ບົດລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2016
2016
ບົດສະຫບຫຍໍ້
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ%ນປະເທດທີ່ມລ
ີ ະບອບການປົກຄອງແບບພັກດຽວຕາມ
ລັດຖະທໍາມະນູນ ໂດຍມີພັກການເມືອງດຽວຄື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ (ພປປລ). ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຫຼາ້ ສຸດຂອງສະ
ພາແຫ%ງຊາດ ທີໄ່ ດ4ຈດ
ັ ຂຶນ
້ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ ເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ມເີ ສລີພາບ ແລະ ເປັນທໍາ. ພປປລ ເປັນຜູຄ
4 ດ
ັ ເລືອກ
ເອົາຜູສ
4 ະໝັກທັງໝົດ, ແລະ ການລົງຄະແນນສຽງຖືເປັນກົດບັງຄັບສໍາລັບພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ,
ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ຮບ
ັ ຮອງເອົາທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລດ
ິ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄນ
ົ ໃໝ%.
ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບສິດທິມະນຸດທີ່ເຫັນໄດ4ຢ%າງຊັດເຈນ ແລະ ຍັງຄົງມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຄື ລັດຖະບານຍັງຄົງປະຕິ
ເສດ ທີ່ຈະໃຫ4ພົນລະເມືອງໃຊ4ສິດໃນການເລືອກເອົາລັດຖະບານທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.
ບັນຫາອືນ
່ ໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ຍັງຄົງມີຢູ%ແມ%ນ:

ສະພາບຂອງຄຸກກັກຂັງທີ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມ,

ຂາດຂະບວນການອັນຊອບທໍາ, ລວມທັງການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ການລະເມີດຂອງ
ລັດຖະບານຕໍສ
່ ດ
ິ ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ສິດເສລີພາບຂອງສື່, ສິດໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ການສະມາຄົມ, ລວມ
ທັງການລະເມີດສິດເສລີພາບໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ; ຂໍຈ
້ ໍາກັດຂອງລັດຖະບານຕໍສ
່ ິດເສລີພາບທາງດ້ານວິຊາການ; ຂໍ້ຈໍາ
ກັດຂອງທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບທາງສາສະໜາ, ການຄ້າມະນຸດ; ການຈໍາແນກທາງສັງຄົມທີ່ຢູ%ບນ
ົ ພື້ນຖານຣົດສະນິຍົມ
ທາງເພດ ແລະ ທີ່ຕ້ານກັບຜູ4ທີ່ມີເຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌; ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ກບ
ັ ສິດທິຂອງຜູ4ອອກແຮງງານ.
ລັດຖະບານບໍໄ່ ດ4ມີການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃດໆ ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຜູ4ກະທໍາຜິດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາ
ຫຼວດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງCບກໍ່ກະທໍາຜິດໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດໃດໆ.
ພາກທີ
່ຄວາມຊືສ
່ ດ
ັ ສຸດຈະລິດຂອງບຸ
ພາກທີ 1. ການໃຫ4ຄວາມເຄົາລົບຕໍຄວາມຊື
ຄວາມ
ຂອງບຸກຄົນ, ອັນລວມທັ
ລວມທັງຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກ
ເອກະລາດຈາກ:
ຈາກ:
ກ. ການຕັ
ໃຈ ແລະ ບໍຖື
່ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມກົ
ິ ດ້ວຍ
ການຕັດອິດສະຫຼະພາບໂດຍ
ພາບໂດຍພະລະການຕາມຄວາມ
ໂດຍພະລະການຕາມຄວາມພໍ
ພະລະການຕາມຄວາມພໍໃຈ
ງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ການປະຫານຊີ
ການປະຫານຊີວດ
ເຫດຜົນທາງການເມືອງ
ບໍມ
່ ີການລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ4ວ່າ ລັດຖະບານ ຫຼື ສາຍລັບຂອງລັດຖະບານໄດ4ມີການປະຫານຊີວດ
ິ ຕາມຄວາມພໍໃຈ
ຫຼື ຜິດຕໍ່ຫຼັກກົດໝາຍ, ແລະ ກໍ່ບມ
ໍ່ ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການກໍ່ເຫດການຈະລາຈົນ ຫຼື ການກະບົດ.
ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງກຸ%ມຄົນທີ່ວ່າກັນວ່າຖືກຂ້າໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານ ຫຼື
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ.
ຂ. ການຫາຍ
ການຫາຍສາບ
ຫາຍສາບສູ
ສາບສູນ
ຍັງຄົງບໍ່ມີຂາ່ ວຄວາມຄືບໜ້າໃດໆກ່ຽວກັບເຫດການລັກພາຕົວ ສົມບັດ ສົມພອນ ຕັ້ງແຕ%ປີ 2012, ເຊິງ່ ຜູ4ກ່ຽວເປັນຜູນ
4 າໍ
ປະຊາສັງຄົມທີ່ມີບດ
ົ ບາດ ແລະ ເປັນອະດີດຜູ4ກໍ່ຕງັ້ ສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ໂດຍກຸ%ມຄົນນອກເຄືອ
່ ງແບບພາຍ
ຫຼັງເຫດການທີເ່ ບິງ່ ຄືວາ່ ເປັນການຢຸດລົດຜູ4ກຽ່ ວທີ່ມກ
ີ ານກະກຽມໄວ4ໂດຍເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕາໍ ຫຼວດຈະລາຈອນຢູນ
% ະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ລັດຖະບານໄດ4ປະຕິເສດວ່າບໍຮ
່ ູ4ຜູ4ກຽ່ ວຢູ%ໃສ, ແລະ ໃຫ4ການວ່າ ການສືບສວນຍັງຄົງໄດ4ຖືກສືບຕໍດ
່ ໍາເນີນການ.

ທ. ສົມພັນ ຂັນຕິສກ
ຸ ຜູ4ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍດ້ານການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊີງນິເວດໄດ4
ຫາຍສາບສູນໄປໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2007 ພາຍຫຼັງທີ່ເປັນຜູປ
4 ຸກລະດົມຊາວບ້ານ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃນການຕ້ານການຍຶດ
ທີ່ດິນ. ເຈົາ້ ໜ້າທີບ
່ ໍ່ໄດ4ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ
ູ ວ່າລາວຢູ%ໃສແຕ%ຢ%າງໃດ.
ຄ. ການທໍ
່ ໆ,
ມະນຸດສະທໍາ, ການປະຕິບດ
ັ ຫຼື ການລົງໂທດທີເ່ ສືອ
່ ມຊາມ
ການທໍລະມານ ແລະ ທາລຸນນະກໍ
ນະກໍາອືນ
ໆ, ຄວາມໄຮ4ມະນຸ
ບໍ່ມີການລາຍງານທີ່ໜ້າເຊືອ
່ ຖືໄດ4ກຽ່ ວກັບການຖືກທາລຸນ ຫຼື ປະຕິບດ
ັ ຢ%າງໂຫດຮ້າຍ, ໄຮ4ມະນຸດສະທໍາ ຫຼື ການກະທໍາ ຫຼື
ລົງໂທດໃນທາງທີ່ເສືອ
່ ມເສຍໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ.
ສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ
ສະພາບ ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂດ້ານສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ ແມ%ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນ
ແຕ%ລະບ່ອນ, ແລະ ຄຸກບາງແຫ%ງແມ%ນຍັງຄົງມີສະພາບທີໂ່ ຫດຮ້າຍຢູ% ເນືອ
່ ງຈາກການສະໜອງອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ແອອັດ
ແລະ ການດູແລທາງດ້ານການແພດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ມີຄຸກທີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກສໍາລັບກັກຂັງຊາວຕ່າງຊາດ. ລັດຖະບານໄດ4
ຈັດຕັ້ງການໃຫ4ອະໄພໂທດແກ%ນັກໂທດເປັນປະຈໍາທຸກປີ, ໃນນັ້ນລວມມີນັກໂທດຍິງ ແລະ ນັກໂທດທີ່ເປັນຄົນຕ່າງຊາດ.
ນອກນັ້ນລັດຖະບານຍັງພິຈາລະນາທີ່ຈະຫດຜ່ອນໂທດໃຫ4ແກ%ນັກໂທດທີ່ມີການປະພຶດດີ.
ສະພາບທາງກາຍຍະພາບ: ມີລາຍງານວ່າ ມີການຄຸມຂັງນັກໂທດເດັກຈໍານວນໜຶ່ງລວມກັບນັກໂທດຜູ4ໃຫຍ່, ເຖິງແມ%ນວ່າ
ຈະບໍ່ມສ
ີ ະຖິຕິຢ%າງເປັນທາງການ ຫຼື ໜ້າເຊືອ
່ ຖືໄດ4ກຽ່ ວກັບປະຊາກອນ ຫຼື ເພດຂອງຜູ4ທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນທົວ
່ ປະເທດກໍ່ຕາມ.
ເຫັນໄດ4ຢ%າງຊັດເຈນວ່າ ຫ້ອງຂັງມີຄວາມໜາແໜ4ນ ແລະ ແອອັດຫຼາຍ. ການແບ%ງປັນອາຫານໃຫ4ພຽງພໍແມ%ນເປັນໄປໄດ4
ໜ້ອຍທີ່ສດ
ຸ ,

ຄອບຄົວຕ້ອງນໍາອາຫານໄປສົ່ງໃຫ4ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຕົນທີ່ຖືກກັກຂັງໃນຄຸກ.

ຄຸກບາງແຫ%ງຮຽກຮ້ອງນັກ

ໂທດຈ່າຍຊົດເຊີຍຄືນໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທີ່ສໍາລັບຄ່າອາຫານທີ່ໃຫ4ນກ
ັ ໂທດກິນໃນເວລາທີ່ຖືກກັກຂັງ. ມີລາຍງານວ່າ ນັກໂທດສາ
ມາດປູກຕົນ
້ ໄມ4ກນ
ິ ໝາກ ແລະ ຜັກ ເພືອ
່ ເປັນອາຫານເສີມ. ຄຸກບາງແຫ%ງມີຮາ້ ນຂາຍເຄືອ
່ ງຍ່ອຍ ເພື່ອໃຫ4ນກ
ັ ໂທດຊືອ
້ າ
ຫານພືນ
້ ຖານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ4ສອຍໃນຫ້ອງນໍ້າ. ການເຂົ້າເຖິງສະພາບ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສໍາລັບນັກ
ໂທດທີຖ
່ ືກຄຸມຂັງໃນຄຸກໃຫຍ່ ແມ%ນຂ້ອນຂ້າງດີກວ່າ ຜູ4ທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກນ້ອຍຂັນ
້ ແຂວງ.
ເຖິງແມ%ນວ່າ ນັກໂທດທັງໝົດສາມາດເຂົ້າເຖິງຫ້ອງກວດສຸຂະພາບ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ4ວ ຈະແມ%ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ4ທີ່ເປັນໝໍ ຫຼື
ພະຍາບານເປັນຜູ4ກວດໃຫ4, ແຕ%ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດແມ%ນຂາດເຂີນເລືອ
້ ຍໆ. ນັກໂທດສາມາດເຂົາ້
ເຖິງໄດ4ພຽງການດູແລສຸຂະພາບຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານເທົ່ານັນ
້ , ການປິນ
່ ປົວໂລກໄພໄຂ4ເຈັບທີ່ຮຸນແຮງ ແມ%ນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ
ໃຫ4ໄດ4. ຕົວຢ%າງ: ຄຸກແຫ%ງໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຫ້ອງກວດພະຍາດບ່ອນດຽວ ເຊິ່ງມີຕຽງນອນຄົນເຈັບສີ່ຕຽງ
ແລະ ມີພະນັກງານສາມຄົນສໍາລັບນັກໂທດຈໍານວນ 700 ຄົນ. ນັກໂທດຈະໄດ4ຮບ
ັ ການສັກວັກຊີນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາ
ເຂົາ້ ມາໃນຄຸກແຕ%ທໍາອິດ, ຖ້າມີການເຈັບປ%ວຍ, ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຢາທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນບາງພືນ
້ ທີ,່ ນັກໂທດສາມາດສະເໜີ
ເພື່ອໃຫ4ມກ
ີ ານຈັດແຈງໃຫ4ເຂົາເຈົາ້ ໄດ4ໄປຮັບການປິນ
່ ປົວຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆທີ່ເປັນໂຮງໝໍຂອງຕໍາຫຼວດ, ແລະ ໃນກໍລະນີ
ສຸກເສີນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ຈະສົ່ງນັກໂທດໄປຍັງໂຮງໝໍເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງໃນປີນ,ີ້ ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນ
ູ ການເສຍຊີວດ
ິ ໃນຄຸກ ຫຼື ໃນສູນກັກ
ກັນ.
ການບໍລິຫານຄຸມ
4 ຄອງ: ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມນ
ູ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ4ຢາ% ງພຽງພໍ ສໍາລັບການບັນທຶກກ່ຽວກັບນັກໂທດ. ບາງຄັ້ງຄາວ
,

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສບ
ື ຕໍກ
່ ັກຂັງນັກໂທດໄວ4ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຄົບກໍານົດການຕ້ອງໂທດແລ4ວ

ໂດຍສະເພາະແມ%ນພວກນັກ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ໂທດຜູ4ທບ
ີ່ ສ
ໍ່ າມາດຈ່າຍຄ່າປັບໄໝສານ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ປອ
% ຍຕົວນັກໂທດ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຕົກລົງວ່າຈະ
ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝຕາມພາຍຫຼັງ. ໃນບາງກໍລະນີ, ລັດຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຕອ
້ ງຫາທີ່ກະທໍາຜິດບໍຮ
່ ນ
ຸ ແຮງສາມາດຖືກ
ປ%ອຍຕົວໄດ4 ໂດຍປາສະຈາກການຕັດສິນຄະດີຢ%າງເປັນທາງການໃຫ4ພວກເຂົາຈໍາຄຸກ.
ບໍ່ມີຜູ4ກວດກາຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ແທນນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ດູແລຄຸກໄດ4ວາງນະໂຍ
ບາຍສໍາລັບການຢ4ຽມຢາມນັກໂທດໃນຄຸກ. ຕາມທໍາມະດາ, ສະມາຊິກຄອບຄົວສາມາດຢ4ຽມນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງ
ໄດ4ເດືອນລະຄັ້ງ. ນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງສາມາດປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາຕາມຄວາມເຊືອ
່ ທາງສາສະໜາໄດ4, ແຕ%ວ່າເຈົາ້ ໜ້າ
ທີ່ບໍ່ໄດ4ຕອບສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆກ່ຽວກັບເລືອ
່ ງນີ້.
ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກັກຂັງ. ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ4ນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກເຖິງເຈົາ້ ໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີໄດ4 ໂດຍບໍ່ມີການ
ກວດເນືອ
້ ໃນໃດໆ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ4ມີການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບຂໍກ
້ ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບສະພາບ
ການທີ່ໄຮ4ມະນຸດສະທໍາ, ແຕ%ກໍ່ບມ
ໍ່ ກ
ີ ານລາຍງານວ່າ ພວກນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ4ສົ່ງ
ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຢ4ານວ່າຈະເຮັດໃຫ4ສະພາບການທີ່ລາໍ ບາກໃນສະຖານຄຸມຂັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ. ແລະກໍ່ບໍ່ຮູ4ວ່າມີ
ການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່.
ການຕິດຕາມກວດກາອິດສະຫຼະ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ລດ
ັ ຖະບານບໍອ
່ ະນຸຍາດໃຫ4ມີການຕິດຕາມກວດກາສະພາບໃນສູນກັກຂັງແບບ
ອິດສະຫຼະຢ%າງເປັນປົກກະຕິ. ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ4ນັກການທູດຕ່າງປະເທດເຂົ້າຢ4ຽມຢາມຄຸກ ນອກຈາກການເຂົ້າພົວ
ພັນກ່ຽວກັບວຽກກົງສູນ ແຕ%ການເຂົ້າພົບດັ່ງກ່າວກໍ່ມຂ
ີ ຈ
ໍ້ ໍາກັດຢ%າງເຄັ່ງຄັດ.
ງ. ການຈັ
ການຈັບກຸມ-ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ
ກົດໝາຍຫ້າມການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ ຫຼື ເຮັດຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດ
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຂອງລັດບາງຄົນບໍໄ່ ດ4ເຄົາລົບຕໍ່ຂກ
ໍ້ ໍານົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກໍຍ
່ ັງມີປະກົດການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງໂດຍພະລະການ
ເກີດຂຶ້ນ.
ພາລະບົ
ຕາໍ ຫຼວດ ແລະ ໜ່ວຍງານປະຕິບດ
ັ ການດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ພາລະບົດບາດຂອງ
ບາດຂອງເຈົ
ຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍ
ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບຍັງຄົງມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງCບພາຍໃນ

ແຕ%ກໍ່ແບ%ງປັນພາລະບົດ

ບາດດ້ານການຄຸ4ມຄອງລັດ ຮ່ວມກັບກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງCບຂອງກະຊວງປ4ອງກັນປະເທດ ແລະ ພປປລ ແລະ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ພປປລ. ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ, ຕໍາ
ຫຼວດຈໍລະຈອນ, ຕໍາຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຕໍາຫຼວດປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ (ລວມທັງຕໍາຫຼວດຊາຍແດນ),
ກອງກໍາລັງ ປກສ ບ້ານ ລວມທັງໜ່ວຍງານຕໍາຫຼວດປະກອບອາວຸດອື່ນໆ. ສໍາລັບກ້ອນກໍາລັງປະກອບອາວຸດແມ%ນມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສະຫງCບພາຍໃນ ລວມທັງການປ4ອງກັນການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການກໍ່ເຫດຈະລາຈົນ.
ການຍົກເວັນ
້ ໂທດ ຫຼື ການບໍລ
່ ົງໂທດຕໍ່ຜູ4ກະທໍາຜິດຍັງຄົງເປັນບັນຫາ, ລວມທັງບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງ
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ແຕ%ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍມ
່ ີສະຖິຕິທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ4ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້. ກົມກວດກາຂອງກະ
ຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ໄດ4ຕິດຕັ້ງກ່ອງຮັບຄໍາຄິດເຫັນໄວ4ຢູ%ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ4
ພົນລະເມືອງສາມາດປ%ອນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ແຕ%ກໍ່ບໍ່ມສ
ີ ະຖິຕິກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ4ກ່ອງຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະບານບໍ່ໄດ4ເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບການມີ ຫຼື ບໍ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ດໍາເນີນການສືບສວນການລະເມີດສິດທິມະ
ນຸດ ໂດຍກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງCບ. ບໍ່ມີຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູວ
4 າ່ ລັດຖະບານໄດ4ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ4ກອງກໍາລັງ
ຮັກສາຄວາມສະຫງCບກ່ຽວກັບການເຄົາລົບຕໍສ
່ ດ
ິ ທິມະນຸດຫຼືບ.ໍ່
ລັດຖະບານ ໄດ4ສບ
ື ຕໍຮ
່ ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດແຫ%ງຊາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງທາງດ້ານການບັງຄັບໃຊ4ກົດໝາຍ ແລະ ຮັບມືກັບຂະບວນການຄ້າ ແລະ ເສບຢາເສບຕິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງບັນຫາ
ກ່ຽວກັບການກໍອ
່ າຊະຍາກໍາ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ.
ວິທການຈັ
ີການຈັບກຸມ ແລະ ການປະຕິ
່ ຖ
ູ4 ກ
ື ຄຸມຂັງ
ການ
ການປະຕິບັດຕໍຜ
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານມີອໍານາດໃນການຈັບກຸມ ເຖິງແມ%ນວ່າຕາມປົກກະຕິແລ4ວ ຕໍາຫຼວດຈະເປັນຜູ4ດໍາເນີນ
ການ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວມີສດ
ິ ສະເໜີການພິຈາລະນາຄະດີກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ໃນການກັກຂັງພວກເຂົາຢ%າງຮີບດ່ວນ. ກົດໝາຍຍັງກໍານົດໄວ4ວ່າ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງການຈັບກຸມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕ້ອງແຈ4ງໃຫ4ຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວຮັບຮູ4ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສົ່ງຂ່າວໃຫ4ຍາດພີ່ນອ
້ ງໃກ4ຊິດຮັບຮູ4ກ່ຽວກັບ
ການກັັກຕົວພວກເຂົາ, ແຕ%ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບຄ
ໍ່ ອ
່ ຍຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ຢູ%ຫ່າງໄກ. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າ ສະ
ມາຊິກຄອບຄົວຈະສາມາດພົບກັບຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວຫຼບ
ື ໍ່ ແຕ%ໂດຍທົ່ວໄປແລ4ວກໍ່ມີການອະນຸຍາດ. ມີລະບົບການປະກັນ
ຕົວຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ແຕ%ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແບບພະລະການ. ມີລະບຽບການ ແລະ ຂັນ
້ ຕອນສໍາລັບການ
ຈັບກຸມຢູເ% ຮືອນຂອງຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີການລາຍງານສະເພາະ
ກ່ຽວກັບຜູ4ຖືກຄວບຄຸມຕົວທີ່ຖືກຈັບກຸມຢູ%ເຮືອນ. ບໍມ
່ ີການລາຍງານກ່ຽວກັບຜູຖ
4 ືກຄຸມຂັງທີ່ຖືກກັກບໍ່ໃຫ4ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ
ຜູ4ອື່ນ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ພົນລະເມືອງ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວຜູ4ທີ່ຖືກກັກຂັງ, ຈັບກຸມ ຫຼື ຈໍາຄຸກ ມີສດ
ິ ໃນການມີຕວ
ົ
ແທນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕາມການຮ້ອງຂໍ.
ການຈັບກຸມໂດຍພະລະການ: ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຍັງຄົງມີສິດຢ%າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈັບກຸມ ໂດຍອີງໃສ%ຂບ
ໍ້ ັນຍັດຂອງກົດ
ໝາຍທີ່ກໍານົດວ່າບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງມີໝາຍຈັບສໍາລັບກໍລະນີສຸກເສີນ. ອີງຕາມໜ່ວຍງານສືບສວນຄະດີອາຍາແຫ%ງຊາດ, ຕໍາ
ຫຼວດດໍາເນີນການຈັບກຸມໂດຍອີງໃສ%ຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ4ງຕໍ່ການກະທໍາຜິດ ແທນສາເຫດທີ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ4 ແລະ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດລໍຖ້າຈົນກວ່າຜູກ
4 ່ຽວຖືກພົບວ່າກະທໍາຜິດຕໍ່ກດ
ົ ໝາຍ ຈຶ່ງດໍາເນີນການຈັບກຸມ. ມີລາຍງານວ່າ ບາງເທື່ອເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ4ສວຍໃຊ4ການຈັບກຸມເປັນເຄືອ
່ ງມືໃນການຂົມ
່ ຂູ%ຕວ
ົ ບຸກຄົນ ຫຼື ເອົາສິນບົນຕ່າງໆ.
ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ: ມີຂບ
ໍ້ ັນຍັດທາງກົດໝາຍ ກໍານົດໃຫ4ສາມາດຄຸມຂັງເປັນເວລາໜຶ່ງປີໂດຍບໍ່ມີການ
ພິຈາລະນາຄະດີ. ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂັງໂດຍປາສະຈາກການຮັບຟັງການຕັດສິນ ຫຼື ຂໍກ
້ ່າວຫາຢ%າງເປັນທາງການກໍ່
ຈໍາກັດຢູ%ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີເຊັນ
່ ດຽວກັນ. ມີລາຍງານວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ4ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບປະກັນ
ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ນໍາເອົານັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖືກຄຸມຂັງທັງໝົດ ເຂົ້າສູຂ
% ະບວນການຕັດສິນຄະດີພາຍໃນກໍານົດເວລາໜຶ່ງປີ,
ແຕ%ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວບາງຄັ້ງຄາວກໍຖ
່ ືກລະເລີຍ.

ອົງການໄອຍະການສູງສຸດຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ4ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຊະລໍ

ການສືບສວນສອບສວນຄະດີ ໃນກໍລະນີທຍ
ີ່ ັງສົງໄສ. ການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວແມ%ນກໍານົດໃຫ4ເປັນໄລຍະເວລາສາມເດືອນ,
ແລະ ຄະດີ ຫຼື ກໍລະນີທີ່ສົງໄສດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກປິດລົງພາຍຫຼັງໜຶ່ງປີ ທີ່ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດບໍສ
່ າມາດຊອກຫາຫຼັກຖານພຽງ
ພໍເພື່ອດໍາເນີນຂໍ້ກາ່ ວຫາໄດ4.
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ4ຖືກກັກຂັງໃນການຮ້ອງຂໍຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກັກຂັງກ່ອນເຖິງສານ: ຜູ4ຖືກກັກຂັງ ຫຼື ຜູ4
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຕ້ອງຫາຕ້ອງຍືນ
່ ອຸທອນໄປຍັງໄອຍະການສູງສຸດ, ບໍ່ແມ%ນສານ.
ຈ. ການປະຕິ
ເສດຕໍການເປີ
່ການເປີດເຜີຍການຕັ
ທຍຸ
່ຍ
ີ ຕ
ຸ ທໍ
ິທາໍ ຕໍສັ
່ສງັ ຄົມ
ການປະຕິເສດຕໍ
ເສດ
ການຕັດສິນຄະດີທີ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ມີໜ່ວຍງານຕຸລາການອິດສະຫຼະ, ແຕ%ການບໍ່ລົງໂທດ ຫຼື ການລະເລີຍຕໍກ
່ ານລົງໂທດ ແລະ ການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາ. ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ4ພິພາກສາບາງຄົນມີການພົວພັນກັບການຮັບສິນບົນ. ແຕ%ກໍ່ບໍ່ມີ
ການລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຫຼື ພັກໃຊ4ອິດທິພົນຕໍສ
່ ານ. ສະພາແຫ%ງຊາດ ອາດຈະປົດ ຫຼື ຍົກຍ້າຍຜູ4ພິພາກສາ
ອອກຈາກຕໍາແໜ%ງ ເນື່ອງຈາກກະທໍາຄວາມຜິດ ແຕ%ກໍ່ບໍ່ໄດ4ມີການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວພາຍໃນປີນ.ີ້ ຂອບກົດໝາຍກໍານົດ
ໃຫ4ມີທະນາຍຈໍາເລີຍ, ການກວດສອບຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ສນ
ັ ນິຖານຕໍ່ຄວາມບໍລສ
ິ ດ
ຸ . ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີບດ
ົ ບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້
ແລ4ວ, ລັດຖະບານຍັງຄົງພັດທະນາລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການອີກ. ນະໂຍບາຍທີ່ມັກຖືກນໍາໃຊ4ຢ%າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການ
ແກ4ໄຂຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ%ງ ຍັງຄົງແມ%ນ “ນະໂຍບາຍບ້ານປອງດອງສາມັກຄີ” ຫຼື “ນະໂຍບາຍບ້ານປອດຄະດີ” ເຊິ່ງເປັນການບັ່ນ
ທອນບ້ານທີຈ
່ ະນໍາສົ່ງຄະດີຕ່າງໆໄປຍັງລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການໃນຂັ້ນທີ່ສູງຂຶນ
້ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ4ສິ່ງຈູງໃຈ
ແກ%ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງທາງກົດໝາຍ ພາຍໃນຂັ້ນຕອນການນໍາໃຊ4ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂັ້ນ
ບ້ານ.
ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂນ
ັ້ ບ້ານ ແມ%ນໝາກຜົນຈາກການໄກ%ເກ%ຍຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງຕ່າງໆແບບດັ້ງເດີມພາຍໃນບ້ານ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
ໄດ4ສ້າງໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວນີຂ
້ ນ
ຶ້ ເພື່ອເປັນກົນໄກເຄິ່ງທາງການໃນການແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງ ແລະ ໃຫ4ຄາ່ ຊົດເຊີຍໃນຄະດີແພ%ງ
ແລະ ຄະດີອາຍາ. ເຖິງແມ%ນວ່າໜ່ວຍງານໄກ%ເກ%ຍຂັນ
້ ບ້ານ ຈະບໍຮ
່ ບ
ັ ໄກ%ເກ%ຍຄະດີອາຍາຢ%າງເປັນທາງການ, ແຕ%ໂດຍທົວ
່ ໄປ
ໜ່ວຍງານນີກ
້ ໍ່ດາໍ ເນີນການຕໍ່ກັບຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລືອ
່ ງລະອຽດອ່ອນຕ່າງໆ

ເຊັນ
່ ເລື່ອງລາວທີກ
່ ່ຽວກັບກົດໝາຍຄອບ

ຄົວ ແລະ ການຢ%າຮ້າງ ເຊິ່ງຄູກ
% ໍລະນີອາດຈະຕ້ອງການຫຼີກລ້ຽງການນໍາໃຊ4ລະບົບຍຸຕິທໍາທາງການເພືອ
່ ໄກ%ເກ%ຍ. ນອກຈາກ
ນີ,້ ໜ່ວຍງານໄກ%ເກ%ຍຂັນ
້ ບ້ານຍັງເປັນເວທີດາໍ ເນີນການຕັດສິນຄວາມເສຍຫາຍທາງແພ%ງຕໍ່ຜູ4ທີ່ຕົກເປັນເຫຍືອ
່ ຂອງອາຊະຍາ
ກໍາ ແລະ ການຊົດໃຊ4ຄາ່ ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃນກໍລະນີຄະດີແພ%ງອື່ນໆທີ່ໄດ4ຮບ
ັ ການໄກ%ເກ%ຍເຊັນ
່ ຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງຕໍຊ
່ ັບສິນ ແລະ ອຸປະ
ຕິເຫດລົດຍົນເປັນຕົນ
້ . ຄູກ
% ລ
ໍ ະນີຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ) ໃຫ4ແກ%ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຂັນ
້ ບ້ານສໍາລັບ
ການໄກ%ເກ%ຍໜຶ່ງຄະດີ. ໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂນ
ັ້ ບ້ານປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຊາວບ້ານຈໍານວນເຈັດຄົນ, ຕາມປົກກະຕິ
ແລ4ວຜູ4ທີ່ເປັນຕົວແທນນີແ
້ ມ%ນຜູ4ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆ (ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ, ປກສ ບ້ານ,
ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ%ມບ້ານ),

ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ4ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງສໍາຮອງ.

ໃນ

ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ຢູ%ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ4ລິເລີ່ມການແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ%ງ ໂດຍມີນາຍບ້ານເປັນຕົວແທນໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ລະບົບຍຸຕິທໍາແບບຈາຮີດປະເພນີ, ແລະ ອາດຈະມີການຂໍຄໍາຄິດເຫັນນໍາໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂນ
ັ້ ບ້ານ ຖ້າວ່າຍັງ
ບໍ່ເປັນທີເ່ ພິ່ງພໍໃຈ. ໂດຍທົວ
່ ໄປແລ4ວ, ນາຍບ້ານກໍເ່ ປັນຜູນ
4 ໍາພາໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຄະດີຂນ
ັ້ ບ້ານ. ນອກຈາກນີ,້ ລະບົບຍຸຕິທໍາ
ທາງການກໍໄ່ ດ4ນໍາສົ່ງບາງຄະດີລງົ ໄປຍັງໜ່ວຍໄກ%ເກ%ຍຂັນ
້ ບ້ານ.
ຂັນ
້ ຕອນການຕັ
ຕອນການຕັດສິນຄະດີ
ຕາມກົດໝາຍ, ຈໍາເລີຍຍັງມີຄວາມຫວັງຕໍ່ຂສ
ໍ້ ນ
ັ ນິຖານຂອງການເປັນຜູ4ບໍລິສດ
ຸ ໄດ4, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບດ
ັ ຜູ4ພິພາກສາໄດ4ຕັດ
ສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ຫຼື ບໍລສ
ິ ດ
ຸ ໄວ4ລວ
່ ງໜ້າແລ4ວ ໂດຍອີງໃສ%ຜົນໄດ4ຮບ
ັ ໃນບົດລາຍງານການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ໄອຍະການ. ການຕັດສິນຄະດີທັງໝົດ ລວມທັງການຕັດສິນຄະດີອາຍາແມ%ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຕັດສິນ
ໂດຍອີງໃສ%ການກວດກາຈາກສົມມຸດຕິຖານຂອງຂໍກ
້ ່າວຫາ ຫຼື ການທົບທວນຫຼັກຖານ. ການຕັດສິນຄະດີແມ%ນເປີດເຜີຍ,
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ນອກຈາກກໍລະນີທີ່ກ່ຽວພັນກັບກົດໝາຍຄອບຄົວບາງປະເພດ ຫຼື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມລັບ
ຂອງລັດຖະບານ, ຫຼືກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 16 ປີ.
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ຈໍາເລີຍມີສິດທີ່ຈະປົກປ4ອງຕົນເອງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທະນາຍຄວາມ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນໆ, ແຕ%
ກໍ່ເປັນການຍາກທີ່ຈະຫາທະນາຍທີ່ມີຄຸນນະວຸດ. ບາງຄັ້ງຄາວ, ທະນາຍຄວາມກໍ່ບໍ່ໃຫ4ຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະປ4ອງກັນ ຄະດີທີ່
ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ເພາະຢ4ານກົວຕໍ່ການຖືກຕອບໂຕ4ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ທະນາຍຝ%າຍຈໍາເລີຍ ອາດຈະປະກົດ
ຕົວໃນລະຫວ່າງການຕັດສິນຄະດີ,

ແຕ%ບົດບາດຂອງລາວບໍໄ່ ດ4ສະແດງກິລິຍາໂຕ4ຕອບໃດໆ

ມີພຽງການຂໍຮອ
້ ງສານໃຫ4

ຄວາມເອືອ
້ ເຟືອ
້ ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ ຫຼື ຂໍອຸທອນເລືອ
່ ງວິຊາການ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ໂຕ4ແຍ4ງກ່ຽວກັບຄະດີ, ຂໍເຫດຜົນທາງ
ດ້ານຫຼັກຖານ ຫຼື ການດໍາເນີນການທີ່ເປັນການປົກປ4ອງຢ%າງແທ4ຈິງຕໍ່ລູກຄ້າ. ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະໜອງທະນາຍຝ%າຍ
ຈໍາເລີຍບົນພື້ນຖານຄ່າໃຊ4ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານພຽງແຕ%ໃນກໍລະນີທເີ່ ປັນຄະດີ ທີ່ມີການກ່ຽວພັນກັບເດັກນ້ອຍ, ຄະດີທີ່ມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ4ທີ່ອາດຈະມີການຕັດສິນຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວດ
ິ ແລະ ຄະດີທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີ
ຄວາມຊັບຊ້ອນສູງ ເຊັນ
່ ຄະດີທີ່ມີການພົວພັນກັບຄົນຕ່າງປະເທດ.
ຈໍາເລີຍບໍ່ມສ
ີ ດ
ິ ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈະຮັບຮູຢ
4 %າງໄວວາ ແລະ ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ, ແຕ%ກົດໝາຍ
ກໍານົດວ່າ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຕ້ອງແຈ4ງໃຫ4ບຸກຄົນຮັບຮູໃ4 ນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລັດຖະທໍາມະນູນອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຕ້ອງຫາມີສິດທີ່
ຈະປົກປ4ອງຕົນເອງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮູ4ຕວ
ົ ຈິງຂອງພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ. ລ່າມແປພາສາຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສ່ວນໃດໜຶ່ງໃນ
ການສື່ສານໃນພາສາຂອງຈໍາເລີຍ ສາມາດໃຫ4ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຈະ
ໄດ4ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ ໂດຍອີງໃສ%ລະບົບການເກັບຄ່າທໍານຽມຂອງສານ ເຊິ່ງສານຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຜູ4ຕ້ອງຫາ. ນີອ
້ າດຈະເປັນ
ການຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ4ຕ້ອງຫາທີ່ຈະໃຊ4ລ່າມແປພາສາຕະຫຼອດຂະບວນການຂອງສານ, ແມ%ນກະທັ້ງຜູ4ທີ່ມີ
ທິດທາງການເງິນທີ່ອາດຈະສາມາດວ່າຈ້າງລ່າມແປພາສາເອກະຊົນຈາກຊ່ວງເວລາຮຽກເກັບຄ່າທໍານຽມຜ່ານການອຸທອນ
ຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ຜູ4ຕ້ອງຫາບໍ່ມີສິດທິຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຈະກວດສອບຫຼັກຖານທີ່ລັດຖະບານເປັນຜູ4ກໍາໄວ4; ແຕ%ຜູ4ຕ້ອງຫາສາມາດຂໍເບິ່ງຫຼັກ
ຖານດັ່ງກ່າວໄດ4 ຖ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມຫາກເຮັດບົດລາຍງານການສືບສວນສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາເລັດແລ4ວ. ເຖິງ
ຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍລະນີຄະດີທີ່ຮ້າຍແຮງ (ເຊັ່ນ: ຄະດີກຽ່ ວກັບຢາເສບຕິດທີ່ມີການຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີ
ວິດ), ຕາມທໍາມະດາແລ4ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບກຸມຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ຕ້ອງຫາກວດສອບຫຼັກຖານທີ່ລດ
ັ ຖະບານເປັນຜູ4ກໍາໄວ4.
ບໍ່ມີການກໍານົດສິດທິທາງກົດໝາຍທີ່ຈະໃຫ4ເວລາ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ%າງພຽງພໍໃນການກະກຽມຜູ4ຕ້ອງຫາ.
ຜູ4ຕ້ອງຫາອາດຈະມີຜູ4ໃດຜູ4ໜຶ່ງຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນການກະກຽມສ່ວນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຕິດຕາມເຂົາເຈົ້າມາໃນ
ສະຖານທີ່ຕັດສິນຄະດີ, ແຕ%ມີພຽງຈໍາເລີຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຂຶ້ນໃຫ4ປາກຄໍາຕໍ່ສານໃນການຕັດສິນຄະດີອາຍາ. ຈໍາເລີຍໄດ4ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ4ຖາມຄໍາຖາມ, ສະເໜີພະຍານຫຼັກຖານໃນນາມຕົນເອງ. ຈໍາເລີຍອາດຈະປະຕິເສດທີ່ຈະເບີກຄວາມ ເຖິງວ່າ
ບາງຄັ້ງຄາວເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ກໍານົດບົດລົງໂທດທີ່ໜັກຂຶ້ນສໍາລັບຜູຕ
4 ້ອງຫາທີ່ບໍ່ໃຫ4ຄວາມຮ່ວມມື. ຈໍາເລີຍມີສິດຄັດຄ້ານການ
ຈັບກຸມພວກເຂົາ, ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ມສ
ີ ດ
ິ ທີ່ຈະຂໍອຸທອນ, ໃນກໍລະນີຂອງຄະດີແພ%ງເທົ່ານັ້ນ. ສານອຸທອນມີພັນທະຕາມ
ກົດໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງກໍານົດຄະດີພາຍໃນ 45 ວັນ ນັບຈາກເວລາທີ່ຕົນໄດ4ຮັບຄໍາຂໍອຸທອນ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ ຂັ້ນ
ຕອນການອຸທອນມັກໃຊ4ເວລາຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນ ຫຼື ຍັງຄົງຖືກດໍາເນີນການໄປເລື້ອຍໆ.
ຄູກ
% ໍລະນີຄະດີຄວາມໃນສານ ອາດຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ເປັນຕົວແທນໃຫ4ພວກເຂົາໃນ
ການຕັດສິນຄະດີ. ສະພາທະນາຍຄວາມ ມີສະມາຊິກຈໍານວນ 196 ຄົນ, ໃນນັນ
້ 156 ຄົນ ແມ%ນນັກກົດໝາຍ ແລະ ມີ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ພຽງ 30 ຄົນ ທີ່ນໍາຄະດີໄປຍັງສານ. ໃນຈໍານວນ 30 ຄົນນັ້ນ, ມີ 26 ຄົນ ເຮັດວຽກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມທໍາ
ມະດາແລ4ວ ສະພາທະນາຍຄວາມເປັນໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ແຕ%ກໍ່ໄດ4ຮັບທິດຊີນ
້ ໍາຈໍານວນໜຶ່ງຈາກກະຊວງຍຸທິທໍາ. ສະ
ພາທະນາຍຄວາມມີຫ້ອງການໃຫ4ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານກົດໝາຍສີ່ແຫ%ງ ເຊິ່ງມີຢູ%ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາ
ສັກ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ ທີ່ໃຫ4ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍແກ%ພົນລະເມືອງ. ມີຫຼາຍເຫດຜົນ ລວມທັງການຮັບຮູ4
ທົ່ວໄປວ່າ ທະນາຍຄວາມບໍສ
່ າມາດແຊກແຊງເຂົ້າໃນການຕັດສິນຂອງສານໄດ4, ຈໍາເລີຍທັງໝົດ ຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ນໍາໃຊ4
ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຕົວແທນທີ່ໄດ4ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ. ໃນການກະກຽມສໍາລັບການເປີດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ
(AEC) ໃນປີ 2016 ແລະ ການສົ່ງຜົນໃຫ4ແກ%ທ່າແຮງທາງດ້ານການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບາງຄະດີທີ່
ຍັງຄ້າງຢູ%ໃນສານລະຫວ່າງປະເທດ,

ລັດຖະບານໄດ4ໃຊ4ຄວາມພະຍາຍາມໃສ%ການຝຶກອົບຮົມນັກກົດໝາຍເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ

ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ%ທຄ
ີ່ ະນະນິຕິສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ%ງຊາດ. ໃນປີ 2015 ມີນັກ
ຮຽນຈໍານວນ 125 ຄົນທີ່ໄດ4ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດໜຶ່ງປີ, ແລະ ໃນປີນີ້ມນ
ີ ັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນຈໍານວນ 172 ຄົນ.
ຄະນະຜູ4ພິພາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມເກືອບທັງໝົດແມ%ນສະມາຊິກ ພປປລ. ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນໄດ4ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍພຽງແຕ%ຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຫ້ອງການສານເຂດຈໍານວນໜຶ່ງມີເອກະສານອ້າງອີງເພື່ອເປັນທິດຊີ້
ນໍາພຽງເລັກໜ້ອຍ ຫຼື ບໍມ
່ ີເລີຍ. ຄະນະກໍາມະການດ້ານກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ%ງຊາດບາງຄັ້ງຄາວກໍໄ່ ດ4ມີການທົບທວນ
ການຕັດສິນ ຫຼື ຂໍ້ສະຫບຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະ ສົ່ງຄະດີຄືນໄປໃຫ4ສານ ຫຼື ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດເພື່ອທົບທວນຄືນໃນກໍລະນີທີ່ຄະນະກໍາມະການເຊື່ອວ່າການຕັດສິນດັ່ງກ່າວບໍ່ເໝາະສົມ.
ນັກໂທດ ແລະ ຜູ4ຖື
ຖກ
ື ຄຸມຂັງໃນຄະດີ
ການເມືອງ
ໃນຄະດີການເມື
ການ
ບໍມ
່ ີສະຖິຕິທາງການ ຫຼື ຂໍມ
້ ູນຕົວເລກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບຈໍານວນຂອງນັກໂທດທາງການເມືອງ, ແຕ%ລັດຖະບານໄດ4ຢັ້ງ
ຢືນວ່າ ນັກໂທດການເມືອງສາມຄົນຕໍ່ໄປນີຍ
້ ັງຄົງຕ້ອງຄະດີຢູ%ໃນຄຸກ: ທອງປະເສີດ ເກື້ອກູນ, ແສງອາລຸນ ເພັງພັນ ແລະ
ບົວວັນ ຈັນມະນີວົງ ທີ່ຖືກຈັບໃນປີ 1999 ໃນຂໍຫ
້ າພະຍາຍາມຈັດການຊຸມນຸມປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແມ%ນຖືກຈໍາ
ຄຸກ. ໃນປີ 2003, ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ໄດ4ປ%ອຍໂຕ ທອງປະເສີດ ເກືອ
້ ກູນ, ແສງອາລຸນ ເພັງພັນ ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ, ອີງຕາມ
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ພວກກ່ຽວໄດ4ຈໍາຄຸກເປັນເວາ 16 ປີ ສາມເດືອນ ຈາກການວາງໂທດເບືອ
້ ງຕົ້ນ 20 ປີ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ4
ການວ່າ ບົວວັນ ຈັນມະນີວົງ ໄດ4ເສຍຊີວດ
ິ ແລ4ວໃນປີ 2005 ຍ້ອນການເຈັບປ%ວຍໃນຂະນະທີ່ຖືກຄຸມຂັງ. ສິ່ງນີ້ບສ
ໍ່ າມາດ
ຢືນຢັນໄດ4.
ມີລາຍງານວ່າ ໃນປີ 2005 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ຄຸມຕົວ ນາງ ຊົວຢາງ ທີ່ເປັນຄົນເຜົ່າມົ້ງ ພາຍຫຼງັ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທໄດ4ຈັບຕົວນາງ
ພ້ອມເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 28 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງສົ່ງເສີມຄວາມເຊືອ
່ ທາງສາສະໜາຄຼສ
ິ ຕຽນ ທີປ
່ ະເທດໄທ
ແລະ ນາງກໍໄ່ ດ4ຖືກສົ່ງມາປະເທດລາວ. ຕໍ່ມາມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ປອ
% ຍຕົວພວກເດັກນ້ອຍທັງໝົດໃນປະເທດໄທ
ແລະ ປະເທດລາວແລ4ວ, ແຕ%ລດ
ັ ຖະບານກໍບ
່ ໍ່ໄດ4ຢນ
ື ຢັນວ່າ ນາງ ຊົວຢາງ ຍັງຄົງຢູ%ໃນຄຸກ, ຖືກປ%ອຍຕົວແລ4ວ ຫຼືວ່າ ໄດ4
ເສຍຊີວດ
ິ ໃນຂະນະທີ່ຖືກຄຸມຂັງ.
ຂັນ
້ ຕອນພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນຄະດີທາງແພ%
ທາງແພ%ງ ແລະ ການທວງ
ທາງ
ການທວງສິ
ທວງສິດ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ຄະນະຕຸລາການມີອດ
ິ ສະຫຼະ ໃນການດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຄະດີແພ%ງ, ແຕ%ການບັງຄັບໃຊ4ຄໍາສັ່ງສານ
ຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢູ%. ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງອາດຈະສະແຫວງຫາການທວງສິດ ສໍາລັບການລະເມີດສິດທາງແພ%ງ ຫຼື ສິດທິທາງ
ການເມືອງໃນສານອາຍາ ຫຼື ຂໍຮ້ອງສິດໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະພາແຫ%ງຊາດ. ບຸກຄົນອາດຈະສະແຫວງຫາ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ການແກ4ໄຂ ຫຼື ຊົດໃຊ4ການຖືກລ່ວງລະເມີດສິດທິທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາໃນສານແພ%ງ.
ສ. ການເຂົ
່ ດ
ິ ກົດໝາຍຕໍກ
່ ບ
ັ ຄວາມເປັ
່ພກ
ັ ອາໄສ
ການເຂົາ້ ແຊກແຊງ
ແຊກແຊງໂດຍ
ແຊງໂດຍພະລະການ
ໂດຍພະລະການທີ
ພະລະການທີຜ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົ
ນຕົວ, ຄອບຄົວ, ທີພັ
ອາໄສ ຫຼື ການຕິດຕໍ່
ສືສ
່ ານທາງຈົດໝາຍ
ຕາມທໍາມະດາ, ກົດໝາຍໃຫ4ການປົກປ4ອງສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ລວມທັງສິດໃນການສືສ
່ ານທາງຈົດໝາຍ, ໂທລະ
ສັບ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສສ
ື່ ານທາງອີເລັກໂຕຣນິກ, ແຕ%ກມ
ໍ່ ີການລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍຝ
່ %າຝືນການປົກປ4ອງສິດ
ທິທາງດ້ານນີຢ
້ ູ% ເມື່ອມີການຮັບຮູວ
4 ່າມີໄພຄຸກຄາມຕໍຄ
່ ວາມໝັ້ນຄົງ.
ກົດໝາຍຫ້າມການກວດຄົ້ນ ແລະ ອາຍັດຊັບແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ເຖິງແມ%ນກົດໝາຍກໍານົດວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາ
ຫຼວດຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດກວດຄົ້ນຈາກໄອຍະການ ຫຼື ຄະນະຕຸລາການ, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດຕໍາຫຼວດບໍໄ່ ດ4ຂໍໃບອະນຸ
ຍາດດັ່ງກ່າວກ່ອນສະເໝີໄປ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນຢູໃ% ນເຂດຊົນນະບົດ. ກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງອະນຸຍາດໃຫ4ລັດຖະ
ບານສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຍບຸກຄົນ ແລະ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານສ່ວນຕົວ, ລວມທັງການຕິດຕໍ່ສສ
ື່ ານຜ່ານ
ທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ທາງອີເມວລ໌ (ເບິ່ງຕື່ມຂໍ້ 2.ກ.).
ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ດໍາເນີນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພົນລະເມືອງຢ%າງເປັນປົກກະຕິ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ
ເຝົ້າລະວັງທີ່ລວມມີໜ່ວຍງານຕໍາຫຼວດລັບ. ໜ່ວຍງານກອງຫຼອນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ພາຍໃຕ4ການຊີນ
້ ໍາຂອງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການ
ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ

ແລະ

ສົ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາໃຫ4ຕໍາຫຼວດ.

ໜ່ວຍງານແນວໜ້າຂອງ ພປປລ ເຊັ່ນ: ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ%ມລາວ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍ່ມີພາລະບົດ
ບາດໃນການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພົນລະເຮືອນເຊັນ
່ ກັນ.
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ປະຊາຊົນສາມາດແຕ%ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ4 ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ4ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານກ່ອນ
ເທົ່ານັ້ນ, ການແຕ%ງດອງໂດຍບໍໄ່ ດ4ຮັບອະນຸຍາດຈະຖືວ່າເປັນໂມຄະ ແລະ ທັງສອງຝ%າຍຈະຖືກຈັບກຸມ ແລະ ປັບໄໝ.
ຕາມປົກກະຕິ, ລັດຖະບານຈະອະນຸຍາດໃຫ4ແຕ%ງດອງ, ແຕ%ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການແມ%ນຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ4ງຍາກ
ເຊິ່ງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ4ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ສວຍໂອກາດໃນການຮຽກຮ້ອງສິນບົນ.

ການຢູຮ
% ວ
່ ມກັນກັບຄົນຕ່າງຊາດໂດຍບໍ່

ໄດ4ແຕ%ງດອງກັນກ່ອນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ. ການບັງຄັບໃຫ4ໃຊ4ກົດໝາຍນີ້ແມ%ນໜ້ອຍຫຼາຍ, ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ4ວແມ%ນ
ຈະບັງຄັບໃຊ4ໃນບາງກໍລະນີທພ
ີ່ ົນລະເມືອງລາວມີການຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມຍຸຕິທໍາເທົ່ານັ້ນ.
ພາກທີ
່ສດ
ິ ເສລີພາບຂອງພົ
ພາບຂອງພົນລະເມື
ພາກທີ 2. ການເຄົ
ການເຄົາລົບຕໍສິ
ພາບຂອງ
ລະເມືອງ, ລວມມີ:
ກ. ສິດເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການປາກເວົ
່ ວນຊົນ
ພາບ
ໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ສືມ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ດ້ານສືສ
່ ານມວນຊົນ, ແຕ%ລັດຖະບານຍັງຈໍາກັດ
ຢ%າງເຄັ່ງຄັດໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນກ່ຽວກັບປະເດັນການເມືອງ ແລະ ຍັງຫ້າມການຕໍານິວິຈານຂອງສັງຄົມ ທີ່
ເຫັນວ່າມັນເປັນການທໍາລາຍຊືສ
່ ຽງຂອງຕົນ.
ສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົາ້ ແລະ ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ: ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ພົນລະເມືອງມີສດ
ິ ໃນການຕໍານິ
ວິຈານລັດຖະບານ ແຕ%ກໍ່ຫ້າມການໃສ%ຮ້າຍປ4າຍສີຕໍ່ພາກລັດ, ສ້າງເລື່ອງບິດເບືອນຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຫຼື ລັດຖະບານ,
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຍຸແຍ%ສ້າງຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ, ຫຼື ການໂຄສະນາຂໍມ
້ ູນເພື່ອບັນ
່ ທອນຄວາມໜ້າເຊືອ
່ ຖື ແລະ ຊື່ສຽງຂອງລັດຖະບານ.
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບຂ
ໍ່ ຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ໂດຍທົ່ວໄປແລ4ວຈະພະຍາຍາມກວດສອບຕົນເອງ ເຊິ່ງທາງພາກປະຊາ
ສັງຄົມພິຈາລະນາວ່າເປັນຜົນໂດຍກົົງເນື່ອງມາຈາກການຫາຍຕົວໄປຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ. ຜົນກະທົບຈາກການ
ຫາຍຕົວໄປຂອງຜູ4ສະໜັບສະໜູນປະຊາສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນຜູທ
4 ີ່ຖືກຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນນັນ
້ ກໍ່ໃຫ4ເກີດກິດຈະກໍາລະ
ດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ບຄ
ໍ່ ່ອຍເປັນທີ່ຮຈ
ູ4 ັກ ເຊິ່ງເຊືອ
່ ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງເລັກນ້ອຍທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງຊະຕາກໍາອັນດຽວກັນ ຖ້າ
ວ່າພວກເຂົາຫາກກ້າປາກກ້າເວົາ້ ຫຼາຍເກີນໄປ.
ໃນປີ 2015 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ4ຈບ
ັ ກຸມ ບຸນທັນ ທໍາມະວົງ ເປັນຄົນສັນຊາດໂປໂລຍ ເຊືອ
້ ຊາດລາວ ໃນຂໍ້ຫາທີໂ່ ພສຂໍ້
ຄວາມລົງທາງເຟສບຸກ ແລະ ຂຽນບົດເລື່ອງທີ່ມີເນືອ
້ ຫາວິຈານລັດຖະບານທີ່ຖືກເຜີຍແຜ%ໃນປີ 1997. ສານປະຊາຊົນສູງ
ສຸດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພິຈາລະນາວ່າ ບຸນທັນ ມີຄວາມຜິດຖານ “ເຜີຍແຜ%ໂຄສະນາຊວນເຊືອ
່ ທີ່ມີເນືອ
້ ຫາຕໍ່ຕ້ານລັດ
ຖະບານ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ4ແກ%ລດ
ັ ”, ເປັນຄວາມຜິດພາຍໃຕ4ມາດຕາ 65 ຂອງປະມວນກົດໝາຍ
ອາຍາ ແລະ ໄດ4ຕດ
ັ ສິນຈໍາຄຸກຜູ4ກ່ຽວເປັນເວລາສີປ
່ ເີ ກົ້າເດືອນ ຖານ “ຕໍວ
່ ່າ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາທີ່ເປັນການຕໍ່ຕ້ານລະ
ບອບການປົກຄອງ.”
ເສລີພາບທາງດ້ານຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ: ລັດຖະບານເປັນເຈົາ້ ຂອງ ແລະ ຄຸ4ມຄອງສໍານັກພິມ ແລະ ລະບົບສື່ສານ
ມວນຊົນທາງອີເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ. ໜ່ວຍງານຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສືມ
່ ວນຊົນທັງໝົດຕ້ອງເຜີຍແຜ%
ຂ່າວສານທີ່ສະທ້ອນໃຫ4ເຫັນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ລັດຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດການພິມເຜີຍແຜ%ວາລະສານຂອງເອ

ກະຊົນ ທີ່ບມ
ໍ່ ີເນື້ອຫາທາງການເມືອງ, ລວມທັງບັນດາວາລະສານທີ່ນໍາສະເໜີດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າ. ມີ
ໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຂອງຕ່າງປະເທດສອງ-ສາມສະບັບ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ4ຂາຍໄດ4 ແລະ ທີ່ສາມາດຊອກ
ໄດ4ຕາມຮ້ານຄ້າເອກະຊົນທົ່ວໄປ. ເດືອນພະຈິກ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ອອກດໍາລັດສະບັບໜຶ່ງທີ່ສະໜອງຂອບກົດໝາຍ
ທີ່ກໍານົດວ່າສື່ມວນຊົນຂອງຕ່າງປະເທດຕ້ອງສົ່ງບົດຂ່າວຂອງຕົນໄປຍັງລັດຖະບານກ່ອນທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ%.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່

ໄດ4ສະແດງໃຫ4ເຫັນວ່າລັດຖະບານຈະບັງຄັບໃຊ4ມາດຕະການຄວບຄຸມໃໝ%ເຫຼົ່ານີຄ
້ ືແນວໃດ ແລະ ບໍ່ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມ
ໃນການບັງຄັບໃຊ4ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ%ນວ່າການກະຈາຍຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸພາຍໃນປະເທດຈະຖືກຄວບຄຸມຢ%າງໃກ4ຊິດ ໂດຍລັດຖະ
ບານ, ແຕ%ລດ
ັ ຖະບານກໍ່ບໄໍ່ ດ4ແຊກແຊງການກະຈາຍຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ. ພົນລະເມືອງສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານີສາກົນ
ຜ່ານໂທລະພາບລະບົບດາວທຽມ ແລະ ສາຍເຄເບີນໄດ4ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ4ພົນລະເມືອງຜູ4ທີ່
ເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ ລົງທະບຽນສໍາລັບເຄືອ
່ ງຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າ
ທໍານຽມແບບຄັ້ງດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ກເໍ່ ປັນມາດຕະການສ້າງລາຍຮັບ ແຕ%ກບ
ໍ່ ໄໍ່ ດ4ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂັດຂວາງການ
ນໍາໃຊ4ແຕ%ຢ%າງໃດ.
ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກໍ່ກວນຄຸກຄາມ: ລັດຖະບານກໍານົດໃຫ4ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຂວ
ໍ ີຊ່າ (visa)
ແບບພິເສດ ແລະ ວາງຂໍຈ
້ ໍາກັດຕໍກ
່ ານເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົາ້ . ທາງການຍັງຄົງສືບຕໍປ
່ ະຕິເສດ ແລະ ບໍອ
່ ະນຸຍາດໃຫ4ນັກ
ຂ່າວຕ່າງປະເທດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານຢ%າງມີອິດສະຫຼະ, ແຕ%ກໍ່ອະນຸຍາດການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍປາສະຈາກ
ການຕິດຕາມໄປນໍາຢ%າງເປັນທາງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີ່, ມີລາຍງານວ່າຄ່າໃຊ4ຈ່າຍແມ%ນ
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກຂ່າວເອງ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ການກວດກາ ຫຼື ຂໍຈ
້ ໍາກັດດ້ານເນື້ອໃນ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະທໍາການກວດສອບເນື້ອໃນຂອງທຸກໆບົດຄວາມທີ່ພິມລົງໃນວາລະ
ສານຂອງເອກະຊົນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ4ມີການຈັດພິມໄປແລ4ວ (ບໍ່ແມ%ນກວດກ່ອນພິມ), ແລະ ສາມາດປັບໄໝລົງໂທດຕໍ່ບົດ
ຄວາມທີ່ບໍ່ກົງກັບການອະນຸຍາດຂອງລັດຖະບານ. ສໍານັກພິມຕ່າງໆຮູ4ວ່າ ເນື້ອໃນຂ່າວແບບໃດທີ່ຈະໄດ4ຮບ
ັ ການອະນຸມັດ
ຈາກລັດຖະບານ, ສະນັ້ນ ສໍານັກພິມຕ່າງໆຈຶ່ງດໍາເນີນການກວດກາເນືອ
້ ໃນບົດຄວາມຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ. ກົມສື່ສານມວນ
ຊົນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ໄດ4ຢນ
ື ຢັນວ່າ ໃນປີນີ້ໄດ4ມບ
ີ ົດພິມໃດທີບ
່ ໍ່ໄດ4ຮັບການອະ
ນຸມັດຈາກລັດຖະບານຫຼບ
ື .ໍ່ ກົມສື່ສານມວນຊົນມີມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການລະເມີດ ດ້ວຍການຕັກເຕືອນ, ປັບໄໝ
ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ. ໃນປີນີ້ມກ
ີ ານລົງໂທດພຽງກໍລະນີດຽວ ມາດຕະການລົງໂທດແມ%ນການຕັກເຕືອນ.
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ໄດ4ຫ້າມການນໍາສະເໜີສື່ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າບໍເ່ ໝະສົມ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມເສືອ
່ ມເສຍຕໍ່ວັດທະນາ
ທໍາຂອງຊາດ, ຫຼື ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມືອງ. ໃນກໍລະນີທີ່ພົບວ່າ ມີບຸກຄົນໃດກະທໍາຄວາມຜິດໃນການກະ
ຈາຍສືທ
່ ີ່ເຫັນວ່າມີລັກສະນະສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ4ແກ%ວດ
ັ ທະນາທໍາຂອງຊາດ ແມ%ນຈະຖືກປັບໄໝຕັ້ງແຕ%ໜຶ່ງຫາສາມ
ທົບຂອງມູນຄ່າສືທ
່ ີ່ເຜີຍແຜ%ດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບເປັນເວລາໜຶ່ງປີ.
ສິດເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການ
ິ ເຕີເນັ
ເນັດ
ພາບ
ໃນການນໍ
ການນໍາໃຊ4ອນ
ລັດຖະບານຄຸ4ມຄອງການບໍລິການເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທັງໝົດພາຍໃນປະເທດ

ແລະ

ດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດສອບ

ການນໍາໃຊ4ອນ
ິ ເຕີເນັດເປັນແຕ%ລະໄລຍະ ແຕ%ກໍ່ບໍ່ໄດ4ກີດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ໌ຕ່າງໆ. ລັດຖະບານໄດ4ສ້າງ ແລະ ດູແລ
ຮັກສາໂຄງລ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ4ການຈະລາຈອນຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດທັງໝົດຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ4
ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ສາມາດກວດກາ ແລະ ຈໍາກັດເນື້ອຫາໄດ4. ຄະນະກໍາມະການແຫ%ງຊາດດ້ານການຄຸ4ມຄອງການນໍາໃຊ4ອິນເຕີເນັດ
ພາຍໃຕ4ການຊີນ
້ ໍາຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ4ບລ
ໍ ິຫານ ແລະ ຄຸ4ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດທັງ
ໝົດ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ4ກໍານົດໃຫ4ຜູ4ສະໜອງການບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກບ
ັ ລະບົບຈະລາຈອນອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກວດກາ.
ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ຜາ່ ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອປົກປ4ອງຖານຂໍ້ມູນ, ລະ
ບົບເຊີບເວີ ແລະ ຂໍ້ມູນທີສ
່ ້າງຂຶ້ນດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວລົງໂທດຄວາມຜິດທາງອາຍາຕໍ່ຜູ4ທີ່ລະເມີດ
ແລະ ເຮັດໃຫ4ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ4ນໍາໃຊ4ຕກ
ົ ຢູ%ໃນຄວາມສ່ຽງ. ໃນປີ 2015 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ດໍາເນີນການຈັບກຸມກຸມ
%
ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງອອນລາຍ໌: ບຸກຄົນໜຶງ່ ທີ່ໄດ4ໂພສຂໍຄ
້ ວາມ ແລະ ຮູບພາບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດກໍາ
ລັງບັງຄັບເອົາເງິນລົງທາງເຟສບຸກ,

ແລະ

ອີກຜູ4ໜຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໂພສກ່ຽວກັບພະນັກງານປົກຄອງຄົນໜຶ່ງໃຫ4ສໍາປະ

ທານທີ່ດນ
ິ ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ%ງກັບຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໜຶ່ງ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.ກ.)
ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ໜັງສືພິມຂອງກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ ໄດ4ລາຍງານຜົນການສືບສວນ ທ້າວ ສົມພອນ
ພິມມະສອນ ແລະ ນາງ ຫຼອດຄໍາ ທໍາມະວົງ ທີ່ຖກ
ື ຈັບໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ແລະ ທ້າວ ສຸກັນ ໃຈທັດ ທີ່ຖືກຈັບໃນວັນ
ທີ 4 ມີນາ. ອີງຕາມການໃຫ4ການຂອງພະນັກງານລັດຖະບານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ກ່າວຫາວ່າ ທັງສາມຄົນໄດ4ລະເມີດປະມວນ
ກົດໝາຍອາຍາປີ 2012, ແຕ%ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ4ລະບຸລະອຽດວ່າພວກກ່ຽວລະເມີດຕໍບ
່ ດ
ົ ບັນຍັດໃດຂອງກົດໝາຍ. ຈົນເຖິງ
ທ້າຍປີ ທັງສາມຄົນຍັງຄົງຖືກກັກຂັງໃນຄຸກໂພນທັນ.
ດໍາລັດສະບັບໜຶ່ງທີ່ອອກໃນປີ 2014 ໄດ4ຫ້າມປາມການເຜີຍແຜ%ເນືອ
້ ຫາປະເພດໃດໜຶ່ງລົງທາງອິນເຕີເນັດເຊັນ
່ : ຖະແຫຼງ
ການຫຼອກລວງ, ສິ່ງລາມົກອະນາຈານ ແລະ ຖະແຫຼງການ ຫຼື ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະເປັນການຕໍ່ຕ້ານພັກ ແລະ ລັດ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຖະບານ. ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສ
່ ານ ມີອໍານາດໃນການຊີນ
້ າໍ ຜູ4ສະໜອງການບໍລິການເຄືອ
ຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ໃຫ4ດາໍ ເນີນການຍົກເລີກການບໍລກ
ິ ານໃຫ4ແກ%ຜູ4ນໍາໃຊ4ທີ່ຖກ
ື ພົບວ່າມີການລະເມີດຕໍ່ດາໍ ລັດ. ໜັງສືພິມຂອງ
ລັດຖະບານສະບັບໜຶ່ງໄດ4ອາ້ ງອີງຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ທີ່ມີລກ
ັ ສະນະຊຸກຍູວ
4 ່າ “ຄົນໄວໜຸ%ມ ຕ້ອງນໍາໃຊ4ອນ
ິ ເຕີ
ເນັດຢ%າງລະມັດລະວັງ.”
ຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຢູເ% ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ບສ
ໍ່ າມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ. ອີງຕາມຂໍ້ມນ
ູ ຂອງ
ສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ, ໃນປີ 2015 ມີປະຊາກອນຈໍານວນ 20% ທີ່ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ.
ສິດເສລີພາບທາງ
ພາບທາງວິ
ພາບ
ທາງວິຊາການ
າການ ແລະ ການຈັ
ການຈັດງານທາງວັ
ງານທາງວັດທະນາທໍ
ທະນາທໍາ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບທາງວິຊາການ, ແຕ%ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຂໍຈ
້ ໍາກັດຕ່າງໆ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ4ມີການຄຸ4ມຄອງຢ%າງໃກ4ຊດ
ິ ຕໍ່ຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ. ໃນປີ 2014,
ລັດຖະບານໄດ4ລເິ ລີມ
່ ນະໂຍບາຍທີ່ກໍານົດໃຫ4ສະເພາະແຕ%ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດເທົ່ານັນ
້

