
 
 

 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈາໍປ ີ2018 
 
ບດົສະຫ ຸບຫຍໍ ້
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ ມລີະບອບການປກົຄອງແບບພກັດຽວຕາມລດັຖະທໍາມະ 
ນນູ ໂດຍມພີກັການເມອືງດຽວຄ ືພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ພປປລ). ການເລອືກຕັງ້ຄັງ້ຫ າ້ສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ ໄດ ້
ມຂີ ນ້ໃນປ ີ2016 ນັນ້ ເປນັການເລອືກຕັງ້ທີ່ ບ່ໍມເີສລພີາບ ແລະ ເປນັທໍາ. ພປປລ ເປນັຜູຄ້ດັເລອືກເອາົຜູສ້ະໝກັທງັໝດົ, 
ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງຖເືປນັກດົບງັຄບັສໍາລບັພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ຫ ງັການເລອືກຕັງ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ 
ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ເປນັນາຍກົລດັຖະມນົຕຄີນົໃໝ່. 
 
ອໍານາດການປກົຄອງຝ່າຍພນົລະເຮອືນ ຍງັຄງົຮກັສາການຄວບຄຸມຢ່າງມປີະສດິທພິາບເໜອືກາໍລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. 
 
ບນັຫາທີ່ ກ່ຽວພນັກບັສດິທມິະນຸດ ລວມທງັການຄວບຄຸບຕວົໂດຍພະລະການ; ນກັໂທດການເມອືງ; ການກວດສອບສື່ ; 
ການແຊກແຊງຕໍ່ ສດິທໃິນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ ແລະ ເສລພີາບໃນສະມາຄມົ; ຂໍຈ້າໍກດັຕໍ່ ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນ
ການເມອືງ; ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ. 
 
ລດັຖະບານບ່ໍໄດດໍ້າເນນີການໃດໆ ເພື່ ອດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ລງົໂທດພະນກັງານຜູທ້ີ່ ກະທໍາຜດິດາ້ນການລະເມດີສດິທ;ິ ເຈ ົາ້
ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຮກັສາຄວາມສະຫງບົ ມກີານກະທໍາຜດິທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລະເມດີສດິທມິະນຸດ ໂດຍມີ
ການລະເວັນ້ໂທດ.  
 
ພາກທ ີ1. ການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕໍ່ ຄວາມສມົບູນແບບຂອງບຸກຄນົ, ລວມທງັຄວາມເປນັອດິສະຫ ະພາບຈາກ: 
 
ກ. ການກດີກັນ້ການດໍາລງົຊວີດິໂດຍພະລະການ ແລະ ການກະທໍາທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍອື່ ນໆ ຫ  ື ການສງັຫານດວ້ຍ
ແຮງຈງູໃຈທາງການເມອືງ 
 
ບ່ໍມກີານລາຍງານທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດວ່້າ ລດັຖະບານ ຫ  ືຕວົແທນຂອງລດັຖະບານໄດມ້ກີານສງັຫານຊວີດິໂດຍພະລະການ ຫ  ື
ຜດິຕໍ່ ຫ ກັກດົໝາຍ. 
 
ຂ. ການຫາຍສາບສູນ 
 
ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການຫາຍສາບສູນຈາກໜ່ວຍງານພາກລດັ ຫ  ືບນັດາໜ່ວຍງານຕວົແທນຂອງລດັຖະບານ.  
 
ບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ໃດໆກ່ຽວກບັເຫດການລກັພາຕວົ ສມົບດັ ສມົພອນ ຕັງ້ແຕ່ປ ີ 2012, ຜູກ່້ຽວເປນັຜູນ້າໍຂອງອງົການຈດັ 
ຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ມບີດົບາດ ແລະ ເປນັຜູກ້ໍ່ ຕັງ້ສູນຝ ກອບົຮມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລແຫ່ງໜ ່ ງ. ສມົບດັ ສມົພອນ ຖກືພາຕວົໄປ
ໂດຍກຸ່ມຄນົນອກເຄື່ ອງແບບ ພາຍຫ ງັເຫດການທີ່ ເບິ່ ງຄວ່ືາເປນັການຢຸດລດົຂອງຜູກ່້ຽວທີ່ ມກີານກະກຽມໄວໂ້ດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່  
ຕໍາຫ ວດຈະລາຈອນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ລດັຖະບານໄດປ້ະຕເິສດເຖງິການຮບັຮູວ່້າ ຜູກ່້ຽວຢູ່ໃສ, ແລະ ໃຫກ້ານວ່າ ການ
ສບືສວນຍງັຄງົສບືຕໍ່ ດໍາເນນີການ. 
 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຈາໍນວນໜ ່ ງກ່າວອາ້ງວ່າ ໃນເດອືນກລໍະກດົ 2017 ທີ່ ວຽງຈນັ, ໄດມ້ກຸ່ີມຕດິອາວຸດດໍາເນນີການ 
ລກັພາຕວົ ວຸດທພິງົ ກະຊະທໍາຄຸນ, ນກັເຄື່ ອນໄຫວຊາວໄທເຊິ່ ງເປນັທີ່ ຮູກ້ນັດໃີນນາມ ໂກະຕ.ີ ແຕ່ນັນ້ເປນັຕົນ້ມາ, ຜູ ້ກ່ຽວ
ກໍ່ ບ່ໍຖກືພບົເຫນັອກີເລຍີ. ໃນປີ 2016, ໄດມ້ກີານລາຍງານວ່າ ນກັເຄື່ ອນໄຫວອກີຜູໜ້ ່ ງຂອງໄທ, ອດິທພິນົ ສຸກແປນ້, ຫາຍ
ຕວົໄປໃນຂະນະທີ່ ຜູກ່້ຽວເດນີທາງມາວຽງຈນັ ແລະ ກໍ່ ບ່ໍຖກືພບົເຫນັອກີເລຍີ. ລດັຖະບານໄດຖ້ະແຫ ງວ່າ ບ່ໍຮບັຮູກ່້ຽວກບັ
ການລກັພາຕວົຂອງພວກກ່ຽວ ແລະ ກໍ່ ບ່ໍໄດດໍ້າເນນີການສບືສວນ-ສອບສວນຕໍ່ ກບັເລື່ ອງລາວດັ່ ງກ່າວ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການ
ສະເໜຂໍີຈາກທາງລດັຖະບານໄທ ເພື່ ອໃຫດໍ້າເນນີການໃດໆກ່ຽວກບັບນັຫານີ.້ 
 
ຄ. ການທໍລະມານ ແລະ ທາລຸນນະກາໍອື່ ນໆ, ຄວາມໄຮມ້ະນຸດສະທໍາ,ການປະຕບິດັ ຫ  ືການລງົໂທດທີ່ ເສື່ ອມຊາມ 
 
ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານທຸບຕ ີຫ  ືກະທໍາທາລຸນຕໍ່ ບຸກຄນົທີ່ ຖກືຈບັກຸມ, ແລະ ບ່ໍມກີານລາຍ
ງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັໄດດໍ້າເນນີການດັ່ ງກ່າວ.ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຈາໍນວນໜ ່ ງອາ້ງວ່າ ມນີກັໂທດຈາໍນວນໜ ່ ງຖກືທຸບ
ຕ ີຫ  ືຖກືຊອັດດວ້ຍໄຟຟາ້. 
 
ສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ 
 
ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງງກນັຫ າຍໃນ
ແຕ່ລະບ່ອນ, ແລະ ຄຸກບາງແຫ່ງແມ່ນຍງັຄງົມສີະພາບທີ່ ໂຫດຮາ້ຍຢູ່ ເນື່ ອງຈາກຄວາມຂາດເຂນີທາງດາ້ນການສະໜອງ
ສະບຽງອາຫານ, ສະພາບຄວາມແອອດັ ແລະ ການດູແລທາງການແພດທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ. 
 
ສະພາບທາງກາຍະພາບ: ຫອ້ງຂງັໃນຄຸກມຄີວາມແອອດັ. ມລີາຍງານວ່າ ມກີານຄຸມຂງັນກັໂທດເດກັຈາໍນວນໜ ່ ງລວມກບັ
ນກັໂທດຜູໃ້ຫຍ່, ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມສີະຖຕິຢ່ິາງເປນັທາງການ ຫ  ືໜາ້ເຊື່ ອຖໄືດກ່້ຽວກບັປະຊາກອນ ຫ  ືເພດຂອງຜູທ້ີ່ ຖກື
ຄຸມຂງັໃນທົ່ ວປະເທດກໍ່ ຕາມ. ເນື່ ອງຈາກການຂາດເຂນີທາງດາ້ນສະຖານທີ່ , ໄດມ້ກີານຄຸມຂງັຜູຖ້ກືຄວບຄຸມຕວົໄວນ້າໍນກັ 
ໂທດທີ່ ຖກືຕດັສນິແລວ້. ບ່ໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັອດັຕາການເສຍຊວີດິໃນຄຸກ ຫ  ືສູນກກັຂງັ. ຄຸກບາງແຫ່ງຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ຕ້ອ້ງ
ຂງັຈ່າຍຊດົເຊຍີຄນືໃຫກ້ບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສໍາລບັຄ່າອາຫານທີ່ ໃຫນ້ກັໂທດກນິໃນເວລາທີ່ ຖກືກກັຂງັ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ນກັໂທດທີ່
ຖກືຄຸມຂງັໃນຄຸກ ຫ  ືສູນກກັຂງັໃນເຂດຕວົເມອືງ ແມ່ນເຂົາ້ເຖງິສະພາບ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງມີ
ຄວາມຍຸຕທໍິາ ແລະ ດກີວ່າ ຜູທ້ີ່ ຖກືຄຸມຂງັໃນຄຸກນອ້ຍຂັນ້ແຂວງ. 
 
ເຖງິແມ່ນວ່ານກັໂທດທງັໝດົສາມາດເຂົາ້ເຖງິຫອ້ງກວດສຸຂະພາບ ເຊິ່ ງປກົກະຕແິລວ້ຈະແມ່ນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຜູທ້ີ່ ເປນັໝໍ ຫ  ືພະ 
ຍາບານເປນັຜູກ້ວດໃຫ,້ ແຕ່ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງການແພດແມ່ນຂາດເຂນີເລືອ້ຍໆ. ນກັໂທດສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້
ພຽງການດູແລສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານເທົ່ ານັນ້, ການປິ່ ນປວົໂລກໄພໄຂເ້ຈບັທີ່ ຮຸນແຮງແມ່ນບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດ.້ 
ນກັໂທດໄດຮ້ບັການສກັວກັຊນິໃນເວລາທີ່ ເຂົາ້ມາໃນຄຸກທໍາອດິ, ຖາ້ເຈບັປ່ວຍ, ພວກເຂາົຕອ້ງຈ່າຍຄ່າຢາທີ່ ຈາໍເປນັ. ໃນສູນ
ກກັຂງັບາງແຫ່ງ, ນກັໂທດສາມາດສະເໜໃີຫມ້ກີານຈດັແຈງໄວລ່້ວງໜາ້ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົໄດເ້ຂົາ້ຮບັການປິ່ ນປວົຕາມໂຮງ
ໝໍຕ່າງໆທີ່ ເປນັຂອງຕໍາຫ ວດ, ແລະ ໃນກລໍະນສຸີກເສນີ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກໍ່ ຈະສົ່ ງນກັໂທດໄປຍງັໂຮງໝໍເຫ ົ່ ານັນ້. 
 
ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ: ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບໃນການຕດິຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ 
ສູນກກັຂງັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫນ້ກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຕວົ ສົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກໄປຍງັໜ່ວຍງານຕຸລາການ ໂດຍບ່ໍມກີານ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ກວດກາຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ສົ່ ງໄປ ແລະ ພວກເຂາົສາມາດສະເໜໃີຫມ້ກີານສບືສວນ-ສອບສວນຕໍ່ ກບັຂໍກ່້າວຫາທີ່ ມຄີວາມໜາ້
ເຊື່ ອຖ ືກ່ຽວກບັສະພາບທີ່ ໄຮມ້ະນຸດສະທໍາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບ່ໍມລີາຍງານວ່າ ນກັໂທດ, ຜູຖ້ກືຄຸມຕວົ ຫ  ືສະມາຊກິໃນ
ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົໄດດໍ້າເນນີການສົ່ ງຂໍຮ້ອ້ງຮຽນດັ່ ງກ່າວ ເນື່ ອງຈາກຢາ້ນກວົວ່າ ສະພາບການຄຸມຂງັທີ່ ບ່ໍດເີຫ ົ່ ານັນ້ຈະ
ຮາ້ຍແຮງຂ ນ້ຕື່ ມ. ໃນລະຫ່ວາງວາລະການປະຊຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນປ ີ2017, ຄະນະກາໍມາທກິານຍຸຕທໍິາ ໄດຍ້ກົບນັ 
ຫາດັ່ ງກ່າວນີຂ້  ນ້ ແລະ ປະທານສານປະຊາຊນົສູງສຸດ ກຮໍບັຮູເ້ຖງິຂໍກ້ງັວນົກ່ຽວກບັສະພາບທີ່ ເສື່ ອມໂຊມຂອງຄຸກ ແລະ ສູນ
ກກັຂງັ ລວມທງັສະພາບຄວາມແອອດັ ແລະ ການກກັຂງັຜູຖ້ກືສງົໄສໄວຮ່້ວມກບັນກັໂທດທີ່ ຖກືຕດັສນິແລວ້. 
 
ບ່ໍມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດສອບ ທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ຮດັໜາ້ທີ່ ແທນນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ດູແລຄຸກໄດວ້າງນະໂຍ 
ບາຍສໍາລບັການຢຽ້ມຢາມນກັໂທດໃນຄຸກ. ຕາມທໍາມະດາ, ສະມາຊກິຄອບຄວົສາມາດຢຽ້ມນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ
ໄດເ້ດອືນລະຄັງ້. ນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັສາມາດປະຕບິດັກດິຈະກາໍຕາມຄວາມເຊື່ ອຖທືາງສາສະໜາໄດ,້ ແຕ່ວ່າເຈ ົາ້  
ໜາ້ທີ່ ບ່ໍໄດຕ້ອບສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆກ່ຽວກບັເລື່ ອງນີ.້ 
 
ການຕດິຕາມກວດກາອດິສະຫ ະ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານບ່ໍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາສະພາບໃນສູນກກັຂງັແບບ 
ອດິສະຫ ະຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ ໃນລະຫ່ວາງກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ອສົຕຣາລ ີແລະ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດໃນປ ີ
2017, ນກັການທດູຂອງປະເທດອສົຕຣາລ ີ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ ພອ້ມດວ້ຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ການຕ່າງປະເທດອື່ ນໆ ໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດໃຫເ້ຂົາ້ຢຽ້ມຢາມສະເພາະແຕ່ສູນຄຸມຂງັທີ່ ມນີກັໂທດເປນັຄນົຕ່າງຊາດ ແລະ ສູນປິ່ ນປວົຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິທີ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັເທົ່ ານັນ້. 
 
ງ. ການຈບັກຸມ ຫ  ືຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ 
ກດົໝາຍຫາ້ມການຈບັກຸມ ແລະ ຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ ຫ  ື ເຮດັຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ແຕ່ໃນພາກປະຕບິດັ 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຈາໍນວນໜ ່ ງບ່ໍໄດເ້ຄາົລບົຕໍ່ ບດົບນັຍດັເຫ ົ່ ານີ ້ ແລະ ກໍ່ ຍງັມປີະກດົການຈບັກຸມ ແລະ ຄຸມຂງັໂດຍພະລະ 
ການເກດີຂ ນ້ຢູ່. 
 
ພາລະບດົບາດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕາໍຫ ວດ ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນດາ້ນການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 
 
ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຍງັຄງົມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍໃນ ແຕ່ກໍ່ ມກີານຮ່ວມພາລະບດົ 
ບາດດາ້ນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍນອກ ກບັກອງກາໍລງັຮກັສາຄວາມສະຫງບົຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ແລະ   
ພປປລ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຂອງ ພປປລ. ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົເປນັຜູກ້າໍກບັດູແລກໍາລງັປອ້ງ
ກນັຄວາມສະຫງບົທອ້ງຖິ່ ນ, ຕໍາຫ ວດຈະລາຈອນ, ຕໍາຫ ວດກວດຄນົເຂົາ້ເມອືງ ແລະ ຕໍາຫ ວດຮກັສາຄວາມສະຫງບົ,     
ໜ່ວຍງານ ປກສ ບາ້ນ ລວມທງັໜ່ວຍງານຕໍາຫ ວດປະກອບອາວຸດອື່ ນໆ. ສໍາລບັກອ້ນກາໍລງັປະກອບອາວຸດແມ່ນມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ຄວາມສະຫງບົພາຍໃນ ລວມທງັການສະກດັກັນ້ການກໍ່ ການຮາ້ຍ ແລະ ການກໍ່ ເຫດຈະລາຈນົ. 
 
ການລະເວັນ້ໂທດ ຫ  ືການບ່ໍລງົໂທດຕໍ່ ຜູກ້ະທໍາຜດິ ຍງັຄງົເປນັບນັຫາ; ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບ່ໍມສີະຖຕິທິີ່ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງກ່ຽວກບັບນັຫານີ.້ ກມົກວດກາຂອງກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໄດຕ້ດິຕັງ້ກ່ອງຮບັຄໍາຄດິເຫນັໄວຕ້າມສະ 
ຖານທີ່ ສາທາລະນະທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອໃຫພ້ນົລະເມອືງສາມາດປ່ອນຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ. ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍມສີະຖຕິິ
ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊກ່້ອງຮບັຄໍາຮອ້ງທຸກດັ່ ງກ່າວ. ລດັຖະບານບ່ໍໄດເ້ປດີເຜຍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການມ ີຫ  ື ບ່ໍມໜ່ີວຍງານທີ່ ດໍາ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເນນີການສບືສວນສອບສວນການລະເມດີທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດ ໂດຍກາໍລງັຮກັສາຄວາມສະຫງບົ. ບ່ໍມຂໍີມູ້ນເປນັທີ່ ຮບັຮູ ້
ວ່າ ລດັຖະບານໄດສ້ະໜອງການຝ ກອບົຮມົໃຫກ້ອງກາໍລງັຮກັສາຄວາມສະຫງບົກ່ຽວກບັການເຄາົລບົຕໍ່ ສດິທມິະນຸດ. 
 
