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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ສປປ ລາວ : ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການເຊື່ ອຖສືາສະໜາ ສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
 
ບດົສະຫ ຸບຫຍໍ ້
 
ລດັຖະທໍາມະນນູກາໍນດົໃຫພ້ນົລະເມອືງມ ີ “ສດິ ແລະ ເສລພີາບທີ່ ຈະເຊື່ ອຖ ືຫ  ື ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະໜາ.” ລດັຖະບານໄດໃ້ຫ ້
ການຍອມຮບັຢ່າງເປນັທາງການຕໍ່  4 ສາສະໜາໄດແ້ກ່ ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣສິຕຽນ, ສາສະໜາອສິລາມ ແລະ ສາ
ສະໜາບາຮາຍ, ແລະ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ລດັຖະບານຕອ້ງການໃຫບ້ນັດາກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆເຂົາ້ຮ່ວມເປນັເຄອືຂ່າຍດຽວ
ກນັກບັໜ ່ ງໃນສີ່ ກຸ່ມສາສະໜາດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອພວກເຂາົຈະໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ດໍາລດັສະບບັໜ ່ ງທີ່
ຖກືປະກາດນາໍໃຊໃ້ນປ ີ2016 ໄດລ້ະບຸຈດຸປະສງົຂອງກດົລະບຽບຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລບັການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນສາສະໜາ ແລະ 
ໄດກ້າໍນດົໃຫລ້ດັຖະບານເປນັຜູຕ້ດັສນິຂັນ້ສຸດທາ້ຍຕໍ່ ກບັບນັດາກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາທີ່ ສາມາດໃຫອ້ະນຸຍາດໄດ.້ ພາຍ
ໃຕຂໍ້ກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັສະບບັດັ່ ງກ່າວ, ທຸກໆກຸ່ມສາສະໜາຕອ້ງຂ ນ້ທະບຽນກບັກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຕອ້ງບນັລຸຕາມຂໍ ້
ກາໍນດົທາງດາ້ນບໍລຫິານທີ່ ເປນັພືນ້ຖານປະຈາໍປ.ີ ດໍາລດັຍງັລວມມບີດົບນັຍດັກ່ຽວກບັການດໍາເນນີງານຂອງກຸ່ມສາສະໜາ, 
ການສາ້ງສາສະນະສະຖານ (ບ່ອນສກັກະລະບູຊາ) ແລະ ການເດນີທາງເພື່ ອວດັຖຸປະສງົທາງສາສະໜາ. ລດັຖະບານໄດ ້
ສບືຕໍ່ ເຜຍີແຜ່ຂໍແ້ນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການຫ າຍຄັງ້ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ປ ກສາຫາລື
ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ ຮ່ວມກບັບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. ຜູນ້າໍທາງສາສະໜາກ່າວວ່າ ດໍາ
ລດັຂອງລດັຖະບານສະບບັປ ີ2016 ໄດຊ່້ວຍອະທບິາຍເຖງິສດິທທິາງສາສະໜາ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ່ ໄດວ້າງຂໍກ້າໍນດົ
ທີ່ ເປນັການສາ້ງພາລະ ຫ  ື ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ໜກັໜ່ວງຂ ນ້, ບ່ໍແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ຖກືນາໍໃຊ ້
ເພື່ ອຈາໍກດັການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກຜູນ້າໍທາງສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງ, ບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນເຂດຕວົ
ເມອືງ ແລະ ໃນບາງເມອືງມຄີວາມເຂົາ້ໃຈດຂີ ນ້ ກ່ຽວກບັລະບຽບກດົໝາຍ ທີ່ ຄຸມ້ຄອງກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາ ແລະ ໄດ ້
ສົ່ ງເສມີແນວຄວາມຄດິຕໍ່ ກບັເສລພີາບທາງສາສະໜາຫ າຍກ່ວາໃນອະດດີ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄວາມຂດັແຍ່ງ ແລະ ເຫດ 
ການອື່ ນໆທີ່ ເປນັການຈາໍກດັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາຍງັຄງົມຢູ່ີໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຕວົແທນຈາກກາໍມາທກິານບນັດາເຜົ່ າ 
ແລະ ສາສະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄດກ່້າວວ່າ ດໍາລດັ ປ ີ 2016 “ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ເຖງິທຸກຂງົເຂດພືນ້ທີ່ .”  ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ມລີາຍ
ງານກ່ຽວກບັການດໍາເນນີການຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ໂດຍສະເພາະໃນບນັດາບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ ງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຍງັມກີານ
ຈບັກຸມ, ກກັຂງັ ແລະ ເນລະເທດຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສດັທາ ແລະ ນບັຖສືາສະໜາສ່ວນນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາ
ສະໜາຄຣສິຕຽນ. ມລີາຍງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດເ້ຕອືນພນົລະເມອືງ ບ່ໍໃຫຫ້ນັປ່ຽນໄປນບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນ, ມກີານ
ຫາ້ມບ່ໍໃຫຜູ້ທ້ີ່ ເປນັສະມາຊກິຮວມຕວົກນັ ເພື່ ອປະກອບພທິທີາງສາສະໜາ, ແລະ ກດົດນັສະມາຊກິຂອງກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນອ້ຍໃຫປ້ະຖິມ້ຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ກຸ່ມສາສະໜາຄຣສິຕຽນໄດລ້າຍງານກ່ຽວກບັບນັຫາທີ່
ແກ່ຍາວໃນຂັນ້ຕອນການຂ ນ້ທະບຽນ ແລະ ຂໍອະນຸມດັກໍ່ ສາ້ງໂບດໃນບາງພືນ້ທີ່  ລວມທງັການຂໍອະນຸຍາດເພື່ ອເດນີທາງ
ພາຍໃນປະເທດ. ອງີຕາມການລາຍງານ, ຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນທີ່ ເຕົາ້ໂຮມກນັໃນເຮອືນ ຫ  ື ໃນສະຖານທີ່ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນ ເພື່ ອດໍາເນນີພທິກີາໍທາງສາສະໜາ ບາງຄັງ້ຄາວກໍ່ ຖກືຄຸກຄາມໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ . ຜູ ້
ນບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນກ່າວວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫພ້ວກເຂາົຈດັງານຄຣສີມາສໃນໂບດຂອງພວກເຂາົ ຫ  ື ໃນເຮອືນ
ຂອງບາດຫ ວງ ຫາກພວກເຂາົບ່ໍດໍາເນນີການສດິສອນໃນທາງທີ່ ຕໍ່ ຕາ້ນລດັຖະບານ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ, ແລະ ພວກເຂາົ
ຕອ້ງເຊືອ້ເຊນີເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ຮ່ວມເພື່ ອຮບັປະກນັ “ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.” 
 
ອງີຕາມແຫ ່ ງຂ່າວຂອງທາງພາກລດັ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາ, ຄວາມເຄັ່ ງຕ ງຍງັຄົງົສບືຕໍ່ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ



ລາວ 2 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ລະຫ່ວາງຊຸມຊນົທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຜ ີ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນທີ່ ກາໍລງັຂະຫຍາຍຕວົຂ ນ້. ງານຊາປະນາ
ກດິສບົ ຫ  ືພທິຝີງັສບົ ແມ່ນປະເດນັຂອງການໂຕຖ້ຽງ, ມລີາຍງານຈາໍນວນໜ ່ ງໃຫຮູ້ວ່້າ ກຸ່ມຄນົທີ່ ຖສືາສະໜາຜ ີແລະ ພຸດ 
ທະສາສະນກິະຊນົໄດເ້ຂົາ້ແຊກແຊງພທິຝີງັສບົຂອງຊາວຄຣສີຕຽນ ຫ  ື ພວກເຂາົບ່ໍອະນຸຍາດໃຫຊ້າວຄຣສີຕຽນຝງັສບົໃນສຸ 
ສານສາທາລະນະ. 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາ ໄດຍ້ກົປະເດນັສະເພາະກ່ຽວກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາເພື່ ອນາໍສະເໜີ
ຕໍ່ ລດັຖະບານຢ່າງເປນັປະຈາໍ ແລະ ສບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູໃຫມ້ກີານສນົທະນາປ ກສາຫາລແືບບເປດີກວ້າງ ແລະ ຫາຊ່ອງ
ທາງແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັປ ີ 2016. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່
ຂອງສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມວຊິາການທີ່ ຈດັຂ ນ້ໂດຍລດັຖະບານ ເພື່ ອປ ກສາຫາລກ່ືຽວ
ກບັລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ສົ່ ງເສມີສດິເສລພີາບໃນການເຊື່ ອຖ ືຫ  ື ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະໜາ ແລະ ທາງສະຖານທດູຍງັສະໜບັສະໜູ
ນລດັຖະບານເພື່ ອສບືຕໍ່ ຈດັກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບນີ.້ ສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາຍງັຄງົຮກັສາການຕດິຕໍ່ ພວົພນັຢ່າງ
ເປນັປກົກະຕກິບັບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້
ມະຫາຊນົຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການບໍລຫິານປກົຄອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສາສະ
ໜາ, ແລະ ປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັບນັຫາ ແລະ ຄວາມທາ້ທາຍທີ່ ປະເຊນີໜາ້ໂດຍບນັດາກຸ່ມສາສະໜາ ແລະ ກ່ຽວກບັແຜນ 
ການຂອງລດັຖະບານເພື່ ອປບັປຸງສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູຍງັມກີານຕດິຕໍ່ ພວົ 
ພນັຢ່າງເປນັປກົກະຕກິບັບນັດາຜູນ້າໍທາງສາສະໜາ ແລະ ຄາລະວາດ ຈາກຫ າກຫ າຍນກິາຍ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາ
ທາງສາສະໜາ ເພື່ ອທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ດຂີ ນ້ຕໍ່ ກບັບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ພວກເຂາົກາໍລງັປະເຊນີໃນການປະພ ດປະຕບິດັຕາມ
ຄວາມເຫ ືອ້ມໃສສດັທາຂອງພວກເຂາົ. 
 
