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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 
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ບົດສະຫຼູບຫຍໍໍ້ 
 

ລັດຖະທໍາມະນູນກໍານົດໃຫ້ພົນລະເມືອງ “ມີສິດ ແລະ ເສລີພາບທີີ່ຈະເຊືີ່ອຖື ຫ ື ບໍີ່ເຊືີ່ອຖືສາສະໜາ.” ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ 
ການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່ 4 ສາສະໜາໄດ້ແກ່: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣີສ, ສາສະໜາອິສລາມ ແລະ ສາສະ
ໜາບາຮາຍ ໂດຍສາສະໜາພຸດ ເປັນສາສະໜາທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ. ດໍາລັດສະບັບເລກທີ 315 ທີີ່ຖກືປະກາດນໍາໃຊ້ໃນປີ 2016 
ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ, ແລະ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ລັດຖະບານ
ເປັນຜູ້ຕັດສິນຂັໍ້ນສຸດທ້າຍຕໍີ່ກັບບັນດາກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ສາມາດໃຫ້ອະນຸຍາດໄດ້. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນ
ໜ ີ່ງກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ບັນດາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ຂອງເມືອງຈໍານວນໜ ີ່ງ ໄດ້ມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈເປັນຢ່າງດີຕໍີ່ກັບກົດ
ໝາຍຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍໍ້ຈໍາກັດທີີ່ບໍີ່ເໝາະສົມຕໍີ່ກັບເສລີພາບທາງດ້ານສາສະໜາຍັງ
ຄົງແຜ່ຫ າຍໃນເຂດຊົນນະບົດ.  
 

ຍັງຄົງມີການລາຍງານຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງຂອງໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາບ້ານທີີ່ຕັໍ້ງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ກຽ່ວກັບການ
ຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງຜູ້ທີີ່ເປັນສະມາຊິກ ຫ  ືຜູ້ນັບຖືສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີີ່ຖືສາສະໜາຄຣິສ ທີີ່ມີ
ຄວາມກຽ່ວພັນກັບຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ (LEC). ສືີ່ລາຍງານວ່າ ໃນເດືອນມີນາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ດໍາເນີນ
ການຈັບກຸມ ທ້າວ ສີທອນ ທິບພະວົງ ທີີ່ເປັນບາດຫ ວງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ລາວໄດ້ຈັດຕັໍ້ງປະຕິ 
ບັດກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ທີີ່ບ້ານກະລຸມ ວັງແຄ, ເມືອງນໍໍ້າດອຍ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເຖິງວ່າ ສີທອນ ຍັງຢູ່ໃນ
ການຄຸມຂັງ ແຕ່ຈົນມາເຖິງທ້າຍປີ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກໍີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຕັໍ້ງຂໍໍ້ຫາທີີ່ແທ້ຈິງຕໍີ່ລາວ. ຕາມການລາຍງານຂອງສືີ່ໃນເດືອນກໍລະ 
ກົດ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ທໍາການຈັບກຸມສະມາຊິກຂອງຄຣີສຕະຈັກຂາວປະເສີດລາວ ສີີ່ຄົນ ເນືີ່ອງຈາກພວກກຽ່ວໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມພິ 
ທີສົີ່ງສະການຂອງຄອບຄົວຊາວຄຣີສຕຽນທີີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທັງສີີ່ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນວັນທີ 22 ເດືອນທັນວາ. 
ໃນເດືອນກຸມພາ, ສືີ່ລາຍງານວ່າ ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ ແລະ ຊາວບ້ານຈໍານວນໜ ີ່ງ ທີີ່ບ້ານຕີນດອຍ, ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ໄດ້ບັງ 
ຄັບຊາວບ້ານຈໍານວນ 14 ຄົນ ຈາກສາມຄອບຄົວເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ການນໍາ
ຂັໍ້ນແຂວງໄດ້ເຈລະຈາຕົກລົງກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນເມືອງ ເພືີ່ອໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວເຫ ົີ່ານັໍ້ນກັບຄືນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ພາຍ
ໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງປະຖິໍ້ມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ. ມີສອງກຸມ່ສາສະໜາທີີ່ກໍີ່ຕັໍ້ງ  
ໃໝ່ໄດ້ຍືີ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນກຸ່ມສາສະໜາຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງປີ ຄື ໂບດເມໂທດີສທ໌ ແລະ ກຸ່ມຄຣີສຕຽນອີກ
ກຸ່ມໜ ີ່ງທີີ່ບໍີ່ມີຊືີ່. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເວົໍ້າວ່າ ດໍາລັດເລກທີ 315 ອອກຂໍໍ້ກາໍນົດທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິີ່ງບາງຄັໍ້ງກໍີ່ຈະ
ຖືກນໍາໃຊ້ເພືີ່ອຈໍາກັດການເດີນທາງເພືີ່ອວັດຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ. ບັນດາກຸມ່ສາສະໜາຄຣີສ ຍັງລາຍງານຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ
ກ່ຽວກັບບັນຫາການກໍີ່ສ້າງໂບດໃນບາງພືໍ້ນທີີ່. 
 
ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍຕ່າງໆ ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ປົກປິດຄວາມສໍາພັນທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະ 
ນະທີີ່ຢູ່ໃນການຈັດຕັໍ້ງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ຖັນແຖວກອງທັບ, ແລະ ເພືີ່ອຫ ີກ
ລ້ຽງການປະເຊີນໜ້າກັບການຖກືຈໍາແນກ ຫ ື ແບ່ງແຍກຈາກບັນດາສະຖາບັນເຫ ົີ່ານັໍ້ນ. ບັນດາໜ່ວຍງານຂັໍ້ນສູນກາງເວົໍ້າວ່າ 
ພວກເຂົາຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເດີນທາງໄປພືໍ້ນທີີ່ຕ່າງໆຂອງບັນດາແຂວງ ເພືີ່ອຈັດການຝ ກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດເລກທີ 315 ແລະ ບັນດາກົດໝາຍຕ່າງໆທີີ່ປົກຄອງສາສະໜາ. 

 

ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂ່າວຂອງທາງພາກລັດ ແລະ ກຸມ່ສາສະໜາ, ຄວາມເຄັີ່ງຕ ງຍັງຄົງສືບຕໍີ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນຊຸມຊົນທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຜີ, ຊຸມຊົນຊາວພຸດ ແລະ ຊຸມຊົນຄຣີສຕຽນທີີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ມີລາຍງານວ່າ ພວກຊາວບ້ານໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະຂັບໄລ່ຊາວຄຣີສຕຽນໃຫ້ໜີອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ 
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ຖ້າພວກເຂົາບໍີ່ຍອມປະຖິໍ້ມຄວາມສັດທາໃນສາສະໜາຂອງຕົນ.  
 

ໃນເດືອນຕຸລາ ສືີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກຊາວບ້ານ ໃນບ້ານ ປາສິງ, ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວບ້ານຜູ້ນັບຖືສາສະໜາ 
ຄຣີສຈໍານວນເຈັດຄົນຈາກສາມຄອບຄົວ ໃຫ້ອອກໜີຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາປະຕິເສດທີີ່ຈະປະ
ຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ. ຕໍີ່ມາພວກຊາວບ້ານຍັງໄດ້ມ້າງເພທໍາລາຍເຮືອນຂອງຊາວຄຣີສ
ຕຽນເຫ ົີ່ານັໍ້ນນໍາອີກ; ຈົນມາເຖິງທ້າຍປີ ຊາວບ້ານທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສເຫ ົີ່ານັໍ້ນ ຍັງຄົງບໍີ່ມີເຮືອນຢູ່. 
 
ພິທີຝັງສົບຍັງຄົງເປັນປະເດັນທີີ່ພາໃຫ້ເກີດການຖົກຖຽງກັນຂອງຊາວບ້ານໃນບາງພືໍ້ນທີີ່ ໂດຍມີການລາຍງານວ່າ ຊາວບ້ານ
ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຜີ ໄດ້ພະຍາຍາມຂັດຂວາງການຝັງສົບຂອງຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສໃສ່ປ່າຊ້າຂອງຊຸມຊົນ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກປະເດັນສະເພາະກຽ່ວກັບສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ບັນຫາ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບການຕ່າງໆທີີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລວມທັງຂັໍ້ນຕອນໃນການຂ ໍ້ນທະບຽນ ເພືີ່ອນໍາສະເໜີຕໍີ່
ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ສືບຕໍີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການສົນທະນາປ ກສາຫາລືແບບເປີດກ້ວາງ ແລະ ຫາຊ່ອງທາງ
ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບເຈົໍ້າໜາທີີ່ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 
ກໍາມາທກິານບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ສາສະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ, ເຈົໍ້າໜາ້ທີີ່ຂອງສະຖານທູດ ໄດ້ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ເໝາະສົມໃນບາງກໍ 
ລະນີທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸກຄາມ ແລະ ການຄຸມຂັງທີີ່ແກ່ຍາວ. ໃນເດືອນກມຸພາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືີ່ອພົບປະ
ກັບບັນດາເຈົໍ້າາໜ້າທີີ່ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕົວແທນຂອງກຸ່ມສາສະໜາ. ໃນການພົບປະກັນ ພວກເຂົາໄດ້ຫາລືປະເດັນ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດເລກທີ 315 ແລະ ການປະຕິບັດຕໍີ່ກຸ່ມສາສະໜາບາງກຸມ່ ໂດຍທາງພາກລັດຖະບານ ແລະ ກຸມ່
ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດ. ໃນເດືອນຕຸລາ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍີ່ຜົນສໍາ
ເລັດຂອງການບູລະນະປິຕິສັງຂອນວັດຂອງສາສະໜາພຸດທີີ່ເກົີ່າແກ່ທີີ່ສຸດ ທີີ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເຊິີ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫ ືອຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ທ່ານທູດກໍີ່ໄດ້ມອບໂຄງການບູລະນະສັງຂອນທີີ່ສໍາເລັດຜົນດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ລັດຖະ 
ບານລາວ ແລະ ຊາວເມືອງຫ ວງພະບາງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດ ໄດ້ມີການພົບປະຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມ
ສາສະໜາທີີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດ ເພືີ່ອໃຫເ້ຂົໍ້າໃຈດີຂ ໍ້ນ ຕໍີ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນ້ອຍກໍາລັງປະເຊີນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ທາງສະຖານທູດຍັງໄດ້ເຊີນບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຜູ້ທີີ່ຮັບ 
ຜິດຊອບວຽກງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາ ເຂົໍ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆທີີ່ທາງສະຖານທູດຈັດຂ ໍ້ນ ລວມທັງການປະຊຸມປ ກສາ
ຫາລືທີີ່ເນັໍ້ນໜັກໃສ່ເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ. 

