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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດໃນ ສປປ ລາວ, ປະຈ າປ ີ2021 
 
ບດົສະຫ ຸບຫຍ  ້
 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ ມລີະບອບການປກົຄອງໂດຍພກັດຽວຕາມລດັຖະ
ທ າມະນນູໂດຍມພີກັກການເມອືງພກັດຽວຄ ືພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. ການເລອືກຕັງ້ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຈດັ
ຂ ນ້ໃນເດອືນ ກຸມພາ 2021 ແມ່ນບ ່ ມເີສລພີາບ ແລະ ເປນັທ າ. ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດເ້ລອືກເອາົຜູສ້ະໝກັ
ໄວທ້ງັໝດົ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງກ ່ ເປນັສິ່ ງຈ າເປນັສ າຫ ບັພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ໃນເດອືນມນີາ 2022, ສະພາ
ແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ທ່ານ ພນັຄ າ ວພິາວນັ ເປນັນາຍກົລດັຖະມນົຕຄີນົໃໝ່. 
 
ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົມພີາລະບດົບາດໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍໃນ ແລະ ຮບັຜດິຊອບການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ; ພອ້ມນັນ້ ກະຊວງຍງັມບີດົບາດສ າຄນັໃນການຊີນ້ າວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃນ
ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ວຽກງານການຈາລະຈອນ, ເຂົາ້ອອກເມອືງ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດສນັຕບິານ, ກອງຫ ອນຂັນ້ບາ້ນ 
ແລະ ໜ່ວຍງານເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດອື່ ນໆ. ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ກ ່ ຍງັມໜ່ີວຍງານເຈົາ້ໜາ້
ທີ່ ປະກອບອາວຸດ ທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບປກົປກັຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍໃນເຊັ່ ນ: ການຕາ້ນການກ ່ ການຮາ້ຍ, 
ຕາ້ນການກ ່ ກະບດົ ແລະ ຮກັສາຄວາມປອດໄພລຽບຕາມຊາຍແດນ. ອ ານາດການປກົຄອງຝ່າຍພນົລະເຮອືນຍງັຄງົ
ຮກັສາການຄວບຄຸມຢ່າງມປີະສດິທພິາບເໜອືກ າລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. ມບີດົລາຍງານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດຍ້ກົໃຫ ້
ເຫນັວ່າ ສະມາຊກິຂອງກ າລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໄດກ່້ຽວຂອ້ງກບັການລ່ວງລະເມດີບາງບນັຫາ. 
 
ບນັຫາສ າຄນັທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດລວມທງັບດົລາຍງານທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖປືະກອບດວ້ຍ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທະຫານຂອງລດັໄດ ້
ສງັ ຫານໂດຍພະລະການ, ການກກັຕວົໂດຍພະລະການ, ນກັໂທດທາງການເມອືງ, ການຈ າກດັສດິທເິສລພີາບໃນ
ການສະແດງອອກ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ, ເຊິ່ ງລວມມກີດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປດິບງັ ແລະ ກດົໝາຍອາຍາທີ່ ລງົໂທດການ
ໝິ່ ນປະໝາດ, ການແຊກແຊງສດິທໃິນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ ແລະ ເສລພີາບຂອງການລວມກຸ່ມ; ພນົລະເມອືງບ ່
ສາມາດປ່ຽນລດັຖະບານຂອງຕນົໄດຢ່້າງສນັຕສຸິກຜ່ານການເລອືກຕັງ້ທີ່ ມເີສລພີາບ ແລະ ເປນັທ າ; ການຈ າກດັການ
ມສ່ີວນຮ່ວມທາງດາ້ນການເມອືງ; ແລະ ການສ ລ້າດບງັຫ ວງຂອງພາກລດັທີ່ ເປນັບນັຫາໜກັໜ່ວງ. 
 
ໃນເວລາທີ່ ລດັຖະບານ ໄດດ້ າເນນີຄະດ ີແລະ ລງົໂທດບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໆພວົພນັກບັການສ ລ້າດບງັຫ ວງ, ແຕ່ຍງັບ ່ ມີ
ການດ າເນນີຄະດ ີຫ  ືລງົໂທດເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໆກະທ າຜດິບນັຫາອື່ ນໆ, ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດ ແລະ ໜ່ວຍງານຮກັສາ
ຄວາມສະຫງບົທີ່ ລະເມດີສດິທມິະນຸດ ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດຖ້ກືໂທດເທື່ ອ. 
 
ພາກທ ີ1: ການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕ ່ ກຽດສກັສຂີອງບຸກຄນົ  
 
ກ. ການຕດັອດິສະລະພາບໂດຍພະລະການ ແລະ ການປະຫານຊວີດິທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຫ  ືຍອ້ນບນັຫາທາງການເມອືງ 
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ໃນເດອືນເມສາ, ມຜູີລ້າຍງານສະເພາະກດິຫ າຍທ່ານຈາກ ສປຊ ໄດຂ້ຽນຈດົໝາຍຫາລດັຖະບານ ເພື່ ອສະແດງ
ຄວາມເປນັຫ່ວງກ່ຽວກບັການສງັຫານ ຈ ືຢວົ ວ່າງ ໃນວນັທ ີ8 ເດອືນມນີາ, ພີ່ ນອ້ງຂອງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ 2 ຄນົ ທີ່

ເປນັເຜົ່ າມົງ້ ຈາກກຸ່ມເຜົ່ າມົງ້ທີ່ ມ ີ4 ຄນົ ທີ່ ຫາຍສາບສູນໃນເດອືນມນີາ 2020. ຈດົໝາຍໄດແ້ຈງ້ວ່າ ວ່າງ ໄດຖ້ກື
ຍງິ ແລະ ສງັຫານໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທະຫານ ເພື່ ອເປນັການຕອບໂຕກ້ບັລາວ ແລະ ສະມາຊກິຂອງຄອບຄວົຜູອ້ື່ ນທີ່

ຊອກຫາຍາດຕພິີ່ ນອ້ງຂອງເຂາົເຈົາ້ທີ່ ສູນຫາຍ. 
 
ຂ. ການຫາຍສາບສູນ 

ສະພາບບ ່ ຄາ້ຍຄກືນັທຽບໃສ່ຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ, ບ ່ ມບີດົລາຍງານການຫາຍສາບສູນຈາກ ຫ  ືລາຍງານໂດຍຕາງໜາ້
ອ ານາດການປກົຄອງອື່ ນໆຂອງພາກລດັ. 

ຍງັບ ່ ທນັມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນປີ 2012 ສ າລບັກ ລະນກີານຖກືລກັພາໂຕ ຂອງທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ, ຊ ່ ງທ່ານ
ເປນັຫວົໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ມບີດົບາດ ແລະ ເປນັຜູກ້ ່ ຕັງ້ສູນຝ ກອບົຮມົທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ, ຊ ່ ງ
ເປນັຜູທ້ີ່ ຖກືລກັພາໂຕ ໂດຍບນັດາບຸກຄນົທີ່ ໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງສດີຽວລວ້ນ ພາຍຫ ງັທີ່ ອາດເບິ່ ງຄກືານຢຸດລດົຂອງ
ທ່ານໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາລະຈອນໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແບບມກີານວາງແຜນໃຫມ້ກີານຢຸດລດົ. ຄະດນີີໄ້ດ ້
ສບືຕ ່ ຮບັຄວາມສນົໃຈຈາກພາກປະຊາຊນົ. ໃນເດອືນພະຈກິ, ພນັລະຍາຂອງທ່ານ ສມົບດັ ໄດຮ້ບັແຈງ້ວ່າ: ຊບັ
ສນິອື່ ນໆຂອງທ່ານ ສມົບດັ ທີ່ ຄຸມ້ຄອງໂດຍລດັຖະບານຕັງ້ແຕ່ການຫາຍສາບສູນ ອາດຈະຍງັຖກືຄຸມ້ຄອງ ເຖງິ
ວ່າທ່ານຈະຫາຍສາບສູນໄດຫ້ າຍກວ່າ 10 ປີ, ເຊິ່ ງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ. ບນັດາທະນາຍຄວາມ
ຂອງເມຍທ່ານ ສມົບດັ ໄດລ້າຍງານວ່າ: ເຂາົເຈົາ້ບ ່ ມຫີ ກັຖານຕ ່ ກບັຂ ກ້ ານດົດາ້ນກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ.  
 
ຄ. ການທ ລະມານ ແລະ ທາລຸນນະກ າອື່ ນໆ, ຄວາມໄຮມ້ະນຸດສະທ າ, ການປະຕບິດັ ຫ  ືການລງົໂທດທີ່ ເສື່ ອມຊາມ 

ລດັຖະທ າມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ໄດຫ້າ້ມພ ດຕກິ າດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິ. ສະພາບບ ່ ຄາ້ຍຄກືນັທຽບໃສ່ຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ, 
ຍງັບ ່ ທນັມບີດົລາຍງານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ບອກໃຫຮູ້ວ່້າ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັໄດນ້ າໃຊວ້ທິດີັ່ ງກ່າວ. ໃນເດອືນເມສາ, ຈດົໝ
າຍທີ່ ລະບຸຂາ້ງເທງິຈາກບນັດາຜູລ້າຍງານສະເພາະກດິຈາກ ສປຊ ຍງັໄດສ້ະແດງຄວາມເປນັຫ່ວງກ່ຽວກບັ “ການກ່າວ
ຫາ ແລະ ຄ າໃຫກ້ານທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ ້ ບອກໃຫຮູ້ວ່້າ: ບນັດາຄະດ ີ ... ການທ ລະມານ ແລະ ການລ່ວງລະເມດີສດິທິ
ມະນຸດທີ່ ຮຸນແຮງຕ່າງໆເຊັ່ ນ ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ ໄດກ້ະທ າໂດຍທະຫານ” ໃນພືນ້ທີ່ ມເີຜົ່ າມົງ້ຢູ່ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດຢູ່ພາກທ ີ 6: ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ ຫ  ື ຊນົເຜົ່ າຢ່າງເປນັ
ລະບບົ). 
 
ການລາຍງານກ່ຽວກບັການບ ່ ຖກືລງົໂທດຍງັຄງົເປນັບນັຫາ; ບ ່ ມສີະຖຕິໃິດໆກ່ຽວກບັຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງມນັ. 
ກມົ ກວດກາຂອງ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໄດສ້ບືຕ ່ ອານຸຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົສົ່ ງຄ າຮອ້ງທຸກເປນັລາຍລກັ
ອກັສອນຜ່ານທາງເວບໄຊທຂ໌ອງຕນົ ຫ  ືຜ່ານກ່ອງຄ າຮອ້ງທຸກທີ່ ມໄີວໃ້ນທົ່ ວປະເທດ. ຜູສ້ງັເກດການສງັເກດເຫນັວ່າ
ເວບໄຊທ ໌ ແມ່ນ ຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ຈະໃຊ ້ ແລະ ສະຖຕິກ່ິຽວກບັການນ າໃຊເ້ວບັໄຊທ ໌ ແລະ ກ່ອງບ ່ ສາມາດໃຊໄ້ດ.້ 
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ລດັຖະບານໄດເ້ປີດເຜຍີຂ  ້ມູນບ ່ ມຄີວາມຈງິ ກ່ຽວກບັ ການສບືສວນການລະເມດີໂດຍກ າລງັຮກັສາຄວາມປອດໄພ. 
 
ສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ 
 
ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ
ຫ າຍໃນແຕ່ລະບ່ອນ ແລະ ຄຸກບາງແຫ່ງແມ່ນຍງັຄງົມສີະພາບທີ່ ໂຫດຮາ້ຍຢູ່ ເນື່ ອງຈາກຂາດເຂນີທາງດາ້ນການສະໜ
ອງສະບຽງອາຫານ, ສະພາບຄວາມແອອດັເກນີໄປ ແລະ ການດູແລທາງການແພດທີ່ ບ ່ ພຽງພ . 
 
ສະພາບທາງກາຍະພາບ: ຫອ້ງຂງັມຄີວາມແອອດັ ໂດຍມຕີຽງທີ່ ມຄີວາມກວ້າງບ ່ ເກນີ 20 ນິວ້ ຫ  ື50.8 ຊງັຕແີມດັ. 
ຄຸກບາງບ່ອນມກີານລາຍງານວ່າ ມກີານຄຸມຂງັຜູກ້ະທ າຜດິທີ່ ເປນັເດກັນອ້ຍ ຮ່ວມກບັຜູໃ້ຫຍ່ ເຖງິວ່າຈະບ ່ ມສີະຖຕິິ
ທາງການ ຫ  ື ຈາກແຫ ່ ງຂ ມູ້ນທີ່ ຢັງ້ຢນືໄດ ້ ຕ ່ ກບັຈ ານວນນກັໂທດທງັໝດົ, ລວມເຖງິນກັໂທດທີ່ ເປນັເພດຍງິ ແລະ 
ຊາຍ. 
ຍອ້ນພືນ້ທີ່ ຈ າກດັ, ຜູທ້ີ່ ຖກືກກັຕວົກ່ອນຖກືຕດັສນິໂທດ ແລະ ນກັໂທດທີ່ ຖກືຕດັສນິແລວ້ ມກັຖກືກກັຂງັໃນບ່ອນ
ດຽວກນັ. ຍງັບ ່ ທນັມຂີ ມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັອດັຕາການຕາຍໃນຄຸກ ຫ  ື ສູນກກັຂງັ. ສະພາບທີ່ ແອອດັຍິ່ ງເຮດັ
ໃຫກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແຜ່ລາມໃນຫ າຍຄຸກ, ລວມທງັການລະບາດຫ າຍກວ່າ 100 ກ ລະນໃີນຄຸກ
ບ່ອນດຽວຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
 
ໃນບາງຄຸກຄຸມຂງັ ບງັຄບັໃຫນ້ກັໂທດຈ່າຍເງນິໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ພາຍຫ ງັການປ່ອຍຕວົ ເພື່ ອເປັນຄ່າອາຫານໃນເວລາຈ າ
ຄຸກ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຄຸກມອີາຫານທີ່ ບ ່ ພຽງພ  ຊ ່ ງຄອບຄວົຍາດຕພິີ່ ນອ້ງໄດປ້ະກອບສ່ວນຊ່ວຍທາງດາ້ນອາຫານ. 
 
ເຖງິວ່າ ຄຸກສ່ວນຫ າຍຈະມຫີອ້ງກວດພະຍາດ ທີ່ ມທີງັທ່ານໝ  ຫ  ືພະຍາບານເປນັພະນກັງານປະຈ າ, ແຕ່ສິ່ ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການແພດຍງັບ ່ ຄ່ອຍພຽງພ . ບນັດານກັໂທດສາມາດເຂົາ້ເຖງິພຽງແຕ່ການປິ່ ນປວົຂັນ້ພືນ້
ຖານ ແຕ່ການປິ່ ນປວົພະຍາດທີ່ ຮາ້ຍແຮງແມ່ນບ ່ ມ.ີ ນກັໂທດໄດຖ້ກືສກັຢາກນັພະຍາດພາຍຫ ງັທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ມາຄຸກ, ຖາ້
ມອີາການປ່ວຍເຂາົເຈົາ້ຈະໄດຈ່້າຍເງນິເພື່ ອໄດຢ້າປິ່ ນປວົທີ່ ຈ າເປນັ. ໃນບາງຄຸກຄຸມຂງັ, ນກັໂທດສາມາດໄດຮ້ບັການ
ປິ່ ນປວົຢູ່ໂຮງໝ ຕ າຫ ວດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ສຸກເສນີ. 
 
ການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງ: ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມກວດກາສະພາບເງ ື່ອນໄຂ
ຕ່າງໆຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັຕ່າງໆ. ກດົລະບຽບຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອານຸຍາດໃຫນ້ກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືກກັຂງັ
ສາມາດຍື່ ນຄ າຮອ້ງທຸກຕ ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຝ່າຍຕຸລາການ ແລະ ຮຽກຮອ້ງການສບືສວນຕ ່ ກບັສາເຫດທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດສ້ າລບັສະ
ພາບທີ່ ເປນັບນັຫາ. ຍງັບ ່ ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການຮອ້ງຂ ດັ່ ງກ່າວ, ຍອ້ນບນັດານກັໂທດຢາ້ນວ່າ ສະພາບການຄຸມຂງັ
ຈະຍິ່ ງລ າບາກກວ່າເກົ່ າ. 
 
ຍງັບ ່ ທນັມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ ຕາງໜາ້ໃຫບ້ນັດານກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ. ບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຈ າຢູ່ຄຸກໄດກ້ ານດົ
ນະໂຍບາຍການຢຽ້ມນກັໂທດ. ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົສ່ວນຫ າຍຈະເຂົາ້ຢຽ້ມນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໄດໜ້ ່ ງຄັງ້
ຕ ່ ເດອືນ. ບນັດານກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັສາມາດເຮດັກດິຈະກ າທາງສາດສະໜາທີ່ ເປນັວຽກສ່ວນຕວົບາງຢ່າງໄດ ້
ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບ ່ ໄດສ້ະໜອງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ບັການເຮດັກດິຈະກ າສາດສະໜາທົ່ ວໄປ.  
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ການຕດິຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານບ ່ ອານຸຍາດໃຫມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາສະພາບຂອງ
ຄຸກແບບເອກະລາດ. 
 
