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ສະຫ ຸບຫຍໍ ໍ້ 

ລດັຖະທໍາມະນນູອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ປະຊາຊນົມ ີ"ສດິ ແລະ ສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖ ືຫ ບໍືື່ ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ." ລດັຖະ ບານ
ໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ຢື່ າງເປນັທາງການວື່ າມ ີ4 ກຸື່ ມສາສະໜາຄ:ື ສາສະໜາພຸດ, ຄຣດິສຕຽນ, ອດິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ - ໂດຍທົື່ ວ
ໄປຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ກຸື່ ມສາສະໜາອືື່ ນໆເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກບັໜ ື່ ງໃນສີື່ ກຸື່ ມເຫ ົື່ ານີ ໍ້ເພືື່ ອສາມາດເຄືື່ ອນໄຫວຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ດໍາ
ລດັວື່ າດ ໍ້ວຍການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ການປກົປໍ້ອງເຄືື່ ອນໄຫວສາສະໜາອອກໃນປ ີ 2016 ມຈີດຸປະສງົກາໍນດົລະບຽບການ
ປະຕບິດັທາງສາສະໜາໃຫ ໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ ໄດ ໍ້ເພີື່ ມບນັດາຂໍ ໍ້ກາໍນດົຂອງການຂື ໍ້ນທະບຽນກບັບນັດາກຸື່ ມພຸດທະສາສະໜາ ເຊິື່ ງ
ກື່ ອນໜໍ້ານີ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັການຍກົເວັ ໍ້ນການພຈິາລະນາເປນັພເິສດ ແລະ ກາໍນດົບດົບາດຂອງລດັຖະບານເປນັຜູ ໍ້ຕດັສນິສຸດທ ໍ້າຍ 
ຂອງກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ. ລດັຖະບານໄດ ໍ້ສ ໍ້າງສໍາເລດັຄໍາແນະນາໍກື່ ຽວກບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ
ດໍາລດັຮື່ ວມກບັບນັດາກະຊວງທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງໃນຕົ ໍ້ນປ ີ ແລະ ສບືຕໍື່ ເຜຍີແຜື່ ໃຫ ໍ້ທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. 
ພາຍໃຕ ໍ້ດໍາລດັນີ ໍ້, ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັໜ ື່ ງໃນ 4 ກຸື່ ມທີື່ ຖກືຮບັຮູ ໍ້ຈາກລດັຖະບານແລ ໍ້ວຕ ໍ້ອງຂື ໍ້ນທະບຽນກບັ
ກະຊວງພາຍໃນ (MOHA). ອງີຕາມຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ, ສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາມກັຈະມໜີ ໍ້ອຍໃນເຂດ
ຊນົນະບດົ. ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົທີື່ ບໍື່ ຂື ໍ້ນກບັລດັຖະບານ (NGO) ກື່ າວວື່ າ ຂໍ ໍ້ຈາໍກດັຂອງລດັຖະບານ ກື່ ຽວກບັບນັດາ
ກຸື່ ມສາສະໜາໃນກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍທີື່ ໄດ ໍ້ຂື ໍ້ນທະບຽນ ຫ  ື ບໍື່ ໄດ ໍ້ຂື ໍ້ນທະບຽນ, ໂດຍສະເພາະກຸື່ ມສາດສະໜາໂປ ແຕສັ
ຕັ ໍ້ງ (Protestant), ຍງັຄງົມຈີາໍກດັຢູື່ ໃນຂງົເຂດຫື່ າງໄກສອກຫ ກີໃດໜ ື່ ງ. ບດົລາຍງານຍງັສບືຕໍື່ ໃຫ ໍ້ຮູ ໍ້ວື່ າອໍານາດການ
ປກົຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸື່ ມບ ໍ້ານທີື່ ຫື່ າງໄກ, ໄດ ໍ້ກກັຕວົ, ຈບັກຸມ, ຄຸມຂງັ ແລະ ຂບັໄລື່ ຜູ ໍ້ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາທີື່ ເປນັ
ຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ ເປນັຕົ ໍ້ນຊາວຄຣດິສຕຽນ. ຕວົຢື່ າງ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນເມອືງໃນແຂວງຫວົພນັ ຂບັໄລື່ ຊາວມົ ໍ້ງຈາໍນວນ 26 
ຄນົ ອອກຈາກບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄໍາແນະນາໍວື່ າ ພວກເຂາົຈະກບັໄປບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົໄດ ໍ້ ຖ ໍ້າພວກເຂາົປະ
ຖິ ໍ້ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ. ມບີດົລາຍງານຂອງເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຈບັກຸມຄນົທີື່ ປື່ ຽນແປງສາສະໜາ ໄປເປນັຄຣດິສຕຽນໃໝື່ ເຊັື່ ນ
ດຽວກນັກບັການກກັຂງັ ຫ  ື ການກກັເອກສານທີື່ ຈາໍເປນັຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນ ເພືື່ ອບງັຄບັໃຫ ໍ້ພວກເຂາົປະຖິ ໍ້ມຄວາມ
ເຊືື່ ອຖຂືອງພວກເຂາົ. ບນັດາກຸື່ ມຄຣດິສຕຽນຍງັໄດ ໍ້ລາຍງານກື່ ຽວກບັບນັຫາຕື່ າງໆທີື່ ແກື່ ຍາວມາເປນັເວລາດນົນານໃນ
ການຂື ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ກໍື່ ສ ໍ້າງໂບດໃນບາງພື ໍ້ນທີື່ . ພວກເຂາົໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ, ຊາວຄຣດິສຕຽນ ທີື່ ຊຸມນຸມຢູື່ ເຮອືນ ແລະ 
ສະຖານທີື່ ທີື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຂື ໍ້ນທະບຽນເພືື່ ອຈດຸປະສງົທາງສາສະໜາ ໃນບາງກລໍະນແີມື່ ນຖກືເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂົື່ ມຂູື່ . 

ອງີຕາມແຫ ື່ ງຂໍ ໍ້ມູນຂອງລດັຖະບານ ແລະ ກຸື່ ມສາສະໜາ, ຄວາມເຄັື່ ງຕ ງຍງັສບືຕໍື່ ຢູື່ ໃນເຂດຊນົນະບດົລະຫວື່ າງສາສະໜ
າຜ ີແລະ ຊຸມຊນົຄຣດິສຕຽນທີື່ ຂະຫຍາຍໂຕ. ໃນບາງກລໍະນມີລີາຍງານວື່ າ ຜູ ໍ້ນບັຖສືາດສະໜາຜເີຂົ ໍ້າໄປແຊກແຊງການ
ຝງັສບົຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນ ແລະ ການປື່ ຽນໃຈເຫ ື ໍ້ອມໃສຂອງຄນົໜຸື່ ມກບັສາດສະໜາຄຣດິສຕຽນ ຫ ກືານປະຕເິສດຜູ ໍ້
ນບັຖສືາດສະໜາໂປ ແຕສັຕັ ໍ້ງບໍື່ ໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໃນການປະຕບິດັທາງສາສະໜາທື່ ອງຖິື່ ນ ທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນຄຣດິສຕຽນບາງຄັ ໍ້ງກຍໍງັ
ສບືຕໍື່ ສ ໍ້າງຄວາມຂດັແຍື່ ງ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງສະຖານທດູອາເມລກິາ ຍກົປະເດນັດ ໍ້ານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອສາສະໜາ ຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງຮື່ ວມກບັ
ລດັຖະບານເພືື່ ອສບືຕໍື່ ປ ກສາຫາລຢືື່ າງເປດີເຜຍີ ແລະ ສົື່ ງເສມີການແກ ໍ້ໄຂບນັຫາຂດັແຍື່ ງ, ລວມທງັກື່ ຽວກບັການຈດັຕັ ໍ້ງ
ປະຕບິດັດໍາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕສີະບບັປ ີ2016. ສະຖານທດູດໍາເນນີການຕດິຕໍື່ ພວົພນັຢື່ າງເປນັປກົກະຕກິບັເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າ
ທີື່ ຂອງ MOHA ແລະ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ (LFNC) ຊ ື່ ງເປນັອງົການມະຫາຊນົຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. 
ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງສະຖານທດູຍງັພວົພນັຢື່ າງເປນັປກົກະຕກິບັຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ ແລະ ຄະຣາວາດ (laypersons) ຈາກ
ຫ າຍໆນກິາຍ ແລະ ສາສະໜາເພືື່ ອເຂົ ໍ້າໃຈບນັຫາທີື່ ພວກເຂາົປະເຊນີໃນການປະຕບິດັສາສະໜາຂອງເຂາົເຈ ົ ໍ້າ. 

ພາກທ ີI. ການສ ກສາດ ໍ້ານປະຊາກອນທາງດ ໍ້ານສາສະໜາ 

ລດັຖະບານສະຫະລດັປະເມນີພນົລະເມອືງທງັໝດົ 7,1 ລ ໍ້ານຄນົ (ກລໍະກດົ 2017). ອງີຕາມການສໍາຫ ວດພນົລະເມອືງ
ແຫື່ ງຊາດປ ີ2015, ປະຊາກອນ 64,7% ແມື່ ນຊາວພຸດ, ຄຣດິສຕຽນ 1,7%, 31,4% ບໍື່ ມສີາສະໜາ ແລະ ສື່ ວນທີື່

ເຫ ອື 2,1% ຖວືື່ າເປນັສາສະໜາອືື່ ນ ຫ  ື ບໍື່ ມສີາສະໜາ. ພຸດທະສາສະໜາແມື່ ນສາສະໜາທີື່ ເຊືື່ ອຖກືນັແຜື່ ຫ າຍຂອງ
ຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ ຫ  ື "ລາວລຸື່ ມ" ຂອງລາວ, ເຊິື່ ງປະກອບມ ີ53,2% ຂອງປະຊາກອນໂດຍທົື່ ວໄປ. ອງີຕາມ LFNC 
ແລະ MOHA, ສື່ ວນທີື່ ເຫ ອືຂອງປະຊາກອນປະກອບມຢີື່ າງໜ ໍ້ອຍ 48 ກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ, ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນລດັທິ
ບູຊາຜ ີແລະ ການບູຊາບນັພະບູລຸດ. ການນບັຖຜືແີມື່ ນຈດຸເດັື່ ນໃນກຸື່ ມຄນົເຊື ໍ້ອຊາດຈນີ - ໄທ, ເຊັື່ ນ: ໄທດໍາ ແລະ ໄທ
ແດງ, ແລະ ກຸື່ ມ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ເບໂີມ-ຕເິບດ. ໃນບນັດາຄນົລາວລຸື່ ມ, ມຄີວາມເຊືື່ ອຖທືາງວນິຍານຂອງບນັພະບູ
ລຸດ ໄດ ໍ້ຖກືລວມເຂົ ໍ້າໃນການປະຕບິດັພຸດທະສາສະໜາ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຊາວໂລມນັກາໂຕລກິ, ຊາວ
ໂປ ແຕສັຕັ ໍ້ງ, ຊາວມຸດສະລມິ, ຊາວບາຮາຍ, ຊາວສາສະໜາພຸດມາຫາຍານ ແລະ ສາວກົລດັທຂິງົຈ ື ໍ້ ລວມທງັໝດົ
ປະກອບມໜີ ໍ້ອຍກວື່ າ 3% ຂອງປະຊາກອນ. 