ພາກທ ີI. ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນປະຊາກອນຕາມສາສະໜາທີ່ ນບັຖ ື
 
ລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລກິາໄດຄ້າດຄະເນຈາໍນວນປະຊາກອນລວມທງັໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 7.2 ລາ້ນຄນົ 
(ຕວົເລກຄາດຄະເນ ໃນເດອືນກລໍະກດົ 2018). ອງີຕາມຂໍມ້ນູການສໍາຫ ວດປະຊາກອນທົ່ ວປະເທດໃນປ ີ2015 (ຕວົເລກ
ຫ າ້ສຸດທີ່ ມ)ີ, 64.7 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົແມ່ນນບັຖສືາສະໜາພຸດ, 1.7 ສ່ວນຮອ້ຍແມ່ນນບັຖສືາສະໜ
າຄຣສີຕຽນ, 31.4 ສ່ວນຮອ້ຍແມ່ນຜູທ້ີ່ ບ່ໍນບັຖສືາສະໜາ, ແລະ ປະຊາກອນສ່ວນທີ່ ເຫ ອື 2.1 ສ່ວນຮອ້ຍແມ່ນລະບຸວ່າ
ຕນົນບັຖສືາສະໜາອື່ ນໆ ຫ  ືສາສະໜາທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລາຍການ. ສາສະໜາພຸດນກິາຍເຖຣະວາດແມ່ນສາສະໜາທີ່ ໂດດ
ເດັ່ ນໃນປະຊາກອນເຜົ່ າລາວລຸ່ມ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນກວມ 53.2 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ . ຕາມຂໍໍມູ້ນຈາກສູນກາງ
ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ, ຈາໍນວນປະຊາກອນສ່ວນທີ່ ເຫ ອືປະກອບດວ້ຍກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍຢ່າງໜ ້
ອຍຈາໍນວນ 48 ກຸ່ມ, ເກອືບທງັໝດົຂອງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນນບັຖສືາສະໜາຜ ີ ແລະ ບູຊາບນັພະບູລຸດ. 
ການນບັຖຜື ີຫ  ືຈດິວນິຍານແມ່ນໂດດເດັ່ ນໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າໄທ-ຈນີ ເຊັ່ ນ: ໄທດໍາ ແລະ ໄທແດງ, ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າມອນ-ຂະ
ແມ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າມຽນມາ-ຕເີບດ. ໃນບນັດາຊຸມຊນົປະຊາກອນລາວລຸ່ມ, ມຈີາໍນວນຫ າຍທີ່ ນບັຖ ືແລະ ມຄີວາມເຊື່ ອ
ໃນສາສະໜາຜ ີ ກ່ອນສາສະໜາພຸດໃນເມື່ ອກ່ອນ ໄດຫ້ນັມາລວມເຂົາ້ນາໍການປະພ ດປະຕບິດັຕາມສາສະໜາພຸດນກິາຍ
ເຖຣະວາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຊນົນະບດົ. ສ່ວນບນັດາສະມາຊກິ ຫ  ື ຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາໂຣມນັຄາໂທລກິ, 
ໂປ ເຕສແຕນສ,໌ ມຸດສລມິ, ບາຮາຍ, ສາສະໜາພຸດນກິາຍມະຫາຍານ, ເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ, ພະເຍຊູຄຣສີ, ແລະ ບນັ 
ດາສາວກົຂອງລດັທຂິງົຈ ື ້ໂດຍລວມແລວ້ມຈີາໍນວນໜອ້ຍກ່ວາ 3 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນທງັໝດົໃນປະເທດ. ອງີຕາມ



ລາວ 3 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາປ ີ 2018 ຂອງອງົການສາກນົເພື່ ອຄຣສິຕຽນ, ຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນ
ແມ່ນມຈີາໍນວນ 3.2 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. ໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ (LEC) ຄາດຄະເນວ່າ ສະ 
ມາຊກິຂອງຕນົມຈີາໍວນ 200,000 ຄນົ ແລະ ສະມາຊກິຂອງໂບດຄາໂທລກິຄາດວ່າມຈີາໍນວນ 55,000 ຄນົ. 
 
 
 
ພາກທ ີII. ສະຖານະພາບທາງດາ້ນການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົແກ່ສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາຂອງລດັຖະບານ 
 
ຂອບກດົໝາຍ 
 
ລດັຖະທໍາມະນນູໃຫສ້ດິ ແລະ ເສລພີາບແກ່ພນົລະເມອືງໃນການນບັຖ ື ຫ  ື ບ່ໍນບັຖສືາສະໜາ ແລະ ຍງັລະບຸວ່າ ພນົລະ 
ເມອືງທງັໝດົມຄີວາມສະເໝພີາບຕໍ່ ໜາ້ກດົໝາຍ ໂດຍບ່ໍຄໍານ ງເຖງິຄວາມເຊື່ ອ ຫ  ື ກຸ່ມເຜົ່ າຊນົຂອງພວກເຂາົ. ລດັຖະບານ
ໃຫກ້ານຮບັຮູຢ່້າງເປນັທາງການຕໍ່ ສີ່ ກຸ່ມສາດສະໜາຫ ກັໄດແ້ກ່ ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣສິຕຽນ, ສາສະໜາອສິລາມ 
ແລະ ສາສະໜາບາຮາຍ. ລດັຖະບານຕອ້ງການໃຫກຸ່້ມສາສະໜາອື່ ນໆລວມເຂົາ້ກບັໜ ່ ງໃນສີ່ ກຸ່ມສາສະໜາຫ ກັນີ ້ເພື່ ອພວກ
ເຂາົຈະສາມາດດໍາເນນີການຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ລດັຖະທໍາມະນນູກາໍນດົວ່າ ລດັຖະບານໃຫຄ້ວາມ
ເຄາົລບົ ແລະ ປກົປອ້ງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງພຸດທະສາສະນກິະຊນົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາ 
ອື່ ນໆ, ແລະ “ປຸກລະດມົຊຸກຍູໃ້ຫພ້ະສງົສໍາມະເນນ ກໍ່ ຄນືກັບວດໃນສາສະໜາອື່ ນໆ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ເປນັ
ປະໂຫຍດຕໍ່ ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ.” ລດັຖະທໍາມະນນູ ຫາ້ມທຸກການກະທໍາທີ່ ເປນັການແບ່ງແຍກລະຫ່ວາງກຸ່ມສາ
ສະໜາ ແລະ ຊນົຊັນ້ຂອງບຸກຄນົ. 
 
ດໍາລດັເລກທ ີ315 ທີ່ ຖກືປະກາດນາໍໃຊໃ້ນປ ີ2016 ສະໜບັສະໜນູ “ການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົໃນສດິ ແລະ ເສລພີາບທາງ
ສາສະໜາ” ຂອງທງັຜູທ້ີ່ ນບັຖ ື ແລະ ບ່ໍນບັຖ.ື ດໍາລດັສະບບັເລກທ ີ 315 ໄດກ້າໍນດົຈດຸປະສງົເພື່ ອກາໍນດົຫ ກັການ, ລະ 
ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປອ້ງການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ ເພື່ ອເຮດັໃຫນ້ກັບວດ, ນກັ
ສອນສາສະໜາ, ສາສະນກິະຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແນໃສ່ປກົ
ປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນາທໍາຂອງຊາດ, ເພີມ້ທະວຄີວາມສາມກັຄລີະຫ່ວາງບຸກຄນົທີ່ ເຊື່ ອຖສືາສະໜາ 
ຕ່າງໆ ແລະ ພອ້ມກນັປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ “ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ.” ດໍາລດັ ໄດອ້ະທບິາຍຈະ 
ແຈງ້ກ່ຽວກບັກດົລະບຽບສໍາລບັການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ, ຂະຫຍາຍຂໍກ້າໍນດົສໍາລບັການລງົທະບຽນໄປຍງັກຸ່ມຊາວພຸດ 
ເຊິ່ ງໃນເມື່ ອກ່ອນແມ່ນໄດມ້ກີານຍກົເວັນ້ໂດຍພ ດຕໄິນ, ແລະ ຍງັໄດກ້າໍນດົໃຫລ້ດັຖະບານເປນັຜູຕ້ດັສນິຂັນ້ສຸດທາ້ຍສໍາ
ລບັບນັດາກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. ດໍາລດັໄດເ້ນັນ້ໜກັຄວາມສໍາຄນັຕາມລດັຖະທໍາມະນນູທີ່ ວ່າ ການ 
ເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາຕອ້ງຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງຊາດໂດຍການສົ່ ງເສມີສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາ ແລະ ການສ ກ
ສາ, ແລະ ສັ່ ງສອນໃຫສ້າສະນກິະຊນົເປນັພນົລະເມອືງທີ່ ດ.ີ 
 
ດໍາລດັກາໍນດົໃຫທຸ້ກໆການຈດັຕັງ້ທາງສາສະໜາທີ່ ປະຕບິດັງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕອ້ງຂ ນ້ທະບຽນກບັກະຊວງພາຍໃນ. 
ລດັຖະບານຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆ ສະແຫວງຫາການຖກືຮບັຮູ ້ ແລະ ຍອມຮບັຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ເຂົາ້
ຮ່ວມກບັໜ ່ ງໃນສີ່ ກຸ່ມສາສະໜາຫ ກັ. ລດັຖະບານຮບັຮູນ້ກິາຍສາສະໜາຄຣສີຕຽນ ທີ່ ຖກືຈາໍກດັລງົໃຫເ້ຫ ອືພຽງໂບດກາ



ລາວ 4 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ໂທລກິ, ໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ແລະ ໂບດເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ. ສໍາລບັສາສະໜາຄຣສີຕຽນນກິາຍອື່ ນໆ 
ທີ່ ຕອ້ງການຖກືຮບັຮູ ້ແລະ ຍອມຮບັແມ່ນໄດຖ້ກືຊຸກຍູໃ້ຫຂ້ ນ້ທະບຽນໃນຖານະທີ່ ເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະ 
ເສດີລາວ ແທນການຖກືຮບັຮູແ້ບບແຍກຕ່າງຫາກ. 
 