ງ. ການຈບັກຸມ ຫ  ືການຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ 

ກດົໝາຍຫາ້ມການຈບັກຸມ ຫ  ື ການຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ ແຕ່ມບີາງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັບ ່ ເຄາົລບົຕ ່ ກດົລະບຽບ 
ຈ ່ ງພາໃຫເ້ກດີມກີານຈບັກຸມ ຫ  ື ຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ. ກດົໝາຍໃຫສ້ດິແກ່ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັຮບັຮູກ້ານກ ານດົທາງ
ຕຸລາການ ກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໃນການກກັຂງັເຂາົເຈົາ້, ແຕ່ສິ່ ງນີບ້ ່ ໄດຖ້ກືສງັເກດເຫນັ. 
 
ຂັນ້ຕອນການຈບັກຸມ ແລະ ການປະຕບິດັຕ ່ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ 
 
ທງັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດ ແລະ ທະຫານມສີດິອ ານາດໃນການຈບັກຸມ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫ າຍຈະມແີຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດ
ສາມາດເຮດັໄດເ້ທົ່ ານັນ້. ໃນເດອືນກ ລະກດົ, ກມົພາສ-ີກະຊວງການເງນິ ໄດຮ້ບັສດິໃນການຈບັກຸມພາຍໃຕກ້ດົ
ໝາຍພາສສີະບບັປບັປຸງໃໝ່. ກດົໝາຍຍງັໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ແຈງ້ຂ ຫ້າຕ ່ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ ແລະ ບອກໃຫຍ້າດຕພິີ່ ນອ້ງ
ເຂາົເຈົາ້ຮູພ້າຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງພາຍຫ ງັການຈບັກຸມ ແຕ່ສິ່ ງນີບ້ ່ ຄ່ອຍຖືືກປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊນົນະ
ບດົ. ມລີະບບົການປະກນັຕວົ ແຕ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັໂດຍພະລະການ. ມຂີະບວນການທາງກດົໝາຍສ າລບັການ
ກກັຂງັພືນ້ທີ່ ສະເພາະໃນເຮອືນ, ໂດຍສະເພາະກ ລະນທີີ່ ມເີຫດຜນົທາງດາ້ນສຸຂະພາບ. ກດົໝາຍໃຫສ້ດິແກ່ຜູ ້
ຖກືຄືຸມຂງັ, ຖກືຈບັ ຫ  ື ຈ າຄຸກນັນ້ມຜູີຕ້າງໜາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມການຮຽກຮອ້ງ. ບນັດາກດົລະບຽບດັ່ ງ
ກ່າວບ ່ ມກັໄດຮ້ບັການເຄາົລບົ. ຕວົຢ່າງ: ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ນາງ ຫວ້ຍເຮອືງ (ມວ້ຍ) ໄຊຍະ
ບູລ ີໄດຖ້ກືຈບັກຸມໃນ 2019 (ກະລຸນາເບິ່ ງຂ  ້2. ກ: ເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ), ທີ່ ຖກືປະຕເິສດການເຂົາ້
ເຖງິການໃຫຄ້ າປ ກສາໃນເວລາທີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດພວມສບືສວນ-ສອບສວນລາວຢູ່. 
 
ສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູວ່້າ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດບາງຄັງ້ນາບຂູ່ ຫ  ືພະຍາຍາມເຮດັໃຫບ້ນັດາພະຍານບ ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື 
 
ການຈບັກຸມທີ່ ພະລະການ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດຍງັສບືຕ ່ ປະຕບິດັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍອງີໃສ່ຂ ກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທີ່
ອານຸຍາດໃຫມ້ກີານຈບັກຸມໂດຍບ ່ ມໝີາຍຈບັ ໃນກ ລະນສຸີກເສນີ. ຈາກການລາຍງານ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດໄດສ້ວຍ
ໃຊກ້ານຈບັກຸມເປນັເຄື່ ອງມຂືົ່ ມຂູ່ຕວົບຸກຄນົ ຫ  ືຮຽກຮອ້ງສນິບນົ. 

ໃນເດອືນມນີາ 2020 ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດໄດຈ້ບັຕວົ ທາ້ວ ສທີນົ ທບິພຣາວງົ, ຄຸນພ ່ ຂອງໂບດຂາວປະເສດີ
ລາວ ຈາກແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ສທີນົ ບ ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ການກ່ຽວກບັຂ ກ່້າວຫາຂອງລາວຈນົເຖງິເດອືນ
ກຸມພາ. 
 
ໃນບາງຄັງ້ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກ ່ ຍງັສບືຕ ່ ກກັຂງັນກັໂທດ ຊ ່ ງເຂາົເຈົາ້ໄດສ້ິນ້ສຸດໄລຍະເວລາການຖກືຕດັສນິໂທດແລວ້, ໂດຍ
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ສະເພາະຖາ້ຫາກນກັໂທດບ ່ ສາມາດຊ າລະຄ່າປບັໄໝຂອງສານ. 
 
ການຄຸມຂງັກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດ:ີ ກດົໝາຍກ ານດົໃຫມ້ກີານຄຸມຂງັໂດຍບ ່ ມກີານພຈິາລະນາຄະດ ີຮອດໄລຍະ 
1 ປີ. ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂງັໂດຍປາສະຈາກການຮບັຟງັການຕດັສນິ ຫ  ືຂ ກ່້າວຫາຢ່າງເປນັທາງການກ ່ ຈ າກດັຢູ່
ໃນໄລຍະ 1 ປີເຊັ່ ນດຽວກນັ. ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດລ້າຍງານເຖງິຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ນ າເອາົນກັໂທດທງັໝດົເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຕດັສນິຄະດພີາຍໃນກ ານດົເວລາ 1 ປີ ແຕ່ເຈົາ້
ໜາ້ທີ່ ບາງຄັງ້ບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ. ຈ ານວນທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຜູທ້ີ່ ຖກືຄຸມຂງັຫ າຍກວ່າ 1 ປີ 
ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັຮູ.້ 
 
ຈ. ການປະຕເິສດຕ ່ ການເປດີເຜຍີການຕດັສນິຄະດທີີ່ ຍຸຕທິ າໃຫສ້າທາລະນະຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ 
 
ລດັຖະທ າມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍໄດມ້ອບອ ານາດຕຸລາການໃຫກ້ບັພກັ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ 
ຜູພ້ພິາກສາທີ່ ຢູ່ນອກກດົໝາຍໂດຍການຕດັສນິບ ່ ລງົໂທດ ຍງັສບືຕ ່ ປະກດົມ.ີ ບາງຜູພ້ພິາກສາຖກືລາຍງານວ່າ ຮບັ
ສນິບນົ. 
ມລີາຍງານວ່າ ຜູພ້ພິາກສາໄດຕ້ດັສນິວ່າ ຜດິ ຫ  ືບ ລສຸິດ ກ່ອນການຂ ນ້ສານອງີຕາມການຕດັສນິໃຈ ບນົພືນ້ຖານຕາມ
ບດົລາຍງານຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດ ຫ  ື ການສບືສວນຂອງໄອຍະການ. ຈ າເລຍີສ່ວນຫ າຍເລອືກທີ່ ຈະບ ່ ມທີະນາຍ
ຄວາມ ຫ  ືຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ຜ່ານການຝ ກອບົຮມົທາງດາ້ນກດົໝາຍຍອ້ນຄວາມເຊື່ ອທົ່ ວໄປທີ່ ວ່າ ທະນາຍຄວາມບ ່ ສາມາດ
ອະທບິາຍເພື່ ອໃຫສ້ານຕດັສນິໃຈໄດ.້ 
 
ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດ ີ 
 
ກດົໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ແຈງ້ບນັດາບຸກຄນົກ່ຽວກບັສດິທຂິອງເຂາົເຈົາ້, ແຕ່ຈ າເລຍີຈະບ ່ ມສີດິທາງກດົໝາຍ
ໃນການຮບັຮູສ້ດິຢ່າງຄບົຖວ້ນ ຫ  ືລາຍລະອຽດຂອງຂ ຫ້າເຂາົເຈົາ້. ການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດແີມ່ນເປີດກວາ້ງໃຫ ້
ສາທາລະນະເຂົາ້ຮ່ວມ ຍກົເວັນ້ຄະດສີະເພາະທີ່ ຕດິພນັກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຄອບຄວົ ຫ  ື ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາ
ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມລບັຂອງຊາດ ຫ  ືທີ່ ກ່ຽວກບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ ່ າກວ່າ 16 ປີ.  
 
ກດົໝາຍໄດໃ້ຫສ້ດິໃນການພຈິາລະນາຄະດທີີ່ ເປນັທ າ ແລະ ເປີດກວາ້ງໃຫສ້ງັຄມົຮບັຮູ,້ ເຖງິວ່າຕຸລາການຈະບ ່ ຄ່ອຍ
ມກັສົ່ ງເສມີສດິທນິີກ້ ຕາມ. ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົໃຫຈ້ າເລຍີເປນັຜູບ້ ລສຸິດຕາມການສມົມຸດໃນເບືອ້ງຕົນ້, ໃຫມ້ທີີ່
ປ ກສາ (ຜູທ້ີ່ ບ ່ ຈ າເປນັຕອ້ງແມ່ນນກັກດົໝາຍ), ແລະ ໃຫມ້ກີານທບົທວນຫ ກັຖານ. ການຂາດນກັກດົໝາຍທີ່ ມຄຸີນ
ວຸດທ ິແລະ ຄວາມບ ່ ກະຕລືລືົນ້ຂອງນກັກດົໝາຍທີ່ ຈະວ່າຄວາມໃຫຄ້ະດທີີ່ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນຍອ້ນຄວາມຢາ້ນ
ຕ ່ ການຕອບໂຕຂ້ອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນທອ້ງຖິ່ ນໄດຈ້ າກດັສດິທໃິນການຮບັຄ າປ ກສາ. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊງ້ບົປະ
ມານຂອງລດັເພື່ ອເປນັຄ່າທະນາຍຄວາມໃຫຈ້ າເລຍີສະເພາະໃນຄະດທີີ່ ມເີດກັນອ້ຍ, ຄະດທີີ່ ມຜີນົຕ ່ ການຕດັອດິສະ
ຫ ະພາບຕະຫ ອດຊວີດິ ຫ  ື ໂທດປະຫານຊວີດິ, ແລະ ຄະດທີີ່ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນສະເພາະເຊັ່ ນ: ຄະດທີີ່ ມຄີນົຕ່າງປະ
ເທດ. ໃນນີບ້ ່ ມສີດິທາງດາ້ນກດົໝາຍສ າລບັຈ າເລຍີທີ່ ຈະມເີວລາ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ພຽງພ ເພື່ ອ
ກຽມຕວົກ່ອນການພຈິາລະນາໃນສານ. 
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ສ າລບັຄ່າທ ານຽມ, ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫຜູ້ຊ່້ວຍແປພາສາອະທບິາຍເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ແລະ ບນັດາສດິຂອງ
ຈ າເລຍີໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ບນັດາຄນົຕ່າງປະເທດ ຊ ່ ງເປນັຜູທ້ີ່ ບ ່ ສາມາດສື່ ສານພາສາລາວໄດ.້  
 
ການພຈິາລະນາຄະດສ່ີວນຫ າຍນັນ້ ລວມທງັຄະດອີາຍາ ແມ່ນເນັນ້ໜກັໃສ່ການພສູິດຜູຖ້ກືຫາ ແລະ ການທບົທວນ
ຫ ກັຖານເປນັຫ ກັ. ເຖງິວ່າຈ າເລຍີຈະມສີດິຕາມກດົໝາຍໃນການຕັງ້ຄ າຖາມ, ສະເໜພີະຍານ ແລະ ຫ ກັຖານ ທີ່ ຕາງ
ໜາ້ໃຫຕ້ນົ, ບດົບາດຂອງທະນາຍຄວາມຂອງຈ າເລຍີຍງັຖກືຈ າກດັໃນຫ າຍການພຈິາລະນາຄະດເີຊັ່ ນ: ການຕັງ້ຄ າ
ຖາມຕ ່ ສານເພື່ ອຜ່ອນຜນັການຕດັສນິກ ານດົໂທດ ຫ  ື ອຸທອນຕ ່ ບນັຫາວຊິາການ, ແທນທີ່ ຈະເປນັການໂຕແ້ຍງ້ກບັ
ຄະດ,ີ ຕັງ້ຄ າຖາມຕ ່ ຫ ກັຖານ ຫ  ື ປະກອບເຫດຜນົຄວາມເປນັຈງິເພື່ ອປອ້ງກນັຈ າເລຍີ. ຈ າເລຍີອາດປະຕເິສດໃນ
ການຕອບຄ າຖາມຢູ່ສານ ເຖງິວ່າ ຈະມລີາຍງານກ່ຽວກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດກ້ ານດົໂທດໜກັຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າກບັຈ າເລຍີ ຜູທ້ີ່
ບ ່ ຍອມຮ່ວມມນື າ. 

ສດິໃນການຂ ອຸທອນແມ່ນບ ່ ມ.ີ 
 
ນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໃນຄະດກີານເມອືງ  
 
ບ ່ ມສີະຖຕິທິາງການ ຫ  ືຂ ມູ້ນຕວົເລກທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖກ່ືຽວກບັຈ ານວນຂອງນກັໂທດການເມອືງ.ໃນນີ ້ມ ີ3 ນກັໂທດ
ການເມອືງ (ທາ້ວ ສມົພອນ ພມິມະສອນ, ທາ້ວ ສຸກນັ ໃຈທາດ ແລະ ທາ້ວ ລອດຄ າ ທ າມະວງົ) ທີ່ ກະທ າຜດິ ແລະ 
ຖກືຕດັສນິໃນປີ 2017 ໃຫຈ້ າຄຸກ 20 ປີ, 16 ປີ ແລະ 12 ປີ ຕາມລ າດບັ, ຍງັຢູ່ໃນຄຸກຄຸມຂງັ ພອ້ມການສັ່ ງຟອ້ງ
ຫ າຍຂ ຫ້າເຊັ່ ນ: ການກະບດົ, ໂຄສະນາຕາ້ນລດັຖະບານ ແລະ ການຊຸມນຸມໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອກ ່ ຄວາມວຸນ້ວາຍ
ໃນສງັຄມົ, ເຖງິວ່າຈະມກີານຮຽກຮອ້ງໃນເດອືນເມສາຈາກຜູລ້າຍງານສະເພາະກດິຂອງ ສປຊ ເພື່ ອການປ່ອຍຕວົ
ເຂາົເຈົາ້ທນັທ.ີ 
 
ການຕອບໂຕບຸ້ກຄນົທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວການເມອືງຢູ່ນອກປະເທດ 
 
ໃນເດອືນທນັວາ, ທາ້ວ ອອັດ ໄຊຍະວງົ ທີ່ ເປນັນກັເຄື່ ອນໄຫວຮຽກຮອ້ງປະຊາທປິະໄຕຄນົລາວ ອາໄສໃນປະເທດ
ໄທ ໄດຫ້າຍຕວົໄປ, ຊ ່ ງຍງັບ ່ ທນັພບົຕວົລາວຮອດເດອືນສງິຫາ 2019. ລາວໄດວ້ຈິານລດັຖະບານລາວ ແລະ ກ າລງັ
ຂ ລີໄ້ພໃນປະເທດທສີາມ. ຜູລ້າຍງານພເິສດຂ່າວດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງຈ າເລຍີປະຈ າສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ 
ທາ້ວ ອອັດ “ອາດຫາຍຕວົໄປ”. 
 
ຂັນ້ຕອນການຕດັສນິຄະດທີາງແພ່ງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 
 
ກດົໝາຍກ ານດົໃຫຕຸ້ລາການມຄີວາມເປນັເອກະລາດໃນການພຈິາລະນາຄະດແີພ່ງ, ແຕ່ການປະຕບິດັຄ າສັ່ ງຂອງ
ສານຍງັຖເືປນັບນັຫາ. ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງອາດຊອກຫາການແກໄ້ຂທາງແພ່ງເມື່ ອມກີານລະເມດີສດິທາງແພ່ງ ຫ  ືສດິທາງ
ການເມອືງໃນສານອາຍາ ຫ  ື ປະຕບິດັຕາມການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບ ລຫິານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບນັດາບຸກຄນົອາດ
ຊອກຫາວທິກີານພຈິາລະນາຄນືການແກໄ້ຂເມື່ ອມກີານລະເມດີສດິທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ າຢູ່ສານແພ່ງ. 
 
 



 

7 
 

ການຮບິຊບັສນິ ແລະ ການຊດົເຊຍີຄນື 

ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ ່ ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການພດັທະນາ. 
ຄອບຄວົຕ່າງໆມກັລາຍງານວ່າ: ພາກລດັໄດຍ້ກົຍາ້ຍເຂາົເຈົາ້ໂດຍປາສະຈາກການຊດົເຊຍີທີ່ ພຽງພ ສ າລບັ
ໂຄງການຂອງລດັ, ຕວົຢ່າງ ທາງລດົໄຟເຊື່ ອມຕ ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັຫາປະເທດຈນີ ທີ່ ເປີດຕວົໃນເດອືນ
ທນັວາ. ປະຊາຊນົຖກືບງັຄບັໃຫຍ້ກົຍາ້ຍຈາກທີ່ ດນິກະສກິ າທີ່ ອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຂາດການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ 
ແລະ ການດ າລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈົາ້ຍອ້ນຖກືກະທບົຈາກຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ.  
 
ບນັດາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົທີ່ ກ າລງັດ າເນນີການຢູ່ຍງັເປນັສາເຫດພາໃຫມ້ຫີ າຍຄອບຄວົຖກື
ຍກົຍາ້ຍ. ໃນຫ າຍກ ລະນ,ີ ລດັຖະບານໄດຍ້ກົຍາ້ຍຄອບຄວົໄປຢູ່ພືນ້ທີ່ ສູງຂ ນ້ກວ່າເກົ່ າ (ແລະ ການຜະລດິໜ້
ອຍລງົ). ຜູລ້າຍງານສະເພາະກດິຈາກ ສປຊ ໃນ 2019 ໄດສ້າ້ງບດົລາຍງານຕ ານລິດັຖະບານທີ່ ສຸມໃສ່ “ການ
ລເິລີ່ ມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ລວມທງັໂຄງການກ ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ທີ່

ພາໃຫມ້ບຸີກຄນົຖກືແຍກຈາກດນິຂອງຕນົ ສ່ວນຫ າຍຈະພາໃຫເ້ກດີຄວາມລ າບາກ ແລະ ສາ້ງໜີສ້ນິ”. 

 
ລດັຖະບານໄດອ້າໄສການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ (NGO), ຜູໃ້ຫທ້ ນຕາມຂ ້

ຕກົລງົສອງຝ່າຍ, ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູທ້ີ່ ຖກື
ຍກົຍາ້ຍ, ແຕ່ການຊ່ວຍເຫ ອືບ ່ ໄດກ້ວມເອາົພືນ້ທີ່ ທງັໝດົ. 
 
ສ. ການແຊກແຊງແບບພະລະການ ຫ  ືຜດິກດົໝາຍຕ ່ ສດິທສ່ິວນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ທີ່ ພກັອາໄສ ຫ  ືການຕດິຕ ່ ພວົ
ພນັ 
 
 
ໂດຍທົ່ ວໄປ ກດົໝາຍຫາ້ມພ ດຕກິ າດັ່ ງຂາ້ງເທງິ ແຕ່ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ ່ ນ າໃຊຂ້ ຍ້ກົເວັນ້ດາ້ນກດົໝາຍຄວາມໝັນ້
ຄງົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເມື່ ອໃດທີ່ ເຫນັວ່າ ເປນັໄພຕ ່ ຄວາມໝັນ້ຄງົ.  
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການຄົນ້ຫາ ແລະ ຮບິຊບັສນິແບບຜດິກດົໝາຍ ແຕ່ໃນຫ າຍກ ລະນ ີພດັຍງັບ ່ ຕອ້ງການໝາຍຄົນ້. ເຖງິ
ວ່າກດົໝາຍແມ່ນກ ານດົໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດຂ ອະນຸຍາດໝາຍຄົນ້ຈາກໄອຍະການ ຫ  ືຜູພ້ພິາກສາຄະດອີາຍາ, ແຕ່
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ມກັບ ່ ຂ ອະນຸຍາດກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອ
ງຊາດອະນຸຍາດໃຫລ້ດັຖະບານຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການສື່ ສານສ່ວນບຸກຄນົ ເຊັ່ ນ: 
ຕດິຕາມໂທລະສບັມຖື ືແລະ ອເີມວໂດຍທີ່ ບ ່ ມໝີາຍຄົນ້ (ກະລຸນາເບິ່ ງຂ  ້ 2.ກ). ຜູນ້ າໃຊເ້ບໂີທລະສບັມຖືທືງັໝດົ 
ຕອ້ງລງົທະບຽນບດັປະຈ າຕວົຜູສ້ະໝກັໃຊໃ້ຫກ້ບັ ກະຊວງໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົໂດຍການສະໜອງ
ຂ ມູ້ນສ່ວນຕວົໃຫລ້ດັຖະບານ. 
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ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພນົລະເມອືງຜ່ານເຄອືຂ່າຍເຝົາ້ລະວງັ ຊ ່ ງປະ
ກອບດວ້ຍຕ າຫ ວດລບັ. ແຜນງານຊຸກຍູກ້ອງຫ ອນໃນພືນ້ທີ່ ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງນາຍ
ບາ້ນ ແລະ ຕ າຫ ວດຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ຊ ່ ງໄດແ້ບ່ງປນັພາລະຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົ
ຂອງສງັຄມົ ແລະ ໄດລ້າຍງານກ ລະນຄີວາມບ ່ ສະຫງບົໃຫກ້ບັຕ າຫ ວດ. ບນັດາສະມາຊກິທີ່ ເປນັຕວົແທນຂອງພກັ
ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວເຊັ່ ນ: ສະມາຊກິຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ສະມາຊກິຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະ
ມາຊກິຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ຍງັຕດິຕາມກວດກາພນົລະເມອືງ.  
 
ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງແຕ່ງງານກບັຄນົຕ່າງປະເທດ ກ ່ ຕ ່ ເມື່ ອໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລດັຖະບານກ່ອນ. 
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາດຈະຍກົເລກີການແຕ່ງງານທີ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ຈບັກຸມ ຫ  ືປບັໄໝທງັຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຝ່າຍຍງິ. 
ຕາມທ າມະດາ ລດັຖະບານຈະອະນຸຍາດ, ແຕ່ຫາກວ່າ ຂັນ້ຕອນການອະນຸຍາດແມ່ນໃຊເ້ວລາດນົ ແລະ ມຫີ າຍຂອດ 
ຈ ່ ງພາໃຫເ້ກດີການສາ້ງໂອກາດແກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນການຮຽກສນິບນົ. ການຢູ່ຮ່ວມກນັກບັຄນົຕ່າງປະເທດໂດຍບ ່ ໄດ ້
ແຕ່ງດອງກນັກ່ອນ ແມ່ນຜດິກດົໝາຍ ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ກ ລະນດີັ່ ງກ່າວບ ່ ຄ່ອຍຖກືດ າເນນີຄະດ.ີ 
 
ພາກທ ີ2. ການເຄາົລບົຕ ່ ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງ 
 
ກ. ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ ລວມທງັນກັຂ່າວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົອື່ ນໆ 
 
ກດົໝາຍກ ານດົສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງໃນການສະແດງອອກ, ລວມທງັສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ ແລະ ສື່
ມວນຊນົອື່ ນໆ, ແຕ່ລດັຖະບານຍງັຈ າກດັການປາກເວົາ້ ແລະ ຂດີຂຽນກ່ຽວກບັປະເດນັການເມອືງຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ແລະ 
ຍງັຫາ້ມການຕ ານວິຈິານຂອງສງັຄມົທີ່ ເຫນັວ່າມນັຈະເປນັການທ າລາຍຊື່ ສຽງຂອງຕນົ. 
 
ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງມສີດິໃນການຕ ານວິຈິານລດັຖະບານ ແຕ່
ຫາ້ມການໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສຕີ ່ ພາກລດັ, ສາ້ງເລື່ ອງບດິເບອືນຕ ່ ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ຫ  ື ລດັຖະບານ, ຍຸແຍ່ສາ້ງຄວາມບ ່
ເປນັລະບຽບ ຫ  ືການໂຄສະນາຂ ມູ້ນ ຫ  ືຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ເພື່ ອບັ່ ນທອນຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ຊື່ ສຽງຂອງລດັຖະ
ບານ. 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງເດອືນກ ລະກດົ ອງີຕາມສື່ ມວນຊນົສາກນົ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫ ວດຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດໄດຈ້ບັ
ກຸມ ທາ້ວ ເທ ີຢູນາ ສ າລບັການຮອ້ງເພງທີ່ ວຈິານການສ ລ້າດບງັຫ ວງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; ມລີາຍງານວ່າ ລາວຖກືຄຸມຂງັ 
ແລະ ຖກືສບືສວນເປນັເວລາຫ າຍມື.້ 
 
ໃນເດອືນທນັວາ, ຕ າຫ ວດໄດກ້ກັຕວົ ນາງ ຫວ້ຍເຮອືງ (ມວ້ຍ) ໄຊຍະບູລ ີຍງັເຂົາ້ຄຸກເພື່ ອປະຕບິດັຄ າຕດັສນິ ໃນ
ການຖກືຈ າຄຸກເປນັເວລາ 5 ປີ. ລາວໄດຖ້ກືຈບັກຸມໃນປີ 2019 ໃນຂ ຫ້າກ່າວປະນາມປະເທດຊາດ ເມື່ ອລາວໄດວ້ິ
ຈານຢູ່ເຟສບຸກ ກ່ຽວກບັການຕອບໂຕຂ້ອງລດັ ໃນເວລາທີ່ ມນີ າ້ຖວ້ມຢູ່ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ. ໃນໄລຍະ
ທີ່ ຜ່ານມາ ລາວໄດໃ້ຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ເພື່ ອວພິາກວຈິານການຕດິສນິບນົ ແລະ ຄວາມໂລພາຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ. 
 
ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ (NGOs) ໂດຍທົ່ ວໄປຈະຈດັການກວດກາຂ ມູ້ນຂ່າວສານດວ້ຍຕນົເອງ ໂດຍ
ສະເພາະພາຍຫ ງັປີ 2012 ທີ່ ມກີານຫາຍຕວົຂອງບຸກຄນົ ທີ່ ເຮດັວຽກໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ທີ່ ສາກນົຍອມ
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ຮບັ. ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັໄດກ່້າວວ່າ ເຂາົເຈົາ້ພະຍາຍາມທີ່ ຈະຫ ກີລຽ້ງໃນການເວົາ້ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່
ອາດເຮດັໃຫລ້ດັຖະບານຫ າ້ຊາ້ການອະນຸມດັບດົບນັທ ກຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ທີ່ ຈ າເປນັຕ ່ ການປະຕບິດັວຽກງານ
ຂອງເຂາົເຈົາ້. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັລາຍງານວ່າ ບນັດາພນົລະເມອືງໄດຖ້ກືສດິສອນຕັງ້ແຕ່ໄວໜຸ່ມ ບ ່ ໃຫວ້ິ
ພາກວຈິານລດັຖະບານ. 
 
ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກຂອງນກັຂ່າວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ ລວມທງັສື່ ທາງອອນລາຍ: ລດັເປນັເຈົາ້ຂອງ ແລະ 
ຄວບຄຸມສື່ ສິ່ ງພມິ ແລະ ສື່ ອເີລກັໂທນກິພາຍໃນເປນັສ່ວນຫ າຍ. ຂ່າວພາຍໃນໄດນ້ າສະເໜໃີຫເ້ຫນັເຖງິນະໂຍບາຍ
ຂອງລດັຖະບານ. ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫມ້ສີິ່ ງພມິທີ່ ເປນັວາລະສານຂອງເອກະຊນົທີ່ ລາຍງານຂ່າວບ ່ ແມ່ນໃນລກັ
ສະນະດາ້ນການເມອືງ ເຊັ່ ນ: ວາລະສານຂ່າວທີ່ ເນັນ້ໜກັສະເພາະທຸລະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້. ຕາມຫ ກັການ
ແລວ້ ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດຈະຕອ້ງສົ່ ງຫວົຂ ຂ່້າວຂອງຕນົໃຫລ້ດັຖະບານກ່ອນມກີານຕພີມິ, ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ 
ອ ານາດການປກົຄອງບ ່ ໄດບ້ງັຄບັມາດຕະການຄວບຄຸມນີ.້ ລດັຖະບານບ ່ ອະນຸຍາດໃຫສ້ ານກັຂ່າວຕ່າງປະເທດມາຕັງ້
ສ ານກັງານໃນປະເທດ ຍກົເວັນ້ສ ານກັຂ່າວທີ່ ມາຈາກຊາດຄອມມູນດິທີ່ ເປນັເພື່ ອນບາ້ນເຊັ່ ນ: ປະເທດຈນີ ແລະ ປະ
ເທດຫວຽດນາມ. ໃນເດອືນກນັຍາ ທະຫານໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ອອກອາ ກາດຊ່ອງໂທລະທດັໃໝ່, ຊ ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັ
ສະໜນູທ ນໂດຍລດັຖະບານຈນີ. 
 
ເຖງິວ່າລດັຖະບານຈະຄວບຄຸມການເຜຍີແຜ່ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວທິະຍຸພາຍໃນຢ່າງໄກສ້ດິ ແຕ່ກ ່ ບ ່ ໄດແ້ຊກແຊງ
ການກະຈາຍສຽງຈາກຕ່າງປະເທດ. ພນົລະເມອືງມໂີອກາດ 24 ຊົ່ ວໂມງໃນການເຂົາ້ເຖງິສະຖານນຂ່ີາວສາກນົຜ່ານ
ໂທລະພາບທາງດາວທຽມ ແລະ ເຄເບິນ້. ລດັຖະບານຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຜູທ້ີ່ ມເີຄື່ ອງຮບັສນັຍານດາວທຽມໃຫ້
ມາຈດົທະບຽນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມໃບອະນຸຍາດ 1 ເທື່ ອ, ຊ ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາດຕະການສາ້ງລາຍຮບັ ແຕ່ກ ່ ບ ່
ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫາ້ມນ າໃຊອຸ້ປະກອນດັ່ ງກ່າວຂອງເຂາົເຈົາ້. 
 
ໃນເດອືນສງິຫາ 2020 ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫສ້ື່ ມວນຊນົ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສື່ ມວນ
ຊນົ ສບືຕ ່  “ເອາົຊະນະຂ່າວປອມ, ຂ່າວຫ ອກລວງ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍ” ທີ່ ພບົເຫນັໃນສື່ ສງັຄມົ. ບດົລາຍງານສື່
ມວນຊນົ ສາກນົ ຕຄີວາມໝາຍການກ່າວ ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາ ເປນັການແນະນ າໃຫນ້ກັຂ່າວບ ່ ໃຫລ້າຍງານ
ທາງລບົຕ ່  ລດັຖະບານ. 
 
ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້“ບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ທງັພາກລດັ ຫ  ືເອກະ
ຊນົ” ທີ່ ລງົຂ່າວກ່ຽວກບັຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນເວທສີື່ ສງັຄມົ ເພື່ ອລງົທະບຽນ ຫ  ືຖກືດ າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 
 
ລດັຖະບານໄດຫ້າ້ມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງນກັຂ່າວຕ່າງປະເທດ. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕເິສດນກັຂ່າວທີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ
ຢ່າງເສລ ີແລະ ໃນເວລາທີ່ ເດນີທາງ ກ ່ ຂ ໃຫນ້ກັຂ່າວມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕດິຕາມໄປນ າ. 
 
ການກວດກາ ຫ  ືການຈ າກດັເນືອ້ໃນຂ່າວ: ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະທ າການກວດສອບເນືອ້ໃນຂອງທຸກໆບດົຄວາມທີ່ ພມິລງົໃນ
ວາລະສານຂອງເອກະຊນົ ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດມ້ກີານຈດັພມິໄປແລວ້ ແລະ ສາມາດປບັໄໝລງົໂທດຕ ່ ບດົຄວາມທີ່ ບ ່ ກງົກບັ
ການອະນຸຍາດຂອງລດັຖະບານ. ບນັດາສ ານກັພມິ ແລະ ນກັຂ່າວ ໂດຍທົ່ ວໄປຈະຮບັຮູກ່້ຽວກບັເນືອ້ໃນຂ່າວທີ່ ລດັ
ຖະບານຈະອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານຕພີມິ ແລະ ໃຫນ້ກັຂ່າວຈດັການກວດກາເນືອ້ໃນດວ້ຍຕວົເອງ. ກມົສື່ ມວນຊນົ, ກະ
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ຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວບ ່ ໄດຢ້ັງ້ຢືນໃຫຮູ້ວ່້າ ລດັຖະບານບ ່ ຜ່ານເນືອ້ໃນຂ່າວໃຫຕ້ພີມິໃນ
ຊ່ວງປີໜ ່ ງມຈີກັບດົ.  
 
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຫ້າ້ມການເຜຍີແຜ່ສື່  ຫ  ື ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ເຫນັວ່າ ບ ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຈະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍຕ ່ ວດັ
ທະນະທ າຂອງຊາດ, ຫ  ື ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມອືງ. ໃນກ ລະນທີີ່ ພບົວ່າ ມບຸີກຄນົໃດກະທ າຄວາມຜດິ
ໃນການກະຈາຍສື່ ທີ່ ເຫນັວ່າມລີກັສະນະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍໃຫແ້ກ່ວດັທະນະທ າຂອງຊາດແມ່ນຈະຖກືປບັໄໝ
ຕັງ້ແຕ່ 1 ຫາ 3 ເທົ່ າຂອງມູນຄ່າສື່ ເຜຍີແຜ່ດັ່ ງກ່າວ ຫ  ືຈະຖກືຕດັອດິສະຫ ະພາບເປນັເວລາໜ ່ ງປີ. 
 