ພາກ II. ສະຖານະພາບການເຄາົລບົຂອງລດັຖະບານຕໍື່ ສດິເສລພີາບການເຊືື່ ອຖທືາງສາສະໜາ 

ຂອບນຕິກິາໍ 

ລດັຖະທໍາມະນນູໃຫ ໍ້ສດິ ແລະ ສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖ ືຫ  ື ບໍື່ ເຊືື່ ອສາສະໜາໃດໜ ື່ ງ ແລະ ກາໍນດົວື່ າ ປະຊາຊນົ ມີ
ຄວາມສະເໝພີາບຕໍື່ ໜ ໍ້າກດົໝາຍໂດຍບໍື່ ວື່ າພວກເຂາົມຄີວາມເຊືື່ ອ ຫ  ື ແມື່ ນກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າໃດ. ລດັຖະບານໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ຢື່ າງ
ເປນັທາງການວື່ າມ ີ4 ກຸື່ ມຂອງກຸື່ ມສາສະໜາ - ພຸດທະສາສະໜາ, ຄຣດິສຕຽນ, ອດິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ. ໂດຍທົື່ ວໄປ
ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ກຸື່ ມສາສະໜາອືື່ ນໆເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກບັໜ ື່ ງໃນສີື່ ກຸື່ ມເຫ ົື່ ານີ ໍ້ ເພືື່ ອສາມາດເຄືື່ ອນໄຫວຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍ. 
ລດັຖະທໍາມະນນູຍງັກາໍນດົອກີວື່ າ ລດັຖະບານນບັຖ ື ແລະ ປກົປໍ້ອງທຸກໆກດິຈະກາໍທີື່ ຖກືຕ ໍ້ອງຕາມກດົໝາຍຂອງພະ
ພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ຜູ ໍ້ນບັຖສືາສະໜາອືື່ ນໆ ແລະ "ສົື່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູພະສງົ ແລະ ນກັບວດໃໝື່  ແລະ 
ບາດຫ ວງຂອງສາສະໜາອືື່ ນໆ ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກດິຈະກາໍທີື່ ມຜີນົປະໂຫຍດຕໍື່ ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊນົ. "ຫ ໍ້າມການກະທໍາໃດໆ
ທີື່ ສ ໍ້າງຄວາມແຕກແຍກລະຫວື່ າງກຸື່ ມສາສະໜາ ແລະ ກຸື່ ມຄນົ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ດໍາລດັປ ີ2016 ມຈີດຸປະສງົທີື່ ໄດ ໍ້ລະບຸໄວ ໍ້ໃນກດົລະບຽບຕື່ າງໆ ສໍາລບັການປະຕບິດັທາງສາສະໜາໄດ ໍ້ຂະຫຍາຍຂໍ ໍ້ກາໍນດົ
ການຂື ໍ້ນທະບຽນ ກບັບນັດາກຸື່ ມພຸດທະສາສະໜາ ເຊິື່ ງທີື່ ຜື່ ານມາ ໄດ ໍ້ຮບັການຍກົເວັ ໍ້ນ, ແລະ ໄດ ໍ້ກາໍນດົພາລະບດົບາດ
ຂອງລດັຖະບານ ໃຫ ໍ້ເປນັຜູ ໍ້ຕດັສນິສຸດທ ໍ້າຍຂອງກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາທີື່ ອະນຸຍາດ. ລະບຽບການດັື່ ງກື່ າວຍງັກາໍນດົ
ລະບຽບການຕື່ າງໆດ ໍ້ານການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ ລດັຖະບານໄດ ໍ້ປະຕບິດັ ແລະ ສົື່ ງຄໍາແນະນາໍກື່ ຽວກບັລະບຽບການ
ໃນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງໃນປນີີ ໍ້. ລດັຖະທໍາມະນນູຢນືຢນັບຸລມິະສດິຂອງລດັຖະທໍາມະນນູ ກື່ ຽວກບັການ
ປະຕບິດັທາງສາສະໜາ ຕ ໍ້ອງຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດໂດຍການສົື່ ງເສມີການພດັທະນາ, ການສ ກສາ ແລະ 
ແນະນາໍຜູ ໍ້ເຊືື່ ອຖໃືຫ ໍ້ເປນັພນົລະເມອືງທີື່ ດ.ີ ຈດຸປະສງົຂອງລະບຽບການແມື່ ນເພືື່ ອກາໍນດົຫ ກັການ, ກດົລະບຽບ ແລະ 
ລະບຽບກດົໝາຍ ກື່ ຽວກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ປກົປໍ້ອງກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາຂອງບນັດາພະສງົ, ຄູສາສະໜາ, ຜູ ໍ້ເຊືື່ ອ
ຖ ື ແລະ ກຸື່ ມສາສະໜາເພືື່ ອປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສົື່ ງເສມີວດັທະນະທໍາແຫື່ ງຊາດ, ເພີື່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄລີະຫວື່ າງ
ບນັດາສະມາຊກິກຸື່ ມສາສະໜາ ແລະ "ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ". 

ດໍາລດັປ ີ2016 ດໍານດົວື່ າເກອືບທງັໝດົທຸກດ ໍ້ານຂອງການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ - ການໂຮມຊຸມນຸມ, ການຖບໍືລກິານ
ທາງສາສະໜາ, ການກໍື່ ສ ໍ້າງເຮອືນນະມດັສະການ, ການປບັປຸງໂຄງສ ໍ້າງທີື່ ມຢູີື່  ແລະ ການສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງສະມາຄມົໃໝື່ ໃນບ ໍ້ານທີື່

ບໍື່ ມຢູີື່  - ຕ ໍ້ອງການການອະນຸຍາດຈາກຫ ໍ້ອງການ MOHA ຂັ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ບໍື່ ວື່ າກຸື່ ມສາສະໜາຖກືຮບັຮູ ໍ້ ຫ  ືຈດົທະບຽນຢູື່
ໃນປະເທດກຕໍາມ. ບາງກລໍະນຕີ ໍ້ອງການການອະນຸມດັຈາກ MOHA ຂັ ໍ້ນສູນກາງ. ດໍາລດັໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ MOHA ສັື່ ງ
ຢຸດການເຄືື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາ ຫ  ື ຄວາມເຊືື່ ອທີື່ ບໍື່ ສອດຄື່ ອງກບັນະໂຍບາຍ, ປະເພນ,ີ ກດົໝາຍ, ຫ  ື
ລະບຽບການພາຍໃນຂອບເຂດສດິອໍານາດ. ກະຊວງດັື່ ງກື່ າວອາດຈະຢຸດເຊາົກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາໃດໆທີື່ ເປນັໄພ
ຂົື່ ມຂູື່ ຕໍື່ ສະຖຽນລະພາບ, ສນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບໃນສງັຄມົ ເຊິື່ ງສ ໍ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ ຮ ໍ້າຍແຮງຕໍື່
ສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ຫ ຜືນົກະທບົຕໍື່ ຄວາມສາມກັຄ ີຫ  ືຄວາມເອກະພາບລະຫວື່ າງຊນົເຜົື່ າ ແລະ ສາສະໜາ ລວມທງັການຂົື່ ມຂູື່
ຕໍື່ ຊວີດິ, ຊບັສນິ, ສຸຂະພາບ ຫ ຊື ືື່ ສຽງຂອງຄນົອືື່ ນ. ດໍາລດັຍງັຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ MOHA ເກບັກາໍຂໍ ໍ້ມູນ ແລະ ເກບັກາໍສະຖຕິິ
ກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ, ຮື່ ວມມກືບັຕື່ າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົກື່ ຽວກບັກດິຈະກາໍທາງສາສະ
ໜາ ແລະ ລາຍງານກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາຕໍື່ ລດັຖະບານ. 

ດໍາລດັປ ີ 2016 ຫໍ້າມບຸກຄນົ, ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ສະຖານປະກອບການທາງສງັຄມົຈາກການກໍື່ ໃຫ ໍ້ເກດີ
ຄວາມແຕກແຍກລະຫວື່ າງກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າ ແລະ ສາສະໜາ. 

ດໍາລດັປ ີ2016 ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ບນັດາກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ ເຄືື່ ອນໄຫວໃນປະເທດ ຂື ໍ້ນທະບຽນກບັ MOHA. ດໍາລດັ ແລະ 
ກດົລະບຽບການປະຕບິດັ ບໍື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວເຖງິການຮບັຮູ ໍ້ຢື່ າງເປນັທາງການຂອງລດັຖະບານກື່ ຽວກບັສີື່ ກຸື່ ມສາສະໜາ - ພຸດທະ
ສາສະໜາ, ຄຣດິສຕຽນ, ອດິສລາມ ແລະ ບາຮາຍ - ເຊິື່ ງທຸກໆກຸື່ ມສາສະໜາໄດ ໍ້ແນະນາໍໃຫ ໍ້ດໍາເນນີການ. ທງັກດົໝາຍ 
ຫ  ື ລະບຽບການປະຕບິດັໃດໆບໍື່ ໄດ ໍ້ກື່ າວວື່ າ ນກິາຍຄຣດິສຕຽນຖກືຮບັຮູ ໍ້ຈາກລດັຖະບານແມື່ ນຈາໍກດັຢູື່ ແຕື່ ໂບດ
ກາໂຕລກິ, ໂບດຂາວປະເສດີລາວ (Evangelical Church/LEC), ແລະ ຄຣສິຕະຈກັຄະນະວນັເສາົ (7th Day 
Adventist Church) ຫ  ືຄໍາແນະນາໍຂອງລດັຖະບານທີື່ ວື່ າ ນກິາຍຄຣດິສຕຽນທງັໝດົຕ ໍ້ອງການຂື ໍ້ນທະບຽນເປນັສື່ ວນ
ໜ ື່ ງຂອງ LEC ແທນທີື່ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການຮບັຮູ ໍ້ແຍກຕື່ າງຫາກ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ດໍາລດັດັື່ ງກື່ າວໄດ ໍ້ກາໍນດົວື່ າ ກຸື່ ມສາສະໜາຕ ໍ້ອງສະເໜຂໍີ ໍ້ມູນກື່ ຽວກບັຜູ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າທີື່ ຖກືເລອືກຕັ ໍ້ງ ຫ  ື ແຕື່ ງຕັ ໍ້ງໃນຄະນະກາໍ
ມະການຮບັຜດິຊອບໃຫ ໍ້ແກື່ ຫ ໍ້ອງການຂອງກະຊວງພາຍໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບ ໍ້ານຮບັຊາບ ເພືື່ ອການ
ກວດສອບ, ການພຈິາລະນາ ແລະ ການຢັ ໍ້ງຢນື.  ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຫ ໍ້ອງການຂັ ໍ້ນທດັລຸື່ ມໄປທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງຍງັມສີດິ
ອອກໃບຢັ ໍ້ງຢນືສໍາລບັກຸື່ ມສາສະໜາ. 

ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ ດໍາເນນີການໃນຫ າຍແຂວງ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງພາຍໃນຂັ ໍ້ນສູນກາງ; ກຸື່ ມທີື່ ດໍາເນນີ
ການໃນຫ າຍເມອືງຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸມດັຂັ ໍ້ນແຂວງ; ແລະ ກຸື່ ມທີື່ ດໍາເນນີການຢູື່ ໃນຫ າຍບ ໍ້ານແມື່ ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການ
ອະນຸມດັໃນຂັ ໍ້ນເມອືງ. ຖໍ້າກຸື່ ມສາສະໜາຕ ໍ້ອງການເຮດັວຽກນອກເໜອືຈາກຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ການອະນຸມດັໃນລະດບັ
ທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງແມື່ ນມຄີວາມຈາໍເປນັ. ການຈດັພທິທີາງສາສະໜາ ທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນຢູື່ ນອກອານາເຂດຊບັສນິຂອງກຸື່ ມສາສະໜາ
ຕ ໍ້ອງມກີານອະນຸມດັຈາກບ ໍ້ານ. ກດິຈະກາໍຢູື່ ໃນບ ໍ້ານອືື່ ນຕ ໍ້ອງມກີານອະນຸມດັຈາກອໍານາດການປກົຄອງເມອືງ, ກດິຈະກາໍ
ຢູື່ ເມອືງຕ ໍ້ອງການອະນຸມດັຈາກອໍານາດການປກົຄອງແຂວງມ ແລະ ກດິຈະກາໍຢູື່ ແຂວງແມື່ ນການອະນຸມດັຈາກຂັ ໍ້ນສູນ
ກາງ. ກຸື່ ມສາສະໜາຕ ໍ້ອງສົື່ ງແຜນກດິຈະກາໍປະຈາໍປທີງັໝດົລື່ ວງໜໍ້າ ໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນເພືື່ ອທບົທວນ, ກວດກາ 
ແລະ ອະນຸມດັ ນອກເໜອືຈາກກດິຈະກາໍປກົກະຕອິືື່ ນໆ. 