ພາຍໃຕດໍ້າລດັ, ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາຂອງທຸກໆສາສະໜາຕອ້ງນາໍສະເໜຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັບຸກຄະລາກອນຂອງຕນົຜູທ້ີ່ ຖກືຄດັ
ເລອືກ ຫ  ື ແຕ່ງຕັງ້ເຂົາ້ໃນຄະນະຮບັຜດິຊອບການຈດັຕັງ້ສາະໜາຕໍ່ ກະຊວງພາຍໃນ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ຫອ້ງການ
ພາຍໃນເມອືງ ແລະ ເທດສະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ, ພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຮອງ. ການຈດັຕັງ້
ສາສະໜາທີ່ ຈະມກີານເຄື່ ອນໄຫວ ຫ  ືປະຕບິດັງານໃນຫ າຍແຂວງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ;  ການຈດັຕັງ້
ສາສະໜາທີ່ ຈະມກີານເຄື່ ອນໄຫວໃນຫ າຍເມອືງ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທາງແຂວງ; ແລະ ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາທີ່ ຈະ
ມກີານເຄື່ ອນໄຫວໃນຫ າຍບາ້ນກໍ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຂັນ້ເມອືງກ່ອນ. ໃນກລໍະນທີີ່ ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາໃດໜ ່ ງ
ຫາກມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະເຄື່ ອນໄຫວນອກເໜອືເຂດຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ, ຕອ້ງໄດຂໍ້ອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປກົຄອງ
ຕາມລໍາດບັທີ່ ເໝາະສມົ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍທາງສາສະໜາທີ່ ເກດີຂ ນ້ນອກສາສະນະສະຖານທີ່ ເປນັຊບັສນິຂອງ
ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍສາສະໜາຢູ່ບາ້ນ
ອື່ ນ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ, ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງຂັນ້ແຂວງສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຢູ່ເມອືງອື່ ນ, ສ່ວນການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາຢູ່ແຂວງອື່ ນ ແມ່ນຕອ້ງໄດ ້
ຮບັອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສູນກາງ. ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາທງັໝດົຕອ້ງສົ່ ງແຜນກດິຈະກາໍປະຈາໍປຂີອງ
ຕນົ ລວມທງັເຫດການ/ການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍວນັໄປໃຫໜ່້ວຍງານທອ້ງຖິ່ ນຊາບລ່ວງໜາ້ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ. 
 
ດໍາລດັໄດກ້າໍນດົໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພທິກີາໍທາງສາສະໜາເກອືບທງັໝດົເຊັ່ ນ: ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງສາສະນກິະຊນົ, 
ການສອນສາສະໜາ, ການເດນີທາງຂອງບຸກຄະລາກອນທາງສາສະໜາ, ການສາ້ງສາສະນະສະຖານ, ການປບັປຸງໂຄງສາ້ງທີ່
ມຢູ່ີແລວ້, ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມສາສະນກິະຊນົໃໝ່ໃນບາ້ນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມ ີ ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຂໍ້ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ
ທາງເມອືງ, ແຂວງ ແລະ/ຫ  ື ກະຊວງພາຍໃນກ່ອນ. ດໍາລດັໄດໃ້ຫສ້ດິອໍານາດແກ່ກະຊວງພາຍໃນ ໃນການສັ່ ງຢຸດຕທຸິກໆ
ການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ ຫ  ື ຄວາມເຊື່ ອຕ່າງໆທີ່ ຂດັກບັນະໂຍບາຍ, ວດັທະນາທໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ ພາຍໃຕ ້
ຂອບເຂດອໍານາດຂອງຕນົ. ກະຊວງອາດຈະສັ່ ງຢຸດຕກິານເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາທີ່ ເຫນັວ່າເປນັການຄຸກຄາມຄວາມໝັນ້ຄງົ
ຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜກັຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ຫ  ື ມຜີນົກະທບົຕໍ່ ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງຂອງຊາດ ຫ  ື ຄວາມສາມກັຄລີະຫ່ວາງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ 
ລວມທງັເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ຊວີດິ, ຊບັສນິ, ສຸຂະພາບ ຫ  ືພາບພດົຂອງຜູອ້ື່ ນ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ດໍາລດັໄດກ້າໍນດົໃຫກ້ະຊວງພາຍ
ໃນເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ຕວົເລກສະຖຕິກ່ິຽວກບັການປະກອບການທາງສາສະໜາ, ການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ກດິຈະກາໍສາສະໜາ, ແລະ ລາຍງານການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ
ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ. 
 
ສະຖານປະກອບການ ຫ  ື ພທິກີາໍທາງສາສະໜາທງັໝດົຕອ້ງລງົທະບຽນພາຍໃຕລ້ະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົ
ລະບຽບທີ່ ປະກາດນາໍໃຊ.້ ທຸກໆການບູລະນະ, ປະຕສິງັຂອນ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງໃນສາສະນະສະຖານຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ
ຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການພາຍໃນເມອືງກ່ອນ. ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນທອ້ງຖິ່ ນ
ອາດຈະໃຫຄໍ້າຄດິເຫນັກ່ຽວກບັການກໍ່ ສາ້ງ, ດູແລຮກັສາ ແລະ ປະຕສິງັຂອນສາສະນະສະຖານຕ່າງໆ, ແລະ ນາໍສະເໜສີິ່ ງທີ່



ລາວ 5 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ພວກເຂາົພບົເຫນັຕໍ່ ກບັເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ນະຄອນ ເພື່ ອການພຈິາລະນາ, ແລະ ຈາກນັນ້ກໍ່ ນາໍສະເໜຕີໍ່ ໄປຍງັກະຊວງພາຍໃນ
ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຮບັຮອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນບໍລເິວນສາສະນະສະຖານ. 
 
ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ ສະບບັເລກທ ີ238/ລບ ປ ີ2017 ກາໍນດົໃຫລ້ດັຖະບານມອໍີານາດໃນການຄວບຄຸມ 
ແລະ/ຫ  ື ຫາ້ມການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ ລວມທງັມາດຕະການໃນການກາໍນດົໂທດທາງອາຍາຕໍ່ ກບັສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍໄດຂ້ ນ້
ທະບຽນຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫດໍ້າເນນີຄະດກີບັສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົເຫ ົ່ ານັນ້. 
 
ບຸກຄນົທີ່ ຕອ້ງການເຂົາ້ບວດເປນັເວລາເກນີສາມເດອືນຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອໍານາດການປກົຄອງເມອືງ ແລະ ເທດສະ 
ບານເສຍກ່ອນ ພອ້ມທງັມກີານເຫນັດຈີາກຜູປ້ກົຄອງ ຫ  ືຄູ່ສມົຣດົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາທີ່ ຕນົຈະເຂົາ້ບວດ ແລະ ອງົ 
ການປກົຄອງບາ້ນທີ່ ຕນົອາໄສຢູ່. ສ່ວນຜູທ້ີ່ ຈະບວດໃນເວລາສາມເດອືນລງົມາ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກອງົການປກົຄອງ
ບາ້ນ ພອ້ມການເຫນັດຈີາກຜູປ້ກົຄອງ ແລະ ຄູ່ສມົຣດົ. ການວາງຂໍກ້າໍນດົສໍາລບັການບວດໄລຍະສັນ້ແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັຜູທ້ີ່
ນບັຖສືາສະໜາພຸດໂດຍກງົ ເພາະວ່າຜູຊ້າຍຊາວພຸດທຸກໆຄນົຖກືຄາດຫວງັໃຫເ້ຂົາ້ບວດຢ່າງນອ້ຍໜ ່ ງຄັງ້ໃນຊວີດິ ເຊິ່ ງການ
ບວດດັ່ ງກ່າວມກັຈະເປນັເວລາໜອ້ຍກ່ວາສາມເດອືນ. 
 
ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເປນັຜູພ້ຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດການເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງນກັ 
ບວດ ແລະ ຜູສ້ອນສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເດນີທາງເພື່ ອການສ ກສາສະເພາະທາງ. ໂດຍທົ່ ວໄປ, ນກັສ ກສາທີ່ ຈະ
ເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ ອການສ ກສາຄົນ້ຄວາ້ປະເພດໃດກໍ່ ຕາມ (ລວມທງັການສ ກສາທາງສາສະໜາ) ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸ 
ຍາດຈາກກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ. ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສາສະໜາທີ່ ຈະມກີານເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາຢູ່ຕ່າງປະເທດຕອ້ງໄດ ້
ຮບັອະນຸຍາດຈາກຫອ້ງການ/ໜ່ວຍງານຂອງກະຊວງພາຍໃນແຕ່ລະຂັນ້ຢ່າງເໝາະສມົ. 
 
ອງີຕາມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ສະບບັປບັປຸງໃນເດອືນເມສາ, ຕວົແທນຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດໃນແຕ່ລະ
ຂັນ້ອາດຈະມກີານພບົປະ ແລະ ແນະນາໍຜູນ້າໍສາສະໜາ, ນກັບວດ, ຜູສ້ອນ ແລະ ສະມາຊກິຂອງການຈດັຕັງ້ສາສະໜາ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພວກເຂາົເຈ ົາ້ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ ງຕ ງລະ 
ຫ່ວາງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາ, ແລະ ເປນັການ “ປະກອບສ່ວນໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາປະເທດຊາດ.” ເຈ ົ່ າ້ໜາ້
ທີ່ ແນວລາວສາ້ງຊາດອາດຈະຮບັຟງັຄໍາຄດິເຫນັ ແລະ ຂໍກ້ງັວນົຂອງຊຸມຊນົສາສະໜາເພື່ ອທີ່ ຈະປະຕບິດັງານຮ່ວມກບັເຈົາ້ໜ ້
າທີ່ ຕໍາຫ ວດ ຫ  ືເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາກໜ່ວຍງານອື່ ນໆເພື່ ອດໍາເນນີການສບືສວນ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ. 
 
ລດັຖະບານເປນັຜູຄ້ວບຄຸມສື່ ສິ່ ງພມິທີ່ ເປນັລາຍລກັອກັສອນສໍາລບັຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາ. ດໍາລດັໄດອ້ອກກດົ
ລະບຽບຄວບຄຸມການນາໍເຂົາ້ ແລະ ຈດັພມິສື່ ທາງສາສະໜາ ແລະ ການຜະລດິປືມ້, ເອກະສານ, ຮູບພາບ ແລະ ສນັຍາລກັ
ຂອງສາສະໜາຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວດັທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕອ້ງເປນັຜູຮ້ບັຮອງປືມ້ 
/ຕໍາລາສາສະໜາ ຫ  ື ສື່ ອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສາສະໜາ ກ່ອນທີ່ ຈະມກີານນາໍເຂົາ້. ກະຊວງພາຍໃນອາດຈະຕອ້ງການໃຫ ້
ການຈດັຕັງ້ສາສະໜາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢນືຢນັຮບັຮອງວ່າ ສື່ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆທີ່ ຖກືນາໍເຂົາ້ມານັນ້ ເປນັຕວົແທນ ຫ  ື ຮູບແບບທີ່ ແທ ້
ຈງິຂອງສາສະໜາຂອງພວກເຂາົ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອເປນັການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂອງແທ ້ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ື ແລະ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າສິ່ ງທີ່ ນາໍເຂົາ້ມານັນ້ ສອດຄ່ອງກບັຄ່ານຍິມົ ແລະ ການປະພ ດປະຕບິດັໃນປະເທດ. ກດົໝາຍຫາ້ມການນໍາ
ເຂົາ້ ຫ  ືສົ່ ງອອກສື່ ສິ່ ງພມິ ຫ  ືສື່ ທາງອເີລກັໂຕ ນກິທາງສາສະໜາທີ່ ບ່ໍໄດມ້ກີານຮບັຮອງ. 



