
 

 

 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນດຸ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ201ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນດຸ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ201ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນດຸ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ201ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນດຸ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ2016666    

ບດົບດົບດົບດົສະຫ�ບຫຍໍ້ສະຫ�ບຫຍໍ້ສະຫ�ບຫຍໍ້ສະຫ�ບຫຍໍ້    

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ%ນປະເທດທ່ີມລີະບອບການປກົຄອງແບບພັກດຽວຕາມ
ລດັຖະທໍາມະນນູ ໂດຍມພັີກການເມອືງດຽວຄ ື ພັກປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ (ພປປລ). ການເລອືກຕ້ັງຄັ້ງຫ້ຼາສດຸຂອງສະ 
ພາແຫ%ງຊາດ ທ່ີໄດ4ຈັດຂຶນ້ໃນວນັທີ 20 ມນີາ ເປນັການເລອືກຕັ້ງທ່ີບ່ໍມເີສລີພາບ ແລະ ເປນັທໍາ. ພປປລ ເປນັຜູ4ຄດັເລອືກ
ເອາົຜູ4ສະໝັກທັງໝົດ, ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງຖືເປນັກດົບັງຄັບສາໍລບັພນົລະເມອືງທັງໝົດ. ພາຍຫັຼງການເລອືກຕ້ັງ, 
ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ຮບັຮອງເອາົທ່ານ ທອງລນຸ ສສີຸລດິ ເປນັນາຍກົລັດຖະມນົຕຄີນົໃໝ%. 

ບັນຫາທ່ີກ່ຽວພັນກັບສດິທິມະນຸດທ່ີເຫັນໄດ4ຢ%າງຊດັເຈນ ແລະ ຍັງຄົງມີລັກສະນະຕ່ໍເນື່ອງກໍ່ຄື ລັດຖະບານຍັງຄົງປະຕິ
ເສດ ທ່ີຈະໃຫ4ພົນລະເມືອງໃຊ4ສິດໃນການເລອືກເອົາລດັຖະບານທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ. 

ບັນຫາອືນ່ໆທ່ີກ່ຽວພັນກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດທ່ີຍັງຄົງມຢີູ%ແມ%ນ: ສະພາບຂອງຄຸກກັກຂັງທ່ີບໍ່ມຄີວາມເໝາະສົມ, 
ຂາດຂະບວນການອັນຊອບທໍາ, ລວມທັງການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີ, ການລະເມີດຂອງ
ລັດຖະບານຕ່ໍສດິເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ສິດເສລີພາບຂອງສ່ື, ສິດໃນການໂຮມຊຸມນມຸ ແລະ ການສະມາຄົມ, ລວມ
ທັງການລະເມີດສດິເສລີພາບໃນຄວາມເປັນສວ່ນຕົວ; ຂໍຈ້ໍາກັດຂອງລດັຖະບານຕ່ໍສິດເສລພີາບທາງດ້ານວຊິາການ; ຂໍ້ຈໍາ
ກັດຂອງທ້ອງຖ່ິນຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບທາງສາສະໜາ, ການຄ້າມະນຸດ; ການຈໍາແນກທາງສັງຄມົທ່ີຢູ%ບນົພື້ນຖານຣົດສະນິຍົມ
ທາງເພດ ແລະ ທ່ີຕ້ານກັບຜູ4ທ່ີມີເຊືອ້ເອຈ໌ໄອວ/ີພະຍາດເອດສ;໌ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກດັຕໍ່ກບັສິດທິຂອງຜູ4ອອກແຮງງານ. 

ລັດຖະບານບໍໄ່ດ4ມີການດໍາເນນີຂັ້ນຕອນໃດໆ ເພ່ືອດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຜູ4ກະທໍາຜິດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາ
ຫຼວດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີຮັກສາຄວາມສະຫງCບກໍ່ກະທໍາຜິດໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດໃດໆ.  

ພາກພາກພາກພາກທີ ທີ ທີ ທີ 1. 1. 1. 1. ການໃຫ4ຄວາມເຄາົລບົການໃຫ4ຄວາມເຄາົລບົການໃຫ4ຄວາມເຄາົລບົການໃຫ4ຄວາມເຄາົລບົຕໍ່ຕໍຕ່ໍ່ຕໍ່ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຊືສ່ດັສຸຊືສ່ດັສຸຊືສ່ດັສຸຊືສ່ດັສຸດດດດຈະລດິຈະລດິຈະລດິຈະລດິຂອງຂອງຂອງຂອງບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົ,,,, ອນັລອນັລອນັລອນັລວມທັງວມທັງວມທັງວມທັງຄວາມເປັນເອກະລາດຄວາມເປັນເອກະລາດຄວາມເປັນເອກະລາດຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກຈາກຈາກຈາກ::::    

ກກກກ....    ການການການການຕດັຕດັຕດັຕດັອິອິອິອິດດດດສະຫະຼສະຫະຼສະຫະຼສະຫະຼພາບພາບພາບພາບໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍພະລະການຕາມຄວາມພະລະການຕາມຄວາມພະລະການຕາມຄວາມພະລະການຕາມຄວາມພໍພພໍໍພໍໃຈໃຈໃຈໃຈ    ແລະແລະແລະແລະ    ບໍ່ບໍບ່ໍ່ບໍ່ຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕາມກດົໝາຍຕາມກດົໝາຍຕາມກດົໝາຍ    ຫຼື ຫຼື ຫຼື ຫຼື ການການການການປະຫານຊວີດິປະຫານຊວີດິປະຫານຊວີດິປະຫານຊວີດິດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍດວ້ຍ
ເຫດຜນົທາງການເມອືງເຫດຜນົທາງການເມອືງເຫດຜນົທາງການເມອືງເຫດຜນົທາງການເມອືງ 

ບໍມ່ີການລາຍງານທ່ີໜ້າເຊື່ອຖືໄດ4ວ່າ ລັດຖະບານ ຫືຼ ສາຍລັບຂອງລັດຖະບານໄດ4ມີການປະຫານຊວີດິຕາມຄວາມພໍໃຈ 
ຫືຼ ຜິດຕໍ່ຫັຼກກົດໝາຍ, ແລະ ກໍ່ບໍມ່ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການກໍ່ເຫດການຈະລາຈົນ ຫືຼ ການກະບດົ. 

ໃນຊຸມປທ່ີີຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນຂີອງກຸ%ມຄນົທ່ີວ່າກັນວ່າຖືກຂ້າໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານ ຫືຼ 
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ. 

ຂຂຂຂ....    ການການການການຫາຍຫາຍຫາຍຫາຍສາບສາບສາບສາບສນູສນູສນູສນູ 

ຍັງຄົງບໍ່ມີຂາ່ວຄວາມຄບືໜ້າໃດໆກຽ່ວກບັເຫດການລກັພາຕົວ ສມົບດັ ສມົພອນ ຕັ້ງແຕ%ປີ 2012, ເຊິງ່ຜູ4ກ່ຽວເປນັຜູ4ນາໍ
ປະຊາສັງຄມົທ່ີມີບດົບາດ ແລະ ເປນັອະດດີຜູ4ກໍ່ຕັງ້ສນູຝຶກອບົຮມົທ່ີບໍ່ຫວັງຜນົກາໍໄລ, ໂດຍກຸ%ມຄົນນອກເຄືອ່ງແບບພາຍ 
ຫັຼງເຫດການທ່ີເບິງ່ຄືວາ່ເປັນການຢດຸລດົຜູ4ກ່ຽວທ່ີມກີານກະກຽມໄວ4ໂດຍເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນຢູ%ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ. ລດັຖະບານໄດ4ປະຕິເສດວ່າບໍຮູ່4ຜູ4ກຽ່ວຢູ%ໃສ, ແລະ ໃຫ4ການວາ່ ການສືບສວນຍັງຄົງໄດ4ຖືກສບືຕ່ໍດໍາເນນີການ. 
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ທ. ສົມພັນ ຂນັຕິສກຸ ຜູ4ເປນັເຈົ້າຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າທຸລະກດິຂະໜາດນ້ອຍດາ້ນການບລໍິການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊີງນເິວດໄດ4
ຫາຍສາບສນູໄປໃນຊວ່ງຕ້ົນປີ 2007 ພາຍຫັຼງທ່ີເປັນຜູ4ປຸກລະດົມຊາວບ້ານ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃນການຕ້ານການຍຶດ
ທ່ີດິນ. ເຈົາ້ໜ້າທ່ີບໍ່ໄດ4ເປີດເຜຍີຂໍ້ມນູວ່າລາວຢູ%ໃສແຕ%ຢ%າງໃດ. 

ຄຄຄຄ....    ການການການການທລໍະມານທລໍະມານທລໍະມານທລໍະມານ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ທາລນຸທາລນຸທາລນຸທາລນຸນະນະນະນະກາໍອືນ່ໆກາໍອືນ່ໆກາໍອືນ່ໆກາໍອືນ່ໆ, , , , ຄວາມໄຮ4ຄວາມໄຮ4ຄວາມໄຮ4ຄວາມໄຮ4ມະນດຸສະທາໍມະນດຸສະທາໍມະນດຸສະທາໍມະນດຸສະທາໍ, , , , ການປະຕບິດັ ຫຼື ການລງົໂທດທີເ່ສືອ່ມຊາມການປະຕບິດັ ຫຼື ການລງົໂທດທີເ່ສືອ່ມຊາມການປະຕບິດັ ຫຼື ການລງົໂທດທີເ່ສືອ່ມຊາມການປະຕບິດັ ຫຼື ການລງົໂທດທີເ່ສືອ່ມຊາມ    

ບໍ່ມີການລາຍງານທ່ີໜ້າເຊືອ່ຖືໄດ4ກຽ່ວກບັການຖືກທາລຸນ ຫືຼ ປະຕິບດັຢ%າງໂຫດຮ້າຍ, ໄຮ4ມະນຸດສະທໍາ ຫືຼ ການກະທໍາ ຫືຼ 
ລົງໂທດໃນທາງທ່ີເສືອ່ມເສຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີຂອງລດັຖະບານ. 

ສະພາບຂອງຄກຸ ສະພາບຂອງຄກຸ ສະພາບຂອງຄກຸ ສະພາບຂອງຄກຸ ແລະແລະແລະແລະ    ສນູກກັສນູກກັສນູກກັສນູກກັຂງັ ຂງັ ຂງັ ຂງັ     

ສະພາບ ແລະ ເງືອ່ນໄຂດ້ານສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສນູກັກຂັງ ແມ%ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍໃນ
ແຕ%ລະບ່ອນ, ແລະ ຄຸກບາງແຫ%ງແມ%ນຍັງຄົງມສີະພາບທ່ີໂຫດຮ້າຍຢູ% ເນືອ່ງຈາກການສະໜອງອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ແອອດັ 
ແລະ ການດູແລທາງດ້ານການແພດທ່ີບໍ່ພຽງພໍ, ມີຄຸກທ່ີແຍກອອກຕ່າງຫາກສໍາລບັກກັຂັງຊາວຕ່າງຊາດ. ລັດຖະບານໄດ4
ຈັດຕັ້ງການໃຫ4ອະໄພໂທດແກ%ນັກໂທດເປັນປະຈໍາທຸກປີ, ໃນນັ້ນລວມມນີັກໂທດຍິງ ແລະ ນັກໂທດທ່ີເປັນຄນົຕ່າງຊາດ. 
ນອກນັ້ນລດັຖະບານຍັງພິຈາລະນາທ່ີຈະຫ�ດຜ່ອນໂທດໃຫ4ແກ%ນັກໂທດທ່ີມີການປະພຶດດີ. 

ສະພາບທາງກາຍຍະພາບ: ມີລາຍງານວ່າ ມກີານຄຸມຂັງນກັໂທດເດັກຈາໍນວນໜ່ຶງລວມກບັນັກໂທດຜູ4ໃຫຍ,່ ເຖິງແມ%ນວ່າ
ຈະບໍ່ມສີະຖິຕິຢ%າງເປັນທາງການ ຫືຼ ໜ້າເຊືອ່ຖືໄດ4ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ ຫືຼ ເພດຂອງຜູ4ທ່ີຖືກຄຸມຂັງໃນທ່ົວປະເທດກໍ່ຕາມ. 
ເຫັນໄດ4ຢ%າງຊັດເຈນວາ່ ຫ້ອງຂັງມຄີວາມໜາແໜ4ນ ແລະ ແອອັດຫຼາຍ. ການແບ%ງປນັອາຫານໃຫ4ພຽງພໍແມ%ນເປນັໄປໄດ4
ໜ້ອຍທ່ີສດຸ, ຄອບຄວົຕອ້ງນໍາອາຫານໄປສົ່ງໃຫ4ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຕົນທ່ີຖືກກກັຂັງໃນຄຸກ. ຄຸກບາງແຫ%ງຮຽກຮອ້ງນກັ 
ໂທດຈ່າຍຊດົເຊຍີຄນືໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທ່ີສໍາລບັຄ່າອາຫານທ່ີໃຫ4ນກັໂທດກນິໃນເວລາທ່ີຖືກກັກຂັງ. ມີລາຍງານວ່າ ນກັໂທດສາ 
ມາດປູກຕ້ົນໄມ4ກນິໝາກ ແລະ ຜັກ ເພ່ືອເປນັອາຫານເສມີ. ຄຸກບາງແຫ%ງມີຮາ້ນຂາຍເຄືອ່ງຍອ່ຍ ເພື່ອໃຫ4ນກັໂທດຊືອ້າ 
ຫານພ້ືນຖານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ4ສອຍໃນຫ້ອງນໍ້າ. ການເຂົ້າເຖິງສະພາບ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສາໍລັບນກັ 
ໂທດທ່ີຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກໃຫຍ ່ແມ%ນຂອ້ນຂ້າງດກີວ່າ ຜູ4ທ່ີຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກນ້ອຍຂັນ້ແຂວງ. 

ເຖິງແມ%ນວ່າ ນັກໂທດທັງໝົດສາມາດເຂົ້າເຖິງຫ້ອງກວດສຂຸະພາບ ເຊິ່ງປກົກະຕິແລ4ວ ຈະແມ%ນເຈົ້າໜ້າທ່ີຜູ4ທ່ີເປນັໝໍ ຫືຼ 
ພະຍາບານເປນັຜູ4ກວດໃຫ4, ແຕ%ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດແມ%ນຂາດເຂນີເລືອ້ຍໆ. ນັກໂທດສາມາດເຂົາ້
ເຖິງໄດ4ພຽງການດແູລສຂຸະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານເທ່ົານັນ້, ການປິນ່ປວົໂລກໄພໄຂ4ເຈບັທ່ີຮຸນແຮງ ແມ%ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ
ໃຫ4ໄດ4. ຕົວຢ%າງ: ຄຸກແຫ%ງໜ່ຶງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມຫ້ີອງກວດພະຍາດບອ່ນດຽວ ເຊິ່ງມີຕຽງນອນຄນົເຈັບສີ່ຕຽງ 
ແລະ ມີພະນກັງານສາມຄນົສໍາລບັນັກໂທດຈາໍນວນ 700 ຄົນ. ນກັໂທດຈະໄດ4ຮບັການສກັວກັຊນີໃນເວລາທ່ີພວກເຂາົ
ເຂົາ້ມາໃນຄກຸແຕ%ທໍາອດິ, ຖ້າມີການເຈບັປ%ວຍ, ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຢາທີ່ຈໍາເປນັ. ໃນບາງພືນ້ທ່ີ, ນັກໂທດສາມາດສະເໜີ
ເພ່ືອໃຫ4ມກີານຈດັແຈງໃຫ4ເຂາົເຈົາ້ໄດ4ໄປຮບັການປິນ່ປວົຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆທ່ີເປັນໂຮງໝໍຂອງຕໍາຫຼວດ, ແລະ ໃນກລໍະນີ
ສຸກເສນີ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີກໍ່ຈະສົ່ງນກັໂທດໄປຍັງໂຮງໝໍເຫ່ົຼານັ້ນ. ເຊິ່ງໃນປນີີ,້ ບໍ່ມຂີໍ້ມນູການເສຍຊວີດິໃນຄຸກ ຫືຼ ໃນສນູກກັ
ກັນ. 

ການບລໍິຫານຄຸ4ມຄອງ: ບໍ່ມຂີໍ້ມນູທ່ີສາມາດຕອບສະໜອງໄດ4ຢ%າງພຽງພໍ ສໍາລັບການບັນທຶກກຽ່ວກບັນກັໂທດ. ບາງຄັ້ງຄາວ
, ເຈົ້າໜ້າທ່ີກໍ່ສບືຕ່ໍກັກຂັງນກັໂທດໄວ4ຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາຄບົກໍານດົການຕ້ອງໂທດແລ4ວ ໂດຍສະເພາະແມ%ນພວກນກັ 
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ໂທດຜູ4ທ່ີບໍສ່າມາດຈ່າຍຄ່າປບັໄໝສານ. ໃນບາງກໍລະນ,ີ ເຈົ້າໜ້າທ່ີກໍ່ປ%ອຍຕົວນກັໂທດ ຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາຕົກລົງວ່າຈະ
ຈ່າຍຄ່າປບັໄໝຕາມພາຍຫັຼງ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ລດັຖະບານໄດ4ອະນຍຸາດໃຫ4ຜູ4ຕ້ອງຫາທ່ີກະທໍາຜິດບໍຮ່ນຸແຮງສາມາດຖືກ
ປ%ອຍຕົວໄດ4 ໂດຍປາສະຈາກການຕັດສນິຄະດຢີ%າງເປນັທາງການໃຫ4ພວກເຂາົຈາໍຄຸກ.  

ບໍ່ມີຜູ4ກວດກາຂອງລດັຖະສະພາ ທ່ີຈະເຮດັໜ້າທ່ີແທນນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີດູແລຄຸກໄດ4ວາງນະໂຍ 
ບາຍສໍາລບັການຢ4ຽມຢາມນັກໂທດໃນຄກຸ. ຕາມທໍາມະດາ, ສະມາຊກິຄອບຄວົສາມາດຢ4ຽມນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄມຸຂັງ
ໄດ4ເດອືນລະຄັ້ງ. ນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງສາມາດປະຕິບດັກດິຈະກໍາຕາມຄວາມເຊືອ່ທາງສາສະໜາໄດ4, ແຕ%ວ່າເຈົາ້ໜ້າ
ທ່ີບໍ່ໄດ4ຕອບສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆກ່ຽວກບັເລືອ່ງນີ້. 

ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ. ເຈົ້າ
ໜ້າທ່ີອະນຍຸາດໃຫ4ນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກເຖິງເຈົາ້ໜ້າທ່ີພິຈາລະນາຄະດີໄດ4 ໂດຍບໍ່ມີການ
ກວດເນືອ້ໃນໃດໆ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ4ມີການສບືສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບຂໍກ່້າວຫາຕ່າງໆທ່ີໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບສະພາບ
ການທ່ີໄຮ4ມະນຸດສະທໍາ, ແຕ%ກໍ່ບໍມ່ກີານລາຍງານວ່າ ພວກນກັໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງ ຫືຼ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ4ສົ່ງ
ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ4ານວ່າຈະເຮດັໃຫ4ສະພາບການທ່ີລາໍບາກໃນສະຖານຄຸມຂັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕ່ືມ. ແລະກໍ່ບໍ່ຮູ4ວ່າມີ
ການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮອ້ງດັ່ງກ່າວຫືຼບໍ່. 

ການຕິດຕາມກວດກາອດິສະຫຼະ: ເຈົ້າໜ້າທ່ີລດັຖະບານບໍອ່ະນຍຸາດໃຫ4ມີການຕດິຕາມກວດກາສະພາບໃນສນູກັກຂັງແບບ 
ອດິສະຫຼະຢ%າງເປັນປົກກະຕິ. ເຈົາ້ໜ້າທ່ີບໍອ່ະນຍຸາດໃຫ4ນັກການທູດຕ່າງປະເທດເຂົ້າຢ4ຽມຢາມຄຸກ ນອກຈາກການເຂົ້າພວົ 
ພັນກຽ່ວກບັວຽກກົງສູນ ແຕ%ການເຂົ້າພບົດັ່ງກ່າວກ່ໍມຂີໍຈ້ໍາກດັຢ%າງເຄັ່ງຄດັ. 

ງງງງ....    ການການການການຈບັຈບັຈບັຈບັກມຸກມຸກມຸກມຸ----ຄມຸຄມຸຄມຸຄມຸຂງັໂດຍພະລະການຂງັໂດຍພະລະການຂງັໂດຍພະລະການຂງັໂດຍພະລະການ 

ກົດໝາຍຫ້າມການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ຫືຼ ເຮັດຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີ, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດ 
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຂອງລດັບາງຄົນບໍໄ່ດ4ເຄາົລົບຕ່ໍຂໍກ້ໍານົດເຫ່ົຼານີ້ ແລະ ກໍຍ່ັງມີປະກດົການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ
ເກີດຂຶ້ນ. 

ພາລະພາລະພາລະພາລະບດົບາດບດົບາດບດົບາດບດົບາດຂອງຂອງຂອງຂອງເຈົາ້ເຈົາ້ເຈົາ້ເຈົາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຕາໍຫວຼດຕາໍຫວຼດຕາໍຫວຼດຕາໍຫວຼດ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕບິດັການດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພໜ່ວຍງານປະຕບິດັການດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພໜ່ວຍງານປະຕບິດັການດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພໜ່ວຍງານປະຕບິດັການດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 

ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບຍັງຄົງມີບດົບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງCບພາຍໃນ ແຕ%ກໍ່ແບ%ງປັນພາລະບົດ 
ບາດດ້ານການຄຸ4ມຄອງລດັ ຮວ່ມກັບກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງCບຂອງກະຊວງປ4ອງກັນປະເທດ ແລະ ພປປລ ແລະ 
ບັນດາອົງການຈດັຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ພປປລ. ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບປະກອບດວ້ຍໜ່ວຍຕໍາຫຼວດທ້ອງຖ່ິນ, ຕໍາ 
ຫຼວດຈລໍະຈອນ, ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມອືງ ແລະ ຕໍາຫຼວດປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ (ລວມທັງຕໍາຫຼວດຊາຍແດນ), 
ກອງກໍາລັງ ປກສ ບ້ານ ລວມທັງໜ່ວຍງານຕໍາຫຼວດປະກອບອາວດຸອື່ນໆ. ສໍາລັບກ້ອນກໍາລັງປະກອບອາວຸດແມ%ນມີ
ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສະຫງCບພາຍໃນ ລວມທັງການປ4ອງກັນການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການກໍ່ເຫດຈະລາຈນົ. 

ການຍົກເວັນ້ໂທດ ຫືຼ ການບໍລ່ົງໂທດຕ່ໍຜູ4ກະທໍາຜິດຍັງຄົງເປັນບນັຫາ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ, ແຕ%ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍມ່ີສະຖິຕິທ່ີສາມາດຕອບສະໜອງໄດ4ກ່ຽວກັບບນັຫານ້ີ. ກົມກວດກາຂອງກະ 
ຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ໄດ4ຕິດຕ້ັງກອ່ງຮັບຄໍາຄິດເຫັນໄວ4ຢູ%ຕາມສະຖານທ່ີສາທາລະນະຕ່າງໆທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອໃຫ4
ພົນລະເມືອງສາມາດປ%ອນຄໍາຮອ້ງທຸກທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ແຕ%ກໍ່ບໍ່ມສີະຖິຕິກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ4ກ່ອງຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ
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ດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານບໍ່ໄດ4ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນູກ່ຽວກັບການມີ ຫືຼ ບໍ່ມີໜ່ວຍງານທ່ີດໍາເນນີການສືບສວນການລະເມີດສິດທິມະ 
ນຸດ ໂດຍກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງCບ. ບໍ່ມີຂໍ້ມນູທ່ີເປນັທ່ີຮບັຮູ4ວາ່ ລັດຖະບານໄດ4ສະໜອງການຝຶກອບົຮົມໃຫ4ກອງກໍາລັງ
ຮັກສາຄວາມສະຫງCບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບຕໍສ່ດິທິມະນດຸຫືຼບໍ.່ 

ລັດຖະບານ ໄດ4ສບືຕໍຮ່່ວມມກືັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບດັຍຸດທະສາດແຫ%ງຊາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງທາງດ້ານການບັງຄັບໃຊ4ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບມືກັບຂະບວນການຄ້າ ແລະ ເສບຢາເສບຕິດທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ, ລວມທັງບັນຫາ
ກ່ຽວກັບການກໍອ່າຊະຍາກໍາ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ. 

ວທິີວທິີວທິີວທິີການການການການຈບັຈບັຈບັຈບັກຸມ ກຸມ ກຸມ ກຸມ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການການການການປະຕບິັດປະຕບິັດປະຕບິັດປະຕບິັດຕໍຜູ່4ຖກືຄມຸຂງັຕໍຜູ່4ຖກືຄມຸຂງັຕໍຜູ່4ຖກືຄມຸຂງັຕໍຜູ່4ຖກືຄມຸຂງັ    

ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານມີອໍານາດໃນການຈບັກຸມ ເຖິງແມ%ນວ່າຕາມປົກກະຕິແລ4ວ ຕໍາຫຼວດຈະເປັນຜູ4ດໍາເນີນ
ການ. ກົດໝາຍອະນຍຸາດໃຫ4ຜູ4ຖືກຄວບຄມຸຕົວມີສດິສະເໜີການພິຈາລະນາຄະດີກ່ຽວກບັຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ໃນການກັກຂັງພວກເຂົາຢ%າງຮບີດວ່ນ. ກົດໝາຍຍັງກໍານົດໄວ4ວ່າ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງການຈັບກຸມ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີ
ຕ້ອງແຈ4ງໃຫ4ຜູ4ຖືກຄວບຄມຸຕວົຮບັຮູ4ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງພວກເຂາົ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໃຫ4ຍາດພ່ີນອ້ງໃກ4ຊິດຮັບຮູ4ກ່ຽວກັບ
ການກັັກຕົວພວກເຂົາ, ແຕ%ສິ່ງເຫ່ົຼານີ້ບໍຄ່ອ່ຍຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບດັໃນບັນດາແຂວງທ່ີຢູ%ຫ່າງໄກ. ບໍ່ມີການຮບັປະກັນວ່າ ສະ 
ມາຊິກຄອບຄົວຈະສາມາດພົບກັບຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວຫືຼບໍ່ ແຕ%ໂດຍທ່ົວໄປແລ4ວກໍ່ມີການອະນຸຍາດ. ມີລະບົບການປະກັນ
ຕົວຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ແຕ%ເຈົາ້ໜ້າທ່ີມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັແບບພະລະການ. ມີລະບຽບການ ແລະ ຂັນ້ຕອນສໍາລັບການ
ຈັບກຸມຢູ%ເຮອືນຂອງຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີການລາຍງານສະເພາະ
ກ່ຽວກັບຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວທ່ີຖືກຈັບກຸມຢູ%ເຮອືນ. ບໍມ່ີການລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ4ຖືກຄຸມຂັງທ່ີຖືກກັກບໍ່ໃຫ4ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ
ຜູ4ອື່ນ. ກົດໝາຍອະນຍຸາດໃຫ4ພົນລະເມອືງ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວຜູ4ທ່ີຖືກກັກຂັງ, ຈບັກຸມ ຫືຼ ຈໍາຄຸກ ມີສດິໃນການມີຕວົ
ແທນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກດົໝາຍຕາມການຮ້ອງຂໍ.  