ເຮອືນທີື່ ໃຊ ໍ້ເຮດັການນະມດັສະການທງັໝດົ ຕ ໍ້ອງຂື ໍ້ນທະບຽນຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. ກດິຈະກາໍການບໍາລຸງຮກັສາ, 
ການບູລະນະ ແລະ ການກໍື່ ສ ໍ້າງໃນສະຖານທີື່ ທາງສາສະໜາຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງພາຍໃນຕາມແຕື່ ລະ
ຂັ ໍ້ນ. ອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນອາດຈະໃຫ ໍ້ຄວາມຄດິເຫນັກື່ ຽວກບັການກໍື່ ສ ໍ້າງ, ການດູແລ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາ
ສະຖານທີື່ ທາງສາສະໜາ, ນາໍສະເໜຜີນົການຄົ ໍ້ນພບົຂອງພວກເຂາົເຈ ົ ໍ້າໃຫ ໍ້ກບັເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເພືື່ ອ
ພຈິາລະນາ, ແລະ ຫ ງັຈາກນັ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນຄົ ໍ້ນຄວ ໍ້າ, ພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັກດິຈະກາໍຕື່ າງໆທີື່

ປະຕບິດັໃນສະຖານທີື່ ທາງສາສະໜາ.  

ບຸກຄນົທີື່ ບວດເປນັຄະນະນກັບວດຫ າຍກວື່ າສາມເດອືນ ຕ ໍ້ອງຮບັການອະນຸມດັຈາກອໍານາດການປກົຄອງບ ໍ້ານ ແລະ 
ເມອືງ, ການຕກົລງົເຫນັດຈີາກການຈດັຕັ ໍ້ງທາງສາສະໜາ ແລະ ການເຫນັດຈີາກຜູ ໍ້ປກົຄອງ ຫ  ືຜວົ/ເມຍ (ຖໍ້າມ)ີ. ສໍາລບັ
ການບວດໄລຍະເວລາໜໍ້ອຍກວື່ າສາມເດອືນ ແມື່ ນຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການຕກົລງົເຫນັດຈີາກອໍານາດການປກົຄອງບ ໍ້ານ, ຜູ ໍ້
ປກົຄອງ ຫ  ືຄູື່ ສມົລດົ (ຖໍ້າມ)ີ. ການກາໍນດົເງ ືື່ອນໄຂໄລຍະສັ ໍ້ນສໍາລບັຊາວພຸດທະສາສະໜາໂດຍສະເພາະ, ຍ ໍ້ອນວື່ າຜູ ໍ້ຊາຍ
ຖສືາສະໜາພຸດທຸກຄນົ ຖກືຄາດຫວງັໃຫ ໍ້ບວດເປນັສໍາມະເນນຢື່ າງໜ ໍ້ອຍໜ ື່ ງຄັ ໍ້ງໃນຊວີດິຂອງຕນົ, ເຊິື່ ງໂດຍທົື່ ວໄປໜໍ້
ອຍກວື່ າສາມເດອືນ. 

ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕ ໍ້ອງອະນຸມດັການເດນີທາງຂອງຄະນະນກັບວດ ແລະ ຄູສອນສາສະ  
ໜາທີື່ ເດນີທາງໄປຕື່ າງປະເທດເພືື່ ອການສ ກສາທາງວຊິາການ. 

ໂດຍທົື່ ວໄປ, ນກັສ ກສາທີື່ ໄປຕື່ າງປະເທດ ເພືື່ ອການສ ກສາຕ ໍ້ອງຮບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງສ ກສາ. ອງົການທາງສາ
ສະໜາທີື່ ດໍາເນນີກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາຢູື່ ຕື່ າງປະເທດຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກຂະແໜງການພາຍໃນ ຕາມແຕື່ ລະ
ລະດບັຄຸ ໍ້ມຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນໃຫ ໍ້ເໝາະສມົໃນປະເທດລາວ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ຈະໃຫ ໍ້ການສ ກສາ ແລະ ພບົກບັຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ, ນກັບວດ, ຄູອາຈານ ແລະ 
ສະມາຊກິ ເພືື່ ອຮບັປະກນັຄວາມສອດຄື່ ອງທາງດ ໍ້ານລະບຽບກດົໝາຍ, ຈດຸປະສງົແມື່ ນເພືື່ ອຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມເຄັື່ ງຕ ງຂອງ
ຊນົເຜົື່ າ ແລະ ສາສະໜາ ແລະ "ປະກອບສື່ ວນໃຫ ໍ້ແກື່ ການພດັທະນາປະເທດ." ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ 
ອາດຈະຟງັຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ  ຄວາມກງັວນົຂອງຊຸມຊນົທາງສາສະໜາ ເພືື່ ອເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຕໍາຫ ວດ ຫ  ື
ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ອືື່ ນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ເພືື່ ອສບືສວນ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂບນັຫາ. 

ລດັຖະບານຄວບຄຸມເອກະສານລາຍລກັອກັສອນ ສໍາລບັການບໍລໂິພກຂອງມະຫາຊນົ, ລວມທງັການນາໍໃຊ ໍ້ເພືື່ ອສາດສະ
ໜາ. ດໍາລດັວື່ າດ ໍ້ວຍສາສະໜາປ ີ2016 ໄດ ໍ້ກາໍນດົລະບຽບການນາໍເຂົ ໍ້າ ແລະ ພມິເອກະສານທາງສາສະໜາ ແລະ ການ
ຜະລດິປື ໍ້ມ, ເອກະສານ, ຮູບສນັຍາລກັ ແລະ ເຄືື່ ອງໝາຍຂອງສາສະໜາຕື່ າງໆ. ກະຊວງພາຍໃນ ອາດຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ກຸື່ ມ
ສາສະໜາທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງຢັ ໍ້ງຢນືວື່ າ ເອກະສານທີື່ ນາໍເຂົ ໍ້າແມື່ ນເປນັຕວົແທນຂອງສາສະໜາເຂາົເຈ ົ ໍ້າຢື່ າງແທ ໍ້ຈງິ, ເພືື່ ອແກ ໍ້ໄຂ
ບນັຫາຄວາມຖກືຕ ໍ້ອງ ແລະ ນາໍໃຊ ໍ້ເອກະສານນາໍເຂົ ໍ້າທີື່ ມຄຸີນຄື່ າ ແລະ ການປະຕບິດັໃນປະເທດ. ກດົໝາຍຫ ໍ້າມນາໍເຂົ ໍ້າ
ຫ  ືສົື່ ງອອກໜງັສພືມິທີື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ ຫ  ືເອກະສານເອເລກັໂຕຣນກິທາງສາສະໜາ. 

ດໍາລດັປ ີ2016 ກື່ າວວື່ າລດັຖະບານອາດຈະສບືຕໍື່ ສະໜບັສະໜນູສະຖານທີື່ ທາງພຸດທະສາສະໜາ, ລວມເອາົພທິກີາໍທາງ
ສາສະໜາພຸດເຂົ ໍ້າໃນພທິກີາໍຂອງລດັ, ແລະ ສົື່ ງເສມີພຸດທະສາສະໜາເປນັອງົປະກອບຂອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທາງ
ເອກະລກັດ ໍ້ານຈດິວນິຍານຂອງປະເທດ ແລະ ເປນັສາສະໜາຫ ກັຂອງປະເທດ. 

ດໍາລດັປ ີ2016 ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ບນັດາພະສງົຊາວພຸດ ໃຫ ໍ້ມບີດັປະຈາໍຕວົ ແລະ ພະສງົຂອງສາສະໜາອືື່ ນໆຈາໍເປນັຕ ໍ້ອງມີ
ໃບຢັ ໍ້ງຢນືເພືື່ ອພສູິດວື່ າ ພວກເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົທາງສາສະໜາຢື່ າງຖກືຕ ໍ້ອງ. 

ປະເທດລາວເປນັສະມາຊກິຂອງສນັຍາສາກນົ ກື່ ຽວກບັ ສດິທພິນົລະເຮອືນ ແລະ ການເມອືງທີື່ ກາໍນດົໄວ ໍ້ໃນມາດຕາ 18 
ກື່ ຽວກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ຈະບໍື່ ຖວືື່ າເປນັການອະນຸຍາດ ຫ  ື ຊຸກຍູ ໍ້ກດິຈະກາໍໃດໆໂດຍທາງກງົຫ ທືາງອ ໍ້ອມ 
ເພືື່ ອບງັຄບັ ຫ  ືກດົດນັບຸກຄນົທີື່ ເຊືື່ ອຖ ືຫ  ືບໍື່ ເຊືື່ ອຖ ືໃນສາສະໜາ ຫ  ືປື່ ຽນແປງສາສະໜາ ຫ  ືຄວາມເຊືື່ ອຖຂືອງພວກເຂາົ 
ແລະ ການກະທໍາທງັໝດົທີື່ ເຮດັ ກໍື່ ໃຫ ໍ້ເກດີການແບື່ ງແຍກ ແລະ ການຈາໍແນກລະຫວື່ າງບນັດາກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າ ແລະ ກຸື່ ມສາ
ສະໜາ ແມື່ ນບໍື່ ສອດຄື່ ອງກບັມາດຕາດັື່ ງກື່ າວ. 

ການປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ 

ສະຫ ຸບຫຍໍ ໍ້: ມບີດົລາຍງານກື່ ຽວກບັອໍານາດການປກົຄອງທີື່ ດໍາເນນີຕໍື່ ກບັສະມາຊກິຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ ໂດຍພະຍາຍາມ
ບງັຄບັໃຊ ໍ້ການຍກົເລກີ, ການຈາໍຄຸກ, ການຈບັກຸມ, ການຄຸມຂງັ ແລະ ການປບັໄໝ. ບນັດາຜູ ໍ້ນາໍຂອງສາສະໜາເຜົື່ າສື່ ວນ
ນ ໍ້ອຍທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການຍອມຮບັກື່ າວວື່ າ ພວກເຂາົເຈ ົ ໍ້າໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ກື່ ຽວກບັບນັດາເຫດການປະເພດເຫ ົື່ ານີ ໍ້ທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນກບັ ກຸື່ ມ
ຊາວບ ໍ້ານທີື່ ໄດ ໍ້ປື່ ຽນໄປເຫ ື ໍ້ອມໃສໃນສາສະໜາຄຣດິສຕຽນໃນຊຸມປທີີື່ ຜື່ ານມາ ແມື່ ນມໜີ ໍ້ອຍ; ອງີຕາມກລໍະນສີື່ ວນຫ າຍ
, ຜູ ໍ້ທີື່ ຖກືຈບັໄດ ໍ້ຖກືປບັໃໝ ແລະ/ຫ  ືປື່ ອຍອອກມາ. ບຸກຄນົທີື່ ຖກືຈບັ ຫ  ືຖກືກກັຂງັ ໄດ ໍ້ຮບັການປກົປໍ້ອງໜໍ້ອຍ ພາຍ
ໃຕ ໍ້ກດົໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖກືກກັຂງັເປນັໄລຍະເວລາດນົນານ ໂດຍບໍື່ ມກີານສບືສວນ ແລະ ຫ ງັຈາກນັ ໍ້ນກໍື່ ປື່ ອຍຕວົ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ໃນບາງກລໍະນເີຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ນາບຂູື່ ຜູ ໍ້ຖສືາສະໜາໂປ ແຕສັຕັ ໍ້ງວື່ າ ຈະຂງັຄຸກ ຫ  ືຂບັໄລື່ ອອກຈາກບ ໍ້ານ
ຂອງພວກເຂາົຖໍ້າພວກເຂາົບໍື່ ປະຕບິດັຕາມຄໍາສັື່ ງ. ຕວົຢື່ າງ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນເມອືງໃນແຂວງຫວົພນັຂບັໄລື່  ຊາວຄຣດິສ
ຕຽນ 26 ຄນົທີື່ ເປນັຊາວມົ ໍ້ງ ອອກຈາກໝູື່ ບ ໍ້ານຂອງເຂາົ ແລະ ແນະນາໍວື່ າພວກເຂາົຈະກບັໄປບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົໄດ ໍ້ ຖ ໍ້າ
ພວກເຂາົປະຖິ ໍ້ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ບາງຄນົໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນໄດ ໍ້ຖື່ ວງດ ງເອກະສານທີື່ ຈາໍເປນັເຊັື່ ນ: ໃບ
ອະນຸຍາດນາໍໃຊ ໍ້ທີື່ ດນິຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນ ເພືື່ ອບງັຄບັໃຫ ໍ້ພວກເຂາົປະຕເິສດຄວາມສດັທາຂອງເຂາົ ຫ ປືະຕເິສດການ
ອອກໜງັສເືດນີທາງ. ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງສາກນົທີື່ ບໍື່ ຂື ໍ້ນກບັລດັຖະບານໄດ ໍ້ກື່ າວວື່ າ ການມອບສດິຂອງລດັຖະບານລງົສູື່
ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ໄດ ໍ້ສົື່ ງຜນົໃຫ ໍ້ເກດີການຂົື່ ມເຫງັໂດຍເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ບາງຄນົໄດ ໍ້ລາຍງານພວກເຂາົບໍື່ ຮູ ໍ້ ກື່ ຽວກບັກດົໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍປກົປໍ້ອງສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ຫ ບໍືື່ ຕ ໍ້ອງການປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັື່ ງກື່ າວ. ກຸື່ ມສາສະໜາໄດ ໍ້ກື່ າວ
ວື່ າ ສື່ ວນຫ າຍ, ຖໍ້າບໍື່ ແມື່ ນທງັໝດົ, ກລໍະນຂີອງການລື່ ວງລະເມດີໄດ ໍ້ເກດີຂ ໍ້ນຢູື່ ໃນໝູື່ ບ ໍ້ານຫື່ າງໄກສອກຫ ກີ. ອໍານາດ
ການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນໃນຫ າຍໆພື ໍ້ນທີື່  ຖວືື່ າການເຮດັນະມດັສະການຢູື່ ເຮອືນແມື່ ນຜດິກດົໝາຍ, ໃນຂະນະທີື່ ກຸື່ ມຜູ ໍ້ຖສືາ
ສະໜາໂປ ແຕສັຕັ ໍ້ງໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ ບາງຄັ ໍ້ງພວກເຂາົບໍື່ ສາມາດໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸຍາດສ ໍ້າງໂບດໃໝື່ . ມຫີ າຍກວື່ າສາມສື່ ວນ
ສີື່ ຂອງການຊຸມນຸມຂອງສະມາຊກິ LEC ທົື່ ວປະເທດບໍື່ ມໂີບດຖາວອນ ແລະ ດໍາເນນີການນະມດັສະການຢູື່ ບ ໍ້ານ. 

ໃນເດອືນກຸມພາເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຈບັກຸມນກັບວດສາສະໜາຄຣດິສຕຽນຫ ໍ້າຄນົ ໃນແຂວງອດັຕະປ ື ໃນຂໍ ໍ້ຫາເດນີທາງອອກໄປ
ນອກເຂດແດນບ ໍ້ານຂອງຕນົໂດຍບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັການອະນຸຍາດກື່ ອນ ເພືື່ ອປື່ ຽນສາສະໜາ ແລະ ຂ ໍ້າມຊາຍແດນຫວຽດນາມ 
ແລະ ກບັຄນືມາ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ປື່ ອຍພວກເຂາົຫ ງັຈາກສອງສາມອາທດິ ພາຍຫ ງັຈາກກຸື່ ມນີ ໍ້ໄດ ໍ້ຈື່ າຍຄື່ າ "ປບັໄໝ" ທງັໝດົ 
57,4 ລ ໍ້ານກບີ (6,900 ໂດລາ). 

ເດອືນຕຸລາໃນເມອືງໂພນໄຊ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ກກັຂງັຊາວຄຣດິສຕຽນ 4 ຄນົ ຢູື່ ທີື່ ຫ ໍ້ອງການປໍ້ອງກນັ
ຄວາມສະງບົເມອືງ ນ ໍ້ອຍກວື່ າໜ ື່ ງມ ື ໍ້ ຍ ໍ້ອນຄວາມເຊືື່ ອຂອງພວກເຂາົ, ອງີຕາມຂໍ ໍ້ມູນຈາກຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາຢູື່ ແຂວງວຽງ
ຈນັ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຢູື່ ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງພະຍາຍາມກດົດນັຜູ ໍ້ຕດິຢາເສບຕດິທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການປິື່ ນປວົຄນົໜ ື່ ງຢູື່ ໃນເມອືງຫື່ າງ
ໄກສອກຫ ກີ, ຊນົເຜົື່ າຂະມຸ, ບ ໍ້ານຫ ໍ້ວຍໂນ ເພືື່ ອໃຫ ໍ້ປະຖິ ໍ້ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ ຫ  ື ບໍື່ ດັື່ ງນັ ໍ້ນຈະຖກືຂໍ ໍ້ຫາຢາເສບຕດິ. 
ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ກກັຂງັຜູ ໍ້ກື່ ຽວສາມອາທດິຈນົກື່ ວາຜູ ໍ້ກື່ ຽວໄດ ໍ້ຈື່ າຍຄື່ າປບັໃໝ 3.5 ລ ໍ້ານກບີ ($ 420). ບນັດາຜູ ໍ້ເຖົ ໍ້າໃນບ ໍ້ານ
ດຽວກນັພະຍາຍາມທີື່ ຈະກດົດນັໃຫ ໍ້ຊາວ ຄຣດິສຕຽນອກີສາມຄນົປະຖິ ໍ້ມສາສະໜາຂອງເຂາົ, ໃນຂະນະທີື່ ມລີາຍງານ
ວື່ າອກີສີື່ ຄນົໄດ ໍ້ປະຖິ ໍ້ມຍ ໍ້ອນຖກືຄວາມກດົດນັໃນປທີີື່ ຜື່ ານມາ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງລດັຖະບານຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ
ໃນທ ໍ້າຍປບໍີື່ ສາມາດປະຕບິດັຕາມຄໍາຮ ໍ້ອງຂໍການຊື່ ວຍເຫ ອືຂອງຜູ ໍ້ນາໍຄຣດິສຕຽນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ; ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນຍງັສບືຕໍື່
ບງັຄບັເຈດຈາໍນງົຂອງຜູ ໍ້ເຖົ ໍ້າໃນບ ໍ້ານ. 

ໃນເດອືນທນັວາຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ ເຫດການທີື່ ເກດີຂື ໍ້ນໃນຊື່ ວງວນັຄຣດິສມາດກື່ ຽວກບັການຄຸມຂງັ
ຊາວຄຣດິສຕຽນ ທີື່ ເດນີທາງໂດຍບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາຢູື່ ນອກທ ໍ້ອງຖິື່ ນຂອງຕນົ. ໃນບາງ
ເຫດການ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານໄດ ໍ້ຕໍານຊິາວຄຣດິສຕຽນ ທີື່ ຊຸມນຸມກນັໃນເຮອືນສື່ ວນຕວົເພືື່ ອສະຫ ອງວນັຄຣດິສມາດ
ໂດຍບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດກື່ ອນ. ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຕໍາຫ ວດທ ໍ້ອງຖິື່ ນໄດ ໍ້ຈບັ 6 ຄນົທີື່ ນບັຖສືາໜາຄຣດິສຕຽນທີື່

ເດນີທາງໂດຍບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດ ເພືື່ ອຈດຸປະສງົທາງດ ໍ້ານສາສະໜາ. ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນສູນກາງໄດ ໍ້ຂໍໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າ



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ທີື່ ແຂວງປື່ ອຍປະຊາຊນົ 6 ຄນົທີື່ ຖກືຈບັກຸມ ຫ ງັຈາກການຈື່ າຍເງນິຄື່ າທໍານຽມຂອງສານແລ ໍ້ວ, ອໍານາດການປກົຄອງບໍື່

ໄດ ໍ້ປື່ ອຍຕວົນກັໂທດໃນທ ໍ້າຍປີ. ອໍານາດການປກົຄອງແຂວງຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ນກັໂທດແຕື່ ລະຄນົຈື່ າຍເງນິ 6 ລ ໍ້ານກບີ 
(730 ໂດລາ) ໃນການປບັໄໝຂອງອໍານາດການປກົຄອງແຂວງເປນັເງ ືື່ອນໄຂການປື່ ອຍຕວົ. ຜູ ໍ້ນາໍສາສະໜາໄດ ໍ້ລາຍງານ
ວື່ າມຫີ າຍເຫດການຕື່ າງໆໃນທົື່ ວປະເທດທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັບນັຫາການຂາດການຂໍອະນຸຍາດກື່ ອນການເດນີທາງ; 
ກລໍະນອີືື່ ນໆສື່ ວນໃຫຍື່ ໄດ ໍ້ຖກືແກ ໍ້ໄຂພາຍໃນຊົື່ ວໂມງຂອງເຫດການທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນ. 

ໃນເດອືນກຸມພາຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາຢູື່ ວຽງຈນັ ໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ ໃນບ ໍ້ານຫ ໍ້ວຍປຸື່ ງ ແລະ ຫນີແປນ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຈ ົ ໍ້າ
ໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນບອກໃຫ ໍ້ຄອບຄວົຊນົເຜົື່ າຂະມຸ ແລະ ມົ ໍ້ງອອກຈາກການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາຄຣດິສຕຽນຂອງພວກເຂາົ ບໍື່

ດັື່ ງນັ ໍ້ນຈະຖກືຂບັໄລື່ ອອກຈາກບ ໍ້ານ. ເມືື່ ອຄອບຄວົປະຕເິສດທີື່ ຈະເຮດັແນວນັ ໍ້ນ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ເລີື່ ມບອກພວກເຂາົຍ ໍ້າຍໄປ
ແຂວງອືື່ ນ, ແຕື່ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ບື່ ອນອືື່ ນໆພດັສັື່ ງໃຫ ໍ້ຄອບຄວົເຫ ົື່ ານັ ໍ້ນຢຸດ ຢູື່ ຊາຍແດນຂອງແຂວງ. ພວກເຂາົສັື່ ງໃຫ ໍ້ຄອບຄວົ
ກບັຄນືໄປບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົ, ແຕື່ ຫ ງັຈາກນັ ໍ້ນ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ກນັບໍື່ ໃຫ ໍ້ພວກເຂາົ ເຂົ ໍ້າເຮດັການຜະລດິໃນທີື່ ດນິຂອງພວກ
ເຂາົເພືື່ ອປູກພດື. ໃນແຕື່ ລະກລໍະນ,ີ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ກກັເອາົໃບອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ນາໍໃຊ ໍ້ທີື່ ດນິ ເພືື່ ອພະຍາຍາມບງັຄບັໃຫ ໍ້
ຍກົເລກີການເຊືີື່ ອຖສືາສະໜາ, ແລະພຽງແຕື່ ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ພວກເຂາົເກບັຮກັສາເອກະສານທະບຽນບ ໍ້ານ ເພືື່ ອໃຫ ໍ້ພວກ
ເຂາົສາມາດຍ ໍ້າຍໄປບື່ ອນອືື່ ນ. ໃນທີື່ ສຸດ, ຄອບຄວົທີື່ ຖກືກະທບົສື່ ວນໃຫຍື່ ໄດ ໍ້ເລອືກທີື່ ຈະຍກົຍ ໍ້າຍຖິື່ ນຖານໄປຢູື່ ບ ໍ້ານອືື່ ນ
ໃນແຂວງ ແລະ ຄອບຄວົໜ ື່ ງໄດ ໍ້ປະຖິ ໍ້ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ. ໃນອກີເຫດການໜ ື່ ງຢູື່ ໃກ ໍ້ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່

ໄດ ໍ້ກກັຕວົຊາວບ ໍ້ານທີື່ ປື່ ຽນໄປຖສືາສະໜາຄຣດິສຕຽນຄັ ໍ້ງທໍາອດິ, ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ລາວປະຕເິສດສາສະໜາໃໝື່ ຂອງລາວ. 
ຫ ງັຈາກຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາຄຣດິສຕຽນໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໄດ ໍ້ເຂົ ໍ້າໄປໄກື່ ເກື່ ຍກບັລດັຖະບານ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໄດ ໍ້ປື່ ອຍ
ຕວົບຸກຄນົດັື່ ງກື່ າວ. 

ອງີຕາມຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃນເດອືນກຸມພາ ຢູື່ ເມອືງຊອນ, ແຂວງຫວົພນັ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນແຂວງ
ໄດ ໍ້ຂບັໄລື່ ຊາວມົ ໍ້ງ 26 ຄນົທີື່ ມາຈາກບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົ ແລະ ໃຫ ໍ້ຄໍາແນະນາໍວື່ າ ພວກເຂາົຈະສາມາດກບັຄນືໄດ ໍ້ ຖ ໍ້າຫາກ
ພວກເຂາົປະຖິ ໍ້ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຍງັໄດ ໍ້ກກັເອກະສານສດິທໃິນການນາໍໃຊ ໍ້ທີື່ ດນິຂອງພວກກື່ ຽວ. ເຈ ົ ໍ້າ
ໜ ໍ້າທີື່ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ທີື່ ພກັອາໄສຊົື່ ວຄາວໃຫ ໍ້ກຸື່ ມດັື່ ງກື່ າວໃນເມອືງເປນັເວລາຫ າຍເດອືນ, 
ແຕື່ ໃນທ ໍ້າຍປນີີ ໍ້ຊາວຄຣດິສຕຽນຍງັຄງົບໍື່ ສາມາດກບັບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ແຂວງ, ລວມທງັສະມາຊກິສະພາ
ແຂວງ, ໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ ພະຍາຍາມໂນ ໍ້ມນ ໍ້າວຜູ ໍ້ເຖົ ໍ້າໃນບ ໍ້ານໃຫ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ຊາວຄຣດິສຕຽນເຫ ົື່ ານີ ໍ້ກບັຄນື. 

ອງີຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ໃນເດອືນເມສາ 2016 ຢູື່ ເມອືງຄໍາເກດີ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຜູ ໍ້ນາໍໝູື່ ບ ໍ້ານໄດ ໍ້ບງັຄບັໃຫ ໍ້ຄອບຄວົ
ຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນໃຫ ໍ້ໜອີອກຈາກບ ໍ້ານ ຍ ໍ້ອນຖ ກືກື່ າວຫາວື່ າ ສ ໍ້າງຄວາມຂດັແຍື່ ງ ແລະ ຂດັຂວາງການໂຮມຊຸມນຸມ
ຂອງບ ໍ້ານໂດຍໄດ ໍ້ແບື່ ງບ ໍ້ານໃຫ ໍ້ເປນັຜູ ໍ້ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາມຫີ າຍກວື່ າໜ ື່ ງສາສະໜາ. ໃນລະຫວື່ າງປດີັື່ ງກື່ າວ ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່

ທ ໍ້ອງຖິື່ ນໃນບ ໍ້ານຂອງຄອບຄວົຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ພວກເຂາົຊື ໍ້ສດິນາໍໃຊ ໍ້ທີື່ ດນິເພືື່ ອສ ໍ້າງເຮອືນ, ເຮດັ
ສວນ ແລະ ສົື່ ງລູກເຂົ ໍ້າໂຮງຮຽນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ; ຢື່ າງໃດກຕໍາມ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນບໍື່ ອອກເອກະສານຂື ໍ້ນທະບຽນຊບັສນິໃໝື່
ໃນທ ໍ້າຍປ.ີ 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານກື່ າວວື່ າປະເທດໄດ ໍ້ເປດີກວ ໍ້າງໃຫ ໍ້ສາສະໜາທງັໝດົ, ເຖງິແມື່ ນວື່ າເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ສບືຕໍື່ ສະໜອງການຮບັ
ຮູ ໍ້ຢື່ າງເປນັທາງການໃຫ ໍ້ແກື່ ສີື່ ກຸື່ ມເທົື່ ານັ ໍ້ນ. LEC ຍງັສບືຕໍື່ ຮບັໃຊ ໍ້ເປນັກຸື່ ມຂອງນກິາຍສາສະໜາຄຣດິສຕຽນທີື່ ໄດ ໍ້ຂື ໍ້ນ
ທະບຽນທງັໝດົ ຍກົເວັ ໍ້ນກາໂຕລກິ ຫ  ື ຄຣສິຕະຈກັຄະນະວນັເສາົ, ເຊິື່ ງຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາລາຍງານວື່ າ ຄໍາຮ ໍ້ອງສະໝັ
ກສໍາລບັກຸື່ ມສາສະໜາຄຣດິສຕຽນໃໝື່ ແມື່ ນຍາກທີື່ ຈະໄດ ໍ້ຮບັການຍອມຮບັ. ບນັດານກິາຍສາສະໜາຄຣດິສຕຽນທີື່ ບໍື່
ໄດ ໍ້ຈດົທະບຽນຈາໍນວນໜ ື່ ງໄດ ໍ້ພະຍາຍາມຂື ໍ້ນທະບຽນເອກະລາດຈາກ LEC ເນືື່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕື່ າງໃນຄວາມເຊືື່ ອ
ທາງສາສະໜາ; ຄໍາຮ ໍ້ອງສະໝກັຂອງພວກເຂາົຍງັຄງົລໍຖ ໍ້າໃນທ ໍ້າຍປນີີ ໍ້. 

ເຖງິວື່ າກດົໝາຍຫ ໍ້າມບໍື່ ໃຫ ໍ້ບນັດາສະມາຊກິກຸື່ ມສາສະໜາ ທີື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຈດົທະບຽນກບັກະຊວງພາຍໃນ ຫ  ືອງົການແນວລາວ
ສ ໍ້າງຊາດ ປະຕບິດັພທິທີາງສາສະໜາຂອງພວກເຂາົ, ມລີາຍງານວື່ າມຫີ າຍສາສະໜາໄດ ໍ້ປະຕບິັດັແບບງຽບໆໂດຍບໍື່ ມີ
ການແຊກແຊງ. ກຸື່ ມຄຣດິສຕຽນຊອກຫາການຮບັຮູ ໍ້ຢື່ າງເປນັທາງການທີື່ ແຍກຈາກ LEC ຍງັສບືຕໍື່ ເປນັເປົ ໍ້າໝາຍຂອງ
ການຈາໍກດັ ແລະ ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ໃນຫ າຍໆແຂວງຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ກຸື່ ມສາສະໜາເອກະລາດເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ LEC. ແຕື່ ໃນຫ າຍໆພື ໍ້ນ
ທີື່ , ອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ໂບດທີື່ ບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ດໍາເນນີການນະມດັສະການ. 

ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາໄດ ໍ້ສບືຕໍື່ ຊີ ໍ້ໃຫ ໍ້ເຫນັວື່ າ ຊາວຄຣດິສຕຽນ ເປນັຊຸມຊນົທາງສາສະໜາທີື່ ເຕບີໃຫຍື່ ໄວທີື່ ສຸດ, ແລະ ຊາວ 
ຄຣດິສຕຽນລາຍງານວື່ າ ປະເຊນີກບັຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກຫ າຍທີື່ ສຸດ ກບັອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ປະຊາຊນົທົື່ ວ
ໄປ. ການເຕບີໂຕຂອງພວກເຂາົແມື່ ນເຫນັໄດ ໍ້ຊດັເຈນຫ າຍໃນເຂດຊນົນະບດົ, ຊ ື່ ງເຮດັໃຫ ໍ້ມກີານລາຍງານກື່ ຽວກບັຂໍ ໍ້ຂດັ
ແຍື່ ງເລື ໍ້ອຍໆ ກບັຊຸມຊນົທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ. 

ອງີຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ທງັເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຂັ ໍ້ນສູນກາງໄດ ໍ້ອ ໍ້າງເຖງິລດັຖະທໍາມະນນູ, ດໍາລດັໃນ
ສະໄໝອະດດີນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ນາຍກົລດັຖະມນົຕປີະຈບຸນັ ແລະ ຄວາມກມົກຽວກນັທາງສງັຄມົເປນັເຫດຜນົ
ສໍາລບັການຈາໍກດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະກດິຈະກາໍຂອງບນັດາອງົການ ຄຣດິສ
ຕຽນໃໝື່  ຫ  ືຂະໜາດນ ໍ້ອຍພາຍໃນກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ. 

ອງີຕາມຜູ ໍ້ນາໍຊຸມຊນົມຸດສລມິ, ຊາວມຸດສລມິສາມາດປະຕບິດັຢື່ າງເປດີເຜຍີ ຢູື່ ໃນສອງໂບດມຸດສລມິທີື່ ມ ີ
ການເຄືື່ ອນໄຫວຢູື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ເຊິື່ ງເປນັພຽງໂບດມຸມສະລມິທີື່ ມຢູີື່ ໃນປະເທດ. ອງີຕາມສະມາຄມົມຸດສລມິ, 
ຜູ ໍ້ນາໍຂອງຕນົໄດ ໍ້ພບົປະກບັເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຮກັສາສາຍພວົພນັການ
ເຮດັວຽກທີື່ ມປີະສດິທຜິນົກບັລດັຖະບານ. ລດັຖະບານໄດ ໍ້ອະນຸຍາດບຸກຄນົຈາກປະເທດໄທໃຫ ໍ້ດໍາເນນີຄໍາສອນ 
Tabligh. 

ໃນຂະນະຜູ ໍ້ນບັຖສືາສະໜາຜມີລີາຍງານວື່ າ ໄດ ໍ້ຮບັການແຊກແຊງຈາກລດັຖະບານມໜີ ໍ້ອຍຫ າຍ, ລດັຖະບານບໍື່ ຊຸກຍູ ໍ້
ການປະຕບິດັຂອງສາສະໜາຜທີີື່ ຖວືື່ າລ ໍ້າຫ ງັ, ອນັຕະລາຍ ຫ  ື ຜດິກດົໝາຍ, ເຊັື່ ນການປະຕບິດັໃນບາງຊນົເຜົື່ າທີື່ ຂ ໍ້າ
ເດກັນ ໍ້ອຍ ທີື່ ເກດີມາມຄີວາມຜດິປກົກະຕ ິຫ  ືຝງັສບົຂອງຍາດພີື່ ນ ໍ້ອງທີື່ ເສຍຊວີດິຢູື່ ທາງກ ໍ້ອງຂອງບ ໍ້ານ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຜູ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າຂອງຊຸມຊນົ ສາສະໜາບາຮາຍ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຫ ວງພະບາງລາຍງານ
ວື່ າ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ໂດຍທົື່ ວໄປບໍື່ ແຊກແຊງ ຫ  ືຈາໍກດັກດິຈະກາໍຂອງເຂາົ. ໃນເດອືນຕຸລາ ສາສະໜາບາຮາຍ ໄດ ໍ້ຈດັ
ກດິຈະກາໍສາທາລະນະໃນຫ ໍ້ອງການຝ ກອບົຮມົຂອງອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ເຊິື່ ງໄດ ໍ້ມກີານເຂົ ໍ້າຮື່ ວມຂອງພະນກັງານ
ຂັ ໍ້ນສູງຈາກບນັດາກະຊວງຕື່ າງໆ ແລະ ມຜູີ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າຂອງຊຸມຊນົທາງສາສະໜາທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການຮບັຮູ ໍ້ເກອືບທງັໝດົ. 