ຂັນ້ຕອນຂອງການຈບັກຸມ ແລະ ການປະຕບິດັຕໍ່ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ 
 
ທງັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດ ແລະ ທະຫານ ມອໍີານາດໃນການຈບັກຸມ ແຕ່ວ່າໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ ຕໍາຫ ວດຈະເປນັຜູດໍ້າເນນີ
ການ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫຜູ້ຖ້ກືຄວບຄຸມຕວົມສີດິໃນການສະເໜກີານພຈິາລະນາຄະດກ່ີຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມ 
ກດົໝາຍໃນການກກັຂງັພວກເຂາົຢ່າງຮບີດ່ວນ. ກດົໝາຍກາໍນດົໄວວ່້າ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງຂອງການຈບັກຸມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່
ຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຖ້ກືຄວບຄຸມຕວົຮບັຮູກ່້ຽວກບັຂໍກ່້າວຫາຂອງພວກເຂາົ ແລະ ສົ່ ງຂ່າວໃຫຍ້າດພີ່ ນອ້ງໃກຊ້ດິຮບັຮູກ່້ຽວກບັ
ການກກັຕວົພວກເຂາົ, ແຕ່ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີບ່ໍ້ຄ່ອຍຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນບນັດາແຂວງທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກ. ມລີະບບົການປະກນັຕວົຜູ ້
ຖກືຄວບຄຸມຕວົ ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບພະລະການ. ມລີະບຽບການ ແລະ ຂັນ້ຕອນສໍາລບັການຈບັກຸມ
ຢູ່ເຮອືນຂອງຜູຖ້ກືຄວບຄຸມຕວົ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດຜນົທາງດາ້ນສຸຂະພາບ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ຖກືຄຸມ
ຕວົ, ຈບັກຸມ ຫ  ືຈາໍຄຸກ ມສີດິຕໍ່ ການມຕີວົແທນທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕາມການຮອ້ງຂໍ. ມລີາຍງານວ່າ ມນີກັໂທດການ 
ເມອືງສາມຄນົບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫພ້ບົກບັຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງພວກເຂາົ. ບ່ໍມກີານລາຍງານອື່ ນໆກ່ຽວກບັນກັໂທດຖກືກດີ
ກັນ້ບ່ໍໃຫມ້ກີານຕດິຕໍ່ ສື່ ສານກບັພາຍນອກ. 
 
ການຈບັກຸມໂດຍພະລະການ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດຍງັຄງົສບືຕໍ່ ດໍາເນນີການຈບັກຸມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍບ້ນັຍດັຂອງ
ກດົໝາຍທີ່ ກາໍນດົໃຫມ້ກີານຈບັກຸມໂດຍບ່ໍມໝີາຍຈບັສໍາລບັກລໍະນສຸີກເສນີ. ມລີາຍງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດໄດສ້ວຍ
ໃຊກ້ານຈບັກຸມເປນັເຄື່ ອງມຂືົ່ ມຂູ່ຕວົບຸກຄນົ ຫ  ືຮຽກຮອ້ງສນິບນົ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດດໍ້າເນນີການກກັຕວົຫ າຍບຸກຄນົ
ທີ່ ເປນັປະຊາຊນົຂອງຊນົເຜົ່ າສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍ. ໃນເດອືນກນັຍາ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການກກັຕວົ (ແຕ່ບ່ໍໄດຕ້ັງ້ຂໍກ່້າວ
ຫາ) ສະມາຊກິຂອງໂບດຄ ສິຕະຈກັຂາວປະເສດີລາວ (Lao Evangelical Church) ຈາໍນວນ 7 ຄນົ ໄວໃ້ນຄຸກຂັນ້
ເມອືງຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ. ໃນເດອືນພະຈກິ ທີ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສະມາຊກິຈາໍນວນ 4 ຄນົຂອງໂບດດຽວກນັກໍ່ ຖກື
ຈບັກຸມໃນຂະນະທີ່ ກາໍລງັເຮດັພທິທີາງສາສະໜາ. ໜ ່ ງໃນສີ່ ຄນົດັ່ ງກ່າວ ໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົໃນເວລາຕໍ່ ມາ ສ່ວນສາມຄນົຍງັ
ຄງົຖກືຄຸມຂງັໄວໃ້ນຄຸກ ແຕ່ພວກເຂາົກໍ່ ບ່ໍໄດຖ້ກືຕັງ້ຂໍຫ້າອາຊະຍາກາໍ. 
 
ໃນບາງຄັງ້ຄາວ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການກກັຕວົພວກນກັໂທດ ພາຍຫ ງັທີ່ ພວກເຂາົສໍາເລດັຄໍາພພິາກສາ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໃນກລໍະນທີີ່ ພວກນກັໂທດບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄ່າປບັໄໝຂອງສານ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ພວກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກໍ່ ໄດປ່້ອຍຕວົນກັ 
ໂທດ ຖາ້ພວກເຂາົຕກົລງົທີ່ ຈະຈ່າຍຄ່າປບັໄໝຂອງສານ ພາຍຫ ງັທີ່ ພວກເຂາົຖກືປ່ອຍໂຕອອກໄປ.  ບາງຄັງ້ຄາວໜ່ວຍງານ
ພາກລດັກໍ່ ປ່ອຍຕວົຜູກ້ະທໍາຜດິທີ່ ຖກືຕດັສນິໃນຂໍຫ້າກະທໍາຜດິທາງອາຍາທີ່ ບ່ໍຮຸນແຮງ ໂດຍບ່ໍໄດມ້ກີານພຈິາລະນາຕດັ
ອດິສະຫ ະພາບຂອງພວກເຂາົຢ່າງເປນັທາງການ. ໃນລະຫ່ວາງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດປະຈາໍປ ີ2017, ສະມາຊກິສະພາ
ນຕິບິນັຍດັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫໜ່້ວຍງານຕຸລາການດໍາເນນີການສບືສວນສອບສວນກລໍະນທີີ່ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນດໍາ
ເນນີ ການຈບັກຸມໂດຍບ່ໍມໝີາຍຈບັ, ແລະ ຕໍ່ ກບັພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ເມນີເສຍີຕໍ່ ເຫດການດັ່ ງກ່າວ. 
 
ການກກັຂງັກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດ:ີ ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫມ້ກີານຄຸມຂງັ ໂດຍບ່ໍມກີານພຈິາລະນາຄະດ ີເປນັເວລາໜ ່ ງປີ. 
ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂງັໂດຍປາສະຈາກການຮບັຟງັການຕດັສນິ ຫ  ື ຂໍກ່້າວຫາຢ່າງເປນັທາງການກໍ່ ຈາໍກດັຢູ່ໃນໄລຍະ
ໜ ່ ງປີເຊັ່ ນດຽວກນັ. ມລີາຍງານວ່າ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດໄດພ້ະຍາຍາມທີ່ ຈະຮບັປະກນັວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດນ້ໍາ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເອາົນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັທງັໝດົ ເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຕດັສນິຄະດພີາຍໃນກາໍນດົເວລາໜ ່ ງປ,ີ ແຕ່ບາງຄັງ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກໍ່ ລະເລຍີຕໍ່ ຂໍກ້າໍນດົດັ່ ງກ່າວ, ໂດຍການກ່າວອາ້ງເຖງິຄວາມໜກັໜ່ວງຂອງວຽກງານ; ຈາໍນວນທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຜູທ້ີ່
ຖກືກກັຂງັເກນີກ່ວາໜ ່ ງປີ ບ່ໍເປນັທີ່ ຮູຈ້ກັຢ່າງແນ່ນອນ. 
 
ຈ. ການປະຕເິສດຕໍ່ ການເປດີເຜຍີການຕດັສນິຄະດທີີ່ ຍຸຕທໍິາຕໍ່ ສງັຄມົ 
 
ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ໜ່ີວຍງານຕຸລາການອດິສະຫ ະ, ແຕ່ການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ຜູພ້ພິາກສາດໍາເນນີການໂດຍການ
ລະເວັນ້ໂທດຍງັຄງົສບືຕໍ່ ເປນັບນັຫາ. ມລີາຍງານວ່າ ຜູພ້ພິາກສາບາງຄນົມກີານພວົພນັກບັການຮບັສນິບນົ. ຂອບກດົໝາຍ
ກາໍນດົໃຫມ້ທີະນາຍຈາໍເລຍີ, ການກວດສອບຫ ກັຖານ ແລະ ຂໍສ້ນັນຖິານຕໍ່ ຄວາມບໍລສຸິດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມບີດົບນັຍດັ
ເຫ ົ່ ານີແ້ລວ້, ພາຍໃນປະເທດຍງັມກີານພດັທະນາລະບບົຍຸຕທໍິາທາງການອກີ. ຜູພ້ພິາກສາມກັຈະຕດັສນິຄວາມຜດິ  ຫ  ື
ຄວາມບໍລສຸິດກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດ ີ ໂດຍພວກເຂາົຈະອງີໃສ່ບດົລາຍງານການສບືສວນສອບສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ຕໍາ
ຫ ວດ ຫ  ືຂອງໄອຍະການ. ນະໂຍບາຍທີ່ ມກັຖກືນາໍໃຊຢ່້າງກວາ້ງຂວາງສໍາລບັການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ຍງັຄງົສບືຕໍ່  ນໍາ
ໃຊແ້ມ່ນ “ນະໂຍບາຍຄວາມປອງດອງຂອງບາ້ນ” ຫ  ື“ນະໂຍບາຍບາ້ນປອດຄະດ”ີ ເຊິ່ ງເປນັການບັ່ ນທອນບາ້ນທີ່ ຈະນໍາສົ່ ງ
ຄະດຕ່ີາງໆໄປຍງັລະບບົຍຸຕທໍິາທາງການໃນຂັນ້ທີ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວຍງັໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈແກ່ອໍານາດການປກົຄອງ
ຂັນ້ບາ້ນທີ່ ສາມາດແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງຕາມກດົໝາຍພາຍໃນໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ. ບນັດານາຍບາ້ນບ່ໍແມ່ນ 
ທະນາຍຄວາມ ຫ  ືຜູພ້ພິາກສາ, ແລະ ພວກເຂາົບ່ໍໄດຮ້ບັການຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນກດົໝາຍ. ຜູກ້ະທໍາຜດິສ່ວນໃຫຍ່ເລອືກ
ທີ່ ຈະບ່ໍມທີະນາຍຄວາມ ຫ  ື ຕວົແທນທີ່ ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົ ເນື່ ອງຈາກມກີານຮບັຮູໂ້ດຍທົ່ ວໄປວ່າ ນະທາຍຄວາມບ່ໍສາ 
ມາດມອີດິທພິນົໃດໆຕໍ່ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານ. 
 
ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດ ີ
 
ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫສ້ດິໃນການຖກືພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດຢ່ີາງເປນັທໍາ ແລະ ເປີດເຜຍີຕໍ່ ສາທາລະນະ ເຖງິວ່າສານຈະບ່ໍ
ຄ່ອຍສະໜບັສະໜນູສດິດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຕາມ. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫຈ້າໍເລຍີມຂໍີສ້ນັນຖິານຂອງການເປນັຜູບໍ້ລສຸິດ. ການຕດັສນິ
ຄະດທີງັໝດົ ລວມທງັຄະດອີາຍາ ແມ່ນໃນຮູບແບບການທດົສອບສມົມຸດຕຖິານເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຂໍກ່້າວຫາ ແລະ ທບົທວນ
ຫ ກັຖານ. ຈາໍເລຍີບ່ໍມສິດິທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ຈະຮູໄ້ດຢ່້າງທນັການ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກບັການວາງຂໍກ່້າວຫາຕໍ່ ພວກເຂາົ
, ແຕ່ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ແຈງ້ໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຊາບກ່ຽວກບັສດິທຂິອງພວກເຂາົ. ການຕດັສນິຄະດແີມ່ນ
ເປດີເຜຍີຕໍ່ ສາທາລະນະ, ນອກຈາກກລໍະນທີີ່ ກ່ຽວພນັກບັບາງປະເພດຂອງກດົໝາຍຄອບຄວົ ຫ  ືທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມໝັ ້
ນຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມລບັຂອງລດັຖະບານ, ຫ  ືທີ່ ກ່ຽວພນັກບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 16 ປີ. 
 
ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫຈ້າໍເລຍີມສີດິທີ່ ຈະປກົປອ້ງຕນົເອງດວ້ຍການຊ່ວຍເຫ ອືຂອງທະນາຍຄວາມ ຫ  ື ບຸກຄນົອື່ ນໆ, ແຕ່ 
ທະນາຍຄວາມທີ່ ມຄຸີນນະວຸດຍງັເປນັທີ່ ຂາດເຂນີຢູ່. ບາງຄັງ້ຄາວ, ທະນາຍຄວາມກໍ່ ບ່ໍໃຫຄ້ວາມສນົໃຈທີ່ ຈະປກົປອ້ງຄະດີ
ທີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນ ເພາະຢາ້ນກວົຕໍ່ ການຖກືຕອບໂຕໂ້ດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນ. ທະນາຍຝ່າຍຈາໍເລຍີອາດຈະປະກດົ
ຕວົໃນລະຫວ່າງການຕດັສນິຄະດ,ີ ແຕ່ບດົບາດຂອງເຂາົບ່ໍໄດສ້ະແດງກລິຍິາໂຕຕ້ອບໃດໆ ມພີຽງການຂໍຮອ້ງສານໃຫ ້
ຄວາມເອືອ້ເຟືອ້ໃນການພຈິາລະນາຕດັສນິ ຫ  ື ຂໍອຸທອນໃນເລື່ ອງວຊິາການ, ບ່ໍໄດໂ້ຕແ້ຍງ້ກ່ຽວກບັຄະດ,ີ ຂໍເຫດຜນົທາງ
ດາ້ນຫ ກັຖານ ຫ  ື ການດໍາເນນີການທີ່ ເປນັການປກົປອ້ງຢ່າງແທຈ້ງິຕໍ່ ລູກຄວາມ. ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະໜອງທະນາຍ
ຝ່າຍຈາໍເລຍີບນົພືນ້ຖານຄ່າໃຊຈ່້າຍຂອງລດັຖະບານພຽງແຕ່ໃນກລໍະນທີີ່ ເປນັຄະດທີີ່ ກ່ຽວພນັກບັເດກັນອ້ຍ, ຄະດທີີ່ ມ ີ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຄວາມເປນັໄປໄດທ້ີ່ ອາດຈະມກີານຕດັສນິຈາໍຄຸກຕະຫ ອດຊວີດິ ຫ  ືປະຫານຊວີດິ ແລະ ຄະດທີີ່ ຖກືພຈິາລະນາວ່າມຄີວາມ
ຊບັຊອ້ນສູງເຊັ່ ນ: ຄະດທີີ່ ມກີານພວົພນັກບັຊາວຕ່າງຊາດ. ບ່ໍມສີດິທທິາງກດົໝາຍຕໍ່ ກບັການມເີວລາ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຢ່າງພຽງພໍເພື່ ອກະກຽມການປກົປອ້ງ. 
 
ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫນ້າຍພາສາ ໄດອ້ະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງກດົໝາຍ ແລະ ສດິທຂິອງຈາໍເລຍີຕໍ່ ພນົລະເມອືງທີ່
ເປນັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດຜູທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດສື່ ສານພາສາລາວໄດ.້ ນາຍພາສາໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງໂດຍອງີໃສ່ລະບບົ
ຄ່າທໍານຽມສານ ເຊິ່ ງສານຈະສົ່ ງຕໍ່ ຄ່າດັ່ ງກ່າວໃຫຈ້າໍເລຍີ. 
 
ຜູຕ້ອ້ງຫາອາດຈະມຜູີໃ້ດຜູໜ້ ່ ງຊ່ວຍເຂາົເຈ ົາ້ໃນການກະກຽມສ່ວນທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ຕດິຕາມເຂາົເຈ ົາ້ມາໃນ
ສະຖານທີ່ ຕດັສນິຄະດ,ີ ແຕ່ມພີຽງຈາໍເລຍີເທົ່ ານັນ້ ທີ່ ຈະຂ ນ້ໃຫປ້າກຄໍາຕໍ່ ສານໃນການຕດັສນິຄະດອີາຍາ. ຈາໍເລຍີອາດຈະ
ຖາມຄໍາຖາມ, ສະເໜພີະຍານ, ແລະ ສະແດງຫ ກັຖານໃນນາມຕນົເອງໄດ.້ ຈາໍເລຍີອາດຈະປະຕເິສດທີ່ ຈະເບກີຄວາມ ເຖງິ
ວ່າບາງຄັງ້ຄາວເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດກ້າໍນດົບດົລງົໂທດທີ່ ໜກັຂ ນ້ສໍາລບັຜູຕ້ອ້ງຫາທີ່ ບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ.ື ຈາໍເລຍີມສີດິທີ່ ຈະ
ຄດັຄາ້ນຂໍກ່້າວຫາທີ່ ຖກືຍື່ ນຟອ້ງຕໍ່ ເຂາົເຈ ົາ້ ແຕ່ບ່ໍມສີດິທີ່ ຈະຂໍອຸທອນ. 
 
ນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໃນຄະດກີານເມອືງ 
 
ບ່ໍມສີະຖຕິທິາງການ ຫ  ືຂໍມູ້ນຕວົເລກທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖກ່ືຽວກບັຈາໍນວນຂອງນກັໂທດການເມອືງ, ແຕ່ມອີງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັ 
ຄມົ ແລະ ສື່ ມວນຊນົສາກນົຈາໍນວນໜ ່ ງໄດລ້າຍງານກ່ຽວກບັນກັໂທດການເມອືງຈາໍນວນສາມຄນົ. ສານອາຍາໄດຕ້ດັສນິ
ລງົໂທດ ສມົພອນ ພມິມະສອນ, ສຸກນັ ໃຈທາດ ແລະ ລອດຄໍາ ທໍາມະວງົ ໃນເດອືນມນີາ 2017 ໂດຍການຕດັ
ອດິສະຫ ະພາບເປນັເວລາ 20, 16 ແລະ 12 ປ ີຕາມລໍາດບັ ໂດຍມຫີ າຍຂໍຫ້າ ລວມທງັຂໍຫ້າການກະບດົ, ໂຄສະນາຕາ້ນ
ລດັຖະບານ ແລະ ການຊຸມນຸມໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອກໍ່ ຄວາມວຸນ້ວາຍໃນສງັຄມົ. 
 
