອສິະຫ ະ ຕດິຕາມກວດກາຂະບວນການເລອືກຕັງ້. ຜ ສ້ງັເກດການຈ ານວນ
ຫນ ່ ງແມ່ນສະມາຊກິຂອງໜ່ວຍງານທາງການທ ດຢ ່ ໃນປະເທດ, ລວມທງັໜງັສພືມິຕ່າງປະເທດ. ລດັຖະບານກ ານດົ
ສະຖານກີານເລອືກຕັງ້ ໃຫຜ້ ສ້ງັເກດການຕ່າງໆສາມາດໄປຢຽ້ມຢາມ ແລະ ສະຖານເີລອືກຕັງ້ເຫ ົ່ ານີໄ້ດຖ້ກືກະກຽມ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ດຂີ ນ້ກວ່າສະຖານອີື່ ນທີ່ ບ ່ ຖກືສງັເກດການ. 

ພກັການເມອືງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນການເມອືງ: ລດັຖະທ າມະນ ນໃຫມ້ພີຽງແຕ່ LPRP. ການສາ້ງຕັງ້ພກັ
ການເມອືງອື່ ນໆແມ່ນຜດິກດົໝາຍ. 

ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ: ບ ່ ມກີດົໝາຍຈ າກດັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ສະມາຊກິຊນົເຜົ່ າໃນ
ຂະບວນການທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ພວກເຂາົເຂົາ້ຮ່ວມ. ເຖງິແມ່ນວ່າ 80% ຂອງປະຊາກອນທີ່ ຢ ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ
ບ່ອນທີ່ ນາຍບາ້ນ ແລະ ສະພາປ ກສາຫາລບືນັຫາສ າຄນັທີ່ ສຸດ, ຫນອ້ຍກວ່າ 3% ຂອງນາຍບາ້ນເປນັແມ່ຍງິ. ການເລອືກ
ຕັງ້ຂອງພກັ LPRP ໃນເດອືນມງັກອນໄດເ້ພີ່ ມຈ ານວນສະມາຊກິຊນົເຜົ່ າໃນຄະນະກ າມະການສ ນກາງ LPRP 69 ຄນົ
ຈາກ 7 ຫາ 15 ແລະ ຈາກສອງຫາສາມທ່ານໃນ 11 ທ່ານ ສະມາຊກິກມົການເມອືງສ ນກາງພກັ. ບນັດາລດັຖະມນົຕີ
ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍໃນຄະນະລດັຖະມນົຕທີີ່ ເປນັສະມາຊກິ 27 ຄນົເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ 2 ຫາ 6 ຄນົ, ລວມທງັຮອງ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 

ພາກ 4 ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນລດັຖະບານ 

ກດົໝາຍກ ານດົການລງົໂທດທາງອາຍາຕ ່ ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ແລະ ລດັຖະບານໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ສ່ວນ
ໜ ່ ງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາສ ລ້າດບງັຫ ວງ. ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບາງຄນົຍງັສບືຕ ່ ປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ສ ລ້າດບງັຫ ວງໂດຍບ ່ ມ ີ
ໂທດ. 

ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ: ບນັດາສື່ ມວນຊນົທີ່ ຄວບຄຸມໂດຍລດັຖະບານໄດລ້າຍງານເລືອ້ຍໆວ່າການສ ລ້າດບງັຫ ວງແມ່ນເປນັ
ບນັຫາທີ່ ຍງັຄາ້ງຄາ ລດັຖະບານໄດລ້າຍງານກ່ຽວກບັການສະກດັກັນ້ການສ ລ້າດບງັຫ ວງໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ
ແຂວງ. ຫອ້ງການກວດສອບແຫ່ງລດັ (SAO) ກ່າວວ່າ ພາຍໃຕລ້ດັຖະບານ ທ່ານ ທອງລຸນ, ບ ່ ມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຜ ໃ້ດ 
ພະຍາຍາມທີ່ ຈະຍກັຍອກເງນິທ ນສ າລບັໂຄງການ "ຜ"ີ ທີ່ ເຫນັຄກືບັປທີີ່ ຜ່ານມາ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອງົການກວດສອບ
ລດັຖະບານ (SAO) ແລະ ອງົການກວດກາລດັແລະ ຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງ (SIAA) ຍງັໄດກ່້າວວ່າ ພວກເຂາົເຈ ົາ້
ໄດດ້ າເນນີການທີ່ ມລີະດບັຄວາມເປນັເອກະລາດ ແລະ ອ ານາດທີ່ ບ ່ ເຄຍີມມີາກ່ອນໃນການດ າເນນີການກວດກາໃນການ
ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງຕັງ້ສາຍດ່ວນລາຍງານຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງທີ່ ລາຍງານວ່າ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວ
ຫ າຍ ແລະ ສະມາຊກິຂອງສາທາລະ ນະຊນົ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັຄວາມຮ ກ່້ຽວກບັກດິຈະກ າທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົ ຫ ກືດິຈະ
ກ າທີ່ ໜາ້ສງົໄສໃນສື່ ທາງສງັຄມົ, ໂດຍປາດສະຈາກການປດິບງັ ຫ  ືເອາົຂ ມ້ ນອອກ. 
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ການເປດີເຜຍີຂ ມ້ ນທາງດາ້ນການເງນິ: ບ ່ ມຂີ ກ້ ານດົທາງກດົໝາຍສ າລບັການເປດີເຜຍີຂອງຊບັສນິ ແລະ ລາຍໄດໂ້ດຍ
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ຫ ເືລອືກຕັງ້, ເຖງິແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍ LPRP ຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາວຸໂສກ່ອນທີ່ ຈະ
ຮບັຕ າແໜ່ງທີ່ ກ ານດົໄວຂ້ອງເຂາົເຈ ົາ້ ຕອ້ງເປດີເຜຍີຊບັສນິສ່ວນບຸກຄນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂອງຜ ທ້ີ່ ຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານດ ແລ
ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແຕ່ບ ່ ແມ່ນລາຍໄດ,້ ໃຫຄ້ະນະກ າມະການກວດກາຂອງພກັຊາບ. ຄະນະກ າມະການກວດກາຊບັສນິຂອງ
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່ອນ ແລະ ຫ ງັຈາກທີ່ ຢ ່ ໃນຕ າແໜ່ງຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ບຸກຄນົທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍນີແ້ມ່ນຕອ້ງຖກືມາດ
ຕະການທີ່ ບ ່ ລະບຸ, ເຖງິແມ່ນວ່າ LPRP ໃຊກ້ານຄວບຄຸມຂອງຕນົຕ ່ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ
ເພື່ ອປດິກັນ້ການຕ ານຂິອງສາທາລະນະຊນົຕ ່ ກບັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສ ລ້າດບງັຫ ວງທີ່ ເປນັສະມາຊກິພກັ. 

ອງົການ SIAA ໄດປ້ະກາດຮອບທສີອງທີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັຖະບານຢ ່ ໃນຂັນ້ສ ນກາງ ແລະ ຂັນ້
ແຂວງແຈງ້ຊບັສນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ລະຫວ່າງເດອືນມນີາ ແລະ ເດອືນກນັຍາ. 