ຜູ ໍ້ນາໍສາສະໜາກື່ າວວື່ າ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ບງັຄບັໃຊ ໍ້ການຫ ໍ້າມການປື່ ຽນສາສະໜາໃນສະຖານທີື່ ສາທາລະນະ, ເຖງິແມື່ ນວື່ າໂດຍ
ທົື່ ວໄປສິື່ ງນີ ໍ້ຫ ໍ້າມ ບຸກຄນົທີື່ ເວົ ໍ້າກື່ ຽວກບັຄວາມເຊືື່ ອຂອງພວກເຂາົຕໍື່ ຄນົອືື່ ນໃນສະຖານທີື່ ສື່ ວນຕວົ ຫ  ືໃນໝູື່ ເພືື່ ອນ. ເຈ ົ ໍ້າ
ໜ ໍ້າທີື່ ບງັຄບັໃຊ ໍ້ກດົລະບຽບທີື່ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ບນັດາໂຄງການ ຫ  ື ກດິຈະກາໍນະມດັສະການນອກສະຖານທີື່ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັ
ການອະນຸມດັ ຈາກເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ຫ  ືຂັ ໍ້ນເທງິກື່ ອນ. 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຫາວທິກີານຄວບຄຸມການນາໍເຂົ ໍ້າເອກະສານທາງສາສະໜາຈາກຕື່ າງປະເທດ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ກະຊວງພາຍໃນເວົ ໍ້າວື່ າ
ພວກເຂາົມຄີວາມກງັວນົວື່ າ ເອກະສານທາງສາສະໜາ ທີື່ ນາໍເຂົ ໍ້າ ແລະ ບດົເລືື່ ອງຕື່ າງໆອາດປະກອບມເີນື ໍ້ອຫາທີື່ ແຕກຕື່ າງ
ຈາກການປະຕບິດັພາຍໃນ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ໍ້ການຄວບຄຸມດັື່ ງກື່ າວເພືື່ ອ "ຫ ກີເວັ ໍ້ນຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈຜດິ". 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນແຂວງ, ເມອືງ, ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ພະແນກການຊນົເຜົື່ າ ແລະ ສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ຜູ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າຂອງ
ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ, ຜູ ໍ້ນາໍຂອງສາດສະໜາໂປ ແຕສັຕັ ໍ້ງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຜູ ໍ້ນາໍຊຸມຊນົບໍື່ ໄດ ໍ້ພບົກນັອກີຫ ງັຈາກການ
ພບົປະເຈລະຈາໃນປ ີ 2016 ກື່ ຽວກບັການຮບິເອາົໂບດໃນຊຸມປທີີື່ ຜື່ ານມາ,  ເຊິື່ ງລວມມ ີ ໜ ື່ ງແຫື່ ງ ໃນນະຄອນຫ ວງ 
ແລະ ບໍື່ ຕໍື່ າກວື່ າແປດແຫື່ ງໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ກລໍະນທີີື່ ຍງັຄ ໍ້າງບໍື່ ໄດ ໍ້ຖກືແກ ໍ້ໄຂໃນທ ໍ້າຍປນີີ ໍ້. 

ເນືື່ ອງຈາກຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັໃບອະນຸຍາດສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງ ຈາກອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ, ເທົື່ າກບັສາມສື່ ວນສີື່ ຂອງ
ບນັດາກຸື່ ມ LEC ທົື່ ວປະເທດ ບໍື່ ມໂີບດຖາວອນ ແລະ ເຮດັການນະມດັສະການໃນບ ໍ້ານ. ພະແນກສາສະໜາຂອງ
ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ໄດ ໍ້ສບືຕໍື່ ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ການເຮດັນະມດັສະການໃນບ ໍ້ານຖກືແທນດ ໍ້ວຍໂບດທີື່ ມໂີຄງສ ໍ້າງເໝ
າະສມົ ເມືື່ ອເຫນັວື່ າສາມາດປະຕບິດັໄດ ໍ້; ອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນໃນຫ າຍໆພື ໍ້ນທີື່ ຖວືື່ າ ການເຮດັນະມດັສະການ
ເປນັກຸື່ ມໃນບ ໍ້ານແມື່ ນຜດິກດົໝາຍ ຜູ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າກຸື່ ມທາງດ ໍ້ານສາສະໜາໄດ ໍ້ກື່ າວວື່ າ ຂະບວນການອະນຸຍາດກໍື່ ສ ໍ້າງໄດ ໍ້ເລີື່ ມ
ຕົ ໍ້ນຢູື່ ໃນລະດບັທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ແລະ ຫ ງັຈາກນັ ໍ້ນຈາໍເປນັຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ພາຍໃນຕາມລໍາດບັຂັ ໍ້ນເມອືງ, ຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ. ພວກເຂາົກື່ າວວື່ າເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນໄດ ໍ້ນາໍໃຊ ໍ້ຂະບວນການ
ດັື່ ງກື່ າວເພືື່ ອກດີກນັການກໍື່ ສ ໍ້າງໂບດໃໝື່ . 

ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາຫ າຍຄນົກື່ າວວື່ າ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຮບັຄວາມລື່ າຊ ໍ້າ ໃນເວລາທີື່ ຂໍໃບອະນຸຍາດກໍື່ ສ ໍ້າງໂບດ ແລະ ໂດຍລວມ
ແລ ໍ້ວແມື່ ນບໍື່ ໄດ ໍ້ຮບັຄໍາຕອບຕໍື່ ກບັການສະເໜ.ີ ອງີຕາມອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ, ການຊກັຊ ໍ້າສື່ ວນຫ າຍກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັ
ເລືື່ ອງກດົໝາຍລະບຽບການກໍື່ ສ ໍ້າງ, ຫ ໃືນບາງກລໍະນ ີ ກຸື່ ມຂອງຄອບຄວົຄຣດິສຕຽນໃນບ ໍ້ານຕ ໍ້ອງການກໍື່ ສ ໍ້າງສອງ ຫ  ື
ສາມໂບດ ໃນບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົ, ຊ ື່ ງເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນຄດິວື່ າ ບໍື່ ມເີຫດຜນົພຽງພໍທີື່ ຈະມໂີບດຫ າຍກວື່ າຈາໍນວນຜູ ໍ້ຖສືາ
ສະໜາຄຣດິສຕຽນ. ແນວລາວສ ໍ້າງຊາດກື່ າວວື່ າ ສິື່ ງນີ ໍ້ເຮດັໃຫ ໍ້ມຄີວາມຂດັແຍື່ ງກບັສາສະໜາອືື່ ນ ໃນບ ໍ້ານທີື່ ມຈີາໍນວນ
ວດັວາອາຮາມເທົື່ າກນັ, ດັື່ ງນັ ໍ້ນອໍານາດການປກົຄອງທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ບໍື່ ໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ການກໍື່ ສ ໍ້າງໂບດເພີື່ ມເຕມີ. ແນວລາວ



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ສ ໍ້າງຊາາດໄດ ໍ້ອ ໍ້າງເຖງິຕວົຢື່ າງໂບດກາໂຕລກິ, ໂບດໂປຣເຕດັສຕັ ໍ້ງ ແລະ ວດັວາອາຮາມຂອງສາສະໜາພຸດທີື່ ຢູື່ ຮື່ ວມກນັ
ຢື່ າງກມົກຽວກນັ. 

ອງີຕາມກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ, ບໍື່ ມຫີ ກັສູດທີື່ ສອນສາສະໜາພຸດ ຢູື່ ໂຮງຮຽນຂອງລດັ. ລດັຖະບານ, ຢື່ າງໃດກຕໍາມ, 
ໄດ ໍ້ສົື່ ງເສມີການສອນຂອງການປະຕບິດັທາງສາສະໜາພຸດ ໃນໂຮງຮຽນຂອງລດັ ເຊິື່ ງເປນັສື່ ວນໜ ື່ ງ ຂອງວດັທະນະທໍາ
ແຫື່ ງຊາດ. ການປະຊຸມທາງວດັທະນະທໍາທີື່ ຈາໍເປນັຕ ໍ້ອງປະກອບມບີດົຮຽນທີື່ ໄດ ໍ້ສອນໃນວຫິານພະພຸດທະສາສະໜາ 
ແລະ ເພືື່ ອກ ໍ້າວໄປເຖງິລະດບັຊັ ໍ້ນຮຽນຕໍື່ ໄປ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ດ ໍ້ານການສ ກສາຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ນກັຮຽນທຸກຄນົສວດມນົໃນວດັ
ຂອງສາສະໜາພຸດ. ນກັສ ກສາຄຣດິສຕຽນລາຍງານວື່ າບໍື່ ສະບາຍໃຈກບັການຮຽກຮ ໍ້ອງດັື່ ງກື່ າວ. ກະຊວງສ ກສາ ແລະ 
ກລິາ ກື່ າວວື່ າພວກເຂາົ ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ພໍື່ ແມື່ ເອາົເດກັນ ໍ້ອຍ ອອກຈາກຫ ໍ້ອງຮຽນຖໍ້າພວກເຂາົບໍື່ ພໍໃຈກບັໂຄງການ. ແຕື່ ໃນ
ແຂວງຈາໍນວນໜ ື່ ງຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, ບດົຮຽນດ ໍ້ານວຊິາພຸດທະສາສະໜາຍງັຈາໍເປນັຕ ໍ້ອງຜື່ ານເພືື່ ອສາມາດກ ໍ້າວໄປລະດບັ
ຊັ ໍ້ນຕໍື່ ໄປ, ບາງເທືື່ ອກຖໍເືປນັຮູບການໜ ື່ ງໃນການລງົໂທດຂອງນກັຮຽນຄຣດິສຕຽນ. ນີ ໍ້ແມື່ ນຄວາມຈງິໂດຍສະເພາະໃນ
ກລໍະນວີດັເປນັຜູ ໍ້ສະໜອງການສດິສອນ ເພາະວື່ າລດັຖະບານບໍື່ ສາມາດສະໜບັສະໜນູໂຮງຮຽນຂອງລດັ. ມບີາງ
ໂຮງຮຽນເອກະຊນົທີື່ ຕດິພນັກບັກຸື່ ມທາງສາສະໜາຕື່ າງໆໃນທົື່ ວປະເທດ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັເອາົນກັຮຽນ ຈາກທຸກນກິາຍສາ
ສະໜາ. 

ກຸື່ ມສາສະໜາໄດ ໍ້ກື່ າວວື່ າພວກເຂາົຮູ ໍ້ວື່ າບໍື່ ມເີຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານໃດ ທີື່ ແມື່ ນຜູ ໍ້ບໍື່ ນບັຖສືາສະໜາພຸດ ຫ  ື ຜູ ໍ້ບໍື່ ນບັຖສືາສະ
ໜາຜ ີຢື່ າງເປດີເຜຍີ ຢູື່ ໃນຕໍາແໜື່ ງຂັ ໍ້ນສູງໃນລະດບັແຂວງ ຫ  ືລະດບັຊາດ. 

ໃນກລໍະນທີີື່ ຢຸື່ ໃນຄວາມສນົໃຈຂອງເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ , ລດັຖະບານໄດ ໍ້ບງັຄບັໃຊ ໍ້ການຫ ໍ້າມການປື່ ຽນສາສະໜາໂດຍຄນົ
ຕື່ າງປະເທດ, ຊ ື່ ງລາຍງານວື່ າໄດ ໍ້ສບືຕໍື່ ແຜື່ ຂະຫຍາຍຢື່ າງກວ ໍ້າງຂວາງ ເຖງິວື່ າຈະເກດີຂ ໍ້ນໃນສະຖານທີື່ ແວດລ ໍ້ອມສື່ ວນໂຕ
ກໍື່ ຕາມ. ຜູ ໍ້ນາໍຄຣດິສຕຽນຈາກຕື່ າງປະເທດໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າ ກຸື່ ມນບັຖສືາສະໜາໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນມກັຮ ໍ້ອງຂໍໃຫ ໍ້ພວກເຂາົບໍື່
ຕ ໍ້ອງເຮດັການສວດມນົຈາກເວທ ີ ເພືື່ ອຫ ກີເວັ ໍ້ນຄວາມຮູ ໍ້ສ ກວື່ າ ຊາວຕື່ າງປະເທດເຮດັການປື່ ຽນສາສະໜາ. ໃນເດອືນ
ພ ດສະພາເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ ໄດ ໍ້ກກັໂຕຜູ ໍ້ນາໍທື່ ຽວຢູື່ ຫ ວງພະບາງ ເມືື່ ອຄນົຕື່ າງປະເທດຂອງກຸື່ ມທື່ ອງ
ທື່ ຽວຂອງລາວໄດ ໍ້ແຈກຢາຍເອກະສານທາງສາສະໜາໃຫ ໍ້ຊາວບ ໍ້ານບາງຄນົ. ນກັທື່ ອງທື່ ຽວອອກຈາກປະເທດກື່ ອນທີື່ ເຈ ົ ໍ້າ
ໜ ໍ້າທີື່ ຈະສາມາດຖາມພວກເຂາົໄດ ໍ້. 

ມກີານອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ກື່ ອນ ແລະ ບໍື່ ມກີານປື່ ຽນສາສະໜາຢື່ າງເປດີເຜຍີ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານໄດ ໍ້ອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ຊາວລາວ 
ແລະ ຕື່ າງປະເທດຈດັກດິຈະກາໍສຽງເພງທາງສາສະໜາຢູື່ ສະຖານທີື່ ສາທາລະນະຢື່ າງເປດີເຜຍີເປນັຄັ ໍ້ງທໍາອດິ. ງານບຸນ
ດນົຕຄໍີາສອນພະເຍຊູສາກນົໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໄດ ໍ້ຈດັຂື ໍ້ນໃນວນັທ ີ 27-29 ເດອືນຕຸລາ ທີື່ ຕະຫ າດກາງຄນືຂອງ
ເຂດເສດຖະກດິບ ງທາດຫ ວງ, ມກີານສະແດງໂດຍນກັສລິະປນິ ແລະ ວງົດນົຕພີາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ. 

