ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ສະຫຸ ບຫຍໍ ໍ້
ື ື່ ເຊື
ໍ ື່ ອຖືສາສະໜາ." ລັດຖະ ບານ
ລັດຖະທໍາມະນູນອະນຸຍາດໃຫໍ້ປະຊາຊົນມີ "ສິດ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖື ຫບ
ັ ທາງການວື່າມີ 4 ກຸື່ ມສາສະໜາຄື: ສາສະໜາພຸ ດ, ຄຣິດສຕຽນ, ອິດສລາມ ແລະ ບາຮາຍ - ໂດຍທົື່ວ
ໄດໍ້ຮັບຮູ ໍ້ຢື່າງເປນ

ໍ້ ື່ ອສາມາດເຄືື່ອນໄຫວຖືກຕອໍ້ ງຕາມກົດໝາຍ. ດໍາ
ໍ້ ື່ ວມກັບໜື່ ງໃນສີື່ກຸື່ ມເຫື່ ານີ
ົ ເພື
ໄປຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ກຸື່ມສາສະໜາອືື່ນໆເຂົາຮ
ົ ປອ
ໍ້ ງເຄືື່ອນໄຫວສາສະໜາອອກໃນປີ 2016 ມີຈດ
ໍ້ ຄອງ ແລະ ການປກ
ລັດວື່າດໍ້ວຍການຄຸ ມ
ຸ ປະສົງກໍານົດລະບຽບການ
ໍ້
ໍ້ ານົດຂອງການຂືນທະບຽນກັ
ັ ທາງສາສະໜາໃຫໍ້ຈະແຈ ໍ້ງ ໄດໍ້ເພີື່ມບັນດາຂໍກໍ
ປະຕິບດ
ບບັນດາກຸື່ ມພຸ ດທະສາສະໜາ ເຊິື່ງ
ໍ້ ຮບ
ໍ້
ັ ພິເສດ ແລະ ກໍານົດບົດບາດຂອງລັດຖະບານເປນ
ັ ຜູ ຕ
ັ ການຍົກເວັນການພິ
ໍ້ ດ
ັ ສິນສຸ ດທໍ້າຍ
ກື່ ອນໜໍ້ານີໄດໍ້
ຈາລະນາເປນ

ໍ້
ັ ອະນຸຍາດ. ລັດຖະບານໄດໍ້ສາໍ້ ງສໍາເລັດຄໍາແນະນໍາກື່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ັ
ຂອງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີື່ໄດໍ້ຮບ
ບດ
ໍ້ ີ ແລະ ສືບຕໍື່ເຜີຍແຜື່ໃຫໍ້ທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ດໍາລັດຮື່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງໃນຕົນປ
ໍ້
ພາຍໃຕ ໍ້ດໍາລັດນີ,ໍ້ ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບໜື່ ງໃນ 4 ກຸື່ ມທີື່ຖືກຮັບຮູ ໍ້ຈາກລັດຖະບານແລໍ້ວຕໍ້ອງຂືນທະບຽນກັ
ບ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ, ສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາມັກຈະມີໜອໍ້ ຍໃນເຂດ
ກະຊວງພາຍໃນ (MOHA). ອີງຕາມຜູ ນ
ໍ້ ບລັດຖະບານ (NGO) ກື່ າວວື່າ ຂໍຈໍ
ໍ້
ໍ້ າກັດຂອງລັດຖະບານ ກື່ ຽວກັບບັນດາ
ຊົນນະບົດ. ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີື່ບໍື່ຂືນກັ

ໍ້
ື ໍ້
ກຸື່ ມສາສະໜາໃນກຸື່ ມຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍທີື່ໄດໍ້ຂືນທະບຽນ
ຫ ື ບໍື່ໄດໍ້ຂນທະບຽນ,
ໂດຍສະເພາະກຸື່ ມສາດສະໜາໂປແຕັສ
ີ ໃດໜື່ ງ. ບົດລາຍງານຍັງສືບຕໍື່ໃຫໍ້ຮູວໍ້ ື່ າອໍານາດການ
ຕັງໍ້ (Protestant), ຍັງຄົງມີຈາໍ ກັດຢູື່ໃນຂົງເຂດຫື່າງໄກສອກຫກ
ົ ຄອງ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸື່ ມບໍ້ານທີື່ຫື່າງໄກ, ໄດໍ້ກກ
ັ
ັ ຕົວ, ຈັບກຸ ມ, ຄຸ ມຂັງ ແລະ ຂັບໄລື່ຜູ ເໍ້ ຊືື່ອຖືສາສະໜາທີື່ເປນ
ປກ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ຂັນເມື
ໍ້ ອງໃນແຂວງຫົວພັນ ຂັບໄລື່ຊາວມົງຈໍ
ໍ້ ານວນ 26
ັ ຕົນຊາວຄຣິ
ຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ ເປນ
ດສຕຽນ. ຕົວຢື່າງ, ເຈົາໜໍ້

ຄົນ ອອກຈາກບໍ້ານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາວື່າ ພວກເຂົາຈະກັບໄປບໍ້ານຂອງພວກເຂົາໄດໍ້ ຖໍ້າພວກເຂົາປະ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ຈັບກຸ ມຄົນທີື່ປື່ຽນແປງສາສະໜາ ໄປເປນ
ັ ຄຣິດສຕຽນໃໝື່ເຊັື່ນ
ົ ລາຍງານຂອງເຈົາໜໍ້
ຖິມສາສະໜາຄຣິ
ດສຕຽນ. ມີບດ
ໍ້
ັ ຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນ ເພືື່ອບັງຄັບໃຫໍ້ພວກເຂົາປະຖິມຄວາມ
ດຽວກັນກັບການກັກຂັງ ຫ ື ການກັກເອກສານທີື່ຈໍາເປນ
ັ ເວລາດົນນານໃນ
ເຊືື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາກຸື່ ມຄຣິດສຕຽນຍັງໄດໍ້ລາຍງານກື່ ຽວກັບບັນຫາຕື່ າງໆທີື່ແກື່ ຍາວມາເປນ
ໍ້
ໍ້ ື່ . ພວກເຂົາໄດໍ້ລາຍງານວື່າ, ຊາວຄຣິດສຕຽນ ທີື່ຊຸມນຸມຢູື່ ເຮືອນ ແລະ
ການຂືນທະບຽນ
ແລະ ກໍື່ສໍ້າງໂບດໃນບາງພືນທີ
ໍ້
ື່ ອຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ ໃນບາງກໍລະນີແມື່ ນຖືກເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ຂົື່ມຂູື່ .
ສະຖານທີື່ທີື່ບໍື່ໄດໍ້ຂືນທະບຽນເພື

ໍ້ ນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກຸື່ ມສາສະໜາ, ຄວາມເຄັື່ງຕງຍັງສືບຕໍື່ຢູື່ໃນເຂດຊົນນະບົດລະຫວື່າງສາສະໜ
ອີງຕາມແຫື່ ງຂໍມູ
ໍ້
ີ າຍງານວື່າ ຜູ ນ
ໍ້ ບ
ັ ຖືສາດສະໜາຜີເຂົາໄປແຊກແຊງການ
າຜີ ແລະ ຊຸມຊົນຄຣິດສຕຽນທີື່ຂະຫຍາຍໂຕ. ໃນບາງກໍລະນີມລ

ື ໍ້
ື ານປະຕິເສດຜູ ໍ້
ຝງັ ສົບຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນ ແລະ ການປື່ຽນໃຈເຫອມໃສຂອງຄົ
ນໜຸື່ ມກັບສາດສະໜາຄຣິດສຕຽນ ຫກ
ໍ້ ື່ ໃຫໍ້ເຂົາຮ
ໍ້ ື່ ວມໃນການປະຕິບດ
ໍ້ ຍງັ
ັ ທາງສາສະໜາທື່ອງຖິື່ນ ທີື່ບໍື່ແມື່ ນຄຣິດສຕຽນບາງຄັງກໍ
ນັບຖືສາດສະໜາໂປແຕັສຕັງບໍ
ສືບຕໍື່ສໍ້າງຄວາມຂັດແຍື່ ງ.

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ື່ ຂອງສະຖານທູດອາເມລິກາ
ໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ
ຍົກປະເດັນດໍ້ານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອສາສະໜາ
ຢື່າງຕໍື່ເນືື່ອງຮື່ວມກັບ
ີ ເຜີຍ ແລະ ສົື່ງເສີມການແກ ໍ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍື່ ງ, ລວມທັງກື່ ຽວກັບການຈັດຕັງໍ້
ລັດຖະບານເພືື່ອສືບຕໍື່ປກສາຫາລືຢື່າງເປດ
ໍ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິກບ
ັ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບປີ 2016. ສະຖານທູດດໍາເນີນການຕິດຕໍື່ພົວພັນຢື່າງເປນ
ັ ເຈົາໜໍ້າ
ປະຕິບດ
ັ ອົງການມະຫາຊົນຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ.
ທີື່ຂອງ MOHA ແລະ ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ (LFNC) ຊື່ ງເປນ
ື່ ຂອງສະຖານທູດຍັງພົວພັນຢື່າງເປນ
ໍ້
ັ ປກ
ົ ກະຕິກບ
ັ ຜູ ນ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ ແລະ ຄະຣາວາດ (laypersons) ຈາກ
ເຈົາໜໍ້າທີ
ໍ້
ໍ້
ັ ສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົາ.
ຫາຍໆນິກາຍ ແລະ ສາສະໜາເພືື່ອເຂົາໃຈບັ
ນຫາທີື່ພວກເຂົາປະເຊີນໃນການປະຕິບດ
ພາກທີ I. ການສກສາດໍ້ານປະຊາກອນທາງດໍ້ານສາສະໜາ
ລັດຖະບານສະຫະລັດປະເມີນພົນລະເມືອງທັງໝົດ 7,1 ລໍ້ານຄົນ (ກໍລະກົດ 2017). ອີງຕາມການສໍາຫວດພົນລະເມືອງ
ແຫື່ງຊາດປີ 2015, ປະຊາກອນ 64,7% ແມື່ ນຊາວພຸ ດ, ຄຣິດສຕຽນ 1,7%, 31,4% ບໍື່ມີສາສະໜາ ແລະ ສື່ວນທີື່
ັ ສາສະໜາອືື່ນ ຫ ື ບໍື່ມີສາສະໜາ. ພຸ ດທະສາສະໜາແມື່ ນສາສະໜາທີື່ເຊືື່ອຖືກນ
ື 2,1% ຖືວື່າເປນ
ັ ແຜື່ຫາຍຂອງ
ເຫອ
ຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ ຫ ື "ລາວລຸື່ ມ" ຂອງລາວ, ເຊິື່ງປະກອບມີ 53,2% ຂອງປະຊາກອນໂດຍທົື່ວໄປ. ອີງຕາມ LFNC

ື ຂອງປະຊາກອນປະກອບມີຢື່າງໜໍ້ອຍ 48 ກຸື່ ມຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ, ສື່ວນຫາຍແມື່ ນລັດທິ
ແລະ MOHA, ສື່ວນທີື່ເຫອ
ໍ້
ີ ມື່ ນຈຸດເດັື່ນໃນກຸື່ ມຄົນເຊືອຊາດຈີ
ບູຊາຜີ ແລະ ການບູ ຊາບັນພະບູລຸດ. ການນັບຖືຜແ
ນ - ໄທ, ເຊັື່ນ: ໄທດໍາ ແລະ ໄທ
ແດງ, ແລະ ກຸື່ ມ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ເບີໂມ-ຕິເບດ. ໃນບັນດາຄົນລາວລຸື່ ມ, ມີຄວາມເຊືື່ອຖືທາງວິນຍານຂອງບັນພະບູ
ໍ້
ັ ພຸ ດທະສາສະໜາ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຊາວໂລມັນກາໂຕລິກ, ຊາວ
ລຸ ດ ໄດໍ້ຖືກລວມເຂົາໃນການປະຕິ
ບດ
ໍ້ ຊາວມຸ ດສະລິມ, ຊາວບາຮາຍ, ຊາວສາສະໜາພຸ ດມາຫາຍານ ແລະ ສາວົກລັດທິຂງົ ຈື ໍ້ ລວມທັງໝົດ
ໂປແຕັສຕັງ,
ປະກອບມີໜ ໍ້ອຍກວື່າ 3% ຂອງປະຊາກອນ.
ພາກ II. ສະຖານະພາບການເຄົາລົບຂອງລັດຖະບານຕໍື່ສິດເສລີພາບການເຊືື່ອຖືທາງສາສະໜາ
ິ າໍ
ຂອບນິຕກ
ລັດຖະທໍາມະນູນໃຫໍ້ສິດ ແລະ ສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖື ຫ ື ບໍື່ເຊືື່ອສາສະໜາໃດໜື່ ງ ແລະ ກໍານົດວື່າ ປະຊາຊົນ ມີ
ັ ຮູ ຢໍ້ ື່ າງ
ຄວາມສະເໝີພາບຕໍື່ໜໍ້າກົດໝາຍໂດຍບໍື່ວື່າພວກເຂົາມີຄວາມເຊືື່ອ ຫ ື ແມື່ ນກຸື່ ມຊົນເຜົື່າໃດ. ລັດຖະບານໄດໍ້ຮບ
ັ ທາງການວື່າມີ 4 ກຸື່ ມຂອງກຸື່ ມສາສະໜາ - ພຸ ດທະສາສະໜາ, ຄຣິດສຕຽນ, ອິດສລາມ ແລະ ບາຮາຍ. ໂດຍທົື່ວໄປ
ເປນ
ໍ້ ື່ ວມກັບໜື່ ງໃນສີື່ກຸື່ ມເຫື່ ານີ
ົ ໍ້
ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ກຸື່ ມສາສະໜາອືື່ນໆເຂົາຮ
ເພືື່ອສາມາດເຄືື່ອນໄຫວຖືກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ົ ປອ
ໍ້ ງທຸກໆກິດຈະກໍາທີື່ຖືກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພະ
ລັດຖະທໍາມະນູນຍັງກໍານົດອີກວື່າ ລັດຖະບານນັບຖື ແລະ ປກ

ໍ້ ບ
ັ ຖືສາສະໜາອືື່ນໆ ແລະ "ສົື່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພະສົງ ແລະ ນັກບວດໃໝື່ ແລະ
ພຸ ດທະສາສະໜາ ແລະ ຜູ ນ
ໍ້ ື່ ວມກິດຈະກໍາທີື່ມີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຕໍື່ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ. "ຫໍ້າມການກະທໍາໃດໆ
ບາດຫວງຂອງສາສະໜາອືື່ນໆ ເຂົາຮ
ທີື່ສໍ້າງຄວາມແຕກແຍກລະຫວື່າງກຸື່ ມສາສະໜາ ແລະ ກຸື່ ມຄົນ.