ພາກທ ີ5 ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານຕ ່ ກບັ ແລະ  ການສບືສວນການກ່າວຫາວ່າມກີານລະເມດີສດິທມິະນຸດ ຂອງສາກນົ 
ແລະ ອງົການທີ່ ບ ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ 

ກຸ່ມສດິທມິະນຸດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ າເນນີການຢ ່ ພາຍໃຕກ້ານປກົຄອງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ລດັຖະບານຈ າ
ກດັຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການສບືສວນ ຫ  ືເຜຍີແຜ່ການຄົນ້ພບົຂອງການລະເມດີສດິທມິະນຸດ. 

ລດັຖະບານໄດຕ້ອບເປນັລາຍລກັອກັສອນຕ ່ ກບັການຮອ້ງຂ  ຂ ມ້ ນ ກ່ຽວກບັສະຖານະພາບສດິທມິະນຸດຈາກອງົການ
ສດິທມິະນຸດສາກນົ ເປນັໄລຍະບ ່ ຕ ່ ເນ ື່ ອງ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ລດັຖະບານຍງັຮກັສາລະດບັການສນົທະນາດາ້ນສດິທິ
ມະນຸດກບັລດັຖະບານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສບືຕ ່ ໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົໃນສນົທສິນັຍາສດິທມິະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ
ຈາກຜ ໃ້ຫທ້ ນຕ່າງປະເທດ. 

ອງົການສດິທມິະນຸດຂອງລດັຖະບານ: ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ສະໜບັສະໜ ນຄະນະກ າມະການຊີນ້ າລະດບັຊາດກ່ຽວກບັ
ສດິທມິະນຸດ, ເປນັຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກລດັຖະມນົຕ ີ ແລະ ຫວົໜາ້ຫອ້ງວ່າການປະທານປະເທດ ແລະ ເປນັຜ ຕ້າງໜາ້ຈາກ
ລດັຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການນຕິບິນັຍດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ. 

ກມົສນົທສິນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍສາກນົ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກອງເລຂາສ າລບັຄະນະກ າມະການ
ຊີນ້ າດາ້ນສດິທມິະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ມອີ ານາດໃນການທບົທວນ ແລະ ເນັນ້ຫນກັເຖງິຄວາມທາ້ທາຍ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັ
ໃນການປກົປອ້ງສດິທມິະນຸດ. 

ພາກທ ີ6. ການເລອືກປະຕບິດັ, ການລ່ວງລະເມດີໃນສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ 

ແມ່ຍງິ 

ການຂົ່ ມຂນື ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ: ກດົໝາຍກ ານດົການລງົໂທດຕ ່ ກບັການຂົ່ ມຂນື ແລະ ມໂີທດ ຈ າ
ຄຸກ 3 ຫາ 5 ປ.ີ ການລງົໂທດຍາວນານ ແລະ ອາດມກີານລງົໂທດປະຫານຊວີດິຖາ້ຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍອາຍຸຕ່ າກວ່າ 18 ປ ີ
ຫ  ືຖກືບາດເຈບັຢ່າງຮຸນແຮງ ຫ  ືເສຍຊວີດິ. ຄະດຂີົ່ ມຂນືທີ່ ພຈິາລະນາໃນຂັນ້ສານໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ກ ່ ໄດຮ້ບັການຕດັສນິ
ລງົໂທດ ຕັງ້ແຕ່ 3 ປີ ຈນົເຖງິປະຫານຊວີດິ. 



ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົແມ່ນຜດິກດົໝາຍ, ແຕ່ບ ່ ມກີດົໝາຍຕ ່ ຕາ້ນການລ່ວງລະເມດີທາງເພດໃນສະຖານະ
ການແຕ່ງງານ, ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ ບ ່ ໄດຖ້ກືລາຍງານມາເນື່ ອງຈາກຢາ້ນການມປີມົດອ້ຍໃນສງັຄມົ. 
ການລງົໂທດສ າລບັຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ, ລວມທງັການທຸບຕ,ີ ການທ ລະມານ ແລະ ການກກັຕວົທີ່ ຂດັກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງພວກເຂາົ ອາດຈະລວມທງັການປບັໄໝ ແລະ ການຈ າຄຸກ. ກດົໝາຍໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ພນັທະທາງ
ອາຍາໃນກ ລະນທີີ່ ມຄີວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຮ່າງກາຍໂດຍບ ່ ມກີານບາດເຈບັທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຫ  ື ຄວາມເສຍຫາຍດາ້ນ
ຮ່າງກາຍ. 

LWU ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ, ໃນການຮ່ວມມກືບັອງົການ NGO, ຊ່ວຍເຫ ອືຜ ເ້ຄາະຮາ້ຍ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ. ສ ນການໃຫຄ້ າປ ກສາ ແລະ ການປກົປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ
ໄດສ້າ້ງຕັງ້ສາຍດ່ວນທົ່ ວປະເທດໃຫຜ້ ທ້ີ່ ຈະລາຍງານເຫດການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄວົ ແລະ ໄດຮ້ບັການໃຫຄ້ າ
ປ ກສາທາງໂທລະສບັ. 

ການຂົ່ ມເຫງັທາງເພດ: ກດົໝາຍບ ່ ກ ານດົຄວາມຜດິກ່ຽວກບັການຂົ່ ມເຫງັທາງເພດ, ແຕ່ພ ດຕກິ າທາງເພດຕ ່ ຜ ອ້ ື່ ນບ ່ ຍນິ
ຍອມແມ່ນຜດິກດົໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖກືລງົໂທດຈາກ 6 ເດອືນຫາ 3 ປ.ີ ຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍບ ່ ຄ່ອຍໄດລ້າຍງານການ
ຂົ່ ມເຫງທາງເພດ ແລະ ຄວາມຖີ່ ຂອງມນັຍງັຄງົຍາກທີ່ ຈະປະເມນີ. 

ການບງັຄບັໃນການຄວບຄຸມປະຊາກອນ: ບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການເອາົລ ກອອກ, ການທ າແທງ້ແບບບ ່ ສະຫມກັໃຈ, ຫ ື
ວທິກີານຄວບຄຸມປະຊາກອນແບບບງັຄບັອື່ ນໆ. ການຄາດຄະເນກ່ຽວກບັອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ອດັຕາການ
ເຕບີໂຕຂອງການຄຸມກ າເນດີແມ່ນສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ : 
www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/.  

ການເລອືກປະຕບິດັ: ກດົໝາຍໃຫສ້ດິທເິທົ່ າທຽມກນັສ າລບັແມ່ຍງິເທົ່ າກບັຜ ຊ້າຍ ແລະ ຄ່າຈາ້ງເທົ່ າທຽມກນັສ າລບັວຽກ
ງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ (ເບິ່ ງພາກທ ີ7 ງ) ແຕ່ໃນບາງຂງົເຂດ, ທດັສະນະແບບປະເພນເີກົ່ າແກ່ ແລະ ການເໝາົລວມດາ້ນບດົ
ບາດຍງິ-ຊາຍເຮດັໃຫ ້ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຕກົຢ ່ ຖານະຕ ່ າກວ່າ ແລະ ກດີຂວາງບ ່ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ເຂົາ້ເຖງິການສ ກສາ, ການ
ຈາ້ງງານ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກດິທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ກດົໝາຍຍງັຫາ້ມການຈ າແນກໃນການແຕ່ງງານ ແລະ ການສບື
ມ ລະດກົ, ເຖງິແມ່ນວ່າມກີານຈ າແນກທາງວດັທະນະທ າໃນລະດບັແຕກຕ່າງກນັຕ ່ ແມ່ຍງິກ ່ ຍງັສບືຕ ່ ມຢີ ່  ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ
ສ່ວນນອ້ຍຢ ່ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 