ລາວ 6 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ດໍາລດັລະບຸວ່າ ລດັຖະບານອາດຈະສບືຕໍ່ ສະໜບັສະໜນູສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ສາສະໜາພຸດ, ລວມທງັພທິກີາໍ
ທາງພຸດທະສາສະໜາເຂົາ້ກບັການສະເຫ ມີສະຫ ອງໃນການດໍາເນນີງານຂອງລດັ, ແລະ ສົ່ ງເສມີພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະ
ທີ່ ເປນັອງົປະກອບທາງວດັທະນາທໍາ ແລະ ເອກະລກັທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງປະເທດ, ແລະ ໃນຖານະທີ່ ເປນັສາສະໜາທີ່ ໂດດ
ເດັ່ ນຂອງປະເທດ. 
 
ດໍາລດັກາໍນດົໃຫນ້ກັບວດໃນສາສະໜາພຸດຕອ້ງມບີດັປະຈາໍຕວົ, ແລະ ນກັບວດໃນສາສະໜາອື່ ນໆຕອ້ງມໃີບຢັງ້ຢນືເພື່ ອ
ພສູິດວ່າ ພວກເຂາົໄດຮ້ບັການອບົຮມົບົ່ ມສອນທາງສາສະໜາຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 
 
ສປປ ລາວ ເປນັພາຄຂີອງກະຕກິາສາກນົວ່າດວ້ຍສດິທພິນົລະເມອືງ ແລະ ສດິທທິາງການເມອືງ (ICCPR), ໂດຍຍ ດຖື
ບດົບນັຍດັໃນມາດຕາ 18 ທີ່ ວ່າ ເສລພີາບທາງສາສະໜາບ່ໍຄວນຈະຖກືຕຄີວາມວ່າ ເປນັການໃຫອໍ້ານາດ ຫ  ືສະໜບັສະໜນູ
ທຸກໆການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປນັການບງັຄບັ ຫ  ືກດົດນັໂດຍທາງກງົ ຫ  ືທາງອອ້ມຕໍ່ ບຸກຄນົໃດໜ ່ ງໃຫນ້ບັຖ ືຫ  ື ບ່ໍນບັຖສືາສະ
ໜາໃດໜ ່ ງ ຫ  ື ໃຫປ່້ຽນສາສະໜາ ຫ  ື ຄວາມເຊື່ ອຂອງບຸກຄນົນັນ້, ແລະ ການກະທໍາທງັໝດົທີ່ ເປນັການສາ້ງຄວາມແຕກ
ແຍກ ແລະ ການຈາໍແນກລະຫ່ວາງເຜົ່ າຊນົ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາ ຖວ່ືາບ່ໍສອດຄ່ອງກບັມາດຕານີ.້ 
 
ການປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ 
 
ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບນັດາບາ້ນທີ່ ຕັງ້ແຍກຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ເຊິ່ ງມລີາຍງານ
ວ່າເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຈ້ບັກຸມ, ກກັຂງັ ແລະ ມກີານເນລະເທດຜູນ້ບັຖສືາສະໜາສ່ວນນອ້ຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາ 
ຄຣສີຕຽນ. ໜ່ວຍງານພາກລດັໃນຂັນ້ສູນກາງກ່າວວ່າ ຕນົເອງໄດສ້ບືຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫກ້ານປກົປອ້ງແກ່ກຸ່ມ
ຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຕາມທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ, ແຕ່ໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ ການດໍາເນນີການດັ່ ງກ່າວມຄີວາມທາ້ທາຍໃນເຂດພືນ້ 
ທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 
 
ໃນເດອືນສງິຫາ, ບາດຫ ວງຄນົໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມຜູກພນັຢ່າງໃຊດິກບັຄຣສີສາສະນກິະຊນົໃນທົ່ ວປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ເຈ ົາ້
ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ເມອືງຂອງເມອືງມະຫາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນໄດບ້ອກໃຫຊ້າວບາ້ນກຸ່ມໜ ່ ງທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນຢຸດເຊາົກດິ
ຈະກາໍບູຊາຂອງພວກເຂາົ ແລະ ພະຍາຍາມຮຽກເອາົເງນິຈາກພວກເຂາົ. ເມື່ ອກຸ່ມຄນົດັ່ ງກ່າວບ່ໍຍອມຈ່າຍເງນິ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່
ໄດດໍ້າເນນີການຈບັກຸມຫວົໜາ້ກຸ່ມ ແລະ ກກັຂງັລາວໄວເ້ປນັເວລາຫາ້ວນັ. 
 
ໃນເດອືນກນັຍາ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການກກັຂງັສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ຈາໍນວນ 7 ຄນົ ເປນັ
ເວລາໜ ່ ງອາທດິໃນຄຸກຂອງເມອືງແຫ່ງໜ ່ ງໃນແຂວງຈາໍປາສກັ. ກ່ອນທີ່ ພວກເຂາົຈະຖກືຈບັ ແລະ ນາໍຕວົໄປທີ່ ຄຸກ, ນາຍ 
ບາ້ນໄດບ້ງັຄບັສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ຂ ນ້ລດົຄນັໜ ່ ງທີ່ ເປນັລດົຂອງສູນກກັຂງັ, ແລະ ມລີາຍງານ
ວ່າ ລດົຄນັດັ່ ງກ່າວໄດຂ້ບັພາພວກເຂາົໄປອອ້ມບາ້ນ ແລະ ປ່າວເຕອືນຊາວບາ້ນຄນົອື່ ນໆບ່ໍໃຫເ້ຊື່ ອຖ ື ແລະ ສດັທາຕໍ່ ໂບດ 
ຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ. ໜ ່ ງໃນຜູຖ້ກືຄຸມຕວົເວົາ້ວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດປ່້ອຍຕວົພວກເຂາົສ່ວນໜ ່ ງ ເພາະວ່າ ກະ 
ຊວງພາຍໃນໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການກ່ຽວກບັດໍາລດັເລກທ ີ315 ໃນແຂວງດັ່ ງກ່າວພາຍໃນອາທດິນັນ້. ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັທງັ
ໝດົໄດຖ້ກືປ່ອຍຕວົພາຍຫ ງັກອງປະຊຸມສິນ້ສຸດ. 



ລາວ 7 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ກຸ່ມຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ອງົການສົ່ ງເສມີສດິທມິະນຸດສາກນົເພື່ ອເສລພີາບທາງສາສະໜາຂອງລາວ (HRWLRF) ໄດລ້າຍ
ງານວ່າ ໃນວນັທ ີ 18 ພະຈກິ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດສາມຄນົທີ່ ບາ້ນແກວ້ວໄິລ, ເມອືງວລິະບູລ,ີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດ ້
ດໍາເນນີການຈບັກຸມຊາຍສາມຄນົ ແລະ ຍງິຊະລາຜູໜ້ ່ ງເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂາົເປນັຄຣສີຕຽນ. ລາຍງານໄດລ້ະບຸຕວົຂອງຍງິ
ຊະລາຜູນ້ ັນ້ໃນນາມ “ແມ່ຕູບຸ້ນລໍາ” ແລະ ລະບຸເຖງິຜູຊ້າຍສາມຄນົດວ້ຍນາມສະກຸນຂອງພວກເຂາົຄ ື ດວງທາ, ຄໍາປານ 
ແລະ ພອນສະຫວນັ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສາມຄນົທີ່ ດໍາເນນີການຈບັຕວົກໍ່ ໄດຖ້ກືລະບຸດວ້ຍນາມສະກຸນຂອງພວກເຂາົຄ ື ດອນ, ຕໍາ
ຫ ວດຍດົພນັຕທີີ່ ປະຈາໍການຢູ່ເມອືງວລິະບູລ,ີ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອກີສອງຄນົມນີາມສະກຸນວ່າ ພມິ ແລະ ໂນ ທີ່ ປະຈາໍການຢູ່
ເມອືງວງັ. ອງີຕາມການລາຍງານຂອງອງົການ HRWLRF, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດໄດຈ້ບັຊາຍສາມຄນົດັ່ ງກ່າວ ໂດຍການໃສ່
ກຸນແຈມ ືແລະ ຕນີ. ຕາໍຫ ວດໄດປ່້ອຍຕວົຜູຖ້ກືຈບັກຸມທງັສີ່ ຄນົ ແຕ່ໄດຂ້ບັໄລ່ພວກເຂາົໃຫອ້ອກຈາກເຮອືນ ແລະ ຍ ດເອາົ
ຊບັສນິຂອງພວກເຂາົ. ອງົການ HRWLRF ຍງັໃຫຮູ້ຕ້ ື່ ມວ່າ ຕໍາຫ ວດໄດຂ້ົ່ ມຂູ່ພວກເຂາົດວ້ຍຂໍກ່້າວຫາທາງອາຍາທີ່ ບ່ໍໄດ ້
ລະບຸ ຖາ້ວ່າພວກເຂາົບ່ໍປະລະການນບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນ. 
 
ວທິະຍຸເອເຊຍເສລ ີແລະ ອງົການ HRWLRF ລາຍງານວ່າ ໃນເດອືນທນັວາ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການຈບັກຸມຜູນ້ບັສາສະ
ໜາຄຣສີຕຽນອກີ 5 ຄນົ ທີ່ ບາ້ນໂນນສູງ, ເມອືງພນິ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ລວມທງັບາດຫ ວງໜ ່ ງຄນົທີ່ ມາຈາກບາ້ນອື່ ນ 
ເພື່ ອຊ່ວຍໃນພທິສີະຫ ອງຄຣສີມາສ. ວທິະຍຸເອເຊຍເສລໄີດອ້າ້ງອງີເຖງິຄໍາເວົາ້ຂອງຄນົໃນທອ້ງຖິ່ ນຜູໜ້ ່ ງທີ່ ບ່ໍປະສງົອອກ
ນາມ ເຊິ່ ງໄດກ່້າວວ່າ ຜູຖ້ສືາສະໜາຄຣສີຕຽນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕຂໍ້ຈ້າໍກດັ ແລະ “ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫສ້ອນຄໍາສອນ
ຈາກພຣະຄໍາພ ີ ຫ  ື ເຜຍີແຜ່ສາສະໜາຂອງພວກເຂາົຕໍ່ ຜູອ້ ື່ ນໆ ເພາະວ່າສາສະໜາຄຣສີຕຽນແມ່ນສາສະໜາຂອງຄນົເອຣີບົ 
ແລະ ອາເມລກິາ.” 
 