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ໍ້ ານົດ
ັ ທາງສາສະໜາໄດໍ້ຂະຫຍາຍຂໍກໍ
ດໍາລັດປີ 2016 ມີຈດ
ຸ ປະສົງທີື່ໄດໍ້ລະບຸ ໄວໍ້ໃນກົດລະບຽບຕື່ າງໆ ສໍາລັບການປະຕິບດ
ໍ້
ໍ້ ແລະ ໄດໍ້ກາໍ ນົດພາລະບົດບາດ
ັ ການຍົກເວັນ,
ການຂືນທະບຽນ
ກັບບັນດາກຸື່ ມພຸ ດທະສາສະໜາ ເຊິື່ງທີື່ຜື່ານມາ ໄດໍ້ຮບ
ັ ຜູ ຕ
ໍ້ ດ
ັ ສິນສຸ ດທໍ້າຍຂອງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີື່ອະນຸຍາດ. ລະບຽບການດັື່ງກື່ າວຍັງກໍານົດ
ຂອງລັດຖະບານ ໃຫໍ້ເປນ
ັ ທາງສາສະໜາ ລັດຖະບານໄດໍ້ປະຕິບດ
ັ ແລະ ສົື່ງຄໍາແນະນໍາກື່ ຽວກັບລະບຽບການ
ລະບຽບການຕື່າງໆດໍ້ານການປະຕິບດ

ີ .ີ ໍ້ ລັດຖະທໍາມະນູນຢນ
ື ຢນ
ັ ບຸ ລມ
ິ ະສິດຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ກື່ ຽວກັບການ
ໃນນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງໃນປນ
ັ ທາງສາສະໜາ ຕໍ້ອງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດໂດຍການສົື່ງເສີມການພັດທະນາ, ການສກສາ ແລະ
ປະຕິບດ
ັ ພົນລະເມືອງທີື່ດີ. ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການແມື່ ນເພືື່ອກໍານົດຫກ
ັ ການ, ກົດລະບຽບ ແລະ
ແນະນໍາຜູ ເໍ້ ຊືື່ອຖືໃຫໍ້ເປນ
ົ ປອ
ໍ້ ງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຂອງບັນດາພະສົງ, ຄູສາສະໜາ, ຜູ ເໍ້ ຊືື່ອ
ໍ້ ຄອງ ແລະ ປກ
ລະບຽບກົດໝາຍ ກື່ ຽວກັບການຄຸ ມ

ົ ປກ
ັ ຮັກສາ ແລະ ສົື່ງເສີມວັດທະນະທໍາແຫື່ງຊາດ, ເພີື່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫວື່າງ
ຖື ແລະ ກຸື່ ມສາສະໜາເພືື່ອປກ
ບັນດາສະມາຊິກກຸື່ ມສາສະໜາ ແລະ "ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ".
ັ ທາງສາສະໜາ - ການໂຮມຊຸມນຸມ, ການຖືບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ດໍາລັດປີ 2016 ດໍານົດວື່າເກືອບທັງໝົດທຸກດໍ້ານຂອງການປະຕິບດ
ໍ້
ັ ປຸ ງໂຄງສໍ້າງທີື່ມີຢື່ ູ ແລະ ການສໍ້າງຕັງສະມາຄົ
ທາງສາສະໜາ, ການກໍື່ສໍ້າງເຮືອນນະມັດສະການ, ການປບ
ມໃໝື່ໃນບໍ້ານທີື່
ໍ້ ອງຖິື່ນ, ບໍື່ວື່າກຸື່ ມສາສະໜາຖືກຮັບຮູ ໍ້ ຫ ື ຈົດທະບຽນຢູື່
ບໍື່ມີຢື່ ູ - ຕ ໍ້ອງການການອະນຸຍາດຈາກຫໍ້ອງການ MOHA ຂັນທໍ້
ໍ້ ນກາງ. ດໍາລັດໄດໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ MOHA ສັື່ງ
ັ ຈາກ MOHA ຂັນສູ
ໃນປະເທດກໍຕາມ. ບາງກໍລະນີຕ ໍ້ອງການການອະນຸມດ

ຢຸ ດການເຄືື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊືື່ອທີື່ບໍື່ສອດຄື່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ປະເພນີ, ກົດໝາຍ, ຫ ື
ັ ໄພ
ລະບຽບການພາຍໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດ.
ກະຊວງດັື່ງກື່ າວອາດຈະຢຸ ດເຊົາກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາໃດໆທີື່ເປນ
ັ ລະບຽບໃນສັງຄົມ ເຊິື່ງສໍ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີື່ຮໍ້າຍແຮງຕໍື່
ຂົື່ມຂູື່ ຕໍື່ສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມເປນ
ື ນ
ົ ກະທົບຕໍື່ຄວາມສາມັກຄີ ຫ ື ຄວາມເອກະພາບລະຫວື່າງຊົນເຜົື່າ ແລະ ສາສະໜາ ລວມທັງການຂົື່ມຂູື່
ສິື່ງແວດລໍ້ອມ ຫຜ

ໍ້ ນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕ ິ
ິ , ຊັບສິນ, ສຸ ຂະພາບ ຫຊ
ື ື່ ສຽງຂອງຄົ
ື
ຕໍື່ຊີວດ
ນອືື່ນ. ດໍາລັດຍັງຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ MOHA ເກັບກໍາຂໍມູ
ໍ້
ັ ທາງສາສະໜາ, ຮື່ວມມືກບ
ັ ຕື່ າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ກື່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ນກື່ ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງສາສະ
ໜາ ແລະ ລາຍງານກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຕໍື່ລັດຖະບານ.

ໍ້ ຕບ
ິ ຸ ກຄົນ ແລະ ສະຖານປະກອບການທາງສັງຄົມຈາກການກໍື່ໃຫໍ້ເກີດ
ດໍາລັດປີ 2016 ຫໍ້າມບຸ ກຄົນ, ອົງການຈັດຕັງນິ
ຄວາມແຕກແຍກລະຫວື່າງກຸື່ ມຊົນເຜົື່າ ແລະ ສາສະໜາ.
ໍ້
ັ ດາກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ເຄືື່ອນໄຫວໃນປະເທດ ຂືນທະບຽນກັ
ດໍາລັດປີ 2016 ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ບນ
ບ MOHA. ດໍາລັດ ແລະ
ັ ທາງການຂອງລັດຖະບານກື່ ຽວກັບສີື່ກຸື່ ມສາສະໜາ - ພຸ ດທະ
ັ ບໍື່ໄດໍ້ກື່ າວເຖິງການຮັບຮູ ໍ້ຢື່າງເປນ
ກົດລະບຽບການປະຕິບດ

ສາສະໜາ, ຄຣິດສຕຽນ, ອິດສລາມ ແລະ ບາຮາຍ - ເຊິື່ງທຸກໆກຸື່ ມສາສະໜາໄດໍ້ແນະນໍາໃຫໍ້ດາໍ ເນີນການ. ທັງກົດໝາຍ
ັ ໃດໆບໍື່ໄດໍ້ກື່ າວວື່າ
ຫື
ລະບຽບການປະຕິບດ
ນິກາຍຄຣິດສຕຽນຖືກຮັບຮູ ຈໍ້ າກລັດຖະບານແມື່ ນຈໍາກັດຢູື່ແຕື່ ໂບດ
ກາໂຕລິກ, ໂບດຂາວປະເສີດລາວ (Evangelical Church/LEC), ແລະ ຄຣິສຕະຈັກຄະນະວັນເສົາ (7th Day
ໍ້
ັ ສື່ວນ
Adventist Church) ຫ ື ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານທີື່ວື່າ ນິກາຍຄຣິດສຕຽນທັງໝົດຕໍ້ອງການຂືນທະບຽນເປ
ນ
ັ ການຮັບຮູ ແໍ້ ຍກຕື່ າງຫາກ.
ໜື່ ງຂອງ LEC ແທນທີື່ຈະໄດໍ້ຮບ

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017

ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ໍ້
ໍ ໍ້ ນກື່ ຽວກັບຜູ ຕໍ້ າງໜໍ້າທີື່ຖືກເລືອກຕັງໍ້ ຫ ື ແຕື່ງຕັງໃນຄະນະກໍ
ດໍາລັດດັື່ງກື່ າວໄດໍ້ກາໍ ນົດວື່າ ກຸື່ ມສາສະໜາຕໍ້ອງສະເໜີຂມູ
າ
ໍ້ ນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບໍ້ານຮັບຊາບ ເພືື່ອການ
ມະການຮັບຜິດຊອບໃຫໍ້ແກື່ ຫໍ້ອງການຂອງກະຊວງພາຍໃນຂັນສູ
ໍ້ ດລຸື່ ມໄປທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງຍັງມີສດ
ັ ໍ້ ນ
ື . ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຫໍ້ອງການຂັນທັ
ິ
ກວດສອບ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ການຢງຢ
ັ ໍ້ ນ
ື ສໍາລັບກຸື່ ມສາສະໜາ.
ອອກໃບຢງຢ

ໍ້ ນກາງ; ກຸື່ ມທີື່ດໍາເນີນ
ັ ຈາກກະຊວງພາຍໃນຂັນສູ
ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ດໍາເນີນການໃນຫາຍແຂວງ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການອະນຸມດ
ໍ້
ັ ຂັນແຂວງ;
ັ ການ
ການໃນຫາຍເມືອງຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການອະນຸມດ
ແລະ ກຸື່ ມທີື່ດໍາເນີນການຢູື່ ໃນຫາຍບໍ້ານແມື່ ນຕ ໍ້ອງໄດໍ້ຮບ

ໍ້ ອງ. ຖໍ້າກຸື່ ມສາສະໜາຕໍ້ອງການເຮັດວຽກນອກເໜືອຈາກຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິື່ນ, ການອະນຸມດ
ັ ໃນຂັນເມື
ັ ໃນລະດັບ
ອະນຸມດ
ໍ້ ື່ ນອກອານາເຂດຊັບສິນຂອງກຸື່ ມສາສະໜາ
ັ . ການຈັດພິທທ
ີ າງສາສະໜາ ທີື່ເກີດຂນຢູ
ທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງແມື່ ນມີຄວາມຈໍາເປນ

ົ ຄອງເມືອງ, ກິດຈະກໍາ
ັ ຈາກບໍ້ານ. ກິດຈະກໍາຢູື່ ໃນບໍ້ານອືື່ນຕໍ້ອງມີການອະນຸມດ
ັ ຈາກອໍານາດການປກ
ຕ ໍ້ອງມີການອະນຸມດ
ໍ້ ນ
ົ ຄອງແຂວງມ ແລະ ກິດຈະກໍາຢູື່ ແຂວງແມື່ ນການອະນຸມດ
ັ ຈາກອໍານາດການປກ
ັ ຈາກຂັນສູ
ຢູື່ເມືອງຕ ໍ້ອງການອະນຸມດ
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນເພືື່ອທົບທວນ, ກວດກາ
ີ ງັ ໝົດລື່ວງໜໍ້າ ໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້
ກາງ. ກຸື່ ມສາສະໜາຕໍ້ອງສົື່ງແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປທ
ົ ກະຕິອື່ ນໆ.
ັ ນອກເໜືອຈາກກິດຈະກໍາປກ
ື
ແລະ ອະນຸມດ

ໍ້
ເຮືອນທີື່ໃຊໍ້ເຮັດການນະມັດສະການທັງໝົດ ຕໍ້ອງຂືນທະບຽນຕາມລະບຽບກົ
ດໝາຍ. ກິດຈະກໍາການບໍາລຸ ງຮັກສາ,
ັ ຈາກກະຊວງພາຍໃນຕາມແຕື່ລະ
ການບູລະນະ ແລະ ການກໍື່ສໍ້າງໃນສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການອະນຸມດ

ໍ້
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນອາດຈະໃຫໍ້ຄວາມຄິດເຫັນກື່ ຽວກັບການກໍື່ສໍ້າງ, ການດູແລ ແລະ ບໍາລຸ ງຮັກສາ
ຂັນ.
ອໍານາດການປກ
ໍ້ ບຂອງພວກເຂົາເຈົາໃຫໍ້
ໍ້ ກບ
ໍ້ າທີື່ຂັນເມື
ໍ້ ອງ ແລະ ແຂວງ ເພືື່ອ
ົ ການຄົນພົ
ັ ເຈົາໜໍ້
ສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາ, ນໍາສະເໜີຜນ
ໍ້
ັ ກິດຈະກໍາຕື່ າງໆທີື່
ພິຈາລະນາ, ແລະ ຫງັ ຈາກນັນໍ້ ໃຫໍ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຄົນຄວໍ້
າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ໃນສະຖານທີື່ທາງສາສະໜາ.
ປະຕິບດ

ັ ຄະນະນັກບວດຫາຍກວື່າສາມເດືອນ ຕໍ້ອງຮັບການອະນຸມດ
ົ ຄອງບໍ້ານ ແລະ
ັ ຈາກອໍານາດການປກ
ບຸ ກຄົນທີື່ບວດເປນ
ໍ້
ົ ຄອງ ຫ ື ຜົວ/ເມຍ (ຖໍ້າມີ). ສໍາລັບ
ໍ້ ກ
ເມືອງ, ການຕົກລົງເຫັນດີຈາກການຈັດຕັງທາງສາສະໜາ
ແລະ ການເຫັນດີຈາກຜູ ປ
ົ ຄອງບໍ້ານ, ຜູ ໍ້
ັ ການຕົກລົງເຫັນດີຈາກອໍານາດການປກ
ການບວດໄລຍະເວລາໜໍ້ອຍກວື່າສາມເດືອນ ແມື່ ນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ໍ້ າລັບຊາວພຸ ດທະສາສະໜາໂດຍສະເພາະ, ຍ ໍ້ອນວື່າຜູ ຊ
ົ ຄອງ ຫ ື ຄູື່ສົມລົດ (ຖໍ້າມີ). ການກໍານົດເງື່ ອນໄຂໄລຍະສັ
ື
ໍ້ າຍ
ປກ
ນສໍ
ໍ້
ັ ສໍາມະເນນຢື່າງໜໍ້ອຍໜື່ ງຄັງໃນຊີ
ິ ຂອງຕົນ, ເຊິື່ງໂດຍທົື່ວໄປໜໍ້
ຖືສາສະໜາພຸ ດທຸກຄົນ ຖືກຄາດຫວັງໃຫໍ້ບວດເປນ
ວດ
ອຍກວື່າສາມເດືອນ.
ັ ການເດີນທາງຂອງຄະນະນັກບວດ ແລະ ຄູສອນສາສະ
ກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕໍ້ອງອະນຸມດ
ໜາທີື່ເດີນທາງໄປຕື່າງປະເທດເພືື່ອການສກສາທາງວິຊາການ.
ັ ຈາກກະຊວງສກສາ. ອົງການທາງສາ
ໂດຍທົື່ວໄປ, ນັກສກສາທີື່ໄປຕື່າງປະເທດ ເພືື່ອການສກສາຕໍ້ອງຮັບການອະນຸມດ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ຈາກຂະແໜງການພາຍໃນ ຕາມແຕື່ລະ
ສະໜາທີື່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຢູື່ ຕື່າງປະເທດຕອໍ້ ງໄດໍ້ຮບ
ລະດັບຄຸ ໍ້ມຄອງທໍ້ອງຖິື່ນໃຫໍ້ເໝາະສົມໃນປະເທດລາວ.

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ື່ ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ຈະໃຫໍ້ການສກສາ ແລະ ພົບກັບຜູ ນ
ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ, ນັກບວດ, ຄູອາຈານ ແລະ
ເຈົາໜໍ້າທີ
ສະມາຊິກ ເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄື່ອງທາງດໍ້ານລະບຽບກົດໝາຍ, ຈຸດປະສົງແມື່ ນເພືື່ອຫຸ ດຜື່ອນຄວາມເຄັື່ງຕງຂອງ

ໍ້ າທີື່ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ
ຊົນເຜົື່າ ແລະ ສາສະໜາ ແລະ "ປະກອບສື່ວນໃຫໍ້ແກື່ ການພັດທະນາປະເທດ." ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ຕໍາຫວດ ຫ ື
ອາດຈະຟງັ ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງຊຸມຊົນທາງສາສະໜາ ເພືື່ອເຮັດວຽກຮື່ວມກັບເຈົາໜໍ້
ື່ ອືື່ນກື່ ຽວຂໍ້ອງ ເພືື່ອສືບສວນ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂບັນຫາ.
ໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ

ລັດຖະບານຄວບຄຸ ມເອກະສານລາຍລັກອັກສອນ ສໍາລັບການບໍລໂິ ພກຂອງມະຫາຊົນ, ລວມທັງການນໍາໃຊໍ້ເພືື່ອສາດສະ
ໜາ. ດໍາລັດວື່າດໍ້ວຍສາສະໜາປີ 2016 ໄດໍ້ກໍານົດລະບຽບການນໍາເຂົາໍ້ ແລະ ພິມເອກະສານທາງສາສະໜາ ແລະ ການ

ື ໍ້ ເອກະສານ, ຮູ ບສັນຍາລັກ ແລະ ເຄືື່ອງໝາຍຂອງສາສະໜາຕື່ າງໆ. ກະຊວງພາຍໃນ ອາດຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ກຸື່ມ
ຜະລິດປມ,
ໍ້ ນເປນ
ໍ້ ື່ າງແທໍ້ຈງິ , ເພືື່ອແກ ໍ້ໄຂ
ັ ໍ້ ນ
ື ວື່າ ເອກະສານທີື່ນໍາເຂົາແມື່
ັ ຕົວແທນຂອງສາສະໜາເຂົາເຈົາຢ
ສາສະໜາທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງຢງຢ
ໍ້ ື່ ມີຄຸນຄື່າ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ໃນປະເທດ. ກົດໝາຍຫໍ້າມນໍາເຂົາໍ້
ບັນຫາຄວາມຖືກຕໍ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊໍ້ເອກະສານນໍາເຂົາທີ
ິ ທີື່ບໍື່ໄດໍ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ ື ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກທາງສາສະໜາ.
ຫ ື ສົື່ງອອກໜັງສືພມ

ີ າໍ ທາງ
ດໍາລັດປີ 2016 ກື່ າວວື່າລັດຖະບານອາດຈະສືບຕໍື່ສະໜັບສະໜູນສະຖານທີື່ທາງພຸ ດທະສາສະໜາ, ລວມເອົາພິທກ
ໍ້
ັ ອົງປະກອບຂອງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທາງ
ີ າໍ ຂອງລັດ, ແລະ ສົື່ງເສີມພຸ ດທະສາສະໜາເປນ
ສາສະໜາພຸ ດເຂົາໃນພິ
ທກ
ັ ສາສະໜາຫກ
ັ ຂອງປະເທດ.
ເອກະລັກດໍ້ານຈິດວິນຍານຂອງປະເທດ ແລະ ເປນ
ັ ຕ ໍ້ອງມີ
ັ ດາພະສົງຊາວພຸ ດ ໃຫໍ້ມບ
ີ ດ
ັ ປະຈໍາຕົວ ແລະ ພະສົງຂອງສາສະໜາອືື່ນໆຈໍາເປນ
ດໍາລັດປີ 2016 ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ບນ
ໍ້
ັ ໍ້ ນ
ື ເພືື່ອພິສູດວື່າ ພວກເຂົາເຈົາໄດໍ້ຮັ
ໃບຢງຢ
ບການຝກອົບຮົມທາງສາສະໜາຢື່າງຖືກຕ ໍ້ອງ.
ັ ສະມາຊິກຂອງສັນຍາສາກົນ ກື່ ຽວກັບ ສິດທິພນ
ົ ລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງທີື່ກໍານົດໄວໍ້ໃນມາດຕາ 18
ປະເທດລາວເປນ
ັ ການອະນຸຍາດ ຫ ື ຊຸກຍູ ໍ້ກິດຈະກໍາໃດໆໂດຍທາງກົງຫທ
ື າງອໍ້ອມ
ກື່ ຽວກັບສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ຈະບໍື່ຖືວື່າເປນ
ເພືື່ອບັງຄັບ ຫ ື ກົດດັນບຸ ກຄົນທີື່ເຊືື່ອຖື ຫ ື ບໍື່ເຊືື່ອຖື ໃນສາສະໜາ ຫ ື ປື່ຽນແປງສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊືື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ
ແລະ ການກະທໍາທັງໝົດທີື່ເຮັດ ກໍື່ໃຫໍ້ເກີດການແບື່ງແຍກ ແລະ ການຈໍາແນກລະຫວື່າງບັນດາກຸື່ ມຊົນເຜົື່າ ແລະ ກຸື່ ມສາ
ສະໜາ ແມື່ ນບໍື່ສອດຄື່ອງກັບມາດຕາດັື່ງກື່ າວ.
ັ ຂອງລັດຖະບານ
ການປະຕິບດ
ົ ຄອງທີື່ດໍາເນີນຕໍື່ກັບສະມາຊິກຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ ໂດຍພະຍາຍາມ
ົ ລາຍງານກື່ ຽວກັບອໍານາດການປກ
ສະຫຸ ບຫຍໍ:ໍ້ ມີບດ

ັ ໄໝ. ບັນດາຜູ ນ
ໍ້ າໍ ຂອງສາສະໜາເຜົື່າສື່ວນ
ບັງຄັບໃຊໍ້ການຍົກເລີກ, ການຈໍາຄຸ ກ, ການຈັບກຸ ມ, ການຄຸ ມຂັງ ແລະ ການປບ
ໍ້ ື່ ເກີດຂນກັ
ໍ້ ບ ກຸື່ ມ
ໍ້ ຮບ
ັ ຮູ ກ
ໍ້ ື່ ຽວກັບບັນດາເຫດການປະເພດເຫື່ ານີ
ົ ທີ
ນ ໍ້ອຍທີື່ໄດໍ້ຮັບການຍອມຮັບກື່ າວວື່າ ພວກເຂົາເຈົາໄດໍ້

ີ ື່ ຜ
ື ໍ້
ີ ື່ ານມາ ແມື່ ນມີໜອໍ້ ຍ; ອີງຕາມກໍລະນີສື່ວນຫາຍ
ຊາວບໍ້ານທີື່ໄດໍ້ປື່ຽນໄປເຫອມໃສໃນສາສະໜາຄຣິ
ດສຕຽນໃນຊຸມປທ
ັ ໃໝ ແລະ/ຫ ື ປື່ອຍອອກມາ. ບຸ ກຄົນທີື່ຖືກຈັບ ຫ ື ຖືກກັກຂັງ ໄດໍ້ຮບ
ົ ປອ
ໍ້ ງໜໍ້ອຍ ພາຍ
ໍ້ ື່ ຖື
ີ ກຈັບໄດໍ້ຖກ
ື ປບ
ັ ການປກ
, ຜູ ທ
ໍ້ ື່ ປື່ອຍຕົວ.
ັ ໄລຍະເວລາດົນນານ ໂດຍບໍື່ມີການສືບສວນ ແລະ ຫງັ ຈາກນັນກໍ
ໍ້ ດ
ົ ໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກກັກຂັງເປນ
ໃຕກ
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນ ລາຍງານວື່າໄດໍ້ນາບຂູື່ ຜູ ຖ
ໍ້ ື່ າ ຈະຂັງຄຸ ກ ຫ ື ຂັບໄລື່ອອກຈາກບໍ້ານ
ໍ້ ສ
ື າສະໜາໂປແຕັສຕັງວ
ໃນບາງກໍລະນີເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ຂັນເມື
ໍ້ ອງໃນແຂວງຫົວພັນຂັບໄລື່ ຊາວຄຣິດສ
ັ ຕາມຄໍາສັື່ງ. ຕົວຢື່າງ, ເຈົາໜໍ້
ຂອງພວກເຂົາຖໍ້າພວກເຂົາບໍື່ປະຕິບດ
ັ ຊາວມົງໍ້ ອອກຈາກໝູື່ບໍ້ານຂອງເຂົາ ແລະ ແນະນໍາວື່າພວກເຂົາຈະກັບໄປບໍ້ານຂອງພວກເຂົາໄດໍ້ ຖໍ້າ
ຕຽນ 26 ຄົນທີື່ເປນ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ບາງຄົນໃນທໍ້ອງຖິື່ນໄດໍ້ຖື່ວງດງເອກະສານທີື່ຈໍາເປນ
ັ ເຊັື່ນ:
ພວກເຂົາປະຖິມສາສະໜາຄຣິ
ດສຕຽນ.
ເຈົາໜໍ້
ໃບ