LWU ດ າເນນີການໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຖານະຂອງແມ່ຍງິໃນສງັຄມົ, ລວມທງັການດ າເນນີໂຄງການເພື່ ອເສມີ
ຂະຫຍາຍບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ; ບນັດາໂຄງການທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົສ ງໃນເຂດຕວົເມອືງ. ແມ່ຍງິຫ າຍຄນົໄດຖ້ຕື າ ແໜ່ງ
ການຕດັສນິໃຈໃນການບ ລກິານພາກລດັ ແລະ ທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ແລະ ໃນເຂດຕວົເມອືງ ລາຍໄດຂ້ອງເຂາົເຈ ົາ້ໂດຍທົ່ ວ
ໄປສ ງກວ່າຜ ຊ້າຍ. ຄວາມທຸກຍາກຍງັສບືຕ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ແມ່ຍງິໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊນົນະບດົ ແລະ ຊນົ ເຜົ່ າສ່ວນ
ນອ້ຍ. 

ເດກັນອ້ຍ 

ການຈດົທະບຽນການເກດີ: ບ ່ ວ່າບ່ອນໃດທີ່ ພວກເຂາົເກດີມາ, ເດກັນອ້ຍຈະມສີດິເປນັພນົລະເມອືງລາວຖາ້ວ່າພ ່ ແມ່ທງັ
ສອງເປນັພນົລະເມອືງລາວ. ເດກັທີ່ ເກດີມາຈາກພ ່ ແມ່ຜ ຫ້ນ ່ ງທີ່ ເປນັພນົລະເມອືງລາວ ໄດຮ້ບັປະກນັການເປນັພນົລະ 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ເມອືງລາວຖາ້ເກດີຢ ່ ໃນປະເທດ ຫ  ືເມ ື່ ອເກດີຢ ່ ນອກອານາເຂດຂອງປະເທດຖາ້ຫາກວ່າພ ່ ແມ່ຄນົໃດໜ ່ ງມທີີ່ ຢ ່ ຖາວອນຢ ່
ໃນປະເທດ. ພ ່ ແມ່ບ ່ ໄດລ້ງົທະບຽນການເກດີລ ກທງັໝດົທນັທ.ີ ນາຍບາ້ນໄດລ້ງົທະບຽນເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີຢ ່ ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຫ ງັຈາກນັນ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດເ້ພີມ້ຊື່  ແລະ ວນັເດອືນປເີກດີຂອງເດກັໃນປືມ້ສ າມະໂນຄວົ. ທຸກ
ຄອບຄວົຕອ້ງມປີືມ້ທີ່ ຈດົທະບຽນຄອບຄວົ. ຖາ້ພ ່ ແມ່ບ ່ ໄດຈ້ດົທະບຽນລ ກໃນເວລາເກດີ, ເຂາົເຈ ົາ້ອາດຈະຮອ້ງຂ ໃຫ ້
ເພີ່ ມລ ກເຂົາ້ປືມ້ສ າມະໂນຄວົໃນເວລາຕ ່ ມາ. 

ການສ ກສາ: ການສ ກສາແມ່ນພາກບງັຄບັ, ບ ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ທົ່ ວໄປຈນົຮອດຫອ້ງປ ຫາ້, ແຕ່ການຂາດແຄນຄ  ແລະ ຄວາມ
ຄາດຫວງັໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ຊ່ວຍວຽກພ ່ ແມ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການປ ກຝງັ ໃນເຂດຊນົນະບດົໄດກ້ດີກນັບ ່ ໃຫເ້ດກັນອ້ຍເຂົາ້
ໂຮງຮຽນ. ມຄີວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນບນັດາກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ໃນໂອກາດການສ ກສາທີ່ ສະໜອງໃຫກ້ບັຊາຍ ແລະ 
ຍງິ. ເພື່ ອເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ໂຮງຮຽນປະຖມົໂດຍເດກັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ສະໜບັສະໜ ນການສາ້ງ
ໂຮງໝ ໃນເຂດຊນົນະບດົທົ່ ວປະເທດ. ອດັຕາການເຂົາ້ໂຮງຮຽນຂອງເດກັຍງິແມ່ນຕ ່ າກວ່າເດກັຊາຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມ
ແຕກຕ່າງຂອງເພດຍງັສບືຕ ່ ຫ ຸດລງົ. ໂດຍລວມ 17% ຂອງເດກັຍງິໃນອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນ, ເມື່ ອທຽບກບັ 11% ຂອງເດກັ
ຊາຍໃນອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນ, ບ ່ ເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. 

ການລ່ວງລະເມດີຕ ່ ກບັເດກັ: ກດົໝາຍຫາ້ມການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ ແລະ ຜ ຖ້ກືກະທ າຜດິຈະເຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການ
ການສ ກສາຄນືໃໝ່ ແລະ ຖກືມາດຕະການລງົໂທດທີ່ ບ ່ ໄດລ້ະບຸໃນກ ລະນທີີ່ ຮາ້ຍແຮງກວ່າເກົ່ າ. (ສ າລບັສະຖຕິກ່ິຽວກບັ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ, ເບິ່ ງເວບັໄຊທ ໌UNICEF.) 

ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ການບງັຄບັໃຫແ້ຕ່ງງານ: ອາຍຸຕ ່ າສຸດໃນການແຕ່ງງານສ າລບັຊາຍ ແລະ ຍງິແມ່ນ 18 ປ,ີ ແຕ່
ກດົໝາຍໄດອ້ະນຸຍາດໃຫກ້ານແຕ່ງງານມອີາຍຸ 15 ປທີີ່ ມພີ ່ ແມ່ການຍນິຍອມເຫນັດ.ີ ປະມານ 35% ຂອງເດກັຍງິໄດ ້
ແຕ່ງງານກ່ອນທີ່ ພວກເຂາົມາຮອດ 18 ປ,ີ ແລະ 9% ໄດແ້ຕ່ງງານກ່ອນທີ່ ພວກເຂາົມອີາຍຸ 15 ປ,ີ ເຊິ່ ງແມ່ນການປະຕບິດັ
ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຊນົເຜົ່ າທີ່ ທຸກຍາກ. 

ການລະເມດີທາງເພດຂອງເດກັ: ອາຍຸຂອງການຮ່ວມເພດທີ່ ສະມກັໃຈແມ່ນ 15 ປ.ີ ກດົໝາຍບ ່ ລງົໂທດສ າລບັການຄາ້
ປະເວນເີດກັ, ແຕ່ການລງົໂທດສ າລບັການຮ່ວມເພດກບັເດກັນອ້ຍ (ຖກືກ ານດົວ່າອາຍຸຕ່ າກວ່າ 15 ປ)ີ ແມ່ນໂທດຈ າຄຸກ 
1 ຫາ 5 ປ ີແລະ ຖກືປບັໃໝ 500,000 ຫາສາມລາ້ນກບີ (62 ໂດລາເຖງິ 370 ໂດລາ). ກດົໝາຍບ ່ ລວມເອາົການ
ຂົ່ ມຂນືຕາມກດົໝາຍເປນັອາຊະຍາກ າ ທີ່ ແຕກຕ່າງຈາກການຮ່ວມເພດກບັເດກັນອ້ຍ ຫ ກືານຂົ່ ມຂນືຂອງບຸກຄນົໃດໜ ່ ງ. 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັກບັຮ ບພາບລາມກົອານາຈານ ຂອງເດກັນອ້ຍແຕກຕ່າງຈາກຮ ບພາບລາມກົໂດຍທົ່ ວໄປເຊິ່ ງການ
ລງົໂທດແມ່ນສາມເດອືນຫາໜ ່ ງປໃີນຄຸກ ແລະ ມກີານປບັໃໝ 50,000 ຫາ 200,000 ກບີ (6 $ ຫາ 24 ໂດລາ). 