ການຈັບກຸມໂດຍພະລະການ: ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ ຍັງຄົງມີສິດຢ%າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈັບກຸມ ໂດຍອີງໃສ%ຂໍບ້ັນຍັດຂອງກົດ
ໝາຍທ່ີກໍານົດວ່າບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງມີໝາຍຈັບສໍາລບັກລໍະນີສຸກເສີນ. ອີງຕາມໜ່ວຍງານສືບສວນຄະດອີາຍາແຫ%ງຊາດ, ຕໍາ
ຫຼວດດໍາເນນີການຈບັກຸມໂດຍອີງໃສ%ຫັຼກຖານທ່ີຈະແຈ4ງຕ່ໍການກະທໍາຜິດ ແທນສາເຫດທ່ີໜ້າຈະເປນັໄປໄດ4 ແລະ ເຈົ້າ
ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດລໍຖ້າຈົນກວ່າຜູ4ກ່ຽວຖືກພົບວ່າກະທໍາຜິດຕ່ໍກດົໝາຍ ຈຶ່ງດໍາເນີນການຈັບກມຸ. ມີລາຍງານວ່າ ບາງເທ່ືອເຈົ້າ
ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດໄດ4ສວຍໃຊ4ການຈັບກຸມເປັນເຄືອ່ງມືໃນການຂົມ່ຂູ%ຕວົບຸກຄົນ ຫືຼ ເອົາສນິບົນຕ່າງໆ. 

ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດ:ີ ມີຂໍບ້ັນຍດັທາງກົດໝາຍ ກາໍນົດໃຫ4ສາມາດຄຸມຂງັເປັນເວລາໜ່ຶງປີໂດຍບໍ່ມີການ
ພິຈາລະນາຄະດ.ີ ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂັງໂດຍປາສະຈາກການຮບັຟັງການຕັດສິນ ຫືຼ ຂໍກ້່າວຫາຢ%າງເປັນທາງການກ່ໍ
ຈໍາກັດຢູ%ໃນໄລຍະໜ່ຶງປີເຊັນ່ດຽວກັນ. ມີລາຍງານວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ4ພະຍາຍາມທ່ີຈະຮັບປະກັນ
ວ່າເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ນໍາເອົານກັໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງທັງໝົດ ເຂົ້າສູ%ຂະບວນການຕັດສິນຄະດພີາຍໃນກໍານົດເວລາໜ່ຶງປີ, 
ແຕ%ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວບາງຄັ້ງຄາວກໍຖື່ກລະເລຍີ. ອົງການໄອຍະການສູງສຸດຕ້ອງອະນຍຸາດໃຫ4ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດຊະລໍ
ການສືບສວນສອບສວນຄະດີ ໃນກລໍະນີທ່ີຍັງສົງໄສ. ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ%ນກໍານົດໃຫ4ເປັນໄລຍະເວລາສາມເດືອນ, 
ແລະ ຄະດີ ຫືຼ ກໍລະນີທ່ີສົງໄສດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກປິດລົງພາຍຫັຼງໜ່ຶງປີ ທ່ີເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດບໍສ່າມາດຊອກຫາຫັຼກຖານພຽງ 
ພໍເພື່ອດໍາເນນີຂໍ້ກາ່ວຫາໄດ4. 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ4ຖືກກັກຂັງໃນການຮ້ອງຂໍຕາມກດົໝາຍກ່ຽວກບັການກກັຂັງກອ່ນເຖິງສານ: ຜູ4ຖືກກັກຂັງ ຫືຼ ຜູ4
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ຕ້ອງຫາຕ້ອງຍືນ່ອຸທອນໄປຍັງໄອຍະການສູງສຸດ, ບໍ່ແມ%ນສານ. 

ຈຈຈຈ....    ການການການການປະຕິປະຕິປະຕິປະຕິເສດເສດເສດເສດຕໍ່ຕໍຕ່ໍ່ຕໍ່ການເປດີເຜຍີການເປດີເຜຍີການເປດີເຜຍີການເປດີເຜຍີການການການການຕດັສນິຕດັສນິຕດັສນິຕດັສນິຄະດີຄະດີຄະດີຄະດີທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ຍຕຸິຍຕຸິຍຕຸິຍຕຸິທໍາຕໍ່ທໍາຕໍ່ທໍາຕໍ່ທໍາຕໍ່ສງັຄົມສງັຄົມສງັຄົມສງັຄົມ 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ມີໜ່ວຍງານຕຸລາການອິດສະຫຼະ, ແຕ%ການບໍ່ລົງໂທດ ຫືຼ ການລະເລຍີຕໍກ່ານລົງໂທດ ແລະ ການສ້ໍ
ລາດບັງຫຼວງຍັງຄົງສບືຕ່ໍເປັນບນັຫາ. ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ4ພິພາກສາບາງຄນົມີການພົວພນັກັບການຮບັສິນບົນ. ແຕ%ກໍ່ບໍ່ມີ
ການລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທ່ີລັດຖະບານ ຫືຼ ພັກໃຊ4ອິດທິພົນຕ່ໍສານ. ສະພາແຫ%ງຊາດ ອາດຈະປົດ ຫືຼ ຍົກຍ້າຍຜູ4ພິພາກສາ
ອອກຈາກຕໍາແໜ%ງ ເນື່ອງຈາກກະທໍາຄວາມຜິດ ແຕ%ກໍ່ບໍ່ໄດ4ມີການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວພາຍໃນປນີີ.້ ຂອບກົດໝາຍກໍານົດ
ໃຫ4ມີທະນາຍຈໍາເລີຍ, ການກວດສອບຫັຼກຖານ ແລະ ຂໍ້ສນັນິຖານຕໍ່ຄວາມບລໍສິດຸ. ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີບດົບັນຍັດເຫ່ົຼານີ້
ແລ4ວ, ລັດຖະບານຍັງຄົງພັດທະນາລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການອີກ. ນະໂຍບາຍທ່ີມັກຖືກນາໍໃຊ4ຢ%າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການ
ແກ4ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ%ງ ຍັງຄົງແມ%ນ “ນະໂຍບາຍບ້ານປອງດອງສາມັກຄ”ີ  ຫືຼ “ນະໂຍບາຍບ້ານປອດຄະດ”ີ  ເຊິ່ງເປນັການບັ່ນ
ທອນບ້ານທ່ີຈະນໍາສົ່ງຄະດີຕ່າງໆໄປຍັງລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການໃນຂັ້ນທ່ີສູງຂຶນ້ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ4ສິ່ງຈູງໃຈ
ແກ%ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອແກ4ໄຂຂໍຂ້ດັແຍ%ງທາງກົດໝາຍ ພາຍໃນຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ4ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂັ້ນ
ບ້ານ. 

ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂັນ້ບ້ານ ແມ%ນໝາກຜົນຈາກການໄກ%ເກ%ຍຂໍຂ້ດັແຍ%ງຕ່າງໆແບບດັ້ງເດີມພາຍໃນບ້ານ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
ໄດ4ສ້າງໜ່ວຍງານດັ່ງກາ່ວນີຂ້ຶນ້ ເພື່ອເປັນກນົໄກເຄິ່ງທາງການໃນການແກ4ໄຂຂໍຂ້ດັແຍ%ງ ແລະ ໃຫ4ຄາ່ຊົດເຊີຍໃນຄະດີແພ%ງ 
ແລະ ຄະດີອາຍາ. ເຖິງແມ%ນວາ່ໜ່ວຍງານໄກ%ເກ%ຍຂັນ້ບ້ານ ຈະບໍຮ່ບັໄກ%ເກ%ຍຄະດອີາຍາຢ%າງເປນັທາງການ, ແຕ%ໂດຍທ່ົວໄປ
ໜ່ວຍງານນີກ້ໍ່ດາໍເນນີການຕໍ່ກັບຄະດີທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັເລືອ່ງລະອຽດອອ່ນຕ່າງໆ ເຊັນ່ເລື່ອງລາວທ່ີກ່ຽວກັບກດົໝາຍຄອບ 
ຄວົ ແລະ ການຢ%າຮ້າງ ເຊິ່ງຄູ%ກໍລະນີອາດຈະຕ້ອງການຫີຼກລຽ້ງການນໍາໃຊ4ລະບບົຍຸຕິທໍາທາງການເພືອ່ໄກ%ເກ%ຍ. ນອກຈາກ
ນີ,້ ໜ່ວຍງານໄກ%ເກ%ຍຂັນ້ບ້ານຍັງເປນັເວທີດາໍເນນີການຕັດສນິຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ%ງຕ່ໍຜູ4ທ່ີຕົກເປັນເຫຍືອ່ຂອງອາຊະຍາ
ກໍາ ແລະ ການຊດົໃຊ4ຄາ່ເສຍຫາຍ ຫືຼ ໃນກລໍະນຄີະດີແພ%ງອື່ນໆທ່ີໄດ4ຮບັການໄກ%ເກ%ຍເຊັນ່ ຂໍຂ້ດັແຍ%ງຕ່ໍຊັບສນິ ແລະ ອປຸະ 
ຕິເຫດລດົຍນົເປນັຕົນ້. ຄູ%ກລໍະນີຕ້ອງຈ່າຍເງນິຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ) ໃຫ4ແກ%ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຂັນ້ບ້ານສໍາລບັ
ການໄກ%ເກ%ຍໜ່ຶງຄະດີ. ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດຂີັນ້ບ້ານປະກອບດວ້ຍ ຕົວແທນຊາວບ້ານຈໍານວນເຈດັຄນົ, ຕາມປກົກະຕິ
ແລ4ວຜູ4ທ່ີເປນັຕົວແທນນີແ້ມ%ນຜູ4ທ່ີເປນັສະມາຊກິຂອງອົງການຈດັຕັ້ງມະຫາຊນົຕ່າງໆ (ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ, ປກສ ບ້ານ, 
ອົງການຈດັຕ້ັງຊາວໜຸ%ມບ້ານ), ເຊິ່ງທັງໝົດເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ໄດ4ຮບັການຝຶກອບົຮົມກ່ຽວກບັການແກ4ໄຂຂໍຂ້ດັແຍ%ງສໍາຮອງ. ໃນ
ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ຢູ%ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫີຼກໄດ4ລິເລີ່ມການແກ4ໄຂຂໍຂ້ັດແຍ%ງ ໂດຍມນີາຍບ້ານເປນັຕວົແທນໃນການຈດັ 
ຕ້ັງປະຕບິດັລະບບົຍຸຕິທໍາແບບຈາຮດີປະເພນ,ີ ແລະ ອາດຈະມີການຂຄໍໍາຄດິເຫັນນາໍໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂັນ້ບ້ານ ຖ້າວ່າຍັງ
ບໍ່ເປນັທ່ີເພ່ິງພໍໃຈ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ4ວ, ນາຍບ້ານກໍເ່ປນັຜູ4ນໍາພາໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດຂີັນ້ບາ້ນ. ນອກຈາກນີ,້ ລະບບົຍຸຕິທໍາ
ທາງການກໍໄ່ດ4ນໍາສົ່ງບາງຄະດລີງົໄປຍງັໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຂັນ້ບາ້ນ. 

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນກາຕອນກາຕອນກາຕອນການຕດັສນິນຕດັສນິນຕດັສນິນຕດັສນິຄະດີຄະດີຄະດີຄະດ ີ

ຕາມກົດໝາຍ, ຈໍາເລີຍຍັງມຄີວາມຫວັງຕ່ໍຂໍສ້ນັນິຖານຂອງການເປນັຜູ4ບໍລິສດຸໄດ4, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບດັຜູ4ພິພາກສາໄດ4ຕັດ 
ສິນວ່າມຄີວາມຜິດ ຫືຼ ບໍລສິດຸໄວ4ລວ່ງໜ້າແລ4ວ ໂດຍອີງໃສ%ຜົນໄດ4ຮບັໃນບົດລາຍງານການສບືສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ ຫືຼ ໄອຍະການ. ການຕັດສນິຄະດທັີງໝົດ ລວມທັງການຕັດສນິຄະດອີາຍາແມ%ນໜ້ອຍທ່ີສຸດ ທ່ີຈະຕັດສິນ
ໂດຍອີງໃສ%ການກວດກາຈາກສມົມຸດຕິຖານຂອງຂໍກ້່າວຫາ ຫືຼ ການທົບທວນຫັຼກຖານ. ການຕັດສິນຄະດແີມ%ນເປີດເຜີຍ, 
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ນອກຈາກກໍລະນີທ່ີກ່ຽວພັນກບັກົດໝາຍຄອບຄວົບາງປະເພດ ຫືຼ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມລັບ
ຂອງລດັຖະບານ, ຫືຼກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 16 ປ.ີ 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ຈໍາເລຍີມີສິດທ່ີຈະປົກປ4ອງຕົນເອງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງທະນາຍຄວາມ ຫືຼ ບຸກຄນົອື່ນໆ, ແຕ%
ກໍ່ເປນັການຍາກທ່ີຈະຫາທະນາຍທ່ີມີຄຸນນະວຸດ. ບາງຄັ້ງຄາວ, ທະນາຍຄວາມກ່ໍບໍ່ໃຫ4ຄວາມສົນໃຈທ່ີຈະປ4ອງກັນຄະດີທ່ີ
ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ເພາະຢ4ານກົວຕໍ່ການຖືກຕອບໂຕ4ໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີທ້ອງຖ່ິນ. ທະນາຍຝ%າຍຈໍາເລຍີ ອາດຈະປະກົດ
ຕົວໃນລະຫວ່າງການຕັດສນິຄະດ,ີ ແຕ%ບົດບາດຂອງລາວບ່ໍໄດ4ສະແດງກລິິຍາໂຕ4ຕອບໃດໆ ມີພຽງການຂໍຮອ້ງສານໃຫ4
ຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອໃນການພຈິາລະນາຕັດສິນ ຫືຼ ຂໍອຸທອນເລືອ່ງວິຊາການ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ໂຕ4ແຍ4ງກຽ່ວກັບຄະດີ, ຂໍເຫດຜົນທາງ
ດ້ານຫັຼກຖານ ຫືຼ ການດໍາເນນີການທ່ີເປນັການປົກປ4ອງຢ%າງແທ4ຈິງຕໍ່ລູກຄາ້. ໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງທະນາຍຝ%າຍ 
ຈໍາເລີຍບນົພື້ນຖານຄ່າໃຊ4ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານພຽງແຕ%ໃນກໍລະນີທ່ີເປນັຄະດີ ທ່ີມີການກ່ຽວພັນກັບເດັກນ້ອຍ, ຄະດີທ່ີມີ
ຄວາມເປນັໄປໄດ4ທ່ີອາດຈະມີການຕັດສິນຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊວີິດ ຫືຼ ປະຫານຊີວດິ ແລະ ຄະດທ່ີີຖືກພິຈາລະນາວ່າມີ
ຄວາມຊບັຊ້ອນສູງ ເຊັນ່ ຄະດທ່ີີມີການພົວພັນກັບຄົນຕ່າງປະເທດ. 

ຈໍາເລີຍບໍ່ມສີດິທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະຮບັຮູ4ຢ%າງໄວວາ ແລະ ລະອຽດ ກ່ຽວກບັຄໍາຕັດສິນທ່ີມີຕ່ໍພວກເຂົາ, ແຕ%ກົດໝາຍ 
ກໍານົດວ່າ ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຕ້ອງແຈ4ງໃຫ4ບຸກຄນົຮັບຮູ4ໃນສິດທິຂອງເຂາົເຈົ້າ. ລັດຖະທໍາມະນູນອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຕ້ອງຫາມີສິດທ່ີ
ຈະປົກປ4ອງຕົນເອງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູ4ຕວົຈງິຂອງພົນລະເມືອງທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາກດັຫຼາຍ. ລາ່ມແປພາສາຂອງລດັຖະບານເຊິ່ງເປນັທ່ີຍອມຮບັ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສວ່ນໃດໜ່ຶງໃນ
ການສ່ືສານໃນພາສາຂອງຈໍາເລຍີ ສາມາດໃຫ4ຄໍາອະທິບາຍກຽ່ວກັບກົດໝາຍ ແລະ ສດິທິຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຈະ
ໄດ4ຮັບເງນິຄ່າຈ້າງ ໂດຍອີງໃສ%ລະບບົການເກັບຄ່າທໍານຽມຂອງສານ ເຊິ່ງສານຈະສົ່ງຕ່ໍໄປຍັງຜູ4ຕ້ອງຫາ. ນີອ້າດຈະເປັນ
ການຈໍາກດັຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ4ຕ້ອງຫາທ່ີຈະໃຊ4ລ່າມແປພາສາຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງສານ, ແມ%ນກະທ້ັງຜູ4ທ່ີມີ
ທິດທາງການເງິນທ່ີອາດຈະສາມາດວ່າຈ້າງລ່າມແປພາສາເອກະຊົນຈາກຊ່ວງເວລາຮຽກເກບັຄ່າທໍານຽມຜ່ານການອຸທອນ
ຂັ້ນສດຸທ້າຍ. 

ຜູ4ຕ້ອງຫາບໍ່ມີສິດທິຕາມກົດໝາຍ ທ່ີຈະກວດສອບຫຼັກຖານທ່ີລັດຖະບານເປນັຜູ4ກໍາໄວ4; ແຕ%ຜູ4ຕ້ອງຫາສາມາດຂໍເບິ່ງຫຼັກ
ຖານດັ່ງກ່າວໄດ4 ຖ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທ່ີຈັບກຸມຫາກເຮັດບດົລາຍງານການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດແລ4ວ. ເຖິງ
ຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍລະນຄີະດີທ່ີຮ້າຍແຮງ (ເຊັ່ນ: ຄະດີກຽ່ວກັບຢາເສບຕິດທ່ີມີການຕດັສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີ 
ວິດ), ຕາມທໍາມະດາແລ4ວ ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈັບກຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຕ້ອງຫາກວດສອບຫຼັກຖານທ່ີລດັຖະບານເປັນຜູ4ກໍາໄວ4. 
ບໍ່ມີການກໍານົດສິດທິທາງກົດໝາຍທ່ີຈະໃຫ4ເວລາ ແລະ ສິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢ%າງພຽງພໍໃນການກະກຽມຜູ4ຕ້ອງຫາ. 
ຜູ4ຕ້ອງຫາອາດຈະມີຜູ4ໃດຜູ4ໜ່ຶງຊວ່ຍເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມສ່ວນທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຕິດຕາມເຂົາເຈົ້າມາໃນ
ສະຖານທ່ີຕັດສິນຄະດ,ີ ແຕ%ມີພຽງຈໍາເລີຍເທ່ົານັ້ນ ທ່ີຈະຂຶ້ນໃຫ4ປາກຄໍາຕ່ໍສານໃນການຕັດສິນຄະດອີາຍາ. ຈໍາເລີຍໄດ4ຮັບ
ອະນຍຸາດໃຫ4ຖາມຄໍາຖາມ, ສະເໜີພະຍານຫັຼກຖານໃນນາມຕົນເອງ. ຈໍາເລີຍອາດຈະປະຕິເສດທ່ີຈະເບີກຄວາມ ເຖິງວ່າ
ບາງຄ້ັງຄາວເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ກໍານດົບົດລົງໂທດທ່ີໜັກຂຶ້ນສໍາລັບຜູ4ຕ້ອງຫາທ່ີບໍ່ໃຫ4ຄວາມຮວ່ມມື. ຈໍາເລຍີມີສິດຄັດຄ້ານການ
ຈັບກຸມພວກເຂົາ, ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ມສີດິທ່ີຈະຂອໍຸທອນ, ໃນກໍລະນີຂອງຄະດີແພ%ງເທ່ົານັ້ນ. ສານອຸທອນມີພັນທະຕາມ
ກົດໝາຍທ່ີຈະຕ້ອງກໍານດົຄະດີພາຍໃນ 45 ວັນ ນັບຈາກເວລາທ່ີຕົນໄດ4ຮັບຄໍາຂໍອຸທອນ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ ຂັ້ນ
ຕອນການອຸທອນມັກໃຊ4ເວລາຫຼາຍກວ່າຫົກເດອືນ ຫືຼ ຍັງຄົງຖືກດໍາເນນີການໄປເລື້ອຍໆ. 

ຄູ%ກໍລະນຄີະດຄີວາມໃນສານ ອາດຈະເລອືກເອາົສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ເປນັຕົວແທນໃຫ4ພວກເຂົາໃນ
ການຕັດສິນຄະດ.ີ ສະພາທະນາຍຄວາມ ມີສະມາຊິກຈໍານວນ 196 ຄົນ, ໃນນັນ້ 156 ຄົນ ແມ%ນນັກກົດໝາຍ ແລະ ມີ
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ພຽງ 30 ຄົນ ທ່ີນໍາຄະດີໄປຍັງສານ. ໃນຈໍານວນ 30 ຄົນນັ້ນ, ມີ 26 ຄົນ ເຮດັວຽກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມທໍາ
ມະດາແລ4ວ ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ແຕ%ກໍ່ໄດ4ຮັບທິດຊີນ້ໍາຈໍານວນໜ່ຶງຈາກກະຊວງຍທິຸທໍາ. ສະ 
ພາທະນາຍຄວາມມີຫ້ອງການໃຫ4ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານກດົໝາຍສີ່ແຫ%ງ ເຊິ່ງມີຢູ%ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາ
ສັກ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸົມໄຊ ທ່ີໃຫ4ການບລໍິການດ້ານກົດໝາຍແກ%ພົນລະເມືອງ. ມີຫຼາຍເຫດຜົນ ລວມທັງການຮັບຮູ4
ທ່ົວໄປວ່າ ທະນາຍຄວາມບໍສ່າມາດແຊກແຊງເຂ້ົາໃນການຕັດສນິຂອງສານໄດ4, ຈໍາເລີຍທັງໝົດ ຈຶ່ງເລອືກທ່ີຈະບໍ່ນໍາໃຊ4
ທະນາຍຄວາມ ຫືຼ ຕົວແທນທ່ີໄດ4ຮບັການຝຶກອົບຮົມ. ໃນການກະກຽມສໍາລັບການເປດີປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
(AEC) ໃນປີ 2016 ແລະ ການສົ່ງຜົນໃຫ4ແກ%ທ່າແຮງທາງດ້ານການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບາງຄະດີທີ່
ຍັງຄ້າງຢູ%ໃນສານລະຫວ່າງປະເທດ, ລັດຖະບານໄດ4ໃຊ4ຄວາມພະຍາຍາມໃສ%ການຝຶກອົບຮົມນັກກດົໝາຍເພ່ີມຫຼາຍຂຶ້ນ 
ແລະ ປັບປຸງຫັຼກສດູການສຶກສາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ%ທ່ີຄະນະນິຕິສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ%ງຊາດ. ໃນປີ 2015 ມີນັກ 
ຮຽນຈໍານວນ 125 ຄົນທ່ີໄດ4ເຂົ້າຮ່ວມຫັຼກສດູໜ່ຶງປີ, ແລະ ໃນປນີີ້ມນີັກຮຽນທ່ີເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 172 ຄົນ. 

ຄະນະຜູ4ພິພາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມເກືອບທັງໝົດແມ%ນສະມາຊິກ ພປປລ. ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນໄດ4ຮບັການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍພຽງແຕ%ຂັ້ນພ້ືນຖານເທ່ົານັ້ນ, ແລະ ຫ້ອງການສານເຂດຈໍານວນໜ່ຶງມີເອກະສານອ້າງອີງເພ່ືອເປັນທິດຊີ້
ນໍາພຽງເລັກໜ້ອຍ ຫືຼ ບໍມ່ີເລຍີ. ຄະນະກໍາມະການດ້ານກດົໝາຍຂອງສະພາແຫ%ງຊາດບາງຄັ້ງຄາວກໍໄ່ດ4ມີການທົບທວນ
ການຕັດສິນ ຫືຼ ຂໍ້ສະຫ�ບຂອງສານປະຊາຊນົສູງສດຸເພ່ືອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະ ສົ່ງຄະດີຄືນໄປໃຫ4ສານ ຫືຼ ອົງ 
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສດຸເພ່ືອທົບທວນຄນືໃນກໍລະນທ່ີີຄະນະກໍາມະການເຊື່ອວ່າການຕັດສິນດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມ. 

ນກັນກັນກັນກັໂທດ ໂທດ ໂທດ ໂທດ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ຜູ4ຜູ4ຜູ4ຜູ4ຖືກຖືກຖືກຖືກຄມຸຂງັຄມຸຂງັຄມຸຂງັຄມຸຂງັໃນໃນໃນໃນຄະດີຄະດີຄະດີຄະດີການການການການເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ 

ບໍມ່ີສະຖິຕິທາງການ ຫືຼ ຂໍມູ້ນຕົວເລກທ່ີໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງນັກໂທດທາງການເມືອງ, ແຕ%ລັດຖະບານໄດ4ຢັ້ງ 
ຢືນວ່າ ນັກໂທດການເມືອງສາມຄົນຕໍ່ໄປນີຍ້ັງຄົງຕ້ອງຄະດຢີູ%ໃນຄຸກ: ທອງປະເສີດ ເກື້ອກນູ, ແສງອາລຸນ ເພັງພັນ ແລະ 
ບົວວນັ ຈັນມະນີວົງ ທ່ີຖືກຈັບໃນປີ 1999 ໃນຂໍຫ້າພະຍາຍາມຈດັການຊຸມນຸມປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແມ%ນຖືກຈໍາ
ຄຸກ. ໃນປີ 2003, ເຈົາ້ໜ້າທ່ີໄດ4ປ%ອຍໂຕ ທອງປະເສີດ ເກືອ້ກູນ, ແສງອາລນຸ ເພັງພັນ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, ອີງຕາມ
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີພວກກ່ຽວໄດ4ຈໍາຄຸກເປັນເວາ 16 ປີ ສາມເດືອນ ຈາກການວາງໂທດເບືອ້ງຕົ້ນ 20 ປີ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທ່ີໃຫ4 
ການວ່າ ບວົວນັ ຈນັມະນວີົງ ໄດ4ເສຍຊວີດິແລ4ວໃນປີ 2005 ຍອ້ນການເຈບັປ%ວຍໃນຂະນະທ່ີຖືກຄຸມຂງັ. ສິ່ງນີ້ບ່ໍສາມາດ
ຢນືຢນັໄດ4. 

ມີລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2005 ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ຄຸມຕົວ ນາງ ຊວົຢາງ ທ່ີເປນັຄນົເຜົ່າມົ້ງ ພາຍຫັຼງທ່ີເຈົ້າໜ້າທ່ີໄທໄດ4ຈັບຕົວນາງ
ພ້ອມເດກັນອ້ຍຈາໍນວນ 28 ຄນົ ໃນຂະນະທ່ີພວກເຂົາກາໍລັງສົ່ງເສີມຄວາມເຊືອ່ທາງສາສະໜາຄຼສິຕຽນ ທ່ີປະເທດໄທ 
ແລະ ນາງກ່ໍໄດ4ຖືກສົ່ງມາປະເທດລາວ. ຕ່ໍມາມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ປ%ອຍຕົວພວກເດັກນອ້ຍທັງໝົດໃນປະເທດໄທ 
ແລະ ປະເທດລາວແລ4ວ, ແຕ%ລດັຖະບານກໍບ່ໍ່ໄດ4ຢນືຢນັວ່າ ນາງ ຊວົຢາງ ຍງັຄົງຢູ%ໃນຄຸກ, ຖືກປ%ອຍຕວົແລ4ວ ຫືຼວ່າ ໄດ4
ເສຍຊວີດິໃນຂະນະທ່ີຖືກຄຸມຂັງ. 

ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຂັນ້ຕອນພຈິາລະນາ ຕອນພຈິາລະນາ ຕອນພຈິາລະນາ ຕອນພຈິາລະນາ ແລະ ຕດັແລະ ຕດັແລະ ຕດັແລະ ຕດັສນິຄະດີສນິຄະດີສນິຄະດີສນິຄະດີທາງທາງທາງທາງແພ%ງແພ%ງແພ%ງແພ%ງ    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການການການການທວງທວງທວງທວງສດິສດິສດິສດິ    

ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ຄະນະຕຸລາການມີອດິສະຫຼະ ໃນການດໍາເນນີການກ່ຽວກັບຄະດແີພ%ງ, ແຕ%ການບັງຄບັໃຊ4ຄໍາສັ່ງສານ
ຍັງຄົງເປັນບນັຫາຢູ%. ບຸກຄົນໃດໜ່ຶງອາດຈະສະແຫວງຫາການທວງສິດ ສໍາລັບການລະເມດີສິດທາງແພ%ງ ຫືຼ ສິດທິທາງ
ການເມືອງໃນສານອາຍາ ຫືຼ ຂໍຮ້ອງສິດໃນການຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອຈາກສະພາແຫ%ງຊາດ. ບຸກຄົນອາດຈະສະແຫວງຫາ



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ການແກ4ໄຂ ຫືຼ ຊົດໃຊ4ການຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາໃນສານແພ%ງ. 

ສສສສ....    ການການການການເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ເຂົາ້ແຊກແຊກແຊກແຊກແຊງແຊງແຊງແຊງໂດຍໂດຍໂດຍໂດຍພະລະການພະລະການພະລະການພະລະການທີຜ່ດິກດົໝາຍຕໍກ່ບັທີຜ່ດິກດົໝາຍຕໍກ່ບັທີຜ່ດິກດົໝາຍຕໍກ່ບັທີຜ່ດິກດົໝາຍຕໍກ່ບັຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເປນັເປນັເປນັເປນັສວ່ນສວ່ນສວ່ນສວ່ນຕວົຕວົຕວົຕວົ, , , , ຄອບຄວົຄອບຄວົຄອບຄວົຄອບຄວົ, , , , ທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ພກັພກັພກັພກັອາອາອາອາໄສ ຫຼື ໄສ ຫຼື ໄສ ຫຼື ໄສ ຫຼື ການຕິດຕ່ໍການຕິດຕ່ໍການຕິດຕ່ໍການຕິດຕ່ໍ
ສືສ່ານທາງຈດົໝາຍ ສືສ່ານທາງຈດົໝາຍ ສືສ່ານທາງຈດົໝາຍ ສືສ່ານທາງຈດົໝາຍ  

ຕາມທໍາມະດາ, ກົດໝາຍໃຫ4ການປົກປ4ອງສິດໃນຄວາມເປນັສວ່ນຕົວ ລວມທັງສດິໃນການສືສ່ານທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະ 
ສັບ ແລະ ການຕິດຕ່ໍສືສ່ານທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ%ກໍມ່ີການລາຍງານວ່າ ລດັຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍຝ່%າຝືນການປົກປ4ອງສິດ
ທິທາງດ້ານນີຢູ້% ເມື່ອມກີານຮບັຮູ4ວ່າມີໄພຄຸກຄາມຕໍຄ່ວາມໝ້ັນຄົງ. 

ກົດໝາຍຫ້າມການກວດຄົ້ນ ແລະ ອາຍັດຊັບແບບບໍ່ຖືກຕອ້ງຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແມ%ນກົດໝາຍກໍານົດວ່າເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາ 
ຫຼວດຕ້ອງມໃີບອະນຍຸາດກວດຄົ້ນຈາກໄອຍະການ ຫືຼ ຄະນະຕຸລາການ, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດຕໍາຫຼວດບໍໄ່ດ4ຂໍໃບອະນຸ 
ຍາດດັ່ງກ່າວກອ່ນສະເໝີໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນຢູ%ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝ້ັນຄົງອະນຍຸາດໃຫ4ລັດຖະ 
ບານສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຍບຸກຄນົ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານສ່ວນຕວົ, ລວມທັງການຕິດຕໍ່ສືສ່ານຜ່ານ
ທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ທາງອເີມວລ໌ (ເບິ່ງຕ່ືມຂໍ້ 2.ກ.). 

ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ດໍາເນີນການຕດິຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພົນລະເມືອງຢ%າງເປນັປົກກະຕິ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ
ເຝ້ົາລະວັງທ່ີລວມມີໜ່ວຍງານຕໍາຫຼວດລັບ. ໜ່ວຍງານກອງຫຼອນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊນົນະບົດ ທ່ີປະຕິບັດໜ້າ
ທ່ີພາຍໃຕ4ການຊີນ້ໍາຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຕໍາຫຼວດທ້ອງຖ່ິນ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮວ່ມກັນໃນການ
ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການທ່ີບໍ່ເພ່ິງປາດຖະໜາໃຫ4ຕໍາຫຼວດ. 
ໜ່ວຍງານແນວໜ້າຂອງ ພປປລ ເຊັ່ນ: ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ, ສນູກາງຊາວໜຸ%ມລາວ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍ່ມີພາລະບົດ 
ບາດໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພົນລະເຮອືນເຊັນ່ກັນ. 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ປະຊາຊນົສາມາດແຕ%ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ4 ກໍ່ຕໍ່ເມ່ືອໄດ4ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກ່ອນ
ເທ່ົານັ້ນ, ການແຕ%ງດອງໂດຍບໍໄ່ດ4ຮັບອະນຸຍາດຈະຖືວ່າເປນັໂມຄະ ແລະ ທັງສອງຝ%າຍຈະຖືກຈັບກຸມ ແລະ ປັບໄໝ. 
ຕາມປົກກະຕິ, ລັດຖະບານຈະອະນຍຸາດໃຫ4ແຕ%ງດອງ, ແຕ%ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການແມ%ນຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ4ງຍາກ 
ເຊິ່ງເປນັການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ4ເຈົາ້ໜ້າທ່ີສວຍໂອກາດໃນການຮຽກຮອ້ງສນິບົນ. ການຢູ%ຮວ່ມກັນກັບຄົນຕ່າງຊາດໂດຍບໍ່
ໄດ4ແຕ%ງດອງກັນກອ່ນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ. ການບັງຄບັໃຫ4ໃຊ4ກົດໝາຍນີ້ແມ%ນໜ້ອຍຫຼາຍ, ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປແລ4ວແມ%ນ
ຈະບງັຄັບໃຊ4ໃນບາງກໍລະນີທ່ີພົນລະເມອືງລາວມີການຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຍຸຕິທໍາເທ່ົານັ້ນ. 

ພາກພາກພາກພາກທີ ທີ ທີ ທີ 2. 2. 2. 2. ການການການການເຄາົລບົເຄາົລບົເຄາົລບົເຄາົລບົຕໍ່ຕໍຕ່ໍ່ຕໍ່ສດິເສລີສດິເສລີສດິເສລີສດິເສລີພາບຂອງພາບຂອງພາບຂອງພາບຂອງພນົລະພນົລະພນົລະພນົລະເມອືເມອືເມອືເມອືງງງງ,,,,    ລວມມີລວມມີລວມມີລວມມີ::::    

ກກກກ....    ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ສືມ່ວນຊນົການປາກເວົາ້ ແລະ ສືມ່ວນຊນົການປາກເວົາ້ ແລະ ສືມ່ວນຊນົການປາກເວົາ້ ແລະ ສືມ່ວນຊນົ 

ກົດໝາຍກໍານດົສິດເສລພີາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ດ້ານສືສ່ານມວນຊົນ, ແຕ%ລັດຖະບານຍັງຈໍາກັດ
ຢ%າງເຄັ່ງຄດັໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂດີຂຽນກ່ຽວກັບປະເດນັການເມືອງ ແລະ ຍັງຫ້າມການຕໍານວິິຈານຂອງສັງຄົມ ທ່ີ
ເຫັນວ່າມນັເປັນການທໍາລາຍຊືສ່ຽງຂອງຕົນ. 

ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ: ກົດໝາຍອະນຍຸາດໃຫ4ພົນລະເມືອງມີສດິໃນການຕໍານິ
ວິຈານລັດຖະບານ ແຕ%ກໍ່ຫ້າມການໃສ%ຮ້າຍປ4າຍສີຕ່ໍພາກລດັ, ສ້າງເລື່ອງບດິເບືອນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຫືຼ ລັດຖະບານ, 
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ຍແຸຍ%ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ, ຫືຼ ການໂຄສະນາຂໍມູ້ນເພື່ອບັນ່ທອນຄວາມໜ້າເຊືອ່ຖື ແລະ ຊື່ສຽງຂອງລດັຖະບານ. 

ອົງການຈດັຕ້ັງທ່ີບໍຂ່ຶ້ນກັບລດັຖະບານ (NGOs) ໂດຍທ່ົວໄປແລ4ວຈະພະຍາຍາມກວດສອບຕົນເອງ ເຊິ່ງທາງພາກປະຊາ
ສັງຄົມພິຈາລະນາວ່າເປນັຜົນໂດຍກົົງເນື່ອງມາຈາກການຫາຍຕົວໄປຂອງທ່ານ ສົມບດັ ສມົພອນ. ຜົນກະທົບຈາກການ
ຫາຍຕົວໄປຂອງຜູ4ສະໜັບສະໜູນປະຊາສັງຄົມ ເຊິ່ງເປນັຜູ4ທ່ີຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນນັນ້ ກໍ່ໃຫ4ເກີດກິດຈະກໍາລະ 
ດັບທ້ອງຖ່ິນທ່ີບໍຄ່່ອຍເປັນທ່ີຮູ4ຈັກ ເຊິ່ງເຊືອ່ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງເລັກນອ້ຍທ່ີຈະຫີຼກລ້ຽງຊະຕາກໍາອັນດຽວກັນ ຖ້າ 
ວ່າພວກເຂົາຫາກກ້າປາກກ້າເວົາ້ຫຼາຍເກີນໄປ. 

ໃນປີ 2015 ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດໄດ4ຈບັກຸມ ບຸນທັນ ທໍາມະວງົ ເປັນຄນົສນັຊາດໂປໂລຍ ເຊືອ້ຊາດລາວ ໃນຂໍ້ຫາທ່ີໂພສຂໍ ້
ຄວາມລົງທາງເຟສບຸກ ແລະ ຂຽນບົດເລື່ອງທ່ີມີເນືອ້ຫາວຈິານລັດຖະບານທ່ີຖືກເຜີຍແຜ%ໃນປີ 1997. ສານປະຊາຊົນສູງ
ສດຸນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັພິຈາລະນາວ່າ ບນຸທັນ ມີຄວາມຜິດຖານ “ ເຜີຍແຜ%ໂຄສະນາຊວນເຊືອ່ທ່ີມີເນືອ້ຫາຕໍ່ຕ້ານລດັ 
ຖະບານ ດວ້ຍຄວາມຕ້ັງໃຈສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ4ແກ%ລດັ” , ເປນັຄວາມຜິດພາຍໃຕ4ມາດຕາ 65 ຂອງປະມວນກດົໝາຍ
ອາຍາ ແລະ ໄດ4ຕດັສນິຈໍາຄກຸຜູ4ກ່ຽວເປນັເວລາສີປ່ເີກົ້າເດອືນ ຖານ “ ຕ່ໍວ່າ ແລະ ດໍາເນນີກດິຈະກໍາທ່ີເປນັການຕໍ່ຕ້ານລະ 
ບອບການປກົຄອງ.” 

ເສລີພາບທາງດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊນົ: ລັດຖະບານເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຄຸ4ມຄອງສາໍນັກພິມ ແລະ ລະບບົສື່ສານ
ມວນຊົນທາງອີເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ. ໜ່ວຍງານຂ່າວທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສືມ່ວນຊົນທັງໝົດຕ້ອງເຜີຍແຜ%
ຂ່າວສານທ່ີສະທ້ອນໃຫ4ເຫັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ລັດຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດການພິມເຜີຍແຜ%ວາລະສານຂອງເອ 
ກະຊົນ ທ່ີບໍມ່ີເນື້ອຫາທາງການເມືອງ, ລວມທັງບັນດາວາລະສານທ່ີນໍາສະເໜີດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າ. ມີ
ໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຂອງຕ່າງປະເທດສອງ-ສາມສະບບັ ທ່ີລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ4ຂາຍໄດ4 ແລະ ທ່ີສາມາດຊອກ
ໄດ4ຕາມຮ້ານຄ້າເອກະຊນົທ່ົວໄປ. ເດືອນພະຈິກ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ອອກດໍາລດັສະບບັໜ່ຶງທ່ີສະໜອງຂອບກົດໝາຍ
ທ່ີກໍານົດວ່າສື່ມວນຊນົຂອງຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົ່ງບົດຂ່າວຂອງຕົນໄປຍັງລດັຖະບານກ່ອນທ່ີຈະພິມເຜີຍແຜ%. ເຈົ້າໜ້າທ່ີບໍ່
ໄດ4ສະແດງໃຫ4ເຫັນວ່າລດັຖະບານຈະບັງຄບັໃຊ4ມາດຕະການຄວບຄຸມໃໝ%ເຫ່ົຼານີຄ້ືແນວໃດ ແລະ ບໍ່ມຄີວາມພະຍາຍາມ
ໃນການບັງຄບັໃຊ4ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. 

ເຖິງແມ%ນວ່າການກະຈາຍຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸພາຍໃນປະເທດຈະຖືກຄວບຄຸມຢ%າງໃກ4ຊິດ ໂດຍລັດຖະ 
ບານ, ແຕ%ລດັຖະບານກໍ່ບໍໄ່ດ4ແຊກແຊງການກະຈາຍຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ. ພົນລະເມືອງສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານີສາກົນ
ຜ່ານໂທລະພາບລະບບົດາວທຽມ ແລະ ສາຍເຄເບນີໄດ4ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ4ພົນລະເມືອງຜູ4ທ່ີ
ເປນັເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ ລົງທະບຽນສໍາລັບເຄືອ່ງຮັບສນັຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າ
ທໍານຽມແບບຄັ້ງດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ກໍເ່ປນັມາດຕະການສ້າງລາຍຮບັ ແຕ%ກໍບ່ໍໄ່ດ4ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂດັຂວາງການ
ນໍາໃຊ4ແຕ%ຢ%າງໃດ. 

ການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງ ແລະ ການກໍ່ກວນຄຸກຄາມ: ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ4ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຂວໍີຊ່າ (visa) 
ແບບພິເສດ ແລະ ວາງຂໍຈ້ໍາກັດຕ່ໍການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂາົເຈົາ້. ທາງການຍັງຄົງສືບຕ່ໍປະຕເິສດ ແລະ ບໍອ່ະນຍຸາດໃຫ4ນັກ
ຂ່າວຕ່າງປະເທດເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ%າງມີອິດສະຫຼະ, ແຕ%ກໍ່ອະນຸຍາດການເດນີທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍປາສະຈາກ 
ການຕິດຕາມໄປນໍາຢ%າງເປັນທາງການ. ໃນກໍລະນທ່ີີຕ້ອງມີການຕິດຕາມຂອງເຈົາ້ໜ້າທ່ີ, ມີລາຍງານວ່າຄ່າໃຊ4ຈ່າຍແມ%ນ
ເປນັຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງນກັຂ່າວເອງ. 
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ການກວດກາ ຫືຼ ຂໍຈ້ໍາກດັດ້ານເນື້ອໃນ: ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈະທໍາການກວດສອບເນື້ອໃນຂອງທຸກໆບົດຄວາມທ່ີພິມລົງໃນວາລະ 
ສານຂອງເອກະຊົນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ4ມີການຈັດພິມໄປແລ4ວ (ບໍ່ແມ%ນກວດກ່ອນພິມ), ແລະ ສາມາດປບັໄໝລົງໂທດຕ່ໍບົດ
ຄວາມທ່ີບໍ່ກົງກບັການອະນຍຸາດຂອງລັດຖະບານ. ສໍານັກພິມຕ່າງໆຮູ4ວ່າ ເນື້ອໃນຂ່າວແບບໃດທ່ີຈະໄດ4ຮບັການອະນຸມັດ
ຈາກລັດຖະບານ, ສະນັ້ນ ສໍານັກພິມຕ່າງໆຈຶ່ງດໍາເນນີການກວດກາເນືອ້ໃນບດົຄວາມຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ. ກົມສື່ສານມວນ
ຊົນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ໄດ4ຢືນຢນັວ່າ ໃນປນີີ້ໄດ4ມບີົດພິມໃດທ່ີບໍ່ໄດ4ຮັບການອະ 
ນຸມັດຈາກລັດຖະບານຫືຼບໍ.່ ກົມສື່ສານມວນຊນົມີມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການລະເມດີ ດ້ວຍການຕັກເຕືອນ, ປັບໄໝ 
ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ. ໃນປນີີ້ມກີານລົງໂທດພຽງກໍລະນີດຽວ ມາດຕະການລົງໂທດແມ%ນການຕັກເຕືອນ. 

ເຈົາ້ໜ້າທ່ີໄດ4ຫ້າມການນໍາສະເໜີສື່ ຫືຼ ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີເຫັນວ່າບໍເ່ໝະສົມ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມເສືອ່ມເສຍຕໍ່ວັດທະນາ
ທໍາຂອງຊາດ, ຫືຼ ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມືອງ. ໃນກໍລະນທ່ີີພົບວ່າ ມີບຸກຄົນໃດກະທໍາຄວາມຜິດໃນການກະ
ຈາຍສືທ່ີ່ເຫັນວ່າມີລັກສະນະສາ້ງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ4ແກ%ວດັທະນາທໍາຂອງຊາດ ແມ%ນຈະຖືກປັບໄໝຕ້ັງແຕ%ໜ່ຶງຫາສາມ
ທົບຂອງມູນຄ່າສືທ່ີ່ເຜີຍແຜ%ດັ່ງກ່າວ ຫືຼ ຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບເປັນເວລາໜ່ຶງປ.ີ 

ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການການການການນໍານໍານໍານໍາໃຊ4ອິນິເຕີໃຊ4ອິນິເຕີໃຊ4ອິນິເຕີໃຊ4ອິນິເຕີເນດັເນດັເນດັເນດັ 

ລັດຖະບານຄຸ4ມຄອງການບໍລິການເຄອືຂ່າຍອນິເຕີເນັດທັງໝົດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດສອບ 
ການນໍາໃຊ4ອນິເຕີເນດັເປັນແຕ%ລະໄລຍະ ແຕ%ກໍ່ບໍ່ໄດ4ກີດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງເວບັໄຊ໌ຕ່າງໆ. ລັດຖະບານໄດ4ສ້າງ ແລະ ດູແລ 
ຮັກສາໂຄງລ່າງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ4ການຈະລາຈອນຂອງລະບບົອິນເຕີເນດັທັງໝົດຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ4
ເຈົາ້ໜ້າທ່ີສາມາດກວດກາ ແລະ ຈໍາກັດເນື້ອຫາໄດ4. ຄະນະກໍາມະການແຫ%ງຊາດດ້ານການຄຸ4ມຄອງການນໍາໃຊ4ອິນເຕີເນັດ
ພາຍໃຕ4ການຊີນ້ໍາຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ4ບລໍິຫານ ແລະ ຄຸ4ມຄອງລະບົບອນິເຕີເນັດທັງ
ໝົດ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ4ກໍານດົໃຫ4ຜູ4ສະໜອງການບລໍິການດ້ານອນິເຕເີນັດ ຕ້ອງສ່ົງບດົລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ 
ແລະ ເຊື່ອມຕ່ໍກບັລະບົບຈະລາຈອນອນິເຕີເນັດຂອງພວກເຂາົ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກວດກາ. 

ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ຜາ່ນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອາຊະຍາກາໍທາງຄອມພິວເຕີ ທ່ີສ້າງຂຶ້ນມາເພ່ືອປົກປ4ອງຖານຂໍ້ມູນ, ລະ 
ບບົເຊບີເວີ ແລະ ຂໍ້ມູນທ່ີສ້າງຂຶ້ນດວ້ຍລະບົບຄອມພິວເຕ.ີ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວລງົໂທດຄວາມຜິດທາງອາຍາຕໍ່ຜູ4ທ່ີລະເມດີ 
ແລະ ເຮດັໃຫ4ຄວາມເປນັສວ່ນຕົວຂອງຜູ4ນໍາໃຊ4ຕົກຢູ%ໃນຄວາມສຽ່ງ. ໃນປີ 2015 ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ດໍາເນນີການຈບັກຸມກຸ%ມ 
ຄນົຈໍານວນໜ່ຶງກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາທາງອອນລາຍ:໌ ບຸກຄນົໜ່ຶງທ່ີໄດ4ໂພສຂໍຄ້ວາມ ແລະ ຮູບພາບຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດກໍາ
ລັງບັງຄບັເອົາເງິນລົງທາງເຟສບກຸ, ແລະ ອີກຜູ4ໜ່ຶງທ່ີຖືກກ່າວຫາວ່າໂພສກຽ່ວກບັພະນກັງານປກົຄອງຄນົໜ່ຶງໃຫ4ສໍາປະ 
ທານທ່ີດນິທ່ີມີຄວາມຂດັແຍ%ງກັບຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໜ່ຶງ (ເບິ່ງຂໍ ້2.ກ.)  

ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ໜັງສືພິມຂອງກະຊວງປ4ອງກນັຄວາມສະຫງCບ ໄດ4ລາຍງານຜນົການສບືສວນ ທ້າວ ສົມພອນ 
ພິມມະສອນ ແລະ ນາງ ຫຼອດຄໍາ ທໍາມະວົງ ທ່ີຖືກຈບັໃນວນັທີ 22 ກຸມພາ, ແລະ ທ້າວ ສກຸັນ ໃຈທັດ ທ່ີຖືກຈບັໃນວນັ
ທີ 4 ມີນາ.  ອີງຕາມການໃຫ4ການຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ກ່າວຫາວ່າ ທັງສາມຄນົໄດ4ລະເມດີປະມວນ
ກົດໝາຍອາຍາປີ 2012, ແຕ%ເຈົາ້ໜ້າທ່ີບໍ່ໄດ4ລະບລຸະອຽດວ່າພວກກ່ຽວລະເມີດຕ່ໍບດົບັນຍດັໃດຂອງກົດໝາຍ. ຈນົເຖິງ
ທ້າຍປີ ທັງສາມຄນົຍັງຄົງຖືກກກັຂັງໃນຄຸກໂພນທັນ. 

ດໍາລດັສະບບັໜ່ຶງທ່ີອອກໃນປ ີ 2014 ໄດ4ຫ້າມປາມການເຜຍີແຜ%ເນືອ້ຫາປະເພດໃດໜ່ຶງລົງທາງອິນເຕີເນດັເຊັນ່: ຖະແຫຼງ 
ການຫຼອກລວງ, ສິ່ງລາມກົອະນາຈານ ແລະ ຖະແຫຼງການ ຫືຼ ຂ່າວສານຕ່າງໆທ່ີມີລັກສະນະເປັນການຕ່ໍຕ້ານພັກ ແລະ ລັດ 
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ຖະບານ. ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສ່ານ ມອີໍານາດໃນການຊີນ້າໍຜູ4ສະໜອງການບລໍິການເຄອື
ຂ່າຍອນິເຕເີນດັ ໃຫ4ດາໍເນນີການຍົກເລີກການບລໍກິານໃຫ4ແກ%ຜູ4ນໍາໃຊ4ທ່ີຖືກພົບວາ່ມີການລະເມີດຕໍ່ດາໍລັດ. ໜັງສືພິມຂອງ
ລດັຖະບານສະບບັໜ່ຶງໄດ4ອາ້ງອີງຄໍາເວ້ົາຂອງທ່ານນາຍົກ ທອງລນຸ ທ່ີມີລກັສະນະຊຸກຍູ4ວ່າ “ຄນົໄວໜຸ%ມ ຕ້ອງນໍາໃຊ4ອນິເຕີ
ເນດັຢ%າງລະມດັລະວັງ.”  

ຍັງມປີະຊາຊນົທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ຢູ%ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຈາໍນວນຫຼາຍທ່ີບໍສ່າມາດເຂົ້າເຖິງອນິເຕເີນດັ. ອີງຕາມຂໍ້ມນູຂອງ
ສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄມົສາກົນ, ໃນປ ີ2015 ມີປະຊາກອນຈາໍນວນ 20% ທ່ີເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນດັ. 

ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບທາງທາງທາງທາງວຊິາວຊິາວຊິາວຊິາການການການການ    ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການຈດັງານທາງຈດັງານທາງຈດັງານທາງຈດັງານທາງວດັທະນາວດັທະນາວດັທະນາວດັທະນາທໍາທໍາທໍາທໍາ 

ກົດໝາຍກໍານດົສິດເສລພີາບທາງວຊິາການ, ແຕ%ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຂໍຈ້ໍາກັດຕ່າງໆ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ4ມີການຄຸ4ມຄອງຢ%າງໃກ4ຊດິຕໍ່ຫັຼກສູດໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ. ໃນປີ 2014, 
ລດັຖະບານໄດ4ລເິລີມ່ນະໂຍບາຍທ່ີກໍານດົໃຫ4ສະເພາະແຕ%ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລດັເທ່ົານັນ້ ທ່ີສາມາດໃຫ4ປະລນິຍາໄດ4, 
ແຕ%ລດັຖະບານກ່ໍໄດ4ອະນຸມດັໃຫ4ວິທະຍາໄລເອກະຊນົຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີມີຫັຼກສດູສອດຄອ່ງຕາມມາດຕະຖານຂອງການສກຶ
ສາພາກລັດສາມາດອອກປະລນິຍາໄດ4. ນອກຈາກນີ້ ລດັຖະບານຍັງອະນຍຸາດໃຫ4ນັກສຶກສາສາມາດໄປຮຽນຢູ%ຕ່າງປະເທດ
ໄດ4. 