 

ພາກທ ີI. ຂໍໍ້ມນູທາງດ້ານປະຊາກອນຕາມສາສະໜາທີີ່ນັບຖ ື
 

ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນລວມທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 7.5 ລ້ານຄົນ 
(ຕົວເລກຄາດຄະເນໃນກາງປີ 2020). ຂໍໍ້ມູນການສໍາຫ ວດປະຊາກອນທົີ່ວປະເທດໃນປີ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
64.7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດແມ່ນນັບຖືສາສະໜາພຸດ, 1.7 ສ່ວນຮ້ອຍນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ, 31.4 ສ່ວນ
ຮ້ອຍແມ່ນຜູ້ທີີ່ບໍີ່ນັບຖືສາສະໜາ, ແລະ ປະຊາກອນສ່ວນທີີ່ເຫ ືອ 2.1 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຈໍານວນລວມຂອງປະຊາກອນທີີ່
ນັບຖືສາສະໜາອືີ່ນໆ. ສາສະໜາພຸດນິກາຍເຖຣະວາດແມ່ນສາສະໜາທີີ່ໂດດເດັີ່ນໃນປະຊາກອນເຜົີ່າ “ລາວລຸ່ມ” ເຊິີ່ງ 
ກວມເອົາ 53.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND) ທີີ່ເປັນອົງ 
ການຈັດຕັໍ້ງໜ ີ່ງພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (LPRP) ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເຊິີ່ງມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສາສະໜາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈໍານວນປະຊາກອນສ່ວນທີີ່ເຫ ືອປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍຕ່າງໆ ຈໍານວນ 50 ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ, ເກືອບທັງໝົດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍເຫ ົີ່ານີໍ້ແມ່ນນັບຖືສາ
ສະໜາຜີ ແລະ ບູຊາບັນພະບູລຸດ. ການນັບຖືຜີ ຫ ື ຈິດວິນຍານແມ່ນມີການປະຕິບັດຢ່າງໂດດເດັີ່ນໃນກຸ່ມຊົນເຜົີ່າໄທ-ຈີນ 
ເຊັີ່ນ: ໄທດໍາ, ໄທແດງ, ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າມອນ-ຂະແມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າມຽນມ້າ-ຕີເບດ. ໃນບັນດາຊຸມຊົນປະຊາກອນລາວລຸ່ມ 
ມີຄົນຈໍານວນຫ າຍທີີ່ນັບຖື ແລະ ມີຄວາມເຊືີ່ອໃນສາສະໜາຜີໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດ້ຫັນມາລວມເຂົໍ້ານໍາການປະພ ດປະຕິບັດ
ຕາມສາສະໜາພຸດນິກາຍເຖຣະວາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ຊົນນະບົດ. ສ່ວນປະຊາກອນຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາໂຣ
ມັນຄາໂທລິກ, ໂປ ເຕສແຕນສ໌, ມຸດສລິມ, ບາຮາຍ, ສາສະໜາພຸດນິກາຍມະຫາຍານ, ຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ ຫ ື ເຊເວັນເດ 
ແອັດເວັນຕີສ (Seventh-day Adventists), ໂບດພະເຍຊູຄຣີສ (Church of Jesus Christ), ແລະ ບັນດາສາ 
ວົກຂອງລັດທິຂົງຈືໍ້ ໂດຍລວມກັນທັງໝົດແລ້ວມີຈໍານວນໜ້ອຍກ່ວາ 3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປະເທດ. 
ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກ ຄຣີສຕະຈັກກາໂຕລິກສາກົນ (International Catholic Church) - ບົດລາຍງານຂອງອົງການທີີ່
ບໍີ່ສັງກັດລັດທີີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອແກ່ຄຣີສຕະຈັກ ໃນຫົວຂໍໍ້ ເສລີພາບທາງສາສະໜາໃນທົີ່ວໂລກ ປະຈໍາປີ 2018, ເຊິີ່ງ
ເປັນສະບັບຫ ໍ້າສຸດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສກວມເອົາ 3.2 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດ. 
ໂບດກາໂຕລິກ (Catholic Church) ປະມານການວ່າ ສະມາຊິກຂອງຕົນມີປະມານ 55,200 ຄົນ ແລະ ຄຣີສຕະຈັກ
ຂ່າວປະເສີດລາວ ປະເມີນຈໍານວນສະມາຊິກຂອງຕົນຫ າຍກວ່າ 200,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີີ່ຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ ຫ ື ເຊ
ເວັນເດ ແອັດເວັນຕີສ ປະເມີນຈໍານວນສະມາຊິກຂອງຕົນແມ່ນ 1,800 ຄົນ. ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນມຸດສະລິມຄາດວ່າປະຊາກອນ
ຊຸມຊົນຂອງຕົນມີປະມານ 1,000 ຄົນ. 

 

ພາກທ ີII. ສະຖານະພາບທາງດາ້ນການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົແກ່ສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາຂອງລັດຖະບານ  
 

ຂອບກດົໝາຍ 

 

ລັດຖະທໍາມະນູນໃຫ້ “ສິດ ແລະ ເສລີພາບແກ່ພົນລະເມືອງໃນການນັບຖື ຫ ື ບໍີ່ນັບຖືສາສະໜາ” ແລະ ຍັງລະບຸວ່າ ພົນລະ 
ເມືອງທັງໝົດມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍີ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍີ່ຄໍານ ງເຖິງຄວາມເຊືີ່ອ ຫ ື ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະທໍາ
ມະນູນກໍານົດວ່າ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພຸດທະ 
ສາສະນິກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາອືີ່ນໆ ແລະ “ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ພຣະສົງສໍາມະເນນ ກໍີ່ຄືນັກບວດໃນສາສະໜາ 
ອືີ່ນໆ ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍີ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.” ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ລັດຖະທໍາມະນູນ
ຫ້າມທກຸການກະທໍາທີີ່ເປັນການແບ່ງແຍກໃນບັນດາກຸ່ມສາສະໜາ ແລະ ຊົນຊັໍ້ນຂອງບຸກຄົນ. ລັດຖະບານໃຫ້ການຮັບຮູ້
ຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່ສີີ່ກຸ່ມສາດສະໜາຫ ັກໄດ້ແກ່: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣີສ, ສາສະໜາອິສລາມ ແລະ ສາສະໜາບາ
ຮາຍ. 

 

ດໍາລັດເລກທີ 315 ຢືນຢັນ “ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບໃນສິດ ແລະ ເສລີພາບທາງສາສະໜາ” ຂອງທັງຜູ້ທີີ່ນັບຖື ແລະ ບໍີ່ນັບ 
ຖື. ດໍາລັດສະບັບນີໍ້ ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງໃນການກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກຽ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປົກປ້ອງການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະສົງ, ຜູ້ສອນສາສະໜາ, ສາສະນິກະຊົນ ແລະ ບັນດາກຸມ່
ສາສະໜາ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົີ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ, ເພີໍ້ມທະວີຄວາມສາມກັຄີລະຫ່ວາງສະມາຊິກຂອງກຸມ່ສາ
ສະໜາຕ່າງໆ ແລະ ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການ “ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.” ດໍາລັດໄດ້ອະທິ 
ບາຍຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສໍາລັບການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ແລະ  ກໍານົດໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຕັດສິນຂັໍ້ນສຸດ
ທ້າຍສໍາລັບບັນດາກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ດໍາລັດໄດ້ເນັໍ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຕາມລັດຖະທໍາມະນູນທີີ່
ວ່າ ການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດໂດຍການສົີ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການສ ກສາ, 
ແລະ ສັີ່ງສອນໃຫ້ສາສະນິກະຊົນທັງໝົດເປັນພົນລະເມືອງດີ. 
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ດໍາລັດກໍານົດໃຫ້ທຸກໆກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນປະເທດຕ້ອງຂ ໍ້ນທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ. ບັນດາກຸ່ມສາ
ສະໜາ ອາດຈະເຂົໍ້າຮ່ວມເປັນພັນທະມິດກັບກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ເປັນທີີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວກໍີ່ໄດ້ ແຕ່
ນີໍ້ກໍີ່ບໍີ່ແມ່ນເລືີ່ອງທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດ. 

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ, ກຸ່ມສາສະໜາຂອງທກຸໆສາສະໜາຕ້ອງນໍາສະເໜີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ນໍາສາສະໜາຂອງຕົນທີີ່ຖືກຄັດເລືອກ 
ຫ ື ແຕ່ງຕັໍ້ງເຂົໍ້າໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນ/ກຸມ່ ໄປຍັງຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນຂັໍ້ນສູນກາງ, ພະແນກພາຍໃນ
ແຂວງ, ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ານ ເພືີ່ອຄົໍ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ. ກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຈະມີການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວໃນຫ າຍແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ; ກຸມ່ທີີ່ຈະມີການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຫ າຍເມືອງຕ້ອງໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂັໍ້ນແຂວງ; ສ່ວນກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຈະມີການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຫ າຍບ້ານກໍີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂັໍ້ນ
ເມືອງກ່ອນ. ໃນກໍລະນີທີີ່ກຸ່ມສາສະໜາໃດໜ ີ່ງຫາກມີຈຸດປະສົງທີີ່ຈະເຄືີ່ອນໄຫວນອກເໜືອເຂດຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ, 
ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງຕາມລໍາດັບທີີ່ເໝາະສົມ. ການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ເກີດຂ ໍ້ນ
ນອກສາສະນະສະຖານທີີ່ເປັນຊັບສິນຂອງກຸ່ມສາສະໜາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາຢູ່ບ້ານອືີ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັໍ້ນເມືອງ, ແລະ ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັໍ້ນແຂວງສໍາລັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່ເມືອງອືີ່ນ, ສ່ວນການເຄືີ່ອນ 
ໄຫວສາສະໜາຢູ່ແຂວງອືີ່ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຂັໍ້ນສູນກາງ. ບັນດາກຸມ່ສາສະໜາທັງ
ໝົດຕ້ອງສົີ່ງແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີຂອງຕົນ ລວມທັງແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາວັນໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນຊາບລ່ວງ
ໜ້າ ເພືີ່ອຄົໍ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ. 