ປະເທດລາວແມ່ນຈດຸໝາຍປາຍທາງສ າລບັການທ່ອງທ່ຽວທາງເພດເດກັ. ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຕອ້ງການການຄາ້ທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການຈບັກຸ່ມເປນັໄລຍະ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມຝ ກອບົຮມົ. 
ລດັຖະບານ ແລະ ອງົການ NGO ບ ່ ໄດຈ້ດັສ າມະນາ ເພື່ ອຝ ກອບົຮມົພະນກັງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ໂຮງແຮມສາກນົຂະໜາດໃຫຍ່ຢ ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ຫ ວງພະບາງສະແດງປາ້ຍໂຄສະນາກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງເພດເດກັ. 

ການລ່ວງລະເມດີເດກັນອ້ຍໃນປະເທດ: ປະເທດບ ່ ແມ່ນພາຄຂີອງສນົທສິນັຍາເມອືງເຮກັ ປີ 1980 ວ່າດວ້ຍລກັສະນະ
ພນົລະເຮອືນຂອງການລກັພາຕວົຂອງເດກັນອ້ຍ. ເບິ່ ງບດົລາຍງານປະຈ າປຂີອງກມົການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກບັການລກັ
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ພາຕວົເດກັນອ້ຍຂອງສາກນົໄດທ້ີ່ : 
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. 

ການຕ ່ ຕາ້ນເຊືອ້ຊາດຍວິ 

ບ ່ ມຊີາວຢວິຜ ທ້ີ່ ຢ ່ ອາໄສຢ ່ ໃນປະເທດ ແລະ ບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການກະທ າຕ ່ ຕາ້ນຊາວຍວິ. 

ການຄາ້ມະນຸດ 

ເບິ່ ງບດົລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງລດັກະຊວງການຕ່າງປະເທດ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

ຄນົພກິານ 

ເຖງິວ່າການປກົປອ້ງດວ້ຍລດັຖະທ າມະນ ນຕາ້ນການເລອືກປະຕບິດັບ ່ ໄດຖ້ກືນ າໃຊໂ້ດຍສະເພາະກບັຄນົພກິານ, ກດົ
ລະບຽບທີ່ ປະກາດໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ ອຄນົ
ພກິານທົ່ ວໄປພະຍາຍາມ ປອ້ງກນັບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວຕ ່ ກບັການຈ າແນກ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ມກັຈະບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບເຫ ົ່ ານີ.້ ມີ
ຂ ມ້ ນໜອ້ຍກ່ຽວກບັການຈ າແນກໃນບ່ອນເຮດັວຽກ, ເຖງິແມ່ນວ່າບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມພກິານໄດລ້າຍງານວ່າມຄີວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກບາງຄັງ້ໃນການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານພືນ້ຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານ. 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຫ ກັໃນການປກົປອ້ງສດິທຂິອງຄນົພກິານ. ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ຍງັມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການດາ້ນສຸຂະພາບຂອງຄນົພກິານ ແລະ ສບືຕ ່ ປະສານງານ
ກບັອງົການ NGO ຕ່າງປະເທດ. 

ອງີຕາມກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫໂ້ຄງການກ ່ ສາ້ງທີ່ ເລີ່ ມຕັງ້ແຕ່ປ ີ2009 ໃຫສ້ະໜອງ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາ້ເຖງິສ າລບັຄນົພກິານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຄານ, ເສັນ້ທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ. 
ກດົໝາຍບ ່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິອາຄານທີ່ ຖກືສາ້ງຂ ນ້ກ່ອນການປະກາດໃຊກ້ດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ຫ  ື ການບ ລກິານ
ຂອງລດັຖະບານສ າລບັຄນົພກິານ, ແຕ່ວ່າລະບຽບການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດເ້ຮດັໃຫມ້ີ
ການກ ່ ສາ້ງຂວົ-ທາງເພີ່ ມເຕມີ. ເຖງິແມ່ນວ່າມຄີວາມຄບືໜາ້ຈ ານວນໜ ່ ງກ່ຽວກບັການສະໜອງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່
ການເຂົາ້ເຖງິ, ການຂາດຊບັພະຍາກອນໄດຖ່້ວງດ ງການປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕນົ ເພື່ ອປກົປອ້ງສດິຂອງເດກັພກິານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົສ ກ
ສາພອ້ມກບັເດກັນອ້ຍໃນໂຮງຮຽນທົ່ ວປະເທດ. ສະມາຄມົຄນົພກິານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຄນົພກິານລາວກ່າວວ່າໃນ
ຫ າຍໆກ ລະນ,ີ ນກັຮຽນພກິານບ ່ ມກີານເຂົາ້ເຖງິການສ ກສາທີ່ ແຍກສະເພາະສ າລບັພວກເຂາົ. 

ຊນົຊາດສ່ວນໃຫຍ່/ການຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ/ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ 

ກດົໝາຍໃຫສ້ດິທເິທົ່ າທຽມກນັສ າລບັສະມາຊກິທງັໝດົຂອງຊນົຊາດ, ເຊືອ້ຊາດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າທີ່ ມກີານຈ າແນກຕ ່ ພວກ
ເຂາົ, ລວມທງັການຈາ້ງງານ ແລະ ອາຊບີ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການຈ າແນກໃນສງັຄມົບາງຢ່າງຍງັຄງົຢ ່ . ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ນກັ
ວເິຄາະຈ ານວນໜ ່ ງຍງັສບືຕ ່ ຕ ານໂິຄງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ ການຍຸດຕກິານຜະລດິກະສກິ າ
ແບບຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ການຜະລດິຝິ່ ນທີ່ ມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົຕ ່ ຊນົເຜົ່ າສ່ວນຫນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະຢ ່ ພາກເໜ ອ. 

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ບາງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍທີ່ ບ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່ ໃນສະຖານທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, 
ພວກເຂາົມສີຽງໜອ້ຍໃນການຕດັສນິໃຈຂອງລດັທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ ່ ທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ການຈດັສນັ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຈາກເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ໃນບາງເຂດຊນົນະບດົທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍອາໃສຢ ່ , ການ
ຂາດການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ວຽກເຮດັງານ ທ າທີ່ ດໄີດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຕວົເມອືງ ແລະ ການ
ຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍ ຫ າຍສມົຄວນ. 