ຂັນ້ຕອນພຈິາລະນາ ແລະ ຕດັສນິຄະດທີາງແພ່ງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫຄ້ະນະຕຸລາການມອີດິສະຫ ະ ໃນການດໍາເນນີການຕດັສນິກ່ຽວກບັຄະດແີພ່ງ, ແຕ່ການບງັຄບັໃຊຄໍ້າສັ່ ງ
ສານຍງັຄງົເປນັບນັຫາຢູ່. ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງອາດຈະສະແຫວງຫາການແກໄ້ຂ ຫ  ືການຊດົໃຊຄ່້າເສຍຫາຍສໍາລບັການລະເມດີ
ສດິທາງແພ່ງ ຫ  ື ສດິທທິາງການເມອືງໃນສານອາຍາ ຫ  ື ສະແຫວງຫາການແກໄ້ຂທາງດາ້ນການບໍລຫິານຈາກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ. ບຸກຄນົອາດຈະສະແຫວງຫາການແກໄ້ຂ ຫ  ື ຊດົໃຊກ້ານຖກືລ່ວງລະເມດີສດິທທິາງສງັຄມົ ແລະ ສດິທທິາງດາ້ນ
ວດັທະນະທໍາໃນສານແພ່ງ. 
 
ສ. ການແຊກແຊງທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຕໍ່ ສດິທສ່ິວນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ທີ່ ພກັອາໄສ ຫ  ືການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານທາງຈດົໝາຍ
ແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໂດຍພະລະການ 
 
ຕາມທໍາມະດາ, ກດົໝາຍຫາ້ມການກະທໍາດັ່ ງກ່າວ, ລວມທງັສດິໃນການສື່ ສານທາງຈດົໝາຍ, ໂທລະສບັ ແລະ ການຕດິ 
ຕໍ່ ສື່ ສານທາງອເີລກັໂຕ ນກິ, ແຕ່ລດັຖະບານຍງັຄງົສບືຕໍ່ ນາໍໃຊມ້າດຕະການຍກົເວັນ້ກດົໝາຍ ເພື່ ອວດັຖຸປະສງົດາ້ນຄວາມ
ໝັນ້ຄງົ ໃນເວລາທີ່ ຮບັຮູວ່້າມໄີພຄຸກຄາມຕໍ່ ຄວາມໝັນ້ຄງົ. 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 
ກດົໝາຍຫາ້ມການກວດຄົນ້ ແລະ ອາຍດັຊບັແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ເຖງິແມ່ນກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່
ຕໍາຫ ວດຕອ້ງມໃີບອະນຸຍາດກວດຄົນ້ຈາກໄອຍະການ ຫ  ືຄະນະຜູພ້ພິາກສາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕບິດັ ຕໍາຫ ວດບ່ໍໄດຂໍ້ໃບອະ 
ນຸຍາດດັ່ ງກ່າວກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ. ກດົໝາຍດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົອະນຸຍາດໃຫລ້ດັຖະບານສາ 
ມາດຕດິຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຍບຸກຄນົ ແລະ ການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານສ່ວນຕວົ, ລວມທງັການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານຜ່ານທາງໂທ 
ລະສບັມຖື ືແລະ ທາງອເີມລ ໌(ເບິ່ ງພາກທ ີ2.ກ. ເພີ່ ມຕ ່ ມ). 
 
ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ດໍາເນນີການຕດິຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພນົລະເມອືງຜ່ານເຄອືຂ່າຍເຝົາ້ລະວງັ ເຊິ່ ງ 
ລວມມໜ່ີວຍງານຕໍາຫ ວດລບັ. ໜ່ວຍງານກອງຫ ອນໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ພາຍໃຕກ້ານ
ຊີນ້າໍຂອງອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ຕໍາຫ ວດທອ້ງຖິ່ ນ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັໃນການຮກັສາຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ ແລະ ສົ່ ງລາຍງານກ່ຽວກບັບຸກຄນົ “ທີ່ ບ່ໍເພິ່ ງປາດຖະໜາ” ໃຫຕ້ໍາຫ ວດ. ສະມາຊກິຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ແຖວໜາ້ຂອງ ພປປລ ເຊັ່ ນ: ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ກໍ່ ໄດດໍ້າ
ເນນີການຕດິຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພນົລະເຮອືນເຊັ່ ນກນັ. 
 
ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດແຕ່ງດອງກບັຄນົຕ່າງປະເທດໄດ ້ ກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລດັຖະບານກ່ອນ
ເທົ່ ານັນ້. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອາດຈະເລກີລົມ້ການແຕ່ງດອງທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ທງັສອງຝ່າຍຈະຖກືຈບັກຸມ ແລະ ປບັໄໝ. 
ຕາມທໍາມະດາ, ລດັຖະບານຈະອະນຸຍາດໃຫແ້ຕ່ງດອງ, ແຕ່ຂັນ້ຕອນ ແລະ ຂະບວນການແມ່ນຊກັຊາ້ ແລະ ຫຍຸງ້ຍາກ ເຊິ່ ງ
ເປນັການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສວຍໂອກາດໃນການຮຽກຮອ້ງສນິບນົ. ການຢູ່ຮ່ວມກນັກບັຄນົຕ່າງຊາດໂດຍບ່ໍໄດ ້
ແຕ່ງດອງກນັກ່ອນ ຖວ່ືາຜດິກດົໝາຍ, ເຖງິແມ່ນວ່າບດົບນັຍດັດັ່ ງກ່າວບ່ໍຄ່ອຍມກີານບງັຄບັໃຊ,້ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຝ່າຍລາວຈະເປນັຜູຮ້ອ້ງຟອ້ງກ່ຽວກບັຄວາມບ່ໍຍຸຕທໍິາ. 
 
ພາກທ ີ2. ການເຄາົລບົຕໍ່ ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງ, ລວມທງັ: 
 
ກ. ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ, ລວມທງັສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງໃນການສະແດງອອກ, ລວມທງັສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ, ແຕ່ລດັຖະ 
ບານຍງັຈາໍກດັການປາກເວົາ້ ແລະ ຂດີຂຽນກ່ຽວກບັປະເດນັການເມອືງຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ແລະ ຍງັຫາ້ມການຕໍານວິຈິານຂອງສງັ 
ຄມົ ທີ່ ເຫນັວ່າມນັເປນັການທໍາລາຍຊື່ ສຽງຂອງຕນົ. 
 
ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງມສີດິໃນການຕໍານວິຈິານລດັຖະບານ ແຕ່ຫາ້ມ
ການໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສຕີໍ່ ພາກລດັ, ສາ້ງເລື່ ອງບດິເບອືນຕໍ່ ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ຫ  ືລດັຖະບານ, ຍຸແຍ່ສາ້ງຄວາມບ່ໍເປນັລະບຽບ
, ຫ  ືການໂຄສະນາຂໍມູ້ນເພື່ ອບັ່ ນທອນຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ຊື່ ສຽງຂອງລດັຖະບານ. 
 
ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານຈາໍນວນໜ ່ ງ ໄດດໍ້າເນນີການກວດກາການສະແດງອອກຂອງພວກຕນົຢ່າງເປັນປົກ 
ກະຕ,ິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານຫາຍຕວົໄປຂອງບຸກຄນົຜູໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ຜູ ້
ເປນັທີ່ ຍອມຮບັໃນລະດບັສາກນົ ໃນປ ີ 2012. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານຈາໍນວນໜ ່ ງລາຍງານວ່າ ພນົລະ 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເມອືງໄດຮ້ບັການບອກສອນຕັງ້ແຕ່ເຍາົໄວວ່າ ບ່ໍໃຫວ້ຈິານລດັຖະບານ. 
 
ສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ: ລດັຖະບານເປນັເຈົາ້ຂອງ ແລະ ຄວບຄຸມສໍານກັພມິ ແລະ ລະບບົສື່ ສານ
ມວນຊນົທາງອເີລກັໂຕ ນກິພາຍໃນປະເທດທງັໝດົ. ໜ່ວຍງານຂ່າວທອ້ງຖິ່ ນຕອ້ງເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັ
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫພ້ມິເຜຍີແຜ່ວາລະສານຂອງເອກະຊນົທີ່ ບ່ໍມເີນືອ້ຫາທາງການ 
ເມອືງ, ລວມທງັບນັດາວາລະສານທີ່ ນາໍສະເໜກ່ີຽວກບັເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້. ຕາມກດົໝາຍ, ໜ່ວຍງານສື່
ຂອງຕ່າງປະເທດ ຕອ້ງສົ່ ງບດົຂ່າວຂອງຕນົໃຫລ້ດັຖະບານກ່ອນການພມິເຜຍີແຜ່; ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ່ໍໄດບ້ງັ 
ຄບັໃຊກ້ານຄວບຄຸມດັ່ ງກ່າວນີ.້ ລດັຖະບານບ່ໍອະນຸຍາດໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ຂ່າວຂອງຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ມາຕັງ້ສໍານກັງານຂອງ
ຕນົຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ນອກຈາກສໍານກັງານຂ່າວຂອງປະເທດເພື່ ອນບາ້ນທີ່ ເປນັຄອມມູນດິ ເຊັ່ ນ: ຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
 
ເຖງິແມ່ນວ່າການກະຈາຍຂ່າວທາງໂທລະພາບ ແລະ ວທິະຍຸພາຍໃນປະເທດຈະຖກືຄວບຄຸມຢ່າງໃກຊ້ດິໂດຍລດັຖະບານ
ແຕ່ລດັຖະບານກໍ່ ບ່ໍໄດແ້ຊກແຊງການກະຈາຍຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດ. ພນົລະເມອືງສາມາດເຂົາ້ເຖງິສະຖານສີາກນົຜ່ານໂທ 
ລະພາບລະບບົດາວທຽມ ແລະ ສາຍເຄເບນີໄດຕ້ະຫ ອດ 24 ຊົ່ ວໂມງ. ລດັຖະບານກາໍນດົໃຫພ້ນົລະເມອືງຜູທ້ີ່ ເປນັເຈ ົາ້
ຂອງເຄື່ ອງຮບັສນັຍານດາວທຽມ ລງົທະບຽນສໍາລບັເຄື່ ອງຮບັສນັຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ
ແບບຄັງ້ດຽວ, ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ ເປນັມາດຕະການສາ້ງລາຍຮບັ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມໃນການຂດັຂວາງການນໍາໃຊແ້ຕ່
ຢ່າງໃດ. 
 
ລດັຖະບານຈາໍກດັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງນກັຂ່າວໜງັສພືມິຈາກຕ່າງປະເທດ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕເິສດ ແລະ ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫນ້ກັ
ຂ່າວຕ່າງປະເທດເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງຂໍມູ້ນຂ່າວສານຢ່າງເປນັອດິສະຫ ະ, ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ພວກເຂາົເຄື່ ອນໄຫວ ພວກເຂາົ
ຕອ້ງເດນີທາງ ໂດຍມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕດິຕາມໄປນາໍຢ່າງເປນັທາງການ. 
 
ການກວດກາບດົ ຫ  ື ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນເນືອ້ໃນ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະທໍາການກວດສອບເນືອ້ໃນຂອງທຸກໆບດົຄວາມທີ່ ພມິລງົໃນວາ 
ລະສານຂອງເອກະຊນົ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດມ້ກີານຈດັພມິໄປແລວ້ ແລະ ສາມາດປບັໄໝລງົໂທດຕໍ່ ບດົຄວາມທີ່ ບ່ໍກງົກບັການອະ 
ນຸຍາດຂອງລດັຖະບານ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ສໍານກັພມິຕ່າງໆ ແລະ ນກັຂ່າວໜງັສພືມິ/ວາລະສານ ຮູວ່້າ ເນືອ້ໃນຂ່າວອນັໃດ
ຂອງຕນົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານໃຫພ້ມິເຜຍີແຜ່, ສະນັນ້ ພວກເຂາົຈ ່ ງດໍາເນນີການກວດກາເນືອ້ໃນ
ບດົຄວາມຕ່າງໆດວ້ຍຕນົເອງກ່ອນ. ກມົສື່ ສານມວນຊນົຂອງກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບ່ໍໄດ ້
ຢນືຢນັວ່າ ພາຍໃນປນີີ ້ລດັຖະບານບ່ໍໄດປ້ະຕເິສດການອະນຸມດັການພມິເຜຍີແຜ່ບດົຂ່າວໃດໜ ່ ງຫ ບ່ໍື. 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຫ້າ້ມການເຜຍີແຜ່ສື່  ຫ  ືເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ເຫນັວ່າບ່ໍເໝະສມົ ແລະ ຈະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍຕໍ່ ວດັທະນະທໍາ
ຂອງຊາດ, ຫ  ືມຄີວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມອືງ. ໃນກລໍະນທີີ່ ພບົວ່າ ມບຸີກຄນົໃດກະທໍາຄວາມຜດິໃນການກະຈາຍສື່
ທີ່ ເຫນັວ່າມລີກັສະນະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍໃຫແ້ກ່ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດແມ່ນຈະຖກືປບັໄໝຕັງ້ແຕ່ 1 ຫາ 3 ເທົ່ າຂອງ
ມູນຄ່າສື່ ທີ່ ເຜຍີແຜ່ດັ່ ງກ່າວ ຫ  ືຈະຖກືຕດັອດິສະຫ ະພາບເປນັເວລາໜ ່ ງປ.ີ 
 
ສດິເສລພີາບໃນການນາໍໃຊອ້ິນິເຕເີນດັ 
 
ລດັຖະບານຄຸມ້ຄອງການບໍລກິານອນິເຕເີນດັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດໍາເນນີການຕດິຕາມກວດສອບການນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດກ້ດີກັນ້ການເຂົາ້ເຖງິເວບັໄຊຕ່໌າງໆ. ລດັຖະບານເປນັຜູດູ້ແລພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈະລາຈອນຂອງລະບບົອນິເຕເີນດັທງັໝດົຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສາມາດກວດກາ 
ແລະ ຈາໍກດັເນືອ້ຫາໄດ,້ ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງທາງພາກລດັໃນການຕດິຕາມກວດສອບ
ການນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັແມ່ນມຄີວາມຈາໍກດັກໍ່ ຕາມ. ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງລະບບົອນິເຕເີນດັທີ່ ຢູ່
ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ໍາຂອງສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເປນັຜູບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງລະບບົອນິເຕເີນດັທງັໝດົ. ຄະນະກໍາມະ
ການດັ່ ງກ່າວໄດກ້າໍນດົໃຫຜູ້ສ້ະໜອງການບໍລກິານດາ້ນອນິເຕເີນດັຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ເຊື່ ອມລະບບົ
ຈະລາຈອນເຄອືຄ່າຍອນິເຕເີນດັຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ. 
 
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍອາຊະຍາກາໍທາງຄອມພວິເຕ ີກາໍນດົບດົລງົໂທດທາງອາຍາຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີ ແລະ ເຮດັໃຫຄ້ວາມເປນັສ່ວນຕວົ
ຂອງຜູນ້າໍໃຊອ້ື່ ນໆຕກົຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫບຸ້ກຄນົຕອ້ງລງົທະບຽນໃນເວບັໄຊສ໌ື່ ສງັຄມົ ດວ້ຍຊື່ ເຕມັຂອງ
ພວກເຂາົ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ປນັການຍາກໃນການແຊຣບ໌ດົຂ່າວຕ່າງໆ ຫ  ື ຂໍມູ້ນອື່ ນໆໂດຍການບ່ໍລະບຸຊື່ . ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີ
ການຄຸມຕວົຢ່າງໜອ້ຍໜ ່ ງຄນົ ເນື່ ອງຈາກຜູກ່້ຽວໄດດໍ້າເນນີການໂພສທຄໍ໌າວຈິານເລກັນອ້ຍກ່ຽວກບັການຮບັມຂືອງ
ລດັຖະບານຕໍ່ ກບັສະຖານະການເຂື່ ອນແຕກທີ່ ເປນັເຫດໃຫຫ້ າຍພນັຄນົຕອ້ງພດັພາກຈາກທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດບ້ອກໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເວບັໄຊສ໌ື່ ສງັຄມົ ຢຸດຕກິານໂພສທເ໌ລື່ ອງລາວທີ່ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເຫນັວ່າເປນັການວຈິານນະ ໂຍ
ບາຍຂອງລດັຖະບານ ລວມທງັການໂພສທກ່໌ຽວກບັການແກໄ້ຂຂອງລດັຖະບານຕໍ່ ກບັເຫດການນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການສໍລ້າດ
ບງັຫ ວງ. ໃນປ ີ 2017, ລດັຖະບານໄດຕ້ດັສນິລງົໂທດນກັເຄື່ ອນໄຫວຫ າຍຄນົ ໂດຍອງີໃສ່ການນາໍໃຊເ້ຟສບຸກຂອງພວກ
ເຂາົເພື່ ອວຈິານລດັຖະບານ ໃນເວລາທີ່ ພວກເຂາົອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ (ເບິ່ ງພາກທ ີ1. ຈ). 
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການເຜຍີແຜ່ເນືອ້ຫາສະເພາະໃດໜ ່ ງລງົທາງອນິເຕເີນດັເຊັ່ ນ: ຖະແຫ ງການຫ ອກລວງ, ແລະ ຖະແຫ ງການ 
ຫ  ື ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ ມລີກັສະນະເປນັການຕໍ່ ຕາ້ນພກັ. ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານມອໍີານາດ
ໃນການຊີນ້າໍຜູສ້ະໜອງການບໍລກິານເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັ ໃຫຍ້ກົເລກີການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ຜູນ້າໍໃຊທ້ີ່ ຖກືພບົວ່າມກີານລະ 
ເມດີຕໍ່ ດໍາລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ຍງັມປີະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີຈາໍນວນຫ າຍທີ່ ບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິອນິເຕເີນດັ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຂອງ
ສະຫະພນັໂທລະຄມົມະນາຄມົສາກນົ (International Telecommunication Union), ໃນປ ີ2017 ມປີະຊາ ກອນ
ປະມານ 25% ເຂົາ້ເຖງິອນິເຕເີນດັ. 
 
ສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ ແລະ ກດິຈະກາໍທາງວດັທະນາທໍາ 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ, ແຕ່ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົຂໍຈ້າໍກດັຕ່າງໆ. ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາໄດ ້
ມກີານຄຸມ້ຄອງຢ່າງໃກຊ້ດິຕໍ່ ຫ ກັສູດການສ ກສາ, ລວມທງັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວທິະຍາໄລເອກະຊນົຕ່າງໆ. 
 
ນກັວຊິາການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕອ້ງການດໍາເນນີການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະພບົກບັ
ບນັຫາທາງດາ້ນຂໍຈ້າໍກດັໃນການເດນີທາງ, ການເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງຂໍມູ້ນ ແລະ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆ. ລດັຖະບານກາໍນດົໃຫມ້ກີານສະ ເ
ໜຂໍີອະນຸຍາດເດນີທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກນົໄກຕ່າງໆ ສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການຂອງລດັ ທີ່ ຈະເດນີທາງໄປຕ່າງ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ປະເທດເພື່ ອການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ ຫ  ືເພື່ ອຮບັເອາົທ ນການສ ກສາ. 
 
ລດັຖະບານກາໍນດົລະບຽບການໃນການສົ່ ງບນັທ ກຟມີຮູບເງາົ ແລະ ບດົເພງຕ່າງໆ ທີ່ ຜະລດິຢູ່ໃນສະຖານຂີອງລດັເພື່ ອ 
ການກວດສອບຢ່າງເປນັທາງການ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະ ຈາໍ 
ກດັການເຜຍີແຜ່ວດັທະນາທໍາຂອງໄທທີ່ ມອີດິທພິນົຕໍ່ ເພງ ແລະ ວງົການບນັເທງີຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ ງກ່າວກໍ່
ມຜີນົພຽງເລກັໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້. 
 
ຂ. ເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສະຫງບົ ແລະ ການເຕົາ້ໂຮມສະມາຄມົ 
 
ກດົໝາຍວາງຂໍຈ້າໍກດັຕໍ່ ສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ ແລະ ການເຕົາ້ໂຮມສະມາຄມົ, ແລະ ລດັຖະບານຍງັຄງົ
ສບືຕໍ່ ຈາໍກດັສດິທທິາງດາ້ນນີ.້ 

ສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການເຂົາ້ໂຮມຊຸມນຸມເພື່ ອປະທວ້ງ, ເດນີຂະບວນຕໍ່ ຕາ້ນ ຫ  ືການກະທໍາໃດທີ່ ສາ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍ ຫ  ືຄວາມ
ບ່ໍມສີະຖຽນລະພາບທາງສງັຄມົ. ການເຂົາ້ຮ່ວມການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວແມ່ນຈະຖກືລງົໂທດໂດຍການຕດັອດິ 
ສະຫ ະພາບສູງສຸດຫາ້ປ;ີ ເຖງິຢ່ງໃດກໍ່ ຕາມ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີກ້ໍ່ ບ່ໍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຂັມ້ງວດ. ຕວົຢ່າງ: ໃນເດອືນຕຸລາ 
2017 ມຝູີງຊນົຈາໍນວນເກອືບ 2,000 ຄນົ ຮ່ວມຕວົກນັເພື່ ອປະທວ້ງຢູ່ນອກອາຄານຂອງບໍລສິດັການເງນິແຫ່ງໜ ່ ງ ທີ່ ຖກື
ຂໍຫ້າວ່າຫ ອກລວງຜູລ້ງົທ ນ; ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດໄດເ້ຂົາ້ແຊກແຊງໂດຍການຄຸມຕວົຜູບໍ້ລຫິານຂອງບໍລສິດັ ແຕ່ບ່ໍໄດຄຸ້ມຕວົ
ຜູປ້ະທວ້ງ. 
 
ສດິເສລພີາບໃນການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ 
 
ລດັຖະບານໄດນ້າໍໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ຈາໍກດັສດິທຂິອງພນົລະເມອືງໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມສະມາຄມົຕ່າງໆ. ຕວົຢ່າງ: 
ການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມການເມອືງອື່ ນໆ ນອກເໜອືຈາກອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກ ພປປລ ແມ່ນຖກື
ຫາ້ມ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ບາງຄັງ້ລດັຖະບານພະຍາຍາມທີ່ ຈະມອີດິທພິນົຕໍ່ ການເປນັສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ບງັຄບັໃຫບ້າງອງົການຕອ້ງປ່ຽນຊື່ ດວ້ຍການຕດັບາງຄໍາສບັທີ່ ຖກືພຈິາລະນາວ່າເປນັເລື່ ອງລະ 
ອຽດອ່ອນອອກ ເຊັ່ ນຄໍາວ່າ “ສດິທ”ິ. 
 
ຂັນ້ຕອນໃນການຂ ນ້ທະບຽນ ຕາມປກົກະຕແິລວ້ເປນັເລື່ ອງຍາກ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກໍ່ ຈາໍກດັຕໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການເຜຍີ 
ແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ໂດຍປາສະຈາກການ
ແຊກແຊງ. ຕາມກດົໝາຍ, ລດັຖະບານອະນຸຍາດການຂໍຂ ນ້ທະບຽນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ, 
ລວມທງັສະມາຄມົທາງເສດຖະກດິ, ສງັຄມົສງົເຄາະ, ວຊິາຊບີ, ວຊິາການ ແລະ ສະມາຄມົສາ້ງສນັຕ່າງໆ ໃນລະດບັເມອືງ
, ແຂວງ ຫ  ືລະດບັຊາດ ໂດຍຂ ນ້ກບັຂອບເຂດຂອງໜາ້ວຽກ ແລະ ຈາໍນວນສະມາຊກິ. ລດັຖະບານບ່ໍໄດອ້ະນຸມດັການຈດົ
ທະບຽນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລໃໝ່ໃດໆໃນລະດບັຊາດໃນລະຫ່ວາງປ,ີ ແລະ ກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານປ່ຽນ ແປງທາງ
ດາ້ນຈາໍນວນຂອງສະມາຄມົທີ່ ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນແລວ້ ຕັງ້ແຕ່ປີ 2015 ຄ:ື ມ ີ 147 ສະມາຄມົລະດບັຊາດທີ່ ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຄບົຖວ້ນ, ມ ີ22 ສະມາຄມົ ທີ່ ກາໍລງັຢູ່ໃນຮູບແບບການລງົທະບຽນແບບຊົ່ ວຄາວ, ແລະ ອກີ 32 ສະມາຄມົຍງັຄງົຢູ່ໃນ
ໄລຍະລໍຖາ້. ການຈ່າຍພາສອີາກອນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມແຕ່ລະອງົ
ກອນ. ມາດຕະການທາງດາ້ນພາສອີາກອນສໍາລບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລພາຍໃນ ທີ່
ໄດຮ້ບັເງນິທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມເປນັເອກະພາບ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອງີໃສ່ບດົ
ບນັທ ກຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ໄດມ້ກີານເຈລະຈາກນັແລວ້.  
 
ມອີງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ຈາໍນວນໜ ່ ງກ່າວວ່າ ດໍາລດັສະບບັທີ່ ອອກໃນເດອືນສງິຫາ 2017 ທີ່ ກວມລວມເຖງິ
ຂະບວນການ ແລະ ຂັນ້ຕອນໃນການລງົທະບຽນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານທີ່ ຍາວຂ ນ້ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງ
ລດັອາດຈະບ່ໍແນ່ໃຈ ຫ  ືບ່ໍຮູກ່້ຽວກບັດໍາລດັດັ່ ງກ່າວ, ເປນັເຫດໃຫນ້າໍໄປສູ່ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຕໍ່ ໄປອກີ. ດໍາລດັຍງັໄດກ້າໍນດົວ່າ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານຕອ້ງຂໍອະນຸມດັຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຮບັເອາົເງນິທ ນຊ່ວຍເຫ ອືທີ່ ມ ີ ຈາໍ
ນວນຫ າຍກ່ວາ 60,000 ໂດລາສະຫະລດັ. ແລະຍງັໃຫອໍ້ານາດແກ່ລດັຖະບານໃນການສະໜອງຄໍາແນະນາໍ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ອື ແກ່ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ການດໍາເນນີງານຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫ ກັການຂອງລດັຖະບານ.  
 
ມກີະຊວງຈາໍນວນໜ ່ ງ ປະກດົວ່າ ມທ່ີາທເີປດີຮບັການຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຫ າຍຂ ນ້ ເຊິ່ ງມນັສະແດງ
ອອກຜ່ານການເພີ່ ມຂ ນ້ຂອງການເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດບັກະຊວງ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ລດັຖະບານຍງັໄດເ້ຊືອ້ເຊນີ
ໃຫບ້ນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານເຂົາ້ຮ່ວມສງັເກດການໃນກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຄບົຄະນະ
ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ກງົກນັຂາ້ມກບັບາດກາ້ວໃນທາງບວກຕ່າງໆ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຍງັຄງົປະເຊນີກບັ
ຄວາມທາ້ທາຍໃນການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງສງັຄມົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 
 
ຄ. ສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ 
 
ເບິ່ ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາສາກນົ ທີ່ ເວບັໄຊທ ໌
www.state.gov/religiousfreedomreport/. 
 
 
ງ. ສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນໄຫວ 
 
ລດັຖະບານນາໍໃຊກ້ດົໝາຍເພື່ ອຈາໍກດັສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນໄຫວໄປມາພາຍໃນປະເທດ, ເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ, 
ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ແລະ ການສົ່ ງຕວົກບັຄນື. ລດັຖະບານໄດມ້ກີານຮ່ວມມກືບັຫອ້ງການຂາ້ຫ ວງໃຫຍ່ຂອງອງົການສະ 
ຫະປະຊາຊາດເພື່ ອຜູລ້ີໄ້ພ (UNHCR), ແລະ ຮ່ວມມກືບັອງົການເພື່ ອມະນຸດສະທໍາອື່ ນໆ ເພື່ ອໃຫກ້ານປກົປອ້ງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫ ອືແກ່ຄນົພດັຖິ່ ນພາຍໃນປະເທດ, ຊາວອບົພະຍບົ, ຊາວອບົພະຍບົທີ່ ກບັຄນືມາ, ຜູຂໍ້ລີໄ້ພ, ຄນົທີ່ ບ່ໍມສີນັຊາດ 
ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ໜາ້ເປນັຫ່ວງ.  
 
ການເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃນປະເທດ: ພນົລະເມອືງທີ່ ເດນີທາງເພື່ ອວດັຖຸປະສງົທາງສາສະໜາ ລວມທງັການໄປເທດສະໜາ, 
ໃຫຄໍ້າສອນ ຫ  ື ເຂົາ້ຢຽ້ມໂບດອື່ ນໆ ຕອ້ງຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນເສຍກ່ອນ ຍກົ 
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ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ເວັນ້ກຸ່ມທີ່ ຖສືາສະໜາຜ.ີ ຂະບວນການນີອ້າດຈະໃຊເ້ວລາຫ າຍອາທດິ. 
 
ຜູພ້ດັຖິ່ ນພາຍໃນປະເທດ (IDPs) 
 
ເນື່ ອງຈາກຂາດການຕດິຕາມຢ່າງໃກຊ້ດິ ແລະ ທນັເວລາ ໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຜູສ້ງັເກດການອດິສະຫ ະ, ເຮດັ
ໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຢັງ້ຢນືຈາໍນວນ ແລະ ສະພາບຂອງຜູພ້ດັຖິ່ ນພາຍໃນປະເທດ (IDPs), ສະຖານະການກ່ຽວ
ກບັພວກເຂາົເຈ ົາ້, ການປກົປອ້ງ ແລະ ການກບັຄນືສູ່ສງັຄມົ; ລດັຖະບານໄດວ້າງຂໍຈ້າໍກດັຕໍ່ ພວກເຂາົເຈ ົາ້; ແລະ ການເຂົາ້
ເຖງິການບໍລກິານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືຂັນ້ພືນ້ຖານ. ເຫດການເຂື່ ອນແແຕກທີ່ ແຂວງອດັຕະປໃືນເດອືນກລໍະກດົ ສົ່ ງຜນົ
ໃຫມ້ຜູີຄ້ນົພດັພາກຈາກຖິ່ ນຖານຂອງຕນົປະມານ 6,000 ຄນົ. 
 
ລດັຖະບານສບືຕໍ່ ຍກົຍາ້ຍຊາວບາ້ນຈາໍນວນໜ ່ ງ ເພື່ ອອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການສໍາປະທານທີ່ ດນິໃຫໂ້ຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ 
ແລະ ຍກົຍາ້ຍຊາວໄຮ່ນາເຂດພືນ້ທີ່ ສູງ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ລງົມາຍງັເຂດພືນ້ທີ່ ຕໍ່ າ ພາຍໃຕນ້ະໂຍ 
ບາຍທີ່ ວ່າ ເຮດັໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິຖະໜນົຫນົທາງ, ການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ການສ ກສາທີ່ ສະດວກຫ າຍຂ ນ້ ແລະ 
ເພື່ ອຢຸດຕກິານປູກຝິ່ ນ ແລະ ກະສກິາໍແບບຖາງປ່າເຮດັໄຮ່. ມຫີ າຍຄອບຄວົລາຍງານເລືອ້ຍໆວ່າ ລດັຖະບານດໍາເນນີການ
ຍກົຍາ້ຍພວກເຂາົເພື່ ອໂຄງການຂອງລດັຖະບານ, ຕວົຢ່າງ: ໂຄງການເສັນ້ທາງລດົໄຟເຊື່ ອມລະຫ່ວາງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
ແລະ ປະເທດຈນີ. 
 
ເຖງິແມ່ນວ່າ ແຜນການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຕັງ້ຖິ່ ນນຖານຄນືໃໝ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຊດົເຊຍີແກ່ຊາວນາ ສໍາລບັການສູນເສຍ
ພືນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ ແລະ ຕອ້ງໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືໃນການຕັງ້ຖິ່ ນຖານຄນືໃຫແ້ກ່ເຂາົເຈ ົາ້, ແຕ່ກໍ່ ມຫີ າຍກລໍະນທີີ່ ຊາວບາ້ນ
ພຈິາລະນາວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ອືແມ່ນມບ່ໍີພຽງພໍ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ພືນ້ທີ່ ຕັງ້ຖິ່ ນຖານຄນືໃໝ່ຈາໍນວນໜ ່ ງ ເປນັເຂດພືນ້ທີ່ ດນິບ່ໍ
ດ ີ ແລະ ບ່ໍເໝາະສມົສໍາລບັການປູກເຂົາ້. ລດັຖະບານເອື່ ອຍອງີໃສ່ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ, ຜູໃ້ຫທ້ ນແບບທະວພີາຄ ີແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປນັໃຫ ້
ແກ່ຜູຕ້ ັງ້ຖິ່ ນຖານຄນືໃໝ່, ແຕ່ການຊ່ວຍເຫ ອືດັ່ ງກ່າວນີ ້ກໍ່ ບ່ໍຄອບຄຸມໄດໝ້ດົທຸກຂງົເຂດ. 
 
ການປກົປອ້ງຜູລ້ີໄ້ພ (ຜູອ້ບົພະຍບົ) 
 
ການເຂົາ້ເຖງິສະຖານທີ່ ປກົປອ້ງຜູລ້ີໄ້ພ: ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫມ້ກີານປກົປອ້ງຜູລ້ີໄ້ພ ຫ  ື ສະຖານະພາບຊອງຜູອ້ບົພະຍບົ, 
ແຕ່ລດັຖະບານບ່ໍໄດສ້າ້ງຕັງ້ລະບບົເພື່ ອໃຫກ້ານປກົປອ້ງແກ່ຜູອ້ບົພະຍບົ. ລດັຖະບານບ່ໍໄດໃ້ຫສ້ະຖານະແກ່ຜູອ້ບົພະຍບົ 
ແລະ ຜູລ້ີໄ້ພແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຢ່າງເປນັປະຈາໍ, ແຕ່ຈະດໍາເນນີການກບັແຕ່ລະບຸກຄນົເປນັແຕ່ລະກລໍະນ.ີ 
ມລີາຍງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຄຸ້ມຕວົຜູອ້ບົພະຍບົ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັໂດຍອງົການຂາ້ຫ ວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອ
ຊາວອບົພະຍບົ (UNHCR) ເຊັ່ ນ: ທາ້ວ ຄ່າຢັງ້ ພາຍຫ ງັທີ່ ລາວຖກືເນລະເທດອອກຈາກປະເທດໄທໃນປ ີ2011. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່
ບ່ໍຍອມຮບັຄໍາຮອ້ງຂໍຂອງ UNHCR ເພື່ ອຂໍເຂົາ້ພບົລາວໃນເວລານັນ້. ສະຖານທີ່ ກກັຂງັ ຄ່າຢັງ້ ຍງັຄງົເປນັທີ່ ບ່ໍຮູຈ້ກັ. 
 
ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕໍ່ ຊາວມົງ້ທີ່ ອອກມາຍອມຈາໍນນົພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທີ່ ເດນີທາງກບັຈາກປະເທດໄທ ກໍ່ ຄ ືສົ່ ງ
ພວກເຂາົເຈ ົາ້ກບັຄນືໄປຍງັຊຸມຊນົເດມີຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ໃນເວລາເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ.້ 
 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ພາກທ ີ3. ສດິເສລພີາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການທາງການເມອືງ 
 
ກດົໝາຍປະຕເິສດພນົລະເມອືງໃນການເລອືກເອາົລດັຖະບານຂອງພວກເຂາົບນົພືນ້ຖານການເລອືກຕັງ້ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ 
ຢ່າງມອີດິສະຫ ະ ແລະ ເປນັທໍາ ໂດຍອງີໃສ່ການລງົຄະແນນສຽງທີ່ ເປນັສາກນົ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ, ແລະ ບ່ໍໄດມ້ກີານກະ 
ກຽມສໍາລບັການສະແດງອອກຢ່າງເສລພີາບຕໍ່ ກບັຄວາມປະສງົຂອງປະຊາຊນົ. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະທໍາມະນນູໄດກ້ໍານດົ
ລະບບົ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍອງົການບໍລຫິານ, ນຕິບິນັຍດັ ແລະ ຕຸລາການ, ແຕ່ ພປປລ ໄດຄ້ວບຄຸມການປກົຄອງ ແລະ 
ນາໍພາໃນທຸກໆຂັນ້ຜ່ານບດົບາດການນໍາພາທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູ. 
 
ການເລອືກຕັງ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຄື່ ອນໄຫວທາງການເມອືງ 
 
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການເລອືກຕັງ້ ເຊິ່ ງເປນັຜູອ້ະນຸມດັຜູສ້ະໝກັຮບັເລອືກຕັງ້ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ລະດບັຊາດ. ຜູສ້ະໝກັບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງແມ່ນສະມາຊກິ ພປປລ, ແຕ່ຜູສ້ະໝກັເກອືບທງັໝດົ ແມ່ນສະມາຊກິພກັ ແລະ 
ຖກືກວດກາໂດຍພກັ, ລວມທງັຜູທ້ີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເລອືກຕັງ້ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2016. ໃນປີ 2016, ສະພາແຫ່ງ
ຊາດລເິລີ່ ມການກະຈາຍອໍານາດ ໂດຍການສາ້ງຕັງ້ສະພາປະຊາຊນົແຂວງທີ່ ປະກອບມສີະມາຊກິຈາໍນວນ 360 ຄນົ ທົ່ ວ
ປະເທດ ທີ່ ຖກືຄດັເລອືກເອາົຈາກຜູສ້ະໝກັຈາໍນວນ 508 ຄນົ. ຜູສ້ະໝກັສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພະນກັງານລດັ ຫ  ືສະມາຊກິ 
ພປປລ. 
 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປນັຜູເ້ລອືກ ຫ  ື ປດົຕໍາແໜ່ງປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິຂອງຄະນະ
ລດັຖະບານ. ຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ ປະກອບດວ້ຍປະທານສະພາ, ຮອງປະທານ ແລະ ຫວົໜາ້ຄະນະກາໍມາທິ
ການ, ເປນັຜູຊ້ີນ້າໍອງົການບໍລຫິານ ແລະ ຕຸລາການທງັໝດົ, ແລະ ເປນັຜູມ້ອໍີານາດແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ ທີ່ ຈະແນະນໍາລດັຖະດໍາ
ລດັຂອງປະທານປະເທດ; ແລະ ແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມາທກິານເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມອໍີານາດເໜອືການເລອືກຕັງ້ ລວມ
ທງັການອະນຸມດັຜູລ້ງົສະໝກັຮບັເລອືກຕັງ້. ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈາໍສະພາ ແລະ ຄະນະກາໍມາທກິານເລອືກຕັງ້
ແຫ່ງຊາດບ່ໍຄ່ອຍມຄີວາມໂປ່ງໄສ. ສະພາແຫ່ງຊາດດໍາເນນີການຄວບຄຸມສ່ວນລວມຂອງພາກລດັທງັໝດົ ເໜອືພາກສ່ວນ
ບໍລຫິານ. 
 
ການເລອືກຕັງ້ຄັງ້ຫ າ້ສຸດ: ການເລອືກຕັງ້ລະດບັຊາດຄັງ້ຫ າ້ສຸດສໍາລບັສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດໄດມ້ຂີ ນ້ໃນປີ 2016. ລດັ 
ຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຜູ້ສ້ງັເກດການອດິສະຫ ະຕດິຕາມຂະບວນການເລອືກຕັງ້ດັ່ ງກ່າວ. ພປປລ ເປນັຜູຄ້ດັເລອືກຜູສ້ະ
ໝກັຮບັເລອືກຕັງ້ທງັໝດົ. ຜູສ້ງັເກດການສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະມາຊກິຂອງຄະນະທດູໃນປະເທດ ລວມທງັນກັຂ່າວຕ່າງປະ 
ເທດ. ລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົວ່າໜ່ວຍເລອືກຕັງ້ໃດທີ່ ຜູສ້ງັເກດການສາມາດລງົຢຽ້ມຢາມໄດ,້ ແລະ ມລີາຍງານວ່າບນັດາໜ່
ວຍເລອືກຕັງ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ສ້ງັເກດການລງົຢຽ້ມຢາມນັນ້ ມກີານກະກຽມ ແລະ ຈດັແຈງໄດດ້ກ່ີວາໜ່ວຍເລອືກຕັງ້ທີ່ ບ່ໍ
ຖກືສງັເກດການ.  
 
ພກັການເມອືງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມທາງການເມອືງ: ລດັຖະທໍາມະນນູກາໍນດົໄວພ້ຽງແຕ່ພກັການເມອືງດຽວຄ ືພກັປະ 
ຊາຊນົ ປະຕວິດັລາວ (ພປປລ). ການສາ້ງຕັງ້ພກັການເມອືງອື່ ນຂ ນ້ມາແມ່ນຜດິກດົໝາຍ. 
 
ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ: ບ່ໍມກີດົໝາຍໃດຈາໍກດັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ສະ 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ມາຊກິຂອງຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ໃນຂະບວນການທາງການເມອືງ, ແລະ ພວກເຂາົກໍ່ ໄດມ້ກີານເຂົາ້ຮ່ວມ. 80 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ ແມ່ນດໍາລງົຊວີດິໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາຍບາ້ນ ແລະ ຄະນະກໍາມະ
ການຂັນ້ບາ້ນເປນັຜູແ້ກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆພາຍໃນບາ້ນ, ແລະ ມຈີາໍນວນໜອ້ຍກວ່າ 3 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງນາຍບາ້ນທີ່ ເປັນ
ແມ່ຍງິ. ການເລອືກຕັງ້ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ພປປລ ໃນປ ີ2016 ໄດມ້ກີານເພີ່ ມຈາໍນວນສະມາຊກິທີ່ ເປນັຄນົຊນົ ເຜົ່ າ 
ຈາກ 7 ເປນັ 15 ຄນົ ເຂົາ້ໃນຈາໍນວນສະມາຊກິ 69 ຄນົຂອງຄະນະກາໍມະການສູນກາງພກັ, ແລະ ເພີມ້ຈາກ 2 ເປັນ 3 
ຄນົ ເຂົາ້ໃນສະມາຊກິ 11 ຄນົຂອງກາໍມະການກມົການເມອືງສູນກາງພກັ. ຈາໍນວນລດັຖະມນົຕທີີ່ ເປນັຄນົຊນົ ເຜົ່ າໄດເ້ພີມ້
ຈາກ 2 ເປນັ 6 ຄນົ ໃນຈາໍນວນລດັຖະມນົຕທີງັໝດົ 27 ຄນົ, ລວມທງັຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ 
 
ພາກທ ີ4. ການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໄສໃນລດັຖະບານ 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫມ້ກີານລງົໂທດທາງອາຍາຕໍ່ ກບັການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປນັການສໍລ້າດບງັຫ ວງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ແລະ ລດັ 
ຖະບານກໍ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄບືໜາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການສໍລ້າດບງັຫ ວງ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາໍນວນໜ ່ ງຍງັຄງົສບືຕໍ່  
ຂອ້ງກ່ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫ ວງໂດຍບ່ໍຖກືຕດັສນິລງົໂທດ. 
 
ການສໍລ້າດບງັຫ ວງ: ອງົການສື່ ມວນຊນົທີ່ ລດັຄຸມ້ຄອງໄດລ້າຍງານວ່າ ການສໍລ້າດບງັຫ ວງໃນທາງການແມ່ນບນັຫາໜ ່ ງທີ່
ພົນ້ເດັ່ ນ ແລະ ໄດສ້ງັເກດເຫນັວ່າໃນປ ີ2017 ໄດມ້ກີານສູນເສຍເງນິຈາໍນວນເກອືບ 45 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໂດຍຜ່ານ
ການກະທໍາທີ່ ເປນັການລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທາງການເງນິໂດຍໜ່ວຍງານລດັ ແລະ ໜ່ວຍງານເອກະຊນົ.”
ມກີານລາຍງານວ່າ ລດັຖະບານໄດດໍ້າເນນີການປາບປາມການສໍລ້າດບງັຫ ວງໃນລະດບັຊາດ  ແລະ ລະດບັແຂວງ. 
ພະນກັງານຂອງອງົການກວດສອບລດັຖະບານ ແລະ ອງົການກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ (SIAA) ກ່າວວ່າ 
ພວກເຂາົໄດປ້ະຕບິດັງານຢ່າງເປນັເອກະລາດແບບບ່ໍຄາດຄດິມາກ່ອນ ແລະ ໄດຮ້ບັສດິອໍານາດໃນການກວດກາທີ່ ນາໍໄປສູ່
ການດໍາເນນີການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບກດົໝາຍ. ໃນເດອືນກນັຍາ, ພະນກັງານຂອງກະຊວງການເງນິຈາໍນວນ 8 ຄນົຖກືໄລ່
ອອກ ຍອ້ນພວກກ່ຽວກະທໍາການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ຍງັຕອ້ງປະເຊນີກບັຂໍກ່້າວຫາອາຊະຍາກາໍນາໍອກີ, ແຕ່ລາຍລະອຽດ
ຂອງຂໍກ່້າວຫາບ່ໍໄດຖ້ກືເປດີເຜຍີຕໍ່ ສື່ . ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງລະບບົໂທລະສບັຜ່ານສາຍດ່ວນຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ເຊິ່ ງມີ
ລາຍງານວ່າມກີານປະຕບິດັງານຢ່າງແຂງຂນັ ແລະ ປະຊາຊນົມກັຈະລາຍງານເຕອືນ ກ່ຽວກບັການປະພ ດທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫ  ື
ກດິຈະກາໍທີ່ ໜາ້ສງົໄສຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຜ່ານທາງສື່ ສງັຄມົ ໂດຍການໂພສທເ໌ນືອ້ຫາເຫ ົ່ ານັນ້ບ່ໍໄດຖ້ກືກວດ ຫ  ື ລ ບອອກ. 
ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຫວົໜາ້ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ການສໍລ້າດບງັຫ ວງຍງັຄງົມລີກັສະນະ “ຮາ້ຍ
ແຮງຂ ນ້ກ່ວາເກົ່ າ”.” 
 
ການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນທາງການເງນິ: ບ່ໍມຂໍີກ້າໍນດົທາງກດົໝາຍສໍາລບັການເປດີເຜຍີຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງພະນກັງານ
ທີ່ ໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ຫ  ືຖກືເລອືກຕັງ້, ເຖງິວ່ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ ກາໍນດົໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູງຕອ້ງເປດີເຜຍີຊບັສນິ
ສ່ວນບຸກຄນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂອງຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕໍ່ ຄະນະກາໍມາທກິານກວດສອບຂອງພກັ 
ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົາ້ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງທີ່ ຖກືມອບໝາຍ, ແຕ່ບ່ໍຕອ້ງເປີດເຜຍີລາຍຮບັຂອງພວກເຂາົ. ຄະນະກວດສອບດັ່ ງກ່າວ
ຈະກວດສອບຊບັສນິຂອງພະນກັງານກ່ອນ ແລະ ພາຍຫ ງັການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂາົ. ບຸກຄນົໃດທີ່ ບ່ໍປະຕບິດັ
ຕາມນະໂຍບາຍນີ ້ຈະຖກືດໍາເນນີການຕາມມາດຕະການທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸສະເພາະ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ພປປລ ໄດນ້າໍໃຊກ້ານ
ຄວບຄຸມຂອງຕນົຕໍ່ ໜ່ວຍງານພາກລດັ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ ເພື່ ອປດິກັນ້ບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຕໍານວິຈິານເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຜູສໍ້ລ້າດບງັ
ຫ ວງທີ່ ເປນັສະມາຊກິພກັ. 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 
ອງົການກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ (SIAA) ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການແຈງ້ຊບັສນິຮອບທສີອງ ເຊິ່ ງຮຽກ 
ຮອ້ງໃຫໜ່້ວຍງານພາກລດັທງັໝດົໃນຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ຕອ້ງສະແດງຊບັສນິຂອງຕນົໃນລະຫ່ວາງເດອືນມນີາ 
ຫາ ເດອືນກນັຍາ 2017. ແຕ່ອງົການກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫ ວງ ບ່ໍໄດປ້ະກາດຜນົຮບັຂອງການດໍາເນນີ
ການດັ່ ງກ່າວ. 
 
ພາກທ ີ5. ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຕີໍ່ ການກວດສອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັກລໍະນກີານລະເມດີສດິທມິະນຸດທີ່ ຖກືກ່າວຫາ  
 
ກຸ່ມເຮດັວຽກທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກນົ ປະຕບິດັການພາຍໃຕກ້ານກາໍກບັດູແລຂອງລດັ 
ຖະບານເທົ່ ານັນ້, ແລະ ລດັຖະບານກໍ່ ໄດຈ້າໍກດັຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການສບືສວນສອບສວນ ຫ  ືເຜຍີ 
ແຜ່ສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົພບົເຫນັກ່ຽວກບັກລໍະນຂີອງການລະເມດີສດິທມິະນຸດ. 
 
ລດັຖະບານສົ່ ງຄໍາຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ຕໍ່ ການສະເໜຂໍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສະຖານະການດາ້ນສດິ 
ທມິະນຸດຈາກອງົການສດິທມິະນຸດສາກນົ. ຍິ່ ງໄປກ່ວານັນ້, ລດັຖະບານຍງັຄງົຮກັສາການເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາ 
ກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ ກບັລດັຖະບານຕ່າງປະເທດຈາໍນວນໜ ່ ງ ແລະ ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົຈາກຜູໃ້ຫທ້ ນ
ສາກນົ ໃນຫວົຂໍສ້ນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ. 
 
ໜ່ວຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງລດັຖະບານ: ລດັຖະບານສບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍແຫ່ງຊາດດາ້ນ
ສດິທມິະນຸດ ເຊິ່ ງເປນັປະທານໂດຍ ລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຫວົໜາ້ຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານປະທານປະເທດ, ຄະນະກາໍມະ
ການດັ່ ງກ່າວ ຍງັປະກອບມຕີວົແທນຈາກລດັຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການຕຸລາການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້
ມະຫາຊນົ. 
 
ກມົສນົທສິນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກອງເລຂາໃຫແ້ກ່ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍ
ແຫ່ງຊາດດາ້ນສດິທມິະນຸດ ແລະ ມອໍີານາດໃນການທບົທວນ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆໃນ
ການປກົປອ້ງສດິທມິະນຸດ. 
 
ພາກທ ີ6. ການຈາໍແນກ, ການລະເມດີສດິທທິາງສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸ 
 
ແມ່ຍງິ 
ການຂົ່ ມຂນືກະທໍາຊໍາເລາົ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ: ກດົໝາຍກາໍນດົການຂົ່ ມຂນືກະທໍາຊໍາເລາົແມ່ນ
ຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແລະ ຜູກ້ະທໍາຜດິຕອ້ງຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 3 ຫາ 5 ປ.ີ ບາງກລໍະນກີໍ່ ອາດຈະຖກື
ຕດັສນິລງົໂທດຜູກ້ະທໍາຜດິດນົກວ່ານັນ້ ຫ  ື ອາດຈະມກີານຕດັສນິປະຫານຊວີດິ ໃນກໍລະນທີີ່ ຜູຕ້ກົເປນັເຫຍື່ ອຫາກມີ
ອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປ,ີ ຫ  ືຜູຕ້ກົເປນັເຫຍື່ ອຫາກໄດຮ້ບັບາດເຈບັຮຸນແຮງ ຫ  ືເສຍຊວີດິ. ໃນກລໍະນຕີດັສນິຄະດຂີົ່ ມຂນືຢູ່ຂັນ້
ສານ, ຕາມປກົກະຕ ິ ຈາໍເລຍີຈະຖກືຕດັສນິລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບຕັງ້ແຕ່ສາມປ ີ ຈນົເຖງິໂທດປະຫານຊວີດິ. ການ
ສ ກສາທີ່ ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປ ີ 2016 ໂດຍກອງທ ນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອປະຊາກອນ (UN 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

Population Fund) ພບົວ່າ 1 ໃນຈາໍນວນແມ່ຍງິ 7 ຄນົ ປະເຊນີກບັການຖກືລ່ວງລະເມດີທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ 
ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍງິເຫ ົ່ ານັນ້ບອກວ່າ ພວກເຂາົປະເຊນີກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງດັ່ ງກ່າວຫ າຍຄັງ້. ມພີຽງ 4 ສ່ວນ
ຮອ້ຍຂອງຈາໍນວນແມ່ຍງິທີ່ ປະເຊນີກບັການຖກືລ່ວງລະເມດີ ຕດິຕໍ່ ຫາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍ່ າຫ ວດ. 
 
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົແມ່ນຜດິກດົໝາຍ, ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍມກີດົໝາຍປກົປອ້ງການຂົ່ ມຂນືລະຫວ່າງຄູ່ສາມພີນັລະ
ຍາ ແລະ ບ່ໍຄ່ອຍຈະມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ເນື່ ອງຈາກເລື່ ອງລາວແບບນີ ້ຍງັຖເືປັນ
ມນົທນິທາງສງັຄມົ. ການວາງໂທດຕໍ່ ຄວາມຜດິຖານໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ລວມທງັການບງັຄບັຂນືໃຈ, ການທໍ 
ລະມານ ແລະ ການກກັກນັຜູອ້ ື່ ນໂດຍຂດັກບັເຈດຈາໍນງົຂອງພວກເຂາົ ອາດຈະມໂີທດທງັປບັໄໝ ແລະ ຕດັອດິສະຫ ະ
ພາບ. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫມ້ກີານຍກົເວັນ້ການຕດັອດິສະຫ ະພາບຄະດທໍີາຮາ້ຍຮ່າງກາຍໃນກລໍະນທີີ່ ມກີານບາດເຈບັ ຫ  ື
ການສູນເສຍທາງກາຍະພາບທີ່ ບ່ໍຮຸນແຮງ. 
 
ໂດຍຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ ໄດຊ່້ວຍເຫ ອືແມ່ຍງິທີ່ ຕກົເປນັເຫຍື່ ອຂອງການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ. ສູນໃຫຄໍ້າປ ກສາ ແລະ ປກົ
ປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄດເ້ປດີການບໍລກິານສາຍດ່ວນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອໃຫບຸ້ກຄນົສາ ມາດ
ໂທລາຍງານສະພາບການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ແລະ ຂໍຮບັຄໍາປ ກສາທາງໂທລະສບັໄດ.້ 
 
ການລວນລາມທາງເພດ: ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້າໍນດົວ່າ ການລວນລາມທາງເພດເປນັຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແຕ່ການສະແດງ
ພ ດຕກິາໍທາງເພດທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົຕໍ່ ຜູອ້ ື່ ນ ຖວ່ືາເປນັການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖກືລງົໂທດດວ້ຍການຕດັອດິ
ສະຫ ະພາບ ແຕ່ 6 ເດອືນ ຫາ 3 ປ.ີ ຜູທ້ີ່ ຕກົເປນັເຫຍື່ ອຂອງການລວນລາມທາງເພດບ່ໍຄ່ອຍລາຍງານ ແລະ ມນັກໍ່ ເປນັ
ການຍາກທີ່ ຈະປະເມນີໄດ.້ 
 
ການບບີບງັຄບັດາ້ນການຄວບຄຸມປະຊາກອນ: ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການເອາົລູກໃນຄນັອອກ (ການເຮດັແທງ້) ໂດຍ
ການບງັຂບັຂົ່ ມຂູ່ ຫ  ືການເຮດັໝນັແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ. 
 
ການຈາໍແນກ: ກດົໝາຍກາໍນດົສດິທເິທົ່ າທຽມລະຫ່ວາງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງທີ່ ເທົ່ າ
ທຽມກນັສໍາລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ, ແຕ່ໃນບາງພືນ້ທີ່ , ຍງັມທີດັສະນະຄະຕແິບບດັງ້ເດມີຕໍ່ ກບັບດົບາດຍງິ
ຊາຍ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຕກົຢູ່ໃນຖານະຮອງລງົມາ ເຊິ່ ງນີເ້ປນັການກດີກັນ້ພວກເຂາົບ່ໍໃຫມ້ຄີວາມເທົ່ າ
ທຽມກບັເພດຊາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທາງດາ້ນການສ ກສາ, ການມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ໂອກາດດາ້ນທຸລະກດິທີ່
ເທົ່ າທຽມກນັ. ກດົໝາຍຍງັຫາ້ມການຈາໍແນກການແຕ່ງດອງ ແລະ ການສບືທອດມລໍະດກົ, ເຖງິແມ່ນວ່າລະດບັການຈາໍ
ແນກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາຕ່າງໆຕໍ່ ກບັແມ່ຍງິຍງັຄງົປະກດົມຢູ່ີ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈາໍແນກໃນລກັສະນະນີມ້ກັຈະ
ເກດີຂ ນ້ໃນບາງຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 
 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດດໍ້າເນນີການຢ່າງກວາ້ງຂວາງທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີສະຖານະຂອງແມ່ຍງິໃນສງັຄມົ, ລວມ
ທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫ າຍໂຄງການ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວຂອ້ນຂາ້ງມປີະສດິທຜິນົດໃີນ
ເຂດຕວົເມອືງ. ມແີມ່ຍງິຫ າຍຄນົໄດດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງໃນລະດບັທີ່ ສາມາດດໍາເນນີການຕດັສນິໃຈໃນໜ່ວຍງານລາດຊະການ 
ແລະ ທຸລະກດິເອກະຊນົ ແລະ ເຫນັໄດວ່້າໃນລະດບັຕວົເມອືງ ລາຍໄດຂ້ອງແມ່ຍງິເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນສູງກວ່າຜູຊ້າຍ. ບນັຫາ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຄວາມທຸກຍາກຍງັຄງົສບືຕໍ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົແກ່ແມ່ຍງິຢ່າງບ່ໍສມົສ່ວນ, ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊນົເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ແລະ 
ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ. 
 
 
ເດກັນອ້ຍ 
 
ການຂ ນ້ທະບຽນການເກດີ: ບ່ໍວ່າຈະເກດີຢູ່ໄສກໍ່ ຕາມ, ເດກັນອ້ຍຈະໄດຮ້ບັສດິໃນການເປນັພນົລະເມອືງ ຖາ້ວ່າທງັພ່ໍ 
ແລະ ແມ່ ຫາກເປນັພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ. ເດກັທີ່ ເກດີຈາກພ່ໍ ຫ  ືແມ່ ທີ່ ເປນັພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ ກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັ
ສດິເປນັພນົລະເມອືງເຊັ່ ນດຽວກນັ ຫ ວ່ືາ ຖາ້ເດກັຫາກເກດີຢູ່ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ພ່ໍ ຫ  ືແມ່ ຫາກມທີີ່ ຢູ່
ຖາວອນໃນປະເທດ. ພ່ໍແມ່ບ່ໍໄດຂ້ ນ້ທະບຽນການເກດີໃຫແ້ກ່ເດກັທີ່ ເກດີໃໝ່ໝດົທຸກຄນົໃນທນັທທີນັໃດ. ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ, ນາຍບາ້ນຈະເປນັຜູລ້ງົທະບຽນການເກດີໃຫເ້ດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ຈາກນັນ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນຈະເພີມ້ຊື່  
ແລະ ວນັເດອືນປີເກດີຂອງເດກັລງົໃນປ ມ້ສໍາມະໂນຄວົ. ທຸກໆຄອບຄວົຕອ້ງມປີ ມ້ສໍາມະໂນຄວົ. ຖາ້ວ່າພ່ໍແມ່ຫາກບ່ໍທນັ
ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນລູກຂອງຕນົໃນເວລາເກດີ, ພວກເຂາົສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເພີມ້ຊື່ ລູກຂອງຕນົເຂົາ້ໃນປ ມ້ສໍາມະໂນ
ຄວົຕາມພາຍຫ ງັໄດ.້ 
 
ການສ ກສາ: ການສ ກສາແມ່ນເປນັແບບພາກບງັຄບັ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າຮຽນຈນົຈບົຊັນ້ປະຖມົປີທຫີາ້, ແຕ່ການຂາດ 
ແຄນຄູສອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ວ່າເດກັນອ້ຍຕອ້ງຊ່ວຍພ່ໍແມ່ໃນວຽກໄຮ່ນາຮົວ້ສວນ ໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກ
ສອກຫ ກີ ຍງັຄງົເປນັສິ່ ງກດີກັນ້ເດກັນອ້ຍຈາໍນວນໜ ່ ງບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນ. ມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຢ່າງຈະແຈງ້ທາງດາ້ນການໄດ ້
ຮບັໂອກາດທາງການສ ກສາລະຫວ່າງເດກັຊາຍ ແລະ ເດກັຍງິ ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ. ເພື່ ອເພີ່ ມອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະ ຖມົ
ຂອງເດກັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຫໍພກັສໍາລບັນກັຮຽນໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັທາງເພດຈະສບືຕໍ່ ຫ ຸດໜອ້ຍຖອຍລງົ ແຕ່
ອດັຕາການຈດົຊື່ ເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັຍງິ ຍງັຕໍ່ າກ່ວາເດກັຊາຍ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນປ ີ2016, 17 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຍງິໃນເກນ
ອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນບ່ໍເຄຍີໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນເລຍີ ເມື່ ອທຽບກບັ 11 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. 
 
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັ: ກດົໝາຍຫາ້ມການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັ ແລະ ຜູກ້ະທໍາຜດິຈະຖກືສ ກສາອບົຮມົ 
ແລະ ຖາ້ເປນັກລໍະນທີີ່ ຮາ້ຍແຮງ ກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັມາດຕະການລງົໂທດທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸສະເພາະ. (ສໍາລບັຂໍມູ້ນທາງສະຖຕິກ່ິຽວ
ກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັນອ້ຍ, ສາມາດເຂົາ້ເບິ່ ງໄດທ້ີ່ ເວບັໄຊຂ໌ອງອງົການຢູນເິຊບັ). 
 
ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນ ແລະ ການບງັຄບັໃຫແ້ຕ່ງດອງ: ອາຍຸຕໍ່ າສຸດຂອງການແຕ່ງດອງຕາມກດົໝາຍແມ່ນ 18 ປີ 
ສໍາລບັຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ, ແຕ່ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນໄດ ້ໃນອາຍຸ 15 ປີ ໂດຍມຄໍີາຍນິ
ຍອມຂອງຜູປ້ກົຄອງ. ມປີະມານ 35 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຍງິທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປ,ີ ແລະ ປະມານ 9 ສ່ວນຮອ້ຍ
ທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 ປ,ີ ການປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນແຜ່ຫ າຍ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜ ່ ງ ແລະ 
ຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ. 
 
ການຂູດຮດີທາງເພດຕໍ່ ເດກັເພື່ ອສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດ: ອາຍຸທີ່ ສາມາດໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມພອ້ມໃຈໃນການຮ່ວມ
ເພດແມ່ນ 15 ປ.ີ ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້າໍນດົບດົລງົໂທດສໍາລບັໂສເພນເີດກັ, ແຕ່ກດົໝາຍກາໍນດົການປບັໄໝ ແລະ ລງົໂທດຕໍ່



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຜູທ້ີ່ ຮ່ວມເພດກບັເດກັນອ້ຍ (ມກີານກາໍນດົໄວວ່້າ ອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 15 ປ)ີ ໂດຍຈະຖກືຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 1 ຫາ 5 ປີ 
ແລະ ຖກືປບັໄໝແຕ່ 500,000 ຫາ 3 ລາ້ນກບີ (ປະມານ 58 ຫາ 350 ໂດລາສະຫະລດັ). ກດົໝາຍບ່ໍໄດລ້ວມເອາົ
ການຮ່ວມເພດກບັຜູມ້ອີາຍຸຕໍ່ າກ່ວາອາຍຸທີ່ ສາມາດຍນິຍອມໃຫຮ່້ວມເພດໄດວ່້າເປນັອາຊະຍາກາໍ, ເຊິ່ ງແຕກຕ່າງຢ່າງ
ຈະແຈງ້ຈາກການຮ່ວມເພດ ຫ  ື ຂົ່ ມຂນືເດກັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ່ໍໄດກ້ະທໍາການລງົໂທດຕໍ່ ຜູກ້ະທໍາຜດິກ່ຽວກບັສື່ ລາມກົເດກັ 
ນອ້ຍ ໂດຍແຕກຕ່າງຈາກສື່ ລາມກົທົ່ ວໆໄປ, ການຕດັສນິລງົໂທດແມ່ນຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 3 ເດອືນ ຫາ 1 ປີ ແລະ 
ປບັໄໝແຕ່ 50,000 ຫາ 200,000 ກບີ (5.85 ຫາ 23.40 ໂດລາສະຫະລດັ). 
 
ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດຈດຸໝາຍປາຍທາງສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອການມເີພດສໍາພນັກບັເດກັ. ລດັຖະບານສບືຕໍ່
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫ ຸດຜ່ອນການສະເໜຄີວາມຕອ້ງການໃນການຊື-້ຂາຍການບໍລກິານທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການ
ກວດຄົນ້ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການສໍາມະນາອບົຮມົຕ່າງໆ. ລດັຖະບານໄດຮ່້ວມກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ ຈດັການສໍາມະນາອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນຂງົເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ໂຮງແຮມລະດບັສາກນົຫ າຍໆ
ແຫ່ງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ຫ ວງພະບາງ ໂດຍໄດສ້ະແດງໂພສເຕທີີ່ ມເີນືອ້ໃນເຕອືນ ແລະ ຕໍ່ ຕາ້ນການທ່ອງ 
ທ່ຽວເພື່ ອຮ່ວມເພດກບັເດກັ. 
 
ການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ: ປະເທດນີບ່ໍ້ໄດເ້ປນັສະມາຊກິຂອງອານຸສນັຍາກຸງເຮກ ປີ 1980 ຄ:ື ອານຸສນັຍາວ່າ
ດວ້ຍລກັສະນະທາງແພ່ງໃນການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ (Convention on the Civil Aspects of 
International Child Abduction). ເບິ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍປຂີອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກບັການລກັພາ
ຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ ໂດຍຜູປ້ກົຄອງ ທີ່ ເວບັໄຊ ໌https://travel.state.gov/content/travel/en/International-
Parental-Child-  Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html. 

ການຕໍ່ ຕາ້ນຊາວຢວິ:  
 
ບ່ໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັຊຸມຊນົຊາວຢວິພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຕໍ່ ຕາ້ນຊາວຢວິ. 
 
ການຄາ້ມະນດຸ 
 
ເບິ່ ງ ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ ທີ່ ເວບັໄຊ ໌
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 
 
ຄນົພກິານ  
 
ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະທໍາມະນນູໄດກ້າໍນດົການປກົປອ້ງພນົລະເມອືງຈາກການຖກືແບ່ງແຍກ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸລະອຽດວ່າ 
ການປກົປອ້ງດັ່ ງກ່າວ ຈະນໍາໃຊສ້ະເພາະກບັຄນົພກິານ, ແຕ່ຂໍກ້າໍນດົທີ່ ປະກາດນໍາໃຊໂ້ດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 
ຫວດັດກີານສງັຄມົ ແລະ ຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄນົພກິານ ໄດພ້ະຍາຍາມປກົປອ້ງກຸ່ມຄນົດັ່ ງກ່າວ ຈາກການ
ຖກືຈາໍແນກ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ່ໍຄ່ອຍຈະດໍາເນນີການບງັຄບັໃຊຂໍ້ກ້າໍນດົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເລື່ ອງນີປ້ານໃດ. ມຂໍີມູ້ນພຽງເລກັນອ້ຍ
ກ່ຽວກບັການຈາໍແນກໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ, ເຖງິແມ່ນວ່າຄນົພກິານຈາໍນວນໜ ່ ງໄດລ້າຍງານວ່າ ມນັເປນັເລື່ ອງຍາກໃນ

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ບາງຄັງ້ຄາວທີ່ ພວກເຂາົຈະເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານ. 
 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂັນ້ຕົນ້ໃນການປກົປອ້ງສດິທຂິອງຄນົພກິານ. ກະ 
ຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະພາບຂອງຄນົພກິານ 
ແລະ ສບືຕໍ່ ປະສານງານກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ. 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫໂ້ຄງການກໍ່ ສາ້ງທງັໝດົທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຫ ງັປີ 2009 ຕອ້ງເພີ່ ມສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄນົພ ິ
ການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງອາຄານ, ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຕ່າງໆ. ກດົໝາຍບ່ໍໄດ ້
ກາໍນດົໃຫສ້າ້ງທາງເຂົາ້ອາຄານສໍາລບັຄນົພກິານ ຕໍ່ ກບັບນັດາອາຄານທີ່ ສາ້ງຂ ນ້ກ່ອນປທີີ່ ຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍ, ແຕ່ວ່າຂໍກ້ໍາ
ນດົຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານກໍ່ ສາ້ງທາງຍ່າງແບບພືນ້ຮາບພຽງສໍາລບັຄນົ
ພກິານ. 
 
ລດັຖະບານ ໄດສ້ບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕນົ ເພື່ ອປກົປອ້ງສດິທຂິອງເດກັພກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ຂາົ 
ເຈ ົາ້ໄດຮ້ຽນໜງັສຢູ່ືໃນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ກບັເດກັນອ້ຍທົ່ ວໄປໃນທົ່ ວປະເທດ. ສະມາຄມົຊ່ວຍເຫ ອືຄນົພກິານລາວ ເຊິ່ ງ
ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານສງັເກດເຫນັວ່າ ມຫີ າຍກລໍະນທີີ່ ນກັຮຽນພກິານຂາດແຄນການເຂົາ້ເຖງິການສ ກ
ສາພເິສດແບບແຍກສະເພາະ. 
 