ນັກວິຊາການ ທ່ີເປັນພົນລະເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ່ີດໍາເນນີການສຶກສາຄົນ້ຄວ້າຢູ%ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະ
ພົບກັບບນັຫາຂໍຈ້ໍາກັດໃນການເດນີທາງ, ເຂົາ້ເຖິງແຫ່ຼງຂໍ້ມູນ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ. ເຖິງແມ%ນວ່າລັດຖະບານໄດ4ດໍາເນີນການ
ຄຸ4ມຄອງຕ່ໍການສະເໜີຂອໍະນຸຍາດເດນີທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ ທ່ີກະທົບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ 
ງານວິຊາການຂອງລດັ ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອການສຶກສາຄົນ້ຄວ້າ ຫືຼ ຮັບເອາົທຶນການສຶກສາ, ລັດຖະບານ
ສະໜັບສະໜູນຢ%າງແຂງຂັນຕໍວ່ຽກງານການສຶກສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ໂອກາດທາງການສຶກສາຢ%າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ກໍ່ໄດ4
ອະນຸມດັການສະເໜີຂດໍັ່ງກ່າວເກອືບທັງໝົດ. 

ລັດຖະບານໄດ4ກໍານດົໃຫ4ການບັນທຶກຮູບເງCາ ແລະ ບດົເພງຕ່າງໆ ທ່ີຜະລິດຢູ%ໃນສະຖານີຂອງລັດຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຜ່ານການ
ກວດສອບຢ%າງເປັນທາງການ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຄົງມີຮູບເງCາ ແລະ ບົດເພງຂອງຕ່າງປະເທດທ່ີບໍ່ໄດ4ຮັບການກວດ
ສອບຖືກຈໍາໜ່າຍທ່ົວໄປໃນຮບູແບບຂອງວີດໂີອ ແລະ ແຜ%ນຊດີີຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດການເຜີຍແຜ%ວັດທະນາທໍາຂອງປະເທດໄທທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍເພງ ແລະ ວົງການບັນ
ເທີງຂອງລາວ, ແຕ%ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວກໍ່ມີຜົນພຽງເລັກໜ້ອຍເທ່ົານັ້ນ. 

ຂຂຂຂ....    ເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການການການການຊມຸນມຸຊມຸນມຸຊມຸນມຸຊມຸນມຸຢ%າງຢ%າງຢ%າງຢ%າງສະຫງCບ ສະຫງCບ ສະຫງCບ ສະຫງCບ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ ສະມາຄມົ ສະມາຄມົ ສະມາຄມົ  

ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການການການການຊຸມນມຸຊຸມນມຸຊຸມນມຸຊຸມນມຸ 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ພົນລະເມືອງມີສິດເສລີພາບໃນການຊມຸນຸມ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕ່ໍຈໍາ 
ກັດສິດທິທາງດ້ານນີ.້ ກົດໝາຍຫ້າມການເຂົາ້ຮ່ວມຊຸມນຸມເພ່ືອປະທ້ວງ, ເດີນຂະບວນຕ່ໍຕ້ານ ຫືຼ ການກະທໍາໃດທ່ີສ້າງ
ຄວາມວຸ4ນວາຍ ຫືຼ ຄວາມບໍມ່ີສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມ. ການເຂົ້າຮວ່ມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ%ນຈະຖືກລົງໂທດ
ໂດຍການຕັດອິດສະຫຼະພາບສງູສຸດຫ້າປ.ີ ເຖິງແມ%ນວ່າຈະເປັນພຽງການຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມຜິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະ
ຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ (ເບິ່ງຂໍ້ທີ 2.a.) ແຕ%ກໍລະນີການກັກຕົວຂອງ ສົມພອນ ພິມມະສອນ, ຫຼອດຄໍາ ທໍາມະວົງ ແລະ ສຸ



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ກັນ ໃຈທັັດ ກໍ່ໄດ4ນໍາໄປສູ%ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງກຸ%ມຜູ4ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຂອງລາວ ຢູ%ຕ່ໍໜ້າສະຖານ 
ທູດລາວ ປະຈໍາບາງກອກ ປະເທດໄທ ໃນເດືອນທັນວາ 2015. 

ສດິເສລພີາບສດິເສລພີາບສດິເສລພີາບສດິເສລພີາບໃນໃນໃນໃນການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງສະມາຄມົສະມາຄມົສະມາຄມົສະມາຄມົ    

ກົດໝາຍໃຫ4ສິດທິແກ%ພົນລະເມືອງໃນການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມສະມາຄົມຕ່າງໆ, ແຕ%ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕ່ໍຈໍາກັດ
ສິດທິດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ%າງ: ການສ້າງຕັ້ງກຸ%ມການເມືອງອືນ່ໆ ນອກເໜືອຈາກອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນທ່ີໄດ4ຮັບການອະນຸ 
ມັດຈາກ ພປປລ ແມ%ນຍັງຖືກຫ້າມຢູ%. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງຄາວລັດຖະບານພະຍາຍາມທ່ີຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການອົງການປະຊາສັງຄົມ ແລະ ບັງຄັບໃຫ4ບາງອົງການຕ້ອງປ%ຽນຊື່ດວ້ຍການຕດັບາງຄໍາສັບ
ອອກ ເຊັນ່ຄໍາວ່າ “ສິດທິ”  ທ່ີຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເລືອ່ງລະອຽດອອ່ນ. ຂັ້ນຕອນໃນການຂຶນ້ທະບຽນຕາມປົກກະຕິ
ແລ4ວເປນັເລືອ່ງຍາກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີກໍ່ຈໍາກດັຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຜີຍແຜ%ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄືອ່ນໄຫວກິດຈະ
ກໍາຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບໍຂ່ຶນ້ກັບລັດຖະບານ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງ. 

ອີງຕາມດໍາລັດ, ລັດຖະບານອະນຸຍາດການຂຂໍຶ້ນທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທ່ີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ລວມທັງສະ 
ມາຄົມທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄມົສົງເຄາະ, ວິຊາຊີບ, ວິຊາການ ແລະ ສະມາຄົມສ້າງສນັຕ່າງໆ ໃນລະດບັເມືອງ, ແຂວງ 
ແລະ ປະເທດ ແຕ%ທັງໝົດຕ້ອງຂຶ້ນກັບຂອບເຂດຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກ. ແຕ%ຂັ້ນຕອນໃນການຂຶ້ນທະ 
ບຽນຍັງຄົງເປັນຂັ້ນຕອນທ່ີໃຊ4ເວລາດົນ. ນັບແຕ%ປີ 2015 ຈໍານວນການຂຶນ້ທະບຽນຂອງສະມາຄົມແມ%ນບໍ່ມກີານປ%ຽນ 
ແປງ: ມີ 147 ສະມາຄົມລະດບັຊາດ ທ່ີໄດ4ສໍາເລດັຂັ້ນຕອນການຂຶນ້ທະບຽນຢ%າງຄົບຖ້ວນ, ມີ 22 ສະມາຄົມ ທ່ີກໍາລັງຢູ%
ໃນຮບູແບບການລົງທະບຽນແບບຊົ່ວຄາວ, ແລະ 32 ສະມາຄົມຍັງຄົງຢູ%ໃນໄລຍະລໍຖ້າ. ໜ່ວຍງານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໄດ4ອະນຸ 
ມັດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ 43 ສະມາຄົມໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ 96 ສະມາຄົມໄດ4ຂ້ຶນທະບຽນໃນຂັ້ນແຂວງ. ຈາກການ
ທົບທວນສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ລັດຖະບານໄດ4ຮບັເອົາຂໍສ້ະເໜີແນະໃຫ4ພິ 
ຈາລະນາຕໍ່ກບັບັນດາດໍາລດັ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆທ່ີສ້າງຄວາມຫຍຸ4ງຍາກເກີນໄປ ໃຫ4ແກ%ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ%ນບນັຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ4ເວລາຫຼາຍຕ່ໍກັບຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນ
ທະບຽນ, ພາສີອາກອນ ແລະ ບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອືນ່ໆ. ການຈ່າຍພາສອີາກອນຂອງອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄົມແຕ%ລະອົງ
ກອນແມ%ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ. ມາດຕະການທາງດ້ານພາສອີາກອນສໍາລບັອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບໍ່ຫວັງຜນົກໍາໄລ ທັງສາກນົ 
ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີໄດ4ຮບັເງນິທຶນຈາກຕ່າງປະເທດແມ%ນມີຄວາມຫຍຸ4ງຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມເປນັເອກະພາບ, ສວ່ນໃຫຍ່
ແມ%ນອີງໃສ%ບດົບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທ່ີໄດ4ມີການເຈລະຈາກັນແລ4ວ. ໃນເດືອນກັນຍາ ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ4ຈັດກອງປະຊຸມຮວ່ມກັບບນັດາກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລວືຽກງານກ່ຽວກັບ
ແຜນດໍາເນນີງານແຫ%ງຊາດ ເພ່ືອໃຫ4ສອດຄອ່ງກບັກົນໄກກວດສອບທາງດ້ານສດິທິທະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
(UPR). 

ໃນປີ 2015, ກະຊວງພາຍໃນໄດ4ສົ່ງຮ່າງດໍາລດັສອງສະບັບໄປຍັງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມນົຕີ ເຊິ່ງໄດ4ໃຫ4ຄວາມກະຈ່າງ
ແຈ4ງຕ່ືມໃນຂັນ້ຕອນການຂຶນ້ທະບຽນຂອງອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄົມ ແຕ%ກໍ່ມີການກໍານົດໃຫ4ບັນດາອົງການຈດັຕ້ັງເຫ່ົຼານັນ້ 
ຕ້ອງສົ່ງລາຍງານການບລິໍຈາກໃຫ4ແກ%ລັດຖະບານ. ເຖິງແມ%ນວາ່ ສະພາແຫ%ງຊາດ ແລະ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ໄດ4ສະແດງໃຫ4
ຮູ4ວ່າຈະຮບັຮອງເອົາດໍາລດັເຫ່ົຼານັນ້, ການລົງຄະແນນສຽງໄດ4ຖືກເລື່ອນສອງຄັ້ງໃນລະຫວາ່ງປີ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ ກະ 
ຊວງໄດ4ລິເລີ່ມບາດກ້າວທີ່ຈະຮບັປະກັນວາ່ ບນັດາອົງການຈດັຕ້ັງຕ່າງໆ ບັນລຸພັນທະດ້ານການລາຍງານທາງການເງນິປະຈາໍ
ປຂີອງຕົນ. ທ່ານນາຍົກ ທອງລນຸ ໄດ4ອອກດາໍລດັເລກທີ 315, ລົງວນັທີ 16 ສິງຫາ ວ່າດວ້ຍການຄຸ4ມຄອງ ແລະ ປົກປ4ອງ



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ການເຄືອ່ນໄຫວສາສະໜາ ເຊິງ່ດໍາລດັສະບບັນີ້ໄດ4ປ%ຽນແທນດໍາລດັເດີມສະບບັທີ 92 ເຊິງ່ໄດ4ຜ່ານຂະບວນການປັບປຸງແກ4
ໄຂທ່ີຍາວນານ. ສ່ວນດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸ4ມຄອງອົງການຈດັຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຍັງຄົງຢູ%ໃນຂັນ້ຕອນດໍາເນນີການ.  

ມີກະຊວງຈາໍນວນໜ່ຶງ ປະກົດວາ່ມີທ່າທີເປດີຮບັການຮວ່ມມກືບັອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄົມຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານ 
ການເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊມຸໃນລະດບັກະຊວງ ແລະ ກອງປະຊມຸທົບທວນຂໍ້ມນູລະດບັສາກນົຢ%າງເປນັໄລຍະເພີມ່ຫຼາຍຂຶນ້.
ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ລດັຖະບານຍັງໄດ4ເຊືອ້ເຊນີໃຫ4ບນັດາອົງການ NGO ເຂົ້າຮວ່ມສັງເກດການໃນກອງປະຊຸມຍອ່ຍ ແລະ 
ກອງປະຊຸມຄບົຄະນະຂອງສະພາແຫ%ງຊາດ. ກົງກັນຂ້າມກບັຂັນ້ຕອນໃນທາງບວກຕາ່ງໆ, ບນັດາອົງການຈດັຕ້ັງທາງສັງຄມົ
ຍັງຄົງປະເຊນີກບັຄວາມທ້າທາຍໃນການມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຂອງສັງຄົມຢ%າງມປີະສດິທິພາບ. 

ຄຄຄຄ....    ສດິສດິສດິສດິເສລພີາບເສລພີາບເສລພີາບເສລພີາບທາງທາງທາງທາງສາສະໜາສາສະໜາສາສະໜາສາສະໜາ 

ເບິ່ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣກິາກ່ຽວກັບ ສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ ທ່ີເວັບໄຊ໌ 
www.state.gov/religiousfreedomreport/.    

ງງງງ....    ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການການການການເຄືອ່ນເຄືອ່ນເຄືອ່ນເຄືອ່ນໄຫວໄຫວໄຫວໄຫວ,,,,    ຄນົຄນົຄນົຄນົພດັພດັພດັພດັຖ່ິນພາຍຖ່ິນພາຍຖ່ິນພາຍຖ່ິນພາຍໃນໃນໃນໃນ, , , , ການການການການປກົປກົປກົປກົປ4ອງປ4ອງປ4ອງປ4ອງຜູ4ຜູ4ຜູ4ຜູ4ລີ້ລີລ້ີ້ລີ້ໄພ ໄພ ໄພ ໄພ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົບກຸຄນົບໍ່ບໍບ່ໍ່ບໍ່ມີມມີີມີສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດ 

ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລພີາບໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາພາຍໃນປະເທດ, ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ການຍ້າຍຖ່ິນຖານ 
ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄືນ, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດ ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຂໍຈ້ໍາກັດບາງຢ%າງ. ລດັຖະບານໄດ4ມີການຮ່ວມມືກັບ
ຫ້ອງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອຜູ4ລີໄ້ພ (UNHCR), ແລະ ຮວ່ມມືກັບອົງການເພ່ືອມະນຸດ 
ສະທໍາອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ4ການປົກປ4ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອແກ%ຄົນພັດຖ່ິນພາຍໃນປະເທດ, ຊາວອົບພະຍົບ, ຊາວອົບພະຍົບທ່ີ
ກັບຄືນມາ, ຜູ4ຂລໍີໄ້ພ, ຄນົທ່ີບໍມ່ີສັນຊາດ ແລະ ບຸກຄົນອືນ່ໆທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງ.  

ການເຄືອ່ນໄຫວພາຍໃນປະເທດ: ພົນລະເມອືງທ່ີເດີນທາງເພື່ອວດັຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ ລວມທັງການໄປເທດສະໜາ, 
ໃຫ4ຄໍາສັ່ງສອນ ຫືຼ ເຂົ້າຢ4ຽມໂບດອືນ່ໆ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທ່ີກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນກ່ອນ ຍົກເວັ້ນ
ກຸ%ມທ່ີຖືສາສະໜາພຸດ ແລະ ຜີ. ໃນປີ 2015, ເຈົາ້ໜ້າທ່ີໄດ4ຈບັກຸມປະຊາຊນົ ຈາໍນວນບໍ່ຕ່ໍາກວ່າຊາວສີຄ່ົນທ່ີເດນີທາງຈາກ
ແຂວງໜ່ຶງໄປຫາອີກແຂວງໜ່ຶງ ເພ່ືອເຄືອ່ນໄຫວສ່ົງເສີມຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາຄິຼສຕຽນ.    

ການເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ: ພົນລະເມືອງຜູ4ທ່ີມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີຕິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ, 
ຕາມປົກກະຕິການຂໜັໍງສືຜ່ານແດນແມ%ນເປນັໄປຢ%າງສະດວກ ໂດຍການຂຈໍາກເຈົາ້ໜ້າທ່ີຂັ້ນເມືອງກໍໄ່ດ4. ແຕ%ຜູ4ທ່ີມີຈຸດ 
ປະສງົຈະເດນີທາງໄປໄກກວາ່ເຂດພ້ືນທ່ີຊາຍແດນ ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ. 

ການຍ້າຍຖ່ິນຖານ ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄນື: ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ປະຕິເສດຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງສະ 
ຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ັງຫ້ອງການຕົວແທນພາຍໃນປະເທດຄືນໃໝ% ເຊິ່ງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເຄີຍມີແລ4ວ ໃນຊຸມປີ 
1990, ເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການຂອງຊາວມົ້ງອົບພະຍົບທ່ີກັບຄືນມາຈາກປະເທດໄທ. ແທນປະເດັນດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະ
ບານຍັງຄົງຍດຶຖືອາຍັດຂອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີໄດ4ໝົດອາຍໄຸປແລ4ວຕ້ັງແຕ%ປ ີ 2001 ແລະ ອະດີດຜູ4ອົບ
ພະຍົບທັງໝົດກໍ່ໄດ4ກັບຄືນປະເທດແລ4ວ. ລດັຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ປະຊາຄົມສາກົນ ເຂົ້າເຖິງໝູ%ບ້ານຈັດສັນໃໝ%ສໍາ
ລັບຜູ4ອບົພະຍບົກບັຄນືປະເທດ ແຕ%ຕ້ອງຢູ%ພາຍໃຕ4ການຕິດຕາມຄວບຄຸມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດ, ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ມີແຜນຈະສົ່ງທີມງານກວດກາມາຢ4ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2017, 
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຈັດແຈງເວລາມາຢ4ຽມຢາມໃນລະຫວ່າງປີນີ້ໄດ4 ເນືອ່ງຈາກມີພາລະກິດອື່ນ. 



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ຄມຸຂັງຜູ4ອົບພະຍົບທ່ີເປັນທ່ີຮັບຮູ4ໂດຍອົງການ UNHCR ຄື ທ. ຄາຢັງ ພາຍຫັຼງທ່ີລາວຖືກ
ສົ່ງກັບຈາກປະເທດໄທ ໃນປີ 2011. ເຈົາ້ໜ້າທ່ີບໍ່ໄດ4ສະແດງການຮັບຮູ4ຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂຂໍອງອົງການ UNHCR ສໍາລັບການ
ເຂົາ້ເຖິງຕົວລາວໃນເວລານັນ້. ເຊິ່ງໃນປດັຈບຸັນແມ%ນຍັງບໍ່ທັນຮູ4ວ່າ ຄາຢັງ ຢູ%ໃສ.  

ລດັຖະບານມນີະໂຍບາຍ ສົ່ງກຸ%ມຄນົເຜົາ່ມົ້ງທ່ີອອກມາຍອມຈາໍນນົ ແລະ ຜູ4ທ່ີກບັມາຈາກປະເທດໄທ ກບັໄປຍັງບ້ານເດມີ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍວ່່າເວລາໃດກໍ່ຕາມທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ4. 

ຄນົຄນົຄນົຄນົພດັພດັພດັພດັຖິນ່ພາຍຖິນ່ພາຍຖິນ່ພາຍຖິນ່ພາຍໃນໃນໃນໃນປະປະປະປະເທດເທດເທດເທດ    ((((IIIIDPDPDPDPs)s)s)s) 

ເນືອ່ງຈາກຂາດການຕິດຕາມຢ%າງໃກ4ຊິດ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ4ສັງເກດການອິດສະຫຼະ, ຈຶ່ງ
ຍັງຄົງບໍ່ສາມາດລະບໄຸດ4ກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແລະ ສະພາບຂອງຄົນພັດຖ່ິນທ່ີຢູ%ພາຍໃນປະເທດ, ສະຖານະການກ່ຽວກັບ
ການປົກປ4ອງພວກເຂາົ ແລະ ການສ່ົງພວກເຂົາຄນືສູ%ສັງຄົມ, ຂໍຈ້ໍາກັດຂອງລັດຖະບານຕ່ໍພວກເຂົາ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຂັນ້ພ້ືນຖານ. 

ລດັຖະບານສືບຕໍ່ຍກົຍ້າຍຊາວບ້ານຈໍານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອອໍານວຍໃຫ4ແກ%ການສໍາປະທານທ່ີດນິໃຫ4ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ 
ແລະ ສບືຕ່ໍຍົກຍ້າຍຊາວນາເຂດພື້ນທ່ີສູງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ%ນກຸ%ມຄນົຊົນເຜ່ົາສ່ວນນອ້ຍ ລົງມາຍັງເຂດພື້ນທ່ີຕ່ໍາ ພາຍໃຕ4ນະ 
ໂຍບາຍທ່ີວ່າ ເພືອ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງຖະໜົນຫົນທາງ, ການບລໍິການດ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ການສຶກສາທ່ີດ ີ
ກວາ່ ແລະ ເພ່ືອຢຸດຕິການປກູຝ່ິນ ແລະ ກະສິກໍາແບບຖາງປ%າເຮດັໄຮ%. ຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ລດັຖະບານດາໍເນນີການບັງຄບັ
ຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານເພ່ືອວດັຖຸປະສົງໃນການພັດທະນາ; ແຕ%ກໍ່ມີການລາຍງານເລືອ້ຍໆໃນກໍລະນີພື້ນທ່ີຂອງຫຼາຍຄອບຄວົ
ຖືກກວມເອົາໂດຍໂຄງການຂອງລັດ. ເຖິງແມ%ນວ່າແຜນການຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານຮຽກຮອ້ງໃຫ4ມີການຊດົເຊຍີຕ່ໍຊາວນາ ສໍາ
ລບັການສນູເສຍພື້ນທ່ີຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕອ້ງໃຫ4ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄນືໃຫ4ແກ%ເຂົາເຈົາ້, ແຕ%ກໍ່ມີຫຼາຍກ ໍ
ລະນີທ່ີຊາວບ້ານພິຈາລະນາວ່າ ການຊວ່ຍເຫືຼອແມ%ນມີບໍ່ພຽງພໍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ້, ພ້ືນທ່ີຕັງ້ຖ່ິນຖານຄນືໃໝ%ຈາໍນວນໜ່ຶງ
ເປນັເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມີດິນບໍດ່ີ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມສາໍລັບການປູກເຂົ້າ. ລັດຖະບານເອືອ່ຍອີງໃສ%ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກບັນດາອົງ 
ການ NGOs, ຜູ4ໃຫ4ທຶນທະວີພາຄີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກນົຕາ່ງໆ ເພືອ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປນັໃຫ4
ແກ%ຜູ4ຕ້ັງຖ່ິນຖານຄນືໃໝ%, ແຕ%ການຊວ່ຍເຫືຼອດັ່ງກ່າວນີ ້ກໍບ່ໍຄ່ອບຄມຸໄດ4ທຸກຂົງເຂດ.  

ນອກຈາກນີ,້ ຍັງມີລາຍງານວາ່ ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ບັງຄບັກຸ%ມຄນົຊນົເຜົນ່ສວ່ນນອ້ຍຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີບໍ່ຖືສາສະໜາພຸດ ໃຫ4ອອກ
ຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກມຂີໍຈ້າໍກັດໃນທ້ອງຖ່ິນຕ່ໍການປະຕິບັດທາງດ້ານສາສະໜາ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.ຄ.). 

ການການການການປກົປກົປກົປກົປ4ອງປ4ອງປ4ອງປ4ອງຜູ4ຜູ4ຜູ4ຜູ4ລີ້ລີລ້ີ້ລີ້ໄພໄພໄພໄພ 

ການເຂົາ້ເຖິງສະຖານທ່ີປົກປ4ອງຜູ4ລີໄ້ພ: ກົດໝາຍກໍານດົໃຫ4ມີການປົກປ4ອງຜູ4ລີໄ້ພ ແລະ ບຸກຄນົໄຮ4ສັນຊາດ. ລັດຖະ 
ບານບໍ່ໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ເຂົາ້ຫາຜູ4ລີ້ໄພ ຫືຼ ສະຖານທ່ີລີ້ໄພໄດ4ຢ%າງງ່າຍດາຍ, ແຕ%ໃນທາງປະຕິບັດແມ%ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ4ທ່ີ
ຈະດໍາເນນີການຕ່ໍກັບແຕ%ລະກລໍະນີ. 

ພາກພາກພາກພາກທີ ທີ ທີ ທີ 3.3.3.3.    ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການພາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການພາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການພາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການທາງທາງທາງທາງການການການການເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ 

ກົດໝາຍປະຕິເສດພົນລະເມືອງໃນການເລືອກລດັຖະບານຂອງພວກເຂົາບົນພືນ້ຖານການເລືອກຕັ້ງທ່ີມີອດິສະຫຼະ ແລະ 
ເປນັທໍາ ທ່ີອີງໃສ%ການລົງຄະແນນສຽງແບບສາກນົ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນ, ແລະ ບໍ່ອະນຍຸາດໃຫ4ສະແດງຄວາມມຸ4ງມາດປາດ
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ຖະໜາຂອງຕົນຢ%າງມີເສລີພາບ. ເຖິງແມ%ນວ່າລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານົດລະບບົ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງການບລໍິຫານ, ນິ 
ຕິບັນຍດັ ແລະ ຕຸລາການ, ແຕ% ພປປລ ໄດ4ຄວບຄຸມການປກົຄອງ ແລະ ນໍາພາໃນທຸກໆຂັນ້ຜ່ານບົດບາດການນໍາພາທີ່ກໍາ
ນົດໄວ4ໃນລດັຖະທໍາມະນູນ. 