ທີສ
່ າມາດໃຫ4ປະລິນຍາໄດ4,

ແຕ%ລດ
ັ ຖະບານກໍ່ໄດ4ອະນຸມດ
ັ ໃຫ4ວິທະຍາໄລເອກະຊົນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີຫຼັກສູດສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງການສຶກ
ສາພາກລັດສາມາດອອກປະລິນຍາໄດ4. ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານຍັງອະນຸຍາດໃຫ4ນັກສຶກສາສາມາດໄປຮຽນຢູ%ຕ່າງປະເທດ
ໄດ4.
ນັກວິຊາການ ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດໍາເນີນການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າຢູ%ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະ
ພົບກັບບັນຫາຂໍຈ
້ ໍາກັດໃນການເດີນທາງ, ເຂົາ້ ເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ. ເຖິງແມ%ນວ່າລັດຖະບານໄດ4ດໍາເນີນການ
ຄຸ4ມຄອງຕໍ່ການສະເໜີຂອ
ໍ ະນຸຍາດເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ ທີ່ກະທົບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກ
ງານວິຊາການຂອງລັດ ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ ຫຼື ຮັບເອົາທຶນການສຶກສາ, ລັດຖະບານ
ສະໜັບສະໜູນຢ%າງແຂງຂັນຕໍວ
່ ຽກງານການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ໂອກາດທາງການສຶກສາຢ%າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ກໍ່ໄດ4
ອະນຸມດ
ັ ການສະເໜີຂດ
ໍ ັ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ.
ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດໃຫ4ການບັນທຶກຮູບເງCາ ແລະ ບົດເພງຕ່າງໆ ທີ່ຜະລິດຢູໃ% ນສະຖານີຂອງລັດຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຜ່ານການ
ກວດສອບຢ%າງເປັນທາງການ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຄົງມີຮູບເງCາ ແລະ ບົດເພງຂອງຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ4ຮັບການກວດ
ສອບຖືກຈໍາໜ່າຍທົ່ວໄປໃນຮູບແບບຂອງວີດໂີ ອ ແລະ ແຜ%ນຊີດີຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດການເຜີຍແຜ%ວັດທະນາທໍາຂອງປະເທດໄທທີ່ມີອິດທິພົນຕໍເ່ ພງ ແລະ ວົງການບັນ
ເທີງຂອງລາວ, ແຕ%ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວກໍ່ມີຜົນພຽງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
ຂ. ເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການ
ພາບ
ໃນການຊຸ
ການຊຸມນຸມຢ%າງສະຫງC
ງສະຫງCບ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ສະມາຄົມ
ສິດເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການ
ພາບ
ໃນການຊຸ
ການຊຸມນຸມ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ພົນລະເມືອງມີສິດເສລີພາບໃນການຊຸມນຸມ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ຈໍາ
ກັດສິດທິທາງດ້ານນີ.້ ກົດໝາຍຫ້າມການເຂົາ້ ຮ່ວມຊຸມນຸມເພື່ອປະທ້ວງ, ເດີນຂະບວນຕໍຕ
່ ້ານ ຫຼື ການກະທໍາໃດທີ່ສ້າງ
ຄວາມວຸນ
4 ວາຍ ຫຼື ຄວາມບໍມ
່ ີສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມ. ການເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ%ນຈະຖືກລົງໂທດ
ໂດຍການຕັດອິດສະຫຼະພາບສູງສຸດຫ້າປີ. ເຖິງແມ%ນວ່າຈະເປັນພຽງການຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະ
ຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດ (ເບິ່ງຂໍ້ທີ 2.a.) ແຕ%ກໍລະນີການກັກຕົວຂອງ ສົມພອນ ພິມມະສອນ, ຫຼອດຄໍາ ທໍາມະວົງ ແລະ ສຸ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ກັນ ໃຈທັັດ ກໍ່ໄດ4ນໍາໄປສູ%ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງກຸມ
% ຜູ4ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຂອງລາວ ຢູ%ຕໍ່ໜ້າສະຖານ
ທູດລາວ ປະຈໍາບາງກອກ ປະເທດໄທ ໃນເດືອນທັນວາ 2015.
ສິດເສລີພາບໃນ
າບໃນການຈັ
ໃນການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ
ກົດໝາຍໃຫ4ສິດທິແກ%ພົນລະເມືອງໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມຕ່າງໆ, ແຕ%ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ຈໍາກັດ
ສິດທິດັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ%າງ: ການສ້າງຕັ້ງກຸ%ມການເມືອງອືນ
່ ໆ ນອກເໜືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທີ່ໄດ4ຮັບການອະນຸ
ມັດຈາກ ພປປລ ແມ%ນຍັງຖືກຫ້າມຢູ%. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງຄາວລັດຖະບານພະຍາຍາມທີ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການອົງການປະຊາສັງຄົມ ແລະ ບັງຄັບໃຫ4ບາງອົງການຕ້ອງປ%ຽນຊື່ດວ
້ ຍການຕັດບາງຄໍາສັບ
ອອກ ເຊັນ
່ ຄໍາວ່າ “ສິດທິ” ທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເລືອ
່ ງລະອຽດອ່ອນ. ຂັ້ນຕອນໃນການຂຶນ
້ ທະບຽນຕາມປົກກະຕິ
ແລ4ວເປັນເລືອ
່ ງຍາກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການເຜີຍແຜ%ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຄືອ
່ ນໄຫວກິດຈະ
ກໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບຂ
ໍ່ ນ
ຶ້ ກັບລັດຖະບານ ໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງ.
ອີງຕາມດໍາລັດ, ລັດຖະບານອະນຸຍາດການຂໍຂຶ້ນທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ລວມທັງສະ
ມາຄົມທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມສົງເຄາະ, ວິຊາຊີບ, ວິຊາການ ແລະ ສະມາຄົມສ້າງສັນຕ່າງໆ ໃນລະດັບເມືອງ, ແຂວງ
ແລະ ປະເທດ ແຕ%ທັງໝົດຕ້ອງຂຶ້ນກັບຂອບເຂດຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກ. ແຕ%ຂັ້ນຕອນໃນການຂຶ້ນທະ
ບຽນຍັງຄົງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ໃຊ4ເວລາດົນ. ນັບແຕ%ປີ 2015 ຈໍານວນການຂຶນ
້ ທະບຽນຂອງສະມາຄົມແມ%ນບໍ່ມກ
ີ ານປ%ຽນ
ແປງ: ມີ 147 ສະມາຄົມລະດັບຊາດ ທີໄ່ ດ4ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຂຶນ
້ ທະບຽນຢ%າງຄົບຖ້ວນ, ມີ 22 ສະມາຄົມ ທີ່ກໍາລັງຢູ%
ໃນຮູບແບບການລົງທະບຽນແບບຊົ່ວຄາວ, ແລະ 32 ສະມາຄົມຍັງຄົງຢູ%ໃນໄລຍະລໍຖ້າ. ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ4ອະນຸ
ມັດການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ 43 ສະມາຄົມໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ 96 ສະມາຄົມໄດ4ຂນ
ຶ້ ທະບຽນໃນຂັ້ນແຂວງ. ຈາກການ
ທົບທວນສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ລັດຖະບານໄດ4ຮບ
ັ ເອົາຂໍສ
້ ະເໜີແນະໃຫ4ພິ
ຈາລະນາຕໍ່ກບ
ັ ບັນດາດໍາລັດ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ4ງຍາກເກີນໄປ ໃຫ4ແກ%ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ
ໄລທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ%ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ4ເວລາຫຼາຍຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນ
ທະບຽນ, ພາສີອາກອນ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືນ
່ ໆ. ການຈ່າຍພາສີອາກອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແຕ%ລະອົງ
ກອນແມ%ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ມາດຕະການທາງດ້ານພາສີອາກອນສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທັງສາກົນ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ4ຮບ
ັ ເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດແມ%ນມີຄວາມຫຍຸ4ງຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ%ນອີງໃສ%ບດ
ົ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທີໄ່ ດ4ມີການເຈລະຈາກັນແລ4ວ. ໃນເດືອນກັນຍາ ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ແຜນດໍາເນີນງານແຫ%ງຊາດ

ໄດ4ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານກ່ຽວກັບ

ເພື່ອໃຫ4ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກກວດສອບທາງດ້ານສິດທິທະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

(UPR).
ໃນປີ 2015, ກະຊວງພາຍໃນໄດ4ສົ່ງຮ່າງດໍາລັດສອງສະບັບໄປຍັງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊິ່ງໄດ4ໃຫ4ຄວາມກະຈ່າງ
ແຈ4ງຕື່ມໃນຂັນ
້ ຕອນການຂຶນ
້ ທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ແຕ%ກໍ່ມີການກໍານົດໃຫ4ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານັນ
້

ຕ້ອງສົ່ງລາຍງານການບໍລິຈາກໃຫ4ແກ%ລັດຖະບານ. ເຖິງແມ%ນວ່າ ສະພາແຫ%ງຊາດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ4ສະແດງໃຫ4
ຮູວ
4 ່າຈະຮັບຮອງເອົາດໍາລັດເຫຼົ່ານັນ
້ , ການລົງຄະແນນສຽງໄດ4ຖືກເລື່ອນສອງຄັ້ງໃນລະຫວ່າງປີ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ ກະ
ຊວງໄດ4ລິເລີ່ມບາດກ້າວທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ບັນລຸພນ
ັ ທະດ້ານການລາຍງານທາງການເງິນປະຈໍາ
ປີຂອງຕົນ. ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ໄດ4ອອກດໍາລັດເລກທີ 315, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ4ມຄອງ ແລະ ປົກປ4ອງ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ການເຄືອ
່ ນໄຫວສາສະໜາ ເຊິງ່ ດໍາລັດສະບັບນີ້ໄດ4ປ%ຽນແທນດໍາລັດເດີມສະບັບທີ 92 ເຊິງ່ ໄດ4ຜ່ານຂະບວນການປັບປຸງແກ4
ໄຂທີຍ
່ າວນານ. ສ່ວນດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ4ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຍັງຄົງຢູ%ໃນຂັນ
້ ຕອນດໍາເນີນການ.
ມີກະຊວງຈໍານວນໜຶ່ງ ປະກົດວ່າມີທ່າທີເປີດຮັບການຮ່ວມມືກບ
ັ ອົງການຈັດຕັງ້ ທາງສັງຄົມຫຼາຍຂຶນ
້ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານ
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດັບກະຊວງ ແລະ ກອງປະຊຸມທົບທວນຂໍ້ມນ
ູ ລະດັບສາກົນຢ%າງເປັນໄລຍະເພີມ
່ ຫຼາຍຂຶນ
້ .
ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ລັດຖະບານຍັງໄດ4ເຊືອ
້ ເຊີນໃຫ4ບນ
ັ ດາອົງການ NGO ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການໃນກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາແຫ%ງຊາດ. ກົງກັນຂ້າມກັບຂັນ
້ ຕອນໃນທາງບວກຕ່າງໆ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ຍັງຄົງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມຢ%າງມີປະສິດທິພາບ.
ຄ. ສິດເສລີພາບທາງ
າບທາງສາສະໜາ
ທາງສາສະໜາ
ເບິ່ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາກ່ຽວກັບ ສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ ທີ່ເວັບໄຊ໌

www.state.gov/religiousfreedomreport/.
ງ. ສິດເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການ
່ ນໄຫວ
່ ພາຍໃນ
4ລໄພ
້ໄີ ພ ແລະ ບຸກຄົນບໍມີ
່ມສັ
ສ
ີ ນ
ັ ຊາດ
ພາບ
ໃນການເຄື
ການເຄືອ
ນໄຫວ,
ໄຫວ, ຄົນພັດຖິນ
ພາຍໃນ,
ໃນ, ການປົ
ການປົກປ4ອງຜູ
ງຜູລີ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເສລີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາພາຍໃນປະເທດ, ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄືນ, ແຕ%ໃນພາກປະຕິບັດ ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຂໍຈ
້ ໍາກັດບາງຢ%າງ. ລັດຖະບານໄດ4ມີການຮ່ວມມືກັບ
ຫ້ອງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຜູລ
4 ໄີ້ ພ (UNHCR), ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການເພື່ອມະນຸດ
ສະທໍາອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ4ການປົກປ4ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ%ຄົນພັດຖິ່ນພາຍໃນປະເທດ, ຊາວອົບພະຍົບ, ຊາວອົບພະຍົບທີ່
ກັບຄືນມາ, ຜູ4ຂລ
ໍ ໄີ້ ພ, ຄົນທີ່ບມ
ໍ່ ີສັນຊາດ ແລະ ບຸກຄົນອືນ
່ ໆທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.
ການເຄືອ
່ ນໄຫວພາຍໃນປະເທດ: ພົນລະເມືອງທີ່ເດີນທາງເພື່ອວັດຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ ລວມທັງການໄປເທດສະໜາ,
ໃຫ4ຄໍາສັ່ງສອນ ຫຼື ເຂົ້າຢ4ຽມໂບດອືນ
່ ໆ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັນ
້ ສູນກາງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນກ່ອນ ຍົກເວັ້ນ
ກຸ%ມທີ່ຖືສາສະໜາພຸດ ແລະ ຜີ. ໃນປີ 2015, ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ໄດ4ຈບ
ັ ກຸມປະຊາຊົນ ຈໍານວນບໍ່ຕໍ່າກວ່າຊາວສີຄ
່ ົນທີ່ເດີນທາງຈາກ
ແຂວງໜຶ່ງໄປຫາອີກແຂວງໜຶ່ງ ເພື່ອເຄືອ
່ ນໄຫວສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາຄຼສ
ິ ຕຽນ.
ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ:

ພົນລະເມືອງຜູ4ທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງໄປໃນເຂດພື້ນທີ່

ທີ່ຕິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ,

ຕາມປົກກະຕິການຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແມ%ນເປັນໄປຢ%າງສະດວກ ໂດຍການຂໍຈາກເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຂັ້ນເມືອງກໍໄ່ ດ4. ແຕ%ຜູ4ທີ່ມີຈຸດ
ປະສົງຈະເດີນທາງໄປໄກກວ່າເຂດພື້ນທີ່ຊາຍແດນ ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ.
ການຍ້າຍຖິນ
່ ຖານ ແລະ ການສົ່ງຕົວກັບຄືນ: ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ປະຕິເສດຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດ

ໃນການຕັ້ງຫ້ອງການຕົວແທນພາຍໃນປະເທດຄືນໃໝ%

ເຊິ່ງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເຄີຍມີແລ4ວ

ໃນຊຸມປີ

1990, ເພື່ອຕິດຕາມສະຖານະການຂອງຊາວມົ້ງອົບພະຍົບທີ່ກັບຄືນມາຈາກປະເທດໄທ. ແທນປະເດັນດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະ
ບານຍັງຄົງຍຶດຖືອາຍັດຂອງຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ4ໝົດອາຍຸໄປແລ4ວຕັ້ງແຕ%ປີ 2001 ແລະ ອະດີດຜູ4ອົບ
ພະຍົບທັງໝົດກໍ່ໄດ4ກັບຄືນປະເທດແລ4ວ. ລັດຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ປະຊາຄົມສາກົນ ເຂົ້າເຖິງໝູ%ບ້ານຈັດສັນໃໝ%ສໍາ
ລັບຜູອ
4 ບ
ົ ພະຍົບກັບຄືນປະເທດ ແຕ%ຕ້ອງຢູ%ພາຍໃຕ4ການຕິດຕາມຄວບຄຸມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ, ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ມີແຜນຈະສົ່ງທີມງານກວດກາມາຢ4ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017,
ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຈັດແຈງເວລາມາຢ4ຽມຢາມໃນລະຫວ່າງປີນີ້ໄດ4 ເນືອ
່ ງຈາກມີພາລະກິດອື່ນ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ຄມ
ຸ ຂັງຜູ4ອົບພະຍົບທີ່ເປັນທີຮ
່ ັບຮູ4ໂດຍອົງການ UNHCR ຄື ທ. ຄາຢັງ ພາຍຫຼັງທີ່ລາວຖືກ
ສົ່ງກັບຈາກປະເທດໄທ ໃນປີ 2011. ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ4ສະແດງການຮັບຮູ4ຕຄ
ໍ່ ໍາຮ້ອງຂໍຂອງອົງການ UNHCR ສໍາລັບການ
ເຂົາ້ ເຖິງຕົວລາວໃນເວລານັນ
້ . ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ%ນຍັງບໍ່ທັນຮູວ
4 ່າ ຄາຢັງ ຢູ%ໃສ.
ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍ ສົ່ງກຸມ
% ຄົນເຜົາ່ ມົ້ງທີ່ອອກມາຍອມຈໍານົນ ແລະ ຜູ4ທີ່ກບ
ັ ມາຈາກປະເທດໄທ ກັບໄປຍັງບ້ານເດີມ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍວ
່ ່າເວລາໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ4.
ຄົນພັດຖິນ
່ ພາຍໃນ
ພາຍໃນປະ
ໃນປະເທດ
ປະເທດ (IDPs)
DPs)
ເນືອ
່ ງຈາກຂາດການຕິດຕາມຢ%າງໃກ4ຊິດ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ4ສັງເກດການອິດສະຫຼະ, ຈຶ່ງ
ຍັງຄົງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ4ກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແລະ ສະພາບຂອງຄົນພັດຖິ່ນທີ່ຢູ%ພາຍໃນປະເທດ, ສະຖານະການກ່ຽວກັບ
ການປົກປ4ອງພວກເຂົາ ແລະ ການສົ່ງພວກເຂົາຄືນສູສ
% ັງຄົມ, ຂໍຈ
້ ໍາກັດຂອງລັດຖະບານຕໍ່ພວກເຂົາ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂັນ
້ ພື້ນຖານ.
ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຍກ
ົ ຍ້າຍຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ

ເພື່ອອໍານວຍໃຫ4ແກ%ການສໍາປະທານທີດ
່ ນ
ິ ໃຫ4ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ

ແລະ ສືບຕໍຍ
່ ົກຍ້າຍຊາວນາເຂດພື້ນທີສ
່ ູງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ%ນກຸ%ມຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ລົງມາຍັງເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າ ພາຍໃຕ4ນະ
ໂຍບາຍທີ່ວ່າ ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງຖະໜົນຫົນທາງ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາທີ່ດີ
ກວ່າ ແລະ ເພື່ອຢຸດຕິການປູກຝິ່ນ ແລະ ກະສິກໍາແບບຖາງປ%າເຮັດໄຮ%. ຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານດໍາເນີນການບັງຄັບ
ຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານເພືອ
່ ວັດຖຸປະສົງໃນການພັດທະນາ;