 

ດໍາລັດກໍານົດໃຫ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດພິທີກໍາທາງສາສະໜາເກືອບທັງໝົດ ເຊັີ່ນ: ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງສາສະນິກະຊົນ, 
ການສອນສາສະໜາ, ການເດີນທາງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທາງສາສະໜາ, ການສ້າງສາສະນະສະຖານ, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງທີີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ, ແລະ ການສ້າງຕັໍ້ງກຸມ່ສາສະນິກະຊົນໃໝ່ໃນບ້ານທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນມີ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂໍ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງ
ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ/ຫ  ື ກະຊວງພາຍໃນ ຂັໍ້ນສູນກາງກ່ອນ. ກະຊວງພາຍໃນອາດຈະສັີ່ງໃຫ້ຢຸດຕິທຸກໆການປະຕິບັດທາງ
ສາສະໜາ ຫ  ື ຄວາມເຊືີ່ອຕ່າງໆ ທີີ່ຂັດກັບນະໂຍບາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ກົດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ຂອບ
ເຂດອໍານາດຂອງຕົນ. ກະຊວງອາດຈະສັີ່ງຢຸດຕິການເຄືີ່ອນໄຫວສາສະໜາທີີ່ເຫັນວ່າເປັນການຄຸກຄາມຄວາມໝັໍ້ນຄົງຂອງ
ຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຫ  ື
ມີຜົນກະທົບຕໍີ່ຄວາມສາມກັຄີຂອງຊາດ ຫ  ື ຄວາມສາມັກຄີລະຫ່ວາງປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ສາສະໜາ ລວມທັງເປັນ
ໄພຂົີ່ມຂູ່ຕໍີ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ສຸຂະພາບ ຫ ື ພາບພົດຂອງຜູ້ອືີ່ນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ດໍາລັດໄດ້ກໍານົດໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນເກັບກາໍຂໍໍ້
ມູນ ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວກັບການປະກອບການທາງສາສະໜາ, ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັໍ້ງສາ 
ກົນຕ່າງໆກຽ່ວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ກິດຈະກາໍທາງສາສະໜາ, ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາໃຫ້ແກ່
ລັດຖະບານ. 

 

ດໍາລັດລະບຸວ່າ ລັດຖະບານອາດສະໜັບສະໜູນສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສາສະໜາພຸດ, ລວມທັງພິທີກໍາທາງພຸດ
ທະສາສະໜາເຂົໍ້າກັບການສະເຫ ມີສະຫ ອງໃນການດໍາເນີນງານຂອງລັດ, ແລະ ສົີ່ງເສີມພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະທີີ່ເປັນ
ອົງປະກອບທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ເອກະລັກທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງປະເທດ, ແລະ ໃນຖານະທີີ່ເປັນສາສະໜາທີີ່ໂດດເດັີ່ນ
ຂອງປະເທດ. 

 

ດໍາລັດກໍານົດໃຫ້ນັກບວດໃນສາສະໜາພຸດຕ້ອງມີບັດປະຈໍາຕົວ, ແລະ ນັກບວດໃນສາສະໜາອືີ່ນໆຕ້ອງມີໃບຢັໍ້ງຢືນເພືີ່ອພິ 
ສູດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອົບຮົມບົີ່ມສອນທາງສາສະໜາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 

ອີງຕາມດໍາລັດເລກທີ 315, ຂັໍ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງອາຄານ ເພືີ່ອສ້າງເປັນສະຖານທີີ່ພິທີກໍາທາງສາສະໜາ ເລີໍ້ມ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ຕົໍ້ນຈາກການປະກອບຄໍາຮ້ອງສົີ່ງເຖິງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ, ຈາກນັໍ້ນກໍີ່ສົີ່ງຕໍີ່ໄປຍັງຂັໍ້ນເມືອງ, ເແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ. ສະຖານປະກອບການ ຫ ື ເຮັດພິທີກໍາທາງສາສະ
ໜາທັງໝົດ ຕ້ອງລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີີ່ປະກາດນໍາໃຊ້. ອົງການຈັດຕັໍ້ງ
ທາງສາສະໜາ ຕ້ອງຄອບຄອງທີີ່ດິນທີີ່ມີເນືໍ້ອທີີ່ 5,000 ຕາແມັດ (ຫ  ື 54,000 ຕາລາງຟຸດ) ເພືີ່ອທີີ່ຈະສາມາດກໍີ່ສ້າງສະ 

ຖານທີີ່ທໍາພິທີກໍາທາງສາສະໜາ. ທກຸໆການບູລະນະ, ປິຕິສັງຂອນ ຫ ື ກໍີ່ສ້າງໃນສາສະນະສະຖານຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸ 

ມັດຈາກກະຊວງພາຍໃນທຸກຂັໍ້ນກ່ອນ. ໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິີ່ນອາດຈະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການກໍີ່ສ້າງ, 
ການດູແລຮັກສາ ແລະ ປິຕິສັງຂອນສາສະນະສະຖານຕ່າງໆ, ແລະ ນໍາສະເໜີສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນຕໍີ່ກບັເຈົໍ້າແຂວງ, ເຈົໍ້າ
ນະຄອນ ເພືີ່ອການພິຈາລະນາ ແລະ ຈາກນັໍ້ນກໍີ່ນໍາສະເໜີຕໍີ່ໄປຍັງກະຊວງພາຍໃນເພືີ່ອຄົໍ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮັບຮອງການຈັດຕັໍ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີີ່ຈະຖືກດໍາເນີນການໃນບໍລິເວນສາສະນະສະຖານ. 

 

ອີງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍີ່ມີຫ ັກສູດສາສະໜາພຸດຖືກສອນໃນຖານະທີີ່ເປັນວິຊາ
ສາສະໜາໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດ ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນການສອນວິທີປະຕິບັດຕາມສາສະໜາພຸດໃນໂຮງຮຽນ 
ໃນຖານະທີີ່ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ. ພາກການຮຽນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ລວມມີບົດຮຽນທີີ່ຖືກສອນ
ໃນວັດຂອງສາສະໜາພຸດນໍາ. ນັກຮຽນຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທໍາການສວດມົນໄຫວ້ພຣະໃນລະຫວ່າງການຮຽນພາກນີໍ້. ກະ 
ຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາເວົໍ້າວ່າ ພໍີ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງອາດຈະຍ້າຍລູກຂອງພວກເຂົາອອກຈາກຫ້ອງໄດ້ ຖ້າວ່າພວກເຂົາ
ຫາກບໍີ່ພໍໃຈກັບແຜນງານດັີ່ງກ່າວ. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫ າຍແຫ່ງ ມີຄວາມສໍາພັນກັບກຸມ່ສາສະໜາທີີ່ມີຢູ່ທົີ່ວປະເທດ ແລະ 
ຍອມຮັບເອົານັກຮຽນຈາກທກຸໆນິກາຍສາສະໜາ. 

 

ບຸກຄົນທີີ່ຕ້ອງການເຂົໍ້າບວດເປັນເວລາເກີນສາມເດືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ, 
ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກການຈັດຕັໍ້ງສາສະໜາທີີ່ຕົນຈະເຂົໍ້າບວດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ປົກຄອງ ຫ ື ຄູ່ສົມຣົດກ່ອນ 
ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ສ່ວນຜູ້ທີີ່ຈະບວດໃນເວລາສາມເດືອນລົງມາ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້
ປົກຄອງ ຫ ື ຄູ່ສົມຣົດ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ການກາໍນົດໄລຍະເວລາບວດແບບສັໍ້ນໆ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີີ່ນັບຖື
ສາສະໜາພຸດ, ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຊາວພຸດທຸກໆຄົນຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົໍ້າບວດຢ່າງນ້ອຍໜ ີ່ງຄັໍ້ງໃນຊີວິດ ເຊິີ່ງການບວດດັີ່ງກ່າວ
ມັກຈະເປັນເວລາໜ້ອຍກ່ວາສາມເດືອນ. 

 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ອະນຸຍາດການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ຂອງພະສົງ 
ແລະ ຄູສອນສາສະໜາ ເພືີ່ອການສ ກສາສະເພາະທາງ. ບັນດານັກສ ກສາທີີ່ຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດສໍາລັບການສ ກສາຕໍີ່
ໃນທຸກສາຂາ (ລວມທັງການສ ກສາທາງສາສະໜາ) ຕາມທໍາມະດາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ບັນດາອົງການສາສະໜາພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປດໍາເນີນກິດຈະກາໍທາງສາສະໜາທີີ່
ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພະແນກການຂອງກະຊວງພາຍໃນ ປະຈໍາທ້ອງຖິີ່ນໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມ.  
 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແນວລາວສ້າງຊາດ, ຕົວແທນຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ອາດຈະມີການພົບປະ ແລະ ສ ກສາອົບ 
ຮົມຜູ້ນໍາສາສະໜາ, ນັກບວດ, ຜູ້ສອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັໍ້ງສາສະໜາ ເພືີ່ອຮັບປະກນັວ່າພວກເຂົາເຈົໍ້າມີ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັີ່ງຕ ງລະຫ່ວາງປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ 
ແລະ ສາສະໜາ, ແລະ ເປັນການ “ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.” ເຈົີ່ໍ້າໜ້າທີີ່ແນວລາວສ້າງຊາດອາດ
ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈາກໜ່ວຍງານອືີ່ນໆ. 