ື ະຕິເສດການ
ອະນຸຍາດນໍາໃຊໍ້ທີື່ດິນຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນ ເພືື່ອບັງຄັບໃຫໍ້ພວກເຂົາປະຕິເສດຄວາມສັດທາຂອງເຂົາ ຫປ
ໍ້ ບລັດຖະບານໄດໍ້ກື່າວວື່າ ການມອບສິດຂອງລັດຖະບານລົງສູື່
ໍ້
ອອກໜັງສືເດີນທາງ. ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນທີື່ບໍື່ຂືນກັ

ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນ, ບາງຄົນໄດໍ້ລາຍງານພວກເຂົາບໍື່ຮູ ໍ້ ກື່ ຽວກັບກົດໝາຍ
ົ ນໃຫໍ້ເກີດການຂົື່ມເຫັງໂດຍເຈົາໜໍ້
ທໍ້ອງຖິື່ນ ໄດໍ້ສື່ ງຜົ
ົ ປອ
ໍ້ ງສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ຫບ
ື ື່ ຕໍ້
ໍ ອງການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍດັື່ງກື່ າວ. ກຸື່ ມສາສະໜາໄດໍ້ກື່າວ
ແລະ ນະໂຍບາຍປກ
ໍ້ ື່ ໃນໝູື່ບໍ້ານຫື່າງໄກສອກຫກ
ີ . ອໍານາດ
ວື່າ ສື່ວນຫາຍ, ຖໍ້າບໍື່ແມື່ ນທັງໝົດ, ກໍລະນີຂອງການລື່ວງລະເມີດໄດໍ້ເກີດຂນຢູ
ໍ້ ື່ ຖືວື່າການເຮັດນະມັດສະການຢູື່ ເຮືອນແມື່ ນຜິດກົດໝາຍ, ໃນຂະນະທີື່ກຸື່ ມຜູ ຖ
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນໃນຫາຍໆພືນທີ
ໍ້ ສ
ື າ
ການປກ
ໍ້ ລາຍງານວື່າ ບາງຄັງພວກເຂົ
ໍ້
ັ ການອະນຸຍາດສໍ້າງໂບດໃໝື່. ມີຫາຍກວື່າສາມສື່ວນ
ສະໜາໂປແຕັສຕັງໄດໍ້
າບໍື່ສາມາດໄດໍ້ຮບ
ສີື່ຂອງການຊຸມນຸມຂອງສະມາຊິກ LEC ທົື່ວປະເທດບໍື່ມີໂບດຖາວອນ ແລະ ດໍາເນີນການນະມັດສະການຢູື່ບໍ້ານ.
ໍ້ າທີື່ຈັບກຸ ມນັກບວດສາສະໜາຄຣິດສຕຽນຫໍ້າຄົນ ໃນແຂວງອັດຕະປື ໃນຂໍຫາເດີ
ໍ້
ໃນເດືອນກຸ ມພາເຈົາໜໍ້
ນທາງອອກໄປ
ັ ການອະນຸຍາດກື່ ອນ ເພືື່ອປື່ຽນສາສະໜາ ແລະ ຂໍ້າມຊາຍແດນຫວຽດນາມ
ນອກເຂດແດນບໍ້ານຂອງຕົນໂດຍບໍື່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ຈື່າຍຄື່າ "ປບ
ໍ້ າທີື່ໄດໍ້ປື່ອຍພວກເຂົາຫງັ ຈາກສອງສາມອາທິດ ພາຍຫງັ ຈາກກຸື່ ມນີໄດໍ້
ັ ໄໝ" ທັງໝົດ
ແລະ ກັບຄືນມາ. ເຈົາໜໍ້
57,4 ລໍ້ານກີບ (6,900 ໂດລາ).
ໍ້ າທີື່ໄດໍ້ກກ
ໍ້ ງກັນ
ັ ຂັງຊາວຄຣິດສຕຽນ 4 ຄົນ ຢູື່ທີື່ຫໍ້ອງການປອ
ເດືອນຕຸ ລາໃນເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫວງພະບາງ, ເຈົາໜໍ້
ໍ້ ນຈາກຜູ ນ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາຢູື່ແຂວງວຽງ
ຄວາມສະງ ົບເມືອງ ນ ໍ້ອຍກວື່າໜື່ ງມື ໍ້ ຍ ໍ້ອນຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຂົາ, ອີງຕາມຂໍມູ
ື່ ຢູື່ ໃນແຂວງຫວງພະບາງພະຍາຍາມກົດດັນຜູ ຕໍ້ ດ
ໍ້
ິ ວ
ົ ຄົນໜື່ ງຢູື່ໃນເມືອງຫື່າງ
ິ ຢາເສບຕິດທີື່ໄດໍ້ຮັບການປື່ ນປ
ຈັນ. ເຈົາໜໍ້າທີ

ໍ້
ໍ້
ໍ້
ີ , ຊົນເຜົື່າຂະມຸ , ບໍ້ານຫໍ້ວຍໂນ ເພືື່ອໃຫໍ້ປະຖິມສາສະໜາຄຣິ
ໄກສອກຫກ
ດສຕຽນ ຫ ື ບໍື່ດັື່ງນັນຈະຖື
ກຂໍຫາຢາເສບຕິ
ດ.
ື່ ໄດໍ້ກັກຂັງຜູ ກ
ໍ້
ໍ້
ັ ໃໝ 3.5 ລໍ້ານກີບ ($ 420). ບັນດາຜູ ເໍ້ ຖົາໃນບໍ້
ໍ້ ື່ ຽວສາມອາທິດຈົນກື່ ວາຜູ ກ
ໍ້ ື່ ຽວໄດໍ້ຈື່າຍຄື່າປບ
ເຈົາໜໍ້າທີ
ານ

ໍ້
ດຽວກັນພະຍາຍາມທີື່ຈະກົດດັນໃຫໍ້ຊາວ ຄຣິດສຕຽນອີກສາມຄົນປະຖິມສາສະໜາຂອງເຂົ
າ, ໃນຂະນະທີື່ມີລາຍງານ
ໍ້ ໍ້ອນຖືກຄວາມກົດດັນໃນປທ
ໍ້ າທີື່ຂອງລັດຖະບານຂັນແຂວງ
ໍ້
ໍ້ ນກາງ
ີ ື່ ຜ
ີ ື່ ານມາ. ເຈົາໜໍ້
ວື່າອີກສີື່ຄົນໄດໍ້ປະຖິມຍ
ແລະ ຂັນສູ
ີ ື່ ສາມາດປະຕິ
ໍ
ັ ຕາມຄໍາຮໍ້ອງຂໍການຊື່ວຍເຫອ
ື ຂອງຜູ ນ
ໍ້ າໍ ຄຣິດສຕຽນທໍ້ອງຖິື່ນ;
ໃນທໍ້າຍປບ
ບດ
ໍ້
ບັງຄັບເຈດຈໍານົງຂອງຜູ ເໍ້ ຖົາໃນບໍ້ານ.

ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນຍັງສືບຕໍື່
ເຈົາໜໍ້

ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາໄດໍ້ລາຍງານວື່າ
ື່ ວງວັນຄຣິດສມາດກື່ ຽວກັບການຄຸ ມຂັງ
ໃນເດືອນທັນວາຜູ ນ
ເຫດການທີື່ເກີດຂືນໃນຊ
ໍ້ ື່ ວມກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຢູື່ນອກທໍ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນ. ໃນບາງ
ຊາວຄຣິດສຕຽນ ທີື່ເດີນທາງໂດຍບໍື່ໄດໍ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົາຮ

ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານໄດໍ້ຕໍານິຊາວຄຣິດສຕຽນ ທີື່ຊຸມນຸມກັນໃນເຮືອນສື່ວນຕົວເພືື່ອສະຫອງວັນຄຣິດສມາດ
ເຫດການ, ເຈົາໜໍ້
ັ 6 ຄົນທີື່ນັບຖືສາໜາຄຣິດສຕຽນທີື່
ໂດຍບໍື່ໄດໍ້ຮັບອະນຸຍາດກື່ ອນ. ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຕໍາຫວດທໍ້ອງຖິື່ນໄດໍ້ຈບ
ໍ້ າທີື່ຂັນສູ
ໍ້ ນກາງໄດໍ້ຂໍໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້າ
ໍ້
ັ ອະນຸຍາດ ເພືື່ອຈຸດປະສົງທາງດໍ້ານສາສະໜາ. ເຖິງແມື່ ນວື່າເຈົາໜໍ້
ເດີນທາງໂດຍບໍື່ໄດໍ້ຮບ
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017

ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ົ ຄອງບໍື່
ທີື່ແຂວງປື່ອຍປະຊາຊົນ 6 ຄົນທີື່ຖືກຈັບກຸ ມ ຫງັ ຈາກການຈື່ າຍເງ ິນຄື່າທໍານຽມຂອງສານແລໍ້ວ, ອໍານາດການປກ
ົ ຄອງແຂວງຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ນກ
ັ ໂທດແຕື່ ລະຄົນຈື່ າຍເງ ິນ 6 ລໍ້ານກີບ
ໄດໍ້ປື່ອຍຕົວນັກໂທດໃນທໍ້າຍປີ. ອໍານາດການປກ
ັ ໄໝຂອງອໍານາດການປກ
ົ ຄອງແຂວງເປນ
ັ ເງື່ ອນໄຂການປ
ື່ ອຍຕົວ. ຜູ ນ
ື
ໍ້ າໍ ສາສະໜາໄດໍ້ລາຍງານ
(730 ໂດລາ) ໃນການປບ
ວື່າມີຫາຍເຫດການຕື່າງໆໃນທົື່ວປະເທດທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບບັນຫາການຂາດການຂໍອະນຸຍາດກື່ ອນການເດີນທາງ;
ໍ້
ື
ື່ ວນໃຫຍື່ ໄດໍ້ຖືກແກ ໍ້ໄຂພາຍໃນຊົື່ວໂມງຂອງເຫດການທີື່ເກີດຂນ.
ກໍລະນີອື່ ນໆສ

ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາຢູື່ວຽງຈັນ ໄດໍ້ລາຍງານວື່າ ໃນບໍ້ານຫໍ້ວຍປຸື່ ງ ແລະ ຫີນແປນ ແຂວງຫວງພະບາງ, ເຈົາໍ້
ໃນເດືອນກຸ ມພາຜູ ນ
ື່ ອຖືສາສະໜາຄຣິດສຕຽນຂອງພວກເຂົາ ບໍື່
ໍ້
ໜໍ້າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນບອກໃຫໍ້ຄອບຄົວຊົນເຜົື່າຂະມຸ ແລະ ມົງອອກຈາກການເຊື

ໍ້
ໍ້ ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ເລີື່ມບອກພວກເຂົາຍ ໍ້າຍໄປ
ດັື່ງນັນຈະຖື
ກຂັບໄລື່ອອກຈາກບໍ້ານ. ເມືື່ອຄອບຄົວປະຕິເສດທີື່ຈະເຮັດແນວນັນ,
ໍ້ າທີື່ບື່ອນອືື່ນໆພັດສັື່ງໃຫໍ້ຄອບຄົວເຫື່ ານັ
ໍ້ ດ ຢູື່ຊາຍແດນຂອງແຂວງ. ພວກເຂົາສັື່ງໃຫໍ້ຄອບຄົວ
ົ ນຢຸ
ແຂວງອືື່ນ, ແຕື່ເຈົາໜໍ້

ໍ້ າທີື່ໄດໍ້ກນ
ໍ້ ດການຜະລິດໃນທີື່ດິນຂອງພວກ
ັ ບໍື່ໃຫໍ້ພວກເຂົາ ເຂົາເຮັ
ກັບຄືນໄປບໍ້ານຂອງພວກເຂົາ, ແຕື່ຫງັ ຈາກນັນໍ້ ເຈົາໜໍ້
ື່ ໄດໍ້ກກ
ໍ້
ັ ເອົາໃບອະນຸຍາດໃຫໍ້ນາໍ ໃຊໍ້ທື່ ດິ
ີ ນ ເພືື່ອພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫໍ້
ເຂົາເພືື່ອປູກພືດ. ໃນແຕື່ລະກໍລະນີ, ເຈົາໜໍ້າທີ
ີ ສາສະໜາ, ແລະພຽງແຕື່ອະນຸຍາດໃຫໍ້ພວກເຂົາເກັບຮັກສາເອກະສານທະບຽນບໍ້ານ ເພືື່ອໃຫໍ້ພວກ
ຍົກເລີກການເຊືື່ ອຖື
ເຂົາສາມາດຍ ໍ້າຍໄປບື່ອນອືື່ນ. ໃນທີື່ສຸ ດ, ຄອບຄົວທີື່ຖືກກະທົບສື່ວນໃຫຍື່ ໄດໍ້ເລືອກທີື່ຈະຍົກຍ ໍ້າຍຖິື່ນຖານໄປຢູື່ບໍ້ານອືື່ນ