ສນັຊາດ/ເຊືອ້ຊາດ/ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ 

ກດົໝາຍກາໍນດົສດິເທົ່ າທຽມສໍາລບັພນົລະເມອືງທຸກສນັຊາດ, ເຊືອ້ຊາດ ແລະ ທຸກຊນົເຜົ່ າ ແລະ ຫາ້ມການຈາໍແນກຕໍ່
ເຂາົເຈ ົາ້ໃນທຸກຮູບແບບ ລວມທງັດາ້ນການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຍງັຄງົປະກດົມີ
ການຈາໍແນກທາງສງັຄມົເກດີຂ ນ້ຢູ່. ຮາ້ຍແຮງໄປກວ່ານັນ້, ຍງັສບືຕໍ່ ມກີານວພິາກວຈິານຕໍ່ ກບັໂຄງການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຕັງ້
ຖິ່ ນຖານຄນືໃໝ່ຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອຢຸດຕກິານຜະລດິກະສກິາໍແບບຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ການປູກຝິ່ ນວ່າ ໃນທາງກບັ
ກນັມນັໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົໃຫແ້ກ່ກຸ່ມຄນົຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຈາໍນວນຫ າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທາງພາກເໜອື. ກຸ່ມຄນົ
ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຈາໍນວນໜ ່ ງທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນໂຄງການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຕັງ້ຖິ່ ນຖານຄນືໃໝ່, ເປນັຕົນ້ແມ່ນຜູທ້ີ່ ຢູ່ພືນ້
ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ເຊິ່ ງມສີດິສຽງພຽງເລກັນອ້ຍຕໍ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງລດັຖະບານທີ່ ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ທີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົ 
ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈາກພືນ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ. ໃນບາງເຂດພືນ້ທີ່ ຂອງຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍທີ່ ຫ່າງ
ໄກສອກຫ ກີ, ການຂາດແຄນທາງດາ້ນຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ດ ີຍງັຄງົສບືຕໍ່ ເປນັເຫດຜນົຕົນ້ຕໍໃຫແ້ກ່
ການຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ມາໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງເຊັ່ ນ: ການລກັລອບຕດັໄມ.້ 
 
ໃນຈາໍນວນ 49 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ເປນັທາງການຂອງປະເທດ, ເຜົ່ າມ ົງ້ເປນັເຜົ່ າທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ ນທີ່ ສຸດ. ມຄີນົເຜົ່ າມ ົງ້
ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງສໍາຄນັຫ າຍຕໍາແໜ່ງໃນຂັນ້ລດັຖະບານ ແລະ ພປປລ, ທງັເປນັສະມາຊກິກມົການເມອືງສູນກາງພກັໜ ່ ງຄນົ 
ແລະ ສະມາຊກິຄະນະກາໍມະການສູນກາງພກັ ປປລ ຈາໍນວນຫ າຍຄນົ. ຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ຈາໍນວນໜ ່ ງຍງັຄງົຮກັສາຄວາມເຊື່ ອ
ຂອງພວກເຂາົທີ່ ມຕີໍ່ ການແບ່ງແຍກດນິແດນ ຫ  ືຄວາມເຊື່ ອຕໍ່ ຄວາມຮກັຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນການເມອືງ, ຍງັຄງົມສີິ່ ງ
ເສດເຫ ອືເລກັໆນອ້ຍໆ ຈາກການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງກຸ່ມຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ທີ່ ກໍ່ ຄວາມບ່ໍສະຫງບົ ແລະ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້
ປະກດົໃຫເ້ຫນັຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ລດັຖະບານຍງັຄງົສບືຕໍ່ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົໃນການຕໍ່ ສູກ້ບັ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ກຸ່ມຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ເຫ ົ່ ານັນ້ຢ່າງເອາົຈງິເອາົຈງັ ແລະ ສບືຕໍ່ ໃຫອ້ະໄພໂທດແກ່ຜູອ້ບົພະຍບົຈາກກຸ່ມຄນົເຫ ົ່ ານັນ້ ທີ່ ອອກມາຍອມ
ຈາໍນນົ. ຜູກ້ໍ່ ຄວາມບ່ໍສະງບົທີ່ ໄດຮ້ບັການອະໄພໂທດຍງັຄງົສບືຕໍ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍຂອງຄວາມສງົໄສ ແລະ ການສງັເກດການ
ທາງການ, ແລະ ການນາໍພາກລດັຍງັຄງົມຄີວາມສງົໄສຕໍ່ ຈດຸປະສງົທາງການເມອືງຂອງຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ຈາໍນວນໜ ່ ງ.  
 
ການລະເມດີທາງສງັຄມົ, ການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ໂດຍອງີໃສ່ລດົນຍິມົ ແລະ ເອກະລກັທາງເພດ  
 
ບ່ໍມຂໍີກ້າໍນດົກດົໝາຍໃດຫາ້ມການຈາໍແນກ ຫ  ືເລອືກປະຕບິດັ ໂດຍອງີໃສ່ລດົນຍິມົ/ວຖິທີາງເພດ ຫ  ືເອກະລກັທາງເພດ 
ສໍາລບັການຢູ່ອາໄສ, ການຈາ້ງງານ, ຫ  ື ການບໍລກິານຕ່າງໆຂອງລດັ. ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການຈາໍແນກ ຫ  ື ການ
ເລອືກປະຕບິດັ, ແຕ່ຜູສ້ງັເກດການເຊື່ ອວ່າ ມນົທນິ ຫ  ື ການປະນາມທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມວຕິກົກງັວນົກ່ຽວກບັຜນົ
ສະທອ້ນກບັ ເປນັເຫດໃຫຄ້ນົຈາໍນວນໜ ່ ງຢບັຢັງ້ການລາຍງານກ່ຽວກບັເຫດການຂອງການລ່ວງລະເມດີດັ່ ງກ່າວ. 
 
ບ່ໍມຜີນົກະທບົທາງກດົໝາຍຕໍ່ ກຸ່ມຄນົຈາໍພວກ ຍງິຮກັຍງິ (ເລສບຽນ), ຊາຍຮກັຊາຍ (ເກ), ຄນົຮກັໄດທ້ງັສອງເພດ (ໄບ
ໂອເຊກັຊວົ), ແລະ ກຸ່ມຄນົແປງເພດ (LGBT) ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃນຮູບແບບອງົກອນ, ແຕ່
ລດັຖະບານກໍ່ ບ່ໍໄດສ້ົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍເຫ ົ່ ານັນ້ ໂດຍການບ່ໍອະນຸຍາດໃຫອ້ງົກອນທີ່ ຫວງັຢາກຈດັກດິຈະກາໍປູກຈດິສໍານ ກ
ໃຫປ້ະຊາຊນົ. 
 
ຍງັມປີະກດົການຈາໍນວນໜ ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈາໍແນກ ແລະ ການເລອືກປະຕບິດັກບັກຸ່ມຄນົເຫ ົ່ ານີ ້ເຊັ່ ນ: ໃນການຈາ້ງ
ງານ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ແລະ ກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຈາກທາງພາກລດັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ. ນກັ
ເຄື່ ອນໄຫວໃນທອ້ງຖິ່ ນອະທບິາຍວ່າ ບຸກຄນົໃນກຸ່ມຄນົແປງເພດທີ່ ເປີດເຜຍີຕນົສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍມຸງ້ຫວງັທີ່ ຈະຍື່ ນຄໍາຮອ້ງ
ສະໝກັງານກບັລດັຖະບານ ຫ  ືໜ່ວຍງານເອກະຊນົລະດບັສູງ ເພາະເຂົາ້ໃຈດແີລວ້ວ່າ ນາຍຈາ້ງບ່ໍຕອ້ງການຈາ້ງງານພວກ
ເຂາົ. ລາຍງານຈາໍນວນໜ ່ ງລະບຸວ່າ ກຸ່ມຍງິຮກັຍງິ ເປນັກຸ່ມທີ່ ຖກືສງັຄມົປະນາມ ແລະ ແບ່ງແຍກຫ າຍກວ່າກຸ່ມຊາຍຮກັ
ຊາຍ, ກຸ່ມຄນົແປງເພດ ເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ປະເຊນີກບັການຖກືປະນາມທາງສງັຄມົ ແລະ ຖກືແບ່ງແຍກໃນລະດບັສູງສຸດ. 
 
ການປະນາມຂອງສງັຄມົຕໍ່ ຜູທ້ີ່ ມເີຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ ໌
 
ການວໄິຈຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ເຮດັຂ ນ້ໃນປ ີ2012 ພບົວ່າ ຜູຕ້ດິເຊືອ້ເອຈັໄອວ ີແລະ ພະຍາດເອດສ ໌ປະເຊນີກບັການຖກືປະນາມ
ທາງສງັຄມົຢ່າງຈະແຈງ້ ເປນັເຫດໃຫຈ້າໍນວນໜ ່ ງຖກືໂຈມຕທີາງວາຈາ ແລະ ກາຍະພາບ, ເສຍວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສູນ
ເສຍລາຍຮບັ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດສ້ບືຕໍ່ ສົ່ ງເສມີການຍອມຮບັ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ຜູຕ້ດິເຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ/ີພະຍາດເອດສ ໌
ໂດຍການເຄື່ ອນໄຫວສາ້ງຄວາມຮບັຮູໃ້ນສງັຄມົ. ລດັຖະບານໄດດໍ້າເນນີບາດກາ້ວໃນການບນັຈກຸຸ່ມຄນົຊາຍຮກັຊາຍ (ເກ) 
ແລະ ຄນົແປງເພດເຂົາ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການປອ້ງກນັເຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີ /ພະຍາດ
ເອດສ.໌ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູງຂອງລດັກ່າວວ່າ ການປະນາມທາງສງັຄມົຕໍ່ ກຸ່ມຄນົແປງເພດມລີກັສະນະຫ ຸດລງົ ຢ່າງໜອ້ຍກໍ່ ໃນ
ສ່ວນໜ ່ ງຂອງສງັຄມົ, ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານບ່ໍໄດມ້ກີານແກໄ້ຂໂດຍກງົຕໍ່ ບນັຫາກຸ່ມຄນົແປງເພດກໍ່ ຕາມ. 
 
ພາກທ ີ7. ສດິທຂິອງຜູອ້ອກແຮງງານ 
 
ກ. ສດິເສລພີາບໃນການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ ແລະ ສດິໃນການຈດັຕັງ້ຂະບວນການຕໍ່ ລອງ 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 
ກດົໝາຍບ່ໍໄດໃ້ຫສ້ດິແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັເອກະລາດຈາກສະຫະພນັ 
ກາໍມະບານລາວ (LFTU) ເຊິ່ ງເປນັກະບອກສຽງຂອງ ພປປລ. ກດົໝາຍກາໍນດົກ່ຽວກບັການເຈລະຈາຕໍ່ ລອງ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດ ້
ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂ, ແລະ ກາໍນດົໃຫມ້ກີານກວດກາຂໍຕ້ກົລງົໃນການເຈລະຈາຕໍ່ ລອງທງັໝດົ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງແຮງງານ 
(LAA). ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫນ້ດັຢຸດງານໄດພ້າຍໃຕຂໍ້ຈ້າໍກດັສະເພາະໃດໜ ່ ງ. ກດົໝາຍບ່ໍອະນຸຍາດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາ
ຫ ວດ, ຂາ້ລາດຊະການພນົລະເຮອືນ, ຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນຖນັແຖວກາໍລງັປະກອບອາວຸດ ຈດັຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້
ຮ່ວມສະຫະພນັແຮງງານຕ່າງໆ. ມຂໍີຫ້າ້ມທົ່ ວໄປຕໍ່ ການຈາໍແນກ ຫ  ື ເລອືກປະຕບິດັຕໍ່ ລູກຈາ້ງ ສໍາລບັເຫດຜນົທີ່ ບ່ໍ
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຮດັວຽກ, ເຖງິວ່າຈະບ່ໍມຂໍີຫ້າ້ມທີ່ ຈະແຈງ້ຕໍ່ ກບັການຈາໍແນກ ຫ  ື ເລອືກປະຕບິດັຕໍ່ ກບັການຕໍ່ ຕາ້ນ
ສະຫະພນັແຮງງານກໍ່ ຕາມ. ບ່ໍມຂໍີກ້າໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລບັການຄນືຕໍາແໜ່ງຂອງຜູເ້ຮດັວຽກທີ່ ຖກືໄລ່ອອກເນື່ ອງຈາກບນັ 
ຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກາໍຂອງສະຫະພນັແຮງງານ. 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫກຸ່້ມແຮງງານທີ່ ມຜູີອ້ອກແຮງງານ 10 ຄນົ ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັນ້ ຄດັເລອືກເອາົຕວົແທນລູກຈາ້ງ (ຕວົແທນ
ແຮງງານ) ໜ ່ ງຄນົ ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັນ້. ໃນບ່ອນທີ່ ມສີະຫະພນັກາໍມະບານຢູ່, ຫວົໜາ້ສະຫະພນັຈະເປນັຕວົແທນແຮງງານໄປ
ໃນຕວົ. ທງັຜູທ້ີ່ ເປນັຕວົແທນແຮງງານ ແລະ ຫວົໜາ້ກາໍມະບານ ຈະເປນັຜູເ້ຈລະຈາຕໍ່ ລອງກບັນາຍຈາ້ງກ່ຽວກບັປະ ເດນັ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ ລວມທງັເງ ື່ອນໄຂໃນການເຮດັວຽກ ຫ  ື ການຮບັແຮງງານ, ຄ່າຈາ້ງ, ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜນົປະ 
ໂຫຍດອື່ ນໆ.  
 
ໃນເດອືນພະຈກິ 2017 ການປບັປຸງແກໄ້ຂກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສະຫະພນັກາໍມະບານ ບ່ໍໄດອ້ະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຈດັຕັງ້ສະ 
ຫະພນັແຮງງານ ຫ  ືສະມາຄມົຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ເປນັເອກະລາດຈາກສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ, ແຕ່ໄດມ້ກີານອະນຸຍາດ
ໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ ຫ  ື ລູກຈາ້ງໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ລວມທງັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກນອກຫວົໜ່ວຍແຮງງານ 
ຫ  ືຜູປ້ະກອບອາຊບີອສິະຫ ະ ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມໃນສະຫະພນັແຮງງານໃນເຄອືຄ່າຍຂອງສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ. ເຊັ່ ນ
ດຽວກນັ, ກດົໝາຍຍງັໄດກ້າໍນດົສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສໍາລບັ “ຕວົແທນແຮງງານ” ເຊິ່ ງກດົໝາຍກາໍນດົວ່າ “ບຸກຄນົ 
ຫ  ື ນຕິບຸິກຄນົທີ່ ຖກືເລອືກໂດຍລູກຈາ້ງ ແລະ ຜູອ້ອກແຮງງານໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານເພື່ ອໃຫເ້ປນັຕວົແທນຂອງພວກເຂາົ 
ຕອ້ງປກົປອ້ງສດິທຕິາມກດົໝາຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົ.” 
 
ບ່ໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ການບງັຄບັໃຊບ້ດົບນັຍດັເສລພີາບໃນການຕັງ້ສະມາຄມົຂອງກດົໝາຍ
ແຮງງານ. ບດົລງົໂທດຕາມກດົໝາຍສໍາລບັການຝ່າຝນືເສລພີາບແຮງງານໃນການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົລວມມ ີ ການປບັໄໝ, 
ຕດັອດິສະຫ ະພາບ, ແລະ/ຫ  ືເພກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແຕ່ຍງັບ່ໍຖວ່ືາພຽງພໍໃນການປອ້ງກນັການລະເມດີ. 
 
ສະຫະພນັແຮງງານ ບ່ໍໄດເ້ປນັເອກະລາດຈາກລດັຖະບານ ຫ  ື ພກັການເມອືງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕ ິ
ບດັພາຍໃນຂອບວຽກທີ່ ມກີານຮບັຮອງຢ່າງເປນັທາງການຂອງສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ. ລດັຖະບານລາຍງານວ່າ ກດົໝ
າຍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານລວມເປນັພນັທະມດິ ລະຫວ່າງບນັດາສະຫະພນັແຮງງານເອກະລາດ ຂອງບນັດາສາຂາທີ່ ແຍກ
ອອກຕ່າງຫາກຂອງບໍລສິດັໃດໜ ່ ງ ແຕ່ລະບຸວ່າ ກດົໝາຍບ່ໍໄດອ້ະນຸຍາດ ຫ  ືບ່ໍອະນຸຍາດຢ່າງຊດັເຈນ ສໍາລບັການຮ່ວມເປນັ
ພນັທະມດິກນັ ໃນລະດບັອຸດສາຫະກາໍ, ລະດບັແຂວງ ຫ  ືລະດບັປະເທດ. ມລີາຍງານກ່ຽວກບັສະຫະພນັແຮງງານຕ່າງໆ
ທີ່ ບ່ໍໄດລ້ວມເຂົາ້ກນັກບັສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ ປະກດົມໃີນຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍຕ່າງໆ, ລວມທງັອຸດສາຫະກາໍ
ຕດັຫຍບິ, ໂຮງງານຜະລດິແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ. 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 
ມກີານລາຍງານວ່າ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນແຮງງານບ່ໍຄ່ອຍເກດີຂ ນ້ ແລະ ຕາມປກົກະຕກິະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັ 
ຄມົ ບ່ໍໄດບ້ງັຄບັໃຊບ້ດົບນັຍດັຂອງກດົໝາຍແຮງງານໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກໄ້ຂບນັຫາການ
ຮ່ວມທຸລະກດິຂອງພາກເອກະຊນົ. ຕວົແທນແຮງງານ ແລະ ກຸ່ມແຮງງານສະເພາະກດິ ພະຍາຍາມແກໄ້ຂຂໍຄໍ້າຮອ້ງຕ່າງໆ, 
ຕາມທີ່ ມລີາຍງານ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍຕວົແທນສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ຜູນ້າໍຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ມຂໍີມູ້ນພຽງເລກັ
ນອ້ຍກ່ຽວກບັປະສດິທຜິນົຂອງຕວົແທນແຮງງານ, ເຖງິຈະມຫີ ກັຖານວ່າ ຈາໍນວນໜ ່ ງປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການເຈລະຈາ
ຕໍ່ ລອງກ່ຽວກບັຄ່າແຮງງານທີ່ ສູງຂ ນ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ ດຂີ ນ້.  
 
ກດົໝາຍກາໍນດົບດົລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບຕໍ່ ບຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກບັອງົກອນໃດໜ ່ ງທີ່ ຍຸແຍ່ໃຫມ້ກີານປະທວ້ງ, ເດນີ
ຂະບວນ ແລະ ດໍາເນນີການກະທໍາອື່ ນໆທີ່ ອາດຈະເປນັເຫດໃຫ ້ “ເກດີຄວາມວຸນ້ວາຍ ຫ  ື ຄວາມບ່ໍສະຫງບົໃນສງັຄມົ.” 
ລດັຖະບານຫາ້ມທຸກການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍ ທີ່ ພຈິາລະນາວ່າ ເປນັການທໍາລາຍ ຫ  ື ການລວມຕວົປະທວ້ງທີ່ ເປນັການ
ສາ້ງຄວາມວຸນ້ວາຍ, ບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມບດົບນັຍດັຂອງກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປບັປຸງ, ແລະ ຄວາມກຽດຊງັທົ່ ວໄປທີ່ ຈະ
ເປດີການປະເຊນີໜາ້  ສບືຕໍ່ ເຮດັໃຫຜູ້ໃ້ຊແ້ຮງງານບ່ໍນາໍໃຊສ້ດິໃນການປະທວ້ງຂອງຕນົຢ່າງເຕມັທີ່ . 
 