ອງີຕາມວທິະຍຸເອເຊຍເສລ,ີ ອງົການ HRWLRF ໄດລ້າຍງານວ່າ ຢູ່ບາ້ນນາຄະນອງ, ເມອືງພນິ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ໄດມ້ກີານຈບັກຸມຜູນ້າໍໂບດຈາໍນວນສາມຄນົ ແລະ ຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນອກີສີ່ ຄນົ ໃນວນັທ ີ 29 ທນັວາ ດວ້ຍຂໍ ້
ກ່າວຫາທີ່ ວ່າ ໄດດໍ້າເນນີການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຂອງໂບດ “ທີ່ ຜດິກດົໝາຍ” ແລະ ພວກເຂາົໄດຖ້ກືຄຸມຕວົໄວເ້ປນັ
ເວລາຫ າຍວນັ ກ່ອນທີ່ ຈະຖກືປ່ອຍຕວົ. ອງົການ HRWLRF ຍງັໄດລ້າຍງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຮ້ືຖ້ອນເວທໂີບດ, ຕດັໄຟ, 
ທໍາລາຍລະບບົກະຈາຍສຽງ ແລະ ຍ ດເອາົໂທລະສບັມຖືສືາມໜ່ວຍ. 
 
ໃນບາງກລໍະນ,ີ ໄດມ້ລີາຍງານວ່າ ສະມາຊກິຂອງໂບດຖກືຈບັກຸມເນື່ ອງຈາກພວກເຂາົປະຕບິດັຄວາມເຊື່ ອຖສືດັທາຂອງຕນົ 
ແຕ່ຖກືກ່າວຫາດວ້ຍອາຊະຍາກາໍອື່ ນ. ທີ່ ແຂວງຫວົພນັ, ສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ສາມຄນົຖກືຈບັ
ກຸມ ເນື່ ອງຈາກພວກເຂາົເດນີທາງໂດຍບ່ໍມເີອກະສານທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຂໍກ່້າວຫາວ່າ ເຂົາ້ໄປໃນປ່າຢ່າງຜດິກດົໝາຍ. 
 
ອງີຕາມອງົກອນສື່ ຄຣສີຕຽນ (World Watch Monitor), ໃນເດອືນມງັກອນ ໄດມ້ເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນຈາໍນວນໜ ່ ງໃນ
ແຂວງຫ ວງພະບາງບງັຄບັຊາຍຜູເ້ຊື່ ອຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນຄນົໜ ່ ງ ແລະ ຄອບຄວົຂອງລາວໃຫຍ້າ້ຍໄປຢູ່ອກີສ່ວນໜ ່ ງຂອງ
ເມອືງ ແລະ ໄດປ້ບັໄໝພວກເຂາົເປນັເງນິທຽບເທົ່ າ 400 ໂດລາ. ອງີຕາມແຫ ່ ງຂ່າວທອ້ງຖິ່ ນໜ ່ ງ, “ປືມ້ສໍາມະໂນຄວົ” ຂອງ
ຄອບຄວົດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງເປນັເອກະສານຢັງ້ຢນືສໍາລບັຄອບຄວົ ເພື່ ອຄວາມຈາໍເປນັໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍຢ່າງເປນັອດິສະຫ ະ ໄດ ້
ຖກືເກບັມຽ້ນໂດຍອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. ຄອບຄວົດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດກບັຄນືມາເອາົປືມ້ສໍາມະໂນຄວົຂອງຕນົໄດ ້
ຖາ້ພວກເຂາົບ່ໍເສຍຄ່າປບັໄໝເພີມ້ອກີເປນັເງນິຈາໍນວນ 1200 ໂດລາ, ອງີຕາມແຫ ່ ງຂ່າວ, ຄ່າປບັໄໝດັ່ ງກ່າວຈະຖກືວາງໃສ່
ທຸກໆຄນົທີ່ ເລອືກທີ່ ຈະເປນັຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນໃນພືນ້ທີ່ ນ ັນ້. 
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນຈາໍນວນໜ ່ ງໄດກ້ດົດນັໃຫຜູ້ນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນປະລະຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ ຫ  ື
ຊຸກຍູໃ້ຫພ້ວກເຂາົຍາ້ຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ ນ. ຕວົຢ່າງ ທີ່ ບາ້ນຫວ້ຍທອນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດບ້ອກໃຫ ້
ປະຊາຊນົຈາໍນວນປະມານ 20 ຄອບຄວົ ທີ່ ເປນັສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສລີາວ ໃຫປ້ະຖິມ້ຄວາມສດັທາ
ຂອງພວກເຂາົດວ້ຍເຫດຜນົວ່າ ພວກເຂາົບ່ໍຄວນມຄີວາມເຊື່ ອໃນ “ສາສະໜາຕ່າງປະເທດ.” ມຄີອບຄວົໜ ່ ງໄດປ້ະລະສາສະ
ໜາທີ່ ພວກເຂາົເຊື່ ອຖ ື ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດໃ້ຫເ້ງນິປະມານ 50,000 ກບີ ($6) ເປນັລາງວນັ. ທີ່ ເມອືງຊ່ອນ, 
ແຂວງຫວົພນັ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ເມອືງໄດບ້ອກໃຫຊ້າວບາ້ນຈາໍນວນເກົາ້ຄອບຄວົຮູວ່້າ ພວກເຂາົຈະຕອ້ງຍາ້ຍໄປຢູ່ແຂວງອື່ ນ ຖາ້ 
ວ່າພວກເຂາົບ່ໍປະຖິມ້ຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາທີ່ ພວກເຂາົມຕີໍ່ ສາສະໜາຄຣສີຕຽນ. ຈາໍນວນ 8 ໃນ 9 ຄອບຄວົເຫ ົ່ ານັນ້ 
ຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະຍາ້ຍໄປແຂວງບ່ໍແກວ້. 
 
ຕວົແທນຄນົໜ ່ ງຂອງໂບດເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ ເວົາ້ວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ບາ້ນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດບ້ງັຄບັໃຫສ້ະມາຊກິຂອງ
ໂບດເຊນັໃບປະຕຍິານ ເຊິ່ ງລະບຸວ່າ ພວກເຂາົສນັຍາວ່າຈະບ່ໍເຕົາ້ໂຮມກນັເພື່ ອທໍາພທິທີາງສາສະໜາ. ອງີຕາມຕວົແທນໂບດ
ຄນົນັນ້, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງບາ້ນເວົາ້ວ່າ ພວກສະມາຊກິສາມາດເຊື່ ອໃນສາສະໜາໄດ ້ ແຕ່ບ່ໍສາມາດເຕົາ້ໂຮມກນັເພື່ ອທໍາການ
ສກັກາລະບູຊາ. 
 
ບນັດາຜູນ້າໍຂອງກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍທີ່ ຖກືຮບັຮູໄ້ດເ້ວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົຮູວ່້າມເີຫດການລະເມດີຕໍ່ ຊາວບາ້ນຜູທ້ີ່ ປ່ຽນມາ
ນບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນໜອ້ຍລງົ ເມື່ ອທຽບໃສ່ປທີີ່ ຜານມາ; ໃນກລໍະນທີງັໝດົຂອງຜູທ້ີ່ ຖກືຈບັກຸມ ແມ່ນຖກືປບັໄໝ 
ຈາກນັນ້ກໍ່ ໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົ. ໃນບາງກລໍະນກີໍ່ ມລີາຍງານວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຄຸ້ກຄາມຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສີນ ິ
ກາຍໂປ ເຕສແຕນ ໂດຍການຈບັກຸມ ຫ  ື ຂບັໄລ່ພວກເຂາົອອກຈາກບາ້ນ ຖາ້ວ່າພວກເຂາົບ່ໍປະຕບິດັຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງໜ່ວຍ
ງານທອ້ງຖິ່ ນ ທີ່ ບອກໃຫພ້ວກເຂາົຢຸດເຊາົການປະຕບິດັຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ ຫ  ື ບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິ
ຈະກາໍຊຸມຊນົ. 
 
ໃນການປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັດໍາລດັເລກທ ີ315 ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ ນໆ, ບນັດາຜູນ້າໍທາງສາສະໜາເວົາ້ວ່າ ພວກເຈົາ້
ໜາ້ທີ່ ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຕວົເມອືງໃນບາງເມອືງ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ດຕີໍ່ ກບັກດົໝາຍຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍທາງສາ
ສະໜາ, ແຕ່ຂໍໂ້ຕແ້ຍ່ງ ແລະ ເຫດການອື່ ນໆທີ່ ເປນັການຈາໍກດັເສລພີາບທາງສາສະໜາ ຍງັຄງົເກດີຂ ນ້ໃນເຂດຊນົນະບດົ. 
ພະນກັງານຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ຮບັຮູວ່້າເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຈາໍນວນໜ ່ ງໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະ 
ຕບິດັກດົລະບຽບຢ່າງບ່ໍຖກືຕອ້ງ ເຊິ່ ງເປນັການສາ້ງກດົລະບຽບຂອງພວກເຂາົເອງຂ ນ້ມາ ແລະ ຂດັກບັກດົໝາຍຂອງຊາດ, 
ຫ  ື ພວກເຂາົບ່ໍຮບັຮູເ້ຖງິບດົບນັຍດັທງັໝດົຂອງດໍາລດັ. ຕວົແທນຈາກຄະນະກາໍມາທກິານບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ດໍາລດັເລກທ ີ315 “ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ເຖງິທຸກພືນ້ທີ່ .” 
 