ໃນ 49 ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ເປນັທາງການໃນປະເທດ, ຊາວມົງ້ແມ່ນໜ ່ ງໃນກຸ່ມທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ ນທີ່ ສຸດ. ມເີຈົາ້ໜ ້
າທີ່ ມ ົງ້ປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ໃນຕ າແໜ່ງອະວຸໂສໃນລດັຖະບານ ແລະ LPRP, ລວມທງັສະມາຊກິກມົການເມອືງໜ ່ ງຄນົ 
ແລະ ສະມາຊກິກ າມະການສ ນກາງຂອງ LPRP ຫ າຍທ່ານ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບາງຊນົເຜົ່ າມ ົງ້ຍງັຄງົຮກັສາຄວາມເຊື່ ອທາງ
ດາ້ນການເມອືງ ແລະ ແຍກຕ່າງຫາກ, ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ, ກະແຈກກະຈາຍຂອງພວກກະບດົ ແລະ ຄອບຄວົຂອງ
ພວກເຂາົຢ ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ. ລດັຖະບານຍງັສບືຕ ່ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົເພື່ ອຕາ້ນກບັພວກເຂາົຢ່າງເຂັມ້
ງວດ, ໃນຂະນະທີ່ ສບືຕ ່ ສະໜອງການອະໄພຍະໂທດມາໃຫແ້ກ່ຜ ທ້ີ່ ຍອມຈ ານນົ. ຄນົທີ່ ກະບດົທີ່ ໄດຮ້ບັອະໄພຍະໂທດ
ສບືຕ ່ ເປນັຈດຸໃຈກາງຂອງການສງົໄສ ແລະ ການກວດສອບຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ຜ ນ້ າຂອງລດັຖະບານຍງັສງົໄສກ່ຽວ
ກບັຈດຸປະສງົທາງດາ້ນການເມອືງຂອງຊາວມົງ້ບາງຄນົ. 

ການກະທ າຄວາມຮຸນແຮງ, ການຈ າແນກ ແລະ ການລ່ວງລະເມດີອື່ ນໆແນວທາງເພດ ແລະ ລກັສະນະຂອງເພດ 

ກດົໝາຍບ ່ ຫາ້ມການຈ າແນກໂດຍອງີໃສ່ແນວທາງເພດ ຫ  ືລກັສະນະຂອງເພດ. ບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການຈ າແນກ ແຕ່
ນກັສງັເກດການເຊື່ ອວ່າປມົດອ້ຍຂອງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມກງັວນົກ່ຽວກບັຜນົກະທບົບາງຢ່າງໄດເ້ຮດັໃຫບ້າງຄນົບ ່ ຍອມ
ລາຍງານເຫດການຂົ່ ມເຫງັ. 

ບ ່ ມກີດົໝາຍສ າລບັກດິຈະກ າການຮ່ວມເພດທີ່ ມກີານຈດັຕັງ້ຂອງການຮ່ວມເພດຂອງຍງິກບັຍງິ, ຊາຍກບັຊາຍ, ການ
ແປງເພດ ແລະ ການຮ່ວມເພດພາຍໃນ (LGBTI), ແຕ່ລດັຖະບານບ ່ ໄດສ້ະໜບັສະໜ ນກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວໂດຍບ ່
ຍອມຮບັການອະນຸມດັໃຫອ້ງົການຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງການກດິຈະກ າການເພີ່ ມຄວາມຮບັຮ ໃ້ຫມ້ະຫາຊນົ. 

ໃນສງັຄມົຊນົນະບດົ, ບາງການຈ າແນກສງັຄມົໃນການຈາ້ງງານ ແລະ ທີ່ ພກັອາໄສຍງັຄງົຢ ່  ແລະ ບ ່ ມຄີວາມພະຍາຍາມ
ຂອງລດັຖະບານໃນການແກໄ້ຂ. ນກັເຄື່ ອນໄຫວໃນທອ້ງຖິ່ ນໄດອ້ະທບິາຍວ່າ ບຸກຄນົ LGBTI ທີ່ ເປດີເຜຍີສ່ວນໃຫຍ່ບ ່
ໄດພ້ະຍາຍາມສະໝກັວຽກກບັລດັຖະບານ ຫ ພືາກເອກກະຊນົສ ງ ເນື່ ອງຈາກມຄີວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ວ່າ ນາຍຈາ້ງບ ່ ເຕມັໃຈທີ່
ຈະຈາ້ງພວກເຂາົ. ບດົລາຍງານໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຜ ຍ້ງິມກັຍງິຖກືລງັກຽດ ແລະ ເລອືກປະຕບິດັຈາກສງັຄມົຫ າຍກ່ວາຜ ້
ຊາຍມກັຊາຍ, ໃນຂະນະທີ່ ປະຊາກອນແປງເພດມຄີວາມກງັວນົຕ ່ ການລງັກຽດ ແລະ ເລອືກປະຕບິດັຈາກສງັຄມົໃນ
ອດັຕາທີ່ ສ ງ. 

HIV ແລະ AIDS ປມົດອ້ຍໃນສງັຄມົ 

ການຄົນ້ຄວ້າທີ່ ດ າເນນີໃນປ ີ2012 ພບົວ່າຜ ທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ HIV/AIDS ໄດປ້ະເຊນີກບັປມົດອ້ຍທາງສງັຄມົຢ່າງຫ ວງຫ າຍ
ເຊິ່ ງບາງຄນົກ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງການເມອືງ ແລະ ທາງການ, ການສ ນເສຍວຽກ ແລະ ການສ ນເສຍລາຍໄດ.້ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກສບືຕ ່ ສົ່ ງເສມີຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຂອງຜ ທ້ີ່ ມເີຊືອ້ HIV/AIDS ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາ
ປະຊາທປິະໄຕ. ລດັຖະບານໄດປ້ະຕບິດັຂັນ້ຕອນໃນການປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັການ
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ປອ້ງກນັພະຍາດ HIV/AIDS. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານຂັນ້ສ ງກ່າວວ່າ ສງັຄມົກ າລງັຫ ຸດຜ່ອນ ການລງັກຽດທີ່ ມຕີ ່ ກບັບນັ
ດາສະມາຊກິບາງຄນົຂອງ LGBTI; ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ລດັຖະບານບ ່ ໄດແ້ກໄ້ຂໂດຍກງົ ຫ  ືສະໜບັສະໜ ນບນັຫາການແປງ
ເພດ. 

ພາກທ ີ7 ສດິທຂິອງຜ ອ້ອກແຮງງານ 

ກ. ສດິເສລພີາບຂອງສະມາຄມົ ແລະ ສດິເສລພີາບໃນການຕ ່ ລອງຮ່ວມກນັ 

ກດົໝາຍໃຫສ້ດິທຂິອງຜ ອ້ອກແຮງງານເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການແຮງງານ. ກດົໝາຍກ ານດົການເຈລະຈາການ
ລວບລວມ, ແຕ່ບ ່ ໄດກ້ ານດົເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກວດສອບຂ ຕ້ກົລງົການຈ າແນກທງັໝດົໂດຍອງົການ
ບ ລຫິານແຮງງານ (LAA). ກດົໝາຍໃຫສ້ດິໃນການປະທວ້ງ, ຕາມຄວາມຈ າກດັທີ່ ແນ່ນອນ. ກດົໝາຍບ ່ ອະນຸຍາດ
ໃຫຕ້ າຫ ວດ, ລດັຖະກອນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິຂອງກ າລງັປະກອບອາວຸດສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມສະຫະພນັ. 
ຂ ຫ້າ້ມທົ່ ວໄປຕ ່ ຕາ້ນການເລອືກປະຕບິດັຕ ່ ພະນກັງານ ສ າລບັເຫດຜນົທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປະຕບິດັ, ເຖງິແມ່ນວ່າບ ່ ມ ີ
ການລະເມດີຢ່າງຊດັເຈນຕ ່ ການຈ າແນກຕາ້ນການລ່ວງລະເມດີ. ບ ່ ມຂີ ກ້ ານດົຢ່າງຊດັເຈນສ າລບັການຄນືວຽກໃຫກ້ບັ
ແຮງງານທີ່ ຖກືໄລ່ອອກຈາກການເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສະຫະພນັແຮງງານ. 

ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານ 10 ຄນົຫ ຫື າຍກວ່ານັນ້ ເລອືກເອາົຜ ຕ້າງໜາ້ຜ ອ້ອກແຮງງານໜ ່ ງຫ ຫື າຍຄນົ. ໃນກ ລະ
ນທີີ່ ສະຫະ ພນັກ າມະບານ, ຫວົຫນາ້ສະຫະພນັແມ່ນຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງພະນກັງານ. ຜ ຕ້າງໜາ້ ແລະ ຫວົຫນາ້ສະຫະພນັກ າ
ມະບານສາມາດສນົທະນາຮ່ວມກບັນາຍຈາ້ງກ່ຽວກບັບນັຫາລວມທງັເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກຫ ກືານຈາ້ງງານ, ຄ່າຈາ້ງ, 
ສະຫວດັດກິານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ. 

ບ ່ ມຂີ ມ້ ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນສະເພາະໃນດາ້ນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍແຮງງານກ່ຽວກບັສດິເສລພີາບໃນການ
ສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົ. ການລງົໂທດຕາມກດົໝາຍສ າລບັການລະເມດີສດິເສລພີາບໃນການເປນັສະມາຊກິຂອງແຮງ
ງານລວມມກີານປບັໄໝ, ການຖກືຄຸມຂງັ, ແລະ/ຫ  ືການຍກົເລກີໃບອະນຸຍາດທຸລະກດິ ແລະ ພວກເຂາົບ ່ ໄດພ້ຈິາລະນາ
ທີ່ ພຽງພ ເພື່ ອປອ້ງກນັການລະເມດີ. 

ອງົການແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ ່ ແມ່ນອງົການເອກະລາດ ຂອງລດັຖະບານ ຫ  ື ພກັການເມອືງຂອງຕນົ ແລະ ດ າເນນີ
ການພາຍໃນຂອບຂອງສະຫະພນັກ າມະບານລາວ (LFTU) ເຊິ່ ງເປນັອງົການໜ ່ ງຂອງ LPRP. ລດັຖະບານລາຍງານວ່າ
ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ຄີວາມເປນັພນັທະມດິ ລະຫວ່າງສະຫະພນັເອກະລາດຂອງສາຂາຂອງບ ລສິດັ ແຕ່ໄດລ້ະບຸວ່າ 
ກດົໝາຍບ ່ ອະນຸຍາດຢ່າງຊດັເຈນ ຫ  ືບ ່ ອະນຸຍາດໃຫກ້ານເຂົາ້ຮ່ວມເປນັພນັມະມດິໃນຂັນ້ອຸດສາຫະກ າ, ຂັນ້ແຂວງ, ຫ ື
ລະດບັຊາດ. ມກີານລາຍງານວ່າມສີະຫະພນັທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ LFTU ຢ ່ ໃນອຸດສາຫະກ າ ລວມທງັອຸດສາຫະກ າ
ຕດັຫຍບິ, ການຜະລດິແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງກະສກິ າ. 

ຂ ຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນແຮງງານແມ່ນບ ່  ເກດີຂືນ້ເລືອ້ຍໆປານໃດ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ ໂດຍທົ່ ວ
ໄປ ບ ່ ໄດບ້ງັຄບັໃຊພ້າກແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍ່ງໃນກດົໝາຍແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກບັການລງົທ ນກບັບ ລສິດັຮ່ວມ
ທ ນໃນພາກເອກະຊນົ. ຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງພະນກັງານ ແລະ ກຸ່ມຜ ອ້ອກແຮງງານພເິສດໄດພ້ະຍາຍາມແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ເຊິ່ ງ
ຄາ້ຍຄກືນັ, ຕາມບາງບດົລາຍງານ, ລະຫວ່າງຜ ຕ້າງໜາ້ຂອງ LWU ແລະ ຜ ນ້ າຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ. ມຂີ ມ້ ນໜອ້ຍກ່ຽວກບັ
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ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ປະສດິທຜິນົຂອງຜ ຕ້າງໜາ້ພະນກັງານ, ເຖງິແມ່ນວ່າຫ ກັຖານອະທບິາຍແນະນ າວ່າ ບາງຄນົໄດເ້ຈລະຈາສ າເລດັຜນົສ າ
ລບັການຂ ຄ່າແຮງງານທີ່ ສ ງຂ ນ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ດກີວ່າ. 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດການລງົໂທດຈ າຄຸກສ າລບັຜ ທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ຊຸກຍ ໃ້ຫມ້ກີານປະທວ້ງ, ການເດນີຂະ
ບວນ ແລະ ກດິຈະກ າອື່ ນໆທີ່ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີ "ຄວາມວຸ່ນວາຍຫ ຄືວາມບ ່ ໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສງັຄມົ". ຂ ຫ້າ້ມທົ່ ວໄປ
ຕ ່ ກບັກດິຈະກ າສາ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍ ຫ  ືການເດນີຂະບວນທີ່ ກ ໃຫເ້ກດີຄວາມບ ່ ໝັນ້ຄງົ, ການຂາດຄວາມລ ງ້ເຄຍີກກບັບນັ
ດາຂ ກ້ ານດົກດົໝາຍແຮງງານທີ່ ຖກືດດັແກ ້ ແລະ ການບ ່ ມກັປະເຊນີໜາ້ຢ່າງເປດີເຜຍີສບືຕ ່ ເຮດັໃຫແ້ຮງງານບ ່ ໃຊສ້ດິ
ຂອງຕນົໃນການເດນີຂະບວນປະທວ້ງ. 

ຂ. ການຫາ້ມບງັຄບັແຮງງານ ຫ  ືການບບີບງັຄບັ 

ກດົໝາຍຫາ້ມທຸກຮ ບແບບການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານ. ກດົໝາຍຫາ້ມໃຫນ້າຍຈາ້ງພາກເອກະຊນົໃຊແ້ຮງງານທີ່ ຖກືບງັຄບັ 
ແລະ ການລງົໂທດສ າລບັແຮງງານທີ່ ຖກືບງັຄບັໃຊອ້າດຈະລວມມກີານປບັໄໝ, ການຍກົເວັນ້ຈາກການເຮດັວຽກ, ການ
ຍກົເລກີໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ການດ າເນນີຄະດ.ີ ອາດຈະມກີານລງົໂທດທາງແພ່ງ ຫ  ື ທາງອາຍາສ າລບັ
ການລະເມດີແຮງງານທີ່ ຖກືບງັຄບັ. ການລງົໂທດຕ ່ ການຄາ້ມະນຸດ, ເຊິ່ ງລວມມແີຮງງານທີ່ ຖກືບງັຄບັ, ປະກອບດວ້ຍ
ການຈ າຄຸກ, ຄ່າປບັໄໝ ແລະ ການຍ ດຊບັສນິ. ການລງົໂທດດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຄີວາມເຂັມ້ງວດພຽງພ ເພື່ ອປອ້ງກນັການ
ລະເມດີ. ເນື່ ອງຈາກຈ ານວນຜ ກ້ວດກາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈ າກດັ, ລດັຖະບານບ ່ ໄດບ້ງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ. 