ແຕ%ກໍ່ມີການລາຍງານເລືອ
້ ຍໆໃນກໍລະນີພື້ນທີຂ
່ ອງຫຼາຍຄອບຄົວ

ຖືກກວມເອົາໂດຍໂຄງການຂອງລັດ. ເຖິງແມ%ນວ່າແຜນການຍົກຍ້າຍຖິນ
່ ຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ4ມີການຊົດເຊີຍຕໍຊ
່ າວນາ ສໍາ
ລັບການສູນເສຍພື້ນທີຂ
່ ອງພວກເຂົາ ແລະ ຕ້ອງໃຫ4ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃຫ4ແກ%ເຂົາເຈົາ້ , ແຕ%ກໍ່ມີຫຼາຍກໍ
ລະນີທຊ
ີ່ າວບ້ານພິຈາລະນາວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ%ນມີບໍ່ພຽງພໍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ
້ , ພື້ນທີ່ຕງັ້ ຖິ່ນຖານຄືນໃໝ%ຈາໍ ນວນໜຶ່ງ
ເປັນເຂດພືນ
້ ທີ່ທີ່ມີດິນບໍດ
່ ີ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປູກເຂົ້າ. ລັດຖະບານເອືອ
່ ຍອີງໃສ%ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກບັນດາອົງ
ການ NGOs, ຜູ4ໃຫ4ທຶນທະວີພາຄີ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນໃຫ4
ແກ%ຜູ4ຕັ້ງຖິນ
່ ຖານຄືນໃໝ%, ແຕ%ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍບ
່ ຄ
ໍ່ ອບຄຸມໄດ4ທຸກຂົງເຂດ.
ນອກຈາກນີ,້ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ບັງຄັບກຸ%ມຄົນຊົນເຜົນ
່ ສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງທີບ
່ ໍ່ຖືສາສະໜາພຸດ ໃຫ4ອອກ
ຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກມີຂຈ
ໍ້ າໍ ກັດໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ການປະຕິບັດທາງດ້ານສາສະໜາ (ເບິ່ງຂໍ້ 2.ຄ.).
ການປົ
ລໄພ
້ໄີ ພ
ການປົກປ4ອງຜູ
ງຜູ4ລີ
ການເຂົາ້ ເຖິງສະຖານທີ່ປົກປ4ອງຜູ4ລໄີ້ ພ: ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການປົກປ4ອງຜູ4ລໄີ້ ພ ແລະ ບຸກຄົນໄຮ4ສັນຊາດ. ລັດຖະ
ບານບໍ່ໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ເຂົາ້ ຫາຜູ4ລີ້ໄພ ຫຼື ສະຖານທີ່ລີ້ໄພໄດ4ຢ%າງງ່າຍດາຍ, ແຕ%ໃນທາງປະຕິບັດແມ%ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ4ທີ່
ຈະດໍາເນີນການຕໍ່ກັບແຕ%ລະກໍລະນີ.
ພາກທີ
ພາບໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມຂະບວນການທາງ
ພາກທີ 3. ສິດເສລີພາບໃນການເຂົ
ມຂະບວນການທາງການ
ທາງການເມື
ການເມືອງ
ກົດໝາຍປະຕິເສດພົນລະເມືອງໃນການເລືອກລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາບົນພືນ
້ ຖານການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີອດ
ິ ສະຫຼະ ແລະ
ເປັນທໍາ ທີ່ອີງໃສ%ການລົງຄະແນນສຽງແບບສາກົນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ4ສະແດງຄວາມມຸ4ງມາດປາດ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຖະໜາຂອງຕົນຢ%າງມີເສລີພາບ. ເຖິງແມ%ນວ່າລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານົດລະບົບ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງການບໍລິຫານ, ນິ
ຕິບັນຍັດ ແລະ ຕຸລາການ, ແຕ% ພປປລ ໄດ4ຄວບຄຸມການປົກຄອງ ແລະ ນໍາພາໃນທຸກໆຂັນ
້ ຜ່ານບົດບາດການນໍາພາທີ່ກໍາ
ນົດໄວ4ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ.
ການເລື
ສວ
່ ນຮ່
ການເລືອກຕັ
ກຕັງ້ ແລະ ການມີສ່
ນຮ່ວມໃນ
ມໃນວຽກງານການ
ໃນວຽກງານການເມື
ວຽກງານການເມືອງ
ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ແຕ%ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຮບ
ັ ຮອງເອົາຜູລ
4 ົງສະໝັກທັງໝົດ ສໍາລັບການເລືອກຕັງ້
ທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ລະດັບຊາດ. ຜູ4ລົງສະໝັກບໍຈ
່ າໍ ເປັນຕ້ອງແມ%ນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ແຕ%ປະ
ກົດວ່າ ຜູສ
4 ະໝັກທັງໝົດແມ%ນສະມາຊິກພັກ, ແລະ ພັກ ໄດ4ກວດສອບປະຫວັດຂອງຜູສ
4 ະໝັກທັງໝົດ ລວມທັງຜູສ
4 ະໝັກ
ເລືອກຕັ້ງຂອງສະພາແຫ%ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 20 ມີນາ. ໃນລະຫວ່າງປີ, ສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ລເິ ລີມ
່ ການກະຈາຍອໍານາດຂອງຕົນ
ໂດຍການສ້າງຕັ້ງສະພາຂັນ
້ ແຂວງເຊິງ່ ປະກອບມີສະມາຊິກຈໍານວນ 360 ຄົນທົວ
່ ປະເທດ ເຊິ່ງໄດ4ຖືກຄັດເລືອກຈາກຜູສ
4 ະ
ໝັກທັງໝົດ 508 ຄົນ. ຜູສ
4 ະໝັກທັງໝົດແມ%ນພະນັກງານລັດຖະບານ ຫຼບ
ື ໍ່ ກໍເ່ ປັນສະມາຊິກພັກ.
ສະພາແຫ%ງຊາດ ເປັນຜູ4ເລືອກ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ%ງປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະ
ປະຈໍາສະພາ, ເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແລ4ວຈະອີງໃສ%ການແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ. ນອກຈາກນີ້, ຄະນະປະຈໍາສະພາ
ຍັງເປັນຜູຊ
4 ນ
ີ້ ໍາອົງການບໍລິຫານ ແລະ ຕຸລາການທັງໝົດ, ແລະ ເປັນຜູ4ມອ
ີ ໍານາດແຕ%ພຽງຜູ4ດຽວ ທີ່ຈະແນະນໍາ ແລະ ອອກ
ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ; ແລະ ແຕ%ງຕັ້ງຄະນະກໍາມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ%ງຊາດ ເຊິ່ງມີອໍານາດເໜືອການເລືອກ
ຕັ້ງ ລວມທັງການອະນຸມັດຜູ4ລງົ ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ
ການເລືອກຕັ້ງແຫ%ງຊາດ ບໍ່ຄອ
່ ຍມີຄວາມໂປ%ງໃສ. ສະພາແຫ%ງຊາດອອກແຮງເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຂອງປະຊາ
ຊົນຕໍສ
່ າຂາການບໍລິຫານ, ຍົກຕົວຢ%າງ ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ4ລັດຖະບານປັບປຸງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດສັງຄົມແຫ%ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ4ຕິດຕາມສະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານ. ສະພາຂັນ
້ ແຂວງ ທີ່ຖືກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶນ
້ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫ່ວາງປີ ໄດ4ປະຕິບດ
ັ ງານຄຽງຄູ%ກບ
ັ ສະພາແຫ%ງຊາດໃນລະດັບແຂວງ.
ໂດຍການຊີ້ນໍາຂອງປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ%ງຊາດຈະດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າ
ການຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຢ%າງເປັນທາງການ.
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ: ການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດສໍາລັບສະມາຊິກສະພາແຫ%ງຊາດໄດ4ມຂ
ີ ຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມີ
ນາ. ລັດຖະບານໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ສັງເກດການອິດສະຫຼະ ຕິດຕາມຂະບວນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ. ຜູ4ສັງເກດການຫຼາຍ
ຄົນເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະທູດຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະສື່ມວນຊົນຂອງຕ່າງປະເທດ. ລັດຖະບານເປັນຜູ4ກໍານົດ
ວ່າ ມີສະຖານີເລືອກຕັ້ງໃດແດ% ທີ່ຜູ4ສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົງຢ4ຽມຢາມໄດ4. ໄດ4ມີລາຍງານວ່າບັນດາສະຖານີເລືອກຕັ້ງ
ທີ່ຖືກຄັດເລືອກນັນ
້ ໄດ4ມີການກະກຽມ ແລະ ຈັດແຈງທີ່ດີກວ
່ າສະຖານີທີ່ບໍ່ໄດ4ຖກ
ື ຄັດເລືອກໃຫ4ຖືກສັງເກດການ.
ພັກການເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງ: ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານົດໄວ4ພຽງແຕ%ພັກການເມືອງດຽວ
ຄື ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ພປປລ). ການສ້າງຕັ້ງພັກການເມືອງອື່ນຂຶ້ນມາແມ%ນຜິດກົດໝາຍ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ%ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ: ແມ%ຍິງກໍ່ໄດ4ມີການປະກອບສ່ວນໃຫ4ກັບລັດຖະບານ. ເຖິງວ່າ
80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ%ນອາໄສຢູເ% ຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງເປັນທີເ່ ຂດນາຍບ້ານ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ4ບລ
ໍ ິກຫານ ແລະ ແກ4ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ%ມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ 3 ສ່ວນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຮ້ອຍ ຂອງນາຍບ້ານທີ່ເປັນແມ%ຍິງ. ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ (ສພລ) ແມ%ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ພປປລ ທີ່
ສຸມໃສ%ປະເດັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບແມ%ຍິງ ໂດຍມີຕົວແທນຂອງຕົນຢູໃ% ນທຸກໆຂັ້ນຂອງລັດຖະບານ. ໃນແຕ%ລະບ້ານຢ%າງໜ້ອຍ
ຈະມີສະມາຊິກ ສພລ ໜຶ່ງຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ4ແມ%ຍິງ ຮ່ວມຢູໃ% ນຄະນະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ
ຈະເປັນອາສາສະໝັກ.
ສປປ ລາວ ມີທັງໝົດ 49 ຊົນເຜົາ່ . ການເລືອກຕັ້ງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ໃນເດືອນມັງ
ກອນ ໄດ4ເພີ້ມຈໍານວນສະມາຊິກພັກທີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຈາກ 7 ຂຶ້ນເປັນ 15 ທ່ານ ເຂົ້າໃນຄະນະກໍາມະການສູນ
ກາງພັກ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 69 ທ່ານ, ແລະ ເພີ້ມຈາກ 2 ເປັນ 3 ທ່ານ ເຂົາ້ ໃນກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ
ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 11 ທ່ານ. ສະພາແຫ%ງຊາດມີສະມາຊິກທັງໝົດ 149 ທ່ານ, ໃນນັນ
້ 117 ທ່ານມາຈາກຊົນເຜົ່າ
ລາວ-ໄຕ (ລາວລຸ%ມ) ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົາ່ ສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 30 ທ່ານມາຈາກຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ໃນນັ້ນ 20 ທ່ານມາ
ຈາກຊົນເຜົ່າມອນ-ຂະແມ, 7 ທ່ານມາຈາກຊົນເຜົ່າມົ້ງ-ລູມຽນ ແລະ 4 ທ່ານມາຈາກເຜົ່າຈີນ-ຕິເບດ. ປະທານສະພາແຫ%ງ
ຊາດເອງກໍ່ແມ%ນຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ຈໍານວນລັດຖະມົນຕີທີ່ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ທີ່ນອນໃນສະມາຊິກຄະນະລັດ
ຖະມົນທີ 27 ທ່ານ ໄດ4ເພີ້ມຂຶນ
້ ຈາກ 2 ເປັນ 6 ທ່ານ ລວມທັງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໜຶ່ງທ່ານ. ປະທານອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດກໍ່ແມ%ນຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ.
ພາກທີ 4. ການສໍ
້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ%
ການສໍລາດບັ
ລາດ
ການຂາດຄວາມໂປ%ງໃສໃນລັດຖະບານ
ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ໄດ4ຖືເອົາການຕໍ່ຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ ເປັນເສົາຫຼັກໜຶ່ງໃນການບໍລິຫານງານຂອງເພີ່ນ. ມີລາຍ
ງານວ່າ ໄດ4ມີການປາບປາມການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ. ເຖິງວ່າກົດໝາຍໄດ4ກໍານົດໃຫ4ມີ
ການລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ພະນັກງານຜູ4ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແຕ%ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານມີຄວາມລໍາບາກໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຍັງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດມັກມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເລື້ອຍໆ ໂດຍບໍ່ໄດ4ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ. ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານລັດຕໍ່າຫຼາຍ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈໍາ
ນວນໜຶ່ງເຊັນ
່ ຕໍາຫຼວດມີອໍານາດຫຼາຍ ຈົນສາມາດກະທໍາຜິດໄດ4ຢ%າງງ່າຍດາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຫຼາຍຄົນ ໃຊ4ອໍານາດ
ຂອງຕົນເພື່ອຮັບສິນບົນຈາກພົນລະເມືອງ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮັບຮູ4ໄດ4ວ່າ ໄດ4ມີການຂະຫຍາຍຫຼັກສູດການຮຽນຂອງວິທະ
ຍາຄານປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບແຫ%ງຊາດ ໃຫ4ກວມເອົາປະເດັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼືບໍ່.
ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງ ເຊິ່ງມີອໍານາດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບໃນການກວດສອບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທຸກກະຊວງ ລວມທັງກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ. ເຄີຍມີປະຫວັດ
ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ດໍາເນີນການຈັບກຸມ ແລະ ລົງໂທດພະນັກງານຂັ້ນລຸ%ມຈໍານວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ລັດຖະບານ
ຈາກປະເທດຕ່າງໆໄດ4ສະໜອງ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ4ແກ%ພະນັກງານຂອງອົງການ
ກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ: ສື່ມວນຊົນທີ່ລດ
ັ ຄຸ4ມຄອງໄດ4ລາຍງານຊໍ້າວ່າ ການສໍລ
້ າດບັງຫຼວງທາງການແມ%ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ແລະ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຜູ4ກວດສອບໄດ4ເປີດເຜີຍໂຄງການ “ຜີ” ຈໍານວນ 25 ໂຄງການ ໃນແຂວງອຸ
ດົມໄຊ ເຊິ່ງໄດ4ມີການຈັດສັນງCບປະມານຊໍ້າກັນ ແລະ ໃຊ4ຈາ່ ຍງCບໃນໂຄງການດຽວກັັນ. ມີລາຍງານວ່າ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ໄດ4ຈັບ
ກຸມອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ອະດີດເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຍັງມີພະນັກງານຜູອ
4 ນ
ື່ ໆ ທີ່ກໍາລັງຢູ%ໃນການ
ສືບສວນ. ໃນປີ 2015 ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບທາງການຂອງລັດຖະບານຄາດວ່າ ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ໃນຂັນ
້ ສູນກາງ, ແຂວງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມີການຍັກຍອກເງິນປະມານ 1.2 ລ້ານລ້ານກີບ (149 ລ້ານໂດລາ) ຈາກງCບປະມານລັດຕັ້ງແຕ%ປີ 2012.
ໃນປີ 2014, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ4ຕດ
ັ ສິນລົງໂທດພະນັກງານພະແນກສຶກສາ ແລະ ການເງິນຈໍານວນ 20 ຄົນ ທີ່ແຂວງຫົວພັນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ໃນຂໍ້ຫາຍັກຍອກເງິນຈໍານວນ 21 ຕື້ກີບ (2.6 ລ້ານໂດລາ).
ສື່ມວນຊົນທີ່ລດ
ັ ຖະບານຄຸ4ມຄອງໄດ4ລາຍງານຕື່ມອີກວ່າ ລັດຖະບານໄດ4ສບ
ື ຕໍຄ
່ ນ
ົ້ ຫາ ແລະ ເປີດເຜີຍໂຄງການທີ່ບມ
ໍ່ ີຕວ
ົ
ຕົນ (ໂຄງການຜີ) ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານກີບ ແລະ ຮູບແບບການສໍໂ້ ກງອືນ
່ ໆໃນລະຫວ່າງການສືບສວນການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ໄດ4ກ່າວເຕືອນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ວ່າທັງຜູ4ໃຫ4 ແລະ ຮັບສິນບົນຕ້ອງປະເຊີນກັບການຖືກລົງໂທດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ໄດ4ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການນໍາໃຊ4ມາດຕະການບັງຄັບໃຫ4ເຂັ້ມງວດຂຶນ
້ .
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມນ
ູ ທາງການເງິນ: ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ກາໍ ນົດທາງກົດໝາຍສໍາລັບການເປີດເຜີຍຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານທີ່
ໄດ4ຮບ
ັ ການແຕ%ງຕັ້ງ ຫຼື ຖືກເລືອກຕັ້ງ, ເຖິງວ່ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ4ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຕ້ອງເປີດເຜີຍຊັບ
ສິນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະ ຂອງຜູ4ທີ່ຢູ%ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍຄ
່ ະນະກໍາມາທິການກວດສອບພັກ ກ່ອນ
ທີ່ຈະເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ%ງທີ່ຖືກມອບໝາຍ, ແຕ%ບໍ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ. ຄະນະກວດສອບດັ່ງກ່າວຈະກວດ
ສອບຊັບສິນຂອງພະນັກງານກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການດໍາລົງຕໍາແໜ%ງຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນໃດທີ່ບປ
ໍ່ ະຕິບັດຕາມນະໂຍ
ບາຍນີ້ ຈະຖືກດໍາເນີນຕາມມາດຕະການທີ່ບໍ່ໄດ4ລະບຸໄວ4, ພປປລ ໄດ4ໃຊ4ການຄວບຄຸມໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ສື່
ມວນຊົນ ເພື່ອກີດຂວາງບໍ່ໃຫ4ປະຊາຊົນຕໍານິວິຈານເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ4ສລ
ໍ້ າດບັງຫຼວງທີ່ເປັນສະມາຊິກພັກ. ໃນປີ 2014, ລັດ
ຖະບານໄດ4ປະກາດແຜນການທີ່ກໍານົດໃຫ4ພະນັກງານຂັນ
້ ສູງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າແຈ4ງຊັບສິນຂອງ
ພວກເຂົາຕໍ່ລດ
ັ ຖະບານພາຍໃນໜຶ່ງປີ. ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຂໍກ
້ ໍາ
ນົດນີ້ກບ
ັ ພະນັກງານຂັນ
້ ສູງທັງໝົດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການເກັບກໍາບັນທຶກຕ່າງໆນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຫຼາຍຂົງ
ເຂດ. ການເປີດເຜີຍຊັບສິນນີ້ ຫາກໍ່ເກີດຂຶນ
້ ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັນ
້ ນັບຕັ້ງແຕ%ມກ
ີ ານປະກາດຂອງລັດຖະບານເປັນຕົນ
້ ມາ.
ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານຂອງປະຊາຊົນ: ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ອະນຸຍາດໃຫ4ປະຊາຊົນເຂົາ້ ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະ
ບານ, ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ4ວ, ລັດຖະບານຈະປ4ອງກັນບໍ່ໃຫ4ມີການກະຈາຍທຸກໆຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວພາຍໃນຂອງຕົນ ໂດຍຖືວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປິດລັບເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການພິມເຜີຍແຜ%ເອກະສານທາງກົດໝາຍທັງໝົດໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ
ແລະ ໃຫ4ມີໄລຍະເວລາ 60 ວັນ ສໍາລັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ນີ້ຖືໄດ4ວາ່ ເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມ
ໂປ%ງໃສ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພົນລະເມືອງ ຕໍ່ກັບສິດທິ ແລະ ກົດໝາຍ.
ພາກທີ
ບແມ%
່ແ
ໍ ມ%ນຂອງ
ພາກທີ 5. ທັດສະນະຂອງ
ສະນະຂອງລັ
ຂອງລັດຖະບານຕໍ
ຖະບານຕໍ່ ການກວດສອບ
ການກວດສອບຂອງ
ສອບຂອງອົ
ຂອງອົງການຈັ
ການຈັດຕັງ້ ສາກົ
ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ
ວກັ
ການລະເມີ
ລັດ ກ່ຽວ
ກັບການລະ
ເມີດສິດທິມະນຸດ
ກຸ%ມເຮັດວຽກດ້ານສິດທິມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ ປະຕິບັດການພາຍໃຕ4ການກໍາກັບດູແລຂອງລັດຖະ
ບານ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ4ຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະສືບສວນ ຫຼື ເຜີຍແຜ%ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນ
ກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງສິດທິມະນຸດ.
ລັດຖະບານໄດ4ສົ່ງຄໍາຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ກັບການສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຈາກ
ອົງການສິດທິມະນຸດສາກົນ ເປັນແຕ%ລະໄລຍະ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານຍັງຄົງເຂົາ້ ຮ່ວມເວທີເສວະນາກ່ຽວ
ກັບສິດທິມະນຸດກັບນາໆປະເທດ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄດ4ຮບ
ັ ການອົບຮົມໃນຫົວຂໍສ
້ ົນທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈາກຜູ4ໃຫ4ທຶນສາກົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອືນ
່ ໆ: ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ລັດຖະບານໄດ4ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະ
118 ຂໍ້ ໃນຈໍານວນ 196 ຂໍ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ລະຫວ່າງການທົບທວນສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດສາກົນຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ. ຜູ4ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດອະທິບາຍວ່າ ຂໍ້ສະເໜີແນະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈໍານວນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