 

ລັດຖະບານເປັນຜ້ ູຄວບຄຸມສືີ່ສິີ່ງພິມທີີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບຜູ້ເຂົໍ້າຮ່ວມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາ. ດໍາລັດເລກທີ 315 
ໄດ້ອອກລະບຽບຄວບຄຸມການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ຈັດພິມສືີ່ທາງສາສະໜາ ແລະ ການຜະລິດປືໍ້ມ, ເອກະສານ, ຮູບພາບ ແລະ 
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ສັນຍາລັກຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕ້ອງເປັນຜູ້
ອະນຸມັດ, ຮັບຮອງປືໍ້ມ/ຕໍາລາສາສະໜາ ຫ  ື ສືີ່ອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການນໍາເຂົໍ້າ. ກະຊວງພາຍໃນ
ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງຢືນຢັນຮັບຮອງວ່າ ສືີ່ສິີ່ງພິມຕ່າງໆທີີ່ຖືກນໍາເຂົໍ້າມານັໍ້ນເປັນຕົວແທນ 
ຫ ື ຮູບແບບທີີ່ແທ້ຈິງຂອງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ ທັງນີໍ້ກໍີ່ເພືີ່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບັຂອງແທ້ ແລະ 
ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າສິີ່ງທີີ່ນໍາເຂົໍ້າມານັໍ້ນສອດຄ່ອງກັບຄ່ານິຍົມ ແລະ ການປະພ ດປະຕິບັດໃນປະ 
ເທດ. ກົດໝາຍຫ້າມການນໍາເຂົໍ້າ ຫ ື ສົີ່ງອອກສືີ່ສິີ່ງພິມ ຫ ື ສືີ່ທາງອີເລັກໂຕ ນິກທາງສາສະໜາທີີ່ບໍີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງ. 

 

ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານສະບັບສະໜ ີ່ງ ທີີ່ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນເດືອນມີນາ ໄດ້ກໍານົດຫ ັກການ ແລະ ລະ 
ບຽບການສໍາລັບ “ການຄຸ້ມຄອງບັນດາເຜົີ່າ”. ພາກໜ ີ່ງຂອງດໍາລັດສະບັບດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດພິທີການຝັງສົບຕາມປະເພນີ. 

 

ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ (ICCPR), ໂດຍຍ ດຖື
ບົດບັນຍັດໃນມາດຕາ 18 ທີີ່ວ່າ ເສລີພາບທາງສາສະໜາບໍີ່ຄວນຈະຖືກຕີຄວາມວ່າ ເປັນການໃຫ້ອໍານາດ ຫ ື ສະໜັບສະ
ໜູນທຸກໆການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປັນການບັງຄັບ ຫ ື ກົດດັນໂດຍທາງກົງ ຫ ື ທາງອ້ອມຕໍີ່ບຸກຄົນໃດໜ ີ່ງໃຫ້ນັບຖື ຫ ື ບໍີ່ນັບຖື
ສາສະໜາໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ໃຫ້ປ່ຽນສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊືີ່ອຂອງບຸກຄົນນັໍ້ນ, ແລະ ການກະທໍາທັງໝົດທີີ່ເປັນການສ້າງຄວາມ
ແຕກແຍກ ແລະ ການຈໍາແນກລະຫ່ວາງເຜົີ່າຊົນ ແລະ ກຸມ່ສາສະໜາ ຖືວ່າບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕານີໍ້. 

 

ການປະຕິບດັຂອງລດັຖະບານ 
 

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ໃນບາງເມືອງ ມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈດີຕໍີ່ກົດ
ໝາຍທີີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ລວມທັງດໍາລັດເລກທ ີ315, ແຕ່ຂໍໍ້ຈໍາກັດທີີ່ບໍີ່ເໝາະສົມຕໍີ່ກັບເສ 
ລີພາບທາງສາສະໜາ ຍັງຄົງແຜ່ຫ າຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ
ຍັງບໍີ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເນືໍ້ອໃນຂອງດໍາລັດສະບັບນີໍ້ ແລະ ບໍີ່ຮູ້ວິທີການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຍັງຄົງມີການລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາບ້ານທີີ່ຕັໍ້ງແຍກຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ທີີ່ດໍາເນີນການຈັບກຸມ, ກັກຂັງ ແລະ ມີ
ການເນລະເທດຜູ້ນັບຖືສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ. 
 

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ (RFA) ແລະ ຂ່າວສານເອເຊຍ (Asia News), ໃນວັນທີ 15 ມີນາ, ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນໜ ີ່ງໄດ້ທໍາການຈັບກຸມ ທ້າວ ສີທອນ ທິບພະວົງ ທີີ່ເປັນບາດຫ ວງຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ລາວດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ ບ້ານກະລຸມ ວັງແຄ, ເມືອງນໍໍ້າດອຍ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນ ເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນກະທໍາການຈັບກຸມ ທ້າວ ສີທອນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ລາວໄດ້ທໍາການເຜີຍແຜ່ 
ພຣະຄໍາພີ ໂດຍບໍີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແນວໃດກໍີ່ຕາມ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ເວົໍ້າວ່າ ຈະມີການສືບສວນ-ສອບສວນຢ່າງ
ລະອຽດ ເພືີ່ອກໍານົດຂໍໍ້ກ່າວຫາສຸດທ້າຍ. ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄອຍະການພາກທີີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນການກັບ
ຄະດີຂອງ ສີທອນ ລະບຸວ່າ ສີທອນ ບໍີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແຕ່ພວກເຂົາເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໃຊ້ຫ າຍເຫດຜົນ ລວມ
ທັງການປິດເມືອງເພືີ່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ກອງປະຊຸມພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໃນ
ຂັໍ້ນແຂວງທີີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ ເພືີ່ອເປັນຂໍໍ້ອ້າງໃນການສືບຕໍີ່ຄຸມຂັງ ສີທອນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂໍໍ້
ກ່າວຫາທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍີ່ກັບລາວ ຖືກປ່ຽນຈາກການລະເມີດດໍາລັດເລກທີ 315 ເປັນຂໍໍ້ຫາທາງການເມືອງ ເຊິີ່ງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງ 
ຖິີ່ນເວົໍ້າວ່າ ສີທອນ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບອໍານາດຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດທີີ່ຜ່ານມາ
ຫ າຍໆຄັໍ້ງຂອງລາວ. ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ແລະ ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນລາຍງານວ່າ ໃນເວລາທີີ່ ສູນທອນ ຖືກກັງຂັງໃນຊ່ວງໄລ 
ຍະທໍາອິດນັໍ້ນ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລາວເຂົໍ້າຢ້ຽມລາວ. ມາເຖິງທ້າຍປີ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນຕັໍ້ງຂໍໍ້
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່ ສີທອນ ແລະ ລາວກໍີ່ຍັງຢູ່ໃນການຄຸມຂັງ ໂດຍທີີ່ຄອບຄົວສາມາດເຂົໍ້າຢ້ຽມໄດ້. 
 

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ບ້ານພູສາດ, ເມືອງຄູນຄໍາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ທໍາ
ການຈັບກຸມສະມາຊິກຂອງ ຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ຈໍານວນສີີ່ຄົນໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ ເນືີ່ອງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມພິທີສົີ່ງສະການຂອງຄອບຄົວຄຣີສຕຽນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດເຂົໍ້າຈັບກຸ່ມສີີ່ຄົນດັີ່ງກ່າວ ກ່ອນທີີ່ພວກເຂົາຈະທໍາພິທີ
ສວດອະພິທໍາສົບຕາມຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນທ່ານໜ ີ່ງໄດ້ບອກກັບວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ເຫດ 
ຜົນໃນການກັກຂັງພວກເຂົາກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ທໍາພິທີທີີ່ “ບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນາທໍາລາວ ເຊິີ່ງເປັນການສ້າງຄວາມ
ບໍີ່ສະຫງົບ ແລະ ແຕກແຍກຄວາມສາມັກຄີຂອງຊຸມຊົນ”. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ປ່ອຍຕົວບຸກຄົນທັງສີີ່ ອອກຈາກທີີ່ຄຸມຂັງ
ໃນວັນທີ 22 ຂອງເດືອນທັນວາ. ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂາວທ້ອງຖິີ່ນ, ໃນລະຫວ່າງປີ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນຍັງໄດ້ທໍາການຈັບກມຸ ຫ  ື
ຄຸມຂັງ ຜູ້ສັດທາສາສະໜາອືີ່ນໆເພີໍ້ມອີກ ທີີ່ແຂວງອັດຕະປື, ບໍີ່ແກ້ວ ແລະ ຜົໍ້ງສາລີ. 

 

ອີງຕາມສະຫະພັນຂ່າວສານກາໂຕລິກເອເຊຍ (Union of Catholic Asian News) ແລະ ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນ, ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊາວບ້ານ ທີີ່ບ້ານຕີນດອຍ ໄດ້ບັງຄັບຊາວບ້ານຈໍານວນ 14 ຄົນ ຈາກຄອບຄົວເຜົີ່າມົໍ້ງທີີ່ນັບຖືສາສະ
ໜາຄຣີສ ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ເມືອງລອງ, ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ໃນວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາ. ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງ 
ຖິີ່ນລາຍງານວ່າ ພວກເຈົໍ້າໜາ້ທີີ່ ແລະ ຊາວບ້ານຈໍານວນໜ ີ່ງຍັງໄດ້ມ້າງເພທໍາລາຍເຮືອນຂອງຄອບຄົວບຸກຄົນເຫ ົີ່ານັໍ້ນນໍາ
ອີກ ແລະ ຄອບຄົວເຫ ົີ່ານັໍ້ນໄດ້ໜີໄປທີີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງບໍີ່ແກ້ວ. ຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ລາຍງານວ່າ 
ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ແລະ ເມອືງໄດ້ເຮັດຂໍໍ້ຕົກລົງເພືີ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເຫ ົີ່ານັໍ້ນກັບຄືນ
ບ້ານຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຢຸດຕິການປະພ ດປະຕິບັດຕາມສາສະໜາຄຣີສຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ຫັນມານັບຖືສາສະໜາພຸດ ຫ ື ສາສະໜາຜີ. ຕາມແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນ, ພວກເຈົໍ້າໜາ້ທີີ່ ແລະ ຊາວບ້ານໄດ້ຮືໍ້
ຖອນເຮືອນຊານຂອງຄອບຄົວເຫ ົີ່ານັໍ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ແລະ ຈົນມາເຖິງທ້າຍປີ ເຈົໍ້າໜາ້ທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງດັີ່ງ 
ກ່າວ.  