ບຸກຄະລາກອນສາສະໜາເວົາ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ດໍາລດັເລກທ ີ 315 ໄດຊ່້ວຍໃນການອະທບິາຍກ່ຽວກບັສດິທທິາງສາສະໜາ, 
ດໍາລດັກໍ່ ໄດສ້າ້ງຂໍກ້າໍນດົຕ່າງໆທີ່ ເຮດັໃຫກຸ່້ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມຮູສ້ ກວ່າ ນັນ້ເປນັການເພີມ້ພາລະ, ບ່ໍແທດເໝາະກບັຄວາມ
ເປນັຈງິ ແລະ ຖກືນາໍໃຊເ້ພື່ ອຈາໍກດັການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ. ອງີຕາມກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຈາໍນວນໜ ່ ງ ທງັເຈົາ້ໜາ້ທີ່
ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງໄດອ້ງີໃສ່ລດັຖະທໍາມະນນູ, ດໍາລດັເລກທ ີ 315 (ຫ  ື ນຕິກິາໍກ່ອນໜາ້ນັນ້ເຊັ່ ນ: ດໍາລດັເລກທ ີ
92), ແລະ ຄວາມສາມກັຄໃີນສງັຄມົ ເປນັເຫດຜນົໃນການສບືຕໍ່ ຈາໍກດັ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກດິຈະກາໍຂອງອງົກອນສາສະໜາຄຮສີຕຽນທີ່ ເກດີຂ ນ້ໃໝ່ ຫ  ື ເປນັອງົກອນລະດບັນອ້ຍຂອງສະມາຊກິ
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍ. 
 
ກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົກງັວນົວ່າໃນທາງປະຕບິດັລດັຖະບານຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັຢ່າງຄບົ
ຖວ້ນ. ຖາ້ວ່າລດັຖະບານພະຍາຍາມບງັຄບັໃຊທຸ້ກໆຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງດໍາລດັ, ບຸກຄະລາກອນໂບດຜູໜ້ ່ ງກ່າວ
ວ່າ “ພວກເຮາົຈະບ່ໍສາມາດເຮດັຫຍງັໄດເ້ລຍີ.” ຜູຕ້າງໜາ້ສາສະໜາບາຮາຍເວົາ້ວ່າ ດໍາລດັສະບບັນີແ້ມ່ນການພດັທະນາໃນ
ທາງບວກ ແລະ ມນັສະທອ້ນເຖງິ “ຄວາມຈງິໃຈ” ຂອງລດັຖະບານໃນການສົ່ ງເສມີສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ. ພວກເຂາົ
ຍງັໄດເ້ວົາ້ອກີວ່າ ດໍາລດັບ່ໍໄດມ້ກີານຈາໍກດັຈນົເກນີໄປ ແຕ່ຈາໍເປນັຕອ້ງມຄີວາມຈະແຈງ້ຫ າຍຂ ນ້. ພວກເຂາົແນະນາໍວ່າ ລດັ 
ຖະບານຕອ້ງສະໜອງຊບັພະຍາກອນເພີມ້ເພື່ ອການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັໃນຂັນ້ເມອືງ. 
 
ສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPAs) ຈາໍນວນຫ າຍ ແລະ ກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົ 
ເລກີດໍາລດັເລກທ ີ238 ວ່າດວ້ຍ ການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົ ເຊິ່ ງພວກເຂາົເວົາ້ວ່າ ດໍາລດັດັ່ ງກ່າວມຄີວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການ 
ຈາໍກດັການປະຕບິດັງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ. ໃນຂະນະທີ່ ດໍາລດັມຄີວາມກ່ຽວຂອ້ງກບັສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍ
ຫວງັຜນົກາໍໄລ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ອງົການໜ ່ ງ (Voice of the Martyrs) ລະບຸວ່າ ຜູນ້ບັຖື
ສາສະໜາຄຣສີຕຽນໃນທອ້ງຖິ່ ນ ມຄີວາມກງັວນົວ່າ ພວກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ອາດຈະນາໍໃຊດໍ້າລດັເພື່ ອຢຸດຕກິານເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະ
ກາໍສາສະໜາ ແລະ ການສະແດງອອກທາງສາສະໜາ. ເຄອືຂ່າຍຂ່າວສານຄຣສີຕຽນ (Mission Network News) ເວົາ້
ວ່າ ດໍາລດັສະບບັດັ່ ງກ່າວຄຸກຄາມການປະຕບິດັຕາມສດິທຂິອງຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນ. ບ່ໍມລີາຍງານຈາກກຸ່ມຜູນ້ບັຖື
ສາສະໜາໃນທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັການນາໍໃຊດໍ້າລດັເພື່ ອຄວບຄຸມການເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍສາສະໜາ. 
 
ກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຈາໍນວນໜ ່ ງ ລວມທງັກຸ່ມໂບດກາໂຕລກິ, ໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ, ໂບດສາສະ
ໜາບາຮາຍ ແລະ ໂບດເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ ໄດປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົດາ້ນການປກົຄອງປະ
ຈາໍປ ີທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນດໍາລດັເລກທ ີ315, ເປນັຕົນ້ແມ່ນການສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຈາໍນວນສະມາຊກິຂອງໂບດ, ຕໍາລາສາສະ
ໜາ ແລະ ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາໃນລະຫ່ວາງປ.ີ ສ່ວນກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆ ລວມທງັໂບດພະເຍຊູຄຣສີ ຍງັຄງົ
ລໍຖາ້ລດັຖະບານອະນຸມດັຄໍາຮອ້ງຂໍຂ ນ້ທະບຽນຂອງພວກເຂາົໃນທາ້ຍປ.ີ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງພາຍໃນຄນົໜ ່ ງກ່າວວ່າ 
ຂັນ້ຕອນການຂ ນ້ທະບຽນບ່ໍແມ່ນເລື່ ອງງ່າຍ ແລະ ເວົາ້ອກີວ່າ ໃນລະຫ່ວາງຂັນ້ຕອນການຄົນ້ຄວ້າ ກະຊວງຈະປ ກສາກບັ
ກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆ ເພື່ ອຫາລກ່ືຽວກບັຄໍາຮອ້ງຂໍຂ ນ້ທະບຽນ ດວ້ຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຂດັແຍ່ງໃຫ ້
ມໜີອ້ຍທີ່ ສຸດລະຫ່ວາງກຸ່ມສາສະໜາທີ່ ມແີລວ້ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກະຊວງພາຍໃນກ່າວວ່າ ກຸ່ມສາສະໜາ 
ຄຣສີຕຽນຈາໍນວນໜ ່ ງຖາມວ່າ ກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆ ທີ່ ປາດຖະໜາຢາກຂ ນ້ທະບຽນນັນ້ແມ່ນສາສະໜາຄຣສີຕຽນບ່ໍ. 
 
ໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສລີາວ ເຊິ່ ງແມ່ນກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ ສຸດອນັດບັສອງຮອງຈາກສາສະໜາພຸດ ໄດສ້ບືຕໍ່
ເຄື່ ອນໄຫວໃນຖານະທີ່ ເປນັຄນັຫົ່ ມໃຫແ້ກ່ບນັດາກຸ່ມສາສະໜາຄຣສີນກິາຍອື່ ນໆທງັໝດົທີ່ ໄດຂ້ ນ້ທະບຽນແລວ້ນອກເໜອື
ຈາກກຸຸ່ມໂບດກາໂຕລກິ ແລະ ໂບດເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ, ໃນຖານະທີ່ ເປນັຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາໄດລ້າຍງານວ່າ ການ
ຮອ້ງຂໍເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັການຍອມຮບັກຸ່ມສາສະໜາຄຣສີກຸ່ມໃໝ່ແມ່ນຫຍຸງ້ຍາກຫ າຍ. ມກຸ່ີມສາສະໜາທີ່ ບ່ໍທນັໄດຂ້ ນ້
ທະບຽນຫ າຍກຸ່ມ ລວມທງັໂບດພະເຍຊູຄຣສີ ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂາົໃນການຂໍຂ ນ້ທະບຽນຢ່າງເປນັ
ເອກະລາດຈາກໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ເນື່ ອງຈາກຄວາມເຊື່ ອໃນຫ ກັຄໍາສອນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ແຕ່ຄໍາຮອ້ງຂອງ
ພວກເຂາົຍງັຄງົຄາ້ງໄວຈ້ນົເຖງິທາ້ຍປ.ີ 
 



ລາວ 10 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ເຖງິວ່າກດົໝາຍຫາ້ມສະມາຊກິຂອງກຸ່ມສາສະໜາທີ່ ບ່ໍໄດຂ້ ນ້ທະບຽນກບັກະຊວງພາຍໃນ ຫ  ື ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ ແຕ່ກໍ່ ມສີະມາຊກິຂອງຫ າຍກຸ່ມລາຍງານວ່າ ພວກເຂາົໄດມ້ີ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວຢ່າງງຽບໆ ໂດຍບ່ໍມກີານແຊກແຊງໃດໆ. 
 
ຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງລາຍງານວ່າ ໄດມ້ເີຫດການຫ າຍເຫດການເກດີຂ ນ້ໃນທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວ 
ຂອ້ງກບັການຂໍອະນຸຍາດເດນີທາງ. ບຸກຄະລາກອນທາງສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງຖກືຈບັກຸມຄຸມຂງັ ເຖງິວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດເດນີທາງຢ່າງຖກືຕອ້ງ; ກລໍະນທີີ່ ເກດີຂ ນ້ທງັໝດົໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂພາຍໃນເວລາບ່ໍເທົ່ າໃດຊົ່ ວໂມງ ຫ ງັເກດີເຫດ 
ການ. ບຸກຄະລາກອນຜູໜ້ ່ ງຂອງໂບດເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ ເວົາ້ວ່າ ຖາ້ສະມາຊກິຜູໜ້ ່ ງຂອງໂບດຕອ້ງການເດນີທາງໄປ
ຕ່າງແຂວງ, ຜູກ່້ຽວຕອ້ງຍື່ ນຄໍາຮອ້ງເຖງິກະຊວງພາຍໃນລ່ວງໜາ້ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້
ແຂວງເສຍກ່ອນ ແລະ ຂັນ້ຕອນນີອ້າດໃຊເ້ວລາເຖງິ 20 ວນັ ກ່ອນທີ່ ຜູກ່້ຽວຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຄນົໜ ່ ງຂອງ
ກະຊວງພາຍໃນເວົາ້ວ່າ ກະຊວງພະຍາຍາມພຈິາລະນາອະນຸຍາດແຜນການເດນີທາງພາຍໃນ 10 ວນັ ແລະ ທາງກະຊວງຍງັ
ຊຸກຍູໃ້ຫກຸ່້ມສາສະໜາຕ່າງໆສົ່ ງແຜນການເດນີທາງປະຈາໍປຂີອງຕນົໃຫກ້ະຊວງ. 
 