ຂ. ການຫາ້ມນາໍໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັ 
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານໃນທຸກຮູບແບບ. ກດົໝາຍຫາ້ມນາຍຈາ້ງຈາກພາກເອກະຊນົບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານ,  
ບດົລງົໂທດສໍາລບັການກະທໍາຜດິໃນການນາໍໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັແມ່ນລວມມ ີການປບັໄໝ, ໃຫພ້ກັວຽກ, ຖອດຖອນໃບ
ອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ດໍາເນນີຄະດ.ີ ອາດຈະມກີານດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ ແລະ ອາຍາ ສໍາລບັຜູລ້ະເມດີຂໍຫ້າ້ມ
ການນາໍໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັ. ບດົລງົໂທດສໍາລບັການຄາ້ມະນຸດ ເຊິ່ ງລວມທງັການຄາ້ແຮງງານບງັຄບັແມ່ນລວມມ ີການຕດັ
ອດິສະຫ ະພາບ, ການປບັໄໝ ແລະ ການຍ ດຊບັສນິ. ບດົລງົໂທດດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມເຂັມ້ງວດພໍທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລ່ວງ
ລະເມດີ. ເນື່ ອງຈາກຈາໍນວນຜູກ້ວດກາມຈີາໍນວນຈາໍກດັ ລວມທງັປດັໃຈອື່ ນໆ, ລດັຖະບານຈ ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕບິດັການບງັ 
ຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ.  
 
ອງີຕາມການລາຍງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຈາໍນວນໜ ່ ງ, ການສາ້ງສວນຜະລດິກະສກິາໍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ລງົທ ນ
ໂດຍຕ່າງປະເທດ ນາໍໄປສູ່ການຂບັໄລ່ຊາວກະສກິອນທອ້ງຖິ່ ນ, ເຮດັໃຫເ້ປນັການເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂາົທີ່ ຈະ
ກາຍເປນັແຮງງານແບບບງັຄບັ. ເມື່ ອບ່ໍສາມາດສບືຕໍ່ ການຜະລດິກະສກິາໍແບບດັງ້ເດມີ, ຊາວກະສກິອນຫ າຍຄນົໄດຊ້ອກ
ຫາໂອກາດໃນການຈາ້ງງານແບບແຮງງານລາຍວນັຜ່ານນາຍໜາ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນ. 
 
ເບິ່ ງບດົລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່ ເວບັໄຊ ໌
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/. 
 
ຄ. ການຫາ້ມໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຸຕໍ່ າສຸດສໍາລບັການຈາ້ງງານ 
 
ກດົໝາຍກາໍນດົອາຍຸຕໍ່ າສຸດສໍາລບັການຖກືຈາ້ງງານແມ່ນ 14 ປ.ີ ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸລະຫວ່າງ 14 ຫາ 18 
ປ ີເຮດັວຽກໄດສູ້ງສຸດ 8 ຊົ່ ວໂມງ ຕໍ່ ມ ື ້ໂດຍແມ່ນວຽກທີ່ ບ່ໍອນັຕະລາຍ ແລະ ບ່ໍຫຍຸງ້ຍາກ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ນາຍຈາ້ງ

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


 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ອາດຈະຈາ້ງເດກັນອ້ຍອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 14 ປ ີໃຫເ້ຮດັວຽກເບາົໄດ.້ ບດົບນັຍດັກດົໝາຍ ແມ່ນນາໍໃຊໄ້ດນ້າໍວຽກງານ
ທີ່ ພວົພນັກບັການໃຊແ້ຮງງານທີ່ ເປນັທາງການເທົ່ ານັນ້, ບ່ໍໄດກ້ວມເອາົການເຮດັວຽກແບບອດິສະຫ ະ ຫ  ືວຽກທີ່ ບ່ໍເປນັທາງ
ການ. ຜູທ້ີ່ ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ຫ  ືເປນັເຫຍື່ ອຂອງການຄາ້ມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ (60 ສ່ວນຮອ້ຍ) ແມ່ນເດກັຍງິທີ່ ມອີາຍຸລະຫ່ວາງ 
12 ຫາ 18 ປ,ີ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຖກືເຄາະຮາ້ຍສ່ວນໃຫຍ່ (35 ສ່ວນຮອ້ຍ) ຈບົລງົທີ່ ການຖກືບງັຄບັໃຫເ້ປນັໂສເພນ.ີ 
 
ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງຍຸຕທໍິາ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິ 
ຊອບໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍແຮງງານເດກັ ລວມທງັໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ, ແຕ່ການບງັ 
ຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັມປີະສດິທຜິນົ ເນື່ ອງຈາກການຂາດແຄນຜູກ້ວດກາ. ກດົໝາຍກາໍນດົບດົລງົໂທດຕດັອດິສະ 
ຫ ະພາບ ແລະ ປບັໄໝ ເຊິ່ ງຖວ່ືາບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລະເມດີ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດ ້
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ, ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຮ່ວມກບັຄະນະກາໍມາທກິານແຫ່ງຊາດສໍາ
ລບັແມ່ ແລະ ເດກັ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ,້ ແລະ ໄດເ້ກບັກາໍຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັແຮງງານເດກັ ເຊິ່ ງຖເືປນັ
ສ່ວນໜ ່ ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການລ ບລາ້ງຮູບແບບທີ່ ຮຸນແຮງ
ທີ່ ສຸດຂອງການນາໍໃຊແ້ຮງງານເດກັ.  
 
ອງີຕາມບດົລາຍງານການສາໍຫ ວດທາງດາ້ນແຮງງານເດກັ ຂອງລດັຖະບານທີ່ ເຜຍີແຜ່ໃນປີ 2013 ແລະ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນປ ີ
2010 ເຊິ່ ງເປນັຂໍມູ້ນຫ າ້ສຸດທີ່ ມ,ີ ປະມານ 90% ຂອງການໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແມ່ນເກດີຂ ນ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານກະສກິາໍ, 
ການປະມງົ, ຫ  ືຂະແໜງປ່າໄມ ້ແລະ ຫ າຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານເດກັ ມສ່ີວນພວົພນັກບັວຽກງານທີ່ ກາໍນດົວ່າ
ມຄີວາມອນັຕະລາຍ ເມື່ ອອງີຕາມມາດຕະຖານສາກນົ. ມເີດກັນອ້ຍຈາໍນວນຫ າຍທີ່ ເຮດັວຽກຊ່ວຍຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ 
ລວມທງັວຽກໃນສວນ ຫ  ື ຮາ້ນ ແລະ ທຸລະກດິອື່ ນໆຂອງຄອບຄວົ, ແຕ່ແຮງງານເດກັບ່ໍຄ່ອຍມໃີນພາກວສິາຫະກດິອຸດ
ສາຫະກາໍ (ເຊັ່ ນ: ໂຮງງານ). ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ່ານການຄາ້ປະເວນ ີ (ເບິ່ ງພາກທ ີ
6, ເດກັນອ້ຍ). 
 
ງ. ການຈາໍແນກ ຫ  ືການເລອືກປະຕບິດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການປະກອບອາຊບີ  
 
ກດົໝາຍຫາ້ມນາຍຈາ້ງຈາໍແນກ ຫ  ື ເລອືກປະຕບິດັຕໍ່ ລູກຈາ້ງ ບ່ໍວ່າໃນທາງກງົ ຫ  ືທາງອອ້ມ ແລະ ຫາ້ມທຸກການປະຕບິດັ
ຂອງນາຍຈາ້ງທີ່ ຖວ່ືາເປນັອຸປະສກັ, ລໍາອຽງ ຫ  ືຈາໍກດັໂອກາດໃນການເລື່ ອນຂັນ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງລູກຈາ້ງ. ແຕ່ເຖງິ
ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກດົໝາຍບ່ໍໄດຫ້າ້ມຢ່າງຈະແຈງ້ຕໍ່ ການແບ່ງແຍກດາ້ນການຈາ້ງງານໂດຍອງີໃສ່ເຊືອ້ຊາດ, ການຂາດຄວາມ
ສາມາດທາງຮ່າງກາຍ, ພາສາ, ລດົນຍິມົທາງເພດ, ເອກະລກັທາງເພດ, ແນວຄວາມຄດິທາງການເມອືງ, ສນັຊາດດັງ້ເດມີ ຫ  ື
ຄວາມເປນັພນົລະເມອືງ, ຕົນ້ກາໍເນດີທາງສງັຄມົ, ອາຍຸ, ພາສາ, ສະຖານະພາບການຕດິເຊືອ້ເອຈໄ໌ອວ ີ ຫ  ື ພະ ຍາດ
ຕດິຕໍ່ ອື່ ນໆ.  
 
ກດົໝາຍ ກາໍນດົໃຫມ້ກີານຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ສໍາລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຫາ້ມການເລອືກ
ປະຕບິດັໃນການຈາ້ງງານ ໂດຍອງີໃສ່ສະຖານະພາບການສມົຣດົ ຫ  ືການຖພືາຂອງລູກຈາ້ງຜູຍ້ງິ, ແລະ ກດົໝາຍຍງັປກົປອ້ງ
ການຖກືໄລ່ອອກຈາກວຽກເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທີ່ ກ່າວມານີ.້ ລດັຖະບານໄດມ້ກີານບງັຄບັໃຊຂໍ້ຫ້າ້ມການຈາໍແນກໃນການ
ຈາ້ງງານ ຫ  ື ຂໍກ້າໍນດົສໍາລບັການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມ; ບດົລງົໂທດຕາມກດົໝາຍຕໍ່ ກບັການຈາໍແນກ ຫ  ື ເລອືກ
ປະຕບິດັດາ້ນການຈາ້ງງານ ແມ່ນລວມມກີານປບັໄໝ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລ່ວງລະເມດີໄດ.້ 



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 
ແມ່ຍງິໄດປ້ະເຊນີກບັຄວາມທາ້ທາຍຈາໍນວນໜ ່ ງ ໃນການເຂົາ້ເຖງິການຈາ້ງງານຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ. 
 
ຈ. ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັ 
 
ໃນເດອືນພ ດສະພາ, ລດັຖະບານໄດເ້ພີ່ ມຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕໍ່ າສຸດຕໍ່ ເດອືນ ສໍາລບັລູກຈາ້ງຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິເອກະຊນົທງັ  
ໝດົ ຂ ນ້ເປນັ 1.1 ລາ້ນກບີ (130 ໂດລາ) ຕໍ່ ເດອືນ. ຄ່າແຮງງານຂັນ້ຕໍ່ ສຸດສໍາລບັຂາ້ລາດຊະການພນົລະເຮອືນ ແລະ ພະ 
ນກັງານລດັວສິາຫະກດິແມ່ນ 1.4 ລາ້ນກບີ (165 ໂດລາສະຫະລດັ) ຕໍ່ ເດອືນ.  ລດັຖະບານຄາດຄະເນຂດີໝາຍບນັທດັ
ຖານຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໂດຍອງີໃສ່ລາຍຮບັສະເລ່ຍຢູ່ທີ່  10,000 ກບີ (1.17 ໂດລາສະຫະລດັ) ຕໍ່ ຄນົຕໍ່ ວນັ.  
 
ກດົໝາຍກາໍນດົຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກສໍາລບັອາທດິໜ ່ ງບ່ໍເກນີ 48 ຊົ່ ວໂມງ (36 ຊົ່ ວໂມງສໍາລບັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ໃນສະພາບ
ແວດລອ້ມທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ). ການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນບ່ໍໃຫເ້ກນີ 45 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ເດອືນ, ແລະ ແຕ່ລະຄັງ້ຂອງການ
ເຮດັວຽກລ່ວງເວລາ ແມ່ນບ່ໍໃຫເ້ກນີສາມຊົ່ ວໂມງ. ນາຍຈາ້ງອາດຈະສະເໜຕີໍ່ ລດັຖະບານສໍາລບັການຍກົເວັນ້ ເຊິ່ ງກດົໝ
າຍໄດກ້າໍນດົວ່າ ຜູອ້ອກແຮງງານ ຫ  ືຕວົແທນຂອງພວກເຂາົຕອ້ງອະນຸມດັເຊັ່ ນດຽວກນັ.  
 
ກດົໝາຍກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂດາ້ນຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ຄ່າຕອບແທນທີ່ ສູງກວ່າສໍາລບັການວຽກທີ່ ອນັຕະ 
ລາຍ, ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸການປກົປອ້ງຢ່າງຈະແຈງ້ ຕໍ່ ສດິທຂິອງຜູເ້ຮດັວຽກທີ່ ຈະຍາ້ຍອອກ ຈາກສະຖານະການທີ່
ອນັຕະລາຍດວ້ຍຕນົເອງ. ໃນກລໍະນທີີ່ ຜູເ້ຮດັວຽກໄດຮ້ບັບາດເຈບັ ຫ  ືເສຍຊວີດິໃນໜາ້ທີ່ , ນາຍຈາ້ງມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ
ໃນການຈ່າຍຄ່າຊດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຮດັວຽກ ຫ  ື ຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫນ້າຍຈາ້ງຕອ້ງລາຍງານໃຫ ້
ອງົການຄຸມ້ຄອງແຮງງານ (LAA) ຊາບ ກ່ຽວກບັອຸປະຕເິຫດທີ່ ສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັໜກັ ຫ  ືເຖງິແກ່ຊວີດິຂອງຜູ ້
ອອກແຮງງານໃດໜ ່ ງ ຫ  ືກາໍນດົໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານຕອ້ງພກັຈາກການເຮດັວຽກເປນັເວລາຢ່າງໜອ້ຍ 4 ວນັ. ກດົໝາຍຍງັ
ໄດກ້າໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງນາຍຈາ້ງ ຕໍ່ ກບັລູກຈາ້ງທີ່ ເສຍອງົຄະໃນຂະນະປະຕບິດັໜາ້ທີ່ . 
 
ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ກດົໝາຍຫາ້ມຈາ້ງງານແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ຜູເ້ກດີລູກໃໝ່ ໃຫເ້ຮດັວຽກທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕໍ່ ສຸຂະພາບຈະ 
ເລນີພນັຂອງແມ່ຍງິ. ກດົໝາຍກາໍນດົໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຜູຍ້ງິທີ່ ເຮດັວຽກໃນສະພາບດັ່ ງທີ່ ກ່າວມານັນ້ ໄປເຮດັວຽກໃນຕາໍ 
ແໜ່ງວຽກທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຫ ຸດລງົ ແລະ ພວກເຂາົເຈ ົາ້ຍງັມສີດິທີ່ ຈະໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ຫ  ືຄ່າຈາ້ງຊ່ໍາເກົ່ າ. 
 
ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກວດກາສະຖານ 
ທີ່ ເຮດັວຽກ. ລດັຖະບານບ່ໍຄ່ອຍຈະດໍາເນນີການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. ຈາໍນວນຜູກ້ວດກາມບ່ໍີພຽງພໍ 
ເພື່ ອບງັຄບັການປະຕບິດັຢ່າງສອດຄ່ອງ ເພາະວ່າພວກເຂາົສາມາດດໍາເນນີການກວດກາໄດພ້ຽງແຕ່ຈາໍນວນທີ່ ຈາໍກດັເຊັ່ ນ: 
ບນັດາໜ່ວຍງານພາຍໃຕຂ້ອບເຂດຂອງພວກເຂາົ. ການເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນໃຫແ້ກ່ຂາ້ລາດຊະການພນົລະເຮອືນບ່ໍຄ່ອຍ
ເປນັໄປຕາມເວລາຂອງການເບກີເງນິເດອືນ ແລະ ບາງຄັງ້ຄາວການຈ່າຍເງນິເດອືນກໍ່ ຊກັຊາ້ ແລະ ແກ່ຍາວເຖງິສາມເດອືນ. 
ບນັດາລູກຈາ້ງທີ່ ເຮດັວຽກແບບໜາ້ວຽກຕໍ່ ໜາ້ວຽກ ໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດວຽກງານກໍ່ ສາ້ງ ຈະມລີາຍຮບັຕໍ່ າກ່ວາຄ່າຈາ້ງ
ຂັນ້ຕໍ່ າສຸດ. ກດົໝາຍການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາ ຫ  ື ຄ່າແຮງງານ ບ່ໍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ. ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້າໍ
ນດົບດົລງົໂທດສະເພາະຕໍ່ ການປະຕບິດັທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັບດົບນັຍດັກ່ຽວກບັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການ
ປະກອບອາຊບີ, ແຕ່ອາດຈະລວມມກີານຕກັເຕອືນ, ປບັໄໝ, “ສ ກສາອບົຮມົ” ຫ  ື ຍ ດໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸ ລະກດິ



 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປະເທດ ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ • ພະແນກປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

ຊົ່ ວຄາວ. 
 
ມກຸ່ີມຄນົຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ຫ  ືແຮງງານຕ່າງດາ້ວທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານອະນຸຍາດຈາໍນວນຫ າຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ມາຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ພະມາ້, ແລະ ກຸ່ມແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍເຫ ົ່ ານີກ້ໍ່ ຕກົຢູ່ໃນສະພາບຖກືເອາົປຽບໂດຍນາຍຈາ້ງໃນ
ຂງົເຂດວຽກງານຕດັໄມ່ທ່ອນ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ວຽກງານກະສກິໍາ. ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ມາຈາກຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມຍງັ
ເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດການກໍ່ ສາ້ງ, ການປູກຝງັ, ບ່ອນຫ ິນ້ການພະນນັ (ກາຊໂີນ) ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການບໍລກິານທີ່ ບ່ໍເປັນ
ທາງການ ເຊິ່ ງເປນັຂງົເຂດການເຮດັວຽກທີ່ ມກີານລະເມດີຕໍ່ ກບັ ຄ່າຈາ້ງ ແລະ ມາດຕະການດາ້ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ ຖວ່ືາເປນັເລື່ ອງທໍາມະດາ. ອງົການສາກນົເພື່ ອຜູຍ້ກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ (IOM) ລາຍງານວ່າ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງຈາໍນວນແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານ ມກັຈະບ່ໍສະແຫວງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນການແພດ ເນື່ ອງ
ຈາກອຸປະສກັທາງດາ້ນພາສາ ແລະ ບ່ໍໄວວ້າງໃຈ ຕໍ່ ການບໍລກິານທາງການແພດໃນທອ້ງຖິ່ ນ. 