 

ອີງຕາມກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍຈໍານວນໜ ີ່ງ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ ທັງໃນຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂັໍ້ນສູນກາງ ແມ່ນອີງໃສ່
ບົດບັນຍັດຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ, ດໍາລັດ 315 (ຫ ື ດໍາລັດກ່ອນໜ້ານັໍ້ນ, ເລກທີ 92), ແລະ ຄວາມປອງດອງທາງສັງຄົມ 
ເປັນເຫດຜົນເພືີ່ອສືບຕໍີ່ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມຄຣີສຕຽນ   
ໃໝ່ ຫ ື ຂະໜາດນ້ອຍ ທ່າມກາງບັນດາສະມາຊິກກຸມ່ສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ມີກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່ສອງກຸ່ມໄດ້ສົີ່ງຄໍາຮ້ອງເພືີ່ອຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນກຸ່ມຂອງພວກເຂົາໃນລະ 

ຫວ່າງປີ ຄື: ໂບດເມໂທດີສທ໌ ແລະ ອີກໜ ີ່ງກຸມ່ຄຣີສຕຽນທີີ່ບໍີ່ມີຊືີ່ ເຊິີ່ງແຍກຕົວອອກຈາກຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ. 
ກະຊວງພາຍໃນຂໍໃຫ້ກຸ່ມສາສະໜາເຫ ົີ່ານີໍ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຄວາມ
ສັດທາ ໃນບັນດາກຸ່ມສາສະໜານິກາຍຄຣີສຕຽນທີີ່ຫ າກຫ າຍ ກ່ອນທີີ່ກະຊວງຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງຂໍຂ ໍ້ນທະ 

ບຽນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ  ໃນລະຫວ່າງຄົໍ້ນຄວ້າການຂ ໍ້ນທະບຽນ, ກະຊວງໄດ້ປ ກສາກັບບັນ 
ດາກຸ່ມສາສະໜາອືີ່ນໆ ລວມທັງ ຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ເພືີ່ອຫາລືກຽ່ວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນ ໂດຍພະຍາຍາມ
ຫຼຸດຜ່ອນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ມີໜ້ອຍທີີ່ສຸດລະຫວ່າງບັນດາກຸມ່ສາສະໜາທີີ່ຖກືຕັໍ້ງຂ ໍ້ນແລ້ວ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່. ການທີີ່
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂໍຄໍາປ ກສາກັບກຸມ່ສາສະໜາອືີ່ນໆນັໍ້ນ ເຫນັໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຂັໍ້ນຕອນການຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຂັໍ້ນ
ຕອນການອະນຸມັດ ແກ່ຍາວ ຫ  ືຫ ໍ້າຊ້າອອກໄປ. 

 

ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງກະຊວງພາຍໃນຄົນໜ ີ່ງ, ໃນລະຫວ່າງປີ ກະຊວງໄດ້ພົບກັບບັນດາກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຂ ໍ້ນ
ທະບຽນ ລວມທັງ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໂບດພະເຍຊູຄຣີສ ເພືີ່ອປ ກສາຫາລືກຽ່ວກັບຂັໍ້ນຕອນການລົງທະບຽນ. ບັນດາຜູ້ນໍາສາ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ສະໜາຂອງໂບດພະເຍຊູຄຣີສເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງຢູ່ໃນຂັໍ້ນຕອນກະກຽມເອກະສານເພືີ່ອການພິຈາລະນາພາຍໃນ. 
 

ອີງຕາມຜູ້ສັງເກດການສາກົນຄົນໜ ີ່ງ ທີີ່ສັງເກດການກ່ຽວກັບປະເດັນທາງສະໜາພາຍໃນປະເທດ, ປະຊາຊົນຊາວພຸດ ຍັງຄົງ
ສືບຕໍີ່ດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຂໍໍ້ກໍານົດເງືີ່ອນໄຂຂອງດໍາລັດເລກທີ 315 ລວມທັງຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ວ່າ  ທຸກ
ກຸ່ມສາສະໜາຕ້ອງໄດ້ຖືກຈົດທະບຽນ ເຊິີ່ງເປັນຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບກຸ່ມຊາວພຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

 

ເຖິງວ່າກົດໝາຍຫ້າມສະມາຊິກຂອງກຸມ່ສາສະໜາທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຂ ໍ້ນທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ ຫ ື ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ກໍີ່ມີສະມາຊິກຂອງຫ າຍກຸມ່ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ມີ
ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວຢ່າງງຽບໆ ໂດຍບໍີ່ມີການແຊກແຊງໃດໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໂບດ
ໃນເຮືອນ. 

 

ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ດໍາລັດເລກທ ີ315 ລະບຸກ່ຽວກັບເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ກໍານົດຂັໍ້ນຕອນການປະ 
ຕິບັດໜ້າທີີ່ທາງດ້ານບໍລິຫານ, ທາງກຸ່ມຍັງໄດ້ກ່າວຕືີ່ມວ່າ ຂໍໍ້ກໍານົດທາງການປົກຄອງຈໍານວນໜ ີ່ງທີີ່ຖືກກາໍນົດໂດຍດໍາລັດ 
(ທີີ່ບໍີ່ຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີີ່ໃນລະຫວ່າງປີ) ຈະເປັນພາລະທີີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີຄວາມຈໍາກັດຫ າຍ ຖ້າວ່າລັດຖະບານ
ຫາກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີີ່. ໃນບັນດາຂໍໍ້ກໍານົດເຫ ົີ່ານີໍ້ແມ່ນລວມທັງການສົີ່ງແຜນລະອຽດຂອງການເດີນທາງ ແລະ ການ
ສະເໜີຂໍອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າເພືີ່ອການເຄືີ່ອນໄຫວ/ບໍລິການທາງສາສະໜາຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ. ຜູ້ນໍາສາສະໜາຂອງກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນ້ອຍຫ າຍຄົນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາມັກຈະເດີນທາງໄປມາພາຍໃນປະເທດໂດຍບໍີ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານລັດກ່ອນ 
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ການຂໍອະນຸຍາດດັີ່ງກ່າວໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງມັກຈະປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍ. ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຄົນໜ ີ່ງຈາກກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຂ ໍ້ນທະບຽນເວົໍ້າວ່າ ກຸມ່ຂອງຕົນໄດ້ພິຈາລະນາການຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນເປັນນິຕິບຸກ 
ຄົນຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງບັນດາຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃຕ້ດໍາລັດແລກທີ 315. 

 

ອີງຕາມກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງ, ລັດຖະບານຍັງບໍີ່ທັນມີການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີີ່ກ່ຽວກັບຂໍໍ້ກໍານົດໃນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ
ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການເດີນທາງ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຍອມຮັບວ່າ ເຈົໍ້ໍ້າທີີ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນໜ ີ່ງ ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້
ກໍດນົດຢ່າງບໍີ່ເໝາະສົມ, ມີການສ້າງຂໍໍ້ກໍານົດຂອງຕົນເອງຂ ໍ້ນ ເຊິີ່ງຂັດກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຫ ື ບໍີ່ຮັບຮູ້ຫຍັງທັງໝົດກ່ຽວ
ກັບບົດບັນຍັດທີີ່ລະບຸໃນດໍາລັດເລກທີ 315. ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມຍັງສືບຕໍີ່ສະເໜີແນະໃຫ້ລັດຖະບານອຸທິດຊັບພະຍາ 
ກອນຫ າຍຂ ໍ້ນ ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ແລະ ສົີ່ງເສີມສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາໃນຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ເຈົໍ້າໜ້າ
ທີີ່ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາສືບຕໍີ່ຝ ກອົບຮົມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 315 ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ການປົກປ້ອງກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນ້ອຍ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍີ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີໍ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມທ້າທາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ອີງຕາມອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງ 
ກັດລັດອົງການໜ ີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ ທີີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນໃນການຈັດກອງ
ປະຊຸມ/ການຝ ກອົບຮົມຈໍານວນໜ ີ່ງ, ໃນຂະນະທີີ່ໂຄງການຝ ກອົບຮົມເຫ ົີ່ານັໍ້ນມີປະໂຫຍດ, ມີເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນ
ໜ ີ່ງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂຄງການດັີ່ງກ່າວເພືີ່ອສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງໃນດໍາລັດເລກທີ 315 ເພືີ່ອຈໍາກັດເສລີພາບທາງສາສະໜາຕໍີ່ໄປ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈໍານວນໜ ີ່ງກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງ ໂດຍສົມທົບກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັໍ້ນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ ໄດ້ສືບຕໍີ່ປະເມີນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 315. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບອກວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເຊືໍ້ອເຊີນ
ຕົວແທນຈາກກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງ ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນທັງໝົດ ເພືີ່ອປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ. 

 



ລາວ
LAOS 

9 

ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງສືບຕໍີ່ບໍີ່ປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ກໍານົດ ໃນການຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການເດີນທາງໄປເຂດປົກ 
ຄອງອືີ່ນ. ຜູ້ນໍາສາສະໜາຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ບາງຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ລະບຸໃນດໍາລັດເລກທີ 315 ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫ  ືສ້າງພາລະໜັກ
ໜ່ວງເກີນໄປ ສະນັໍ້ນກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆຈ ີ່ງມັກຈະເມີນເສີຍຕໍີ່ຂໍໍ້ກໍານົດເຫ ົີ່ານັໍ້ນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາວັນ. 

 

ຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບຫ າຍເຫດການທີີ່ເກີດຂ ໍ້ນໃນປະເທດເຊິີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍໍ້ກໍານົດການຂໍ 
ອະນຸຍາດໃນການເດີນທາງ. ບາງຄົນລະບຸວ່າ ໃນບາງຄັໍ້ງຄາວພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ທໍາການຄຸມຂັງຊາວຄຣີສຕຽນ ເນືີ່ອງຈາກ
ພວກເຂົາເດີນທາງໂດຍບໍີ່ມີການອະນຸຍາດ ເພືີ່ອໄປເຂົໍ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສາສະໜານອກເຂດພືໍ້ນທີີ່ຂອງພວກເຂົາ. ອີງ
ຕາມຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ແລະ ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນ, ໃນເດືອນຕຸລາ ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ກັກຂັງສະມາຊິກຂອງ 
ຄຣີສຈັກຂ່າວປະເສີດລາວສອງຄົນເປັນເວລາ 5 ວັນ ແລະ ໄດ້ປັບໄໝພວກເຂົາເປັນຈໍານວນເງິນ 525,000 ກີບ (57 ໂດ
ລາ) ຕໍີ່ຄົນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ພວກເຂົາເດີນທາງໄປເຂົໍ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນທີີ່ຈັດຂ ໍ້ນເປັນປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ 
ເຊິີ່ງຖືກຈັດຂ ໍ້ນໃນແຂວງບໍີ່ແກ້ວ. ຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວເວົໍ້າວ່າ ມີບຸກຄົນຈໍານວນຫ າຍໄດ້ເດີນທາງໂດຍບໍີ່ມີການ
ອະນຸຍາດໄປທີີ່ແຂວງບໍີ່ແກ້ວໃນມືໍ້ນັໍ້ນ ແຕ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ທໍາການຈັບກຸມສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນຊາວຄຣີສຕຽນ. 

 

ລັດຖະບານສືບຕໍີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບທີີ່ກໍານົດໃຫ້ແຜນການ ຫ ື ກິດຈະກໍາທີີ່ຈະຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢູ່ນອກສາສະນະສະ 
ຖານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື ສູງກ່ວານັໍ້ນ. 
 

ອີງຕາມໂບດກາໂຕລິກແຫ່ງໜ ີ່ງ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານໄດ້ຕິດຕາມສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ນໍາສາສະໜາຂອງໂບດກາໂຕລິກເປັນ
ປະຈໍາ ໂດຍມີລາຍງານວ່າ ການກະທໍາດັີ່ງກ່າວແມ່ນເພືີ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນການເຂົໍ້າແຊກແຊງຂອງອິດທິພົນ
ຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ວຽງຈັນ, ຜູ້ນໍາຂອງໂບດກາໂຕລິກລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຖືກຖາມເລືໍ້ອຍໆ
ໂດຍເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ນອກເຄືີ່ອງແບບ ແລະ ໃນເຄືີ່ອງແບບ. ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ເຫ ົີ່ານີໍ້ໄດ້ຂໍຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິສະມາຊິກ, ຊືີ່ຂອງສະມາຊິກ
ຂອງໂບດ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີີ່ເປັນສະມາຊິກໃໝ່. ເຊັີ່ນດຽວກັນ ພວກຜູ້ນໍາຂອງໂບດຍັງໄດ້ເວົໍ້າອີກວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າ
ທີີ່ລັດຖະບານມັກຈະຕິດຕາມກວດກາຊາວຕ່າງປະເທດຜູ້ທີີ່ເຂົໍ້າຮ່ວມງານໃນໂບດກາໂຕລິກທີີ່ວຽງຈັນ. 

 

ຜູ້ນໍາສາສະໜາຄຣີສເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຍັງຄົງສືບຕໍີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ ສໍາລັບຂໍໍ້ຫ້າມໃນການເຜີຍແຜ່ຊັກຊວນການ
ປ່ຽນແປງຄວາມເຊືີ່ອທາງສາສະໜາໃນທີີ່ສາທາລະນະ ລວມທັງການດໍາເນີນການໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ. ທັງໂບດພະເຍຊູ 
ຄຣີສ ແລະ ໂບດຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົານໍາເອົາຜູ້ແທນການສອນສາສະໜາເຂົໍ້າມາໃນປະເທດ, ແຕ່ລັດ 
ຖະບານ ໄດ້ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີພຽງການສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ສົີ່ງເສີມສຸຂະພາບທີີ່ດີ ເຊັີ່ນ: ການຮັກ 
ສາອະນາໄມ ແລະ ຄວາມສະອາດ. ຜູ້ແທນການສອນສາສະໜາບໍີ່ສາມາດເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບສາສະໜາ
ໄດ້. ໂບດພະເຍຊູຄຣີສ ແລະ ໂບດກາໂຕລິກເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາອີງໃສ່ພຽງຄໍາກ່າວທາງວາຈາເທົີ່ານັໍ້ນ ໃນການດ ງດູດສະມາ 
ຊິກໃໝ.່ 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຍັງຄົງຄວບຄຸມການນໍາເຂົໍ້າສືີ່/ຕໍາລາທາງສາສະໜາ ແຕ່ກຸ່ມສາສະໜາເວົໍ້າວ່າພວກເຂົາສາມາດຄົໍ້ນຫາຕໍາລາ ແລະ 
ເອກະສານທາງສາສະໜາຜ່ານທາງອອນລາຍ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ປະສານງານກັບກຸ່ມສາສະໜາ 
ເພືີ່ອທົບທວນຕໍາລາທີີ່ນໍາເຂົໍ້າ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງອົງກອນ. ເນືີ່ອງຈາກຂໍໍ້ຈໍາ
ກັດເຫ ົີ່ານີໍ້, ແຫ ີ່ງຂ່າວຂອງສາສະໜາບາຮາຍ ເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາເລືອກທີີ່ຈະສ້າງ ແລະ ຈັດພິມເອກະສານທາງສາສະໜາຂອງ
ພວກເຂົາເອງ ພາຍໃນປະເທດ. 

 

ກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍຫ າຍກຸ່ມລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສາສະນະສະຖານ (ທີີ່ສັກກາລະບູ 
ຊາ) ເຖິງແມ່ນວ່າກົມສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ລະບຸວ່າ ທາງກົມພັກດັນໃຫ້ນໍາໃຊ້ໂບດທີີ່ມີໂຄງສ້າງ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ຕາມທີີ່ໄດ້ກໍານົດ ແທນການນໍາໃຊ້ໂບດທີີ່ເປັນເຮືອນ ເມືີ່ອມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ອີງຕາມຜູ້ນໍາສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງ 
ຖິີ່ນໃນຫ າຍພືໍ້ນທີີ່ພິຈາລະນາກຸ່ມທີີ່ທໍາການສັກກາລະບູຊາໃນເຮືອນ ແມ່ນການກະທໍາທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບອກພວກ
ຊາວບ້ານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນຈ ີ່ງຈະດໍາເນີນພິທີສັກກາລະບູຊາໃນເຮືອນໄດ້. ຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ ຫ ື 
ເຊເວັນເດ ແອັດເວັນຕີສ ອ້າງວ່າມີການທໍາພິທີໂບດໃນເຮືອນເປັນຈໍານວນຫ າຍ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນ
ຫາເນືໍ້ອທີີ່ດິິນຢ່າງພຽງພໍ ຕາມຂໍໍ້ກໍານົດຂອງດໍາລັດເລກທີ 315. 

 

ຜູ້ນໍາສາສະໜາຫ າຍຄົນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາຍັງສືບຕໍີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫ ໍ້າຊ້າ ແລະ ແກ່ຍາວໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ
ການກໍີ່ສ້າງໂບດ, ແລະ ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ພວກເຂົາມັກຈະບໍີ່ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ຕໍີ່ກັບການສະເໜີຂອງພວກເຂົາ. ເຈົົໍ້າໜ້າທີີ່
ໂບດກາໂຕລິກຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ທາງໂບດຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເປັນເວລາຫ າຍປີ ສໍາລັບການອະນຸຍາດກໍີ່ສ້າງໂບດໃໝ່, ໃນທີີ່ສຸດກໍີ່
ຖືກປະຕິເສດ, ນີໍ້ເປັນອີກຈຸດໜ ີ່ງທີີ່ທາງໂບດຍົກຂ ໍ້ນມາ ໃນລະຫວ່າງການຝ ກອົບຮົມການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດເລກທີ 
315 ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີີ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນທັນວາ. ອີງຕາມຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂບດກາໂຕລິກ, ທາງໂບດໄດ້ລໍຄອຍມາຕັໍ້ງ 
ແຕ່ປີ 2007 ເພືີ່ອຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບການບູລະນະສ້ອມແປງອາຄານຂອງໂບດ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໂບດຍັງເວົໍ້າອີກວ່າ ຂໍໍ້
ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງອາຄານທາງສາສະໜາທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນດໍາລັດ 315 ບໍີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ. 

 

ແຫ ີ່ງຂ່າວຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ມີຂໍໍ້ກໍານົດທາງກົດໝາຍທີີ່ວ່າ ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສາສະໜາຕ້ອງມີທີີ່ດິນໃນຄອບຄອງຈໍານວນ 
5,000 ຕາແມັດ (54,000 ຕາລາງຟຸດ) ຈ ີ່ງຈະສາມາດສ້າງໂບດ ຫ ື ວັດໜ ີ່ງຫ ັງໄດ້, ນີໍ້ເປັນການຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງກຸ່ມຜູ້ນັບຖືສາສະໜາທີີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິີ່ງບໍີ່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ສໍາລັບພືໍ້ນທີີ່ຂະໜາດນັໍ້ນ. ຜູ້ນໍາໂບດ ຄຣີສຕະ
ຈັກວັນເສົາຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ຂໍໍ້ກໍານົດເລືີ່ອງທີີ່ດິນບໍີ່ເປັນບັນຫາໃນພືໍ້ນທີີ່ຊົນນະບົດ; ແຕ່ການຊືໍ້ທີີ່ດິນໃນເມືອງແມ່ນແພງຫ າຍ 
ເຊິີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ຜູ້ນັບຖືຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາສ່ວນຫ າຍອາໃສຢູ່. ລາວເວົໍ້າວ່າ ໂບດຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດແມ່ນ
ຕັໍ້ງຢູ່ວຽງຈັນ ເຊິີ່ງມີເນືໍ້ອທີີ່ໜ້ອຍກວ່າ 3,300 ຕາແມັດ (35,000 square feet). ລາວຍັງກ່າວຕືີ່ມວ່າໃນປີ 2019 
ບາງຄັໍ້ງຄາວ ລັດຖະບານກໍີ່ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົໍ້າເຖິງເນືໍ້ອທີີ່ດິນໃຫ້ແກ່ວັດຈໍານວນໜ ີ່ງຂອງສາສະໜາ
ພຸດ, ໃນຂະນະທີີ່ໂບດຂອງສາສະໜາຄຣີສ ຕ້ອງໄດ້ຊືໍ້ເນືໍ້ອທີີ່ດິນເພືີ່ອສ້າງເປັນສະຖານທີີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງພວກເຂົາ. 
ລາວວ່າ ໂດຍທົີ່ວໄປສໍາລັບວັດຂອງສາສະໜາພຸດ ລັດຖະບານມັກຈະເປັນຜູ້ຖືກໍາມະສິດໃບຕາດິນ, ລາວກ່າວວ່າ ມັນສາ 
ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້ ຖ້າວ່າໂບດຫາກຕ້ອງການຢາກພິສູດຄວາມເປັນກໍາມະສິດ. 