ກະຊວງໄປສະນ ີ  ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໄດອ້ອກບດົແນະນ າເພື່ ອເຕອືນວ່າຜູນ້ າໃຊສ້ື່ ທາງສງັຄມົ ຕອ້ງບ ່ ເອາົ
ເນືອ້ຫາ ຫ  ືຄ າເຫນັທີ່ ມກີານຕ ານຕິຕິຽນຕ ່ ລດັຖະບານ. ຜູສ້ງັເກດການ ໄດສ້ງັເກດວ່າຫວົຂ ຂ່້າວ ແລະ ຄ າເຫນັທີ່ ຕ ານິ
ລດັຖະບານຈະຫາຍໄປຈາກ ທີ່ ຢູ່ຂອງສື່ ທາງສງັຄມົໂດຍທນັທ.ີ 

ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການໝິ່ ນປະໝາດ: ການໝິ່ ນປະໝາດແມ່ນການກະທ າຜດິທາງອາຍາ, ແລະ ໄດນ້ າ
ໃຊບ້ນັດາກດົໝາຍອື່ ນໆ. 

ສດິເສລພີາບໃນການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນດັ: 
 
ລດັຖະບານຄຸມ້ຄອງການບ ລກິານອນິເຕເີນດັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດສອບການນ າໃຊອ້ນິ
ເຕເີນດັເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່ກ ່ ບ ່ ໄດກ້ດີກັນ້ການເຂົາ້ເຖງິເວບໄຊຕ່າງໆ. ລດັຖະບານເປນັຜູດູ້ແລພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈາລະຈອນຂອງລະບບົອນິເຕເີນດັທງັໝດົຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສາ
ມາດກວດກາ ແລະ ຈ າກດັເນືອ້ຫາໄດ,້ ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງທາງພາກລດັໃນການຕດິ
ຕາມກວດສອບການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນດັແມ່ນມຄີວາມຈ າກດັກ ່ ຕາມ. ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ
ລະບບົອນິເຕເີນດັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າຂອງສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເປນັຜູບ້ ລຫິານຄຸມ້ຄອງລະບບົອນິເຕເີນດັ
ທງັໝດົ. ຄະນະກ າມະການດັ່ ງກ່າວໄດກ້ ານດົໃຫຜູ້ສ້ະໜອງການບ ລກິານດາ້ນອນິເຕເີນດັຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈ າ
ໄຕມາດ ແລະ ເຊື່ ອມລະບບົຈາລະຈອນເຄອືຄ່າຍອນິເຕເີນດັຂອງພວກເຂາົເຈົາ້ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມ
ກວດກາ.  
 
ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົໂທດທາງອາຍາຕ ່ ການບ ່ ເຫນັດ ີແລະ ເຮດັໃຫຄ້ວາມເປນັສ່ວນຕວົຂອງຜູນ້ າໃຊຕ້ກົໃນຄວາມສ່ຽງ 
ໂດຍຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາບຸກຄນົມາຈດົທະບຽນເວບໄຊສື່ ສງັຄມົອອນລາຍທີ່ ມສີື່ ເຕມັຂອງບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວ ພາໃຫ ້
ເກດີຄວາມຍາກຂ ນ້ໃນການແບ່ງປນັຫວົຂ ຂ່້າວ ຫ  ື ຂ່າວສານອື່ ນໆທີ່ ປກົປດິຊື່ ຂອງບຸກຄນົ. ກດົໝາຍໄດຫ້າ້ມການ
ເຜຍີແຜ່ຂ ມູ້ນທີ່ ຫ ອກລວງຢູ່ອນິເຕເີນດັພອ້ມທງັຂ ຄ້ວາມທີ່ ກະທບົລດັຖະບານ ແລະ ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. 
ກະຊວງໄປສະນ ີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົມສີດິອ ານາດໃນການຊີນ້ າຜູໃ້ຫບ້ ລກິານອນິເຕເີນດັເພື່ ອຍກົເລກີການ
ບ ລກິານອນິເຕເີນດັກບັຜູນ້ າໃຊທ້ີ່ ພບົວ່າ ມກີານລະເມດີກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ສບືຕ ່ ກກັຕວົ ຫ  ືຈບັກຸມບນັດາ
ບຸກຄນົທີ່ ວຈິານລດັຖະບານ.  

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ເຕອືນບນັດາຜູໃ້ຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍເປນັລາຍບຸກຄນົ ເພື່ ອຢຸດຕກິານສະເໜຂ່ີາວທີ່ ເຂາົເຈົາ້ເຊື່ ອວ່າມນັ
ກະທບົຕ ່ ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ລວມທງັຂ່າວທີ່ ກ່ຽວກບັມາດຕະການຕອບໂຕຂ້ອງລດັຕ ່ ກບັເຫດການນ າ້ຖວ້ມ 
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ແລະ ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ. ໃນເດອືນພ ດສະພາ, ສະຖານວີທິະຍຸເອເຊຍເສລ ີ ໄດລ້າຍງານວ່າ: ລດັຖະບານໄດ ້
ປະກາດສາ້ງຕັງ້  ໜ່ວຍສະເພາະກດິເພື່ ອຕດິຕາມການນ າໃຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ລວມເຖງິສິ່ ງທີ່ ພຈິາລະນາວ່າ
ເປນັ “ຂ່າວປອມ”. 
 
ສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ ແລະ ກດິຈະກ າທາງວດັທະນາທ າ 
 
ກດົໝາຍກ ານດົສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ, ແຕ່ລດັຖະບານໄດກ້ ານດົຂ ຈ້ າກດັຕ່າງໆ. ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກິ
ລາ ໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງຢ່າງໃກສ້ດິຕ ່ ຫ ກັສູດການສ ກສາ, ລວມທງັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວທິະຍາໄລເອກະຊນົຕ່າງໆ.  
 
ນກັວຊິາການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕອ້ງການດ າເນນີການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະພບົ
ກບັບນັຫາທາງດາ້ນຂ ຈ້ າກດັໃນການເດນີທາງ, ການເຂົາ້ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ ແລະ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆ. ລດັຖະບານກ ານດົໃຫມ້ກີານ
ສະເໜຂີ ອະນຸຍາດເດນີທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກນົໄກຕ່າງໆສ າລບັພະນກັງານວຊິາການຂອງລດັ ທີ່ ຈະ
ເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ ອການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ ຫ  ືເພື່ ອຮບັເອາົທ ນການສ ກສາ. 
 
ລດັຖະບານຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາຜູຜ້ະລດິຮູບເງາົ ແລະ ເພງໃຫສ້ົ່ ງບນັດາຜນົງານການບນັທ ກ ທີ່ ຜະລດິຢູ່ໃນສະຕູດີ
ໂອຂອງລດັເພື່ ອການກວດກາຢ່າງເປນັທາງການ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ  ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພະຍາຍາມ
ຄວບຄຸມ ແລະ ຈ າກດັການເຜຍີແຜ່ວດັທະນະທ າຂອງໄທທີ່ ມອີດິທພິນົຕ ່ ເພງ ແລະ ວງົການບນັເທງີຂອງລາວ. 
ລດັຖະບານໄດລ້ງົໂທດເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ທີ່ ລງົວດິໂີອເທງິສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ກ່ຽວກບັ
ການຮອ້ງເພງໄທຂອງລາວທີ່ ຍງັຢູ່ໃນເຄື່ ອງແບບລດັຖະການ. 
 
ຂ. ເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ການເຕົາ້ໂຮມເປນັສະມາຄມົ 
 
ລດັຖະບານຈ າກດັສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ການເຕົາ້ໂຮມເປນັສະມາຄມົ.  
 
ສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ
 
ກດົໝາຍບ ່ ໄດໃ້ຫສ້ດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິ ແລະ ຫາ້ມການເຂົາ້ຮ່ວມປະທວ້ງ, ເດນີຂະບວນ ຫ  ື ມີ
ພ ດຕ ິກ າຕ່າງໆ ທີ່  "ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມວຸນ້ວາຍ ຫ  ືຄວາມບ ່ ສະຫງບົໃນສງັຄມົ'' ໂດຍປາສະຈາກການອານຸຍາດຈາກ
ລດັຖະບານ. ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວ ຈະຖກືລງົໂທດຈ າຄຸກສູງສຸດ 5 ປີ, ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ສິ່ ງນີບ້ ່

ຄ່ອຍຖກືບງັຄບັໃຊ.້  
ໃນເດອືນເມສາ, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດປ່້ອຍ ທາ້ວ ສທີນົ ທບິພຣາວງົ, ຄຸນພ ່ ສາສະໜາຄຣດິສຕະຈກັຂາວປະເສດີ, ຜູທ້ີ່ ຖກື
ຕັງ້ຂ ຫ້າໃນເດອືນກຸມພາ 2020 ແລະ ກະທ າຜດິໃນຂ ຫ້າຈດັການຊຸມນຸມໃຫຍ່ 2 ຄັງ້ (ຮ່ວມກບັຜູນ້ບັຖສືາສະໜ
າ) ໂດຍປາສະຈາກການອານຸຍາດ ແລະ “ທ າລາຍຄວາມສາມກັຄຂີອງສງັຄມົ”. 
 
ສດິເສລພີາບໃນການເຕົາ້ໂຮມເປນັສະມາຄມົ  
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ກດົໝາຍໄດຈ້ າກດັຢ່າງເຂັມ້ງວດຕ ່ ສດິເສລພີາບຂອງການເປນັສະມາຄມົ. ຕວົຢ່າງ: ບນັດາກຸ່ມການເມອືງທີ່ ນອກເໜື
ອຈາກ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຮບັຮອງໂດຍພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແມ່ນຫາ້ມເດດັຂາດ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ລດັຖະບານ
ບາງຄັງ້ກ ່ ຊີນ້ າ ຄະນະບ ລຫິານງານຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ ແລະ ບງັຄບັບາງອງົການໃຫປ່້ຽນຊື່  ເພື່ ອ
ຖອນຄ າສບັທີ່ ເບິ່ ງຄລືະອຽດອ່ອນເຊັ່ ນ: ''ສດິທ'ິ'. 
 
ບນັດາລະບຽບການຂອງການຂ ນ້ທະບຽນນ າພາກລດັ ໄດປ້ະກາດໃຊກ້ບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ ທີ່ ບ ່
ຫວງັຜນົກ າ ໄລລວມທງັ ສະມາຄມົຕ່າງໆທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ມອືາຊບີ, 
ວຊິາການ ແລະ ຫວົ ຄດິປະດດິສາ້ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນລະດບັຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ຫ  ື ສູນກາງ, ຊ ່ ງຂ ນ້ກບັກອບວຽກ ແລະ 
ການຮບັສະມາຊກິຂອງສະ ມາຄມົ. ຂັນ້ຕອນການຂ ນ້ທະບຽນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ ມຫີ າຍຂອດ, 
ໃຊເ້ວລາຫ າຍກວ່າ 2 ປີ ໃນພາກປະຕບິດັ ຕວົຈງິ, ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈ າກດັຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່
ສງັກດັລດັ ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານ ແລະ ເຮດັກດິ ຈະກ າໃດໆທີ່ ປາສະຈາກການແຊກແຊງ. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່
ສງັກດັລດັ ຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັອານຸຍາດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ເພື່ ອຮບັທ ນຊ່ວຍເຫ ອືຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ມມີູນ
ຄ່າຫ າຍກວ່າ 60.000 ໂດລາ. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ ຈະຕອ້ງຍອມຮບັ ''ຄ າແນະນ າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອື'' 
ຈາກລດັຖະບານເພື່ ອຮບັປະກນັເຖງິການເຄື່ ອນໄຫວ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ບນັດາກດົໝາຍ.  
 
ການເກບັອາກອນນ າອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຫວງັຜນົກ າໄລ ແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ
ຈາກອງົ ການໜ ່ ງໄປອກີອງົການອື່ ນ. ເງ ື່ອນໄຂການເກບັອາກອນສ າລບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ອາດຈະມບີນັຫາ ແລະ ແຕກຕ່າງອອກໄປ ສ່ວນຫ າຍຈະຂ ນ້
ກບັບດົບນັທ ກຄວາມເຂົາ້ ໃຈທີ່ ມກີານເຈລະຈາກ່ອນໜາ້.  
 
ມກີະຊວງຈ ານວນໜ ່ ງປະກດົວ່າ ມທ່ີາທເີປີດຮບັການຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຫ າຍຂ ນ້, 
ໂດຍສະເພາະກະຊວງທີ່ ມສີາຍພວົພນັໄລຍະຍາວ ແລະ ໂຄງການທີ່ ພຈິາລະນາວຽກງານທາງການເມອືງ. ກະຊວງ
ດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະແດງການຊຸກຍູຂ້ອງຕນົສ າລບັ NGO ດັ່ ງກ່າວດວ້ຍການທາບທາມຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຢູ່ຂັນ້ກະຊວງ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກລດັຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງໃນກອງປະຊຸມວຊິາການຂອງຜູໃ້ຫທ້ ນ ແລະ 
ບນັດາກະຊວງທີ່ ຕອ້ງການຄ າຄດິເຫນັຈາກ NGO ໃນການຮ່າງນຕິກິ າຂອງຕນົ. ໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ, ລດັຖະບານ
ໄດທ້າບທາມ NGO ໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມບາງຫວົຂ ຈ້ດັໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ. ບນັດາຜູສ້ງັເກດການຈາກພາກ
ສງັຄມົໄດບ້ອກວ່າ: NGO ພອ້ມການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກລດັ ບ ່ ໄດມ້ຕີາງໜາ້ຈາກພາກສງັຄມົຢ່າງເຕມັຮູບ
ການ. ນອກເໜອືຈາກບາງບາດກາ້ວດາ້ນບວກ, NGO ປະເຊນີກບັຫ າຍສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການປະຕບິດັພາລະ
ບດົບາດດາ້ນສງັຄມົຂອງເຂາົເຈົາ້. 

 
ຄ. ສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ  

ເບິ່ ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ສດິເສລພີາບທາງສາສະ
ໜາ ສາກນົ ທີ່ ເວບໄຊ: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ງ. ສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ສດິອອກນອກປະເທດ 
 
ລດັຖະບານຈ າກດັສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນ, ເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ແລະ 
ການກບັ ຄືນືສູ່ພູມສນັຖານ. 
 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນປະເທດ: ພນົລະເມ ອືງທີ່ ເດນີທາງເພື່ ອວດັຖຸປະສງົທາງສາສະໜາ ລວມທງັການໄປເພື່ ອ
ເທດສະໜາ, ໃຫຄ້ າສອນ ຫ  ືຢຽ້ມຢາມໂບດຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໃຫໄ້ປຂ ອານຸຍາດຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູນກາງ 
ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວສາມາດໃຊເ້ວລາຫ າຍອາທດິ. ກຸ່ມຄຣດິຕະຈກັຂາວປະເສດີໄດລ້າຍງານເຖງິ
ບນັຫາການຂ ອານຸຍາດເດນີທາງພາຍໃນປະເທດ ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ມຫີ າຍຄນົອາດເລອືກທີ່ ຈະບ ່ ສນົໃຈເງ ື່ອນໄຂ
ດັ່ ງກ່າວ. ຜູຢູ່້ອາໄສທງັໝດົຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອານຸຍາດຈາກລດັຖະບານໃນເວລາປ່ຽນທີ່ ຢູ່ຂອງຕນົ. 
 
ຈ. ສະຖານະພາບ ແລະ ການປະຕບິດັກບັຜູພ້ດັຖິ່ ນພາຍໃນປະເທດ 
 
ການຂາດການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ນກັສງັເກດການອດິ
ສະ ຫ ະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກວດສອບຈ ານວນ ແລະ ສະພາບຂອງຜູອ້ບົພະຍບົພາຍໃນ; ສະຖານະ
ການ, ການປກົປອ້ງ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງພວກເຂາົ; ຂ ຈ້ າກດັຂອງລດັຖະບານ; ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການ
ບ ລກິານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືຂັນ້ພືນ້ຖານ. 
 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເຫ ົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັການເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໂດຍຂ ຈ້ າກດັການເດນີທາງທີ່  ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ COVID-19. ອງີຕາມອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເພື່ ອການເຄື່ ອນຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ, ມແີຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ
ຫ າຍກວ່າ 400,000 ຄນົລາວ ທີ່ ໄດກ້ບັຄນືຈາກປະເທດໄທຕັງ້ແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. ແຮງງານ
ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງກກັຕວົ 14 ວນັ ຢູ່ໃນໜ ່ ງສູນຈາກ 106 ສູນກກັກນັຂອງລດັຖະບານ, ແລະ ບາງຄນົຕອ້ງໄດຢູ່້ອກີ 14 
ວນັ ໃນສູນກກັກນັຂັນ້ເມອືງ ຫ  ື ຂັນ້ບາ້ນໃນແຂວງຂອງຕນົ. ມຫີ າຍຜູສ້ງັເກດການສະແດງຄວາມເປນັຫ່ວງກ່ຽວ
ກບັສະພາບຂອງສູນກກັກນັລວມທງັການລາຍງານວ່າ ມກີານຂາດເຂນີອາຫານ, ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການທ າຄວາມສະອາດ, ຂາດຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ແລະ ການແຍກທີ່ ພຽງພ ລະຫວ່າງຜູມ້າໃໝ່ ແລະ ຜູສ້ິນ້ສຸດການ
ກກັຕວົ, ເຊິ່ ງໃນຫ າຍກ ລະນນີ າໄປສູ່ການຕ ່ ໄລຍະເວລາການກກັຕວົ. ລດັຖະບານເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຫ າຍໜ່ວຍ
ງານຂອງ ສປຊ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ ນໃນການແຈກຢາຍອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນປອ້ງກນັພະຍາດ ແລະ ປບັປຸງສະພາບ
ຂອງສູນກກັກນັ.  
 