78 ຂໍ້ ບໍ່ໄດ4ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນຢ%າງເຕັມທີ່ຈາກລັດຖະບານ. ໃນເດືອນກັນຍາ ກົມສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ກົດໝາຍ
ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ4ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຜູ4ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ເພືອ
່ ເຜີຍແຜ% ແລະ
ອະທິບາຍຢ%າງຈະແຈ4ງວ່າ ລັດຖະບານໄດ4ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະອັນໃດແດ%ພາຍໃຕ4ກນ
ົ ໄກການກວດສອບທາງດ້ານສິດທິ
ມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UPR). ອີງຕາມການໃຫ4ການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລດ
ັ ຜູ4ໜຶ່ງ, 78 ຂໍສ
້ ະເໜີແນະທີ່ບໍ່ຖືກຍອມ
ຮັບເອົານັນ
້ ປະກອບມີບນ
ັ ດາໝວດຍ່ອຍທີ່ບເໍ່ ປັນທີຍ
່ ອມຮັບໄດ4ໂດຍລັດຖະບານ, ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າມີພຽງທາງເລືອກ
ດຽວຄື ຍອມຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດຕໍ່ຂສ
ໍ້ ະເໜີແນະນັ້ນຢ%າງເຕັມທີ່ ໂດຍບໍມ
່ ີການດັດແກ4ໃດໆ, ພວກເຂົາເຈົາ້ ໄດ4ເລືອກເອົາການ
ປະຕິເສດ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຜນ
ູ4 ນ
ັ້ , ຂໍສ
້ ະເໜີແນະທັງ 78 ຂໍ້ນນ
ັ້ ບໍສ
່ ອດຄ່ອງກັບລັດຖະທໍາມະນູນຂອງປະເທດ ແລະ/ຫຼື
ລັດຖະບານຂາດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຂໍສ
້ ະເໜີແນະເຫຼົ່ານັນ
້ .
ໜ່ວຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານ: ລັດຖະບານໄດ4ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີນ
້ ໍາແຫ%ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ
ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານປະເທດ, ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວປະກອບ
ດ້ວຍຕົວແທນຈາກລັດຖະບານ, ສະພາແຫ%ງຊາດ, ອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.
ກົມສົນທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາໃຫ4ແກ%ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ
ແຫ%ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ມີອໍານາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຊີ້ໃຫ4ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການ
ປົກປ4ອງສິດທິມະນຸດ.
ພາກທີ
ພາກທີ 6. ການຈໍາແນກ
ແນກ, ການລະເມີ
ການລະເມີດສິດທິທາງສັ
າງສັງຄົມ ແລະ ການຄ້
ການຄ້າມະນຸດ
ແມ%ຍງິ
ການຂົ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາ ແລະ ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ: ກົດໝາຍກໍານົດການຂົ່ມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາແມ%ນ
ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຕ້ອງຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ%ສາມຫາຫ້າປີ. ບາງກໍລະນີກໍ່ອາດຈະຖືກຕັດສິນໃຫ4ລົງໂທດຜູ4
ກະທໍາຜິດດົນກວ່ານັ້ນຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະມີການຕັດສິນປະຫານຊີວດ
ິ ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ4ຕົກເປັນເຫຍື່ອຫາກມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ
18 ປີ, ຫຼື ຜູ4ຕົກເປັນເຫຍື່ອຫາກໄດ4ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. ໃນກໍລະນີຕັດສິນຄະດີຂົ່ມຂືນຢູຂ
% ນ
ັ້ ສານ, ຕາມ
ປົກກະຕິ ຈໍາເລີຍຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຕັ້ງແຕ%ສາມປີ ໄປຈົນເຖິງປະຫານຊີວດ
ິ . ມີລາຍງານກ່ຽວ
ກັບການຂົ່ມຂືນຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ4ສັງເກດການເຊືອ
່ ວ່າ ອາດຈະບໍ່ໄດ4ຖືກລາຍງານ. ພາຍໃນປະເທດບໍ່ມີ
ຖານຂໍ້ມູນດ້ານອາຊະຍາກໍາແຫ%ງຊາດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ4ເປີດເຜີຍສະຖິຕິດ້ານອາຊະຍາກໍາ.
ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ%ນຜິດກົດໝາຍ, ແຕ%ກໍ່ບມ
ໍ່ ີກົດໝາຍປົກປ4ອງການຂົ່ມຂືນລະຫວ່າງຄູສ
% າມີພັນລະ
ຍາ ແລະ ບໍຄ
່ ່ອຍຈະມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກວ່າປະເດັນດັ່ງກ່າວຍັງຖືເປັນ
ມົນທິນທາງສັງຄົມ. ການລົງໂທດຕໍ່ຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ລວມທັງການບັງຄັບຂືນໃຈ,
ການທໍລະມານ ແລະ ການບັງຄັບຜູ4ອື່ນໃຫ4ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ປາດຖະໜາ ອາດຈະມີການລົງໂທດ ທັງປັບໄໝ
ແລະ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການຍົກເວັນ
້ ການຕັດອິດສະຫຼະພາບຄະດີທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນກໍລະນີທີ່
ບໍມ
່ ີການບາດເຈັບ ຫຼື ການສູນເສຍທາງກາຍຍະພາບທີ່ບຮ
ໍ່ ນ
ຸ ແຮງ.
ໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂນ
ຶ້ ກັບລັດຖະບານ (NGOs), ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ4ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແມ%ຍິງທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. ສູນໃຫ4ຄໍາປຶກສາ
ແລະ ປົກປ4ອງແມ%ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ4ເປີດການບໍລິການສາຍດ່ວນທົວ
່ ປະເທດ ເພື່ອໃຫ4ບຸກ
ຄົນສາມາດໂທລາຍງານສະພາບການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂໍຮັບຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບໄດ4. ອີງຕາມອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານອົງການໜຶ່ງ ທີ່ໄດ4ຈດ
ັ ຕັ້ງໂຄງການສູນພັກພິງສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີທີ່ພັກພາອາ
ໄສໃຫ4ຮວ
ູ4 ່າ ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ%ນ ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍໜຶ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍໜີອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ມາອາໄສ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຢູ%ຕາມຂ້າງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ: ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ກໍານົດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແຕ%ການສະ
ແດງພຶດຕິກໍາທາງເພດທີ່ບເໍ່ ໝາະສົມ ຕໍ່ຜູ4ອື່ນຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖືກລົງໂທດດ້ວຍການຕັດ
ອິດສະຫຼະພາບ ແຕ%ຫົກເດືອນຫາສາມປີ. ຜູ4ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດບໍຄ
່ ອ
່ ຍລາຍງານ ແລະ ມັນ
ກໍ່ເປັນການຍາກທີ່ຈະປະເມີນໄດ4.
ສິດທິທາງດ້ານການຈະເລີນພັນ: ຄູ%ຜົວເມຍ ແລະ ບຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຈໍານວນ, ຄວາມຫ່າງ ແລະ
ຊ່ວງເວລາໃນການມີລູກ, ຄວບຄຸມສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວໂດຍບໍມ
່ ີການຈໍາແນກ, ບັງຄັບຄູ%ເຂັນ ຫຼື ໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງ. ການເຂົ້າ
ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄຸມກໍາເນີດ ຕາມທໍາມະດາແລ4ວແມ%ນສາມາດເປັນໄປໄດ4 ເຖິງແມ%ນວ່າ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃນການຄຸມກໍາເນີດ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງບໍທ
່ ັນມີຢ%າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງ
ມີລາຄາແພງຫຼາຍ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນຄາດຄະເນວ່າ 47% ຂອງແມ%ຍິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15
ແລະ 49 ປີ ແມ%ນໃຊ4ວິທກ
ີ ານຄຸມກໍາເນີດແບບທັນສະໄໝ ແລະ 17% ຂອງແມ%ຍິງໃນເກນອາຍຸໄວຈະເລີນພັນແມ%ນບໍ່
ໄດ4ວາງແຜນຄອບຄົວ.
ນັບຕັ້ງແຕ%ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ລາວ ໄດ4ຫດຈໍານວນການເສຍຊີວດ
ິ ຂອງແມ%ລົງເຖິງ 78 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງຢ%າງໃດ
ກໍ່ຕາມ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2015 ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງມານດາຍັງຄົງຢູ%
ໃນລະດັບສູງຄື ມີມານດາຈໍານວນ 197 ເສຍຊີວິດຕໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊວ
ີ ິດ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ
ຂອງແມ%ແມ%ນ 1 ໃນ 150. ພາວະຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກຍັງຄົງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍໃນການເສຍຊີວດຂອງແມ%ຍິງໃນໄວ
ຈະເລີນພັນ ທັງນີ້ແມ%ນເນືອ
່ ງມາຈາກການເຂົ້າບໍ່ເຖິງການຝາກທ້ອງ ແລະ ການດູແລໃນເວລາເກີດລູກ, ນອກຈາກນັ້ນ
ອາດເນື່ອງມາຈາກອັດຕາການຖືພາໃນໄວໜຸ%ມທີ່ສູງ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ (UNFPA), ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພຽງແຕ% 42 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກີດ
ລູກ ແລະ ມີພຽງສຸກສາລາຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໄດ4ຮັບການປະກອບອຸປະກອນເພືອ
່ ຊ່ວຍແກ4ໄຂກໍລະນີເກີດລູກສຸກເສີນ
ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາບ້ານນ້ອຍໃນເຂດຫ່າງໄກ, ບໍ່ມີແພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ອັດຕາການເກີດລູກໃນໄວໜຸ%ມ
ຍັງຄົງຢູ%ໃນລະດັບສູງຄື 94 ຕໍ່ 1,000 ຄົນທີ່ຢູ%ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 19 ປີ. ແລະ ອົງການ UNFPA ຍັງໄດ4ລາຍ
ງານອີກວ່າ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການແພດສໍາລັບໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ%ນມີ
ຄວາມຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະແມ%ນສໍາລັບໄວໜຸ%ມທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕ%ງງານ.
ການຈໍາແນກ: ກົດໝາຍກໍານົດສິດທິເທົ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແຕ%ໃນບາງພື້ນທີ່ທີ່ລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ມີທັດສະນະຄະຕິດັ້ງເດີມ ແລະ ການປະພຶດປະຕິບັດຂອງສັງຄົມທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ຍັງເຮັດໃຫ4ແມ%
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຕົກຢູໃ% ນຕໍາແໜ%ງຮອງລົງມາ ເຊິ່ງນີເ້ ປັນການກີດກັ້ນພວກເຂົາເຈົາ້ ບໍ່ໃຫ4ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ
ໃນການເຂົາ້ ເຖິງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໂອກາດດ້ານທຸລະກິດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ. ກົດ
ໝາຍຍັງຫ້າມການຈໍາແນກໃນການແຕ%ງງານ ແລະ ການສືບທອດມໍລະດົກ, ເຖິງແມ%ນວ່າ ລະດັບການຈໍາແນກທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາຕ່າງໆຕໍ່ກັບແມ%ຍງິ ຍັງຄົງປະກົດມີຢູ%
ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈໍາແນກໃນລັກສະນະນີມ
້ ັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນ
ບາງຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ%ຕາມພູດອຍ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ4ເທົ່າທຽມກັບວຽກທີ່ເຮັດ (ເບິ່ງຂໍ້ 7.ງ.)
ສະຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ໄດ4ດໍາເນີນການຢ%າງກວ້າງຂວາງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຖານະຂອງແມ%ຍິງໃນສັງຄົມ, ລວມທັງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຫຼາຍໂຄງການ ເພື່ອສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດຂອງແມ%ຍິງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງມີປະສິດທິຜົນດີ
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ມີແມ%ຍິງຫຼາຍຄົນໄດ4ດໍາລົງຕໍາແໜ%ງໃນລະດັບຕໍາແໜ%ງທີ່ສາມາດດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈໃນໜ່ວຍງານ
ລາຊະການ ແລະ ທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ເຫັນໄດ4ວ່າໃນລະດັບຕົວເມືອງ ລາຍໄດ4ຂອງແມ%ຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ%ນສູງກວ່າຜູ4
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຊາຍ. ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຍັງຄົງສືບຕໍສ
່ ົ່ງຜົນກະທົບແກ%ແມ%ຍິງຢ%າງບໍສ
່ ົມສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ໃນຂະນະທີ່ແມ%ຍິງໃນຊົນນະບົດເປັນຜູ4ແບກຫາບຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພາລະທາງ
ການຜະລິດກະສິກໍາທັງໝົດ, ແຕ%ພາລະທາງດ້ານວຽກເຮືອນວຽກຊານ ແລະ ການເບິ່ງແຍງລູກໆ ກໍ່ຍັງຕົກເປັນພັນທະ
ຕົ້ນຕໍຂອງແມ%ຍິງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໜ່ວຍງານຂັນ
້ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັນ
້ ບ້ານຂອງຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະບານດ້ານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ%ຍິງ ມີອໍາ
ນາດໃນການພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານ ເພື່ອລົບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກ ແລະ ເລືອກປະຕິບັດຕໍແ
່ ມ%ຍິງ.
ເດັກນ້ອຍ
ການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ: ບໍວ
່ ່າຈະເກີດຢູໃ% ສກໍ່ຕາມ, ເດັກນ້ອຍຈະໄດ4ຮບ
ັ ສິດໃນການເປັນພົນລະເມືອງຖ້າວ່າ ທັງພໍ່
ແລະ ແມ% ຫາກເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ. ເດັກທີ່ເກີດຈາກພໍ່ ຫຼື ແມ% ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດ ກໍ່ຈະໄດ4ຮັບ
ສິດເປັນພົນລະເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼືວ່າ ຖ້າເດັກຫາກເກີດຢູນ
% ອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ%ວ່າ ພໍ່ຫຼືແມ% ຫາກມີທີ່ຢູ%ຖາ
ວອນໃນປະເທດ. ພໍ່ແມ%ບໍ່ໄດ4ຂຶ້ນທະບຽນການເກີດໃຫ4ແກ%ເດັກທີ່ເກີດໃໝ%ໝົດທຸກຄົນໃນທັນທີທັນໃດ. ໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ, ນາຍບ້ານຈະເປັນຜູ4ລົງທະບຽນການເກີດໃຫ4ເດັກເກີດໃໝ% ແລະ ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຈະເພີ່ມ ຊື່
ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດ ຂອງເດັກລົງໃນປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ. ທຸກຄອບຄົວຕ້ອງມີປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ. ຖ້າວ່າພໍ່ແມ%ຫາກບໍ່ທັນ
ໄດ4ຂນ
ຶ້ ທະບຽນລູກຂອງຕົນໃນເວລາເກີດ, ພວກເຂົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທີເ່ ພີ່ມຊືລ
່ ູກຂອງຕົນເຂົ້າໃນປຶ້ມສໍາມະໂນ
ຕາມພາຍຫຼັງໄດ4.
ການສຶກສາ: ການສຶກສາຖືວ່າເປັນພາກບັງຄັບ ແລະ ບໍ່ໄດ4ເສຍຄ່າຮຽນຈົນຈົບຊັນ
້ ປະຖົມປີທີຫ້າ, ແຕ%ການຂາດແຄນຄູ
ສອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງຊ່ວຍພໍ່ແມ%ໃນວຽກໄຮ%ນາຮົ້ວສວນ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງກີດກັນ
້ ເດັກນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ໃຫ4ເຂົ້າຮຽນ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ%າງຊັດເຈນໃນການໄດ4ຮັບໂອ
ກາດທາງການສຶກສາລະຫວ່າງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ເຖິງແມ%ນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານແມ%ນເຮັດໃຫ4ກຸ%ມຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ຮັບຮູ4ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາຕໍ່ເດັກນ້ອຍທັງໝົດ, ແຕ%ຍັງມີກຸ%ມ
ຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍບາງສ່ວນທີ່ຍັງຄິດວ່າ ການສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງແມ%ນບໍ່ມຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ
ຫຍັງ. ເຖິງແມ%ນວ່າຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍມີການຫດລົງຢ%າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ%ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງ
ຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າເດັກຊາຍ. ໂດຍລວມແລ4ວ, ມີ 17% ຂອງເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ ບໍ່ໄດ4ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເມື່ອທຽບໃສ%
ເດັກຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນແມ%ນມີ 11% ທີ່ບໍ່ໄດ4ເຂົ້າຮຽນ. ອີງຕາມຂໍ້ມນ
ູ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ-ກອງທຶນ
ສໍາລັບເດັກ, ໃນຂະນະທີ່ 78.7% ຂອງແມ%ຍິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 24 ປີ ແມ%ນອ່ານອອກຂຽນໄດ4, ທຽບກັບຜູ4
ຊາຍໃນເກນອາຍຸດຽວກັນ ທີ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ4ແມ%ນ 89.2%. ຕໍ່ກັບການເພີ່ມທະວີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະ
ຖົມຂອງເດັກຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ລັດຖະບານໄດ4ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫໍພັກສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ: ກົດໝາຍຫ້າມການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຜູ4ກະທໍາຜິດຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ
ແລະ ຖ້າເປັນກໍລະນີທຮ
ີ່ ້າຍແຮງ ກໍ່ຈະໄດ4ຮັບມາດຕະການລົງໂທດທີ່ບໍ່ໄດ4ລະບຸໄວ4. ອີງຕາມການລາຍງານເບື້ອງຕົນຂອງ
ການສໍາຫຼວດການໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ທີ່ເຜີຍແຜ%ໃນເດືອນພຶດ
ສະພາ, ປະມານ 10% ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ4ຮັບຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, 17% ຖືກ
ໃຊ4ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ 21% ໄດ4ຮບ
ັ ຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຈິດ ໃຈ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຄະນະກໍາມະການຊີນ
້ ໍາແຫ%ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ໃນປີ 2015, 54% ຂອງຜູ4ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດແມ%ນເພດຍິງ ແລະ ຫຼາຍກ່ວາ 42% ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 18 ປີ. ມີຈໍານວນຜູ4ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
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ຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍກ່ວາ 300 ຄົນ ໄດ4ຖືກລະບຸ ແລະ ຮັບຮູ4ໃນລະຫ່ວາງປີ.
ການແຕ%ງດອງກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການບັງຄັບໃຫ4ແຕ%ງດອງ: ອີງຕາມກົດໝາຍກໍານົດອາຍຸນ້ອຍສຸດຂອງການແຕ%ງ
ດອງແມ%ນ 18 ປີ ສໍາລັບຜູ4ຍິງ ແລະ ຜູ4ຊາຍ, ແຕ%ກົດໝາຍກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ4ມີການແຕ%ງດອງກ່ອນ 15 ປີ ຖ້າມີການຍິນ
ຍອມຈາກຜູປ
4 ົກຄອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ%ນໃນກໍລະນີທີ່ຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ. ໂດຍສະເລ%ຍແລ4ວ 35% ຂອງຜູ4ຍິງ
ແມ%ນແຕ%ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ມີ 9% ທີ່ແຕ%ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ. ການປະຕິບັດນີສ
້ ວ
່ ນຫຼາຍແມ%ນເຫັນໄດ4
ໃນກຸ%ມຊົນເຜົ່າສະເພາະໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃນບັນດາຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ.
ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດຈາກເດັກ:
ອາຍຸທີ່ສາມາດໃຫ4ຄວາມຍິນຍອມພ້ອມໃຈໃນການມີເພດສໍາພັນ
ດ້ວຍຕົນເອງແມ%ນ 15 ປີ. ກົດໝາຍບໍມ
່ ີບ ດ
ົ ລົງໂທດສໍາລັບໂສເພນີເດັກ, ແຕ%ກົດໝາຍກໍານົດການປັບໄໝ ແລະ ລົງ
ໂທດຕໍ່ຜູ4ທີ່ຮ່ວມເພດກັບເດັກນ້ອຍ (ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ) ໂດຍຈະຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ%ໜຶ່ງຫາຫ້າປີ ແລະ ຖືກປັບ
ໄໝຈໍານວນ 500,000 ຫາ 3 ລ້ານກີບ (ປະມານ 62 ຫາ 370 ໂດລາ ). ກົດໝາຍບໍໄ່ ດ4ກໍານົດວ່າ ການຮ່ວມເພດກັບ
ເດັກທີບ
່ ໍ່ທັນເຖິງອາຍຸ ແຕ%ເດັກໃຫ4ຄວາມຍິນຍອມວ່າແມ%ນອາດຊະຍາກໍາ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການຮ່ວມເພດກັບເດັກ
ແລະ ການຂົ່ມຂືນບຸກຄົນອືນ
່ . ການລົງໂທດຕໍ່ຜູ4ກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບສື່ລາມົກເດັກນ້ອຍ ແມ%ນບໍແ
່ ຕກຕ່າງຈາກສື່ລາມົກ
ທົ່ວໆໄປ, ການຕັດສິນລົງໂທດແມ%ນຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ%ສາມເດືອນຫາໜຶ່ງປີ ແລະ ປັບໄໝແຕ% 50,000 ຫາ
200,000 ກີບ (6 ຫາ 24 ໂດລາ).
ການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ%າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄຽງຄູກ
% ັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອມີເພດສໍາ
ພັນກັບເດັກ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ4 ເຮັດໃຫ4ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ເພີ່ມທະວີການຫາວິທກ
ີ ານເພື່ອປ4ອງກັນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອ
ມີເພດສໍາພັນກັບເດັກ. ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫດຜ່ອນການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການໃນການ
ຊື-້ ຂາຍການບໍລິການທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການກວດຄົນ
້ ເປັນແຕ%ລະໄລຍະ ແລະ ຜ່ານການສໍາມະນາອົບຮົມຕ່າງໆ ພ້ອມ
ທັງໃຫ4ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ%ຜູ4ເຄາະຮ້າຍ ໃຫ4ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານແຫ%ງຊາດໄລຍະຍາວ. ລັດຖະບານໄດ4ຮ່ວມກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂນ
ຶ້ ກັບລັດຖະບານ ຈັດການສໍາມະນາຂຶນ
້ ເພື່ອອົບຮົມພະນັກງານພະແນກທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ໂຮງ ແຮມ
ສາກົນຫຼາຍໆແຫ%ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງວາງສະແດງໂປສເຕີ້ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອການຄ້າປະເວນີເດັກ.
ການລັກພາຕົວເດັກຂ້າມຊາດ: ປະເທດນີບ
້ ໍ່ໄດ4ເປັນສະມາຊິກຂອງອານຸສນ
ັ ຍາກຸງເຮກ ປີ 1980 ວ່າດ້ວຍການລັກພາຕົວ
ເດັກຂ້າມຊາດ. ເບິ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບການລັກພາຕົວ
ລູກຂ້າມຊາດໂດຍພໍ່ ຫຼື ແມ% ທີ່ເວັບໄຊ໌
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.
ການຕໍ
ການຕໍ່ຕາ້ ນຊາວ
ນຊາວຢິ
ຊາວຢິວ:
ບໍມ
່ ີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊຸມຊົນຊາວຢິວອາໄສຢູໃ% ນປະເທດ, ແລະ ບໍມ
່ ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄືອ
່ ນໄຫວທີ່ເປັນການຕໍ່
ຕ້ານຊາວຢິວ.
ການຄ້
ການຄ້າມະນຸດ
ເບິ່ງ ລາຍງານການຄ້າມະນຸດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ເວັບໄຊ໌
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຄົນພິການ
ເຖິງວ່າ ລັດຖະທໍາມະນູນໄດ4ກໍານົດການປົກປ4ອງພົນລະເມືອງຈາກການຖືກແບ%ງແຍກ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ລະບຸລະອຽດວ່າ ການ
ປົກປ4ອງດັ່ງກ່າວ ຈະນໍາໃຊ4ສະເພາະກັບຄົນພິການໃນທຸກຮູບແບບ, ແຕ%ຂໍ້ກໍານົດ ທີ່ປະກາດນໍາໃຊ4ໂດຍກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ%ງຊາດເພື່ອຄົນພິການໄດ4ພະຍາຍາມປົກປ4ອງກຸ%ມຄົນດັ່ງກ່າວ
ຈາກການຖືກຈໍາແນກ. ມີດໍາລັດທີ່ກວມເອົາການຈໍາແນກບຸກຄົນໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການສຶກສາ, ການເດີນທາງ
ທາງອາກາດ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມອື່ນໆ, ການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດ. ແຕ%ເຖິງ
ຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົາ້ ໜ້າທີ່ກໍ່ບຄ
ໍ່ ອ
່ ຍບັງຄັບໃຊ4ຂກ
ໍ້ ໍານົດເຫຼົ່ານີ.້
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການປົກປ4ອງສິດທິຂອງຄົນພິການ. ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກກໍ່ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການແກ4ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນພິການ.
ເນືອ
່ ງຈາກວ່າຄົນພິການສ່ວນໃຫຍ່ ແມ%ນມີຜົນມາຈາກອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍທ
່ ັນແຕກ,
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ4ສບ
ື ຕໍປ
່ ະຕິບັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫານີຢ
້ %າງເອົາຈິງເອົາຈັງ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນການໃຫ4ຄວາມ
ຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວຍັງເປີດສູນຜະລິດອົງຄະທຽມ ແລະ
ເຄືອ
່ ງຄໍ້າຊູ (COPE) ທີ່ສະໜອງແຂນຂາທຽມ, ແກ4ໄຂບັນຫາຕີນຄົດງໍ, ແລະ ໃຫ4ການສຶກສາແກ%ຄນ
ົ ຫູໜວກຕາບອດ
ນໍາອີກ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກົດໝາຍກໍານົດວ່າໂຄງການກໍ່ສາ້ ງທັງໝົດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງປີ 2009
ຕ້ອງເພີ່ມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ4ແກ%ຄນ
ົ ພິການ ແລະ ຜູ4ສູງອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງອາຄານ, ຖະ
ໜົນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ. ກົດໝາຍບໍໄ່ ດ4ກໍານົດການສ້າງທາງເຂົາ້ ສໍາລັບຄົນພິການໃນອາຄານທີ່ສ້າງຂຶ້ນ
ກ່ອນປີທີ່ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ແຕ%ວ່າຂໍກ
້ ໍານົດຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົ່ງຜົນໃຫ4ມີການກໍ່
ສ້າງທາງຍ່າງທີ່ຮາບພຽງເພີ່ມຢູ%ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ.
ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງ,
ແຕ%ການຂາດຊັບພະຍາກອນສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄດ4ສົ່ງຜົນໃຫ4ການປົວແປງອາຄານທັງໝົດຊັກຊ້າ ແລະ ຂໍຈ
້ ໍາກັດທາງ
ດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງພາກລັດນັ້ນໄດ4ກາຍເປັນສິ່ງກີດກັນ
້ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ.
ລັດຖະບານ ໄດ4ສບ
ື ຕໍ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕົນ ເພືອ
່ ປົກປ4ອງສິດທິຂອງເດັກພິການ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ4ເຂົາ
ເຈົາ້ ໄດ4ຮຽນໜັງສືຢໃູ% ນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ%ກບ
ັ ເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປໃນທົວ
່ ປະເທດ. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການລາວ ເຊິ່ງ
ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບຂ
ໍ່ ນ
ຶ້ ກັບລັດຖະບານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍກໍລະນີທເີ່ ດັກພິການບໍໄ່ ດ4ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາພິເສດທີ່
ແຍກຕ່າງຫາກ.
ມີຂໍ້ມນ
ູ ພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບການຈໍາແນກໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ເຖິງວ່າແນວນັນ
້ ຍັງມີການລາຍງານທີ່ວ່າ ບາງຄັ້ງຄາວ
ຄົນພິການກໍ່ພບ
ົ ຄວາມຫຍຸ4ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັນ
້ ພື້ນຖານ ແລະ ການຫາວຽກເຮັດງານທໍາ.
ສັນຊາດ/
້ ຊາດ/
ຊາດ/ເຊືອ
ຊາດ/ຊົນເຜົາ່ ສ່ວນນ້
ນນ້ອຍ
ກົດໝາຍກໍານົດສິດເທົ່າທຽມສໍາລັບພົນລະເມືອງທຸກຊົນເຜົ່າ ແລະ ຫ້າມການຈໍາແນກຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນທຸກຮູບແບບ ລວມ
ທັງດ້ານການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຄົງປະກົດມີການຈໍາແນກທາງສັງຄົມເກີດ
ຂຶ້ນຢູ.% ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັນ
້ , ຍັງສືບຕໍມ
່ ີການວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ%ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອ
ຢຸດຕິການຜະລິດກະສິກໍາແບບຖາງປ%າເຮັດໄຮ% ແລະ ການປູກຝິ່ນວ່າ ໃນທາງກັບກັນໄດ4ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ4ແກ%ກຸ%ມຄົນຊົນ
ເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນຢູ%ທາງພາກເໜືອ. ໂຄງການຕ້ອງການໃຫ4ຊາວບ້ານທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ%ນີ້
ປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການເຮັດນາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໃຫຍ່, ປະຖິ້ມປະເພນີການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ໂຄງສ້າງຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາ. ຜູ4ສັງເກດການສາກົນໄດ4ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ລັດຖະບານສົ່ງເສີມໃຫ4ຊາວບ້ານຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ໃໝ%ເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົາ້ ເຖິງຕະຫຼາດ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ການດູແລດ້ານສຸຂະພາບນັນ
້ ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍກວ່າຜົນກະ
ທົບໃນທາງລົບຕໍ່ວິຖີປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົາບໍ່. ກຸ%ມຄົນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ4ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ%, ເປັນຕົ້ນແມ%ນ ຜູທ
4 ີ່ຢູ%ພນ
ື້ ທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງມີສິດສ່ຽງ
ພຽງເລັກໜ້ອຍ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດຈາກພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ໃນບາງເຂດພື້ນທີ່ຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີຫ
່ ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຂາດແຄນ
ທາງດ້ານຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ% ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍໃຫ4ແກ%ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາໃນຕົວ
ເມືອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັນ
່ ການລັກລອບຕັດໄມ4.
ໃນຈໍານວນ 49 ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນທາງການຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຜົ່າມົ້ງເປັນເຜົ່າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ. ມີຄົນ
ເຜົ່າມົ້ງດໍາລົງຕໍາແໜ%ງສໍາຄັນຫຼາຍຕໍາແໜ%ງໃນຂັ້ນລັດຖະບານ ແລະ ພປປລ, ລວມທັງສະມາຊິກກົມການເມືອງສູນກາງ
ພັກໜຶ່ງຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກ ປປລ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄົນເຜົ່າມົ້ງຈໍາ
ນວນໜຶ່ງ ເຊືອ
່ ວ່າເຜົ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຢູຮ
% ່ວມກັນກັບເຜົ່າລາວລຸ%ມໄດ4, ນີເ້ ປັນຄວາມເຊືອ
່ ທີ່ຖືກພັດເປົາ່ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຊືອ
່ ຂອງພວກເຂົາໃນການແບ%ງແຍກດິນແດນ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຕໍ່ຊາດທາງດ້ານການເມືອງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ
້ , ຂັ້ນນໍາ
ພາກລັດຍັງຄົງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ວັດຖຸປະສົງໃນທາງການເມືອງຂອງເຜົ່າມົ້ງບາງຄົນ. ລັດຖະບານໄດ4ສືບຕໍສ
່ ຸມໃສ%ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຈໍາກັດໃສ%ເຂດພື້ນທີ່ອາໄສຂອງເຜົ່າມົ້ງ ເພື່ອແກ4ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານລາຍຮັບຂອງຄົນທີ່ຢູ%
ເຂດຫ່າງໄກ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບຂອງເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.
ຍັງຄົງມີສິ່ງເສດເຫຼືອເລັກໆນ້ອຍໆ ຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງກຸ%ມຄົນເຜົ່າມົ້ງທີ່ກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງCບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາປະກົດໃຫ4ເຫັນຢູໃ% ນປ%າເລິກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ລັດຖະບານຍັງຄົງສືບຕໍ່ຫດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຕົນ ໃນການຕໍ່ສກ
ູ4 ັບກຸ%ມຄົນເຜົ່າມົ້ງເຫຼົ່ານັ້ນຢ%າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໃຫ4ນິລະໂທດສະກໍາແກ%ຜູ4ອົບພະຍົບຈາກ
ກຸ%ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ອອກມາຍອມຈໍານົນ. ແຕ%ເນື່ອງຈາກການປະພຶດໃນອະດີດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ກຸ%ມຄົນເຜົ່າມົ້ງທີ່ອອກ
ມາຍອມຈໍານົນ ແລະ ໄດ4ຮັບນິລະໂທດສະກໍານັ້ນ ກໍຍ
່ ັງສືບຕໍເ່ ປັນເປົ້າສົງໄສ ແລະ ເຝົ້າລະວັງຂອງເຈົາ້ ໜ້າທີ່ ແລະ ໜ່ວຍ
ງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ.%
ການລະເມີ
ຄວາມຮຸນແຮງ ທີເ່ ກີດຈາກຣົດສະນິ
ົ ທາງເພດ
ການລະເມີດທາງສັ
ທາງສັງຄົມ, ການຈໍາແນກ
ແນກ, ແລະ ການໃຊ4
ການໃຊ4ຄວາມຮຸ
ຄວາມ
ສະນິຍມ
ທາງເພດ ແລະ ເອກະ
ລັກທາງເພດ
ທາງເພດ
ບໍມ
່ ີຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ ຫ້າມການຈໍາແນກ ຫຼື ເລືອກປະຕິບດ
ັ ໂດຍອີງໃສ%ຣດ
ົ ສະນິຍົມ ຫຼື ວິຖທ
ີ າງເພດ ຫຼື ເອກະລັກທາງ
ເພດ, ແລະ ກໍ່ບມ
ໍ່ ີການລາຍງານກ່ຽວກັບການແບ%ງແຍກເນື່ອງຈາກປັດໃຈດັ່ງກ່າວ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ4ສັງເກດການ
ເຊືອ
່ ວ່າມົນທິນທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນກັບ ເປັນເຫດໃຫ4ກຸ%ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງຕ້ອງຢັບ
ຢັ້ງການລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການ ຫຼື ກໍລະນີຂອງການລ່ວງລະເມີດດັ່ງກ່າວ.
ບໍ່ມີຜນ
ົ ກະທົບທາງກົດໝາຍຕໍກ
່ ຸ%ມຄົນ ຍິງຮັກຍິງ (ເລສບຽນ), ຊາຍຮັກຊາຍ (ເກ), ຮັກທັງສອງເພດ (ໄບໂອເຊັກຊົວ),
ແລະ ກຸ%ມຄົນແປງເພດ (LGBT) ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອ
່ ນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຮູບແບບອົງກອນ, ແຕ%ລດ
ັ ຖະບານກໍ່
ບໍ່ໄດ4ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານັນ
້ .
ໃນສັງຄົມຂອງຄົນລາວລຸ%ມ,
ເຖິງແມ%ນວ່າຈະມີຄວາມອົດທົນສູງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ%າງກວ້າງຂວາງຂອງກຸ%ມຄົນ
LGBT, ແຕ%ກໍ່ຍັງມີປະກົດການຈໍາແນກ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດກັບກຸ%ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ ໃນການຈ້າງງານ ແລະ ທີ່ຢູ%
ອາໄສ, ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ4ມີຄວາມພະຍາຍາມຈາກທາງພາກລັດໃນການແກ4ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວແຕ%ຢ%າງໃດ. ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນ
ທ້ອງຖິ່ນອະທິບາຍວ່າ ບຸກຄົນໃນກຸ%ມ LGBT ທັງໝົດ ບໍ່ມຸ4ງຫວັງທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງສະໝັກງານກັບລັດຖະບານ ຫຼື
ໜ່ວຍງານເອກະຊົນລະດັບສູງ ເພາະເຂົ້າໃຈດີແລ4ວວ່າ ນາຍຈ້າງບໍ່ຕ້ອງການຈ້າງງານພວກເຂົາ. ລາຍງານຈໍານວນໜຶ່ງລະບຸ
ວ່າ ກຸ%ມຍິງຮັກຍິງ ຈະເປັນກຸ%ມທີ່ຖືກສັງຄົມປະນາມ ແລະ ແບ%ງແຍກຫຼາຍກວ່າ ກຸ%ມຊາຍຮັກຊາຍ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ການປະນາມຂອງສັງຄົມຕໍຜ
່ ທ
ູ4 ມ
ີ່ ເີ ຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດສ໌
ການຄົນ
້ ຄວ້າວິໄຈທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນປີ 2012 ກ່ຽວກັບດັດສະນີການປະນາມຜູທ
4 ີ່ມີເຊືອ
້ ເອັຈໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດສ໌ ພົບ
ວ່າ ການປະນາມທາງສັງຄົມສົ່ງຜົນໃຫ4 14% ຂອງຜູ4ຕອບຄໍາຖາມສໍາຫຼວດ ຕ້ອງປ%ຽນບ່ອນຢູ%ຂອງພວກເຂົາ, 41% ຕົກ
ເປັນເປົ້າຂອງການຊຸບຊິບນິນທາ, 27% ເຄີຍມີປະສົບການຖືກດູຖູກທາງວາຈາ, ແລະ ມີ 5% ລາຍງານວ່າຖືກທໍາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍເນືອ
່ ງຈາກສະຖານະພາບດ້ານເຊື້ອເອຈ໌ໄອວີ. ແມ%ຍິງຈະມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າຜູ4ຊາຍໃນທຸກກໍລະນີຂອງການ
ປະນາມຕໍເ່ ຊື້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ແລະ ອີກ 18% ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍ
ຮັບ ເນືອ
່ ງຈາກການປະນາມຕໍຕ
່ ້ານເຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ4ຕດ
ິ ເຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌
(ໃນລາວ) ໄດ4ໃຫ4ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ%ຜູ4ຕິດເຊື້ອໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງກຸ%ມເພິ່ງພາກັນເອງຈໍານວນ 14 ກຸ%ມ ໃນ 12 ແຂວງ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ4ສບ
ື ຕໍຢ
່ %າງແຂງຂັນໃນການສົ່ງເສີມການຍອມຮັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຜຕ
ູ4 ິດເຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດ
ເອດສ໌ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວສ້າງຄວາມຮັບຮູ4ໃນສັງຄົມ.
ລັດຖະບານໄດ4ດໍາເນີນບາດກ້າວໃນການບັນຈຸບຸກຄົນຮັກຮ່ວມເພດ (ເກ) ແລະ ຄົນແປງເພດເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ
ແລະ ການດໍາເນີນງານແຫ%ງຊາດ ສໍາລັບການປ4ອງກັນເຊື້ອເອຈ໌ໄອວີ/ພະຍາດເອດສ໌. ໃນປີ 2015 ລາວໄດ4ມກ
ີ ານຈັດງານ
ຢຸດຕິການລັງກຽດກຸ%ມຄົນຮັກຮ່ວມເພດ, ຂ້າມເພດ ແລະ ຮັກສອງເພດ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນສາກົນ.
ພາກທີ 7. ສິດທິຂອງຜູ
ຂອງຜູອ
4 ອກແຮງງານ
ຂອງ
ກ. ສິດເສລີພາບໃນ
ພາບໃນການຈັ
່ລອງ
ພາບ
ໃນການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ສິດໃນການ
ໃນການຈັ
ການຈັດຕັງ້ ຂະບວນການຕໍ
ຂະບວນການຕໍລອງ
ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ຜູ4ອອກແຮງງານສາມາດຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມນໍາອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະກອນ. ກົດໝາຍກໍານົດ
ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ຕັ້ງເງື່ອນໄຂສໍາລັບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ກໍານົດວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຕໍ່ລອງຮ່ວມກັນຕ້ອງ
ຖືກສົ່ງໄປຍັງ ອົງການບໍລິຫານແຮງງານເພື່ອກວດກາ. ກົດໝາຍກໍານົດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ແລະ ກໍານົດວ່າແຕ%ລະຝ%າຍ
ສາມາດແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ລວມທັງການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງ, ຄະນະກໍາມະ
ການແກ4ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ%ງ ແລະ ສານ. ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ນັດຢຸດງານໄດ4ພາຍໃຕ4ຂຈ
ໍ້ ໍາກັດສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ກົດໝາຍບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ4ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ຂ້າລາດຊະການ, ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ຈັດ
ຕັ້ງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພາບແຮງງານ. ກົດໝາຍກໍານົດວ່າ ນາຍຈ້າງຈະບໍຂ
່ ັບໄລ%ລກ
ູ ຈ້າງຜູ4ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລູກຈ້າງ ຫຼື
ເປັນຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ ຫຼື ຜູ4ທີ່ຮີບໂຮມ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຮອ
້ ງຮຽນຕໍນ
່ າຍຈ້າງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຂໍຂ
້ ັດແຍ%ງທາງດ້ານແຮງງານ ໂດຍປາສະ
ຈາກການອະນຸຍາດຈາກອົງການບໍລິການແຮງງານກ່ອນ. ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ກໍານົດຢ%າງຊັດເຈນສໍາລັບການຄືນຕໍາແໜ%ງຂອງຜູ4ເຮັດວຽກ
ທີ່ຖືກໄລ%ອອກເນືອ
່ ງຈາກກິດຈະກໍາຂອງສະຫະພັນ. ມີຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການເລືອກປະຕິບດ
ັ ຕໍລ
່ ູກຈ້າງສໍາລັບເຫດ
ຜົນທີ່ບກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບດ
ັ ງານ ເຖິງແມ%ນວ່າບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ຫ້າມຢ%າງຈະແຈ4ງຕໍ່ກບ
ັ ການເລືອກປະຕິບດ
ັ .
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ມີຜອ
ູ4 ອກແຮງງານ 10 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັນ
້ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນແຮງງານໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍ
ກວ່າ. ໃນບ່ອນທີ່ມສ
ີ ະຫະພັນກໍາມະບານຢູ,% ຫົວໜ້າສະຫະພັນຈະເປັນຕົວແທນແຮງງານໄປໃນຕົວ. ທັງຜູ4ທີ່ເປັນຕົວ
ແທນແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ້າສະຫະພັນກໍາມະບານ ຈະເປັນຜູ4ເຈລະຈາຕໍລ
່ ອງກັບນາຍຈ້າງກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ
ຕ່າງໆ ລວມທັງເງືອ
່ ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ການຮັບແຮງງານ, ຄ່າຈ້າງ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ.
ບໍ່ມຂ
ີ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີສ
່ ະໜອງໃຫ4ແກ%ການບັງຄັບໃຊ4ບັນຍັດເສລີພາບໃນການຕັງ້ ສະມາຄົມຂອງກົດໝາຍ
ແຮງງານ, ແລະ ກໍ່ບໍ່ເປັນທີຈ
່ ະແຈ4ງວ່າຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງແຮງງານ ຈະຫຼ້າຊ້າຍືດຍາວ ຫຼື ອຸທອນ. ບົດລົງໂທດຕາມກົດໝາຍສໍາລັບ
ການຝ%າຝືນເສລີພາບແຮງງານໃນການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມລວມມີ ການປັບໄໝ, ຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ແລະ/ຫຼື ເພີກຖອນໃບ
ອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແຕ%ຍັງບໍ່ຖວ
ື ່າພຽງພໍໃນການປ4ອງກັນການລະເມີດ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງແຮງງານທັງໝົດ ບໍ່ໄດ4ເປັນເອກະລາດຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ພັກການເມືອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈະ
ຖືກປະຕິບດ
ັ ພາຍໃນຂອບວຽກຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງຂອງ ພປປລ. ລັດຖະ
ບານລາຍງານວ່າ ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ4ເຊືອ
່ ມໂຍງກັນລະຫວ່າງບັນດາສະຫະພັນທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງບັນດາສາຂາທີ່
ແຍກອອກຕ່າງຫາກຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ໃດໜຶ່ງ ແຕ%ລະບຸວ່າກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດຢ%າງຊັດເຈນ ສໍາລັບຄວາມ
ເຊືອ
່ ມໂຍງໃນລະດັບອຸດສາຫະກໍາ, ລະດັບແຂວງ ຫຼື ລະດັບປະເທດ. ມີລາຍງານກ່ຽວກັບສະຫະພັນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ4ເຊື່ອມ
ໂຍງກັບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ປະກົດມີໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານແສງສະ
ຫວ່າງ ແລະ ການປຸງແຕ%ງກະສິກໍາ. ບໍ່ມລ
ີ າຍງານກ່ຽວກັບການຈໍາແນກ ຫຼື ເລືອກປະຕິບດ
ັ ຕໍສ
່ ະມາຊິກທີ່ມີຄວາມເຊືອ
່ ມ
ໂຍງກັບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ຫຼື ສະຫະພັນອື່ນໆ.
ມີການລາຍງານວ່າ ຂໍຂ
້ ັດແຍ%ງດ້ານແຮງງານບໍຄ
່ ອ
່ ຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕາມປົກກະຕິ ກະຊວງກໍບ
່ ໍ່ໄດ4ບັງຄັບໃຊ4ກດ
ົ ໝາຍແກ4ໄຂ
ຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ%ງ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນການແກ4ໄຂບັນຫາການຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພາກເອກະຊົນ. ຕົວແທນຜູອ
4 ອກແຮງງານ
ແລະ ກຸ%ມແຮງງານສະເພາະກິດພະຍາຍາມແກ4ໄຂຂໍຮ
້ ອ
້ ງຮຽນຕ່າງໆ, ຕາມທີ່ມີລາຍງານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນສະ
ຫະພັນແມ%ຍິງລາວ ແລະ ຜູ4ນໍາຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິນ
່ . ມີຂໍ້ມູນພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຕົວແທນຜູອ
4 ອກ
ແຮງງານ, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼັກຖານວ່າ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ4ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຈລະຈາໂດຍໄດ4ຮບ
ັ ຄ່າແຮງງານທີ່ສູງຂຶນ
້
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ດີຂນ
ຶ້ .
ກົດໝາຍກໍານົດການລົງໂທດຈໍາຄຸກຕັ້ງແຕ%ໜຶ່ງ ຫາ ຫ້າປີ ຕໍ່ຜູ4ທີ່ເຂົາ້ ຮ່ວມອົງກອນໃດໜຶງ່ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງ,
ການເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ການກະທໍາອື່ນໆທີ່ອາດຈະກໍໃ່ ຫ4ເກີດ “ຄວາມວຸນ
4 ວາຍ ຫຼື ຄວາມບໍສ
່ ະຫງCບທາງສັງຄົມ.”
ລັດຖະບານຫ້າມທຸກການເຄືອ
່ ນໄຫວກິດຈະກໍາ ທີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນການທໍາລາຍ ຫຼື ການລວມຕົວປະທ້ວງທີ່ເປັນການ
ສ້າງຄວາມວຸນ
4 ວາຍ, ບໍສ
່ ອດຄ່ອງຕາມບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບປຸງ, ແລະ ຄວາມກຽດຊັງທົ່ວໄປທີຈ
່ ະ
ເປີດການປະເຊີນໜ້າ ສືບຕໍເ່ ຮັດໃຫ4ແຮງງານບໍນ
່ ໍາໃຊ4ສດ
ິ ໃນການປະທ້ວງຂອງຕົນຢ%າງເຕັມທີ່, ບໍ່ມລ
ີ າຍງານທາງການກ່ຽວ
ກັບການປະທ້ວງ.
ຂ. ການຫ້
່ ນໍາໃຊ4ແຮງງານ
ແຮງງານ
ການຫ້າມການບີບບັງຄັບເພືອ
ແຮງ
ກົດໝາຍຫ້າມການບັງຄັບໃຊ4ແຮງງານໃນທຸກຮູບແບບ. ກົດໝາຍຫ້າມຜູ4ວ່າຈ້າງຈາກພາກເອກະຊົນ ບັງຄັບໃຊ4ແຮງງານ
ແລະ ບົດລົງໂທດ ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ, ໃນການນໍາໃຊ4ແຮງງານບັງຄັບແມ%ນລວມມີການປັບໄໝ, ໃຫ4ພັກວຽກ, ຖອດ
ຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ. ບໍມ
່ ີຂໍ້ແນະນໍາການພິຈາລະນາລົງໂທດທີຈ
່ ະແຈ4ງສໍາລັບການລະ
ເມີດຂໍ້ຫ້າມນໍາໃຊ4ແຮງງານບັງຄັບ, ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະມີການດໍາເນີນຄະດີທັງທາງແພ%ງ ແລະ ອາຍາ ສໍາລັບ
ການນໍາໃຊ4ແຮງງານບັງຄັບ. ບົດລົງໂທດສໍາລັບການຄ້າມະນຸດ ລວມທັງການຄ້າແຮງງານແມ%ນຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ% 15
ຫາ 20 ປີ, ປັບໄໝແຕ% 100 ລ້ານ ຫາ 500 ລ້ານກີບ (12,300 ໂດລາ ຫາ 61,500 ໂດລາ), ແລະ ຍຶດຊັບ. ບົດ
ລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດພໍທີ່ຈະສະກັດກັນ
້ ການລ່ວງລະເມີດ. ເນືອ
່ ງຈາກຜູກ
4 ວດກາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມີຈໍາ
ນວນຈໍາກັດ, ລັດຖະບານຈຶ່ງບໍສ
່ າມາດປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ4ກົດໝາຍໄດ4ຢ%າງມີປະສິດທິຜນ
ົ .
ອີງຕາມການລາຍງານກ່ຽວກັບປະສົບການຕົວຈິງ ການສ້າງພື້ນທີ່ຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດ
ໄດ4ນໍາໄປສູ%ການຂັບໄລ%ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ4ເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະກາຍເປັນການຄ້າ
ມະນຸດ. ເມື່ອບໍສ
່ າມາດສືບຕໍກ
່ ານຜະລິດກະສິກໍາແບບດັ້ງເດີມ, ຊາວກະສິກອນຫຼາຍຄົນຊອກຫາການຈ້າງງານແບບແຮງ
ງານລາຍວັນຜ່ານນາຍໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ4ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ (60%) ແມ%ນຜູຍ
4 ິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 18 ປີ ແລະ ຜູ4ທີ່ຕົກ
ເປັນເຫຍື່ອ (35%) ລົງເອີຍດ້ວຍການບັງຄັບໃຫ4ຄາ້ ປະເວນີ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ເບິ່ງບົດລາຍງານຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເວັບໄຊ໌