ການການການການເລອືກເລອືກເລອືກເລອືກຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະຕັງ້ ແລະ    ການມີການມີການມີການມີສວ່ນສວ່ນສວ່ນສວ່ນຮວ່ມຮວ່ມຮວ່ມຮວ່ມໃນໃນໃນໃນວຽກງານການວຽກງານການວຽກງານການວຽກງານການເມອືງເມອືງເມອືງເມອືງ    

ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ແຕ%ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເລອືກຕ້ັງ ເຊິ່ງມີໜ້າທ່ີຮບັຮອງເອົາຜູ4ລົງສະໝັກທັງໝົດ ສໍາລບັການເລອືກຕ້ັງ
ທັງໃນລະດບັທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ລະດບັຊາດ. ຜູ4ລົງສະໝັກບໍຈ່າໍເປນັຕອ້ງແມ%ນສະມາຊກິພກັປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ ແຕ%ປະ 
ກດົວ່າ ຜູ4ສະໝັກທັງໝົດແມ%ນສະມາຊກິພັກ, ແລະ ພັກ ໄດ4ກວດສອບປະຫວດັຂອງຜູ4ສະໝັກທັງໝົດ ລວມທັງຜູ4ສະໝກັ
ເລອືກຕ້ັງຂອງສະພາແຫ%ງຊາດ ຄັ້ງວນັທີ 20 ມນີາ. ໃນລະຫວາ່ງປ,ີ ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ລເິລີມ່ການກະຈາຍອາໍນາດຂອງຕນົ
ໂດຍການສາ້ງຕ້ັງສະພາຂັນ້ແຂວງເຊິງ່ປະກອບມສີະມາຊກິຈາໍນວນ 360 ຄນົທ່ົວປະເທດ ເຊິ່ງໄດ4ຖືກຄດັເລອືກຈາກຜູ4ສະ
ໝັກທັງໝົດ 508 ຄນົ. ຜູ4ສະໝັກທັງໝົດແມ%ນພະນກັງານລດັຖະບານ ຫືຼບໍ່ ກໍເ່ປນັສະມາຊິກພັກ. 

ສະພາແຫ%ງຊາດ ເປັນຜູ4ເລອືກ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ%ງປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະ
ປະຈໍາສະພາ, ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລ4ວຈະອີງໃສ%ການແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ. ນອກຈາກນີ້, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ຍັງເປນັຜູ4ຊີນ້ໍາອົງການບລໍິຫານ ແລະ ຕຸລາການທັງໝົດ, ແລະ ເປັນຜູ4ມອີໍານາດແຕ%ພຽງຜູ4ດຽວ ທ່ີຈະແນະນໍາ ແລະ ອອກ
ລັດຖະດໍາລດັຂອງປະທານປະເທດ; ແລະ ແຕ%ງຕັ້ງຄະນະກໍາມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ%ງຊາດ ເຊິ່ງມີອໍານາດເໜືອການເລືອກ
ຕ້ັງ ລວມທັງການອະນຸມັດຜູ4ລງົສະໝັກຮບັເລືອກຕ້ັງ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ
ການເລອືກຕັ້ງແຫ%ງຊາດ ບໍ່ຄອ່ຍມີຄວາມໂປ%ງໃສ. ສະພາແຫ%ງຊາດອອກແຮງເພ່ີມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງປະຊາ 
ຊົນຕໍສ່າຂາການບລໍິຫານ, ຍົກຕົວຢ%າງ ປະຊາຊົນຮຽກຮອ້ງໃຫ4ລັດຖະບານປັບປຸງການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດສັງຄົມແຫ%ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົໄດ4ຕິດຕາມສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງລດັຖະບານ. ສະພາຂັນ້ແຂວງ ທ່ີຖືກ
ສ້າງຕ້ັງຂຶນ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫ່ວາງປີ ໄດ4ປະຕິບດັງານຄຽງຄູ%ກບັສະພາແຫ%ງຊາດໃນລະດບັແຂວງ. 

ໂດຍການຊີ້ນໍາຂອງປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ%ງຊາດຈະດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າ 
ການຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຢ%າງເປນັທາງການ. 

ການເລອືກຕັ້ງຄັ້ງຫ້ຼາສຸດ: ການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດຄັ້ງຫ້ຼາສດຸສໍາລບັສະມາຊິກສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ມຂີຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມີ 
ນາ. ລັດຖະບານໄດ4ອະນຍຸາດໃຫ4ຜູ4ສັງເກດການອດິສະຫຼະ ຕິດຕາມຂະບວນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ຜູ4ສັງເກດການຫຼາຍ
ຄົນເປນັສະມາຊິກຂອງຄະນະທູດຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະສື່ມວນຊົນຂອງຕ່າງປະເທດ. ລດັຖະບານເປັນຜູ4ກໍານົດ
ວ່າ ມີສະຖານີເລອືກຕັ້ງໃດແດ% ທ່ີຜູ4ສັງເກດການເຫ່ົຼານີ້ສາມາດລົງຢ4ຽມຢາມໄດ4. ໄດ4ມີລາຍງານວ່າບນັດາສະຖານີເລືອກຕັ້ງ
ທ່ີຖືກຄັດເລືອກນ້ັນ ໄດ4ມີການກະກຽມ ແລະ ຈັດແຈງທ່ີດີກວ່າສະຖານີທ່ີບໍ່ໄດ4ຖືກຄັດເລອືກໃຫ4ຖືກສັງເກດການ. 

ພັກການເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມອືງ: ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານົດໄວ4ພຽງແຕ%ພັກການເມືອງດຽວ 
ຄື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ພປປລ). ການສ້າງຕ້ັງພັກການເມືອງອື່ນຂຶ້ນມາແມ%ນຜດິກົດໝາຍ. 

ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງແມ%ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ: ແມ%ຍິງກໍ່ໄດ4ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ4ກັບລັດຖະບານ. ເຖິງວ່າ 
80 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ%ນອາໄສຢູ%ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເຊິ່ງເປນັທ່ີເຂດນາຍບ້ານ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານເປນັຜູ4ບລໍິກຫານ ແລະ ແກ4ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານເປັນສວ່ນໃຫຍ,່ ແຕ%ມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ 3 ສ່ວນ
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ຮ້ອຍ ຂອງນາຍບ້ານທ່ີເປັນແມ%ຍິງ. ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ (ສພລ) ແມ%ນອົງການຈດັຕັ້ງມະຫາຊົນ ທ່ີຂຶ້ນກັບ ພປປລ ທ່ີ
ສຸມໃສ%ປະເດັນທ່ີກ່ຽວພັນກັບແມ%ຍິງ ໂດຍມີຕົວແທນຂອງຕົນຢູ%ໃນທຸກໆຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ. ໃນແຕ%ລະບ້ານຢ%າງໜ້ອຍ
ຈະມີສະມາຊິກ ສພລ ໜ່ຶງຄນົທ່ີເປນັຕົວແທນໃຫ4ແມ%ຍິງ ຮ່ວມຢູ%ໃນຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ເຊິ່ງໂດຍທ່ົວໄປ
ຈະເປັນອາສາສະໝັກ. 

ສປປ ລາວ ມີທັງໝົດ 49 ຊນົເຜ່ົາ. ການເລອືກຕ້ັງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໃນເດອືນມງັ 
ກອນ ໄດ4ເພີ້ມຈໍານວນສະມາຊກິພັກທ່ີເປນັຄົນຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍຈາກ 7 ຂຶ້ນເປັນ 15 ທ່ານ ເຂົ້າໃນຄະນະກໍາມະການສນູ
ກາງພກັ ທ່ີມີສະມາຊກິທັງໝົດ 69 ທ່ານ, ແລະ ເພີ້ມຈາກ 2 ເປັນ 3 ທ່ານ ເຂົາ້ໃນກໍາມະການກົມການເມືອງສນູກາງພັກ 
ທ່ີມີສະມາຊກິທັງໝົດ 11 ທ່ານ. ສະພາແຫ%ງຊາດມສີະມາຊິກທັງໝົດ 149 ທ່ານ, ໃນນັນ້ 117 ທ່ານມາຈາກຊນົເຜ່ົາ
ລາວ-ໄຕ (ລາວລຸ%ມ) ເຊິ່ງເປນັຊນົເຜ່ົາສວ່ນໃຫຍ່, ສວ່ນທີ່ເຫືຼອ 30 ທ່ານມາຈາກຊົນເຜົ່າສວ່ນນອ້ຍ ໃນນັ້ນ 20 ທ່ານມາ
ຈາກຊນົເຜ່ົາມອນ-ຂະແມ, 7 ທ່ານມາຈາກຊນົເຜ່ົາມົ້ງ-ລູມຽນ ແລະ 4 ທ່ານມາຈາກເຜ່ົາຈນີ-ຕິເບດ. ປະທານສະພາແຫ%ງ
ຊາດເອງກໍ່ແມ%ນຄນົຊົນເຜົ່າສວ່ນນອ້ຍ. ຈໍານວນລັດຖະມນົຕທ່ີີເປນັຄນົຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ ທ່ີນອນໃນສະມາຊິກຄະນະລດັ 
ຖະມົນທີ 27 ທ່ານ ໄດ4ເພີ້ມຂຶນ້ຈາກ 2 ເປນັ 6 ທ່ານ ລວມທັງຮອງນາຍົກລັດຖະມນົຕີໜ່ຶງທ່ານ. ປະທານອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົສູງສດຸກໍ່ແມ%ນຄນົຊນົເຜົ່າສວ່ນນອ້ຍ. 

ພາກທີ ພາກທີ ພາກທີ ພາກທີ 4. 4. 4. 4. ການການການການສໍ້ສໍສ້ໍ້ສໍ້ລາດລາດລາດລາດບງັບງັບງັບງັຫວຼງຫວຼງຫວຼງຫວຼງ    ແລະ ການຂາດຄວາມແລະ ການຂາດຄວາມແລະ ການຂາດຄວາມແລະ ການຂາດຄວາມໂປ%ງໂປ%ງໂປ%ງໂປ%ງໃສໃນລດັຖະບານໃສໃນລດັຖະບານໃສໃນລດັຖະບານໃສໃນລດັຖະບານ    

ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ໄດ4ຖືເອາົການຕ່ໍຕ້ານການສໍລ້າດບັງຫຼວງ ເປັນເສົາຫັຼກໜ່ຶງໃນການບລໍິຫານງານຂອງເພ່ີນ. ມີລາຍ
ງານວ່າ ໄດ4ມີການປາບປາມການສໍລ້າດບັງຫຼວງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ. ເຖິງວ່າກົດໝາຍໄດ4ກໍານົດໃຫ4ມີ
ການລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ພະນັກງານຜູ4ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແຕ%ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານມີຄວາມລໍາບາກໃນການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງສືບຕ່ໍເປັນບນັຫາຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດມັກມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ
ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ໄດ4ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. ເງິນເດອືນຂອງພະນັກງານລັດຕ່ໍາຫຼາຍ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈໍາ
ນວນໜ່ຶງເຊັນ່ ຕໍາຫຼວດມອີໍານາດຫຼາຍ ຈົນສາມາດກະທໍາຜິດໄດ4ຢ%າງງ່າຍດາຍ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດຫຼາຍຄນົ ໃຊ4ອໍານາດ
ຂອງຕົນເພື່ອຮບັສິນບນົຈາກພນົລະເມືອງ. ຍັງບໍ່ທັນເປນັທ່ີຮັບຮູ4ໄດ4ວ່າ ໄດ4ມີການຂະຫຍາຍຫັຼກສດູການຮຽນຂອງວິທະ 
ຍາຄານປ4ອງກນັຄວາມສະຫງCບແຫ%ງຊາດ ໃຫ4ກວມເອົາປະເດັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫືຼບໍ່. 

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການສໍລ້າດບັງຫຼວງ ເຊິ່ງມີອໍານາດທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການກວດສອບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທຸກກະຊວງ ລວມທັງກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ. ເຄີຍມີປະຫວັດ 
ທ່ີເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ດໍາເນີນການຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຂັ້ນລຸ%ມຈໍານວນໜ່ຶງໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ລັດຖະບານ
ຈາກປະເທດຕ່າງໆໄດ4ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັການຕ່ໍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ4ແກ%ພະນັກງານຂອງອົງການ
ກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.  

ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ: ສື່ມວນຊນົທ່ີລດັຄຸ4ມຄອງໄດ4ລາຍງານຊໍ້າວ່າ ການສໍລ້າດບັງຫຼວງທາງການແມ%ນບັນຫາໜ່ຶງທ່ີພ້ົນເດັ່ນ 
ແລະ ໃນເດືອນຕລຸາ ປີ 2015 ທ່ີຜ່ານມາ ຜູ4ກວດສອບໄດ4ເປີດເຜີຍໂຄງການ “ ຜີ”  ຈໍານວນ 25 ໂຄງການ ໃນແຂວງອຸ 
ດົມໄຊ ເຊິ່ງໄດ4ມີການຈດັສນັງCບປະມານຊ້ໍາກັນ ແລະ ໃຊ4ຈາ່ຍງCບໃນໂຄງການດຽວກັັນ. ມີລາຍງານວ່າ ເຈົາ້ໜ້າທ່ີໄດ4ຈັບ
ກຸມອະດດີລດັຖະມນົຕີກະຊວງການເງິນ, ອະດດີເຈົ້າແຂວງອດຸົມໄຊ ແລະ ຍັງມີພະນັກງານຜູ4ອືນ່ໆ ທ່ີກໍາລັງຢູ%ໃນການ
ສບືສວນ. ໃນປີ 2015 ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບທາງການຂອງລດັຖະບານຄາດວ່າ ເຈົາ້ໜ້າທ່ີໃນຂັນ້ສນູກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ທ້ອງຖ່ິນມີການຍກັຍອກເງິນປະມານ 1.2 ລ້ານລ້ານກບີ (149 ລາ້ນໂດລາ) ຈາກງCບປະມານລດັຕັ້ງແຕ%ປ ີ2012. 
ໃນປີ 2014, ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ4ຕັດສນິລົງໂທດພະນັກງານພະແນກສກຶສາ ແລະ ການເງິນຈໍານວນ 20 ຄນົ ທ່ີແຂວງຫົວພັນ 



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ໃນຂໍ້ຫາຍັກຍອກເງິນຈາໍນວນ 21 ຕື້ກີບ (2.6 ລ້ານໂດລາ). 

ສື່ມວນຊນົທ່ີລດັຖະບານຄຸ4ມຄອງໄດ4ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ ລດັຖະບານໄດ4ສບືຕ່ໍຄົນ້ຫາ ແລະ ເປດີເຜີຍໂຄງການທ່ີບໍມ່ີຕວົ
ຕົນ (ໂຄງການຜີ) ທ່ີມີມູນຄາ່ຫຼາຍຮອ້ຍພັນລາ້ນກບີ ແລະ ຮບູແບບການສໍໂ້ກງອືນ່ໆໃນລະຫວ່າງການສບືສວນການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ. ໃນເດອືນກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ພນັຄໍາ ວິພາວັນ ໄດ4ກ່າວເຕືອນບນັດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກດິ
ວ່າທັງຜູ4ໃຫ4 ແລະ ຮບັສິນບນົຕ້ອງປະເຊນີກບັການຖືກລົງໂທດ, ໃນຂະນະດຽວກນັກໍ່ໄດ4ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາ 
ຍາມໃນການນໍາໃຊ4ມາດຕະການບງັຄັບໃຫ4ເຂ້ັມງວດຂ້ຶນ. 

ການເປດີເຜຍີຂໍ້ມນູທາງການເງິນ: ບໍ່ມຂີໍ້ກາໍນດົທາງກດົໝາຍສໍາລບັການເປດີເຜີຍຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງພະນັກງານທ່ີ
ໄດ4ຮບັການແຕ%ງຕ້ັງ ຫືຼ ຖືກເລອືກຕ້ັງ, ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ4ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຂັ້ນສູງຕອ້ງເປດີເຜີຍຊບັ 
ສນິສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຂາົເຈົາ້ ແລະ ຂອງຜູ4ທ່ີຢູ%ໃນຄວາມອປຸະຖໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕ່ໍຄະນະກໍາມາທິການກວດສອບພັກ ກ່ອນ
ທ່ີຈະເຂົ້າດາໍລົງຕໍາແໜ%ງທ່ີຖືກມອບໝາຍ, ແຕ%ບໍ່ຕ້ອງເປີດເຜຍີລາຍຮບັຂອງພວກເຂົາ. ຄະນະກວດສອບດັ່ງກ່າວຈະກວດ
ສອບຊບັສິນຂອງພະນັກງານກອ່ນ ແລະ ພາຍຫັຼງການດໍາລົງຕໍາແໜ%ງຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄນົໃດທ່ີບໍປ່ະຕິບັດຕາມນະໂຍ 
ບາຍນີ້ ຈະຖືກດໍາເນນີຕາມມາດຕະການທ່ີບໍ່ໄດ4ລະບຸໄວ4, ພປປລ ໄດ4ໃຊ4ການຄວບຄຸມໜ່ວຍງານລດັຖະບານ ແລະ ສື່
ມວນຊົນ ເພ່ືອກດີຂວາງບໍ່ໃຫ4ປະຊາຊົນຕໍານວິິຈານເຈົ້າໜ້າທ່ີຜູ4ສໍລ້າດບັງຫຼວງທ່ີເປັນສະມາຊິກພັກ. ໃນປີ 2014, ລັດ 
ຖະບານໄດ4ປະກາດແຜນການທ່ີກໍານດົໃຫ4ພະນັກງານຂັນ້ສູງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າແຈ4ງຊັບສນິຂອງ
ພວກເຂາົຕ່ໍລດັຖະບານພາຍໃນໜ່ຶງປີ. ໃນປີ 2015 ລດັຖະບານໄດ4ເພ່ີມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັຂໍກໍ້າ
ນດົນີ້ກບັພະນກັງານຂັນ້ສູງທັງໝົດ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການເກບັກໍາບນັທຶກຕ່າງໆນໍາເຈົ້າໜ້າທ່ີຈາກຫຼາຍຂົງ 
ເຂດ. ການເປດີເຜີຍຊັບສນິນີ້ ຫາກໍ່ເກດີຂຶນ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທ່ົານັນ້ ນັບຕັ້ງແຕ%ມກີານປະກາດຂອງລັດຖະບານເປນັຕົນ້ມາ. 

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມນູຂ່າວສານຂອງປະຊາຊນົ: ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ອະນຍຸາດໃຫ4ປະຊາຊົນເຂົາ້ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະ 
ບານ, ແລະ ຕາມປົກກະຕແິລ4ວ, ລັດຖະບານຈະປ4ອງກັນບໍ່ໃຫ4ມີການກະຈາຍທຸກໆຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກັບການ 
ເຄືອ່ນໄຫວພາຍໃນຂອງຕົນ ໂດຍຖືວ່າມນັເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງປິດລບັເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄງົຂອງຊາດ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດ 
ກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການພິມເຜີຍແຜ%ເອກະສານທາງກົດໝາຍທັງໝົດໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ 
ແລະ ໃຫ4ມີໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ສໍາລັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ນີ້ຖືໄດ4ວ່າເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມ
ໂປ%ງໃສ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພົນລະເມືອງ ຕ່ໍກັບສິດທິ ແລະ ກົດໝາຍ. 

ພາກພາກພາກພາກທີ ທີ ທີ ທີ 5. 5. 5. 5. ທັດສະນະທັດສະນະທັດສະນະທັດສະນະຂອງຂອງຂອງຂອງລດັຖະບານລດັຖະບານລດັຖະບານລດັຖະບານຕໍ່ຕໍຕ່ໍ່ຕໍ່    ການກວດການກວດການກວດການກວດສອບສອບສອບສອບຂອງຂອງຂອງຂອງອງົການອງົການອງົການອງົການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ສາສາສາສາກນົ ກນົ ກນົ ກນົ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ອງົອງົອງົອງົການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ບໍ່ບໍ່ບໍ່ບໍ່ແມ%ນແມ%ນແມ%ນແມ%ນຂອງຂອງຂອງຂອງ
ລດັ ກຽ່ວລດັ ກຽ່ວລດັ ກຽ່ວລດັ ກຽ່ວກບັກບັກບັກບັການລະການລະການລະການລະເມດີເມດີເມດີເມດີສດິສດິສດິສດິທິມະນດຸທິມະນດຸທິມະນດຸທິມະນດຸ     

ກຸ%ມເຮດັວຽກດ້ານສດິທິມະນດຸພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ ປະຕິບັດການພາຍໃຕ4ການກໍາກັບດູແລຂອງລັດຖະ 
ບານ ແລະ ລດັຖະບານກໍ່ໄດ4ຈໍາກດັຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທ່ີຈະສືບສວນ ຫືຼ ເຜີຍແຜ%ສິ່ງທ່ີພວກເຂົາພົບເຫັນ
ກ່ຽວກັບກລໍະນຂີອງສິດທິມະນຸດ. 

ລັດຖະບານໄດ4ສົ່ງຄໍາຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍກັບການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສດິທິມະນຸດຈາກ
ອົງການສິດທິມະນຸດສາກົນ ເປັນແຕ%ລະໄລຍະ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍັງຄງົເຂົາ້ຮວ່ມເວທີເສວະນາກ່ຽວ
ກັບສິດທິມະນຸດກັບນາໆປະເທດ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄດ4ຮບັການອົບຮົມໃນຫົວຂໍສ້ົນທິສນັຍາວ່າດ້ວຍສດິທິມະນຸດຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈາກຜູ4ໃຫ4ທຶນສາກົນ.  

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈດັຕ້ັງສາກົນອືນ່ໆ: ເດອືນມິຖຸນາ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະ 
118 ຂໍ້ ໃນຈໍານວນ 196 ຂໍ້ກ່ຽວກບັສິດທິມະນດຸ ລະຫວາ່ງການທົບທວນສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນດຸສາກົນຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ. ຜູ4ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈາໍປະເທດອະທິບາຍວ່າ ຂໍ້ສະເໜີແນະສ່ວນທ່ີເຫືຼອຈໍານວນ 



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

78 ຂໍ້ ບໍ່ໄດ4ຮບັການສະໜັບສະໜູນຢ%າງເຕັມທ່ີຈາກລດັຖະບານ. ໃນເດອືນກັນຍາ ກົມສນົທິສນັຍາ ແລະ ກົດໝາຍ 
ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ4ເປດີກອງປະຊຸມຮ່ວມກບັບນັດາຜູ4ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພືອ່ເຜຍີແຜ% ແລະ 
ອະທິບາຍຢ%າງຈະແຈ4ງວ່າ ລດັຖະບານໄດ4ຮັບເອາົຂໍ້ສະເໜີແນະອນັໃດແດ%ພາຍໃຕ4ກນົໄກການກວດສອບທາງດ້ານສດິທິ
ມະນດຸຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UPR). ອີງຕາມການໃຫ4ການຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີລດັຜູ4ໜ່ຶງ, 78 ຂໍສ້ະເໜີແນະທ່ີບໍ່ຖືກຍອມ 
ຮບັເອົານັນ້ປະກອບມີບັນດາໝວດຍອ່ຍທ່ີບໍເ່ປັນທ່ີຍອມຮບັໄດ4ໂດຍລັດຖະບານ, ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າມີພຽງທາງເລອືກ
ດຽວຄື ຍອມຮບັ ຫືຼ ປະຕິເສດຕ່ໍຂໍສ້ະເໜີແນະນັ້ນຢ%າງເຕັມທ່ີ ໂດຍບໍມ່ີການດດັແກ4ໃດໆ, ພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ4ເລອືກເອົາການ
ປະຕິເສດ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທ່ີຜູ4ນັນ້, ຂໍສ້ະເໜີແນະທັງ 78 ຂໍ້ນັນ້ ບໍສ່ອດຄອ່ງກບັລດັຖະທໍາມະນນູຂອງປະເທດ ແລະ/ຫຼ ື
ລດັຖະບານຂາດຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດັຂໍສ້ະເໜີແນະເຫ່ົຼານັນ້. 

ໜ່ວຍງານດ້ານສດິທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານ: ລັດຖະບານໄດ4ສ້າງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາແຫ%ງຊາດດ້ານສດິທິມະນຸດ 
ເຊິ່ງເປນັປະທານໂດຍລດັຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານປະເທດ, ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວປະກອບ 
ດ້ວຍຕົວແທນຈາກລັດຖະບານ, ສະພາແຫ%ງຊາດ, ອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ. 

ກົມສົນທິສນັຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນກອງເລຂາໃຫ4ແກ%ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ 
ແຫ%ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ມີອໍານາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຊີ້ໃຫ4ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການ
ປົກປ4ອງສິດທິມະນດຸ.  

ພາກພາກພາກພາກທີ ທີ ທີ ທີ 6. 6. 6. 6. ການຈາໍການຈາໍການຈາໍການຈາໍແນແນແນແນກກກກ, , , , ການລະການລະການລະການລະເມດີເມດີເມດີເມດີສດິທິທາສດິທິທາສດິທິທາສດິທິທາງສງັຄມົ ງສງັຄມົ ງສງັຄມົ ງສງັຄມົ ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການຄາ້ຄາ້ຄາ້ຄາ້ມະນຸມະນຸມະນຸມະນຸດດດດ    

ແມ%ຍງິແມ%ຍງິແມ%ຍງິແມ%ຍງິ 

ການຂົ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລາົ ແລະ ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ: ກົດໝາຍກໍານົດການຂົ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາແມ%ນ
ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຕ້ອງຖືກຕັດອດິສະຫຼະພາບແຕ%ສາມຫາຫ້າປ.ີ ບາງກໍລະນກີໍ່ອາດຈະຖືກຕັດສິນໃຫ4ລົງໂທດຜູ4
ກະທໍາຜິດດົນກວາ່ນັ້ນຫຼາຍ ຫືຼ ອາດຈະມີການຕັດສິນປະຫານຊວີດິ ໃນກໍລະນທ່ີີຜູ4ຕົກເປັນເຫຍື່ອຫາກມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 
18 ປີ, ຫືຼ ຜູ4ຕົກເປັນເຫຍື່ອຫາກໄດ4ຮັບບາດເຈບັຮຸນແຮງ ຫືຼ ເສຍຊວີິດ. ໃນກໍລະນຕັີດສິນຄະດຂີົ່ມຂືນຢູ%ຂັນ້ສານ, ຕາມ
ປົກກະຕິ ຈໍາເລີຍຈະຖືກຕັດສນິລົງໂທດຕັດອດິສະຫຼະພາບ ຕ້ັງແຕ%ສາມປີ ໄປຈນົເຖິງປະຫານຊວີດິ. ມີລາຍງານກ່ຽວ
ກັບການຂົ່ມຂືນຂອ້ນຂ້າງໜ້ອຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ4ສັງເກດການເຊືອ່ວ່າ ອາດຈະບໍ່ໄດ4ຖືກລາຍງານ. ພາຍໃນປະເທດບໍ່ມີ
ຖານຂໍ້ມູນດ້ານອາຊະຍາກໍາແຫ%ງຊາດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ4ເປດີເຜີຍສະຖິຕິດ້ານອາຊະຍາກໍາ. 

ການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄວົແມ%ນຜິດກົດໝາຍ, ແຕ%ກໍ່ບໍມ່ີກົດໝາຍປົກປ4ອງການຂົ່ມຂືນລະຫວ່າງຄູ%ສາມີພັນລະ
ຍາ ແລະ ບໍຄ່່ອຍຈະມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກວ່າປະເດນັດັ່ງກ່າວຍັງຖືເປັນ
ມົນທິນທາງສັງຄົມ. ການລົງໂທດຕ່ໍຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄົວ ລວມທັງການບັງຄັບຂືນໃຈ, 
ການທໍລະມານ ແລະ ການບງັຄັບຜູ4ອື່ນໃຫ4ເຮດັໃນສິ່ງທ່ີພວກເຂາົບໍ່ປາດຖະໜາ ອາດຈະມີການລົງໂທດ ທັງປັບໄໝ 
ແລະ ຕັດອດິສະຫຼະພາບ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການຍົກເວັນ້ການຕັດອດິສະຫຼະພາບຄະດທໍີາຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນກໍລະນີທ່ີ
ບໍມ່ີການບາດເຈບັ ຫືຼ ການສູນເສຍທາງກາຍຍະພາບທ່ີບໍຮ່ນຸແຮງ. 

ໂດຍຮວ່ມມືກັບອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີບໍ່ຂຶນ້ກບັລັດຖະບານ (NGOs), ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ4ຊ່ວຍເຫືຼອແມ%ຍິງທ່ີຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ.  ສູນໃຫ4ຄໍາປຶກສາ 
ແລະ ປົກປ4ອງແມ%ຍິງ ແລະ ເດກັນ້ອຍ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ4ເປີດການບລໍິການສາຍດວ່ນທ່ົວປະເທດ ເພື່ອໃຫ4ບຸກ 
ຄົນສາມາດໂທລາຍງານສະພາບການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂຮໍັບຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສບັໄດ4. ອີງຕາມອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານອົງການໜ່ຶງ ທ່ີໄດ4ຈດັຕ້ັງໂຄງການສນູພັກພິງສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີບໍ່ມີທ່ີພັກພາອາ 
ໄສໃຫ4ຮູ4ວ່າ ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ%ນ ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍໜ່ຶງທ່ີເດັກນອ້ຍໜີອອກຈາກເຮອືນ ແລະ ມາອາໄສ
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ຢູ%ຕາມຂ້າງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.  

ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ກໍານດົວ່າ ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດເປນັຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແຕ%ການສະ
ແດງພຶດຕິກໍາທາງເພດທ່ີບໍເ່ໝາະສົມ ຕໍ່ຜູ4ອື່ນຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກລົງໂທດດວ້ຍການຕັດ
ອິດສະຫຼະພາບ ແຕ%ຫົກເດືອນຫາສາມປ.ີ ຜູ4ທ່ີຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການລ່ວງລະເມດີທາງເພດບໍຄ່ອ່ຍລາຍງານ ແລະ ມັນ
ກໍ່ເປນັການຍາກທ່ີຈະປະເມນີໄດ4. 

ສິດທິທາງດ້ານການຈະເລນີພັນ: ຄູ%ຜົວເມຍ ແລະ ບຸກຄົນມີສິດທ່ີຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຈໍານວນ, ຄວາມຫ່າງ ແລະ 
ຊ່ວງເວລາໃນການມີລູກ, ຄວບຄຸມສຸຂະພາບໄວຈະເລນີພັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວໂດຍບໍມ່ີການຈໍາແນກ, ບັງຄັບຄູ%ເຂນັ ຫືຼ ໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງ. ການເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄມຸກໍາເນດີ ຕາມທໍາມະດາແລ4ວແມ%ນສາມາດເປັນໄປໄດ4 ເຖິງແມ%ນວ່າ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການຄຸມກໍາເນດີ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ຍັງບໍທ່ັນມີຢ%າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງ
ມີລາຄາແພງຫຼາຍ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນຄາດຄະເນວ່າ 47% ຂອງແມ%ຍິງທ່ີມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 
ແລະ 49 ປີ ແມ%ນໃຊ4ວິທີການຄຸມກໍາເນດີແບບທັນສະໄໝ ແລະ 17% ຂອງແມ%ຍິງໃນເກນອາຍຸໄວຈະເລີນພັນແມ%ນບໍ່
ໄດ4ວາງແຜນຄອບຄົວ. 

ນັບຕັ້ງແຕ%ປີ 1990 ເປັນຕ້ົນມາ ສປປ ລາວ ໄດ4ຫ�ດຈໍານວນການເສຍຊວີດິຂອງແມ%ລົງເຖິງ 78 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງຢ%າງໃດ
ກໍ່ຕາມ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2015 ອັດຕາການເສຍຊວີິດຂອງມານດາຍັງຄົງຢູ%
ໃນລະດັບສູງຄື ມີມານດາຈໍານວນ 197 ເສຍຊວີິດຕ່ໍ 100,000 ການເກີດມຊີວີິດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ
ຂອງແມ%ແມ%ນ 1 ໃນ 150. ພາວະຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກຍັງຄງົເປນັສາເຫດຕ້ົນຕໍໃນການເສຍຊີວດຂອງແມ%ຍິງໃນໄວ
ຈະເລີນພັນ ທັງນີ້ແມ%ນເນືອ່ງມາຈາກການເຂົ້າບໍ່ເຖິງການຝາກທ້ອງ ແລະ ການດູແລໃນເວລາເກີດລູກ, ນອກຈາກນັ້ນ 
ອາດເນື່ອງມາຈາກອດັຕາການຖືພາໃນໄວໜຸ%ມທ່ີສູງ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ (UNFPA), ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກທ່ີມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ% 42 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກີດ
ລູກ ແລະ ມີພຽງສຸກສາລາຈໍານວນໜ້ອຍທ່ີໄດ4ຮັບການປະກອບອຸປະກອນເພືອ່ຊ່ວຍແກ4ໄຂກໍລະນີເກດີລູກສຸກເສີນ 
ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາບ້ານນອ້ຍໃນເຂດຫ່າງໄກ, ບໍ່ມີແພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ອດັຕາການເກດີລູກໃນໄວໜຸ%ມ
ຍັງຄົງຢູ%ໃນລະດັບສູງຄື 94 ຕ່ໍ 1,000 ຄົນທ່ີຢູ%ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 19 ປີ. ແລະ ອົງການ UNFPA ຍັງໄດ4ລາຍ
ງານອີກວ່າ ການເຂົ້າເຖິງການບລໍິການທາງການແພດສໍາລັບໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຂໍ້ມນູຂ່າວສານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແມ%ນມີ
ຄວາມຈໍາກດັ ໂດຍສະເພາະແມ%ນສໍາລບັໄວໜຸ%ມທ່ີຍັງບໍ່ທັນແຕ%ງງານ. 

ການຈໍາແນກ: ກົດໝາຍກໍານດົສດິທິເທ່ົາທຽມລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແຕ%ໃນບາງພື້ນທ່ີທ່ີລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ຂ້ອນຂາ້ງຕ່ໍາ, ມີທັດສະນະຄະຕິດັ້ງເດີມ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດຂອງສັງຄົມທາງດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍ ຍັງເຮັດໃຫ4ແມ% 
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຕົກຢູ%ໃນຕໍາແໜ%ງຮອງລົງມາ ເຊິ່ງນີເ້ປັນການກີດກັ້ນພວກເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໃຫ4ມີຄວາມເທ່ົາທຽມກັບເພດຊາຍ
ໃນການເຂົາ້ເຖິງໂອກາດທາງດາ້ນການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ໂອກາດດ້ານທຸລະກິດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນ. ກົດ
ໝາຍຍັງຫ້າມການຈໍາແນກໃນການແຕ%ງງານ ແລະ ການສບືທອດມໍລະດກົ, ເຖິງແມ%ນວ່າ ລະດບັການຈໍາແນກທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆຕ່ໍກັບແມ%ຍງິຍັງຄົງປະກົດມີຢູ% ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈໍາແນກໃນລກັສະນະນີມ້ັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນ
ບາງຊົນເຜ່ົາທ່ີຢູ%ຕາມພູດອຍ. ກົດໝາຍກໍານດົໃຫ4ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ4ເທ່ົາທຽມກັບວຽກທ່ີເຮັດ (ເບິ່ງຂໍ້ 7.ງ.) 

ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ໄດ4ດໍາເນີນການຢ%າງກວ້າງຂວາງທ່ົວປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຖານະຂອງແມ%ຍິງໃນສັງຄົມ, ລວມທັງ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບດັຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມພາລະບດົບາດຂອງແມ%ຍິງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງມີປະສິດທິຜົນດີ
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ມແີມ%ຍິງຫຼາຍຄົນໄດ4ດໍາລົງຕໍາແໜ%ງໃນລະດັບຕາໍແໜ%ງທ່ີສາມາດດໍາເນນີການຕັດສິນໃຈໃນໜ່ວຍງານ
ລາຊະການ ແລະ ທຸລະກິດເອກະຊນົ ແລະ ເຫັນໄດ4ວ່າໃນລະດັບຕົວເມືອງ ລາຍໄດ4ຂອງແມ%ຍິງເຫ່ົຼານີ້ແມ%ນສູງກວ່າຜູ4
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ຊາຍ. ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຍັງຄົງສືບຕໍສ່ົ່ງຜົນກະທົບແກ%ແມ%ຍິງຢ%າງບໍສ່ົມສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີຼກ ແລະ ຊົນເຜົ່າສວ່ນນອ້ຍ. ໃນຂະນະທ່ີແມ%ຍິງໃນຊົນນະບົດເປນັຜູ4ແບກຫາບຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜ່ຶງຂອງພາລະທາງ
ການຜະລິດກະສິກໍາທັງໝົດ, ແຕ%ພາລະທາງດ້ານວຽກເຮອືນວຽກຊານ ແລະ ການເບິ່ງແຍງລູກໆ ກໍ່ຍັງຕົກເປັນພັນທະ
ຕ້ົນຕໍຂອງແມ%ຍິງເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ໜ່ວຍງານຂັນ້ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັນ້ບ້ານຂອງຄະນະກໍາມາທິການລດັຖະບານດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ%ຍິງ ມອີໍາ
ນາດໃນການພັດທະນາແຜນດໍາເນນີງານ ເພ່ືອລບົລ້າງທຸກຮບູແບບຂອງການຈໍາແນກ ແລະ ເລອືກປະຕິບັດຕໍແ່ມ%ຍິງ. 

ເດກັນອ້ຍເດກັນອ້ຍເດກັນອ້ຍເດກັນອ້ຍ 

ການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ: ບໍວ່່າຈະເກີດຢູ%ໃສກໍ່ຕາມ, ເດກັນ້ອຍຈະໄດ4ຮບັສິດໃນການເປັນພົນລະເມືອງຖ້າວ່າ ທັງພ່ໍ 
ແລະ ແມ% ຫາກເປນັພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ. ເດັກທ່ີເກີດຈາກພ່ໍ ຫືຼ ແມ% ທ່ີເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ກໍ່ຈະໄດ4ຮັບ
ສິດເປນັພົນລະເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ ຫືຼວ່າ ຖ້າເດັກຫາກເກີດຢູ%ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ%ວ່າ ພໍ່ຫືຼແມ% ຫາກມີທ່ີຢູ%ຖາ 
ວອນໃນປະເທດ. ພ່ໍແມ%ບໍ່ໄດ4ຂຶ້ນທະບຽນການເກດີໃຫ4ແກ%ເດັກທ່ີເກີດໃໝ%ໝົດທຸກຄົນໃນທັນທີທັນໃດ. ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີຼກ, ນາຍບ້ານຈະເປັນຜູ4ລົງທະບຽນການເກດີໃຫ4ເດັກເກີດໃໝ% ແລະ ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທ່ີທ້ອງຖ່ິນຈະເພ່ີມ ຊື່ 
ແລະ ວັນເດືອນປີເກດີ ຂອງເດັກລົງໃນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ. ທຸກຄອບຄວົຕອ້ງມີປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ. ຖ້າວ່າພໍ່ແມ%ຫາກບໍ່ທັນ
ໄດ4ຂຶນ້ທະບຽນລກູຂອງຕນົໃນເວລາເກີດ, ພວກເຂົາສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທ່ີເພ່ີມຊືລູ່ກຂອງຕນົເຂົ້າໃນປຶ້ມສໍາມະໂນ
ຕາມພາຍຫັຼງໄດ4. 

ການສຶກສາ: ການສຶກສາຖືວ່າເປນັພາກບັງຄບັ ແລະ ບໍ່ໄດ4ເສຍຄ່າຮຽນຈົນຈົບຊັນ້ປະຖົມປີທີຫ້າ, ແຕ%ການຂາດແຄນຄູ
ສອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັທ່ີວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງຊວ່ຍພ່ໍແມ%ໃນວຽກໄຮ%ນາຮົ້ວສວນ ໃນເຂດຊົນນະບດົຫ່າງໄກສອກ 
ຫີຼກ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງກີດກັນ້ເດກັນ້ອຍຈໍານວນໜ່ຶງບ່ໍໃຫ4ເຂົ້າຮຽນ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ%າງຊັດເຈນໃນການໄດ4ຮັບໂອ 
ກາດທາງການສຶກສາລະຫວ່າງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ເຖິງແມ%ນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານແມ%ນເຮດັໃຫ4ກຸ%ມຄົນຊນົເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ ຮັບຮູ4ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາຕໍ່ເດກັນ້ອຍທັງໝົດ, ແຕ%ຍັງມີກຸ%ມ
ຄົນຊນົເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍບາງສວ່ນທ່ີຍັງຄດິວ່າ ການສຶກສາສໍາລບັເດັກຍິງແມ%ນບໍ່ມຄີວາມຈໍາເປນັ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ 
ຫຍັງ. ເຖິງແມ%ນວ່າຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍມີການຫ�ດລົງຢ%າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ%ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງ
ຍັງຄົງຕ່ໍາກວາ່ເດັກຊາຍ. ໂດຍລວມແລ4ວ, ມີ 17% ຂອງເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ ບໍ່ໄດ4ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເມື່ອທຽບໃສ%
ເດັກຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນແມ%ນມີ 11% ທ່ີບໍ່ໄດ4ເຂົ້າຮຽນ. ອີງຕາມຂໍ້ມນູຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ-ກອງທຶນ
ສໍາລບັເດກັ, ໃນຂະນະທ່ີ 78.7% ຂອງແມ%ຍິງທ່ີມີອາຍລຸະຫວ່າງ 15 ຫາ 24 ປີ ແມ%ນອ່ານອອກຂຽນໄດ4, ທຽບກບັຜູ4
ຊາຍໃນເກນອາຍດຸຽວກນັ ທ່ີສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ4ແມ%ນ 89.2%. ຕໍ່ກັບການເພ່ີມທະວອີັດຕາການເຂ້ົາຮຽນຊັ້ນປະ 
ຖົມຂອງເດັກຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ, ລັດຖະບານໄດ4ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫໍພັກສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

ການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງຕໍ່ເດັກ: ກົດໝາຍຫ້າມການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຜູ4ກະທໍາຜິດຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ 
ແລະ ຖ້າເປັນກໍລະນີທ່ີຮ້າຍແຮງ ກໍ່ຈະໄດ4ຮັບມາດຕະການລົງໂທດທ່ີບໍ່ໄດ4ລະບຸໄວ4. ອີງຕາມການລາຍງານເບື້ອງຕົນຂອງ
ການສໍາຫຼວດການໃຊ4ຄວາມຮນຸແຮງຕ່ໍເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອົງການຢນູິເຊັບ (UNICEF) ທ່ີເຜີຍແຜ%ໃນເດືອນພຶດ 
ສະພາ, ປະມານ 10% ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ4ຮັບຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, 17% ຖືກ
ໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍຮ່າງກາຍ ແລະ 21% ໄດ4ຮບັຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານຈາກການຖືກລ່ວງລະເມດີທາງດ້ານຈິດໃຈ. 
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄະນະກໍາມະການຊີນ້ໍາແຫ%ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນດຸ. ໃນປ ີ 2015,  54% ຂອງຜູ4ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດຸແມ%ນເພດຍິງ ແລະ ຫຼາຍກ່ວາ 42% ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ. ມີຈໍານວນຜູ4ຖືກເຄາະຮ້າຍ
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ຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນຈໍານວນທ່ີໜ້ອຍກວ່າ 300 ຄົນ ໄດ4ຖືກລະບຸ ແລະ ຮັບຮູ4ໃນລະຫ່ວາງປ.ີ 

ການແຕ%ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການບັງຄບັໃຫ4ແຕ%ງດອງ: ອີງຕາມກົດໝາຍກໍານດົອາຍນຸ້ອຍສດຸຂອງການແຕ%ງ 
ດອງແມ%ນ 18 ປີ ສໍາລັບຜູ4ຍິງ ແລະ ຜູ4ຊາຍ, ແຕ%ກົດໝາຍກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ4ມີການແຕ%ງດອງກ່ອນ 15 ປີ ຖ້າມີການຍິນ
ຍອມຈາກຜູ4ປົກຄອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ%ນໃນກໍລະນທ່ີີຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ. ໂດຍສະເລ%ຍແລ4ວ 35% ຂອງຜູ4ຍິງ
ແມ%ນແຕ%ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ມີ 9% ທ່ີແຕ%ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ. ການປະຕິບັດນີສ້ວ່ນຫຼາຍແມ%ນເຫັນໄດ4
ໃນກຸ%ມຊນົເຜົ່າສະເພາະໃດໜ່ຶງ ແລະ ໃນບັນດາຄອບຄວົທ່ີທຸກຍາກ. 

ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກ: ອາຍຸທ່ີສາມາດໃຫ4ຄວາມຍິນຍອມພ້ອມໃຈໃນການມີເພດສາໍພັນ
ດ້ວຍຕົນເອງແມ%ນ 15 ປີ. ກດົໝາຍບໍມ່ີບດົລົງໂທດສໍາລບັໂສເພນເີດັກ, ແຕ%ກົດໝາຍກໍານດົການປັບໄໝ ແລະ ລົງ 
ໂທດຕໍ່ຜູ4ທ່ີຮ່ວມເພດກັບເດັກນ້ອຍ (ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ) ໂດຍຈະຖືກຕດັອິດສະຫຼະພາບແຕ%ໜ່ຶງຫາຫ້າປີ ແລະ ຖືກປັບ 
ໄໝຈໍານວນ 500,000 ຫາ 3 ລ້ານກີບ (ປະມານ 62 ຫາ 370 ໂດລາ ). ກົດໝາຍບໍໄ່ດ4ກໍານົດວ່າ ການຮ່ວມເພດກັບ
ເດັກທ່ີບໍ່ທັນເຖິງອາຍຸ ແຕ%ເດກັໃຫ4ຄວາມຍິນຍອມວ່າແມ%ນອາດຊະຍາກໍາ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຮ່ວມເພດກັບເດັກ 
ແລະ ການຂົ່ມຂືນບຸກຄົນອືນ່. ການລົງໂທດຕ່ໍຜູ4ກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບສື່ລາມົກເດັກນ້ອຍ ແມ%ນບໍແ່ຕກຕ່າງຈາກສື່ລາມົກ
ທ່ົວໆໄປ, ການຕັດສິນລົງໂທດແມ%ນຕັດອດິສະຫຼະພາບແຕ%ສາມເດືອນຫາໜ່ຶງປີ ແລະ ປັບໄໝແຕ% 50,000 ຫາ 
200,000 ກີບ (6 ຫາ 24 ໂດລາ). 

ການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ%າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄຽງຄູ%ກັບການເພ່ີມຂຶ້ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອມີເພດສໍາ 
ພັນກັບເດັກ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ4 ເຮັດໃຫ4ເຈົາ້ໜ້າທ່ີເພີ່ມທະວີການຫາວິທີການເພື່ອປ4ອງກັນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອ
ມີເພດສໍາພັນກັບເດັກ. ລັດຖະບານຍັງຄົງສບືຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫ�ດຜ່ອນການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການໃນການ
ຊື-້ຂາຍການບໍລິການທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການກວດຄົນ້ເປັນແຕ%ລະໄລຍະ ແລະ ຜ່ານການສໍາມະນາອບົຮົມຕ່າງໆ ພ້ອມ
ທັງໃຫ4ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ%ຜູ4ເຄາະຮ້າຍ ໃຫ4ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງແຜນງານແຫ%ງຊາດໄລຍະຍາວ. ລດັຖະບານໄດ4ຮ່ວມກັບອົງ
ການຈັດຕ້ັງທ່ີບໍ່ຂຶນ້ກບັລັດຖະບານ ຈັດການສໍາມະນາຂຶນ້ ເພ່ືອອບົຮົມພະນັກງານພະແນກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ໂຮງ ແຮມ
ສາກົນຫຼາຍໆແຫ%ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງວາງສະແດງໂປສເຕ້ີກ່ຽວກບັການຕໍ່ຕ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອການຄ້າປະເວນີເດັກ. 

ການລັກພາຕົວເດັກຂ້າມຊາດ: ປະເທດນີບ້ໍ່ໄດ4ເປນັສະມາຊິກຂອງອານຸສນັຍາກຸງເຮກ ປີ 1980 ວ່າດ້ວຍການລັກພາຕົວ
ເດັກຂ້າມຊາດ. ເບິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປຂີອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບການລັກພາຕົວ
ລູກຂ້າມຊາດໂດຍພໍ່ ຫືຼ ແມ% ທ່ີເວບັໄຊ ໌
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. 

ການການການການຕໍ່ຕາ້ນຕໍ່ຕາ້ນຕໍ່ຕາ້ນຕໍ່ຕາ້ນຊາວຊາວຊາວຊາວຢວິຢວິຢວິຢວິ::::        

ບໍມ່ີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຊາວຢິວອາໄສຢູ%ໃນປະເທດ, ແລະ ບໍມ່ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄືອ່ນໄຫວທ່ີເປັນການຕ່ໍ 
ຕ້ານຊາວຢິວ. 

ການການການການຄາ້ຄາ້ຄາ້ຄາ້ມະນດຸມະນດຸມະນດຸມະນດຸ 

ເບິ່ງ ລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລດັອາເມຣິກາ ທ່ີເວບັໄຊ໌ 
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 
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ຄນົຄນົຄນົຄນົພກິານ ພກິານ ພກິານ ພກິານ     

ເຖິງວ່າ ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານດົການປົກປ4ອງພົນລະເມອືງຈາກການຖືກແບ%ງແຍກ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ລະບຸລະອຽດວ່າ ການ
ປົກປ4ອງດັ່ງກ່າວ ຈະນໍາໃຊ4ສະເພາະກັບຄົນພິການໃນທຸກຮູບແບບ, ແຕ%ຂໍ້ກໍານົດ ທ່ີປະກາດນໍາໃຊ4ໂດຍກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ%ງຊາດເພ່ືອຄນົພິການໄດ4ພະຍາຍາມປົກປ4ອງກຸ%ມຄົນດັ່ງກ່າວ
ຈາກການຖືກຈໍາແນກ. ມີດໍາລດັທ່ີກວມເອົາການຈໍາແນກບຸກຄົນໃນການມີວຽກເຮດັງານທໍາ, ການສຶກສາ, ການເດີນທາງ
ທາງອາກາດ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມອື່ນໆ, ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການບລໍິການຂອງລັດ. ແຕ%ເຖິງ
ຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົາ້ໜ້າທ່ີກໍ່ບໍຄ່ອ່ຍບັງຄບັໃຊ4ຂໍກ້ໍານດົເຫ່ົຼານີ.້ 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບຫັຼກໃນການປົກປ4ອງສິດທິຂອງຄນົພິການ. ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກກໍ່ມສີ່ວນຮວ່ມໃນການແກ4ໄຂຄວາມຕ້ອງການອນັຈໍາເປນັທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກັບສຸຂະພາບຂອງຄນົພິການ. 
ເນືອ່ງຈາກວ່າຄົນພິການສວ່ນໃຫຍ່ ແມ%ນມີຜົນມາຈາກອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ລະເບີດທ່ີຍັງບໍທັ່ນແຕກ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ4ສບືຕໍປ່ະຕິບັດໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບບັນຫານີຢ້%າງເອາົຈິງເອົາຈັງ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນການໃຫ4ຄວາມ
ຮ່ວມມກືບັບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທ່ີບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງເປດີສນູຜະລິດອົງຄະທຽມ ແລະ 
ເຄືອ່ງຄໍ້າຊູ (COPE) ທ່ີສະໜອງແຂນຂາທຽມ, ແກ4ໄຂບນັຫາຕີນຄົດງ,ໍ ແລະ ໃຫ4ການສຶກສາແກ%ຄນົຫູໜວກຕາບອດ
ນໍາອີກ. 

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສົ່ງ, ກົດໝາຍກໍານົດວ່າໂຄງການກໍ່ສາ້ງທັງໝົດທ່ີເລີ່ມຕ້ົນຫັຼງປີ 2009 
ຕ້ອງເພີ່ມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ4ແກ%ຄນົພິການ ແລະ ຜູ4ສູງອາຍ,ຸ ໂດຍສະເພາະແມ%ນໂຄງການກໍສ່າ້ງອາຄານ, ຖະ
ໜົນ ແລະ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະຕ່າງໆ. ກົດໝາຍບໍໄ່ດ4ກໍານົດການສ້າງທາງເຂົາ້ສໍາລັບຄົນພິການໃນອາຄານທ່ີສ້າງຂຶ້ນ
ກ່ອນປທ່ີີຮັບຮອງເອົາກດົໝາຍ, ແຕ%ວ່າຂໍກ້ໍານດົຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ສົ່ງຜົນໃຫ4ມີການກໍ່ 
ສ້າງທາງຍ່າງທ່ີຮາບພຽງເພີ່ມຢູ%ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ. ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕ່ືມທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, 
ແຕ%ການຂາດຊັບພະຍາກອນສາໍລັບໂຄງສ້າງພ້ືນຖານໄດ4ສົ່ງຜົນໃຫ4ການປົວແປງອາຄານທັງໝົດຊັກຊ້າ ແລະ ຂໍຈ້ໍາກັດທາງ
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງພາກລດັນັ້ນໄດ4ກາຍເປັນສິ່ງກດີກັນ້ ຕ່ໍການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັທ່ີມປີະສດິທິພາບ. 

ລດັຖະບານ ໄດ4ສບືຕ່ໍຈດັຕ້ັງປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດຂອງຕົນ ເພ່ືອປົກປ4ອງສດິທິຂອງເດກັພິການ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ4ເຂາົ 
ເຈົາ້ໄດ4ຮຽນໜັງສືຢູ%ໃນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ%ກບັເດັກນອ້ຍທ່ົວໄປໃນທ່ົວປະເທດ. ສະມາຄົມຊວ່ຍເຫືຼອຄນົພິການລາວ ເຊິ່ງ
ເປນັອົງການຈດັຕ້ັງທ່ີບໍຂ່ຶນ້ກັບລດັຖະບານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍກລໍະນີທ່ີເດກັພກິານບໍໄ່ດ4ເຂົ້າເຖິງການສກຶສາພິເສດທ່ີ
ແຍກຕ່າງຫາກ. 

ມີຂໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບການຈໍາແນກໃນສະຖານທ່ີເຮດັວຽກ, ເຖິງວ່າແນວນັນ້ຍັງມີການລາຍງານທ່ີວ່າ ບາງຄັ້ງຄາວ
ຄນົພິການກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ4ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບລໍິການຂັນ້ພື້ນຖານ ແລະ ການຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.    

ສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດສນັຊາດ////ເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ເຊືອ້ຊາດຊາດຊາດຊາດ////ຊນົຊນົຊນົຊນົເຜ່ົາສວ່ນເຜ່ົາສວ່ນເຜ່ົາສວ່ນເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍນອ້ຍ 

ກົດໝາຍກໍານົດສິດເທ່ົາທຽມສໍາລັບພົນລະເມືອງທຸກຊົນເຜົ່າ ແລະ ຫ້າມການຈໍາແນກຕ່ໍເຂົາເຈົ້າໃນທຸກຮບູແບບ ລວມ
ທັງດ້ານການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຄົງປະກົດມີການຈໍາແນກທາງສັງຄົມເກີດ
ຂຶ້ນຢູ%. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັນ້, ຍັງສບືຕໍມ່ີການວິພາກວຈິານ ກ່ຽວກບັໂຄງການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝ%ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອ
ຢຸດຕກິານຜະລິດກະສກິໍາແບບຖາງປ%າເຮດັໄຮ% ແລະ ການປູກຝ່ິນວ່າ ໃນທາງກັບກັນໄດ4ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ4ແກ%ກຸ%ມຄົນຊົນ
ເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນຢູ%ທາງພາກເໜືອ. ໂຄງການຕ້ອງການໃຫ4ຊາວບ້ານທ່ີຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ%ນີ້ 
ປັບຕົວເຂົາ້ກັບການເຮັດນາ ແລະ ດໍາລົງຊວີິດຮ່ວມກັບຊຸມຊນົໃຫຍ່, ປະຖ້ິມປະເພນີການດາໍລົງຊວີິດ ແລະ ໂຄງສ້າງຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ4ສັງເກດການສາກົນໄດ4ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີລັດຖະບານສົ່ງເສີມໃຫ4ຊາວບ້ານຕ້ັງຖ່ິນຖານ 
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ໃໝ%ເຫ່ົຼານີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົາ້ເຖິງຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ການດູແລດ້ານສຂຸະພາບນັນ້ ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍກວ່າຜົນກະ 
ທົບໃນທາງລົບຕ່ໍວິຖີປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົາບໍ່. ກຸ%ມຄນົຊົນເຜົ່າສວ່ນນ້ອຍຈໍາ 
ນວນໜ່ຶງ ທ່ີບໍ່ໄດ4ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕ້ັງຖ່ິນຖານຄືນໃໝ%, ເປນັຕ້ົນແມ%ນ ຜູ4ທ່ີຢູ%ພ້ືນທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເຊິ່ງມີສິດສ່ຽງ
ພຽງເລັກໜ້ອຍ ຕ່ໍການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍທ່ີດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຈັດສນັຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດຈາກພ້ືນທ່ີຂອງພວກເຂາົ. ໃນບາງເຂດພ້ືນທີ່ຂອງຊນົເຜົ່າສ່ວນນອ້ຍທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ການຂາດແຄນ
ທາງດ້ານຊວີດິການເປນັຢູ% ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາທ່ີດີ ຍັງຄງົສືບຕ່ໍເປັນເຫດຜົນຕ້ົນຕໍໃຫ4ແກ%ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາໃນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັນ່ ການລັກລອບຕັດໄມ4. 

ໃນຈໍານວນ 49 ຊົນເຜ່ົາທ່ີເປນັທາງການຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຜ່ົາມົ້ງເປນັເຜົ່າທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ນທ່ີສຸດ. ມີຄົນ
ເຜ່ົາມົ້ງດໍາລົງຕໍາແໜ%ງສໍາຄນັຫຼາຍຕໍາແໜ%ງໃນຂັ້ນລດັຖະບານ ແລະ ພປປລ, ລວມທັງສະມາຊິກກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກໜ່ຶງຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກ ປປລ ຈໍານວນໜ່ຶງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄນົເຜ່ົາມົ້ງຈໍາ 
ນວນໜ່ຶງ ເຊືອ່ວ່າເຜົ່າພວກເຂາົບ່ໍສາມາດຢູ%ຮ່ວມກນັກບັເຜົ່າລາວລຸ%ມໄດ4, ນີເ້ປນັຄວາມເຊືອ່ທ່ີຖືກພັດເປົາ່ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຊືອ່ຂອງພວກເຂົາໃນການແບ%ງແຍກດນິແດນ ຫືຼ ຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຊາດທາງດ້ານການເມອືງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ້, ຂັ້ນນໍາ
ພາກລັດຍັງຄົງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ວັດຖຸປະສົງໃນທາງການເມືອງຂອງເຜ່ົາມົ້ງບາງຄົນ. ລັດຖະບານໄດ4ສືບຕ່ໍສຸມໃສ%ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີມີຈໍາກັດໃສ%ເຂດພ້ືນທ່ີອາໄສຂອງເຜ່ົາມົ້ງ ເພື່ອແກ4ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານລາຍຮບັຂອງຄົນທ່ີຢູ%
ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜ່ົາສ່ວນນອ້ຍ ເຊິ່ງເປນັການຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບຂອງເມືອງທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ.  

ຍັງຄົງມສີິ່ງເສດເຫືຼອເລັກໆນອ້ຍໆ ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງກຸ%ມຄນົເຜ່ົາມົ້ງທ່ີກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງCບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂາົປະກົດໃຫ4ເຫັນຢູ%ໃນປ%າເລິກເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ຫ�ດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຕົນ ໃນການຕໍ່ສູ4ກັບກຸ%ມຄນົເຜົ່າມ້ົງເຫ່ົຼານັ້ນຢ%າງເອົາຈິງເອົາຈັງ  ແລະ ຍັງຄົງສບືຕໍ່ໃຫ4ນິລະໂທດສະກໍາແກ%ຜູ4ອົບພະຍົບຈາກ
ກຸ%ມຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ ແລະ ອອກມາຍອມຈໍານົນ. ແຕ%ເນື່ອງຈາກການປະພຶດໃນອະດີດຂອງເຂາົເຈົ້າ, ກຸ%ມຄົນເຜົ່າມ້ົງທ່ີອອກ
ມາຍອມຈໍານົນ ແລະ ໄດ4ຮັບນລິະໂທດສະກໍານັ້ນ ກໍຍ່ັງສືບຕໍເ່ປັນເປົ້າສົງໄສ ແລະ ເຝ້ົາລະວັງຂອງເຈົາ້ໜ້າທ່ີ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານດ້ານຄວາມໝ້ັນຄົງຢູ%.  

ການລະການລະການລະການລະເມດີເມດີເມດີເມດີທາງທາງທາງທາງສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົສງັຄມົ, , , , ການຈາໍການຈາໍການຈາໍການຈາໍແນແນແນແນກກກກ, , , , ແລະແລະແລະແລະ    ການການການການໃຊ4ໃຊ4ໃຊ4ໃຊ4ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮນຸຮນຸຮນຸຮນຸແຮງແຮງແຮງແຮງ    ທ່ີເກດີຈາກຣດົທ່ີເກດີຈາກຣດົທ່ີເກດີຈາກຣດົທ່ີເກດີຈາກຣດົສະສະສະສະນຍິມົນຍິມົນຍິມົນຍິມົທາງທາງທາງທາງເພດ ເພດ ເພດ ເພດ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ເອກະເອກະເອກະເອກະ    
ລກັລກັລກັລກັທາງທາງທາງທາງເພດເພດເພດເພດ     

ບໍມ່ີຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ ຫ້າມການຈໍາແນກ ຫືຼ ເລອືກປະຕິບດັ ໂດຍອີງໃສ%ຣດົສະນຍິົມ ຫືຼ ວິຖທີາງເພດ ຫືຼ ເອກະລັກທາງ
ເພດ, ແລະ ກໍ່ບໍມ່ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການແບ%ງແຍກເນື່ອງຈາກປັດໃຈດັ່ງກ່າວ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ4ສັງເກດການ
ເຊືອ່ວ່າມນົທິນທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວນົກ່ຽວກບັຜົນສະທ້ອນກັບ ເປັນເຫດໃຫ4ກຸ%ມຄົນຈໍານວນໜ່ຶງຕ້ອງຢັບ
ຢັ້ງການລາຍງານກ່ຽວກບັເຫດການ ຫືຼ ກໍລະນີຂອງການລ່ວງລະເມີດດັ່ງກ່າວ. 

ບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງກດົໝາຍຕ່ໍກຸ%ມຄົນ ຍິງຮັກຍິງ (ເລສບຽນ), ຊາຍຮັກຊາຍ (ເກ), ຮກັທັງສອງເພດ (ໄບໂອເຊກັຊົວ), 
ແລະ ກຸ%ມຄນົແປງເພດ (LGBT) ໃນການເຂົ້າຮວ່ມເຄືອ່ນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃນຮບູແບບອົງກອນ, ແຕ%ລດັຖະບານກ່ໍ
ບໍ່ໄດ4ສົ່ງເສີມກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານັນ້.  

ໃນສັງຄົມຂອງຄນົລາວລຸ%ມ, ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີຄວາມອດົທົນສູງຕ່ໍການຂະຫຍາຍຕົວຢ%າງກວ້າງຂວາງຂອງກຸ%ມຄົນ 
LGBT, ແຕ%ກໍ່ຍັງມີປະກົດການຈໍາແນກ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດກັບກຸ%ມຄນົເຫ່ົຼານີ ້ ເຊັ່ນ ໃນການຈ້າງງານ ແລະ ທ່ີຢູ%
ອາໄສ, ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ4ມີຄວາມພະຍາຍາມຈາກທາງພາກລັດໃນການແກ4ໄຂບນັຫາດັ່ງກ່າວແຕ%ຢ%າງໃດ. ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນ
ທ້ອງຖ່ິນອະທິບາຍວ່າ ບຸກຄນົໃນກຸ%ມ LGBT ທັງໝົດ ບໍ່ມຸ4ງຫວັງທ່ີຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະໝັກງານກັບລັດຖະບານ ຫືຼ 
ໜ່ວຍງານເອກະຊົນລະດັບສູງ ເພາະເຂົ້າໃຈດີແລ4ວວ່າ ນາຍຈ້າງບໍ່ຕ້ອງການຈ້າງງານພວກເຂົາ. ລາຍງານຈໍານວນໜ່ຶງລະບຸ 
ວ່າ ກຸ%ມຍິງຮກັຍິງ ຈະເປນັກຸ%ມທ່ີຖືກສັງຄົມປະນາມ ແລະ ແບ%ງແຍກຫຼາຍກວ່າ ກຸ%ມຊາຍຮກັຊາຍ. 



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ການປະນາມຂອງສງັຄມົຕ່ໍຜູ4ທີມ່ເີຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ໌ການປະນາມຂອງສງັຄມົຕ່ໍຜູ4ທີມ່ເີຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ໌ການປະນາມຂອງສງັຄມົຕ່ໍຜູ4ທີມ່ເີຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ໌ການປະນາມຂອງສງັຄມົຕ່ໍຜູ4ທີມ່ເີຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ໌    

ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈທ່ີເຮດັຂຶ້ນໃນປີ 2012 ກ່ຽວກບັດດັສະນີການປະນາມຜູ4ທີ່ມີເຊືອ້ເອຈັໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດສ໌ ພບົ
ວ່າ ການປະນາມທາງສັງຄົມສົ່ງຜົນໃຫ4 14% ຂອງຜູ4ຕອບຄໍາຖາມສໍາຫຼວດ ຕ້ອງປ%ຽນບອ່ນຢູ%ຂອງພວກເຂົາ, 41% ຕົກ
ເປນັເປົ້າຂອງການຊຸບຊບິນິນທາ, 27% ເຄຍີມປີະສບົການຖືກດູຖູກທາງວາຈາ, ແລະ ມີ 5% ລາຍງານວ່າຖືກທໍາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍເນືອ່ງຈາກສະຖານະພາບດ້ານເຊື້ອເອຈ໌ໄອວ.ີ ແມ%ຍິງຈະມປີະສບົການຫຼາຍກວ່າຜູ4ຊາຍໃນທຸກກລໍະນີຂອງການ
ປະນາມຕໍເ່ຊື້ອເອຈໄ໌ອວ/ີພະຍາດເອດສ໌. ແລະ ອກີ 18% ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງສນູເສຍວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ລາຍ
ຮບັ ເນືອ່ງຈາກການປະນາມຕໍຕ້່ານເຊືອ້ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫືຼອຜູ4ຕິດເຊືອ້ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ ໌
(ໃນລາວ) ໄດ4ໃຫ4ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ%ຜູ4ຕິດເຊ້ືອໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງກຸ%ມເພ່ິງພາກັນເອງຈໍານວນ 14 ກຸ%ມ ໃນ 12 ແຂວງ. 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ4ສບືຕ່ໍຢ%າງແຂງຂັນໃນການສົ່ງເສມີການຍອມຮບັ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜູ4ຕິດເຊືອ້ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດ
ເອດສ໌ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວສາ້ງຄວາມຮບັຮູ4ໃນສັງຄົມ.  

ລດັຖະບານໄດ4ດໍາເນນີບາດກ້າວໃນການບນັຈບຸຸກຄນົຮັກຮວ່ມເພດ (ເກ) ແລະ ຄົນແປງເພດເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ 
ແລະ ການດໍາເນີນງານແຫ%ງຊາດ ສໍາລບັການປ4ອງກັນເຊື້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ.໌ ໃນປີ 2015 ລາວໄດ4ມກີານຈັດງານ
ຢດຸຕິການລັງກຽດກຸ%ມຄນົຮັກຮວ່ມເພດ, ຂ້າມເພດ ແລະ ຮກັສອງເພດ ເປນັຄັ້ງທໍາອດິໃນວນັສາກົນ. 

ພາກທີ ພາກທີ ພາກທີ ພາກທີ 7. 7. 7. 7. ສດິທິສດິທິສດິທິສດິທິຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ4ອອກແຮງງານຜູ4ອອກແຮງງານຜູ4ອອກແຮງງານຜູ4ອອກແຮງງານ    

ກກກກ....    ສດິສດິສດິສດິເສລີເສລີເສລີເສລີພາບພາບພາບພາບໃນໃນໃນໃນການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງຕັ້ງສະມາຄມົ ສະມາຄມົ ສະມາຄມົ ສະມາຄມົ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ສດິສດິສດິສດິໃນໃນໃນໃນການການການການຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຂະຂະຂະຂະບວນການຕໍ່ບວນການຕໍ່ບວນການຕໍ່ບວນການຕໍ່ລອງລອງລອງລອງ 

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ອອກແຮງງານສາມາດຈດັຕ້ັງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາອົງການຈັດຕ້ັງກາໍມະກອນ. ກົດໝາຍກໍານົດ
ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ  ແຕ%ບໍ່ໄດ4ຕັ້ງເງື່ອນໄຂສໍາລບັການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ກໍານົດວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຕໍ່ລອງຮ່ວມກັນຕ້ອງ
ຖືກສົ່ງໄປຍັງ ອົງການບໍລິຫານແຮງງານເພື່ອກວດກາ. ກົດໝາຍກໍານດົການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ແລະ ກໍານົດວ່າແຕ%ລະຝ%າຍ
ສາມາດແກ4ໄຂຂໍຂ້ດັແຍ%ງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ລວມທັງການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງ, ຄະນະກໍາມະ
ການແກ4ໄຂຂໍຂ້ັດແຍ%ງ ແລະ ສານ. ກົດໝາຍອະນຍຸາດໃຫ4ນັດຢດຸງານໄດ4ພາຍໃຕ4ຂໍຈ້ໍາກັດສະເພາະໃດໜ່ຶງ. ກົດໝາຍບໍ່
ອະນຍຸາດໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ, ຂ້າລາດຊະການ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ຈັດ
ຕ້ັງ ຫືຼ ເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພາບແຮງງານ. ກົດໝາຍກໍານົດວ່າ ນາຍຈ້າງຈະບໍຂັ່ບໄລ%ລກູຈ້າງຜູ4ທ່ີເປນັຕົວແທນຂອງລູກຈ້າງ ຫືຼ 
ເປນັຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ ຫືຼ ຜູ4ທ່ີຮີບໂຮມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຮອ້ງຮຽນຕ່ໍນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດ   
ໝາຍ ຫືຼ ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທ່ີກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຂໍຂ້ັດແຍ%ງທາງດ້ານແຮງງານ ໂດຍປາສະ 
ຈາກການອະນຸຍາດຈາກອົງການບລໍິການແຮງງານກ່ອນ. ບໍ່ມຂີໍ້ກໍານດົຢ%າງຊດັເຈນສາໍລບັການຄນືຕໍາແໜ%ງຂອງຜູ4ເຮດັວຽກ
ທ່ີຖືກໄລ%ອອກເນືອ່ງຈາກກດິຈະກໍາຂອງສະຫະພນັ. ມີຂໍ້ຫ້າມທ່ົວໄປກຽ່ວກບັການເລອືກປະຕບິດັຕ່ໍລູກຈ້າງສໍາລບັເຫດ 
ຜົນທ່ີບໍກ່່ຽວຂອ້ງກບັການປະຕິບດັງານ ເຖິງແມ%ນວາ່ບໍ່ມຂີໍ້ຫ້າມຢ%າງຈະແຈ4ງຕໍ່ກບັການເລອືກປະຕິບດັ. 

ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີຜູ4ອອກແຮງງານ 10 ຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ນັນ້ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນແຮງງານໜ່ຶງຄນົ ຫືຼ ຫຼາຍ
ກວາ່. ໃນບອ່ນທ່ີມສີະຫະພນັກໍາມະບານຢູ%, ຫົວໜ້າສະຫະພັນຈະເປນັຕົວແທນແຮງງານໄປໃນຕົວ. ທັງຜູ4ທ່ີເປນັຕົວ
ແທນແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ ຈະເປນັຜູ4ເຈລະຈາຕ່ໍລອງກັບນາຍຈ້າງກ່ຽວກບັປະເດນັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ຕ່າງໆ ລວມທັງເງືອ່ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ຫືຼ ການຮບັແຮງງານ, ຄ່າຈ້າງ, ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.  

ບໍ່ມຂີໍ້ມູນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທ່ີສະໜອງໃຫ4ແກ%ການບັງຄບັໃຊ4ບັນຍດັເສລີພາບໃນການຕັງ້ສະມາຄົມຂອງກດົໝາຍ
ແຮງງານ, ແລະ ກໍ່ບໍ່ເປັນທ່ີຈະແຈ4ງວ່າຂໍຂ້ດັແຍ%ງແຮງງານ ຈະຫ້ຼາຊ້າຍດືຍາວ ຫືຼ ອຸທອນ. ບດົລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລບັ
ການຝ%າຝືນເສລີພາບແຮງງານໃນການຈດັຕັ້ງສະມາຄມົລວມມ ີການປບັໄໝ, ຕັດອດິສະຫຼະພາບ, ແລະ/ຫືຼ ເພີກຖອນໃບ
ອະນຍຸາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແຕ%ຍັງບໍ່ຖືວ່າພຽງພໍໃນການປ4ອງກນັການລະເມດີ. 
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ບນັດາອົງການຈດັຕັ້ງແຮງງານທັງໝົດ ບໍ່ໄດ4ເປັນເອກະລາດຈາກລດັຖະບານ ຫືຼ ພັກການເມອືງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຈະ
ຖືກປະຕິບດັພາຍໃນຂອບວຽກຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ທ່ີເປນັອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊນົໜ່ຶງຂອງ ພປປລ. ລັດຖະ 
ບານລາຍງານວາ່ ກດົໝາຍອະນຍຸາດໃຫ4ເຊືອ່ມໂຍງກນັລະຫວ່າງບນັດາສະຫະພັນທ່ີເປນັເອກະລາດຂອງບນັດາສາຂາທ່ີ
ແຍກອອກຕ່າງຫາກຂອງບໍລສິດັໃດໜ່ຶງ ແຕ%ລະບຸວ່າກດົໝາຍບໍ່ໄດ4ອະນຍຸາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຍຸາດຢ%າງຊດັເຈນ ສໍາລບັຄວາມ
ເຊືອ່ມໂຍງໃນລະດບັອດຸສາຫະກໍາ, ລະດບັແຂວງ ຫືຼ ລະດບັປະເທດ. ມີລາຍງານກ່ຽວກບັສະຫະພັນຕ່າງໆທ່ີບໍ່ໄດ4ເຊື່ອມ
ໂຍງກບັສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ປະກດົມີໃນອດຸສາຫະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາຕດັຫຍບິ, ໂຮງງານແສງສະ 
ຫວ່າງ ແລະ ການປຸງແຕ%ງກະສິກໍາ. ບໍ່ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການຈໍາແນກ ຫືຼ ເລອືກປະຕບິດັຕ່ໍສະມາຊກິທ່ີມີຄວາມເຊືອ່ມ
ໂຍງກບັສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ຫືຼ ສະຫະພນັອື່ນໆ. 

ມີການລາຍງານວ່າ ຂໍຂ້ັດແຍ%ງດາ້ນແຮງງານບໍຄ່ອ່ຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕາມປົກກະຕິ ກະຊວງກໍບ່ໍ່ໄດ4ບັງຄບັໃຊ4ກດົໝາຍແກ4ໄຂ
ຂໍຂ້ດັແຍ%ງ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນການແກ4ໄຂບນັຫາການຮວ່ມທຸລະກດິຂອງພາກເອກະຊົນ. ຕົວແທນຜູ4ອອກແຮງງານ 
ແລະ ກຸ%ມແຮງງານສະເພາະກດິພະຍາຍາມແກ4ໄຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນຕ່າງໆ, ຕາມທ່ີມີລາຍງານ ເຊິ່ງປະກອບດວ້ຍຕົວແທນສະ 
ຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ແລະ ຜູ4ນໍາຊຸມຊນົໃນທ້ອງຖ່ິນ. ມີຂໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກບັປະສດິທິຜົນຂອງຕົວແທນຜູ4ອອກ 
ແຮງງານ, ເຖິງວ່າຈະມີຫັຼກຖານວ່າ ຈໍານວນໜ່ຶງໄດ4ປະສບົຜົນສາໍເລດັໃນການເຈລະຈາໂດຍໄດ4ຮບັຄ່າແຮງງານທ່ີສູງຂຶນ້ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາ່ງໆທ່ີດີຂຶນ້.  

ກົດໝາຍກໍານົດການລງົໂທດຈາໍຄຸກຕ້ັງແຕ%ໜ່ຶງ ຫາ ຫ້າປີ ຕ່ໍຜູ4ທ່ີເຂົາ້ຮວ່ມອງົກອນໃດໜ່ຶງທ່ີສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງ, 
ການເດນີຂະບວນຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ການກະທໍາອື່ນໆທີ່ອາດຈະກໍໃ່ຫ4ເກີດ “ຄວາມວຸ4ນວາຍ ຫືຼ ຄວາມບໍສ່ະຫງCບທາງສັງຄົມ.” 
ລດັຖະບານຫ້າມທຸກການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາ ທ່ີພິຈາລະນາວ່າເປນັການທໍາລາຍ ຫືຼ ການລວມຕວົປະທ້ວງທ່ີເປນັການ
ສ້າງຄວາມວຸ4ນວາຍ, ບໍສ່ອດຄອ່ງຕາມບດົບນັຍັດຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບັບປບັປຸງ, ແລະ ຄວາມກຽດຊັງທ່ົວໄປທ່ີຈະ
ເປດີການປະເຊນີໜ້າ  ສືບຕໍເ່ຮັດໃຫ4ແຮງງານບໍນ່ໍາໃຊ4ສດິໃນການປະທ້ວງຂອງຕົນຢ%າງເຕັມທ່ີ, ບໍ່ມລີາຍງານທາງການກ່ຽວ
ກັບການປະທວ້ງ. 

ຂຂຂຂ....    ການການການການຫາ້ມການບບີບັງຄບັເພືອ່ນາໍໃຊ4ຫາ້ມການບບີບັງຄບັເພືອ່ນາໍໃຊ4ຫາ້ມການບບີບັງຄບັເພືອ່ນາໍໃຊ4ຫາ້ມການບບີບັງຄບັເພືອ່ນາໍໃຊ4ແຮງແຮງແຮງແຮງງານງານງານງານ 

ກົດໝາຍຫ້າມການບັງຄັບໃຊ4ແຮງງານໃນທຸກຮບູແບບ. ກົດໝາຍຫ້າມຜູ4ວ່າຈ້າງຈາກພາກເອກະຊນົ ບັງຄັບໃຊ4ແຮງງານ 
ແລະ ບົດລົງໂທດ ສໍາລບັການກະທໍາຜິດ, ໃນການນໍາໃຊ4ແຮງງານບັງຄັບແມ%ນລວມມີການປັບໄໝ, ໃຫ4ພັກວຽກ, ຖອດ
ຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກິດ ແລະ ດໍາເນນີຄະດ.ີ ບໍມ່ີຂໍ້ແນະນໍາການພຈິາລະນາລົງໂທດທ່ີຈະແຈ4ງສໍາລບັການລະ 
ເມດີຂໍ້ຫ້າມນໍາໃຊ4ແຮງງານບັງຄບັ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະມກີານດໍາເນນີຄະດີທັງທາງແພ%ງ ແລະ ອາຍາ ສໍາລບັ
ການນາໍໃຊ4ແຮງງານບັງຄບັ. ບົດລົງໂທດສໍາລບັການຄ້າມະນດຸ ລວມທັງການຄາ້ແຮງງານແມ%ນຕັດອດິສະຫຼະພາບ ແຕ% 15 
ຫາ 20 ປີ, ປບັໄໝແຕ% 100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກບີ (12,300 ໂດລາ ຫາ 61,500 ໂດລາ), ແລະ ຍດຶຊບັ. ບດົ
ລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ມຄີວາມເຂັ້ມງວດພໍທ່ີຈະສະກດັກັນ້ການລວ່ງລະເມດີ. ເນືອ່ງຈາກຜູ4ກວດກາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມຈີໍາ
ນວນຈາໍກັດ, ລດັຖະບານຈ່ຶງບໍສ່າມາດປະຕິບັດການບັງຄບັໃຊ4ກົດໝາຍໄດ4ຢ%າງມປີະສດິທິຜນົ.  