ບນັດາກຸື່ ມສາສະໜາໄດ ໍ້ກື່ າວວື່ າ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານແຂວງຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ ບໍື່ ໃຫ ໍ້ລາຍງານການ
ຮ ໍ້ອງທຸກຕໍື່ ຕື່ າງປະເທດເພືື່ ອເປນັການແລກປື່ ຽນຄວາມເສລທີາງສາສະໜາຫ າຍຂ ໍ້ນ. ອງີຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ລດັຖະບານ
ສູນກາງສບືຕໍື່ ຄວາມພະຍາຍາມ ເຮດັໃຫ ໍ້ບຸກຄນົທີື່ ເຄຍີຖກືຈບັກຸມ, ເນລະເທດ, ລງົໂທດ, ຫ ຸດຄວາມສໍາຄນັ ຫ  ືບໍື່ ດັື່ ງນັ ໍ້ນ



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ກໍື່ ເປນັຜູ ໍ້ເຄາະຮ ໍ້າຍຖກືຂົື່ ມເຫງັ ຍ ໍ້ອນຄວາມເຊືື່ ອຖທືາງສາສະໜາຂອງພວກເຂາົອອກຈາກສາຍຕາຂອງຜູ ໍ້ສງັເກດການ
ສາກນົ. 

ໃນການຈດັການກບັຄວາມຂດັແຍື່ ງໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນກື່ ຽວກບັບນັຫາທາງສາສະໜາ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ກະຊວງພາຍໃນລາຍງານວື່ າ
ພວກເຂາົທໍາອດິລໍຖໍ້າບນັດາແຂວງ ເພືື່ ອແກ ໍ້ໄຂບນັຫາກື່ ອນທີື່ ຈະເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານຈາກກະຊວງພາຍໃນ 
ແລະ ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ອກີເທືື່ ອໜ ື່ ງໄດ ໍ້ຮບັຮູ ໍ້ວື່ າ ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນບາງຄັ ໍ້ງໄດ ໍ້ໃຊ ໍ້ລະບຽບກດົໝາຍຢື່ າງບໍື່
ຖກືຕ ໍ້ອງ ຫ  ືໃນຄວາມເປນັຈງິ ໄດ ໍ້ສ ໍ້າງກດົລະບຽບຂອງຕນົທີື່ ຂດັກບັກດົໝາຍຂອງປະເທດ. 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ ພາຍໃນ ກື່ າວວື່ າ ບາງຄັ ໍ້ງຄາວພວກເຂາົສບືຕໍື່ ໄປຢໍ້ຽມຢາມພື ໍ້ນທີື່  ທີື່ ມເີຫດການຂໍ ໍ້ຂດັ
ແຍື່ ງທາງດ ໍ້ານສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ເພືື່ ອແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນຮບັຮູ ໍ້ກື່ ຽວກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍຂອງ
ລດັຖະບານ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ ພາຍໃນ ເວົ ໍ້າວື່ າ ພວກເຂາົໄດ ໍ້ເດນີທາງໄປແຂວງຕື່ າງໆເພືື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກຸື່ ມ
ສາສະໜາປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງປະເທດ. ພວກເຂາົຍງັໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງກອງປະຊຸມຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າ
ທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ເພືື່ ອອະທບິາຍພາລະບດົບາດຂອງເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ສດິທເິຊືື່ ອຖຫື ບໍືື່ ເຊືື່ ອຖໃືນສາສະໜາ. ໃນ
ໄລຍະກອງປະຊຸມດັື່ ງກື່ າວ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນສູນກາງໄດ ໍ້ສະໜອງການຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ 
ພາຍໃນ ກື່ ຽວກບັດໍາລດັປ ີ 2016 ແລະ ກດົໝາຍອືື່ ນໆທີື່ ປກົຄອງສາສະໜາ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມເພືື່ ອທບົທວນຄນື
ນະໂຍບາຍພື ໍ້ນຖານຂອງພຸດທະສາສະໜາ, ຄຣດິສຕຽນ, ບາຮາຍ, ແລະ ອດິສລາມ ກບັບນັດາຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ. ດ ໍ້ວຍ
ການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການທີື່ ບໍື່ ຂ ໍ້ນກບັລດັຖະບານສາກນົ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ/ຫ  ື ອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ
ໄດ ໍ້ຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ການສໍາມະນາຢູື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງໄຊສມົບູນໃນເດອືນມງັກອນ; ແຂວງວຽງ
ຈນັໃນເດອືນກຸມພາ ແລະ ສງິຫາ; ແລະໃນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົ ໍ້ງສາລ,ີ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໃນເດອືນ
ກນັຍາ, ຕຸລາ ແລະ ພະຈກິ ຕາມລໍາດບັ. ພວກເຂາົຍງັໄດ ໍ້ຈດັກອງປະຊຸມໃນເດອືນທນັວາ ຢູື່ ເມອືງງອຍ, ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ, ບື່ ອນທີື່ ມບີນັຫາຈາໍນວນໜ ື່ ງເກດີຂື ໍ້ນໃນຕົ ໍ້ນປ.ີ ລດັຖະບານໄດ ໍ້ສະໜບັສະໜນູກອງປະຊຸມໃນກາງປ ີ 2017 ໃນ
ແຂວງຫວົພນັ. 

ຜູ ໍ້ສງັເກດການກື່ າວວື່ າ ລດັຖະບານໄດ ໍ້ອະນຸມດັຄໍາແນະນາໍການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັດໍາລດັປ ີ2016 ໄວກື່ ວາການອະນຸມດັດໍາ
ລດັໃໝື່ ອືື່ ນໆ. ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ ໄດ ໍ້ຮບັການຍອມຮບັຢື່ າງເປນັທາງການໃນການສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ເຜຍີແຜື່ ຂອງລດັຖະບານໂດຍການພມິ ແລະ ເຜຍີແຜື່ ດໍາລດັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍກື່ ຽວກບັການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ. 

ໃນການຮື່ ວມມກືບັອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ອງົການ INGO ຕື່ າງປະເທດສບືຕໍື່ ດໍາເນນີການ
ຝ ກອບົຮມົໃຫ ໍ້ແກື່ ພະນກັງານຂັ ໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາທ ໍ້ອງຖິື່ ນຕະຫ ອດປ.ີ ການຝ ກອບົຮມົ
ດັື່ ງກື່ າວໄດ ໍ້ຖກືສ ໍ້າງຂ ໍ້ນເພືື່ ອຊື່ ວຍໃຫ ໍ້ພະນກັງານ ແລະ ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາເຂົ ໍ້າໃຈກດົໝາຍ ແລະ ເຂົ ໍ້າໃຈເຊິື່ ງກນັແລະກນັ 
ແລະ ເພືື່ ອແກ ໍ້ໄຂຄວາມກງັວນົຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງຂອງຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ ກື່ ຽວກບັການຂບັໄລື່ ຄອບຄວົຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍ 
ແລະ ການຍ ດຊບັສນິຂອງເຂາົຢູື່ ໃນບ ໍ້ານຕື່ າງໆ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ສບືຕໍື່ ກື່ າວວື່ າ ມກີລໍະນນີກັໂທດທີື່ ເປນັຊາວພຸດ ຫ  ືຜູ ໍ້ນບັຖສືາສະໜາຜ ີທີື່ ປື່ ຽນໄປນບັຖສືາສະໜາຄຣດິສຕຽນ
ໃນຄຸກ ໂດຍຫວງັວື່ າກຸື່ ມສາສະໜາໃໝື່ ຂອງພວກເຂາົອາດຈະກດົດນັໃຫ ໍ້ພວກເຂາົໄດ ໍ້ຖກືປື່ ອຍຕວົ ຫ  ືໄດ ໍ້ຜື່ ອນຜນັໂທດ
ພາຍໃຕ ໍ້ເຫດຜນົທາງສາສະໜາ. 

ພາກທ ີIII. ສະຖານະພາບຂອງການເຄາົລບົສງັຄມົສໍາລບັເສລພີາບທາງສາສະໜາ 

ແຫ ື່ ງຂໍ ໍ້ມູນຂອງຄຣດິສຕຽນໄດ ໍ້ລາຍງານຄວາມເຄັື່ ງຕ ງລະຫວື່ າງ ຊນົເຜົື່ າສື່ ວນນ ໍ້ອຍບາງກຸື່ ມ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕອບ
ສະໜອງຕໍື່ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບນັດາຊຸມຊນົຄຣດິສຕຽນ ຫ  ື ຄວາມຂດັແຍື່ ງກື່ ຽວກບັການເຂົ ໍ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນ
ພາຍໃນບ ໍ້ານ. 

ການປະຕເິສດໂດຍສະມາຊກິຂອງກຸື່ ມທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນພຸດທະສາສະໜາ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ໍ້ນບັຖສືາສະໜາໂປ ແຕດັສະຕັ ໍ້ງ, 
ເພືື່ ອເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໃນພທິພຸີດທະສາສະໜາ ຫ  ື ສາສະໜາຜ ີ ສບືຕໍື່ ສ ໍ້າງຄວາມເຄັື່ ງຕ ງໃນເຂດຊນົນະບດົ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ 
ຊາວບ ໍ້ານໄດ ໍ້ຂົື່ ມຂູື່ ຊາວຄຣດິສຕຽນ ໃຫ ໍ້ອອກຈາກບ ໍ້ານຖໍ້າພວກເຂາົບໍື່ ປະຖິ ໍ້ມຄວາມເຊືື່ ອຖຂືອງພວກເຂາົ. ຢື່ າງໃດກຕໍາມ
, ຜູ ໍ້ນາໍກຸື່ ມຄຣດິສຕຽນໄດ ໍ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ ໍ້ສະມາຊກິຂອງຕນົ ໃຫ ໍ້ມກີານປະນປີະນອມ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ພວກເຂາົສະ
ໜບັສະໜນູພທິກີານທາງສາສະໜາພຸດ ຫ  ື ສາສະໜາຜ ີ ໃນທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ໂດຍພວກເຂາົບໍື່ ມກີານເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ. ສະມາຊກິບາງ
ກຸື່ ມຄລດິສຕຽນກື່ າວວື່ າ ພວກເຂາົບໍື່ ສາມາດເຮດັໃຫ ໍ້ມກີານປະນປີະນອມດັື່ ງກື່ າວ, ຊ ື່ ງພວກເຂາົກື່ າວວື່ າມນັຈະລະເມດີ
ຄວາມເຊືື່ ອຖທືາງສາສະໜາຂອງພວກເຂາົ. 