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.
ຄ. ການຫ້າມໃຊ4ແຮງງານເດັກ ແລະ ເກນອາຍຸຕາໍ່ ສຸດ ສໍາລັບການຈ້າງງານ
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ເດັກນ້ອຍລະຫວ່າງ 14 ຫາ 18 ປີ ເຮັດວຽກໄດ4ບກ
ໍ່ າຍ 8 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້, ເຊິ່ງເປັນວຽກທີ່ບໍ່ອັນຕະ
ລາຍ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ4ງຍາກ. ນາຍຈ້າງອາດຈະຈ້າງເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 14 ປີ ໃຫ4ເຮັດວຽກເບົາໄດ4. ລັດຖະ
ບານຍັງບໍ່ທັນໄດ4ກໍານົດລາຍການວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍເທື່ອ. ບໍ່ມບ
ີ ດ
ົ ບັນຍັດສະເພາະທີລ
່ ະບຸຄວາມຜິດ
ທາງອາຍາຕໍ່ການບັງຄັບເກນເອົາເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮັບໃຊ4ໃນການປະທະທາງດ້ານອາວຸດ. ກົດໝາຍນໍາໃຊ4ໄດ4ກັບວຽກງານທີ່
ພົວພັນກັບການໃຊ4ແຮງງານທີ່ເປັນທາງການເທົ່ານັນ
້ , ບໍ່ໄດ4ກວມເອົາການຈ້າງງານສ່ວນຕົວ ຫຼື ວຽກທີບ
່ ເໍ່ ປັນທາງການ.
ກະຊວງປ4ອງກັນຄວາມສະຫງCບ, ກະຊວງຍຸຕທ
ິ ໍາ ພ້ອມກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບໃນການບັງຄັງໃຊ4ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານເດັກ ລວມທັງໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ແຕ%ການ
ບັງຄັບໃຊ4ກົດໝາຍກໍ່ຍັງບໍທ
່ ັນມີປະສິດທິຜນ
ົ ເນືອ
່ ງຈາກຂາດແຄນຜູ4ກວດກາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືນ
່ ໆ. ກົດໝາຍລະ
ບຸບົດລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ%ສາມເດືອນຫາໜຶ່ງປີ ແລະ ປັບໄໝ ແຕ%ໜຶ່ງລ້ານຫາສອງລ້ານກີບ (125 ຫາ 250
ໂດລາ) ເຊິ່ງບໍໜ
່ ັກພໍທີ່ຈະຢັບຢັ້ງການລ່ວງລະເມີດ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ4ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບດ
ັ
ການເຜີຍແຜ%ຄວາມຮູ4ໃຫ4ປະຊາຊົນ, ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມາທິການແຫ%ງຊາດ ສໍາລັບແມ% ແລະ
ເດັກ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ4, ແລະ ໄດ4ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ ເຊິ່ງຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານແຫ%ງຊາດ
ສໍາລັບການລຶບລ້າງຮູບແບບການນໍາໃຊ4
ແຮງງານເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງທີສ
່ ຸດ ໂດຍຖືກນໍາໃຊ4ໃນປີ 2014.
ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ ທີເ່ ຜີຍແຜ%ໃນປີ 2013 ແລະ ອີງໃສ%ຂໍ້ມນ
ູ ປີ
2010, ປະມານ 90% ຂອງການນໍາໃຊ4ແຮງງານເດັກແມ%ນເກີດຂຶນ
້ ໃນຂົງເຂດວຽກງານກະສິກໍາ, ການປະມົງ, ຫຼື ຂະ
ແໜງປ%າໄມ4 ແລະ ຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານເດັກ ມີສວ
່ ນພົວພັນກັບວຽກງານທີ່ກາໍ ນົດວ່າມີຄວາມອັນຕະ
ລາຍ ເມືອ
່ ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງວຽກ
ໃນສວນ ຫຼື ຮ້ານ ແລະ ທຸລະກິດອືນ
່ ໆຂອງຄອບຄົວ, ແຕ%ແຮງງານເດັກບໍຄ
່ ອ
່ ຍມີໃນພາກວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກໍາ
(ເຊັນ
່ : ໂຮງງານ). ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດັກຜ່ານການຄ້າປະເວນີ (ເບິ່ງພາກທີ 6, ເດັກ
ນ້ອຍ).
ງ. ການຈໍາແນກທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ
ກົດໝາຍ ຫ້າມນາຍຈ້າງຈໍາແນກ ຫຼື ເລືອກປະຕິບດ
ັ ຕໍ່ລກ
ູ ຈ້າງ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຫ້າມ
ທຸກການປະຕິບັດຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຖືວ່າເປັນອຸປະສັກ, ລໍາອຽງ ຫຼື ຈໍາກັດໂອກາດໃນການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້
ຂອງລູກຈ້າງ. ແຕ%ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍບໍໄ່ ດ4ຫ້າມຢ%າງຈະແຈ4ງຕໍ່ການແບ%ງແຍກດ້ານການຈ້າງງານໂດຍອີງໃສ%ເຊືອ
້
ຊາດ, ການຂາດຄວາມສາມາດທາງຮ່າງກາຍ, ພາສາ, ຣົດສະນິຍົມທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ, ແນວຄວາມຄິດທາງ
ການເມືອງ, ສັນຊາດດັ້ງເດີມ ຫຼື ຄວາມເປັນພົນລະເມືອງ, ຕົ້ນກໍາເນີດທາງສັງຄົມ, ອາຍຸ, ພາສາ, ສະຖານະພາບການຕິດ
ເຊືອ
້ ເອຈ໌ໄອວີ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່ອນ
ື່ ໆ.
ກົດໝາຍ ກໍານົດໃຫ4ມີການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຫ້າມການເລືອກປະຕິບດ
ັ ໃນການຈ້າງງານ
ໂດຍອີງໃສ%ສະຖານະພາບການສົມຣົດ ຫຼື ການຖືພາຂອງລູກຈ້າງຜູ4ຍິງ, ແລະ ກົດໝາຍຍັງປົກປ4ອງການຖືກໄລ%ອອກຈາກ
ວຽກເນືອ
່ ງຈາກເຫດຜົນທີກ
່ ່າວມານີ.້
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ບົດລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຕໍ່ກບ
ັ ການຈໍາແນກ ຫຼື ເລືອກປະຕິບດ
ັ ດ້ານການຈ້າງງານແມ%ນລວມມີການປັບໄໝ ແລະ ຈະບໍ່ພິ
ຈາລະນາວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ4ອງການລະເມີດຢ%າງພຽງພໍ. ລັດຖະບານບໍ່ໄດ4ມກ
ີ ານດໍາເນີນການສະເພາະ
ໃດໜຶ່ງເພືອ
່ ປ4ອງກັນການຈໍາແນກ.
ແມ%ຍິງຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານຢ%າງເທົ່າທຽມກັນ.
ຈ. ເງືອ
່ ນໄຂ
່ຍອມຮັບໄດ4
ນໄຂການ
ໄຂການເຮັ
ການເຮັດວຽກທີ
ວຽກທີຍອມຮັ
ໃນປີນ,ີ້
ລັດຖະບານໄດ4ກໍານົດຄ່າຈ້າງຂັນ
້ ຕໍ່າສຸດຕໍ່ເດືອນສໍາລັບລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນທັງໝົດໄວ4ທີ່
900,000 ກີບ (110 ໂດລາ) ຕໍ່ເດືອນ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງກໍານົດໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເບ4ຍລ້ຽງອາຫານ
ຈໍານວນ 50,000 ກີບ (6 ໂດລາ) ຕໍ່ມື້. ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າສຸດສໍາລັບລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດແມ%ນ
1.4 ລ້ານກີບ (170 ໂດລາ) ຕໍ່ເດືອນ. ລັດຖະບານຄາດຄະເນຂີດບັນທັດຖານຄວາມທຸກຍາກແຫ%ງຊາດ ໃນລາຍຮັບສະ
ເລ%ຍທີ່ 1.25 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍວ
່ ນ
ັ . ຄາດວ່າມີພນ
ົ ລະເມືອງປະມານ 18% ດໍາລົງຊີວິດຢູ%ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນບັນທັດຖານຄວາມ
ທຸກຍາກແຫ%ງຊາດ.
ກົດໝາຍກໍານົດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສໍາລັບອາທິດໜຶ່ງບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງ (ສໍາລັບຜູ4ທີ່ເຮັດວຽກຢູໃ% ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່
ເປັນອັນຕະລາຍແມ%ນ 36 ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ຕ້ອງມີມື້ພັກຢ%າງໜ້ອຍໜຶ່ງວັນຕໍອ
່ າທິດ. ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ%ນບໍ່ໃຫ4
ເກີນ 45 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດືອນ, ແລະ ແຕ%ລະຄັ້ງຂອງການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ%ນບໍໃ່ ຫ4ເກີນສາມຊົ່ວໂມງ. ນາຍຈ້າງອາດ
ຈະສະເໜີຕໍ່ກັບລັດຖະບານສໍາລັບການຍົກເວັ້ນ ເຊິ່ງກົດໝາຍໄດ4ກໍານົດວ່າແຮງງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງອະນຸ
ມັດເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄ່າຈ້າງສໍາລັບການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແມ%ນມີອດ
ັ ຕາເພີ່ມຂຶນ
້ ນັບຕັ້ງແຕ% 150 ເຖິງ 300 ເປີເຊັນ
ຂອງຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ. ຜູ4ເຮັດວຽກ ຫຼື ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ4ສນ
ັ ຍາທີມ
່ ີການກໍານົດເວລາ ຫຼື ພາຍໃນໄລຍະເວ
ລາເກີນໜຶ່ງປີ ແລະ ຜູ4ທີ່ເຮັດວຽກຄົບໜຶ່ງປີ ມີສິດໄດ4ຮບ
ັ ວັນພັກປະຈໍາປີຈໍານວນ 15 ວັນຕໍ່ປ.ີ ຕາມທີ່ໄດ4ກໍານົດໄວ4ໃນ
ກົດໝາຍ ສໍາລັບຜູ4ທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ ດັ່ງເຊັນ
່ ການສໍາພັດໂດຍກົງ
ກັບລັງສີ ຫຼື ສໍາພັດກັບພະຍາດຕິດຕໍ່; ການສູດດົມອາຍແກrສ ຫຼື ຄວັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍສ
່ ຂ
ຸ ະພາບ; ສໍາພັດກັບສານເຄມີ
ໂດຍສະເພາະວັດຖຸລະເບີດ; ຜູ4ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂຸມ ຫຼື ໃນອຸໂມງໃຕ4ດິນ; ໃຕ4ນໍ້າ ຫຼື ຢູ%ບອ
່ ນສູງ; ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່
ຮ້ອນ ແລະ ເຢັນຜິດປົກກະຕິ; ຫຼື ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບການນໍາໃຊ4ເຄືອ
່ ງຈັກສັ່ນສະເທືອນ ຈະມີສດ
ິ ໄດ4ຮັບວັນພັກປະຈໍາ
ປີຈໍານວນ 18 ວັນຕໍປ
່ ີ ແລະ ໄດ4ຮັບຄ່າຈ້າງເຕັມຕາມອັດຕາຄ່າຈ້າງປົກກະຕິ.
ກົດໝາຍກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າ ສໍາລັບວຽກທີ່ອັນຕະລາຍ, ແຕ%
ກໍ່ບໍ່ໄດ4ລະບຸການປົກປ4ອງຢ%າງຈະແຈ4ງຕໍ່ສິດທິຂອງຜູ4ເຮັດວຽກທີ່ຈະຍ້າຍອອກຈາກສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍດ້ວຍຕົນ
ເອງ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ4ເຮັດວຽກໄດ4ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວດ
ິ ໃນໜ້າທີ່, ນາຍຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດ
ເຊີຍໃຫ4ແກ%ຜູ4ເຮັດວຽກ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ສົ່ງ
ຜົນໃຫ4ເກີດການບາດເຈັບໜັກຈົນເຖິງແກ%ຊີວດ
ິ ຂອງແຮງງານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ4ແຮງງານຕ້ອງພັກຈາກການເຮັດ
ວຽກເປັນເວລາຢ%າງໜ້ອຍສີວ
່ ນ
ັ ໂດຍສົ່ງລາຍງານໃຫ4ອົງການບໍລິຫານແຮງງານພາຍໃນສາມ ແລະ ສີ່ວນ
ັ ຕາມລໍາດັບ . ກົດ
ໝາຍຍັງໄດ4ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍຈ້າງ ຕໍ່ກັບລູກຈ້າງທີ່ເສຍອົງຄະໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່.
ກົດໝາຍຫ້າມການວ່າຈ້າງແມ%ຍິງທີ່ກາໍ ລັງຖືພາ ແລະ ແມ%ລກ
ູ ອ່ອນ ໃຫ4ເຮັດວຽກທີ່ມຄ
ີ ວາມອັນຕະລາຍຕໍສ
່ ຂ
ຸ ະພາບຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ . ກົດໝາຍກໍານົດໃຫ4ຊັບຊ້ອນພວກຜູຍ
4 ິງທີເ່ ຮັດ
ັ ອາຊີບດັ່ງກ່າວ ໃຫ4ໄປຢູໃ% ນຕໍາແໜ%ງອື່ນທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ອງການການ
ເຮັດວຽກທີ່ຫດລົງ ແລະ ພວກເຂົາຍັງມີສດ
ິ ໄດ4ຮບ
ັ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຊໍາ່ ເກົາ່ .
ກົມຄຸ4ມຄອງແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດກາສະຖານ
ທີ່ເຮັດວຽກ. ພະແນກກວດສອບແຮງງານຂອງກົມດັ່ງກ່າວໄດ4ກໍານົດໃຫ4ເຈົາ້ ໜ້າທີຈ
່ ໍານວນ 341 ຄົນ ຮັບຜິດຊອບໃນ
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ການກວດກາ. ຫຼາຍຄົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ%ນພະນັກງານຂັນ
້ ເມືອງ ຫຼື ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຜູຈ
4 ດ
ັ ການຢ%າງເຕັມຂອບ
ເຂດຕໍກ
່ ັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ. ເຖິງຢ%າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງໄດ4ມອບໝາຍຈໍານວນລູກ
ຈ້າງຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍກ່ວາ ເພື່ອທໍາໜ້າທີ່ເປັນຜູ4ກວດກາແຮງງານສະເພາະ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະລາຍງານ ແລະ ເພີ້ມການ
ຝຶກອົບຮົມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ.້ ກະຊວງໄດ4ລາຍງານວ່າ ໄດ4ມີການເພີ້ມຈໍານວນຂອງການກວດກາຂຶນ
້ ໃນປີນີ້. ທາງ
ກະຊວງໄດ4ລາຍງານວ່າ ມີພຽງຈໍານວນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງຜູ4ກວດກາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບຊາດ. ອີງຕາມຜູ4ສະໜັບສະ
ໜູນແຮງງານ, ບາງຄັ້ງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ (LFTU) ກໍ່ຕ້ອງໄດ4ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານເພື່ອເຂົ້າໄປໃນໂຮງ
ງານຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ4ສົ່ງແຈ4ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການຢ4ຽມຢາມ ເຊິ່ງຜູ4ສະໜັບສະໜູນກ່າວວ່າ ນັ້ນເປັນການບັ່ນ
ທອນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການປົກປ4ອງກໍາມະກອນຜູ4ຍນ
ື່ ຄໍາຮ້ອງທຸກ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ສະຫະພັນກໍາມະ
ບານລາວ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງແຈ4ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການລົງຢ4ຽມຢາມ. ລະບຽບການທີ່ຖືກຜ່ານໃນເດືອນທັນວາ ໄດ4
ກໍານົດຢ%າງຈະແຈ4ງວ່າ ຜູ4ກວດກາມີສິດເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກາດການກວດກາເມືອ
່ ສັງເກດເຫັນ
ການລະເມີດຕໍ່ມາດຕະຖານການເຮັດວຽກທີປ
່ ອດໄພ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ4ນາຍຈ້າງຕ້ອງແກ4ໄຂການລະເມີດດັ່ງກ່າວ
ພາຍໃນເວລາຫົກເດືອນ ຫຼື ຕ້ອງເສຍຄ່າປັບໄໝ. ກົດໝາຍການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາບໍ່ໄດ4ຖືກບັງຄັບໃຊ4ຢາ% ງມີປະສິດທິ
ຜົນ. ກົດໝາຍບໍ່ໄດ4ກໍານົດບົດລົງໂທດຕໍ່ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພໃນການປະກອບອາຊີບ, ແຕ%ອາດຈະລວມມີການຕັກເຕືອນ, ປັບໄໝ, “ສຶກສາອົບຮົມ” ຫຼື ຍຶດໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸ
ລະກິດຊົວ
່ ຄາວ.
ບົດລາຍງານຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ທີ່ເຜີຍແຜ%ໃນເດືອນຕຸລາ 2015 ຄາດຄະເນວ່າ ສ່ວນແບ%ງຂອງການຈ້າງ
ງານໃນພາກເສດຖະກິດທີບ
່ ໍ່ເປັນທາງການ ທີ່ກໍານົດວ່າເປັນວຽກສ່ວນຕົວ ແລະ ວຽກຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມກ
ີ ານຈ່າຍຄ່າຈ້າງຫດ
ລົງຈາກ 90% ໃນປີ 1995 ເປັນ 83.8% ໃນປີ 2010 ເຊິ່ງເປັນປີຫຼ້າສຸດທີ່ມີຂໍ້ມນ
ູ . ເຖິງແມ%ນວ່າກົດໝາຍສາມາດນໍາ
ໃຊ4ໄດ4ກບ
ັ ເສດຖະກິດນອກລະບົບ ແຕ%ລດ
ັ ຖະບານກໍ່ມຄ
ີ ວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດຫຼາຍໃນການບັງຄັບໃຊ4.
ລັດຖະບານບໍຄ
່ ອ
່ ຍບັງຄັບໃຊ4ກດ
ົ ໝາຍຢ%າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນທົ່ວປະເທດມີຜູ4ກວດກາຈໍານວນ 341 ຄົນ, ແລະ ພວກ
ເຂົາສາມາດກວດສອບຈໍານວນໜ່ວຍງານໄດ4ຢາ% ງຈໍາກັດພາຍໃຕ4ຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ. ລັດຖະບານບໍ່ໄດ4ຈ່າຍ
ເງິນໃຫ4ພະນັກງານລັດຖະກອນທັນເວລາ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດືອນຊັກຊ້າເຖິງສາມເດືອນ. ລູກຈ້າງໃນບາງວຽກງານ ໂດຍສະ
ເພາະແມ%ນວຽກກໍ່ສ້າງ ມີລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າຄ່າຈ້າງຂັນ
້ ຕໍ່າສຸດ.
ອົງການແຮງງານສາກົນສັັງເກດອັດຕາສ່ວນຂອງການຈ້າງງານໃນພາກເອກະຊົນໄດ4ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶນ
້ ແລະ ມີແຮງ
ງານປະມານ 30,000 ຄົນ ຖືກຈ້າງງານໃນຂົງເຂດວຽກຕັດຫຍິບ, ແຮງງານທັງໝົດແມ%ນແມ%ຍິງ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ.
ອົງການແຮງງານສາກົນລາຍງານວ່າ ແຮງງານພາກອຸດສາຫະກໍາຕັດຫຍິບທັງໝົດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ%າງຈໍາກັດຕໍສ
່ ດ
ິ ທິຕາມ
ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພັນທະຜູກພັນ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດນີ້ມີຄວາມຫຍຸ4ງຍາກ ລວມທັງການ
ເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍຊົວ
່ ໂມງ ແລະ ການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາແບບບັງຄັບ. ມີກຸ%ມຄົນຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງ ຫຼື ແຮງງານ
ຕ່າງດ້າວທີບ
່ ໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ%ນມາຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ແລະ
ກຸ%ມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຖິນ
່ ຖານເຫຼົ່ານີກ
້ ໍ່ຕົກຢູ%ໃນສະພາບຖືກເອົາປຽບໂດຍນາຍຈ້າງ. ກົດໝາຍກໍານົດການປະຕິບັດຢ%າງ
ເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ກໍ່ບມ
ໍ່ ີການບັນທຶກໃດໆກ່ຽວກັບກໍລະນີຄວາມທ້າທາຍໃນການນໍາໃຊ4ດັ່ງກ່າວ. ແຮງງານຕ່າງດ້າວທີ່ເຂົ້າມາໃນ
ປະເທດຕົ້ນຕໍແມ%ນເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ, ການປູກຝັງ, ຕັດໄມ4, ບ່ອນຫຼິ້ນການພະນັນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາການ
ບໍລິການທີບ
່ ໍ່ເປັນທາງການ ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດການເຮັດວຽກທີ່ລະເມີດຕໍ່ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໃນການເຮັດວຽກ, ຄ່າຈ້າງ ແລະ ເວລາໃນການເຮັດວຽກຖືເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ. ກົດໝາຍກໍານົດອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ແຮງງານຕ່າງດ້າວຕໍ່ໜຶ່ງບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນປະເທດ ສາມາດວ່າຈ້າງແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາ
ໃຊ4ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແຕ%ບໍ່ໄດ4ກໍານົດມາດຕະການປົກປ4ອງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກສະ
ເພາະສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

ຕາມປົກກະຕິແລ4ວ ນາຍຈ້າງໄດ4ເຮັດສໍາເລັດຕາມຂໍ້ກໍານົດໃນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ຄນ
ົ ງານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ
ໃນກໍລະນີທີ່ມີການບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວດ
ິ ໃນຂະນະປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ໃນພາກເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແຕ%ບໍ່ແມ%ນທັງ
ໝົດຂອງພາກທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ບົດລາຍງານປະຈໍາປະເທດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ການດ້ານສິດທິມະນຸດ ປະຈໍາປີ 2016