ອງີຕາມບດົລາຍງານໂດຍຫຍ ວ່້າດວ້ຍການສາ້ງເຂດປ ກຝງັຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ມກີານລງົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດໄດເ້ຮດັໃຫ ້
ຊາວກະສກິອນໃນທອ້ງຖິ່ ນຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ, ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການຄາ້ມະນຸດ. ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ປະຕບິດັຕາມປະເພນຂີອງ
ການເຮດັກະສກິ າແບບພ ຢ ່ ພ ກນິ, ຊາວກະສກິອນຈ ານວນຫ າຍໄດຊ້ອກຫາວຽກເຮດັງານທ າ ເປນັແຮງງານແບບມືຕ້ ່ ມ ືໄ້ປ
ໂດຍຜ່ານນາຍໜາ້ທອ້ງຖິ່ ນ. 

ເບິ່ ງບດົລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່  www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 

ຄ. ການຫາ້ມແຮງງານເດກັ ແລະ ອາຍຸຕ່ າສຸດສ າລບັການຈາ້ງງານ 

ກດົໝາຍກ ານດົແຮງງານອາຍຸ 14 ປີເປນັອາຍຸຢ່າງຕ ່ າສຸດສ າລບັການຈາ້ງງານ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸ 14 
ຫາ 18 ປີເຮດັວຽກສ ງສຸດ 8 ຊົ່ ວໂມງຕ ່ ມ ືພ້າຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂວຽກດັ່ ງກ່າວບ ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ຫ  ືມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ. ຢ່າງໃດ
ກ ຕາມ, ນາຍຈາ້ງອາດຈະຈາ້ງເດກັນອ້ຍຈາກອາຍຸ 12 ຫາ 14 ປ ີເພື່ ອເຮດັວຽກງານເບາົ. ກດົໝາຍບງັຄບັໃຊກ້ບັ ວຽກຢ ່
ໃນສາຍພວົພນັແຮງງານຢ່າງເປນັທາງການເທົ່ ານັນ້, ບ ່ ແມ່ນການເຮດັວຽກຕນົເອງ ຫ  ື ເຮດັວຽກບ ່ ເປນັທາງການ. ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ (60 ເປເີຊນັ) ແມ່ນເດກັຍງິໃນລະຫວ່າງ 12 ແລະ 18 ປ ີແລະ ຜ ຖ້ກືເຄາະ
ຮາ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ (35 ເປີເຊນັ) ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົໃນການຄາ້ປະເວນແີບບບງັຄບັ. 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງຍຸຕທິ າ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ ຮບັຜດິຊອບ 
ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍແຮງງານ ເດກັ, ລວມທງັໃນເສດຖະກດິແບບບ ່ ເປນັທາງການແຕ່ວ່າການບງັຄບັໃຊແ້ມ່ນບ ່ ມປີະສດິຕິ
ຜນົຍອ້ນວ່າບ ່ ມຜີ ກ້ວດກາ. ກດົໝາຍກ ານດົການລງົໂທດຂອງການຈ າຄຸກ ແລະ ການປບັ  ໄໝ, ເຊິ່ ງບ ່ ພຽງພ ທີ່ ຈະປອ້ງ
ກນັການລະເມດີ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົໄດດ້ າເນນີການໂຄສະນາປະຊາຊນົ, ຈດັກອງປະຊຸມກບັ

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອແມ່ແລະເດກັໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ແລະ ເກບັກ າຂ ມ້ ນກ່ຽວກບັ
ແຮງງານເດກັເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົ ໃນການປະຕບິດັແຜນງານປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອລບົ
ລາ້ງຮ ບແບບແຮງງານເດກັທີ່ ຮາ້ຍແຮງທີ່ ສຸດ. 

ອງີຕາມບດົລາຍງານການສ າຫ ວດແຮງງານເດກັຂອງລດັຖະບານທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນປ ີ 2013 ແລະ ອງີຕາມຂ ມ້ ນ 2010, 
ປະມານ 90% ຂອງແຮງງານເດກັເກດີຂ ນ້ໃນຂະແໜງການກະສກິ າ, ການປະມງົຫ ປ່ືາໄມ ້ ແລະ ຫ າຍກວ່າສອງສ່ວນ
ສາມຂອງແຮງງານເດກັໄດເ້ຮດັວຽກທີ່ ມຄີວາມອນັຕະລາຍຕາມການກ ານດົດວ້ຍມາດຕະຖານສາກນົ. ເດກັນອ້ຍຈ າ
ນວນຫ າຍໄດຊ່້ວຍວຽກ ໃນຮາ້ນຄາ້ ແລະ ທຸລະກດິຄອບຄວົອື່ ນໆ, ແຕ່ແຮງງານເດກັແມ່ນຫາຍາກໃນບ ລສິດັອຸດສາຫະ
ກ າ (ເຊັ່ ນ: ການຜະລດິ). ມບີດົລາຍງານສວຍໃຊກ້ານຄາ້ປະເວນຂີອງເດກັນອ້ຍ (ເບິ່ ງພາກ 6, ເດກັນອ້ຍ). 

ງ. ການເລອືກປະຕບິດັກ່ຽວກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ 

ກດົໝາຍຫາ້ມການເລອືກປະຕບິດັທາງກງົຫ ທືາງອອ້ມ ໂດຍນາຍຈາ້ງຕ ່ ກບັພະນກັງານໃນການໃຊແ້ຮງງານ ແລະ ຫາ້ມ
ການປະຕບິດັທງັໝດົຂອງນາຍຈາ້ງທີ່ ຂດັຂວາງ, ເລອືກປະຕບິດັ, ຫ  ືຈ າກດັໂອກາດການເລື່ ອນຊັນ້ ແລະ ຄວາມໝັນ້ໃຈ 
ຂອງພະນກັງານ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ກດົໝາຍບ ່ ໄດຫ້າ້ມຢ່າງຊດັເຈນກ່ຽວກບັການຈາ້ງແຮງງານໂດຍອງີໃສ່ເຊືອ້ຊາດ, 
ຄວາມພກິານ, ພາສາ, ແນວທາງເພດ, ລກັສະນະຂອງເພດ, ຄວາມຄດິເຫນັທາງດາ້ນການເມອືງ, ຕົນ້ກ າເນດີຂອງຊາດ ຫ  ື
ພນົລະເມອືງ, ການກ າເນດີທາງສງັຄມົ, ອາຍຸ, ພາສາ, ສະຖານະພາບເຊືອ້ HIV, ຫ ພືະຍາດຕດິຕ ່ ອື່ ນໆ. 

ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງຄ່າຈາ້ງເທົ່ າທຽມກນັສ າລບັການເຮດັວຽກເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຫາ້ມການເລອືກປະຕບິດັໃນການຈາ້ງ
ງານໂດຍອງີໃສ່ສະຖານະການສມົລດົຂອງຍງິສາວ ຫ ກືານຖພືາ ແລະ ການປກົປອ້ງຕ ່ ຕາ້ນການປະຕເິສດໃນເຫດຜນົເຫ ົ່ າ
ນີ.້ ແມ່ຍງິມຄີວາມທາ້ທາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິການຈາ້ງງານແບບເທົ່ າທຽມກນັ. 