ຊາວຄຣດິສຕຽນກື່ າວວື່ າ ຂໍ ໍ້ຂດັແຍື່ ງກບັຜູ ໍ້ຖສືາສະໜາຜ ີກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັການຝງັສບົຍງັຄງົເປນັບນັຫາຕະຫ ອດມາ
, ແລະ ຜູ ໍ້ນາໍຄຣດິສຕຽນ ກື່ າວເຖງິກລໍະນທີີື່ ເກດີຂື ໍ້ນຢູື່ ແຂວງຄໍາມື່ ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ ຜູ ໍ້ຖສືາສະໜ
າຜບີາງຄນົຍງັຄງົມຄີວາມກງັວນົ ກື່ ຽວກບັການປະຕບິດັຂອງຊາວຄຣດິສຕຽນ ທີື່ ຝງັສບົຂອງພວກເຂາົໃນຂອບເຂດຊາຍ
ແດນທີື່ ດນິ ຫ  ືໃກ ໍ້ກບັບ ໍ້ານ, ເຊືື່ ອວື່ າວນິຍານຂອງຄນົຕາຍຈະນາໍເອາົຄວາມບໍື່ ສະຫງບົມາສູື່ ບ ໍ້ານ ແລະ ຄວາມຂດັແຍື່ ງກບັ
ວນິຍານໃນບ ໍ້ານຍ ໍ້ອນວື່ າຮື່ າງກາຍບໍື່ ໄດ ໍ້ຖກືເຜາົ. 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່  ແລະ ໜງັສພືມິລາຍງານວື່ າຢູື່ ໃນບ ໍ້ານຫື່ າງໄກສອກຫ ກີ ທີື່ ສະມາຊກິຄອບຄວົນບັຖສືາສະໜາຜຜູີ ໍ້ທີື່ ເປນັ
ເດກັນ ໍ້ອຍ ຫ  ືບຸດຫ ານຂອງພວກເຂາົ ທີື່ ໄດ ໍ້ປື່ ຽນໄປນບັຖສືາສະໜາຄຣດິສຕຽນ ໄດ ໍ້ທໍາລາຍ ຫ  ືສ ໍ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ໍ້
ພະທາດບູຊາຂອງສາສະໜາຜ.ີ ຄນົເຖົ ໍ້າແກື່ ທີື່ ນບັຖກືສາສະໜາຜກີື່ າວວື່ າ ພວກເຂາົຕໍື່ ຕ ໍ້ານສະມາຊກິຄອບຄວົຜູ ໍ້ໜຸື່ ມນ ໍ້ອຍ
ຂອງພວກເຂາົ ທີື່ ໄປເຊືື່ ອຖສືາສະໜາອືື່ ນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນສາສະໜາຜ ີແລະ ຂົື່ ມຂູື່ ພວກເຂາົໂດຍນາໍໃຊ ໍ້ວທິຕີື່ າງໆ, ລວມທງັການ
ແຊກແຊງຂອງລດັຖະບານ. ອງີຕາມຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂັ ໍ້ນສູນກາງ, ບາງ
ບນັຫາເຫ ົື່ ານີ ໍ້ອາດຈະບໍື່ ເກດີໃນສາສະໜາສະເພາະໃດໜ ື່ ງ, ແຕື່ ເປນັການຂດັແຍື່ ງລະຫວື່ າງຄອບຄວົ ຫ  ືໝູື່ ບ ໍ້ານອືື່ ນ. ເຈ ົ ໍ້າ
ໜ ໍ້າທີື່ ທ ໍ້ອງຖິື່ ນ ຫ  ື ຜູ ໍ້ເຖົ ໍ້າຜູ ໍ້ແກື່ ອາດຈະແກ ໍ້ໄຂບນັຫາເຫ ົື່ ານີ ໍ້ສະເພາະໜໍ້າ ກື່ ຽວກບັຄວາມແຕກຕື່ າງທາງສາສະໜາແທນທີື່

ຈະຊອກຕົ ໍ້ນກາໍເນດີຂອງບນັຫາທີື່ ເກດີຂື ໍ້ນ. ບາງຄັ ໍ້ງແມື່ ນຍາກສໍາລບັຜູ ໍ້ທີື່ ຢູື່ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ທີື່ ຈະຈາໍແນກຄວາມ
ແຕກຕື່ າງຂອງບນັຫາທີື່ ໄດ ໍ້ລາຍງານວື່ າເປນັເລືື່ ອງຂອງສາສະໜາ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາບາງຄນົ ເຫນັດບີາງສື່ ວນກບັເຫດຜນົຂອງ "ຄວາມປອງດອງໃນສງັຄມົ" ຂອງລດັຖະບານສໍາລບັການ
ຕດິຕາມ ແລະ ການຄວບຄຸມກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາ. ພວກເຂາົເວົ ໍ້າວື່ າຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈຜດິຍງັສບືຕໍື່ ເກດີຂື ໍ້ນ ເຊິື່ ງພວກເຂາົ
ເວົ ໍ້າວື່ າແມື່ ນຍ ໍ້ອນການສ ກສາຕໍື່ າ ໃນເຂດຫື່ າງໄກສອກຫ ກີຂອງປະເທດ ແລະ ຜູ ໍ້ນບັຖສືາສະໜາຜບີາງຄນົບໍື່ ເຄຍີພບົພໍ ໍ້ສາ
ສະໜາອືື່ ນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນສາສະໜາຜມີາກື່ ອນ. 

ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊນົ ແລະ ໂຮງຮຽນພາສາອງັກດິຈາໍນວນໜ ື່ ງ ໄດ ໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກຸື່ ມສາສະໜາ
ຕື່ າງໆຢູື່ ຕື່ າງປະເທດ. ເດກັຊາຍຫ າຍຄນົໄດ ໍ້ຮບັຄໍາສອນທາງສາສະໜາ ແລະ ຫວົຂໍ ໍ້ອືື່ ນໆ ໃນວດັພະພຸດທະສາສະໜາເຊິື່ ງ
ສບືຕໍື່ ມບີດົບາດໃນປະເພນກີານຮຽນ ໃນຊຸມຊນົຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ທີື່ ມກີານຈາໍກດັ ຫ  ື ບໍື່ ມກີານສ ກສາສາມນັ. ສອງ
ວທິະຍາໄລພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ສອງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ ໃຫ ໍ້ການຝ ກອບົຮມົທາງສາສະໜາສໍາລບັເດກັນ ໍ້ອຍແລະຜູ ໍ້
ໃຫຍື່ . ສາສະໜາຄຣດິສຕຽນ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ LEC ແລະ Seven-day Adventists, ໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງການສ ກສາທາງ
ສາສະໜາສໍາລບັເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະ ໄວຫນຸື່ ມ. ກຸື່ ມສາສະໜາບາຮາຍ ໄດ ໍ້ຝ ກອບົຮມົທາງສາສະໜາສໍາລບັເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະ 
ຜູ ໍ້ໃຫຍື່ . ໂບດກາໂຕລກິ ດໍາເນນີຄະນະສ ກສາສາດຢູື່ ແຂວງຄໍາມື່ ວນ ເພືື່ ອນກັສ ກສາທີື່ ມລີະດບັສູງໃນການສ ກສາດ ໍ້ານປດັ
ຊະຍາ ແລະ ທດິສະດສໍີາລບັ 2 ຫາ 10 ປ.ີ ຊຸມຊນົມຸດສະລມິໄດ ໍ້ນາໍສະເໜກີານຝ ກອບົຮມົການສ ກສາທີື່ ຈາໍກດັ. 

ສະມາຊກິບາງຄນົຂອງກຸື່ ມຊນົເຜົື່ າ ທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງກບັສະຫະລດັອາເມລກິາໃນຍຸກສງົຄາມຫວຽດນາມ ກື່ າວວື່ າພວກເຂາົ
ຮູ ໍ້ສ ກຖກືປະຖິ ໍ້ມໄວ ໍ້ໂດຍສະຫະລດັ ແລະ ໄດ ໍ້ປະຕເິສດນບັຖສືາສະໜາຄຣດິສຕຽນ ເຊິື່ ງເຂາົຖວືື່ າເປນັສາສະໜາຂອງ
ອາເມລກິາ. ຄວາມຮູ ໍ້ສ ກນີ ໍ້ໄດ ໍ້ເຮດັໃຫ ໍ້ເກດີບນັຫາຢູື່ ໃນເຂດຫື່ າງໄກສອກຫ ກີ ທີື່ ຊຸມຊນົຊນົເຜົື່ າເຫ ົື່ ານີ ໍ້ສ ໍ້າງຄວາມກດົດນັ
ເພີື່ ມເຕມີໃສື່ ຊາວ ຄຣດິສຕຽນ, ລວມທງັຄອບຄວົ ແລະ ເພືື່ ອນບ ໍ້ານຂອງພວກເຂາົເອງ. 

ພາກ IV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການມສີື່ ວນຮື່ ວມຂອງລດັຖະບານສະຫະລດັ 

ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາ ສະໜບັສະໜນູໃຫ ໍ້ມພີະນກັງານຂອງລດັຖະບານ ສໍາລບັສດິເສລພີາບໃນ
ການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ ແລະ ການປະຕຮູິບລະບຽບກດົໝາຍກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ເພືື່ ອຮບັປະກນັວື່ າສອດຄື່ ອງກບັມາດຕະຖານ
ສາກນົດ ໍ້ານສດິທມິະນຸດ. ໃນການແລກປື່ ຽນຢື່ າງເປນັປກົກະຕກິບັກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດ ແລະ ກມົ
ສາສະໜາຂອງອງົການແນວລາວສ ໍ້າງຊາດ, ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງສະຖານທດູ ໄດ ໍ້ປ ກສາຫາລກືື່ ຽວກບັຄວາມຕ ໍ້ອງການສໍາລບັ
ການແກ ໍ້ໄຂວື່ ອງໄວ ແລະ ເໝາະສມົກື່ ຽວກບັການຈບັກຸມ, ຂົື່ ມເຫງັ, ຫ  ືການຂົື່ ມຂູື່  ແລະ ຂັ ໍ້ນຕອນການຂື ໍ້ນທະບຽນທີື່

ຫຍຸ ໍ້ງຍາກ; ແລະ ແນວໂນ ໍ້ມໃນການຂົື່ ມເຫງັສດິເສລພີາບການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ສະຖານທດູຍງັໄດ ໍ້ຊຸກຍູ ໍ້
ລດັຖະບານ ຕໍື່ ກບັການຄຸ ໍ້ມຄອງການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັວຽກງານສາສະໜາໃນແຂວງຕື່ າງໆ, ລວມທງັການຖກືບງັຄບັ ກກັ
ຂງັໜື່ ວງໜື່ ຽວ, ການໃຫ ໍ້ຍ ໍ້າຍອອກຈາກບ ໍ້ານ, ການຂບັໄລື່  ແລະ ບນັຫາອືື່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະການປື່ ຽນໄປເຊືື່ ອຖສືາສະ
ໜາໃໝື່ . ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງສະຖານທດູໄດ ໍ້ຕດິຕາມຢື່ າງຕໍື່ ເນືື່ ອງ ກື່ ຽວກບັຄວາມຄບືໜໍ້າກບັບນັດາຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ ແລະ 
ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ລດັຖະບານ. 



ບດົລາຍງານສດິເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖສືາສະໜາສາກນົໃນລາວ 2017 
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລດັອາເມລກິາ, ສໍານກັປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ໃນເດອືນພ ດສະພາ ສະຖານທດູໄດ ໍ້ສະໜບັສະໜນູໃຫ ໍ້ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຈາກກມົສາສະໜາຂອງແນວລາວສ ໍ້າງຊາດເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ
ແຜນງານໂຄງການກື່ ຽວກບັ ເສລພີາບໃນການເຊືື່ ອຖ,ື ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ການຍອມຮບັທາງດ ໍ້ານສາສະໜາ ຢູື່
ອາເມລກິາເປນັເວລາສາມອາທດິ. 

ສະຖານທດູ ແລະ ເຈົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ສະຖານທດູອືື່ ນໆ ໄດ ໍ້ພບົປະກບັບນັດາຜູ ໍ້ນາໍທາງສາສະໜາ ແລະ ກຸື່ ມສົື່ ງເສມີເພືື່ ອແກ ໍ້ໄຂ
ບນັຫາຄວາມສະເໝພີາບທາງດ ໍ້ານສາສະໜາ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າອາວຸໂສກະຊວງການຕື່ າງປະເທດ ໄດ ໍ້ພບົກບັຜູ ໍ້ນາໍສາສະໜາຢູື່
ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພືື່ ອເຂົ ໍ້າໃຈບນັຫາຂໍ ໍ້ຄງົຄ ໍ້າງທີື່ ພວກເຂາົເຈ ົ ໍ້າປະເຊນີຢູື່ ໃນລະດບັແຂວງ. ເຈ ົ ໍ້າໜ ໍ້າທີື່ ຂອງສະຖານທດູໄດ ໍ້
ປ ກສາຫາລກືບັບນັດາກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຍງັບໍື່ ໄດ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນຢື່ າງເປນັປກົກະຕ ິ ກື່ ຽວກບັລາຍງານ
ການຈບັກຸມຜູ ໍ້ເຊືື່ ອຖສືາສະໜາ, ຂັ ໍ້ນຕອນການຂ ໍ້ນທະບຽນທີື່ ຫຍຸ ໍ້ງຍາກສບັສນົ ແລະ ລະເມດີສດິເສລພີາບການເຮດັ
ນະມດັສະການທາງສາສະໜາ ໃນລະຫວື່ າງການໄປຢໍ້ຽມຢາມແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

 