ເຫດການເຂື່ ອນແຕກທີ່ ກ າລງັມກີານກ ່ ສາ້ງຢູ່ແຂວງອດັຕະປ ືໃນປີ 2018 ຄາດວ່າມຜູີພ້ດັຖິ່ ນປະມານ 6.000 ຄນົ. 
ໃນເດອືນກນັຍາ ສື່ ມວນຊນົສາກນົ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ຍງັຫ າຍກວ່າ 4,000 ຄນົ ຍງັຖກືຍກົຍາ້ຍ. 
ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ ່ ເຮດັວຽກກບັຄູ່ຮ່ວມງານສາກນົເພື່ ອສະໜອງເຮອືນຢູ່ ແລະ ທີ່ ດນິສ າລບັຜູຍ້ກົຍາ້ຍ, ແຕ່ມບີດົ
ລາຍງານວ່າຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນຊກັຊາ້ ແລະ ມຄີວາມເປນັໄປໄດວ່້າມອຸີປະສກັຍອ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງ. 
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ສ. ການປກົປອ້ງຜູອ້ບົພະຍບົ: 
 
ລດັຖະບານໄດຮ່້ວມມໃືນບາງກ ລະນກີບັຫອ້ງການຂາ້ຫ ວງໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ເພື່ ອຜູອ້ບົພະຍບົ ແລະ ບນັດາອງົການ
ຊ່ວຍເຫ ອືມະນຸດສະທ າຕ່າງໆໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືບນັດາຜູອ້ບົພະຍບົ, ຜູອ້ບົພະຍບົກບັຄນືບາ້ນ, ຜູກ້ າ
ລງັຊອກລີ ້ໄພ, ບຸກຄນົທີ່ ບ ່ ມສີນັຊາດ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 
ການເຂົາ້ເຖງິຂັນ້ຕອນການລີໄ້ພ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫກ້ານລີໄ້ພ ຫ  ືຮບັຮອງສະຖານະພາບຂອງຜູອ້ບົພະຍບົ ແຕ່
ລດັຖະບານບ ່ ໄດມ້ລີະບບົປກົປອ້ງຜູອ້ບົພະຍບົ. ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ບ ່ ໄດຮ້ບັຮອງສະຖານະພາບຂອງ
ຜູອ້ບົພະຍບົ ຫ  ືຜູລ້ີໄ້ພເປັນປົກກະຕ ິແຕ່ຈະພຈິາລະນາບຸກຄນົໄປຕາມແຕ່ລະກ ລະນ.ີ 
 
 
ພາກທ ີ3: ສດິເສລພີາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການທາງການເມອືງ  
 
ກດົໝາຍປະຕເິສດການເມອືງໃນການເລອືກເອາົລດັຖະບານຂອງພວກເຂາົບນົພືນ້ຖານການເລອືກຕັງ້ເປນັແຕ່ລະໄລ
ຍະຢ່າງມອີດິສະຫ ະ ແລະ ເປນັທ າ ໂດຍອງີໃສ່ການລງົຄະແນນສຽງທີ່ ເປນັສາກນົ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ, ແລະ ບ ່ ໄດມ້ີ
ການກະກຽມສ າລບັສະແດງອອກຢ່າງເສລພີາບຕ ່ ກບັຄວາມປະສງົຂອງປະຊາຊນົ. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະທ າມະນນູໄດ ້
ກ ານດົລະບບົ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການບ ລຫິານ, ນຕິບິນັຍດັ ແລະ ຕຸລາການ, ອານຸຍາດໃຫ ້ພປປລ ຄວບຄຸມການ
ປກົຄອງ ແລະ ນ າພາໃນທຸກໆຂັນ້ຜ່ານບດົບາດການນ າພາທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນລດັຖະທ າມະນນູ.  
 
 
 
 
ການເລອືກຕັງ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຄື່ ອນໄຫວທາງການເມອືງ 
 
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກ າມະການເລອືກຕັງ້ ເຊິ່ ງເປນັຜູອ້ະນຸມດັຜູຮ້ບັສະໝກັເລອືກຕັງ້ໃນລະດບັທອ້ງ
ຖິ່ ນ ແລະ ລະດບັຊາດ. ຜູສ້ະໝກັບ ່ ຈ າເປນັຕອ້ງແມ່ນສະມາຊກິ ພປປລ, ແຕ່ຜູສ້ະໝກັເກອືບທງັໝດົກ ່ ແມ່ນສະມາ
ຊກິພກັ ແລະ ພກັກ ່ ລງົຄະແນນສຽງເລອືກເອາົຜູສ້ະໝກັທງັໝດົ.  
 
ສະພາແຫ່ງຊາດເລອືກ ຫ  ືປົດປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິອື່ ນໆຂອງລດັຖະບານ. ຄະ
ນະກ າມະທກິານເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ຄຸມ້ຄອງການເລອືກຕັງ້ລວມທງັການຮບັຮອງເອາົຜູສ້ະໝກັ. ກດິຈະກ າຂອງຄະ
ນະກ າມະທກິານເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນບ ່ ໂປ່ງໃສ.  

ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ: ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຜ່ານມາຄັງ້ລາ້ສຸດສ າລບັສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈດັຂ ນ້ໃນ
ວນັທ ີ21 ເດອືນ ກຸມພາ.  ລດັຖະບານຫາ້ມບນັດາຜູສ້ງັເກດການເອກະລາດຈາກການຕດິຕາມສະຖານທີ່ ປ່ອນ
ບດັເລອືກຕັງ້, ຍອ້ນການລະບາດຂອງໂຄວດິ-19. ການເລອືກຕັງ້ບ ່ ມເີສລພີາບ ແລະ ເປນັທ າ; ພກັປະຊາຊນົ
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ປະຕວິດັລາວໄດເ້ລອືກຜູສ້ະໝກັທງັໝດົເພື່ ອການເລອືກຕັງ້ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ. 
 
ບນັດາພກັການເມອືງ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມການເມອືງ: ລດັຖະທ າມະນນູມອບສດິໃຫ ້ ພປປລ ເປນັພຽງພກັການ
ເມອືງດຽວຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ຂ່າວສານຂອງພກັການເມອືງອື່ ນແມ່ນຜດິກດົໝາຍ.  
 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ: ບ ່ ມກີດົໝາຍໃດ ຈ າກດັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ 
ແລະ ສະມາຊກິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃນຂະບວນການທາງການເມອືງ ແລະ ເຂາົເຈົາ້ກ ່ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ບດົ
ບາດການນ າຂອງແມ່ຍງິອາດຖກືຈ າກດັ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. 80% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢູ່
ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ນາຍບາ້ນພອ້ມຄະນະບາ້ນເປນັຜູຊ້ີນ້ າບນັຫາເກອືບທງັໝດົຢ່າງເປນັປະຈ າ ແລະ ໜອ້ຍກວ່າ 
3% ຂອງນາຍບາ້ນທີ່ ເປນັແມ່ຍງິ. ການເລອືກຕັງ້ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ພປປລ ໃນເດອືນ ມງັກອນ ໄດເ້ພີ່ ມຈ າ
ນວນຂອງສະມາຊກິທີ່ ເປນັແມ່ຍງິ ທີ່ ເປນັຄະນະກ າມະການສູນກາງພກັ 71 ທ່ານ ເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ 7 ຫາ 12 ທ່ານ, 
ແລະ ຈາກ 1 ເປນັ 2 ທ່ານ ໃນກມົການເມອືງ 13 ທ່ານ. ຈາກສະມາຊກິທງັໝດົ 164 ທ່ານ ທີ່ ຖກືເລອືກມາປະຈ າ
ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດອືນກຸມພາ, ມ ີ36 ທ່ານ ເປນັແມ່ຍງິ ແລະ 29 ທ່ານ ເປນັຊນົເຜົ່ າ. 
 
ພາກທ ີ4: ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນລດັຖະບານ:  
 
ກດົໝາຍກ ານດົໃຫມ້ກີານລງົໂທດທາງອາຍາຕ ່ ກບັການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປນັການສ ລ້າດບງັຫ ວງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ແລະ 
ລດັຖະບານກ ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄບືໜາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາສ ລ້າດບງັຫ ວງ. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈ ານວນໜ ່ ງຍງັຄງົ
ສບືຕ ່ ຂອ້ງກ່ຽວກບັການສ ລ້າດບງັຫ ວງໂດຍບ ່ ຖກືຕດັສນິລງົໂທດ, ແລະ ມຫີ າຍບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການສ ລ້າດ
ບງັຫ ວງຂອງພາກລດັທີ່ ເກດີພາຍໃນປີນີ.້ 

 
ການສ ລ້າດບງັຫ ວງ: ການສ ລ້າດບງັຫ ວງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັແມ່ນມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ພບົໃນທຸກລະດບັຂອງລດັ
ຖະບານ ແລະ ສື່ ມວນຊນົທີ່ ລດັຄວບຄຸມກ ່ ຮບັຮູ.້ ໃນຊ່ວງປີນີ,້ ສື່ ມວນຊນົພາຍໃນລາຍງານວ່າ: ໜ່ວຍງານ
ສບືສວນ-ສອບສວນຄົນ້ພບົຫ າຍກວ່າ 1,5 ພນັຕື ້ລາວກບີ (323.000 ໂດລາ) ທີ່ ເປນັການສູນເສຍຍອ້ນການສ ລ້າດ
ບງັຫ ວງ ແລະ ໄດສ້ບືສວນ 24  ຄນົ, ເຊິ່ ງ 16 ຄນົ ເປນັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ. ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງຕັງ້ສາຍດ່ວນຕາ້ນການສ ້
ລາດບງັຫ ວງ ຊ ່ ງມລີາຍງານວ່າ ມກີານໃຊສ້າຍດ່ວນເປນັປະຈ າ ແລະ ສະມາຊກິຂອງພາກລດັກ ່ ມກັປູກຈດິສ ານ ກ
ເປນັປະຈ າໃຫພ້ະນກັງານລດັຜ່ານສື່ ສງັຄມົອອນລາຍເຖງິກດິຈະກ າທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົ ຫ  ືສງົໄສ ເຊັ່ ນ: ການອອກຂ່າວດັ່ ງ
ກ່າວບ ່ ໄດຖ້ກືປດິບງັ ຫ  ືເອາົອອກ. 
 
 
ພາກທ ີ 5: ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຕີ ່ ການກວດສອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່
ສງັກດັລດັ ກ່ຽວກບັ ກ ລະນກີານລະເມດີສດິທມິະນຸດທີ່ ຖກືກ່າວຫາ 
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ກຸ່ມເຮດັວຽກທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກນົ ປະຕບິດັການພາຍໃຕກ້ານກ າກບັດູແລຂອງ
ລດັຖະບານເທົ່ ານັນ້, ແລະ ລດັຖະບານກ ່ ໄດຈ້ າກດັຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂາົເຈົາ້ໃນການສບືສວນສອບສວນ ຫ  ື
ເຜຍີແຜ່ສິ່ ງທີ່ ພວກເຂາົພບົເຫນັກ່ຽວກບັກ ລະນຂີອງການລະເມດີສດິທມິະນຸດ.  
 
ລດັຖະບານສົ່ ງຄ າຕອບເປນັລາຍລກັອກັສອນເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ຕ ່ ການສະເໜຂີ ຂ ມູ້ນກ່ຽວກບັສະຖານະການດາ້ນ
ສດິທມິະນຸດຈາກອງົການສດິທມິະນຸດສາກນົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ລດັຖະບານຍງັຄງົຮກັສາການເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະ
ນາກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ ກບັລດັຖະບານຕ່າງປະເທດຈ ານວນໜ ່ ງ ແລະ ຍງັຄງົສບືຕ ່ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົຈາກຜູໃ້ຫ ້
ທ ນສາກນົ ໃນຫວົຂ ສ້ນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນ 2020 ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງ
ອງົການຈດັຕັງ້ທາງ ສງັຄມົ ເປັນເທື່ ອທ າອດິ ຊ ່ ງລວມມຜູີຕ້າງໜາ້ຂອງປະເທດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການທບົທວນຄນືໃນແຕ່
ລະໄລຍະ. 
 
 
ໜ່ວຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງລດັຖະບານ: ລດັຖະບານສບືຕ ່ ສະໜບັສະໜນູຄະນະກ າມະການຊີນ້ າແຫ່ງຊາດ
ດາ້ນສດິທມິະນຸດ ຊ ່ ງເປນັປະທານໂດຍ ລດັຖະມນົຕກີານຕ່າງປະເທດປະຈ າສ ານກັງານນາຍກົ ແລະ ຍງັປະກອບມີ
ຕວົແທນຈາກລດັຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການຕຸລາການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັຕວົແທນໃຫພ້ກັ
ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. ກມົສນົທສິນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະທດ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປນັກອງເລຂາ
ໃຫແ້ກ່ຄະນະກ າມະການຊີນ້ າແຫ່ງຊາດດາ້ນສດິທມິະນຸດ ແລະ ມອີ ານາດໃນການທບົທວນ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັສິ່ ງທາ້
ທາຍ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆໃນການປກົປອ້ງສດິທມິະນຸດ. 
 
ພາກທ ີ6: ການຈ າແນກ, ການລະເມດີສດິທທິາງສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ  
 
ແມ່ຍງິ 
 
ການຂົ່ ມຂນືກະທ າຊ າເລາົ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ: ກດົໝາຍກ ານດົການຂົ່ ມຂນືກະທ າຊ າເລາົ
ແມ່ນຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແລະ ຜູກ້ະທ າຜດິຕອ້ງຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 4 ຫາ 6 ປີ. ຍງັບ ່ ມກີດົໝາຍ
ຫາ້ມ ການຂົ່ ມຂນືເມຍ ຫ  ື ຜວົ. ການພພິາກສາຕດັສນິລງົໂທດຈະກ ານດົໄລຍະໂທດດນົຂ ນ້ ແລະ ອາດລວມເອາົ
ໂທດປະຫານຊວີດິຖາ້ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍມອີາຍຸຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ ຫ  ືຖກືບາດເຈບັສາຫດັ ຫ  ືເສຍຊວີດິ. ໃນຄະດຂີົ່ ມຂນື
ທີ່ ຂ ນ້ສານ ໂດຍທົ່ ວໄປແມ່ນຜນົຈາກການກະທ າຄວາມຜດິທີ່ ມກີານຕດັສນິໃຫຈ້ າຄຸກແຕ່ 3 ປີຈນົຮອດ ຕະຫ ອດຊີ
ວດິ. 
 
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົແມ່ນຜດິກດົໝາຍ, ແຕ່ກ ່ ບ ່ ຄ່ອຍມກັມລີາຍງານຍອ້ນມນົທນິໃນສງັຄມົ. ໃນ
ເດອືນກນັຍາ ທີ່ ຜ່ານມາ, ຜູສ້ະໜບັສະໜນູດາ້ນສດິທຂິອງແມ່ຍງິກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໄດເ້ພີມ້ຂ ນ້ຕັງ້ແຕ່
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົແມ່ນ
ແຕກຕ່າງກນັ, ແລະ ຜູສ້ງັເກດການລາຍງານວ່າ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິໃນເຂດຊນົນະບດົບ ່ ຄ່ອຍໄດຮ້ບັ
ການສບືສວນ. ການກ ານດົໂທດຕ ່ ກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົເຊັ່ ນ: ການທ າຮາ້ຍຮ່າງກາຍ, ການທ ລະ
ມານ ແລະ ການກກັຂງັບຸກຄນົທີ່ ຂດັກບັເຈດຈ ານງົຂອງຜູຖ້ກືກກັຂງັ ຈະຖກືປບັໄໝ ແລະ ຈ າຄຸກ. ກດົໝາຍອານຸ
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ຍາດໃຫມ້ຂີ ຍ້ກົເວັນ້ຈາກໂທດທາງອາຍາໃນກ ລະນກີານໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງກາຍະພາບໂດຍປາສະຈາກການບາດ
ເຈບັທີ່ ຮຸນແຮງ. 
 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໂດຍຮ່ວມກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ບ ່ ຂ ນ້ກບັລດັ ແລະ ສູນໃຫຄ້ າປ ກສາ ແລະ ປກົປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມ
ຊ່ວຍເຫ ອືແກ່ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ໂດຍຊ່ວຍທາງດາ້ນທີ່ ພກັອາໄສ, ໂທລະສັ
ບສາຍດ່ວນ ແລະ ການໃຫຄ້ າປ ກສາການຈາ້ງງານ. 

 
ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ: ກດົໝາຍບ ່ ໄດກ້ ານດົວ່າ ການລວນລາມທາງເພດເປນັຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແຕ່ການສະ
ແດງພ ດຕກິ າທາງເພດທີ່ ບ ່ ເໝາະສມົຕ ່ ຜູອ້ ື່ ນ ຖວ່ືາເປນັການກະທ າທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖກືລງົໂທດດວ້ຍ
ການຕດັອດິສະຫ ະພາບແຕ່ 6 ເດອືນຫາ 3 ປີ. ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍບ ່ ມກັລາຍງານການລວນລາມທາງເພດ ແລະ ກ ລະນິ
ນີກ້ ່ ຍງັຍາກທີ່ ຈະປະເມນີ.  
 