ຈ. ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ຖກືຕອ້ງ 

ໃນລະຫວ່າງປທີີ່ ລດັຖະບານກ ານດົຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕ່ າຕ ່ ເດອືນ ສ າລບັພະນກັງານພາກເອກະຊນົທງັໝດົທີ່  900,000 ກບີ 
(110 ໂດລາຕ ່ ເດອືນ). ຄ່າແຮງງານຕ ່ າສຸດທີ່ ສ າລບັພະນກັງານລດັຖະກອນ ແລະ ພະນກັງານວສິາຫະກດິລດັແມ່ນ 1,4 
ລາ້ນກບີ (170 ໂດລາ) ຕ ່ ເດອືນ. ລດັຖະບານຄາດວ່າດດັສະນຄີວາມທຸກຍາກຂອງປະເທດທີ່ ມລີາຍໄດສ້ະເລ່ຍປະມານ 
10,000 ກບີ (1,25 ໂດລາ) ຕ ່ ຄນົຕ ່ ມ ື.້ 

ກດົໝາຍໃຫເ້ວລາສ າລບັການເຮດັວຽກເປນັເວລາ 48 ຊົ່ ວໂມງ (36 ຊົ່ ວໂມງສ າລບັການຈາ້ງງານໃນກດິຈະກ າ
ອນັຕະລາຍ). ເວລາຊົ່ ວໂມງອາດຈະບ ່ ເກນີ 45 ຊົ່ ວໂມງຕ ່ ເດອືນ ແລະ ແຕ່ລະຊ່ວງເວລາຂອງການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາ
ອາດບ ່ ເກນີສາມຊົ່ ວໂມງ. ນາຍຈາ້ງສາມາດນ າໃຊກ້ບັລດັຖະບານສ າລບັຂ ຍ້ກົເວັນ້ທີ່ ກດົໝາຍກ ານດົໃຫພ້ະນກັງານ ຫ  ື
ຜ ຕ້າງຫນາ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ. 

ກດົໝາຍສະໜອງເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ປອດໄພ ແລະ ຄ່າຊດົເຊຍີທີ່ ສ ງຂ ນ້ສ າລບັວຽກງານອນັຕະລາຍ, ແຕ່ວ່າມນັບ ່
ປກົປອ້ງສດິທຂິອງຜ ອ້ອກແຮງງານ ໃນການລບົລາ້ງຕນົເອງຈາກສະຖານະການອນັຕະລາຍ. ໃນກ ລະນຂີອງການ
ບາດເຈບັຫ ກືານເສຍຊວີດິໃນວຽກງານ, ນາຍຈາ້ງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊດົເຊຍີແຮງງານ ຫ ຄືອບຄວົຂອງຄນົ
ງານ. ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫນ້າຍຈາ້ງລາຍງານເຫດການອຸບດັຕເິຫດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັຮາ້ຍແຮງຫ ເືສຍຊວີດິ



ບດົລາຍງານການປະຕບິດັສດິທມິະນຸດ ປ ີ2017 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ, ຫອ້ງການປະຊາທປິະໄຕ, ສທິມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 
 

ຂອງພະນກັງານ, ຫ ຮືຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານໃຊເ້ວລາຕ ່ າສຸດ 4 ວນັລດັຖະການກບັ LAA. ກດົໝາຍຍງັມອບຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບນາຍຈາ້ງຢ່າງກວາ້ງຂວາງສ າລບັພະນກັງານທີ່ ໄດກ້າຍເປນັຄນົພກິານໃນຂະນະທີ່ ຢ ່ ບ່ອນເຮດັວຽກ. 

ກດົໝາຍຍງັຫາ້ມການເຮດັວຽກຂອງແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ແມ່ຍງິທີ່ ເຂົາ້ເຮດັວຽກໃໝ່ທີ່ ຖວ່ືາເປນັອນັຕະລາຍຕ ່ ສຸຂະພາບ
ຈະເລນີພນັຂອງແມ່ຍງິ. ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍແມ່ຍງິ ທີ່ ເຮດັວຽກໃນວຽກດັ່ ງກ່າວໃນຕ າແໜ່ງທີ່ ມ ີ
ຄວາມຕອ້ງການໜອ້ຍລງົ ແລະ ພວກເຂາົມສີດິໃນການຮກັສາເງນິເດອືນຫ ຄ່ືາຈາ້ງດຽວກນັ. 

ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານພາຍໃນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ແມ່ນຮບັຜດິຊອບໃນການກວດກາໃນບ່ອນ
ເຮດັວຽກ. ລດັຖະບານບ ່ ໄດບ້ງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງສະເໝພີາບ. ມຈີ ານວນຜ ກ້ວດກາບ ່ ພຽງພ ທີ່ ຈະປະຕບິດັຕາມກດົໝ
າຍຍອ້ນວ່າພວກເຂາົສາມາດກວດສອບ ໃນອງົກອນພາຍໃຕກ້ານກວດສອບຂອງພວກເຂາົມຈີ ານວນຈ າກດັ. 
ລດັຖະບານບ ່ ໄດຈ່້າຍເງນິໃຫໃ້ນເວລາດຽວກນັ ແລະ ບ ່ ຈ່າຍເງນິເດອືນເຖງິສາມເດອືນ. ພະນກັງານບາງຄນົ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນສະຖານທີ່ ກ ່ ສາ້ງ, ໄດຮ້ບັໜອ້ຍກ່ວາຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕ່ າ. ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄ່າຈາ້ງ ຫ  ື ຄ່າຈາ້ງແຮງງານບ ່ ໄດຖ້ກື
ປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິຕຜິນົ. ກດົໝາຍບ ່ ໄດກ້ ານດົການລງົໂທດຕ ່ ການບ ່ ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສຸຂະພາບໃນການເຮດັວຽກ, ແຕ່ພວກເຂາົອາດຈະປະກອບມກີານເຕອືນໄພ, ຄ່າປບັໄໝ, "ການສ ກສາຄນືໃໝ່" ຫ ື
ການຍກົເລກີໃບອະນຸຍາດທາງທຸລະກດິ. 

ມຈີ ານວນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ບ ່ ມເີອກກະສານຈ ານວນໜ ່ ງຢ ່ ໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ 
ແລະ ສປ ຈນີ, ຜ ທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ການສວຍໃຊໂ້ດຍນາຍຈາ້ງ. ຜ ເ້ຂົາ້ເມອືງຜດິກດົໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ເຮດັວຽກໃນການ
ກ ່ ສາ້ງ, ການປ ກໄມ,້ ການຕດັໄມ,້ ຄາສໂິນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການບ ລກິານແບບບ ່ ເປນັທາງການ, ຂະແໜງການທີ່ ມ ີ
ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດາ້ນການເຮດັວຽກ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ ມຫີ າຍຂ ນ້. ອງົການແຮງງານສາກນົ
ຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນໂຮງງານຕດັຫຍບິມຄີວາມຈ າກດັ ກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ພນັທະຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ວ່າເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການນີມ້ກັຈະມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ໃຊເ້ວລາດນົ ແລະ ຈ າເປນັຕອ້ງ
ເຮດັວຽກຊົ່ ວຄາວ. 

 