ອີງຕາມການລາຍງານກ່ຽວກບັປະສບົການຕົວຈິງ ການສາ້ງພື້ນທ່ີຜະລດິກະສກິໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດ 
ໄດ4ນໍາໄປສູ%ການຂບັໄລ%ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖ່ິນ, ເຮດັໃຫ4ເປນັການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ ທ່ີຈະກາຍເປນັການຄ້າ
ມະນດຸ. ເມື່ອບໍສ່າມາດສືບຕໍກ່ານຜະລດິກະສກິໍາແບບດັ້ງເດມີ, ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄນົຊອກຫາການຈ້າງງານແບບແຮງ
ງານລາຍວນັຜ່ານນາຍໜ້າໃນທ້ອງຖ່ິນ.  

ຜູ4ທ່ີຕົກເປນັເຫຍື່ອຂອງການຄາ້ມະນດຸສວ່ນໃຫຍ່ (60%) ແມ%ນຜູ4ຍິງທ່ີມີອາຍລຸະຫວ່າງ 12 ຫາ 18 ປີ ແລະ ຜູ4ທ່ີຕົກ
ເປນັເຫຍື່ອ (35%) ລົງເອຍີດວ້ຍການບັງຄັບໃຫ4ຄາ້ປະເວນ.ີ 
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ເບິ່ງບດົລາຍງານຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ທ່ີເວບັໄຊ໌  
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/....    

ຄຄຄຄ....    ການຫາ້ມໃຊ4ແຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຕຸໍາ່ສຸດການຫາ້ມໃຊ4ແຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຕຸໍາ່ສຸດການຫາ້ມໃຊ4ແຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຕຸໍາ່ສຸດການຫາ້ມໃຊ4ແຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຕຸໍາ່ສຸດ    ສາໍລບັການຈາ້ງງານສາໍລບັການຈາ້ງງານສາໍລບັການຈາ້ງງານສາໍລບັການຈາ້ງງານ    

ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ເດັກນອ້ຍລະຫວ່າງ 14 ຫາ 18 ປີ ເຮດັວຽກໄດ4ບໍກ່າຍ 8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້, ເຊິ່ງເປນັວຽກທ່ີບໍ່ອັນຕະ 
ລາຍ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ4ງຍາກ. ນາຍຈ້າງອາດຈະຈ້າງເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 14 ປີ ໃຫ4ເຮັດວຽກເບົາໄດ4. ລັດຖະ 
ບານຍັງບໍ່ທັນໄດ4ກໍານດົລາຍການວຽກທ່ີເປັນອັນຕະລາຍສໍາລບັເດັກນອ້ຍເທ່ືອ. ບໍ່ມບີດົບນັຍດັສະເພາະທ່ີລະບຄຸວາມຜິດ
ທາງອາຍາຕ່ໍການບັງຄບັເກນເອາົເດັກນອ້ຍເຂົ້າຮບັໃຊ4ໃນການປະທະທາງດ້ານອາວຸດ. ກົດໝາຍນໍາໃຊ4ໄດ4ກັບວຽກງານທ່ີ
ພົວພນັກບັການໃຊ4ແຮງງານທ່ີເປນັທາງການເທ່ົານັນ້, ບໍ່ໄດ4ກວມເອົາການຈ້າງງານສວ່ນຕົວ ຫືຼ ວຽກທ່ີບໍເ່ປນັທາງການ. 

ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ພ້ອມກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ມີໜ້າທ່ີຮັບ 
ຜິດຊອບໃນການບັງຄັງໃຊ4ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານເດັກ ລວມທັງໃນຂົງເຂດເສດຖະກດິທ່ີບໍ່ເປນັທາງການ, ແຕ%ການ
ບັງຄບັໃຊ4ກົດໝາຍກໍ່ຍັງບໍທັ່ນມີປະສິດທິຜນົ ເນືອ່ງຈາກຂາດແຄນຜູ4ກວດກາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືນ່ໆ. ກົດໝາຍລະ 
ບບຸົດລົງໂທດຕັດອດິສະຫຼະພາບ ແຕ%ສາມເດອືນຫາໜ່ຶງປີ ແລະ ປັບໄໝ ແຕ%ໜ່ຶງລ້ານຫາສອງລ້ານກບີ (125 ຫາ 250 
ໂດລາ) ເຊິ່ງບໍໜ່ັກພໍທ່ີຈະຢບັຢັ້ງການລວ່ງລະເມດີ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີການສັງຄົມ ໄດ4ຈດັຕ້ັງປະຕິບດັ
ການເຜຍີແຜ%ຄວາມຮູ4ໃຫ4ປະຊາຊນົ, ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສາໍມະນາຮວ່ມກບັຄະນະກໍາມາທິການແຫ%ງຊາດ ສໍາລບັແມ% ແລະ 
ເດກັ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ4, ແລະ ໄດ4ເກັບກໍາຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັແຮງງານເດັກ ເຊິ່ງຖືເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັແຜນປະຕບັິດງານແຫ%ງຊາດ ສໍາລບັການລບຶລ້າງຮູບແບບການນໍາໃຊ4
ແຮງງານເດກັທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ໂດຍຖືກນໍາໃຊ4ໃນປີ 2014.  

ອີງຕາມບດົລາຍງານການສໍາຫຼວດຂອງລດັຖະບານກ່ຽວກັບແຮງງານເດກັ ທ່ີເຜີຍແຜ%ໃນປີ 2013 ແລະ ອີງໃສ%ຂໍ້ມນູປ ີ
2010, ປະມານ 90% ຂອງການນໍາໃຊ4ແຮງງານເດັກແມ%ນເກດີຂຶນ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານກະສກິໍາ, ການປະມົງ, ຫືຼ ຂະ   
ແໜງປ%າໄມ4 ແລະ ຫຼາຍກວາ່ສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານເດກັ ມສີວ່ນພົວພນັກບັວຽກງານທ່ີກາໍນດົວາ່ມຄີວາມອນັຕະ 
ລາຍ ເມືອ່ອງີຕາມມາດຕະຖານສາກນົ. ມີເດັກນອ້ຍຈາໍນວນຫຼາຍທ່ີເຮດັວຽກຊວ່ຍຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງວຽກ
ໃນສວນ ຫືຼ ຮ້ານ ແລະ ທຸລະກດິອືນ່ໆຂອງຄອບຄົວ, ແຕ%ແຮງງານເດກັບໍຄ່ອ່ຍມໃີນພາກວສິາຫະກິດອດຸສາຫະກາໍ 
(ເຊັນ່: ໂຮງງານ). ມີລາຍງານກ່ຽວກບັການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ່ານການຄ້າປະເວນ ີ (ເບິ່ງພາກທີ 6, ເດັກ 
ນ້ອຍ). 

ງງງງ. . . . ການຈາໍແນກທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ ການຈາໍແນກທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ ການຈາໍແນກທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ ການຈາໍແນກທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ     

ກົດໝາຍ ຫ້າມນາຍຈ້າງຈໍາແນກ ຫືຼ ເລືອກປະຕິບດັຕໍ່ລກູຈ້າງ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫືຼ ທາງອ້ອມ ໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ຫ້າມ
ທຸກການປະຕິບັດຂອງນາຍຈ້າງທ່ີຖືວ່າເປັນອປຸະສັກ, ລໍາອຽງ ຫືຼ ຈໍາກັດໂອກາດໃນການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ຄວາມເຊືອ່ໝ້ັນ
ຂອງລູກຈ້າງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍບໍໄ່ດ4ຫ້າມຢ%າງຈະແຈ4ງຕ່ໍການແບ%ງແຍກດ້ານການຈ້າງງານໂດຍອີງໃສ%ເຊືອ້
ຊາດ, ການຂາດຄວາມສາມາດທາງຮາ່ງກາຍ, ພາສາ, ຣົດສະນຍິົມທາງເພດ, ເອກະລກັທາງເພດ, ແນວຄວາມຄດິທາງ
ການເມືອງ, ສນັຊາດດັ້ງເດີມ ຫືຼ ຄວາມເປັນພົນລະເມືອງ, ຕ້ົນກໍາເນດີທາງສງັຄມົ, ອາຍ,ຸ ພາສາ, ສະຖານະພາບການຕິດ 
ເຊືອ້ເອຈ໌ໄອວີ ຫືຼ ພະຍາດຕດິຕໍ່ອືນ່ໆ.  

ກົດໝາຍ ກໍານດົໃຫ4ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທ່ີເທ່ົາທຽມກບັການເຮດັວຽກ ແລະ ຫ້າມການເລອືກປະຕິບດັໃນການຈ້າງງານ
ໂດຍອີງໃສ%ສະຖານະພາບການສົມຣົດ ຫືຼ ການຖືພາຂອງລູກຈ້າງຜູ4ຍິງ, ແລະ ກດົໝາຍຍັງປົກປ4ອງການຖືກໄລ%ອອກຈາກ
ວຽກເນືອ່ງຈາກເຫດຜນົທ່ີກ່າວມານີ.້  



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ບດົລົງໂທດຕາມກດົໝາຍຕ່ໍກບັການຈາໍແນກ ຫືຼ ເລອືກປະຕິບດັດ້ານການຈ້າງງານແມ%ນລວມມີການປັບໄໝ ແລະ ຈະບໍ່ພິ 
ຈາລະນາວາ່ມຄີວາມພະຍາຍາມໃນການປກົປ4ອງການລະເມດີຢ%າງພຽງພໍ. ລັດຖະບານບ່ໍໄດ4ມກີານດາໍເນນີການສະເພາະ
ໃດໜ່ຶງເພ່ືອປ4ອງກັນການຈໍາແນກ. 

ແມ%ຍິງຕ້ອງປະເຊນີກບັຄວາມທ້າທາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານຢ%າງເທ່ົາທຽມກັນ. 

ຈຈຈຈ....    ເງືອ່ນເງືອ່ນເງືອ່ນເງືອ່ນໄຂໄຂໄຂໄຂການການການການເຮດັເຮດັເຮດັເຮດັວຽກວຽກວຽກວຽກທີ່ທີທ່ີ່ທີ່ຍອມຮບັຍອມຮບັຍອມຮບັຍອມຮບັໄດ4ໄດ4ໄດ4ໄດ4 

ໃນປນີີ,້ ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຄ່າຈ້າງຂັນ້ຕ່ໍາສດຸຕໍ່ເດືອນສາໍລບັລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນທັງໝົດໄວ4ທ່ີ 
900,000 ກີບ (110 ໂດລາ) ຕ່ໍເດືອນ. ນອກຈາກນີ້, ລດັຖະບານຍັງກໍານດົໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບ4ຍລ້ຽງອາຫານ 
ຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ) ຕໍ່ມ້ື. ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າສດຸສໍາລັບລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດແມ%ນ 
1.4 ລ້ານກີບ (170 ໂດລາ) ຕ່ໍເດອືນ. ລັດຖະບານຄາດຄະເນຂດີບັນທັດຖານຄວາມທຸກຍາກແຫ%ງຊາດ ໃນລາຍຮັບສະ 
ເລ%ຍທ່ີ 1.25 ໂດລາຕ່ໍຄົນຕໍວ່ນັ. ຄາດວ່າມີພົນລະເມືອງປະມານ 18% ດໍາລົງຊວີິດຢູ%ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນບນັທັດຖານຄວາມ 
ທຸກຍາກແຫ%ງຊາດ.  

ກົດໝາຍກໍານດົຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສໍາລບັອາທິດໜ່ຶງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ (ສໍາລັບຜູ4ທ່ີເຮັດວຽກຢູ%ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ເປນັອັນຕະລາຍແມ%ນ 36 ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ຕ້ອງມີມື້ພັກຢ%າງໜ້ອຍໜ່ຶງວັນຕ່ໍອາທິດ. ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ%ນບໍ່ໃຫ4
ເກີນ 45 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍເດອືນ, ແລະ ແຕ%ລະຄັ້ງຂອງການເຮດັວຽກລວ່ງເວລາແມ%ນບໍໃ່ຫ4ເກີນສາມຊົ່ວໂມງ. ນາຍຈ້າງອາດ
ຈະສະເໜີຕໍ່ກັບລັດຖະບານສໍາລັບການຍົກເວັ້ນ ເຊິ່ງກດົໝາຍໄດ4ກໍານົດວ່າແຮງງານ ຫືຼ ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງອະນຸ 
ມັດເຊັ່ນດຽວກນັ. ຄ່າຈ້າງສໍາລັບການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ%ນມອີດັຕາເພ່ີມຂຶນ້ ນບັຕ້ັງແຕ% 150 ເຖິງ 300 ເປີເຊັນ
ຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ. ຜູ4ເຮດັວຽກ ຫືຼ ພະນັກງານທ່ີເຮດັວຽກພາຍໃຕ4ສນັຍາທ່ີມີການກໍານົດເວລາ ຫືຼ ພາຍໃນໄລຍະເວ 
ລາເກີນໜ່ຶງປີ ແລະ ຜູ4ທ່ີເຮັດວຽກຄບົໜ່ຶງປີ ມີສິດໄດ4ຮບັວັນພັກປະຈໍາປີຈໍານວນ 15 ວັນຕ່ໍປ.ີ ຕາມທ່ີໄດ4ກໍານົດໄວ4ໃນ
ກົດໝາຍ ສໍາລບັຜູ4ທ່ີເຮັດວຽກໜັກ ຫືຼ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທ່ີທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຂຸະພາບ ດັ່ງເຊັນ່ການສໍາພັດໂດຍກົງ
ກັບລັງສີ ຫືຼ ສໍາພັດກັບພະຍາດຕິດຕ່ໍ; ການສູດດົມອາຍແກrສ ຫືຼ ຄວັນທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍສຂຸະພາບ; ສໍາພັດກັບສານເຄມີ 
ໂດຍສະເພາະວັດຖຸລະເບີດ; ຜູ4ທ່ີເຮັດວຽກໃນຂຸມ ຫືຼ ໃນອຸໂມງໃຕ4ດິນ; ໃຕ4ນ້ໍາ ຫືຼ ຢູ%ບອ່ນສູງ; ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ
ຮ້ອນ ແລະ ເຢນັຜິດປົກກະຕິ; ຫືຼ ເຮັດວຽກໂດຍກົງກບັການນໍາໃຊ4ເຄືອ່ງຈັກສັ່ນສະເທືອນ ຈະມີສດິໄດ4ຮັບວັນພັກປະຈໍາ
ປຈີໍານວນ 18 ວັນຕໍປ່ີ ແລະ ໄດ4ຮັບຄ່າຈ້າງເຕັມຕາມອັດຕາຄາ່ຈ້າງປົກກະຕ.ິ  

ກົດໝາຍກໍານດົເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທ່ີສູງກວ່າ ສາໍລັບວຽກທ່ີອັນຕະລາຍ, ແຕ%
ກໍ່ບໍ່ໄດ4ລະບຸການປົກປ4ອງຢ%າງຈະແຈ4ງຕ່ໍສິດທິຂອງຜູ4ເຮດັວຽກທ່ີຈະຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການທ່ີອັນຕະລາຍດວ້ຍຕົນ
ເອງ. ໃນກໍລະນທ່ີີຜູ4ເຮັດວຽກໄດ4ຮັບບາດເຈບັ ຫືຼ ເສຍຊວີດິໃນໜ້າທ່ີ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດ
ເຊຍີໃຫ4ແກ%ຜູ4ເຮັດວຽກ ຫືຼ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບອປຸະຕິເຫດທ່ີສົ່ງ
ຜົນໃຫ4ເກີດການບາດເຈັບໜັກຈົນເຖິງແກ%ຊີວດິຂອງແຮງງານໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຮຽກຮ້ອງໃຫ4ແຮງງານຕ້ອງພັກຈາກການເຮັດ
ວຽກເປນັເວລາຢ%າງໜ້ອຍສີວ່ນັ ໂດຍສົ່ງລາຍງານໃຫ4ອົງການບລໍິຫານແຮງງານພາຍໃນສາມ ແລະ ສີ່ວນັຕາມລໍາດັບ. ກົດ
ໝາຍຍັງໄດ4ກໍານົດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນາຍຈ້າງ ຕ່ໍກັບລູກຈ້າງທ່ີເສຍອົງຄະໃນຂະນະປະຕບິັດໜ້າທ່ີ. 

ກດົໝາຍຫ້າມການວາ່ຈາ້ງແມ%ຍິງທ່ີກາໍລັງຖືພາ ແລະ ແມ%ລກູອອ່ນ ໃຫ4ເຮັດວຽກທ່ີມຄີວາມອນັຕະລາຍຕໍສ່ຂຸະພາບຂອງ
ເຂາົເຈົາ້. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫ4ຊັບຊອ້ນພວກຜູ4ຍິງທ່ີເຮັດັອາຊບີດັ່ງກ່າວ ໃຫ4ໄປຢູ%ໃນຕໍາແໜ%ງອື່ນທ່ີມຄີວາມຕ້ອງການການ
ເຮດັວຽກທ່ີຫ�ດລົງ ແລະ ພວກເຂົາຍງັມສີດິໄດ4ຮບັເງນິເດອືນ ຫືຼ ຄ່າແຮງງານຊໍາ່ເກົາ່. 

ກົມຄຸ4ມຄອງແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາສະຖານ 
ທ່ີເຮັດວຽກ. ພະແນກກວດສອບແຮງງານຂອງກົມດັ່ງກ່າວໄດ4ກໍານົດໃຫ4ເຈົາ້ໜ້າທ່ີຈໍານວນ 341 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໃນ



 

 

ບົດລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດັການດາ້ນສດິທິມະນດຸ ປະຈາໍປີ 2016 
 

ການກວດກາ. ຫຼາຍຄົນຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີເຫ່ົຼານີ້ແມ%ນພະນັກງານຂັນ້ເມອືງ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນທ່ີເປັນຜູ4ຈດັການຢ%າງເຕັມຂອບ
ເຂດຕ່ໍກັບບັນຫາທ່ີກ່ຽວພັນກບັແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ. ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງໄດ4ມອບໝາຍຈໍານວນລູກ 
ຈ້າງຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍກ່ວາ ເພື່ອທໍາໜ້າທ່ີເປັນຜູ4ກວດກາແຮງງານສະເພາະ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະລາຍງານ ແລະ ເພ້ີມການ
ຝຶກອົບຮົມສໍາລບັເຈົ້າໜ້າທ່ີເຫ່ົຼານີ.້ ກະຊວງໄດ4ລາຍງານວ່າ ໄດ4ມີການເພີ້ມຈໍານວນຂອງການກວດກາຂຶນ້ໃນປນີີ້. ທາງ
ກະຊວງໄດ4ລາຍງານວ່າ ມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍໜ່ຶງຂອງຜູ4ກວດກາເຫ່ົຼານີ້ທ່ີເຮັດວຽກໃນລະດບັຊາດ. ອີງຕາມຜູ4ສະໜັບສະ
ໜູນແຮງງານ, ບາງຄັ້ງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ (LFTU) ກໍ່ຕ້ອງໄດ4ຮບັອະນຸຍາດຈາກລດັຖະບານເພື່ອເຂົ້າໄປໃນໂຮງ 
ງານຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ4ສ່ົງແຈ4ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການຢ4ຽມຢາມ ເຊິ່ງຜູ4ສະໜັບສະໜູນກ່າວວ່າ ນັ້ນເປັນການບັ່ນ
ທອນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ4ອງກໍາມະກອນຜູ4ຍືນ່ຄໍາຮ້ອງທຸກ. ໃນກໍລະນສີຸກເສີນ, ສະຫະພັນກໍາມະ
ບານລາວ ບໍ່ຈໍາເປນັຕ້ອງສົ່ງແຈ4ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການລົງຢ4ຽມຢາມ. ລະບຽບການທ່ີຖືກຜ່ານໃນເດອືນທັນວາ ໄດ4
ກໍານົດຢ%າງຈະແຈ4ງວາ່ ຜູ4ກວດກາມີສິດເຂົ້າໄປໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ. ເຈົ້າໜ້າທ່ີປະກາດການກວດກາເມືອ່ສັງເກດເຫັນ
ການລະເມດີຕ່ໍມາດຕະຖານການເຮັດວຽກທ່ີປອດໄພ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງແກ4ໄຂການລະເມດີດັ່ງກ່າວ
ພາຍໃນເວລາຫົກເດອືນ ຫືຼ ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝ. ກົດໝາຍການເຮດັວຽກລວ່ງເວລາບ່ໍໄດ4ຖືກບັງຄັບໃຊ4ຢ%າງມີປະສດິທິ
ຜົນ. ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ກໍານດົບດົລົງໂທດຕ່ໍການປະຕບິດັທ່ີບໍສ່ອດຄອ່ງກັບບດົບັນຍດັກ່ຽວກບັສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພໃນການປະກອບອາຊບີ, ແຕ%ອາດຈະລວມມກີານຕັກເຕືອນ, ປບັໄໝ, “ສຶກສາອບົຮົມ”  ຫືຼ ຍດຶໃບອະນຍຸາດດາໍເນນີທຸ 
ລະກດິຊົວ່ຄາວ.  

ບດົລາຍງານຂອງອົງການແຮງງານສາກນົ (ILO) ທ່ີເຜີຍແຜ%ໃນເດືອນຕຸລາ 2015 ຄາດຄະເນວ່າ ສວ່ນແບ%ງຂອງການຈ້າງ
ງານໃນພາກເສດຖະກດິທ່ີບໍ່ເປນັທາງການ ທ່ີກໍານດົວ່າເປນັວຽກສວ່ນຕວົ ແລະ ວຽກຄອບຄວົທ່ີບໍ່ມີການຈ່າຍຄ່າຈ້າງຫ�ດ
ລົງຈາກ 90% ໃນປີ 1995 ເປນັ 83.8% ໃນປີ 2010 ເຊິ່ງເປນັປີຫ້ຼາສຸດທ່ີມີຂໍ້ມນູ. ເຖິງແມ%ນວ່າກດົໝາຍສາມາດນໍາ
ໃຊ4ໄດ4ກບັເສດຖະກດິນອກລະບົບ ແຕ%ລດັຖະບານກໍ່ມຄີວາມສາມາດທ່ີຈໍາກດັຫຼາຍໃນການບັງຄບັໃຊ4. 

ລັດຖະບານບໍຄ່ອ່ຍບັງຄບັໃຊ4ກດົໝາຍຢ%າງມີປະສດິທິພາບ. ໃນທ່ົວປະເທດມີຜູ4ກວດກາຈໍານວນ 341 ຄົນ, ແລະ ພວກ
ເຂາົສາມາດກວດສອບຈໍານວນໜ່ວຍງານໄດ4ຢ%າງຈໍາກັດພາຍໃຕ4ຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາເທ່ົານັ້ນ. ລດັຖະບານບໍ່ໄດ4ຈ່າຍ
ເງິນໃຫ4ພະນັກງານລັດຖະກອນທັນເວລາ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດອືນຊັກຊ້າເຖິງສາມເດືອນ. ລູກຈ້າງໃນບາງວຽກງານ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ%ນວຽກກໍ່ສ້າງ ມີລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າຄ່າຈ້າງຂັນ້ຕ່ໍາສດຸ. 

ອົງການແຮງງານສາກົນສັັງເກດອັດຕາສ່ວນຂອງການຈ້າງງານໃນພາກເອກະຊນົໄດ4ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶນ້ ແລະ ມີແຮງ
ງານປະມານ 30,000 ຄົນ ຖືກຈາ້ງງານໃນຂົງເຂດວຽກຕັດຫຍິບ, ແຮງງານທັງໝົດແມ%ນແມ%ຍິງ ທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 25 ປີ. 
ອົງການແຮງງານສາກນົລາຍງານວ່າ ແຮງງານພາກອດຸສາຫະກໍາຕັດຫຍບິທັງໝົດມຄີວາມເຂົ້າໃຈຢ%າງຈໍາກດັຕ່ໍສດິທິຕາມ
ສນັຍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພັນທະຜູກພັນ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດນີ້ມີຄວາມຫຍຸ4ງຍາກ ລວມທັງການ
ເຮດັວຽກເປນັເວລາຫຼາຍຊົວ່ໂມງ ແລະ ການເຮດັວຽກລວ່ງເວລາແບບບັງຄັບ. ມີກຸ%ມຄົນຍກົຍ້າຍເຂົ້າເມອືງ ຫຼື ແຮງງານ
ຕ່າງດ້າວທ່ີບໍ່ມີເອກະສານອະນຍຸາດຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນມາຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ແລະ 
ກຸ%ມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ິນຖານເຫ່ົຼານີກ້ໍ່ຕົກຢູ%ໃນສະພາບຖືກເອົາປຽບໂດຍນາຍຈ້າງ. ກົດໝາຍກໍານົດການປະຕິບັດຢ%າງ
ເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ແຮງງານທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັເງ່ືອນໄຂໃນການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ກໍ່ບໍມ່ີການບັນທຶກໃດໆກ່ຽວກັບກລໍະນຄີວາມທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ4ດັ່ງກ່າວ. ແຮງງານຕ່າງດ້າວທ່ີເຂົ້າມາໃນ
ປະເທດຕົ້ນຕໍແມ%ນເຮດັວຽກໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ, ການປູກຝັງ, ຕັດໄມ4, ບ່ອນຫ້ິຼນການພະນັນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການ
ບລໍິການທ່ີບໍ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງເປນັຂົງເຂດການເຮດັວຽກທ່ີລະເມີດຕ່ໍມາດຕະການດ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໃນການເຮດັວຽກ, ຄ່າຈ້າງ ແລະ ເວລາໃນການເຮັດວຽກຖືເປນັເລື່ອງທໍາມະດາ. ກົດໝາຍກໍານດົອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຂອງ
ແຮງງານຕ່າງດ້າວຕ່ໍໜ່ຶງບລໍສິດັທ່ີດໍາເນນີການພາຍໃນປະເທດ ສາມາດວ່າຈາ້ງແຮງງານຕ່າງດາ້ວ ແລະ ຕ້ອງຂອໍະນຍຸາດນໍາ
ໃຊ4ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ກໍານດົມາດຕະການປກົປ4ອງດ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກສະ 
ເພາະສໍາລບັເຂາົເຈົ້າ.  
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ຕາມປົກກະຕິແລ4ວ ນາຍຈ້າງໄດ4ເຮັດສໍາເລດັຕາມຂ້ໍກໍານົດໃນການຈ່າຍຄ່າຊດົເຊີຍຕໍ່ຄົນງານ ຫືຼ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາ 
ໃນກໍລະນີທ່ີມີການບາດເຈັບ ຫືຼ ເສຍຊວີດິໃນຂະນະປະຕບິດັໜ້າທ່ີໃນພາກເສດຖະກິດທ່ີບໍ່ເປັນທາງການ ແຕ%ບໍ່ແມ%ນທັງ
ໝົດຂອງພາກທຸລະກິດທ່ີບໍ່ເປນັທາງການ. 
 