ບນັດາສດິທໃິນການສບືພນັ: ຍງັບ ່ ທນັມບີດົລາຍງານກ່ຽວກບັການບງັຄບັໃຫລຸ້ລູກ ຫ  ືການເຮດັໝນັໂດຍບ ່ ສະໝກັ
ໃຈ ທີ່ ເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງການປະຕບິດັໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ. 

UNFPA ໄດລ້າຍງານວ່າ: ຂ ມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັຍງັມຈີ າກດັໂດຍ
ສະເພາະຕ ່ ຊາວໜຸ່ມທີ່ ຍງັບ ່ ທນັແຕ່ງງານ. ບນັດາສິ່ ງກດີຂວາງທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ າໄດຈ້ າກດັການເຂົາ້ເຖງິ
ການຄຸມກ າເນດີ. ບນັດາຜະລດິຕະພນັຄຸມກ າເນດີຍງັບ ່ ທນັມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ມກັມລີາຄາ
ແພງ.  

ລດັຖະບານໄດສ້ະໜອງການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລນີພນັໃຫບ້ນັດາຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດລວມທງັການເຂົາ້ເຖງິຢາຄຸມກ າເນດີໃນຍາມສຸກເສນີ ຕາມສະຖານທີ່ ໆມ.ີ 

ອງີໃສ່ການຄາດຄະເນຂອງ ສປຊ ໃນປີ 2017, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 185 ກ ລະນຕີ ່  100.000 ຊວີດິຫ ງັ
ການເກດີ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕະຫ ອດອາຍຸໄຂຂອງການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 1 ໃນ 150 ຄນົ. ການຖພືາ ແລະ ການ
ເກດີລູກຍງັເປນັສາເຫດຫ ກັຂອງການເສຍຊວີດິຂອງບນັດາແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸໄວຈະເລນີພນັຍອ້ນການເບິ່ ງແຍງ 
ແລະ ການບ ລກິານຝາກທອ້ງກ່ອນເກດີ ແລະ ພະຍາດຍງິທີ່ ມຈີ າກດັ ພອ້ມທງັອດັຕາການຖພືາຂອງຊາວໜຸ່ມຍງິທີ່ ມີ
ສູງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ອງີຕາມ UNFPA, ສຸກສາລາພຽງບາງບ່ອນທີ່ ມອຸີປະກອນຊ່ວຍເຫດສຸກເສນີ
ທງັພະຍາດຍງິ ໂດຍສະເພາະສຸກສາລາຢູ່ບາ້ນນອ້ຍ ຫ  ືເປນັບາ້ນຊນົເຜົ່ າ. ອດັຕາການເກດີໂດຍຊາວໜຸ່ມຍງິ ຍງັສູງຢູ່
ລະດບັ 83 ການເກດີໃນ ເດກັຍງິ 1.000 ຄນົ ທີ່ ຢູ່ໃນເກນອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ແລະ 19 ປີ.  
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ການຈ າແນກ: ກດົໝາຍກ ານດົສດິທເິທົ່ າທຽມລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງທີ່
ເທົ່ າທຽມກນັສ າລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ, ແຕ່ໃນບາງພືນ້ທີ່ , ຍງັມທີດັສະນະຄະຕດິັງ້ເດມີຕ ່ ກບັບດົບາດຍງິ
ຊາຍເຊິ່ ງເຮດັໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຕກົຢູ່ໃນສະຖານະຮອງລງົມາ ຊ ່ ງນີເ້ປນັການກດີກັນ້ພວກເຂາົບ ່ ໃຫມ້ຄິວາມ
ເທົ່ າທຽມກນັກບັເພດຊາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທາງດາ້ນສ ກສາ, ການມວີຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ໂອກາດດາ້ນທຸ
ລະກດິທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ກດົໝາຍຍງັຫາ້ມການຈ າແນກການແຕ່ງດອງ ແລະ ການສບືທອດມ ລະດກົ, ເຖງິແມ່ນວ່າ
ລະດບັການຈ າແນກທາງດາ້ນວດັທະນະທ າຕ່າງໆຕ ່ ກບັແມ່ຍງິຍງັຄງົປະກດົມຢູ່ີ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈ າແນກໃນ
ລກັສະນະນີ ້ມກັຈະເກດີຂ ນ້ໃນບາງຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ.  
 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດດ້ າເນນີການຢ່າງກວາ້ງຂວາງທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີສະຖານະຂອງແມ່ຍງິໃນສງັຄມົ, 
ລວມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫ າຍແຜນງານ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ. ແຜນງານດັ່ ງກ່າວຂອ້ນຂາ້ງມປີະສດິທິ
ຜນົດໃີນເຂດຕວົເມອືງ. ມແີມ່ຍງິຫ າຍຄນົໄດດ້ າລງົຕ າແໜ່ງໃນລະດບັທີ່ ສາມາດດ າເນນີການຕດັສນິໃຈໃນໜ່ວຍ
ງານຂອງລດັ ແລະ ທຸລະກດິເອກະຊນົ, ແລະ ລາຍຮບັຂອງເຂາົເຈົາ້ກ ່ ສູງກວ່າຜູຊ້າຍໃນເຂດຕວົເມອືງ. ຄວາມທຸກ
ຍາກສບືຕ ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ແມ່ຍງິຕາມລະດບັທີ່ ຕ່າງກນັ ໂດຍສະເພາະຕ ່ ກບັຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ມປີະຊາ
ຊນົບນັດາເຜົ່ າ. 
 
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ ຫ  ືຊນົເຜົ່ າຢ່າງເປນັລະບບົ 
 
ກດົໝາຍໃຫສ້ດິທຄິວາມເທົ່ າທຽມແກ່ປະຊາຊນົພນົລະເມອືງທຸກຄນົໂດຍບ ່ ຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ, ແລະ 
ຕາ້ນການຈ າແນກເຊືອ້ຊາດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ ລວມທງັການຈາ້ງງານ ແລະ ອາຊບີຕ່າງໆທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ລດັຖະບານບ ່
ໄດປ້ະຕບິດັກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; ການຈ າແນກໃນສງັຄມົ ແລະ ພາກລດັຍງັເກດີກບັກຸ່ມທີ່ ເປນັ
ຊນົເຜົ່ າ.  
 
ປະເທດເປນັບາ້ນຂອງຫ າຍຊນົເຜົ່ າທີ່ ຕ່າງກນັ; ສ່ວນຫ າຍບ ່ ໄດຄ້ດິວ່າຕນົເອງເປນັຄນົພືນ້ເມອືງ. ເຜົ່ າມົງ້ເປນັອກີເຜົ່ າ
ໜ ່ ງທີ່ ມຈີ ານວນຫ າຍທີ່ ສຸດ ແລະ ມກີານຮບັຮູຫ້ າຍຈາກອກີ 50 ຊນົເຜົ່ າທີ່ ຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການໃນປະເທດ. ມີ
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາກເຜົ່ າມົງ້ຫ າຍທ່ານໄດຮ້ບັຕ າແໜ່ງລະດບັອາວຸໂສໃນລດັຖະບານ ແລະ ພປປລ. ບນັດາອາດດີຜູກ້ ່
ຄວາມບ ່ ສະຫງບົທີ່ ເປນັເຜົ່ າມົງ້ ທີ່ ຖກືນລີະໂທດສະກ າເປນັເປົາ້ໝາຍຄວາມສງົໃສ ແລະ ການກວດສອບຂອງເຈົາ້ໜ ້
າທີ່ , ແລະ ການນ າຂອງລດັຍງັສງົໃສໃນຈດຸປະສງົທາງການເມອືງຂອງເຜົ່ າມົງ້ບາງຄນົ. 
 
ອງີຕາມແຫ ່ ງຂ ມູ້ນທງັສາກນົ ແລະ ພາຍໃນ, ໃນເດອືນມນີາ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທະຫານໄດເ້ປີດການໂຈມຕເີຜົ່ າມົງ້ທີ່ ອາໄສຢູ່
ໃນປ່າໃກກ້ບັພູເບຍ້, ເຊິ່ ງເປນັພືນ້ທີ່ ມກີດິຈະກ າຄວາມບ ່ ສະຫງບົ, ເພື່ ອຍກົຍາ້ຍເຜົ່ າມົງ້ຈາກພືນ້ທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍເພື່ ອ
ການພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ.  
 
ບນັດາຂ ກ່້າວຫາຍງັສບືຕ ່ ຍກົໃຫເ້ຫນັວ່າ ແຜນງານການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຂອງລດັຖະບານເພື່ ອສິນ້ສຸດການຖາງປ່າ
ເຮດັໄຮ່ນັນ້ແມ່ນມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ທາງພາກເໜອື. ບາງຊນົເຜົ່ າ
ທີ່ ບ ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການຍກົຍາ້ຍ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີນັນ້, ຍງັບ ່ ທນັມສີດິມສີຽງຕ ່ ການຕດັສນິໃຈ
ຂອງພາກລດັທີ່ ມຜີນົຕ ່ ທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈົາ້ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ.  
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ເດກັນອ້ຍ:  
 
ການຂ ນ້ທະບຽນການເກດີ: ບ ່ ວ່າຈະເກດີຢູ່ໃສກ ່ ຕາມ, ເດກັນອ້ຍຈະໄດຮ້ບັສດິໃນການເປນັພນົລະເມອືງ ຖາ້ວ່າທງັ
ພ ່  ແລະ ແມ່ ຫາກເປນັພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ. ເດກັທີ່ ເກດີຈາກພ ່  ແລະ ແມ່ ທີ່ ເປນັພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ ກ ່
ຈະໄດຮ້ບັສດິເປນັພນົລະເມອືງເຊັ່ ນດຽວກນັ ຫ ວ່ືາ ຖາ້ເດກັນອ້ຍເກດີຢູ່ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ພ ່  ຫ  ື
ແມ່ຫາກມທີີ່ ຢູ່ຖາວອນໃນປະເທດ. ພ ່ ແມ່ບ ່ ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນການເກດີໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃໝ່ໝດົທຸກຄນົໃນ
ທນັທທີນັໃດ. ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ນາຍບາ້ນຈະເປນັຜູຂ້ ນ້ທະບຽນການເກດີໃຫເ້ດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ຈາກນັນ້
ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນຈະເພີ່ ມລາຍຊື່  ແລະ ວນັເດອືນປີເກດີຂອງເດກັລງົໃນປ ມ້ສ າມະໂນຄວົ. ທຸກໆຄອບຄວົຕອ້ງມີ
ປ ມ້ສ າມະໂນຄວົ ຖາ້ວ່າພ ່ ແມ່ຫາກບ ່ ທນັໄດຂ້ ນ້ທະບຽນລູກຂອງຕນົໃນເວລາເກດີ, ພວກເຂາົສາມາດຮອ້ງຂ ໃຫເ້ຈົາ້
ໜາ້ທີ່  ເພີ່ ມລາຍຊື່ ລູກຂອງຕນົເຂົາ້ໃນປ ມ້ສ າມະໂນຄວົຕາມພາຍຫ ງັໄດ.້  
 
ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃນປະເທດທີ່ ພ ່ ແມ່ຂອງເຂາົ ບ ່ ສາມາດຢັງ້ຢືນການເປນັພນົລະເມອືງຂອງຕນົໄດ ້ ແຕ່ມສີາຍພວົພນັ
ກບັສງັຄມົນັນ້ ກ ່ ສາມາດຮອ້ງຂ ການເປນັພນົລະເມອືງໄດ.້ ສິ່ ງນີຕ້ອ້ງການໆຮບັຮອງຈາກລດັທີ່ ມຫີ າຍຂັນ້ ລວມທງັ
ສະພາແຫ່ງຊາດ. ບ ່ ແມ່ນເດກັນອ້ຍທງັໝດົທີ່ ເກດີໃນປະເທດ ຈະສາມາດຂ ການເປນັພນົລະເມອືງໄດ ້ ສະນັນ້ ເຂາົ
ເຈົາ້ອາດເປນັຄນົບ ່ ມສີນັຊາດ.  
 
ການສ ກສາ: ການສ ກສາແມ່ນເປນັແບບພາກບງັຄບັ ແລະ ບ ່ ໄດເ້ສຍຄ່າຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົປີທຫີາ້, ແຕ່ການ
ຂາດແຄນຄສູອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ວ່າເດກັນອ້ຍຕອ້ງຊ່ວຍພ ່ ແມ່ໃນວຽກໄຮ່ນາຮົວ້ສວນ ໃນເຂດຊນົນະບດົ
ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ຍງັຄງົເປນັສິ່ ງກດີກັນ້ເດກັນອ້ຍຈ ານວນໜ ່ ງບ ່ ໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນ. ສ າລບັບາງຄອບຄວົ, ຄ່າປ ມ້ຮຽນ ແລະ 
ເຄື່ ອງນຸ່ງໄປໂຮງຮຽນແມ່ນມລີາຄາແພງຫ າຍ. ຍງັມຄີວາມແຕກຕ່າງຫ າຍພາຍໃນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຕ ່ ໂອກາດການ
ສ ກສາສ າລບັເດກັນອ້ຍຂອງເຂາົເຈົາ້. ອງີໃສ່ບດົສ ກສາຂອງອງົການ UNICEF ປີ 2020, ການເຂົາ້ເຖງິການສ ກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນມອີດັຕາສູງໃນເດກັຍງິຫ າຍກວ່າເດກັຊາຍ, ແລະ ອດັຕາການອອກຮຽນຂອງເດກັຍງິມໜີອ້ຍກວ່າ
ເດກັຊາຍໃນຊັນ້ປະຖມົ. ບດົແນະນ າບ ່ ເປນັພາສາອື່ ນນອກຈາກພາສາລາວທາງການ, ເຊິ່ ງບ ່ ຊຸກຍູເ້ດກັຊນົເຜົ່ າໃຫມ້າ
ເຂົາ້ຮຽນ. ເພື່ ອເພີ່ ມອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົຂອງເດກັຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ ່ ສະໜບັສະໜູ
ນການສາ້ງໂຮງຮຽນກນິນອນ ໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ ກີທົ່ ວປະເທດ. 
 
ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ: ກດົໝາຍຫາ້ມການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ ແລະ ຜູກ້ະທ າຜດິຈະຖກືສ ກສາອບົຮມົ 
ແລະ ຖາ້ເປນັກ ລະນທີີ່ ຮາ້ຍແຮງຂ ນ້ ຜູກ້ະທ າຜດິຈະຖກືມາດຕະການທາງອາຍາທີ່ ບ ່ ໄດກ້ ານດົສະເພາະ. ຍງັບ ່ ທນັມີ
ບດົລາຍງານກ່ຽວກບັຄະດທີີ່ ນ າມາຂ ນ້ສານພາຍໃຕກ້ດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ. 
 
ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນ ແລະ ການບງັຄບັໃຫແ້ຕ່ງດອງ: ອາຍຸຕ ່ າສຸດຂອງການແຕ່ງດອງຕາມກດົໝາຍແມ່ນ 
18 ປີ ສ າລບັຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ, ແຕ່ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນໄດໃ້ນອາຍຸ 15 ປີ ໂດຍ
ມຄີ າຍນິຍອມຂອງຜູປ້ກົຄອງ. ອງີຕາມຂ ມູ້ນຈາກອງົການ UNICEF ໃນປີ 2017, ມປີະມານ 35 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງ
ເດກັຍງິທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ປະມານ 9 ສ່ວນຮອ້ຍທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ, ການປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວ
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ແມ່ນແຜ່ຫ າຍ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຈ ານວນໜ ່ ງ ແລະ ຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ. 
 
ການຂູດຮດີທາງເພດສ າລບັເດກັ: ຍງັບ ່ ທນັມອີາຍຸທີ່ ກ ານດົໂດຍກດົໝາຍເພື່ ອການຍນິຍອມຂອງເດກັ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ການມເີພດສ າພນັແບບຍນິຍອມ. ໃນຄະດທີີ່ ມເີດກັນອ້ຍ, ກດົໝາຍຈະຈ າແນກລະຫວ່າງ ການມເີພດແບບຍນິຍອມ
ທີ່ ອາດເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ການຂົ່ ມຂນື ແລະ ການກ ານດົໂທດທີ່ ມລີະດບັແຕກຕ່າງກນັຈາກການຈ າຄຸກແຕ່ 3 ແລະ 
20 ປີ ຂ ນ້ກບັອາຍຸຂອງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຜູກ້ະທ າຜດິ. ການລງົໂທດຂ ຫ້າການຄອບຄອງຮູບພາບລາມກົອານາ
ຈານເດກັ ແມ່ນມໂີທດແຕ່ສາມເດອືນຫາໜ ່ ງປີ; ໂທດສ າລບັການເຜຍີແຜ່ເອກະສານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໜ ່ ງຫາສາມປີ. 
 

ລາວເປນັປະເທດປາຍທາງສ າລບັການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອການມເີພດສ າພນັກບັເດກັ. ລດັຖະບານສບືຕ ່ ຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການຫ ຸດຜ່ອນການສະເໜຄີວາມຕອ້ງການໃນການຊື-້ຂາຍການບ ລກິານທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການກວດຄົນ້
ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການສ າມະນາອບົຮມົຕ່າງໆ. ລດັຖະບານ ແລະ NGO ໄດຈ້ດັສ າມະນາຂ ນ້ໃນປີ 2020 
ເພື່ ອຝ ກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຮູວ້ທິໃີນການລະບຸອງົປະກອບຂອງການລກັລອບຄາ້
ເດກັນອ້ຍ ແລະ ວທິລີາຍງານໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັມກີານປະຕບິດັໃນຊ່ວງທີ່ ມກີານປດິເມອືງຍອ້ນການ
ລະບາດຂອງໂຄວດິ-19. 
 