ໍ້
ື່
ໍ້
ໃນແຂວງ ແລະ ຄອບຄົວໜື່ ງໄດໍ້ປະຖິມສາສະໜາຄຣິ
ດສຕຽນ. ໃນອີກເຫດການໜື່ ງຢູື່ໃກ ໍ້ແຂວງຫວງພະບາງ ເຈົາໜໍ້າທີ
ໍ້ າອິດ, ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ລາວປະຕິເສດສາສະໜາໃໝື່ຂອງລາວ.
ໄດໍ້ກັກຕົວຊາວບໍ້ານທີື່ປື່ຽນໄປຖືສາສະໜາຄຣິດສຕຽນຄັງທໍ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ໄດໍ້ປື່ອຍ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາຄຣິດສຕຽນໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນໄດໍ້ເຂົາໄປໄກື່
ຫງັ ຈາກຜູ ນ
ເກື່ ຍກັບລັດຖະບານ, ເຈົາໜໍ້
ຕົວບຸ ກຄົນດັື່ງກື່ າວ.
ໍ້ າທີື່ຂັນແຂວງ
ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນໃນເດືອນກຸ ມພາ ຢູື່ເມືອງຊອນ, ແຂວງຫົວພັນ, ເຈົາໜໍ້
ອີງຕາມຜູ ນ
ໄດໍ້ຂັບໄລື່ຊາວມົງໍ້ 26 ຄົນທີື່ມາຈາກບໍ້ານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃຫໍ້ຄໍາແນະນໍາວື່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດກັບຄືນໄດໍ້ ຖໍ້າຫາກ

ໍ້
ື່ ຍັງໄດໍ້ກັກເອກະສານສິດທິໃນການນໍາໃຊໍ້ທື່ ດິ
ໍ້
ີ ນຂອງພວກກື່ ຽວ. ເຈົາໍ້
ພວກເຂົາປະຖິມສາສະໜາຄຣິ
ດສຕຽນ. ເຈົາໜໍ້າທີ
ັ ເວລາຫາຍເດືອນ,
ໜໍ້າທີື່ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດທໍ້ອງຖິື່ນ
ໄດໍ້ໃຫໍ້ທີື່ພັກອາໄສຊົື່ວຄາວໃຫໍ້ກຸື່ມດັື່ງກື່ າວໃນເມືອງເປນ
ໍ້ າທີື່ແຂວງ, ລວມທັງສະມາຊິກສະພາ
ີ ຊາວຄຣິ
ີ ໍ້
ແຕື່ ໃນທໍ້າຍປນ
ດສຕຽນຍັງຄົງບໍື່ສາມາດກັບບໍ້ານຂອງພວກເຂົາ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້ ບຄືນ.
ໍ້
ົ ກັ
ແຂວງ, ໄດໍ້ລາຍງານວື່າ ພະຍາຍາມໂນ ໍ້ມນ ໍ້າວຜູ ເໍ້ ຖົາໃນບໍ້
ານໃຫໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ຊາວຄຣິດສຕຽນເຫື່ ານີ
ິ ໍາໄຊ, ຜູ ນ
ໍ້ າໍ ໝູື່ບໍ້ານໄດໍ້ບງັ ຄັບໃຫໍ້ຄອບຄົວ
ອີງຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ໃນເດືອນເມສາ 2016 ຢູື່ ເມືອງຄໍາເກີດ, ແຂວງບໍລຄ
ື ກື່ າວຫາວື່າ ສໍ້າງຄວາມຂັດແຍື່ ງ ແລະ ຂັດຂວາງການໂຮມຊຸມນຸມ
ຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນໃຫໍ້ໜີອອກຈາກບໍ້ານ ຍ ໍ້ອນຖກ
ື່
ໍ້
ັ ຜູ ເໍ້ ຊືື່ອຖືສາສະໜາມີຫາຍກວື່າໜື່ ງສາສະໜາ. ໃນລະຫວື່າງປດ
ີ ື່ ງກື່
ັ າວ ເຈົາໜໍ້າທີ
ຂອງບໍ້ານໂດຍໄດໍ້ແບື່ງບໍ້ານໃຫໍ້ເປນ
ໍ້ ດນໍາໃຊໍ້ທີື່ດິນເພືື່ອສໍ້າງເຮືອນ, ເຮັດ
ທໍ້ອງຖິື່ນໃນບໍ້ານຂອງຄອບຄົວຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນໄດໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ພວກເຂົາຊືສິ
ື່ ນ; ຢື່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ໍ້
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນບໍື່ອອກເອກະສານຂືນທະບຽນຊັ
ສວນ ແລະ ສົື່ງລູກເຂົາໂຮງຮຽນທໍ້ອງຖິ
ບສິນໃໝື່
ໃນທໍ້າຍປ.ີ
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ື່ ລັດຖະບານກື່ າວວື່າປະເທດໄດໍ້ເປດ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ສືບຕໍື່ສະໜອງການຮັບ
ີ ກວໍ້າງໃຫໍ້ສາສະໜາທັງໝົດ, ເຖິງແມື່ ນວື່າເຈົາໜໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ
ໍ້
ັ ທາງການໃຫໍ້ແກື່ ສີື່ກຸື່ ມເທົື່ານັນ.
ັ ກຸື່ ມຂອງນິກາຍສາສະໜາຄຣິດສຕຽນທີື່ໄດໍ້ຂືນໍ້
ຮູ ໍ້ຢື່າງເປນ
LEC ຍັງສືບຕໍື່ຮັບໃຊໍ້ເປນ

ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາລາຍງານວື່າ ຄໍາຮໍ້ອງສະໝັ
ທະບຽນທັງໝົດ ຍົກເວັນກາໂຕລິ
ກ ຫ ື ຄຣິສຕະຈັກຄະນະວັນເສົາ, ເຊິື່ງຜູ ນ
ັ ການຍອມຮັບ. ບັນດານິກາຍສາສະໜາຄຣິດສຕຽນທີື່ບໍື່
ກສໍາລັບກຸື່ ມສາສະໜາຄຣິດສຕຽນໃໝື່ແມື່ ນຍາກທີື່ຈະໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ໄດໍ້ຈົດທະບຽນຈໍານວນໜື່ ງໄດໍ້ພະຍາຍາມຂືນທະບຽນເອກະລາດຈາກ
LEC ເນືື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕື່ າງໃນຄວາມເຊືື່ອ
ີ .ີ ໍ້
ທາງສາສະໜາ; ຄໍາຮໍ້ອງສະໝັກຂອງພວກເຂົາຍັງຄົງລໍຖາໍ້ ໃນທໍ້າຍປນ

ັ ດາສະມາຊິກກຸື່ ມສາສະໜາ ທີື່ບໍື່ໄດໍ້ຈດ
ົ ທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ ຫ ື ອົງການແນວລາວ
ເຖິງວື່າກົດໝາຍຫໍ້າມບໍື່ໃຫໍ້ບນ
ັ ພິທທ
ີ າງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ, ມີລາຍງານວື່າມີຫາຍສາສະໜາໄດໍ້ປະຕິບດ
ັ ແບບງຽບໆໂດຍບໍື່ມີ
ສໍ້າງຊາດ ປະຕິບດ
ັ ທາງການທີື່ແຍກຈາກ LEC ຍັງສືບຕໍື່ເປນ
ັ ເປາໝາຍຂອງ
ົ ໍ້
ການແຊກແຊງ. ກຸື່ ມຄຣິດສຕຽນຊອກຫາການຮັບຮູ ຢໍ້ ື່ າງເປນ
ໍ້ າທີື່ໃນຫາຍໆແຂວງຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ກຸື່ມສາສະໜາເອກະລາດເຂົາຮ
ໍ້ ື່ ວມ LEC. ແຕື່ໃນຫາຍໆພືນໍ້
ການຈໍາກັດ ແລະ ເຈົາໜໍ້
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນໄດໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ໂບດທີື່ບໍື່ໄດໍ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫໍ້ດໍາເນີນການນະມັດສະການ.
ທີື່, ອໍານາດການປກ

ໍ້ ເຫັນວື່າ ຊາວຄຣິດສຕຽນ ເປນ
ັ ຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທີື່ເຕີບໃຫຍື່ ໄວທີື່ສຸ ດ, ແລະ ຊາວ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາໄດໍ້ສືບຕໍື່ຊີໃຫໍ້
ຜູ ນ
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນ ແລະ ປະຊາຊົນທົື່ວ
ຄຣິດສຕຽນລາຍງານວື່າ ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກຫາຍທີື່ສຸ ດ ກັບອໍານາດການປກ

ໍ້ ດ
ັ ເຈນຫາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊື່ ງເຮັດໃຫໍ້ມກ
ີ ານລາຍງານກື່ ຽວກັບຂໍຂັ
ໄປ. ການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາແມື່ ນເຫັນໄດໍ້ຊດ
ໍ້
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນ.
ແຍື່ ງເລືອຍໆ
ກັບຊຸມຊົນທໍ້ອງຖິື່ນ ແລະ ອໍານາດການປກ
ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານທໍ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຂັນສູ
ໍ້ ນກາງໄດໍ້ອ ໍ້າງເຖິງລັດຖະທໍາມະນູນ, ດໍາລັດໃນ
ອີງຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ທັງເຈົາໜໍ້
ັ ເຫດຜົນ
ັ ແລະ ຄວາມກົມກຽວກັນທາງສັງຄົມເປນ
ສະໄໝອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະຈຸບນ
ສໍາລັບການຈໍາກັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະກິດຈະກໍາຂອງບັນດາອົງການ ຄຣິດສ
ຕຽນໃໝື່ ຫ ື ຂະໜາດນ ໍ້ອຍພາຍໃນກຸື່ ມຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ.
ີ ເຜີຍ
ໍ້ າໍ ຊຸມຊົນມຸ ດສລິມ,
ັ ຢື່າງເປດ
ອີງຕາມຜູ ນ
ຊາວມຸ ດສລິມສາມາດປະຕິບດ
ຢູື່ໃນສອງໂບດມຸ ດສລິມທີື່ມີ
ັ ພຽງໂບດມຸ ມສະລິມທີື່ມີຢື່ ູ ໃນປະເທດ. ອີງຕາມສະມາຄົມມຸ ດສລິມ,
ການເຄືື່ອນໄຫວຢູື່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເຊິື່ງເປນ
ໍ້ າທີື່ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນການ
ໍ້ າໍ ຂອງຕົນໄດໍ້ພົບປະກັບເຈົາໜໍ້
ຜູ ນ
ົ ກັບລັດຖະບານ.
ເຮັດວຽກທີື່ມີປະສິດທິຜນ

ລັດຖະບານໄດໍ້ອະນຸຍາດບຸ ກຄົນຈາກປະເທດໄທໃຫໍ້ດໍາເນີນຄໍາສອນ

Tabligh.
ໍ້ ບ
ັ ຖືສາສະໜາຜີມລ
ີ າຍງານວື່າ ໄດໍ້ຮບ
ັ ການແຊກແຊງຈາກລັດຖະບານມີໜອໍ້ ຍຫາຍ, ລັດຖະບານບໍື່ຊຸກຍູ ໍ້
ໃນຂະນະຜູ ນ
ັ ຂອງສາສະໜາຜີທື່ ຖື
ີ ວື່າລໍ້າຫງັ , ອັນຕະລາຍ ຫ ື ຜິດກົດໝາຍ, ເຊັື່ນການປະຕິບດ
ັ ໃນບາງຊົນເຜົື່າທີື່ຂໍ້າ
ການປະຕິບດ
ົ ກະຕິ ຫ ື ຝງັ ສົບຂອງຍາດພີື່ນ ໍ້ອງທີື່ເສຍຊີວດ
ິ ຢູື່ ທາງກ ໍ້ອງຂອງບໍ້ານ.
ເດັກນ ໍ້ອຍ ທີື່ເກີດມາມີຄວາມຜິດປກ

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ຜູ ຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງຊຸມຊົນ ສາສະໜາບາຮາຍ ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫວງພະບາງລາຍງານ
ື່ ທໍ້ອງຖິື່ນ ໂດຍທົື່ວໄປບໍື່ແຊກແຊງ ຫ ື ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງເຂົາ. ໃນເດືອນຕຸ ລາ ສາສະໜາບາຮາຍ ໄດໍ້ຈດ
ໍ້
ັ
ວື່າ ເຈົາໜໍ້າທີ
ໍ້ ື່ ວມຂອງພະນັກງານ
ີ ານເຂົາຮ
ກິດຈະກໍາສາທາລະນະໃນຫໍ້ອງການຝກອົບຮົມຂອງອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ເຊິື່ງໄດໍ້ມກ
ໍ້ ງຈາກບັນດາກະຊວງຕື່າງໆ ແລະ ມີຜູຕ
ໍ້ າງໜໍ້າຂອງຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທີື່ໄດໍ້ຮັບການຮັບຮູ ໍ້ເກືອບທັງໝົດ.
ຂັນສູ

ໍ້ າທີື່ບັງຄັບໃຊໍ້ການຫໍ້າມການປື່ຽນສາສະໜາໃນສະຖານທີື່ສາທາລະນະ, ເຖິງແມື່ ນວື່າໂດຍ
ໍ້ າໍ ສາສະໜາກື່ າວວື່າ ເຈົາໜໍ້
ຜູ ນ
ໍ້
ໍ້ ຽວກັບຄວາມເຊືື່ອຂອງພວກເຂົາຕໍື່ຄົນອືື່ນໃນສະຖານທີື່ສື່ວນຕົວ ຫ ື ໃນໝູື່ເພືື່ອນ. ເຈົາໍ້
ທົື່ວໄປສິື່ງນີຫໍ້າມ
ບຸ ກຄົນທີື່ເວົາກື່
ົ ລະບຽບທີື່ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ບນ
ັ ດາໂຄງການ ຫ ື ກິດຈະກໍານະມັດສະການນອກສະຖານທີື່ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ັ
ໜໍ້າທີື່ບັງຄັບໃຊໍ້ກດ
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນ ຫ ື ຂັນເທິ
ໍ້ ງກື່ ອນ.
ັ ຈາກເຈົາໜໍ້
ການອະນຸມດ
ື່ ຫາວິທກ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ າທີື່ກະຊວງພາຍໃນເວົາວ
ໍ້ ື່ າ
ີ ານຄວບຄຸ ມການນໍາເຂົາເອກະສານທາງສາສະໜາຈາກຕື່
ເຈົາໜໍ້າທີ
າງປະເທດ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ື່ ແຕກຕື່າງ
ພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນວື່າ ເອກະສານທາງສາສະໜາ ທີື່ນໍາເຂົາໍ້ ແລະ ບົດເລືື່ອງຕື່ າງໆອາດປະກອບມີເນືອຫາທີ
ໍ້
ໍ້
ັ ພາຍໃນ ແລະ ບັງຄັບໃຊໍ້ການຄວບຄຸ ມດັື່ງກື່ າວເພືື່ອ "ຫກ
ີ ເວັນຄວາມເຂົ
ຈາກການປະຕິບດ
າໃຈຜິ
ດ".