 

ອີງຕາມອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສາສະໜາພຸດ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນທີີ່ມີຊືີ່ສຽງ ໄດ້ສືບຕໍີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ໃນການ
ຮ່າງນິຕິກໍາເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ກົດໝາຍໄດ້ສະທ້ອນເຖິງບົດບາດຂອງພຸດທະສາສະໜາໃນວັດທະນະທໍາລາວ. 
 

ນັກຮຽນຊາວຄຣີສຕຽນສືບຕໍີ່ເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາອ ດອັດໃຈທີີ່ຕ້ອງເຂົໍ້າຮ່ວມການສວດມົນໄຫວ້ພຣະໃນວັດຂອງສາສະໜາ
ພຸດໃນລະຫວ່າງການຮຽນວັດທະນະທໍາ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງຫ ັກສູດໂຮງຮຽນລັດ. ໃນບາງເຂດພືໍ້ນທີີ່ຊົນນະບົດ, ບົດ 
ຮຽນກ່ຽວກັບພຸດທະສາສະໜາ ຍັງຄົງເປັນພາກບັງຄັບທີີ່ຈະຕ້ອງຜ່ານໃຫ້ໄດ້ ເພືີ່ອກ້າວຂ ໍ້ນຫາລະດັບຕໍີ່ໄປ, ເຖິງຈະບໍີ່ແມ່ນ
ຂໍໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເລືີ່ອງນີໍ້ເປັນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ວັດເປັນບ່ອນສະ   
ໜອງການສ ກສາ ເນືີ່ອງຈາກທາງລັດຖະບານບໍີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນລັດໄດ້. 

 

ບັນດາຜູ້ນໍາສາສະໜາຂອງໂບດກາໂຕລິກ ແລະ ໂບດຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາເວົໍ້າວ່າ ພວກເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ 
ຈໍາເປັນຕ້ອງປົກປິດສາສະໜາຂອງຂອງພວກເຂົາ ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂົາເຂົໍ້າຮ່ວມການຈັດຕັໍ້ງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ຫ ື ໃນຖັນແຖວກອງທບັ ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງການປະເຊີນໜ້າກັບການຖກືຈໍາແນກ ຫ  ືແບ່ງແຍກ
ໃນບັນດາສະຖາບັນເຫ ົີ່ານີໍ້. ມີຄົນຈໍານວນໜ ີ່ງທີີ່ບໍີ່ແມ່ນຊາວພຸດ ແຕ່ໄດ້ລະບຸຕົນໃນຖານະທີີ່ເປັນຜູ້ນັບຖືສາສະໜາພຸດໃນ
ປືໍ້ມສໍາມະໂນຄົວຂອງພວກເຂົາ (ເອກະສານທະບຽນຄົວເຮືອນ) ລວມທັງສະມາຊິກຜູ້ໜ ີ່ງຂອງສາສະໜາບາຮາຍ ໄດ້ເວົໍ້າ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ວ່າ ພັນລະຍາຂອງລາວ ຈະມີບັນຫາກັບການຈ້າງງານຂອງລາວໃນລັດວິສາຫະກິດໜ ີ່ງ ຖ້າຄອບຄົວຂອງລາວລະບຸວ່ານັບຖື
ສາສະໜາບາຮາຍ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ ສືບຕໍີ່ເວົໍ້າວ່າ ມີ “ກົດໝາຍທີີ່ປົກປິດ” ໜ ີ່ງທີີ່ກໍານົດວ່າ ພົນລະເມືອງ
ໃດໜ ີ່ງບໍີ່ສາມາດເປັນໄດ້ທັງສອງຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ ຄື ເປັນຊາວຄຣີສຕຽນ ແລະ ເປັນສະມາຊິກພກັປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ. ກຸ່ມສາສະໜາອືີ່ນໆເວົໍ້າວ່າ ມັນເປັນເລືີ່ອງຍາກສໍາລັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສາສະໜາຂອງພວກເຂົາທີີ່ຈະໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມ
ໃນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ກ້າວໜ້າຂ ໍ້ນໃນຕໍາແໜ່ງລະດັບສູງ ຫ ື ເປັນນາຍບ້ານ. ອີງຕາມໂບດຂອງຄຣີສຕະຈັກວັນ
ເສົາ, ສະມາຊິກຂອງໂບດຄົນໜ ີ່ງບໍີ່ໄດ້ຮັບການເລືີ່ອນຂັໍ້ນຈາກຄູສອນທົີ່ວໄປ ຂ ໍ້ນເປັນອໍານວຍການ ເພາະວ່າລາວເປັນຄຣີສ
ຕຽນ. 
 
ອີງຕາມໂບດເມໂທດີສທ໌, ມີຄູສອນຈໍານວນໜ ີ່ງຈະຖືກປະຕິບັດຕໍີ່ ດ້ວຍການໄລ່ອອກ ຫ ື ຖກືປະຕິເສດການເລືີ່ອນຂັໍ້ນ 
ນອກຈາກວ່າພວກເຂົາຈະປະຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. 

 
ຜູ້ຕາງໜ້າຄົນໜ ີ່ງຈາກອົງການທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດອົງການໜ ີ່ງຄື ສະຖາບັນເພືີ່ອການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທົີ່ວໂລກ (IGE) ເວົໍ້າວ່າ
ໃນຂະນະທີີ່ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆສໍາລັບເສລີພາບທາງສາສະໜາ ໄດ້ມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງຕະຫ ອດທົດສະວັດທີີ່ຜ່ານມາ ຈົນ
ເຖິງປີ 2019, ການຈັບກຸມຊາວຄຣີສຕຽນ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກກັຂັງຊາວຄຣີສຕຽນແບບແກ່ຍາວ ໂດຍບໍີ່ມີ
ການແຈ້ງຂໍໍ້ຫາຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່ພວກເຂົາ ຍັງຄົງເປັນປະເດັນທີີ່ຕ້ອງປັບປຸງໃນລະຫວ່າງປີ. 

 

ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂໍໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ, ເນືີ່ອງຈາກການໝູນວຽນພະນັກງານໃນຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ຍັງຄົງມີເຈົໍ້າ  
ໜ້າທີີ່ຈໍານວນໜ ີ່ງທີີ່ຍັງບໍີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບົດບັນຍັດ ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 315 ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ພາຍຫ ັງທີີ່ດໍາລັດ
ດັີ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເປັນເວລາສີີ່ປີ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນກ່າວວ່າ ພວກຕົນໄດ້
ສືບຕໍີ່ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດພືໍ້ນທີີ່ ທີີ່ມີການລາຍງານວ່າມີກໍລະນີການລະເມີດສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາເກດີຂ ໍ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນກຽ່ວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ເດີນທາງລົງເຖິງຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ
ເລືໍ້ອຍໆ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ແລະ ພວກເຂົາຍັງຈັດ
ກອງປະຊຸມອົບຮົມສໍາລັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບພັນທະຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ 
ສິດຂອງພົນລະເມືອງໃນການເຊືີ່ອ ຫ ື ບໍີ່ເຊືີ່ອໃນສາສະໜາ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນສູນກາງໄດ້ຝ ກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ພະແນກພາຍໃນຂັໍ້ນແຂວງກ່ຽວກັບດໍາລັດເລກທີ 315 ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນໆ ທີີ່
ຄຸ້ມຄອງສາສະໜາ ແລະ ໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາຮ່ວມກັບບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ຜູ້ນໍາສາສະໜາຂັໍ້ນແຂວງ ເພືີ່ອທົບທວນ
ຫ ັກຄໍາສອນພືໍ້ນຖານຂອງສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣີສ, ບາຮາຍ ແລະ ອິສລາມ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າມີຂໍໍ້ຈໍາກັດດ້ານທ ນຮອນ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IGE ໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບເສລີ 
ພາບທາງສາສະໜາ ໃນ 4 ແຂວງ ຈາກທັງໝົດ 18 ແຂວງທົີ່ວປະເທດໃນລະຫວ່າງປີ, ທຽບກັບ 12 ແຂວງ ໃນປີ 
2019. 
 
ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ເຜີຍແຜ່ ດໍາລັດສະບັບເດືອນມີນາ ເຊິີ່ງ 
ລວມມີການລະບຸເຖິງການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາສະຖານທີີ່ຝັງສົບດັໍ້ງເດີມ. 

 

ພາກທ ີIII. ສະຖານະພາບຂອງຄວາມເຄາົລບົໃນສງັຄມົຕໍີ່ກບັເສລີພາບທາງສາສະໜາ 
 

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດລະຫວ່າງບັນດາຊຸມຊົນສາສະໜາມັກຈະເກີດຂ ໍ້ນໃນບ້ານ ແລະ 
ເຂດພືໍ້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ບ່ອນທີີ່ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດມີ
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ຄວາມຈໍາກັດ. 
 

ບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດເວົໍ້າວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງສະມາຊິກໃນໂບດຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ເຄັີ່ງຕ ງມີຄວາມຮຸນແຮງຂ ໍ້ນພາຍໃນບາງຊຸມຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຊາວບ້ານຜູ້ທີີ່ມີຄວາມຮູ້ສ ກ ຫ ື ສະແດງຄວາມ
ກັງວົນກ່ຽວກັບສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ. ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງ, ເພືີ່ອນບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ ມັກ
ຈະສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຈໃຫ້ແກ່ພວກສະມາຊິກໃໝ່ຂອງສາສະໜາຄຣີສໃນບ້ານເຫ ົີ່ານີໍ້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະຖິໍ້ມ
ຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາດັໍ້ງເດີມຂອງພວກເຂົາ ເຊິີ່ງຕາມທໍາມະດາແມ່ນສາສະໜາພຸດ ຫ ື ຜີ. 
 
ຜູ້ນໍາສາສະໜາເວົໍ້າວ່າ ໃນພືໍ້ນທີີ່ຊົນນະບົດບາງແຫ່ງ ມີລາຍງານວ່າ ຊາວບ້ານຈໍານວນໜ ີ່ງໄດ້ຂົີ່ມຂູ່ວ່າ ຈະຂັບໄລ່ຜູ້ຖືສາສະ
ໜາຄຣີສອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ຖ້າວ່າພວກເຂົາບໍີ່ປະຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. 