 
ການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ: ປະເທດບ ່ ໄດເ້ປນັສະມາຊກິຂອງສນົທສິນັຍາ ແຮກັ ປີ 1980 ວ່າດວ້ຍ ພາບລວມ
ທາງສງັຄມົຂອງການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ. ກະລຸນາເບິ່ ງບດົລາຍງານປະຈ າປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວ
ກບັ ການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດໂດຍຜູປ້ກົຄອງ ໄດທ້ີ່  Abduction/for-providers/legal-reports-and-
data/reported-cases.html. 
 
ການຕ ່ ຕາ້ນຊາວຢວິ:  
 
ບ ່ ມຂີ ມູ້ນກ່ຽວກບັຊຸມຊນົຊາວຢວິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບ ່ ມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຕ ່ ຕາ້ນຊາວຢວິ.  
 
ການຄາ້ມະນຸດ:  
 
ເບິ່ ງ ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ ທີ່ ເວບໄຊ 
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 
 
ຄນົພກິານ:  
 
ເຖງິວ່າ ການປກົປອ້ງທີ່ ຂຽນໄວໃ້ນລດັຖະທ າມະນນູຫາ້ມການຈ າແນກ ແຕ່ບ ່ ກ ານດົສະເພາະ ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ມີ
ຄວາມພກິານ, ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົສດິທຂິອງບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມພກິານ ໃນການເຂົາ້ເຖງິວຽກງານສ ກສາທກິານ, ການ
ເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ໃຊຄ້ມົມະນາຄມົຂອງສາທາລະນະ ພອ້ມທງັມກີານຍກົເວັນ້ອາກອນໃຫກ້ບັທຸລະກດິຂະ

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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ໜາດນອ້ຍທີ່ ມຄີນົພກິານເປນັເຈົາ້ຂອງ. ສິ່ ງນີລ້ວມເຖງິການໃຫຄ້ນົພກິານມບີດັປະຈ າຕວົ ຊ ່ ງເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັຂ ມູ້ນຄນົພກິານ ເພື່ ອໃຫລ້ດັສາມາດໃຫກ້ານບ ລກິານແກ່ຄນົພກິານໄດດ້ຂີ ນ້ ແລະ 
ຮອບດາ້ນຫ າຍກວ່າເກົ່ າ. ບນັດາຜູຊຸ້ກຍູຄ້ນົພກິານກ່າວວ່າ ກດົໝາຍຍງັບ ່ ທນັກ ານດົພຽງພ ຕ ່ ກບັການຂາດໂອກາດໃນ
ການຈາ້ງງານຂອງຄນົພກິານ. ມຂ່ີາວສານໜອ້ຍ ກ່ຽວກບັການຈ າແນກຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ ເຖງິວ່າຄນົພກິານຈະລາຍ
ງານວ່າ ບາງຄັງ້ມນັຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານພືນ້ຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານ.  
 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂັນ້ຕົນ້ໃນການປກົປອ້ງສດິທຂິອງຄນົພກິານ. 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການອນັຈ າເປນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສຸຂະພາບຂອງ
ຄນົພກິານ ແລະ ສບືຕ ່ ປະສານງານກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ.  
 
ກດົໝາຍກ ານດົໃຫໂ້ຄງການກ ່ ສາ້ງທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຫ ງັປີ 2009 ຕອ້ງເພີ່ ມສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄນົພກິານ, 
ໂດຍສະເພະແມ່ນໂຄງການກ ່ ສາ້ງອາຄານ ແລະ ການຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ. ກດົໝາຍບ ່ ໄດກ້ ານດົໃຫສ້າ້ງທາງເຂົາ້ອາ
ຄານສ າລບັຄນົພກິານ ກ່ອນປີ 2009, ແຕ່ບນັດາລະບຽການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດ ້
ສົ່ ງຜນົຕ ່ ການກ ່ ສາ້ງທາງຍ່າງຄນົພກິານເພີ່ ມຕື່ ມໃນລະຫວ່າງປີ. 
 
 ລດັຖະບານ ໄດສ້ບືຕ ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕນົ ເພື່ ອປກົປອ້ງສດິທຂິອງເດກັພກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ໄດຮ້ຽນໜງັສຢູ່ືໃນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ກບັເດກັນອ້ຍທົ່ ວໄປໃນປະເທດ. ສະມາຄມົຊ່ວຍເຫ ອືຄນົພກິານ
ລາວ ຊ ່ ງເປນັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານສງັເກດເຫນັວ່າ ມຫີ າຍກ ລະນທີີ່ ນກັຮຽນພກິານຂາດແຄນການ
ເຂົາ້ເຖງິການສ ກສາພເິສດແບບແຍກສະເພາະ. 
 
ການກະທ າທີ່ ເປນັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ການຈ າແນກ ແລະ ການກະທ າຜດິອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະທາງເພດ ແລະ 
ທາງບດົບາດຍງິຊາຍ:  
 
ຍງັບ ່ ທນັມກີດົໝາຍຫາ້ມການຈ າແນກທີ່ ມລີກັສະນະທາງເພດ ຫ  ືທາງບດົບາດຍງິຊາຍຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ, ການຈາ້ງງານ 
ຫ  ືການບ ລກິານຂອງລດັ. ຍງັບ ່ ມກີານລາຍງານຕ ່ ການຈ າແນກ ແຕ່ບນັດາຜູສ້ງັເກດການກ່າວວ່າ ມນົທນິທາງສງັຄມົ 
ແລະ ຄວາມເປນັຫ່ວງຕ ່ ຜນົຂອງການກະທ າຈະພາໃຫບ້າງຄນົຖອນການລາຍງານເຫດການຂອງການລະເມດີ.  
 
ບ ່ ມອຸີປະສກັທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ຈະກ ່ ຕັງ້ກຸ່ມ ຫ  ືເຮດັກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວກບັຜູຮ້ກັເພດດຽວກນັເຊັ່ ນ: ຍງິຮກັຍງິ, ກະ
ເທຍີຄນົສອງເພດ, ຄນົແປງເພດ ແລະ ຄນົຫ າຍເພດ (LGBTQI+), ແຕ່ນກັເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃນລາຍງານວ່າ ເຂາົ
ເຈົາ້ບ ່ ໄດພ້ະຍາຍາມຈດັກດິຈະກ າທີ່ ເຊື່ ອວ່າ ລດັອາດເບິ່ ງກດິຈະກ ານັນ້ເປນັສິ່ ງລະອຽດອ່ອນ ຫ  ືຂດັກບັລະບຽບ.  
 
ຍງັມບີາງການຈ າແນກທາງສງັຄມົຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ ແລະ ຢູ່ລະດບັຄວົເຮອືນ ທີ່ ມກີານລາຍງານ ແລະ ລດັຍງັບ ່ ທນັ
ໄດພ້ະຍາຍາມແກໄ້ຂບນັຫານັນ້. ນກັເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃນອະທບິາຍວ່າ ກຸ່ມຄນົທີ່ ຮກັເພດດຽວກນັຢ່າງເປີດເຜຍີ 
LGBTQI+ ສ່ວນຫ າຍບ ່ ໄດພ້ະຍາຍາມຊອກວຽກກບັລດັ ຫ  ື ເຮດັວຽກກບັພາກເອກະຊນົທີ່ ມຕີ າແໜ່ງງານຂັນ້ສູງ 
ຍອ້ນອາດເປນັການຮບັຮູວ່້ານາຍຈາ້ງອາດບ ່ ຈາ້ງເຂາົເຈົາ້. ຜູໂ້ຄສະນາວຽກງານກຸ່ມຄນົທີ່ ຮກັເພດດຽວກນັ 
LGBTQI+ ກ່າວວ່າ ເຖງິວ່າປະເທດຍງັມສີງັຄມົທີ່ ເປນັຫວົອານຸລກັນຍິມົ ແລະ ດັ່ ງເດມີ, ແຕ່ກະເທຍີ ແລະ ທອມ
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ນບັມືນ້ບັມກີານເສື່ ອມສານ ເຖງິແມ່ນວ່າ ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ປ່ຽນເພດນັນ້ຍງັສບືຕ ່ ພບົກບັບນັຫາມນົທນິທາງສງັຄມົ 
ແລະ ການຈ າແນກທີ່ ມຫີ າຍ. 
 
ພາກທ ີ7: ສດິທຂິອງຜູອ້ອກແຮງງານ  
 
ກ. ສດິເສລພີາບໃນການຈດັຕັງ້ເປນັສະມາຄມົ ແລະ ສດິໃນການຕ ່ ລອງແບບລວມໝູ່  
  
ກດົໝາຍບ ່ ໄດໃ້ຫສ້ດິແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປນັເອກະລາດຈາກສະ
ຫະພນັກ າມະບານລາວ ເຊິ່ ງເປັນກະບອກສຽງຂອງ ພປປລ. ກດົໝາຍກ ານດົກ່ຽວກບັການເຈລະຈາຕ ່ ລອງ ແຕ່ກ ່ ບ ່
ໄດກ້ ານດົເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກ ານດົໃຫມ້ກີານກວດກາຂ ຕ້ກົລງົໃນການເຈລະຈາຕ ່ ລອງທງັໝດົ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງ
ແຮງງານ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫນ້ດັຢຸດງານໄດພ້າຍໃຕຂ້ ຈ້ າກດັສະເພາະໃດໜ ່ ງ. ກດົໝາຍບ ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້
ທີ່ ຕ າຫ ວດ, ຂາ້ລາດຊະການພນົລະເຮອືນ, ຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນຖນັແຖວກ າລງັປະກອບອາວຸດ ຈດັຕັງ້ 
ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມສະຫະພນັແຮງງານຕ່າງໆ. ມຂີ ຫ້າ້ມທົ່ ວໄປຕ ່ ການຈ າແນກ ຫ  ື ເລອືກປະຕບິດັຕ ່ ລູກຈາ້ງ ສ າລບັເຫດ
ຜນົທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຮດັວຽກ, ເຖງິວ່າຈະບ ່ ມຂີ ຫ້າ້ມທີ່ ຈະແຈງ້ຕ ່ ກບັການຈ າແນກ ຫ  ື ເລອືກປະຕບິດັຕ ່ ກບັ
ການຕ ່ ຕາ້ນສະຫະພນັແຮງງານກ ່ ຕາມ. ບ ່ ມຂີ ກ້ ານດົຢ່າງຈະແຈງ້ສ າລບັການຄນືຕ າແໜ່ງຂອງຜູເ້ຮດັວຽກທີ່ ຖກືໄລ່
ອອກເນື່ ອງຈາກບນັຫາກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກ າຂອງສະຫະພນັແຮງງານ.  
 
ກດົໝາຍກ ານດົໃຫກຸ່້ມແຮງງານທີ່ ມຜູີອ້ອກແຮງງານ 10 ຄນົ ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັນ້ ຄດັເລອືກເອາົຕວົແທນລູກຈາ້ງ 1 ຄນົ 
ຫ  ືຫ າຍກວ່ານັນ້. ໃນບ່ອນທີ່ ມສີະຫະພນັກ າມະບານຢູ່, ຫວົໜາ້ສະຫະພນັຈະເປນັຕວົແທນແຮງງານໄປໃນຕວົ. ທງັ
ຜູທ້ີ່ ເປນັຕວົແທນແຮງງານ ແລະ ຫວົໜາ້ກ າມະບານ ຈະເປນັຜູເ້ຈລະຈາຕ ່ ລອງກບັນາຍຈາ້ງກ່ຽວກບັປະເດນັທີ່ ກ່ຽວ
ຂອ້ງຕ່າງໆ ລວມທງັເງ ື່ອນໄຂໃນການເຮດັວຽກ ຫ  ືການຮບັແຮງງານ, ຄ່າຈາ້ງ, ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ
ອື່ ນໆ.  
 
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຫະພນັກ າມະບານລາວ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານໃນຂະແໜງເສດຖະກດິນອກລະບບົ
ເຊັ່ ນ: ຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ຢູ່ນອກຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ຫ  ື ເປນັຜູທ້ີ່ ເປນັນາຍຈາ້ງຕນົເອງ ໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກບັສະຫະພນັ. 
ສິ່ ງນີໄ້ດສ້າ້ງສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເປນັຜູຕ້າງໜາ້ຂອງແຮງງານ ຊ ່ ງກດົໝາຍໃຫຄ້ ານຍິາມເປນັ ''ບຸກ
ຄນົ ຫ  ືນຕິບຸິກຄນົທີ່ ເລອືກໂດຍຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ກ າມະກອນໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານໃຫເ້ປນັຜູຕ້າງໜາ້ເພື່ ອປກົ
ປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທ າ ຂອງເຂົາ້ເຈົາ້".  
 

ບ ່ ມຂີ ມູ້ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ການບງັຄບັໃຊບ້ດົບນັຍດັເສລພີາບໃນການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົ
ຂອງກດົໝາຍແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງສບືຕ ່ ການປດິສ ານກັງານຂອງລດັຍອ້ນພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນປີນີ.້ 
ການກ ານດົໂທດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ທີ່ ຕດິພນັກບັການລະເມດີສດິເສລພີາບຂອງຜູອ້ອກແຮງງານລວມມກີານປບັໃ
ໝ, ການກກັຂງັ, ການຍກົເລກີໃບອານຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ຫ  ືມາດຕະການຮ່ວມກນັ; ການກ ານດົໂທດດັ່ ງກ່າວບ ່

ໄດເ້ຊື່ ອມສານກບັກດົໝາຍອື່ ນລວມທງັສດິທທິາງແພ່ງ, ແລະ ຍງັບ ່ ທນັມກີານລາຍງານການປະຕບິດັກດົໝາຍ.  
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ກດົໝາຍອານຸຍາດການເປນັຜູຕ້າງໜາ້ລະຫວ່າງຫວົໜ່ວຍແຮງງານຢູ່ສາຂາຕ່າງໆທີ່ ແຍກກນັຂອງບ ລສິດັແຕ່ບ ່ ໄດ ້
ລະບຸການອານຸຍາດ ຫ  ືບ ່ ອານຸຍາດການເປນັຕວົແທນຢູ່ຂັນ້ໂຮງງານ, ແຂວງ ຫ  ືສູນກາງ. ມບີດົລາຍງານວ່າ ຫວົໜ່
ວຍແຮງງານບ ່ ໄດປ້ະສານກບັສະຫະພນັກ າມະບານ ແລະ ບ ່ ມສີະຖານະພາບທາງກດົໝາຍໃນບາງໂຮງງານເຊັ່ ນ: 
ໂຮງງານຕດັຫຍບິ, ໂຮງງານຜະລດິດອກໄຟ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສກິ າ.  
 
ຫວົໜ່ວຍແຮງງານບ ່ ໄດຮ້ບັອານຸຍາດໃຫປ້ະທວ້ງ ຫ  ື ກ ່ ຄວາມບ ່ ສະຫງບົ. ຂ ຂ້ດັແຍງ້ດາ້ນແຮງງານບ ່ ຄ່ອຍຖກືລາຍ
ງານ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັມາດຕາແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍງ້ດາ້ນແຮງງານທີ່ ກ າ
ນດົໃນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ. ມາດຕະການປດິເມອືງ ແລະ 
ຄວາມຢາ້ນຕ ່ ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດຈ້ າກດັບນັດາກດິຈະກ າຮ່ວມກນັ.  
 
ຕາມກດົໝາຍ, ບນັດາຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຊຸກຍູກ້ານປະທວ້ງ, ການເດນີຂະບວນ ແລະ 
ການກະທ າອື່ ນໆທີ່ ອາດກ ່ ໃຫເ້ກດີ “ປະກດົການຫຍ ທ້  ້ຫ  ືຄວາມບ ່ ສະຫງບົໃນສງັຄມົ” ອາດຖກືຈ າຄຸກ.  
 
ຂ. ການຫາ້ມນ າໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັ:  
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານໃນທຸກຮູບແບບ. ກດົໝາຍຫາ້ມນາຍຈາ້ງຈາກພາກເອກະຊນົບງັຄບັໃຊແ້ຮງ
ງານ, ບດົລງົໂທດສ າລບັການກະທ າຜດິໃນການໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັແມ່ນລວມມກີານປບັໄໝ, ໃຫພ້ກັວຽກ, ຖອດ
ຖອນໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ດ າເນນີຄະດ.ີ ບດົລງົໂທດສ າລບັການຄາ້ມະນຸດ ຊ ່ ງລວມທງັການຄາ້ແຮງ
ງານບງັຄບັແມ່ນລວມມ ີການຕດັອດິສະຫ ະພາບ, ການປບັໄໝ, ການຍ ດຊບັສນິ. ບດົລງົໂທດດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມເຂັມ້
ງວດພ ທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລ່ວງລະເມດີ. ເນື່ ອງຈາກຈ ານວນຜູກ້ວດກາມຈີ ານວນຈ າກດັ ລວມທງັປດັໃຈ ອື່ ນໆ, 
ລດັຖະບານຈ ່ ງບ ່ ສາມາດປະຕບິດັການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ. ໃນໄລຍະປີນີ,້ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕາ້ນການ
ຄາ້ມະນຸດ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາໄດຖ້ກືໂອນໄປຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ.  
 