ື່ ຂັນແຂວງ,
ໍ້
ໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ
ເມືອງ, ທໍ້ອງຖິື່ນ, ພະແນກການຊົນເຜົື່າ ແລະ ສາສະໜາຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ຜູ ຕໍ້ າງໜໍ້າຂອງ
ໍ້ ອງຖິື່ນ ແລະ ຜູ ນ
ໍ້ າໍ ຂອງສາດສະໜາໂປແຕັສຕັງທໍ້
ໍ້ າໍ ຊຸມຊົນບໍື່ໄດໍ້ພົບກັນອີກຫງັ ຈາກການ
ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ, ຜູ ນ
ີ ື່ ຜ
ີ ື່ ານມາ, ເຊິື່ງລວມມີ ໜື່ ງແຫື່ງ ໃນນະຄອນຫວງ
ພົບປະເຈລະຈາໃນປີ 2016 ກື່ ຽວກັບການຮິບເອົາໂບດໃນຊຸມປທ
ີ .ີ ໍ້
ີ ງຄໍ້າງບໍື່ໄດໍ້ຖກ
ື ແກ ໍ້ໄຂໃນທໍ້າຍປນ
ແລະ ບໍື່ຕໍື່າກວື່າແປດແຫື່ງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ກໍລະນີທື່ ຍັ

ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນ, ເທົື່າກັບສາມສື່ວນສີື່ຂອງ
ເນືື່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ ໍ້ງຍາກທີື່ໄດໍ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສໍ້າງຕັງໍ້ ຈາກອໍານາດການປກ
ບັນດາກຸື່ ມ LEC ທົື່ວປະເທດ ບໍື່ມີໂບດຖາວອນ ແລະ ເຮັດການນະມັດສະການໃນບໍ້ານ. ພະແນກສາສະໜາຂອງ
ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ໄດໍ້ສືບຕໍື່ອະນຸຍາດໃຫໍ້ການເຮັດນະມັດສະການໃນບໍ້ານຖືກແທນດໍ້ວຍໂບດທີື່ມີໂຄງສໍ້າງເໝ
ໍ້ ື່ ຖືວື່າ ການເຮັດນະມັດສະການ
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນໃນຫາຍໆພືນທີ
ັ ໄດໍ້; ອໍານາດການປກ
າະສົມ ເມືື່ອເຫັນວື່າສາມາດປະຕິບດ

ັ ກຸື່ ມໃນບໍ້ານແມື່ ນຜິດກົດໝາຍ ຜູ ຕໍ້ າງໜໍ້າກຸື່ ມທາງດໍ້ານສາສະໜາໄດໍ້ກື່າວວື່າ ຂະບວນການອະນຸຍາດກໍື່ສໍ້າງໄດໍ້ເລີື່ມ
ເປນ
ໍ້ ື່ ໃນລະດັບທໍ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຫງັ ຈາກນັນຈໍ
ໍ້ າເປນ
ັ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ຕົນຢູ

ໍ້ ອງ, ຂັນແຂວງ
ໍ້
ໍ້ ນກາງ. ພວກເຂົາກື່ າວວື່າເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນໄດໍ້ນາໍ ໃຊໍ້ຂະບວນການ
ພາຍໃນຕາມລໍາດັບຂັນເມື
ແລະ ຂັນສູ
ດັື່ງກື່ າວເພືື່ອກີດກັນການກໍື່ສໍ້າງໂບດໃໝື່.
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາຫາຍຄົນກື່ າວວື່າ ພວກເຂົາໄດໍ້ຮບ
ັ ຄວາມລື່າຊໍ້າ ໃນເວລາທີື່ຂໍໃບອະນຸຍາດກໍື່ສໍ້າງໂບດ ແລະ ໂດຍລວມ
ຜູ ນ
ັ ຄໍາຕອບຕໍື່ກັບການສະເໜີ. ອີງຕາມອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ, ການຊັກຊໍ້າສື່ວນຫາຍກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບ
ແລໍ້ວແມື່ ນບໍື່ໄດໍ້ຮບ

ເລືື່ອງກົດໝາຍລະບຽບການກໍື່ສໍ້າງ, ຫໃື ນບາງກໍລະນີ ກຸື່ ມຂອງຄອບຄົວຄຣິດສຕຽນໃນບໍ້ານຕ ໍ້ອງການກໍື່ສໍ້າງສອງ ຫ ື
ື່ ທໍ້ອງຖິື່ນຄິດວື່າ ບໍື່ມີເຫດຜົນພຽງພໍທື່ ຈະມີ
ໍ້
ີ
ໍ້ ສ
ື າ
ສາມໂບດ ໃນບໍ້ານຂອງພວກເຂົາ, ຊື່ ງເຈົາໜໍ້າທີ
ໂບດຫາຍກວື່າຈໍານວນຜູ ຖ
ໍ້ ດໃຫໍ້ມຄ
ີ ວາມຂັດແຍື່ ງກັບສາສະໜາອືື່ນ ໃນບໍ້ານທີື່ມີຈາໍ ນວນ
ສະໜາຄຣິດສຕຽນ. ແນວລາວສໍ້າງຊາດກື່ າວວື່າ ສິື່ງນີເຮັ
ໍ້ ານາດການປກ
ົ ຄອງທໍ້ອງຖິື່ນ ບໍື່ໄດໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ການກໍື່ສໍ້າງໂບດເພີື່ມເຕີມ. ແນວລາວ
ວັດວາອາຮາມເທົື່າກັນ, ດັື່ງນັນອໍ
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ສໍ້າງຊາາດໄດໍ້ອໍ້າງເຖິງຕົວຢື່າງໂບດກາໂຕລິກ, ໂບດໂປຣເຕັດສຕັງໍ້ ແລະ ວັດວາອາຮາມຂອງສາສະໜາພຸ ດທີື່ຢູື່ຮື່ວມກັນ
ຢື່າງກົມກຽວກັນ.
ັ ສູ ດທີື່ສອນສາສະໜາພຸ ດ ຢູື່ໂຮງຮຽນຂອງລັດ. ລັດຖະບານ, ຢື່າງໃດກໍຕາມ,
ອີງຕາມກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ, ບໍື່ມີຫກ
ັ ສື່ວນໜື່ ງ ຂອງວັດທະນະທໍາ
ັ ທາງສາສະໜາພຸ ດ ໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດ ເຊິື່ງເປນ
ໄດໍ້ສົື່ງເສີມການສອນຂອງການປະຕິບດ

ັ ຕໍ້ອງປະກອບມີບດ
ົ ຮຽນທີື່ໄດໍ້ສອນໃນວິຫານພະພຸ ດທະສາສະໜາ
ແຫື່ງຊາດ. ການປະຊຸມທາງວັດທະນະທໍາທີື່ຈໍາເປນ
ໍ້
ື່ ໄປ, ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ດໍ້ານການສກສາຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ນກ
ັ ຮຽນທຸກຄົນສວດມົນໃນວັດ
ແລະ ເພືື່ອກ ໍ້າວໄປເຖິງລະດັບຊັນຮຽນຕໍ

ຂອງສາສະໜາພຸ ດ. ນັກສກສາຄຣິດສຕຽນລາຍງານວື່າບໍື່ສະບາຍໃຈກັບການຮຽກຮໍ້ອງດັື່ງກື່ າວ. ກະຊວງສກສາ ແລະ
ໍ ເອົາເດັກນ ໍ້ອຍ ອອກຈາກຫໍ້ອງຮຽນຖໍ້າພວກເຂົາບໍື່ພໍໃຈກັບໂຄງການ. ແຕື່ໃນ
ກິລາ ກື່ າວວື່າພວກເຂົາ ອະນຸຍາດໃຫໍ້ພື່ ແມື່

ັ ຕ ໍ້ອງຜື່ານເພືື່ອສາມາດກ ໍ້າວໄປລະດັບ
ແຂວງຈໍານວນໜື່ ງຢື່າງໃດກໍື່ຕາມ, ບົດຮຽນດໍ້ານວິຊາພຸ ດທະສາສະໜາຍັງຈໍາເປນ
ໍ້ ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນ
ໍ້ ື່ ໄປ, ບາງເທືື່ອກໍຖເື ປນ
ັ ຮູ ບການໜື່ ງໃນການລົງໂທດຂອງນັກຮຽນຄຣິດສຕຽນ. ນີແມື່
ຊັນຕໍ
ັ ຜູ ສ
ັ ເປນ
ໍ້ ະໜອງການສິດສອນ
ກໍລະນີວດ
ເພາະວື່າລັດຖະບານບໍື່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນຂອງລັດ.
ມີບາງ
ັ ເອົານັກຮຽນ ຈາກທຸກນິກາຍສາ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີື່ຕິດພັນກັບກຸື່ ມທາງສາສະໜາຕື່ າງໆໃນທົື່ວປະເທດ ແລະ ໄດໍ້ຮບ
ສະໜາ.
ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານໃດ ທີື່ແມື່ ນຜູ ບ
ໍ້ ື່ ນັ
ໍ ບຖືສາສະໜາພຸ ດ ຫ ື ຜູ ບ
ໍ້ ື່ ໍນັບຖືສາສະ
ກຸື່ ມສາສະໜາໄດໍ້ກື່າວວື່າພວກເຂົາຮູ ວໍ້ ື່ າບໍື່ມີເຈົາໜໍ້
ໍ້ ງໃນລະດັບແຂວງ ຫ ື ລະດັບຊາດ.
ີ ເຜີຍ ຢູື່ ໃນຕໍາແໜື່ງຂັນສູ
ໜາຜີ ຢື່າງເປດ
ໍ້ າທີື່,
ໃນກໍລະນີທື່ ຢຸີ ື່ ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົາໜໍ້
ລັດຖະບານໄດໍ້ບັງຄັບໃຊໍ້ການຫໍ້າມການປື່ຽນສາສະໜາໂດຍຄົນ
ໍ້
ື່ ແວດລໍ້ອມສື່ວນໂຕ
ຕື່ າງປະເທດ, ຊື່ ງລາຍງານວື່າໄດໍ້ສືບຕໍື່ແຜື່ຂະຫຍາຍຢື່າງກວໍ້າງຂວາງ ເຖິງວື່າຈະເກີດຂນໃນສະຖານທີ
ໍ້ າໍ ຄຣິດສຕຽນຈາກຕື່າງປະເທດໄດໍ້ລາຍງານວື່າ ກຸື່ ມນັບຖືສາສະໜາໃນທໍ້ອງຖິື່ນມັກຮໍ້ອງຂໍໃຫໍ້ພວກເຂົາບໍື່
ກໍື່ຕາມ. ຜູ ນ
ໍ້
ີ ເວັນຄວາມຮູ
ໍ້ສກວື່າ ຊາວຕື່ າງປະເທດເຮັດການປື່ຽນສາສະໜາ. ໃນເດືອນ
ຕ ໍ້ອງເຮັດການສວດມົນຈາກເວທີ ເພືື່ອຫກ
ໍ້ າທີື່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດໍ້ກັກໂຕຜູ ນ
ໍ້ າໍ ທື່ຽວຢູື່ຫວງພະບາງ ເມືື່ອຄົນຕື່ າງປະເທດຂອງກຸື່ ມທື່ອງ
ພດສະພາເຈົາໜໍ້
ທື່ຽວຂອງລາວໄດໍ້ແຈກຢາຍເອກະສານທາງສາສະໜາໃຫໍ້ຊາວບໍ້ານບາງຄົນ. ນັກທື່ອງທື່ຽວອອກຈາກປະເທດກື່ ອນທີື່ເຈົາໍ້
ໜໍ້າທີື່ຈະສາມາດຖາມພວກເຂົາໄດໍ້.

ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານໄດໍ້ອະນຸຍາດໃຫໍ້ຊາວລາວ
ີ ເຜີຍ, ເຈົາໜໍ້
ມີການອະນຸຍາດໃຫໍ້ກື່ ອນ ແລະ ບໍື່ມີການປື່ຽນສາສະໜາຢື່າງເປດ
ໍ້ າອິດ. ງານບຸ ນ
ີ ເຜີຍເປນ
ັ ຄັງທໍ
ແລະ ຕື່ າງປະເທດຈັດກິດຈະກໍາສຽງເພງທາງສາສະໜາຢູື່ ສະຖານທີື່ສາທາລະນະຢື່າງເປດ

ໍ້
ັ ຂືນໃນວັ
ດົນຕີຄໍາສອນພະເຍຊູສາກົນໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນໄດໍ້ຈດ
ນທີ 27-29 ເດືອນຕຸ ລາ ທີື່ຕະຫາດກາງຄືນຂອງ
ິ ແລະ ວົງດົນຕີພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດ.
ເຂດເສດຖະກິດບງທາດຫວງ, ມີການສະແດງໂດຍນັກສິລະປນ

ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານແຂວງຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ຜູນ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ ບໍື່ໃຫໍ້ລາຍງານການ
ບັນດາກຸື່ ມສາສະໜາໄດໍ້ກື່າວວື່າ ເຈົາໜໍ້
ໍ້ ອີງຕາມກຸື່ ມສາສະໜາ, ລັດຖະບານ
ັ ການແລກປື່ຽນຄວາມເສລີທາງສາສະໜາຫາຍຂນ.
ຮໍ້ອງທຸກຕໍື່ຕື່າງປະເທດເພືື່ອເປນ
ສູນກາງສືບຕໍື່ຄວາມພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫໍ້ບຸກຄົນທີື່ເຄີຍຖືກຈັບກຸ ມ, ເນລະເທດ, ລົງໂທດ, ຫຸ ດຄວາມສໍາຄັນ ຫ ື ບໍື່ດັື່ງນັນໍ້
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ັ ຜູ ເໍ້ ຄາະຮໍ້າຍຖືກຂົື່ມເຫັງ
ກໍື່ເປນ

ໍ້ ງັ ເກດການ
ຍ ໍ້ອນຄວາມເຊືື່ອຖືທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາອອກຈາກສາຍຕາຂອງຜູ ສ

ສາກົນ.
ໍ້ າທີື່ກະຊວງພາຍໃນລາຍງານວື່າ
ໃນການຈັດການກັບຄວາມຂັດແຍື່ ງໃນທໍ້ອງຖິື່ນກື່ ຽວກັບບັນຫາທາງສາສະໜາ, ເຈົາໜໍ້
ໍ້ ື່ ວມ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ລັດຖະບານຈາກກະຊວງພາຍໃນ
ພວກເຂົາທໍາອິດລໍຖາໍ້ ບັນດາແຂວງ ເພືື່ອແກ ໍ້ໄຂບັນຫາກື່ ອນທີື່ຈະເຂົາຮ
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນບາງຄັງໄດໍ້
ໍ້ ໃຊໍ້ລະບຽບກົດໝາຍຢື່າງບໍື່
ັ ຮູ ໍ້ວື່າ ເຈົາໜໍ້
ແລະ ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ອີກເທືື່ອໜື່ ງໄດໍ້ຮບ
ັ ຈິງ ໄດໍ້ສາໍ້ ງກົດລະບຽບຂອງຕົນທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດ.
ຖືກຕ ໍ້ອງ ຫ ື ໃນຄວາມເປນ

ື່ ແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ ພາຍໃນ ກື່ າວວື່າ ບາງຄັງຄາວພວກເຂົ
ໍ້ ື່ ທີື່ມີເຫດການຂໍຂັ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ດ
ເຈົາໜໍ້າທີ
າສືບຕໍື່ໄປຢຽໍ້ ມຢາມພືນທີ
ໍ້ າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນຮັບຮູ ກ
ໍ້ ື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ
ແຍື່ ງທາງດໍ້ານສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ເພືື່ອແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ ພາຍໃນ ເວົາວ
ໍ້ ື່ າ ພວກເຂົາໄດໍ້ເດີນທາງໄປແຂວງຕື່າງໆເພືື່ອຊຸກຍູ ໍ້ໃຫໍ້ກຸື່ມ
ລັດຖະບານ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ໍ້
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງປະເທດ. ພວກເຂົາຍັງໄດໍ້ຈດ
ັ ຕັງກອງປະຊ
ສາສະໜາປະຕິບດ
ຸ ມຝກອົບຮົມໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້າ

ໍ້ າທີື່ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິເຊືື່ອຖືຫບ
ື ື່ ເຊື
ໍ ື່ ອຖືໃນສາສະໜາ. ໃນ
ທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນ ເພືື່ອອະທິບາຍພາລະບົດບາດຂອງເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ຂັນສູ
ໍ້ ນກາງໄດໍ້ສະໜອງການຝກອົບຮົມໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າທີື່ແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ
ໄລຍະກອງປະຊຸມດັື່ງກື່ າວ, ເຈົາໜໍ້
ົ ຄອງສາສະໜາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມເພືື່ອທົບທວນຄືນ
ພາຍໃນ ກື່ ຽວກັບດໍາລັດປີ 2016 ແລະ ກົດໝາຍອືື່ນໆທີື່ປກ
ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ. ດໍ້ວຍ
ນະໂຍບາຍພືນຖານຂອງພຸ
ດທະສາສະໜາ, ຄຣິດສຕຽນ, ບາຮາຍ, ແລະ ອິດສລາມ ກັບບັນດາຜູ ນ
ໍ້ ບລັດຖະບານສາກົນ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ/ຫ ື ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການທີື່ບໍື່ຂນກັ

ໄດໍ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ການສໍາມະນາຢູື່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນໃນເດືອນມັງກອນ; ແຂວງວຽງ
ໍ້
ຈັນໃນເດືອນກຸ ມພາ ແລະ ສິງຫາ; ແລະໃນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົງສາລີ
, ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນເດືອນ
ັ ກອງປະຊຸມໃນເດືອນທັນວາ ຢູື່ ເມືອງງອຍ, ແຂວງຫວງພະ
ກັນຍາ, ຕຸ ລາ ແລະ ພະຈິກ ຕາມລໍາດັບ. ພວກເຂົາຍັງໄດໍ້ຈດ
ໍ້
ໍ້ .ີ ລັດຖະບານໄດໍ້ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມໃນກາງປີ 2017 ໃນ
ັ ຫາຈໍານວນໜື່ ງເກີດຂືນໃນຕົ
ບາງ, ບື່ອນທີື່ມີບນ
ນປ
ແຂວງຫົວພັນ.
ໍ້
ໍ້ ງັ ເກດການກື່ າວວື່າ ລັດຖະບານໄດໍ້ອະນຸມດ
ັ ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ດໍາລັດປີ 2016 ໄວກື່ ວາການອະນຸມດ
ັ ດໍາ
ຜູ ສ
ບດ
ັ ທາງການໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ັ ການຍອມຮັບຢື່າງເປນ
ລັດໃໝື່ອືື່ນໆ. ກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ັ .
ເຜີຍແຜື່ຂອງລັດຖະບານໂດຍການພິມ ແລະ ເຜີຍແຜື່ດໍາລັດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກື່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ອົງການ INGO ຕື່ າງປະເທດສືບຕໍື່ດໍາເນີນການ
ໃນການຮື່ວມມືກບ
ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາທໍ້ອງຖິື່ນຕະຫອດປ.ີ ການຝກອົບຮົມ
ຝກອົບຮົມໃຫໍ້ແກື່ ພະນັກງານຂັນແຂວງ
ແລະ ເມືອງ ແລະ ຜູ ນ

ໍ້ ື່ ອຊື່ວຍໃຫໍ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ ນ
ື່ ງກັນແລະກັນ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາເຂົາໃຈກົ
ດັື່ງກື່ າວໄດໍ້ຖືກສໍ້າງຂນເພື
ດໝາຍ ແລະ ເຂົາໃຈເຊິ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ ກື່ ຽວກັບການຂັບໄລື່ຄອບຄົວຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍ
ແລະ ເພືື່ອແກ ໍ້ໄຂຄວາມກັງວົນຢື່າງຕໍື່ເນືື່ອງຂອງຜູ ນ
ແລະ ການຍດຊັບສິນຂອງເຂົາຢູື່ ໃນບໍ້ານຕື່າງໆ.

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ື່ ສືບຕໍື່ກື່ າວວື່າ ມີກລ
ໍ້
ັ ຊາວພຸ ດ ຫ ື ຜູ ນ
ໍ ະນີນກ
ັ ໂທດທີື່ເປນ
ໍ້ ບ
ັ ຖືສາສະໜາຜີ ທີື່ປື່ຽນໄປນັບຖືສາສະໜາຄຣິດສຕຽນ
ເຈົາໜໍ້າທີ
ື ປື່ອຍຕົວ ຫ ື ໄດໍ້ຜື່ອນຜັນໂທດ
ໃນຄຸ ກ ໂດຍຫວັງວື່າກຸື່ ມສາສະໜາໃໝື່ຂອງພວກເຂົາອາດຈະກົດດັນໃຫໍ້ພວກເຂົາໄດໍ້ຖກ
ພາຍໃຕ ໍ້ເຫດຜົນທາງສາສະໜາ.
ພາກທີ III. ສະຖານະພາບຂອງການເຄົາລົບສັງຄົມສໍາລັບເສລີພາບທາງສາສະໜາ
ໍ້ ນຂອງຄຣິດສຕຽນໄດໍ້ລາຍງານຄວາມເຄັື່ງຕງລະຫວື່າງ ຊົນເຜົື່າສື່ວນນ ໍ້ອຍບາງກຸື່ ມ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕອບ
ແຫື່ ງຂໍມູ
ໍ້ ງຊັບພະຍາກອນ
ສະໜອງຕໍື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາຊຸມຊົນຄຣິດສຕຽນ ຫ ື ຄວາມຂັດແຍື່ ງກື່ ຽວກັບການເຂົາເຖິ
ພາຍໃນບໍ້ານ.
ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ຖືສາສະໜາໂປແຕັດສະຕັງ,
ການປະຕິເສດໂດຍສະມາຊິກຂອງກຸື່ ມທີື່ບໍື່ແມື່ ນພຸ ດທະສາສະໜາ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນຜູ ນ
ໍ້ ື່ ວມໃນພິທພ
ີ ຸ ດທະສາສະໜາ ຫ ື ສາສະໜາຜີ ສືບຕໍື່ສໍ້າງຄວາມເຄັື່ງຕງໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນບາງກໍລະນີ,
ເພືື່ອເຂົາຮ
ໍ້
ື່ ອຖືຂອງພວກເຂົາ. ຢື່າງໃດກໍຕາມ
ຊາວບໍ້ານໄດໍ້ຂົື່ມຂູື່ ຊາວຄຣິດສຕຽນ ໃຫໍ້ອອກຈາກບໍ້ານຖໍ້າພວກເຂົາບໍື່ປະຖິມຄວາມເຊື

ໍ້ າໍ ກຸື່ ມຄຣິດສຕຽນໄດໍ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ ໍ້ສະມາຊິກຂອງຕົນ ໃຫໍ້ມກ
ີ ານປະນີປະນອມ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫໍ້ພວກເຂົາສະ
, ຜູ ນ
ໍ້ ື່ ວມ. ສະມາຊິກບາງ
ີ ານທາງສາສະໜາພຸ ດ ຫ ື ສາສະໜາຜີ ໃນທໍ້ອງຖິື່ນ ໂດຍພວກເຂົາບໍື່ມີການເຂົາຮ
ໜັບສະໜູນພິທກ
ີ ານປະນີປະນອມດັື່ງກື່ າວ, ຊື່ ງພວກເຂົາກື່ າວວື່າມັນຈະລະເມີດ
ກຸື່ ມຄລິດສຕຽນກື່ າວວື່າ ພວກເຂົາບໍື່ສາມາດເຮັດໃຫໍ້ມກ
ຄວາມເຊືື່ອຖືທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ.
ໍ້ ດແຍື່ ງກັບຜູ ຖ
ັ ບັນຫາຕະຫອດມາ
ໍ້ ສ
ື າສະໜາຜີ ກື່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການຝງັ ສົບຍັງຄົງເປນ
ຊາວຄຣິດສຕຽນກື່ າວວື່າ ຂໍຂັ
ໍ້ ື່ ແຂວງຄໍາມື່ ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄຊຍະບູ ລ.ີ ຜູ ຖ
ໍ້ າໍ ຄຣິດສຕຽນ ກື່ າວເຖິງກໍລະນີທື່ ເກີ
ີ ດຂືນຢູ
ໍ້ ສ
ື າສະໜ
, ແລະ ຜູ ນ
ັ ຂອງຊາວຄຣິດສຕຽນ ທີື່ຝງັ ສົບຂອງພວກເຂົາໃນຂອບເຂດຊາຍ
າຜີບາງຄົນຍັງຄົງມີຄວາມກັງວົນ ກື່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ແດນທີື່ດິນ ຫ ື ໃກ ໍ້ກັບບໍ້ານ, ເຊືື່ອວື່າວິນຍານຂອງຄົນຕາຍຈະນໍາເອົາຄວາມບໍື່ສະຫງ ົບມາສູື່ ບໍ້ານ ແລະ ຄວາມຂັດແຍື່ ງກັບ
ື ເຜົາ.
ວິນຍານໃນບໍ້ານຍ ໍ້ອນວື່າຮື່າງກາຍບໍື່ໄດໍ້ຖກ
ື່ ແລະ
ໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ

ັ
ິ ລາຍງານວື່າຢູື່ ໃນບໍ້ານຫື່າງໄກສອກຫກ
ີ
ໍ້ ື່ ເປ
ີ ນ
ໜັງສືພມ
ທີື່ສະມາຊິກຄອບຄົວນັບຖືສາສະໜາຜີຜູທ
ເດັກນ ໍ້ອຍ ຫ ື ບຸ ດຫານຂອງພວກເຂົາ ທີື່ໄດໍ້ປື່ຽນໄປນັບຖືສາສະໜາຄຣິດສຕຽນ ໄດໍ້ທໍາລາຍ ຫ ື ສໍ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫໍ້
ໍ້ ທີື່ນັບຖືກສາສະໜາຜີກື່າວວື່າ ພວກເຂົາຕໍື່ຕາໍ້ ນສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ ໜ
ໍ້ ຸື່ ມນ ໍ້ອຍ
ພະທາດບູ ຊາຂອງສາສະໜາຜີ. ຄົນເຖົາແກື່
ີ ື່ າງໆ, ລວມທັງການ
ຂອງພວກເຂົາ ທີື່ໄປເຊືື່ອຖືສາສະໜາອືື່ນທີື່ບໍື່ແມື່ ນສາສະໜາຜີ ແລະ ຂົື່ມຂູື່ ພວກເຂົາໂດຍນໍາໃຊໍ້ວິທຕ
ໍ້ າທີື່ຂັນສູ
ໍ້ ນກາງ, ບາງ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົາໜໍ້
ແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ. ອີງຕາມຜູ ນ
ໍ້
ື່ ເກີດໃນສາສະໜາສະເພາະໃດໜື່ ງ, ແຕື່ເປນ
ັ ການຂັດແຍື່ ງລະຫວື່າງຄອບຄົວ ຫ ື ໝູື່ບໍ້ານອືື່ນ. ເຈົາໍ້
ົ ອາດຈະບໍ
ບັນຫາເຫື່ ານີ
ໍ້
ໍ້ ແໍ້ ກື່ ອາດຈະແກ ໍ້ໄຂບັນຫາເຫື່ ານີ
ົ ສະເພາະໜໍ້
ໜໍ້າທີື່ທໍ້ອງຖິື່ນ ຫ ື ຜູ ເໍ້ ຖົາຜູ
າ ກື່ ຽວກັບຄວາມແຕກຕື່ າງທາງສາສະໜາແທນທີື່
ໍ້ ບາງຄັງແມື່
ໍ້ າເນີດຂອງບັນຫາທີື່ເກີດຂືນ.
ໍ້ ນຍາກສໍາລັບຜູ ທ
ໍ້ ື່ ຢູ
ີ ື່ ໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ທີື່ຈະຈໍາແນກຄວາມ
ຈະຊອກຕົນກໍ
ັ ເລືື່ອງຂອງສາສະໜາ.
ແຕກຕື່ າງຂອງບັນຫາທີື່ໄດໍ້ລາຍງານວື່າເປນ
ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາບາງຄົນ ເຫັນດີບາງສື່ວນກັບເຫດຜົນຂອງ "ຄວາມປອງດອງໃນສັງຄົມ" ຂອງລັດຖະບານສໍາລັບການ
ຜູ ນ
ໍ້ ື່ າຄວາມເຂົາໃຈຜິ
ໍ້
ຕິດຕາມ ແລະ ການຄວບຄຸ ມກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ. ພວກເຂົາເວົາວ
ດຍັງສືບຕໍື່ເກີດຂືນໍ້ ເຊິື່ງພວກເຂົາ
ໍ້ ື່ າແມື່ ນຍ ໍ້ອນການສກສາຕໍື່າ ໃນເຂດຫື່າງໄກສອກຫກ
ໍ້
ີ ຂອງປະເທດ ແລະ ຜູ ນ
ໍ້ ບ
ັ ຖືສາສະໜາຜີບາງຄົນບໍື່ເຄີຍພົບພໍສາ
ເວົາວ
ສະໜາອືື່ນທີື່ບໍື່ແມື່ ນສາສະໜາຜີມາກື່ ອນ.

ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸື່ ມສາສະໜາ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນພາສາອັງກິດຈໍານວນໜື່ ງ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ື່ ນໆ ໃນວັດພະພຸ ດທະສາສະໜາເຊິື່ງ
ັ ຄໍາສອນທາງສາສະໜາ ແລະ ຫົວຂໍອື
ຕື່ າງໆຢູື່ຕື່າງປະເທດ. ເດັກຊາຍຫາຍຄົນໄດໍ້ຮບ

ົ ບາດໃນປະເພນີການຮຽນ ໃນຊຸມຊົນຂະໜາດນອໍ້ ຍ ທີື່ມີການຈໍາກັດ ຫ ື ບໍື່ມີການສກສາສາມັນ. ສອງ
ສືບຕໍື່ມີບດ
ວິທະຍາໄລພຸ ດທະສາສະໜາ ແລະ ສອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໃຫໍ້ການຝກອົບຮົມທາງສາສະໜາສໍາລັບເດັກນ ໍ້ອຍແລະຜູ ໍ້
ໍ້
ັ ຕັງການສ
ໃຫຍື່ . ສາສະໜາຄຣິດສຕຽນ, ໂດຍສະເພາະແມື່ ນ LEC ແລະ Seven-day Adventists, ໄດໍ້ຈດ
ກສາທາງ
ສາສະໜາສໍາລັບເດັກນ ໍ້ອຍ ແລະ ໄວຫນຸື່ ມ. ກຸື່ ມສາສະໜາບາຮາຍ ໄດໍ້ຝກອົບຮົມທາງສາສະໜາສໍາລັບເດັກນ ໍ້ອຍ ແລະ
ັ
ຜູ ໃໍ້ ຫຍື່ . ໂບດກາໂຕລິກ ດໍາເນີນຄະນະສກສາສາດຢູື່ ແຂວງຄໍາມື່ ວນ ເພືື່ອນັກສກສາທີື່ມີລະດັບສູງໃນການສກສາດໍ້ານປດ
ຊະຍາ ແລະ ທິດສະດີສໍາລັບ 2 ຫາ 10 ປ.ີ ຊຸມຊົນມຸ ດສະລິມໄດໍ້ນໍາສະເໜີການຝກອົບຮົມການສກສາທີື່ຈໍາກັດ.

ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງກຸື່ ມຊົນເຜົື່າ ທີື່ກື່ ຽວຂໍ້ອງກັບສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຍຸ ກສົງຄາມຫວຽດນາມ ກື່ າວວື່າພວກເຂົາ
ໍ້
ັ ສາສະໜາຂອງ
ຮູ ໍ້ສກຖືກປະຖິມໄວໍ້ໂດຍສະຫະລັ
ດ ແລະ ໄດໍ້ປະຕິເສດນັບຖືສາສະໜາຄຣິດສຕຽນ ເຊິື່ງເຂົາຖືວື່າເປນ
ໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ເກີດບັນຫາຢູື່ ໃນເຂດຫື່າງໄກສອກຫກ
ໍ້ າງຄວາມກົດດັນ
ີ ທີື່ຊຸມຊົນຊົນເຜົື່າເຫື່ ານີ
ົ ສໍ້
ອາເມລິກາ. ຄວາມຮູ ໍ້ສກນີໄດໍ້
ເພີື່ມເຕີມໃສື່ຊາວ ຄຣິດສຕຽນ, ລວມທັງຄອບຄົວ ແລະ ເພືື່ອນບໍ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ.
ພາກ IV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການມີສື່ວນຮື່ວມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ
ື່ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້ມພ
ໍ້
ີ ະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ສໍາລັບສິດເສລີພາບໃນ
ເຈົາໜໍ້າທີ
ການເຊືື່ອຖືສາສະໜາ ແລະ ການປະຕິຮູບລະບຽບກົດໝາຍກື່ ຽວຂໍ້ອງ ເພືື່ອຮັບປະກັນວື່າສອດຄື່ອງກັບມາດຕະຖານ
ັ ປກ
ົ ກະຕິກບ
ັ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດ ແລະ ກົມ
ສາກົນດໍ້ານສິດທິມະນຸດ. ໃນການແລກປື່ຽນຢື່າງເປນ
ໍ້ າທີື່ຂອງສະຖານທູດ ໄດໍ້ປກສາຫາລືກື່ຽວກັບຄວາມຕໍ້ອງການສໍາລັບ
ສາສະໜາຂອງອົງການແນວລາວສໍ້າງຊາດ, ເຈົາໜໍ້

ໍ້
ື່
ໍ້
ການແກ ໍ້ໄຂວື່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສົມກື່ ຽວກັບການຈັບກຸ ມ, ຂົື່ມເຫັງ, ຫ ື ການຂົື່ມຂູື່ ແລະ ຂັນຕອນການຂື
ນທະບຽນທີ
ໍ້ າທີື່ສະຖານທູດຍັງໄດໍ້ຊຸກຍູ ໍ້
ຫຍຸ ໍ້ງຍາກ; ແລະ ແນວໂນ ໍ້ມໃນການຂົື່ມເຫັງສິດເສລີພາບການເຊືື່ອຖືສາສະໜາ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ໍ້ ຄອງການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານສາສະໜາໃນແຂວງຕື່ າງໆ, ລວມທັງການຖືກບັງຄັບ ກັກ
ລັດຖະບານ ຕໍື່ກັບການຄຸ ມ
ບດ
ຂັງໜື່ວງໜື່ຽວ, ການໃຫໍ້ຍ ໍ້າຍອອກຈາກບໍ້ານ, ການຂັບໄລື່ ແລະ ບັນຫາອືື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະການປື່ຽນໄປເຊືື່ອຖືສາສະ
ື່ ຂອງສະຖານທູດໄດໍ້ຕດ
ໍ້
ິ ຕາມຢື່າງຕໍື່ເນືື່ອງ ກື່ ຽວກັບຄວາມຄືບໜໍ້າກັບບັນດາຜູ ນ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ ແລະ
ໜາໃໝື່. ເຈົາໜໍ້າທີ
ື່ ລັດຖະບານ.
ໍ້
ເຈົາໜໍ້າທີ

ບົດລາຍງານສິດເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖືສາສະໜາສາກົນໃນລາວ 2017
ກະຊວງການຕື່ າງປະເທດແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສໍານັກປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ໍ້ າທີື່ຈາກກົມສາສະໜາຂອງແນວລາວສໍ້າງຊາດເຂົາຮ
ໍ້ ື່ ວມ
ສະຖານທູດໄດໍ້ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້ເຈົາໜໍ້
ແຜນງານໂຄງການກື່ ຽວກັບ ເສລີພາບໃນການເຊືື່ອຖື, ຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ການຍອມຮັບທາງດໍ້ານສາສະໜາ ຢູື່
ໃນເດືອນພດສະພາ

ັ ເວລາສາມອາທິດ.
ອາເມລິກາເປນ
ໍ້ າທີື່ສະຖານທູດອືື່ນໆ ໄດໍ້ພບ
ົ ປະກັບບັນດາຜູ ນ
ໍ້ າໍ ທາງສາສະໜາ ແລະ ກຸື່ ມສົື່ງເສີມເພືື່ອແກ ໍ້ໄຂ
ສະຖານທູດ ແລະ ເຈົາໜໍ້
ໍ້ າອາວຸ ໂສກະຊວງການຕື່ າງປະເທດ ໄດໍ້ພບ
ົ ກັບຜູ ນ
ໍ້ າໍ ສາສະໜາຢູື່
ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບທາງດໍ້ານສາສະໜາ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ໍ້ ງຄໍ້າງທີື່ພວກເຂົາເຈົາປະເຊີ
ໍ້
ໍ້ າທີື່ຂອງສະຖານທູດໄດໍ້
ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພືື່ອເຂົາໃຈບັ
ນຫາຂໍຄົ
ນຢູື່ ໃນລະດັບແຂວງ. ເຈົາໜໍ້
ໍ້
ໍ້
ື່ າງເປນ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ ກື່ ຽວກັບລາຍງານ
ັ ບັນດາກຸື່ ມສາສະໜາທີື່ໄດໍ້ຂນທະບຽນ
ປກສາຫາລືກບ
ແລະ ຍັງບໍື່ໄດໍ້ຂນທະບຽນຢ
ໍ້
ື່ ຫຍຸ ໍ້ງຍາກສັບສົນ ແລະ ລະເມີດສິດເສລີພາບການເຮັດ
ໍ້
ການຈັບກຸ ມຜູ ເໍ້ ຊືື່ອຖືສາສະໜາ, ຂັນຕອນການຂ
ນທະບຽນທີ
ນະມັດສະການທາງສາສະໜາ ໃນລະຫວື່າງການໄປຢຽໍ້ ມຢາມແຂວງຫວງພະບາງ.
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