 
ອີງຕາມວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ (RFA), ໃນເດືອນຕຸລາ ຊາວບ້ານໃນບ້ານປາສິງ ໄດ້ບັງຄັບຊາວບ້ານຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສ 
ເຈັດຄົນຈາກສອງຄົວເຮືອນ ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ ເນືີ່ອງຈາກພວກເຂົາ
ປະຕິເສດທີີ່ຈະປະຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນລາຍງານວ່າ ພວກຊາວບ້ານຍັງໄດ້ທໍາ
ລາຍເຮືອນ ແລະ ສິີ່ງຂອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕອກຕະປູປິດປະຕູເຮືອນຂອງພວກເຂົານໍາອີກ. ອີງຕາມຜູ້ນໍາສາສະ
ໜາຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ, ຄອບຄົວເຫ ົີ່ານັໍ້ນໄດ້ກັບມາເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ເພືີ່ອສ້ອມແປງສິີ່ງທີີ່ເປ່ເພ ແຕ່
ພວກເຂົາກໍຍັງມີຄວາມກັງວົນຕໍີ່ກັບຄວາມຂັດແຍ່ງໃນອະນາຄົດ. ຕໍີ່ມາພວກຊາວບ້ານຄົນອືີ່ນໆກໍີ່ໄດ້ມ້າງເຮືອນຂອງຊາວ 
ຄຣີສຕຽນເຫ ົີ່ານັໍ້ນອີກ; ຈົນມາເຖິງທ້າຍປີ ຊາວຣີສຕຽນເຫ ົີ່ານັໍ້ນ ຍັງບໍີ່ມີເຮືອນຢູ່. 

 

ໃນຫ າຍບ້ານ, ຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທາງສາສະໜາຍັງຄົງເປັນບັນຫາທີີ່ຖືກສົີ່ງໄປຫາໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັໍ້ນບ້ານທີີ່ກໍານົດຂ ໍ້ນໂດຍລັດ 
ຖະບານ ເຊິີ່ງປະກອບມີພົນລະເມືອງທີີ່ເປັນປະຊາຊົນທໍາມະດາ. ອີງຕາມຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາຄຣີສ, ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍເຫ ົີ່າ
ນີໍ້ ມັກຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວຄຣີສຕຽນ ປະນິປະນອມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການຮອງຮັບ ຫ ື ປັບໃຫ້
ເຂົໍ້າກັບການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊົນຊາວພຸດ ຫ ື ຜູ້ທີີ່ຖືສາສະໜາຜີ. ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເວົໍ້າວ່າ ກ່ອນອືີ່ນພວກເຂົາຕ້ອງລໍຖ້າເບິີ່ງການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນກອ່ນທີີ່ຈະເຂົໍ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ສືບຕໍີ່ເວົໍ້າວ່າ ທາງກະຊວງ ແລະ ອົງການຂອງພວກເຂົາ ບໍີ່ມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍທີີ່ຈະດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ທຸກໆຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ. 

 
ອີງຕາມຜູ້ນໍາສາສະໜາຄຣີສຈໍານວນໜ ີ່ງ, ຊາວບ້ານຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣີສເວົໍ້າວ່າ ພິທີຝັງສົບຍັງຄົງເປັນບັນຫາຂັດແຍ່ງຢ່າງ
ຕໍີ່ເນືີ່ອງ. ບາງພືໍ້ນທີີ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊາວຄຣີສຕຽນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ປ່າຊ້າຂອງຊຸມຊົນ, ບໍີ່
ໄດ້ຮັບການສະໜອງທີີ່ດິນເພືີ່ອເປັນປ່າຊ້າທີີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ແລະ ພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ອງຝັງສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໄວ້ໃນ
ສວນ ຫ ື ດິນຫ ັງບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ນໍາສາສະໜາຄຣີສຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ໃນບາງພືໍ້ນທີີ່, ໂບດໄດ້ພະຍາຍາມທີີ່ຈະຊືໍ້ເນືໍ້ອທີີ່
ດິນ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເປັນປ່າຊ້າ ເພືີ່ອວ່າສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາຈະບໍີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ປ່າຊ້າຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ໂບດຄຣີສຕຽນຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງໄດ້ປ ກສາຫາລືການຈັດຊືໍ້ດິນຮ່ວມກັນເພືີ່ອເຮັດເປັນປ່າຊ້າສໍາລັບຊາວຄຣີສຕຽນ. 

 

ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸມ່ລະບຸວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ບໍລິຈາກໂດຍບໍີ່ໄດ້ຄໍານ ງເຖິງຄວາມເຊືີ່ອທາງສາສະໜາຂອງຜູ້ຮັບ ພາຍຫ ັງເກີດ 
ນໍໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ໃນເດືອນຕຸລາ. 
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ພາກທ ີIV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລກິາ 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ສືບຕໍີ່ພົບປະກັບເຈົໍ້າໜ້າຂອງລັດຖະບານໃນຫ າຍລະດັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ລວມທັງປ ກສາຫາລືປະເດັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ
ເລກທີ 315 ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາກິດຈະກໍາຂອງທາງພາກລັດມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງປະເທດ ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້
ຕົກລົງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ (ICCPR) ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນອືີ່ນໆທີີ່ຕົນ
ໄດ້ລົງນາມ. ໃນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະກໍາມາທກິານບັນດາເຜົີ່າ 
ແລະ ສາສະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກມົສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດໄດ້
ປ ກສາຫາລືກຽ່ວກັບຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສົມຕໍີ່ບັນຫາສະເພາະຂອງການເຂົໍ້າກໍີ່ກວນ 
ແລະ ການກກັຂັງເປັນເວລາດົນ. ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຮ່ວມກັບສະມາຊິກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດ 
ຖະບານຂັໍ້ນອາວຸໂສຈໍານວນໜ ີ່ງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກປະເດັນການກັກຂັງທີີ່ຍາວນານຂອງທ້າວ 
ສີທອນ ທີີ່ເປັນບາດຫ ວງຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ມີການພິຈະລະນາປ່ອຍໂຕລາວ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່
ຂອງສະຖານທູດໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍໍ້ກັງວົນຕໍີ່ກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາຂັໍ້ນຕອນການດໍາ
ເນີນງານທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ລວມທັງການຂ ໍ້ນທະບຽນ, ການຂໍອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ ເພືີ່ອຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການບໍລິການທາງ
ສາສະໜາ ແລະ ການເດີນທາງເພືີ່ອວັດຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັໍ້ງປະ 
ຕິບັດດໍາລັດເລກທີ 315 ໃນຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 
 
ໃນເດືອນກຸມພາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືີ່ອພົບປະກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມສາສະໜາ. ໃນການພົບປະກັນ 
ພວກເຂົາເຈົໍ້າໄດ້ປ ກສາຫາລືກຽ່ວກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດເລກທີ 315 ແລະ ການປະຕິບັດຕໍີ່ກັບກຸ່ມສາສະໜາຈໍາ
ເພາະໃດໜ ີ່ງ ໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດ ແລະ ກຸ່ມອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດ. 

 
ໃນເດືອນຕຸລາ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍີ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການບູລະນະ ປິຕິສັງ
ຂອນວັດວິຊຸນ ທີີ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເຊິີ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ທ່ານທູດກໍໄດ້ມອບ
ໂຄງການບູລະນະສັງຂອນທີີ່ສໍາເລັດຜົນດັີ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຊາວເມືອງຫ ວງພະບາງ. ວັດວິຊຸນແມ່ນສູນ
ກາງການຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນທີີ່ສັກກາລະບູຊາຂອງຊາວພຸດ ເປັນເວລາຫ າຍກວ່າ 500 ປີ ແລະ ເປັນວັດທີີ່ເກົີ່າແກ່ທີີ່ສຸດໃນ
ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການບູລະນະສັງຂອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈໍານວນ 
347,000 ໂດລາ. ໃນລະຫວ່າງພິທີມອບ-ຮັບ, ທ່ານທູດກ່າວວ່າ ວຽກທີີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນທີີ່ນີໍ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ
ໝັໍ້ນໃຈວ່າ ວັດວິຊຸນຈະຍັງຄົງເປັນສະຖານທີີ່ສໍາຄັນທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ອີກຫ າຍໆປີ.”  

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສະຖານທູດໄດ້ມີການພົບປະຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບຕົວແທນຂອງກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມທີີ່ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນ ລວມທັງໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ, ໂບດຄຣີສຕະຈັກວັນເສົາ, ໂບດພະເຍຊູຄຣີສ, ໂບດເມໂທດີສທ໌
, ໂບດກາໂຕລິກ, ສະມາຄົມອິສລາມແຫ່ງປະເທດລາວ, ຊຸມຊົນສາສະໜາບາຮາຍ, ຊຸມຊົນສາສະໜາພຸດ, ແລະ ອົງການ 
IGE ເພືີ່ອປ ກສາຫາລືແກ້ໄຂຂໍໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງສາສະໜາ ເຊັີ່ນ: ການຂ ໍ້ນທະບຽນ, ຂໍໍ້ກໍານົດທາງການ
ປົກຄອງຂອງດໍາລັດເລກທີ 315, ການຄອບຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ບັນຫາຄວາມຕ ງຄຽດກັບຊຸມຊົນຊາວພຸດ ແລະ ຜູ້ຖືສາສະ
ໜາຜີໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ທາງສະຖານທູດຍັງໄດ້ເຊີນບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຜູ້ທີີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບວຽກງານກ່ຽວກັບສາສະໜາ ເຂົໍ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆທີີ່ທາງສະຖານທູດຈັດຂ ໍ້ນ ລວມທັງການປະຊຸມປ ກສາຫາລືທີີ່ເນັໍ້ນ
ໜັກໃສ່ເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ.  
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ບົດລາຍງານດ້ານສດິເສລພີາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນ ປະຈໍາປີ 2020 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລິກາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ນອກຈາກນັໍ້ນ, ສະຖານທູດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຂໍໍ້ຄວາມສົີ່ງເສີມເສລີພາບທາງສາສະໜາ ຜ່ານທາງເພຈ໌ເຟສບຸກຂອງຕົນ ເຊິີ່ງມີ
ຜູ້ຕິດຕາມຫ າຍກວ່າ 350,000 ຄົນ. 