ເມື່ ອບ ່ ມກີານຊີນ້ າຈາກອ ານາດການປກົຄອງໃນທອ້ງຖິ່ ນ, ຜູອ້ອກແຮງງານຕ່າງດາ້ວ ແລະ ຄນົລາວທີ່ ເຮດັວຽກໃນ
ພາກກະສກິ າທີ່ ຄນົຕ່າງປະເທດເປນັເຈົາ້ຂອງ ຫ  ືດ າເນນີງານໂດຍຄນົຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ສວນກວ້ຍ ແລະ ຢາງພາລາ, 
ຢູ່ສະຖານທີ່ ກ ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເປນັແຮງງານຖກືບງັຄບັ. 
 
ເບິ່ ງບດົລາຍງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່ ເວບໄຊ: 
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 
 
ຄ. ການຫາ້ມໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຸຕ ່ າສຸດສ າລບັການຈາ້ງງານ 
 
ກດົໝາຍຫາ້ມແຮງງານເດກັໃນທຸກຮູບການທີ່ ບ ່ ປອດໄພ. ແຮງງານເດກັແມ່ນຜດິກດົໝາຍຍກົເວັນ້ບາງກ ລະນທີີ່
ເຂັມ້ງວດ, ຈ າກດັສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຮບັປະກນັວ່າ ຈະບ ່ ມຜີນົຕ ່ ການສ ກສາ ຫ  ືສະພາບຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ ດຂີອງເດກັ. 
ອາຍຸ 14 ປີ ແມ່ນເກນອາຍຸຕ ່ າສຸດສ າລບັການຈາ້ງງານ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸ 14 ຫາ 18 ປີ ເຮດັວຽກ
ໄດສູ້ງສຸດ 8 ຊົ່ ວໂມງຕ ່ ມ ື ້ໂດຍວຽກດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງບ ່ ອນັຕະລາຍ ຫ  ືຍາກ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານອາດຈາ້ງ

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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ເດກັນອ້ຍອາຍຸຈາກ 12 ຫາ 14 ປີ ເຮດັວຽກເບາົໄດ ້ຊ ່ ງບ ່ ກະທບົກບັສຸຂະພາບ ຫ  ືການເຂົາ້ຮຽນຂອງພວກເຂາົ. ກດົ
ໝາຍອະນຸຍາດສະເພາະວຽກໃນຂງົເຂດທີ່ ເປນັທາງການ ບ ່ ແມ່ນການຈາ້ງງານຕນົເອງ ຫ  ືວຽກນອກລະບບົ.  
 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງຍຸຕທິ າ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັ
ຜດິຊອບໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍແຮງງານເດກັ ລວມທງັໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ, 
ແຕ່ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົ ເນື່ ອງຈາກການຂາດແຄນຜູກ້ວດກາ. ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົ
ໂທດເຊັ່ ນ: ການຕດັອດິສະລະພາບ ແລະ ການປບັໄໝ, ເຊິ່ ງບ ່ ໄດເ້ປນັການລງົໂທດສ າລບັອາດສະຍາກ າດ່ຽວເຊັ່ ນ: 
ການລກັພາຕວົ. ກ່ອນການປດິເມອືງທີ່ ເປນັມາດຕະການປອ້ງກນັພະຍາດໂຄວດິ-19, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດໂ້ຄສະ ນາຂນົຂວາຍປູກຈດິສ ານ ກໃຫປ້ະຊາຊນົ, ຈດັການຝ ກອບົຮມົຮ່ວມກບັຄະນະ
ກ າມາທກິານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັແຫ່ງຊາດຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ,້ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນແຮງງານ
ເດກັທີ່ ເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈດັຕັງ້ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອການລ ບລາ້ງຮູບການ
ໃຊແ້ຮງງານເດກັທີ່ ຮຸນແຮງທີ່ ສຸດ. ບນັດາກດິຈະກ າທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັສ າລບັປີນີໄ້ດຖ້ກືໂຈະຍອ້ນການປດິເມອືງທີ່ ເປນັ
ມາດຕະການປອ້ງກນັໂຄວດິ-19. 

ແຮງງານເດກັເກດີຂ ນ້ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສ່ວນຫ າຍຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າໃນຄອບຄວົ, ຕັງ້ແຕ່ການ
ລະບາດຂອງໂຄວດິ-19 ມຫີ າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງງານຖກືປດິ. 
 
ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ່ານການຄາ້ປະເວນ ີ (ເບິ່ ງຂ ທ້ ີ 6: ເດກັນອ້ຍ, ການ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ່ານການຄາ້ປະເວນ)ີ. 
 
ງ. ການຈ າແນກ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການເຮດັວຽກ:  
 
ກດົໝາຍຫາ້ມການຈ າແນກທາງກງົ ຫ  ືທາງອອ້ມຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານທີ່ ມຕີ ່ ຜູອ້ອກແຮງງານ ຈາກສາເຫດທາງເພດແຕ່
ກດົໝາຍບ ່ ໄດຫ້າ້ມສະເພາະການຈ າແນກທີ່ ຕດິພນັກບັການຈາ້ງງານຍອ້ນສາເຫດເຊືອ້ຊາດ, ຄວາມພກິານ, ພາສາ, 
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ, ຕວົຕນົທາງບດົບາດຍງິຊາຍ, ຄ າເຫນັທາງການເມອືງ, ບາ້ນເກດີ ຫ  ືພນົລະເມອືງ, ທີ່ ມໃີນ
ສງັຄມົ, ອາຍຸ, ພາສາ, ໂລກເອດ ຫ  ືຕດິພະຍາດຕດິຕ ່ ອື່ ນໆ. ກດົໝາຍຫາ້ມພ ດຕກິ າຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານທີ່ ລ າອຽງ ຫ  ື
ຈ າກດັໂອກາດໃນການສົ່ ງເສມີຜູອ້ອກແຮງງານ. ກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວບ ່ ໄດຖ້ກືປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ.  
 
ກດົໝາຍກ ານດົໃຫມ້ກີານຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ສ າລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຫາ້ມການ
ເລອືກປະຕບິດັໃນການຈາ້ງງານ ໂດຍອງີໃສ່ສະຖານະພາບການສມົຣດົ ຫ  ືການຖພືາຂອງລູກຈາ້ງຜູຍ້ງິ ແລະ ກດົໝ
າຍປກົປອ້ງການຖກືໄລ່ອອກຈາກວຽກ. ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທີ່ ກ່າວມານີ,້ ລດັຖະບານໄດມ້ກີານບງັຄບັໃຊຂ້ ຫ້າ້ມ
ການຈ າແນກໃນການຈາ້ງງານ ຫ  ື ຂ ກ້ ານດົສ າລບັການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ; ບດົລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ 
ລວມມຄ່ີາປບັໃໝ ແລະ ອງີຕາມກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທທິາງແພ່ງ. 
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ຈ. ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັ:  

ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຊົ່ ວໂມງວຽກຕາມກດົໝາຍ: ໃນປີ 2018 ລດັຖະບານໄດເ້ພີ່ ມເງນິເດອືນຂັນ້ຕ ່ າສຸດ ໃຫບ້ນັ
ດາຜູອ້ອກແຮງງານຢູ່ພາກເອກະຊນົທງັໝດົ, ຊ ່ ງມນັສູງກວ່າເສັນ້ຊີວ້ດັຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດປ້ະເມນີ
ໄວ ້ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັເພີ່ ມຂ ນ້ເທື່ ອ. ມຜູີອ້ອກແຮງງານໃນບາງຂະແໜງການ, ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ ກ ່ ສາ້ງ, ໄດ ້
ມຄ່ີາແຮງງານຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ.  
 
ກດົໝາຍກ ານດົຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກສ າລບັອາທດິໜ ່ ງບ ່ ເກນີ 48 ຊົ່ ວໂມງ (36 ຊົ່ ວໂມງສ າລບັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ໃນສະ
ພາບແວດລອ້ມທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ). ການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາແມ່ນບ ່ ໃຫເ້ກນີ 45 ຊົ່ ວໂມງຕ ່ ເດອືນ ແລະ ແຕ່ລະ 
ໄລຍະບ ່ ໃຫ ້ເກນີ 3 ຊົ່ ວໂມງ. ນາຍຈາ້ງອາດຈະສະເໜຕີ ່ ລດັຖະບານສ າລບັການຍກົເວັນ້, ຊ ່ ງກດົໝາຍໄດກ້ ານດົວ່າ 
ຜູອ້ອກແຮງງານ ຫ  ືຕວົແທນຂອງພວກເຂາົຕອ້ງອານຸມດັເຊັ່ ນດຽວກນັ. 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົຮບັຜດິຊອບການບງັຄບັໃຊຄ່້າແຮງງານ ແລະ ຊົ່ ວໂມງການເຮດັ
ວຽກທີ່ ກ ານດົຕາມກດົໝາຍ. ກດົໝາຍບ ່ ກ ານດົສະເພາະໂທດໃຫຜູ້ທ້ີ່ ປະຕບິດັຕາມແຮງງານຂັນ້ຕ ່ າ ແລະ ຂ ກ້ ານດົ
ການເຮດັວຽກເກນີເວລາແຕ່ກດົໝາຍກ ານດົກ່ຽວກບັການເຕອືນ, ການປບັໄໝ, “ການສ ກສາອບົຮມົ” ຫ  ື ການ
ໂຈະໃບອານຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ. ກດົໝາຍບ ່ ໄດກ້ ານດົໂທດທີ່ ເຊື່ ອມສານກບັການກະທ າຜດິທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັເຊັ່ ນ: 
ການຫ ອກລວງ. ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກທີ່ ກດົໝາຍກ ານດົຍງັບ ່ ຖກືປະຕບິດັຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ: ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ
ແມ່ນມແີຕ່ການກວດກາອາດຍງັບ ່ ໄດເ້ຮດັເປນັປະຈ າ. ກດົໝາຍໄດໃ້ຫຄ້ວາມປອດໄພຕ ່ ສະພາບບ່ອນເຮດັວຽກ 
ແລະ ຄ່າຊດົເຊຍີທີ່ ສູງສ າລບັວຽກທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ, ແຕ່ບ ່ ໄດລ້ະບຸສະເພາະການປກົປອ້ງສດິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ
ເພື່ ອປອ້ງກນັເຂາົເຈົາ້ຈາກສະພາບທີ່ ເປນັອນັຕະລາຍ. ໃນກ ລະນເີກດີການບາດເຈບັ ຫ  ືເສຍຊວີດິໃນເວລາເຮດັວຽກ
, ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຈະຮບັຜດິຊອບຊດົເຊຍີໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ ຫ  ືຄອບຄວົຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ. ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົ
ໃຫຜູ້ໃ້ຊແ້ຮງງານລາຍງານອຸປະຕເິຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັຮຸນແຮງ ຫ  ື ເສຍຊວີດິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ຫ  ື
ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານມຢ່ີາງໜອ້ຍ 4 ວນັ ທີ່ ມໂີອກາດພກັ ແລະ ລາຍງານໃຫຂ້ະແໜງຄຸມ້ຄອງແຮງງານ. ກດົ
ໝາຍຍງັກ ານດົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຕ ່ ການເສຍອງົຄະຂອງຜູອ້ອກແຮງງານໃນເວລາທີ່ ພວມເຮດັ
ວຽກ. ກດົໝາຍບ ່ ໄດແ້ຍກການກ ານດົໂທດສ າລບັການບ ່ ປະຕບິດັຕາມຂ ກ້ ານດົສະເພາະຄວາມປອດໄພ ແລະ 
ສຸຂະພາບຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກແຕ່ລະບຸວ່າ ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກອາດຖກືເຕອືນ, ປບັໄໝ, “ການສ ກສາອບົຮມົ” ຫ  ືການ
ໂຈະໃບອານຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ.  
 
ໃນເດອືນພ ດສະພາ ມຜູີອ້ອກແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍສອງຄນົຢູ່ສວນກວ້ຍຂອງຈນີ ຢູ່ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ, ອາຍຸ 18 ແລະ 
30 ປີ ຖກືລາຍງານວ່າເສຍຊວີດິຍອ້ນສານເຄມເີປັນພດິທີ່ ໃຊໃ້ນສວນກວ້ຍ. ມຜູີອ້ອກແຮງງານຫ າຍຄນົຢູ່ສວນ
ກວ້ຍໃນທົ່ ວປະເທດລາຍງານວ່າ ມຜູີອ້ອກແຮງງານຫ າຍຄນົເຈບັເປນັ ຫ  ື ເສຍຊວີດິຍອ້ນຖກືສານເຄມ;ີ ຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ ສື່ ມວນຊນົພາຍໃນລາຍງານວ່າ ອ ານາດການປກົຄອງມກັແຈງ້ວ່າຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍເສຍຊວີດິຍອ້ນສາເຫດ
ທາງທ າມະຊາດ. 



 

26 
 

 
ກດົໝາຍຫາ້ມການຈາ້ງງານແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ແມ່ມານເຂົາ້ມາເຮດັວຽກທີ່ ອາດເປນັອນັຕະລາຍຕ ່ ສຸຂະພາບໄວ
ຈະເລນີພນັຂອງແມ່ຍງິ. ກດົໝາຍກ ານດົໃຫມ້ກີານໂອນແມ່ຍງິໄປເຮດັວຽກຢູ່ຕ າແໜ່ງທີ່ ເປນັວຽກເບາົລງົ 
ປາສະຈາກການຫ ຸດຄ່າແຮງງານ ຫ  ືເງນິເດອືນ.  
 
ລດັຖະບານບ ່ ທນັບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງມປີະສດິທຜິນົເທື່ ອ. 
 
ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົຮບັຜດິຊອບການກວດກາສະຖານທີ່ ເຮດັ
ວຽກ. ຈ ານວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາແຮງງານຍງັບ ່ ທນັພຽງພ ໃນການປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ. ເຈົາ້ໜາ້
ທີ່ ມສີດິເຮດັການກວດກາໂດຍບ ່ ໄດແ້ຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການລງົໂທດແຕ່ບ ່ ໄດປ້ະຕບິດັຍອ້ນການ
ລະບາດຂອງໂຄວດິ-19 ແລະ ການປດິສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ. 
 
ຂະແໜງໃຊແ້ຮງງານທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ: ອງີຕາມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັ, ການສາ້ງຕັງ້ສວນປູກຂະໜາດໃຫຍ່ 
ໄດຮ້ບັທ ນຈາກຕ່າງປະເທດນ າໄປສູ່ການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງຊາວກະສກິອນໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ບ ່ ສາມາດສບືຕ ່ ການເຮດັກະສິ
ກ າແບບພ ກຸມ້ກນິໄດ ້ ມຊີາວກະສກິອນຫ າຍຄນົຊອກຫາການຈາ້ງງານແບບແຮງງານລາຍວນັຜ່ານນາຍໜາ້ໃນ
ທອ້ງຖິ່ ນ, ມຫີ າຍຄນົເຮດັວຽກໃນຂະແໜງທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ ແລະ ເປນັສາເຫດພາໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານສ່ຽງຕ ່ ການ
ຖກືເອາົປຽບ. ອງົການແຮງງານສາກນົປະເມນີວ່າ ມຫີ າຍກວ່າ 93% ຂອງແຮງງານໃນປະເທດໄດຖ້ກືຈາ້ງງານໃນ
ຂງົເຂດເສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ, ສ່ວນຫ າຍໃນພາກກະສກິ າ, ການກ ່ ສາ້ງ, ບ ່ ແຮ່ ແລະ ການບ ລກິານທ່ອງທ່ຽວ. 
 
ຍງັບ ່ ທນັມບີນັທ ກເອກະສານແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນປະເທດໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 
ມຽນມາ ຜູທ້ີ່ ສ່ຽງຕ ່ ການເອາົປຽບໂດຍຜູໃ້ຊແ້ຮງງານໃນວຽກເຊັ່ ນ: ການຕດັໄມ,້ ບ ່ ແຮ່ ແລະ ເຮດັກະສກິ າ. ແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍຈາກປະເທດຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມຍງັເຮດັວຽກໃນບ່ອນກ ່ ສາ້ງ, ສວນປູກ, ຄາສໂິນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ
ບ ລກິານທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ, ຂະແໜງການທງັໝດົທີ່ ມກັມກີານລະເມດີຄ່າແຮງຂັນ້ຕ ່ າ ແລະ ມາດຕະການຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ.  
 
ໃນຕອນທາ້ຍຂອງເດອືນຕຸລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດບ້ອກສື່ ມວນຊນົພາຍໃນວ່າ ເຈົາ້ໜ ້
າທີ່  “ບ ່່ ສາມາດເກບັກ າຂ ມູ້ນຢ່າງຊດັເຈນໄດ”້ ກ່ຽວກບັອງົປະກອບ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກ
ຢູ່ສາມຫ ່ ຽມທອງຄ າ, ແຕ່ມກີານປະສານງານກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ພາຍໃນແຂວງບ ່ ແກວ້ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການນ າໃຊແ້ຮງ
ງານທີ່ ບ ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 