ໃນເດອືນມນີາ ມບຸີກຄະລາກອນຂອງໂບດກາໂຕລກິຄນົໜ ່ ງໃນວຽງຈນັເວົາ້ວ່າ ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດລາຍງານວ່າ ໄດ ້
ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫໂ້ບດຂອງລາວໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍສາສະໜາເນື່ ອງໃນເທດສະການອສີເຕ ີ
(Easter) ໃນວນັທ ີ 1 ເມສາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຢຸ້ດບຸກຄະລາກອນໂບດຜູໜ້ ່ ງທີ່ ຈະເດນີທາງໃນ
ວນັທ ີ31 ມນີາ ເພື່ ອຈະເຂົາ້ຮ່ວມພທິດີັ່ ງກ່າວ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ບອກວ່າ ລາວສາມາດເດນີທາງໄດໃ້ນວນັທ ີ1 ເມສາ ເທົ່ ານັນ້. 
 
ຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ການສະຫ ອງເທດສະການຄຣສີມາສມຄີວາມທາ້ທາຍຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ
ກກັຂງັຊາວຄຣສີຕຽນຜູທ້ີ່ ກາໍລງັເດນີທາງໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກາໍສາສະໜາຢູ່ນອກພືນ້ທີ່ ປະຈາໍ
ຂອງພວກເຂາົ. ສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົໄດສ້ົ່ ງແຜນການເດນີທາງສໍາລບັງານເທດ 
ສະການຄຣສີມາສເຖງິໜ່ວຍງານລດັທຸກຂັນ້ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແຕ່ພວກເຂາົບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃດໆເລຍີ. 
 
ອງີຕາມວທິະຍຸເອເຊຍເສລ,ີ ໃນເດອືນທນັວາ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ແນວລາວສາ້ງຊາດທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງໄດເ້ວົາ້ວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດອ້ະນຸ 
ຍາດໃຫຊ້າວຄຣສີຕຽນຈດັພທິສີະຫ ອງເທດສະການຄຣສີມາສໃນໂບດຂອງພວກເຂາົ ຫ  ື ໃນເຮອືນຂອງບາດຫ ວງ ໂດຍມີ
ເງ ື່ອນໄຂວ່າ ພວກເຂາົຈະບ່ໍໃຫຄໍ້າສອນໃນລກັສະນະຕໍ່ ຕາ້ນລດັຖະບານ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງເຊືອ້
ເຊນີເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັ “ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.” ວທິະຍຸເອ
ເຊຍເສລ ີ ລາຍງານວ່າ ອງີຕາມໂບດຄຣສີຕຽນແຫ່ງໜ ່ ງທີ່ ວຽງຈນັ, ຊາວຄຣສີໄດຈ້ດັພທິສີະຫ ອງຄຣສີມາສໃນນະຄອນ 
ຫ ວງ ໂດຍມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ຮ່ວມເພື່ ອຮບັປະກນັ “ຄວາມປອດໄພ ທງັເປນັການປອ້ງກນັ.” 
 
ອງີຕາມຜູນ້າໍຂອງກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາມຸດສະລມິ, ຊາວມຸດສະລມິຍງັຄງົສບືຕໍ່ ເຮດັພທິສີກັກະລະບູຊາທີ່ ມດັສະຢດິສອງ
ແຫ່ງ ທີ່ ຍງັຄງົມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງມດັສະຢດິສອງແຫ່ງນີເ້ປນັພຽງໂບດອດິສລາມທີ່ ມພີາຍໃນ
ປະເທດ. ອງີຕາມສະມາຄມົຊາວມຸດສະລມິ, ຜູນ້າໍຂອງພວກເຂາົໄດພ້ບົປະກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງ
ແນວລາວສາ້ງຊາດຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ໄດຮ້ກັສາສາຍພວົພນັໃນການເຮດັວຽກຢ່າງມປີະສດິທພິາບກບັລດັຖະບານ. ລດັ 
ຖະບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຊ້າວມຸດສະລມິຈາກປະເທດໄທ ເຂົາ້ມາໃນປະເທດເພື່ ອໃຫຄໍ້າສອນຕາມສາສະໜາອດິສລາມ. 
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ໃນຂະນະທີ່ ກຸ່ມຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຜລີາຍງານວ່າ ມກີານແຊກແຊງພຽງເລກັນອ້ຍຈາກລດັຖະບານ, ລດັຖະບານຍງັຄງົສບືຕໍ່  
ກດີກັນ້ພວກເຂາົຈາກການປະຕບິດັຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ ດວ້ຍເຫດຜນົທີ່ ວ່າ ມນັເປນັຄວາມເຊື່ ອທີ່ ຫ າ້ຫ ງັ
, ເປນັອນັຕະລາຍ ຫ  ື ຜດິກດົໝາຍ ເຊັ່ ນການປະຕບິດັໃນບາງເຜົ່ າທີ່ ມກີານຂາ້ເດກັທີ່ ເກດີມາມຂໍີບ້ກົຜ່ອງທາງຮ່າຍກາຍ ຫ  ື
ການຝງັສບົຍາດພີ່ ນອ້ງໄວກ້ອ້ງເຮອືນເປນັຕົນ້. 
 
ຜູຕ້າງໜາ້ຊຸມຊນົສາສະໜາບາຮາຍໃນເຂດຕວົເມອືງ ລວມທງັນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຫ ວງພະບາງ 
ລາຍງານວ່າ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ພວກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ແມ່ນປະຕບິດັແບບ “ສະດວກສະບາຍ” ກບັຜູທ້ີ່ ປະຕບິດັຕາມຄວາມເຊື່ ອ
ຂອງສາສະໜາບາຮາຍ ແລະ ບ່ໍໄດແ້ຊກແຊງ ຫ  ືຈາໍກດັກດິຈະກາໍຂອງພວກເຂາົ. 
 
ຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາຄຣສີຕຽນເວົາ້ວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ບງັຄບັໃຊຂໍ້ຫ້າ້ມຊກັຊວນການປ່ຽນສາສະໜາໃນທີ່ ສາທາລະນະ. 
ກຸ່ມສາສະໜາຈາໍນວນໜື່ ງ ລວມທງັໂບດພະເຍຊູຄຣສີເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົອາໄສພຽງຄໍາເວົາ້ເທົ່ ານັນ້ເພື່ ອດ ງດູດສະມາຊກິໃໝ່. 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບທີ່ ກາໍນດົໃຫກ້ານເຄື່ ອນໄຫວ ຫ  ື ກດິຈະກາໍທີ່ ຈະດໍາເນນີຢູ່ນອກສາສະນະສະ 
ຖານ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນ ຫ  ືຈາກລະດບັທີ່ ສູງກ່ວານັນ້ກ່ອນ. 
 

ລດັຖະບານບງັຄບັໃຊຂໍ້ຫ້າ້ມຢ່າງເຄັ່ ງຂດັຕໍ່ ຄນົຕ່າງຊາດສໍາລບັການປຸກລະດມົໃຫປ່້ຽນສາສະໜາ. ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມ
ເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົຍນິດຕີອ້ນຮບັສະມາຊກິຕ່າງປະເທດມາຢຽ້ມຢາມປະເທດ ແຕ່ຈາໍເປນັຕອ້ງລະມດັລະວງັກ່ຽວກບັປະເພດ
ກດິຈະກາໍທີ່ ຊາວຕ່າງຊາດຈະເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ. ໂບດພະເຍຊູຄຣສີ ໄດມ້ຂໍີຕ້ກົລງົຮ່ວມກບັກະຊວງພາຍໃນ ເຊິ່ ງອະນຸຍາດໃຫຜູ້ ້
ສອນສາສະໜາ (ມດິເຊນິນະຣ)ີ ເຂົາ້ມາໃນປະເທດສອງຄນົ ແຕ່ພວກເຂາົໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫສ້ອນພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້ 
ແລະ ພວກເຂາົບ່ໍສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສນົທະນາທາງສາສະໜາ. 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສບືຕໍ່ ຄວບຄຸມການນໍາເຂົາ້ສື່ /ຕໍາລາທາງສາສະໜາ ແຕ່ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມເວົາ້ວ່າພວກເຂາົສາມາດຄົນ້ຫາຕໍາລາ 
ແລະ ເອກະສານທາງສາສະໜາທງັໝດົຜ່ານທາງອອນລາຍ ເພາະສະນັນ້ພວກເຂາົບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງສນັຫາການອະນຸຍາດຈາກ
ລດັຖະບານ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກະຊວງພາຍໃນເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົໄດປ້ະສານງານກບັກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ເພື່ ອທບົທວນຕໍາລາທີ່ ນາໍ
ເຂົາ້ມາ ເພື່ ອຊ່ວຍຮບັປະກນັວ່າມນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມເຊື່ ອຄວາມສດັທາຂອງອງົກອນ. 
 
ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມລາຍງານວ່າພວກເຂາົປະເຊນີກບັບນັຫາໃນການສາ້ງສາສະນະສະຖານ (ທີ່ ສກັກະລະບູຊາ). ບຸກຄະ 
ລາກອນຄນົໜ ່ ງຂອງໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວເວົາ້ວ່າ ມໂີບດຂອງຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ປະມານ 600 
ແຫ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ. ລາວເວົາ້ວ່າ ໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວມຫີ າຍກ່ວາ 1,000 ໂບດ “ທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ” ທີ່ ມີ
ການປະຕບິດັພທິສີກັກະລະບູຊາຢູ່ໃນເຮອືນ, ສ່ວນໜ ່ ງກໍ່ ເນື່ ອງມາຈາກຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການໄດຮ້ບັອະນຸຍາດກໍ່ ສາ້ງຈາກ 
ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ. ບຸກຄະລະກອນຂອງໂບດກາໂຕລກິເວົາ້ວ່າ ໂບດຂອງພວກເຂາົພບົກບັຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນ
ການກໍ່ ສາ້ງໂບດເຊັ່ ນກນັ. ໃນລະຫ່ວາງປ,ີ ໂບດໄດຂໍ້ອະນຸຍາດເພື່ ອສາ້ງໂບດໃນຫ າຍບາ້ນ ແຕ່ກໍ່ ໄດຮ້ບັພຽງຄໍາຕອບແບບ
ຄຸມເຄອືບ່ໍຈະແຈງ້. ກມົສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ສບືຕໍ່ ຊຸກຍູໃ້ຫສ້າ້ງໂບດດວ້ຍໂຄງສາ້ງທີ່ ຖກືກາໍນດົໄວ ້
ເພື່ ອປ່ຽນແທນໂບດເຮອືນໃນເວລາທີ່ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ.້ 
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໃນຫ າຍພືນ້ທີ່ ພຈິາລະນາວ່າ ກຸ່ມທີ່ ຈດັຕັງ້ພທິບູີຊາໃນເຮອືນແມ່ນການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ບອກ
ພວກຊາວບາ້ນວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງຂໍໍອະນຸຍາດເພື່ ອທີ່ ຈະເຮດັພທິບູີຊາໃນເຮອືນ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ກຸ່ມຊາວຄຣສິຈາໍນວນໜ ່ ງ
ເວົາ້ວ່າ  ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໃນຫ າຍພືນ້ທີ່ ພຈິາລະນາວ່າ ກຸ່ມທີ່ ຈດັຕັງ້ພທິບູີຊາໃນເຮອືນແມ່ນການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍ  
ເຖງິວ່າຈະເປນັການປະຕບິດັທີ່ ມກີານອະນຸຍາດແລວ້ກໍ່ ຕາມ. ຜູຕ້າງໜາ້ກຸ່ມສາສະໜາເວົາ້ວ່າ ຂັນ້ຕອນການອະນຸຍາດກໍ່ ສາ້ງ
ສາສະນະສະຖານເລີມ້ຕົນ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຈາກນັນ້ຈາໍເປນັຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດແມ່ນ
ການອະນຸຍາດຈາກສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນຂັນ້ສູນກາງ. ກຸ່ມຄຣສິຕຽນຈາໍນວນໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ 
ລດັຖະບານຈະບ່ໍອອກໃບອະນຸຍາດໃຫແ້ກ່ການສາ້ງໂບດໃໝ່ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດນ້າໍໃຊຂ້ະບວນການເພື່ ອຂດັ 
ຂວາງການກໍ່ ສາ້ງໂບດໃໝ່. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ມລີາຍງານວ່າ ມໜ່ີວຍງານໄດໃ້ຫອ້ະນຸຍາດການກໍ່ ສາ້ງໂບດໃໝ່ຈາໍນວນໜ ່ ງ 
ເຊັ່ ນ: ໃນຕວົເມອືງຂອງເມອືງວງັວຽງ ແລະ ໃນແຂວງອດັຕະປ.ື 
 
ຜູນ້າໍສາສະໜາຫ າຍຄນົເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົຍງັສບືຕໍ່ ປະເຊນີກບັປະສບົການແຫ່ງຄວາມຫ າ້ຊາ້ ແລະ ແກ່ຍາວໃນການໄດຮ້ບັ
ອະນຸຍາດສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງໂບດໃໝ່, ແລະ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ພວກເຂາົມກັຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄໍາຕອບຕໍ່ ການສະເໜຂີອງພວກ
ເຂາົ. ຜູນ້າໍສາສະໜາບາງກຸ່ມເວົາ້ວ່າ ດໍາລດັເລກທ ີ315 ບ່ໍມຂໍີແ້ນະນໍາທີ່ ຈະແຈງ້ ຫ  ື ກໍານດົເວລາທີ່ ແນ່ນອນສໍາລບັການ
ກໍ່ ສາ້ງອາຄານສາສະນະສະຖານ. ບຸກຄະລາກອນສາສະໜາຄຣສິຕຽນຄນົໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ລດັຖະບານໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຫ າ້ຊາ້
ຂອງລະບບົລດັຖະການເທົ່ າທີ່ ສາມາດເຮດັໄດ ້ ເພື່ ອຢຸດຕກິານກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ເພື່ ອບ່ໍໃຫກຸ່້ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍມກີານຂະ 
ຫຍາຍຕວົ. ອງີຕາມປະທານຄະນະກາໍມາທກິານບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄວາມຫ າ້ຊາ້ຫ າຍຢ່າງ
ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການກໍ່ ສາ້ງ, ຫ  ືໃນບາງກລໍະນແີມ່ນມບີາງກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຊາວຄຣສິຕຽນ
ຕອ້ງການຢາກສາ້ງໂບດຈາໍນວນສອງ ຫ  ື ສາມຫ ງັໃນບາ້ນຂອງພວກເຂາົ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຈີາໍນວນໂບດຫ າຍກ່ວາທີ່ ທາງໜ່
ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊື່ ອວ່າເປນັຈາໍນວນໂບດທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັສໍາລບັຊາວຄຣສິ. 
 
ໃນຊ່ວງທາ້ຍປ,ີ ໂບດກາໂຕລກິໄດສ້ບືຕໍ່ ປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັແຜນການຂອງຕນົກບັສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດເພື່ ອສໍາຫ ວດ
ຄນືເນືອ້ທີ່ ດນິທີ່ ຕດິກບັໂບດກາໂຕລກິ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງເນືອ້ທີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວເຄຍີຖກືຄອບຄອງໂດຍໂບດ
ໃນສະໄໝກ່ອນພກັຄອມມູນດິຈະກາໍອໍານາດໃນປ ີ 1975. ໂບດກາໂຕລກິ ໄດພ້ະຍາຍາມທວງຄນືການຄອບຄອງທີ່ ດນິ
ຕອນດັ່ ງກ່າວມາຕັງ້ແຕ່ປ ີ 2001. ໃນເດອືນພະຈກິ 2017, ລດັຖະບານໄດປ້ະກາດແຜນການສາ້ງໂຮງຮຽນຫ ງັໜ ່ ງໃສ່ດນິ
ຕອນດັ່ ງກ່າວດວ້ຍທ ນຊ່ວຍເຫ ອືຈາກປະເທດຈນີ ແລະ ບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫທ້າງໂບດຮູກ່້ຽວກບັແຜນການກໍ່ ສາ້ງດັ່ ງກ່າວ. 
 
ອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາ, ບ່ໍມຫີ ກັສູດສາສະໜາພຸດຖກືສອນໃນຖານະທີ່ ເປນັວຊິາສາສະໜາໃນໂຮງ 
ຮຽນຂອງລດັ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານໄດສ້ະໜບັສະໜນູການສອນວທິປີະຕບິດັຕາມສາສະໜາພຸດໃນໂຮງຮຽນ 
ໃນຖານະທີ່ ເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງວດັທະນາທໍາຂອງຊາດ. ການຮຽນທາງດາ້ນວດັທະນາທໍາພາກບງັຄບັແມ່ນລວມມບີດົຮຽນທີ່
ສອນໃນວດັຂອງສາສະໜາພຸດ ແລະ ເພື່ ອການຮຽນຮູກ່້ອນໄປເຖງິຊັນ້ທີ່ ສູງຂ ນ້ ໜ່ວຍງານການສ ກສາກາໍນດົວ່າ ນກັ ຮຽນ
ທຸກຄນົຕອ້ງຮູຈ້ກັການໄຫວພ້ຣະໃນວດັຂອງສາສະໜາພຸດ. ນກັຮຽນທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນລາຍງານວ່າ ພວກຕນົ
ຮູສ້ ກບ່ໍສະບາຍໃຈກບັຂໍກ້າໍນດົດັ່ ງກ່າວ. ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກລິາເວົາ້ວ່າ ກະຊວງອະນຸຍາດໃຫພ່ໍ້ແມ່ຜູປ້ກົຄອງຍາ້ຍລູກ
ຂອງພວກເຂາົອອກໄປຈາກຫອ້ງໄດ ້ ຖາ້ວ່າພວກເຂາົຫາກບ່ໍພໍໃຈກບັແຜນງານດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນຫ າຍແຂວງ 
ບດົຮຽນທີ່ ສອນກ່ຽວກບັສາສະໜາພຸດຍງັຄງົຖເືປນັວຊິາພາກບງັຄບັທີ່ ນກັຮຽນຕອ້ງໄດຜ່້ານ ເພື່ ອທີ່ ຈະກາ້ວຂ ນ້ສູ່ຊັນ້ທີ່ ສູງກ່
ວາ. ເລື່ ອງນີເ້ປນັຄວາມຈງິແທ ້ໆ  ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືນ້ທີ່ ທີ່ ວດັໄດສ້ະໜອງການສ ກສາໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ ເນື່ ອງຈາກວ່າ
ລດັຖະບານບ່ໍສາມາດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນໂຮງຮຽນຂອງລດັໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ. ໂຮງຮຽນເອກະຊນົຈາໍນວນຫ າຍ 
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ມຄີວາມສໍາພນັກບັກຸ່ມສາສະໜາທີ່ ມໃີນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ຍອມຮບັເອາົນກັຮຽນຈາກທຸກໆນກິາຍຂອງທຸກໆສາສະໜາ. 
 
ໂດຍການໄດຮ້ບັອະນຸຍາດລ່ວງໜາ້ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົທີ່ ວ່າ ບ່ໍມກີານຊກັຊວນການປ່ຽນແປງສາສະໜາ, ໜ່ວຍງານຂອງລດັຖະ 
ບານໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຊ້າວຄຣສິຕຽນທງັຄນົລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດ ຈດັງານສະແດງດນົຕຣກ່ີຽວກບັສາສະໜາໃນພືນ້ທີ່ ສາທາ 
ລະນະ ໃນທີ່ ກາງແຈງ້ ເຊິ່ ງປນີີກ້ໍ່ ເປນັປທີສີອງຕດິຕໍ່ ກນັແລວ້. ໃນງານເທດສະການດນົຕຣວີຽງຈນັ ອນິເຕເີນເຊນີແນລ ກອສ
ເປລມວິຊກິ ເຟສຕວີອລ (Vientiane International Gospel Music Festival) ທີ່ ຖກືຈດັຂ ນ້ໃນວນັທ ີ 2-4 
ພະຈກິ ທີ່ ສູນການຄາ້ວຽງຈນັເຊນັເຕ ີ ໄດມ້ກີານສະແດງຂອງສລີະປນິ ແລະ ວງົດນົຕຣຈີາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດເວົາ້ວ່າ ລດັຖະບານໄດບ້ອກຜູຈ້ດັງານສະແດງດນົຕຣີ
ດັ່ ງກ່າວວ່າ ນັນ້ເປນັຄັງ້ສຸດທາ້ຍທີ່ ພວກເຂາົຈະໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫຈ້ດັງານເທດສະການດນົຕຣ.ີ ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ບຸກຄະລາ
ກອນໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວເວົາ້ວ່າ ຄໍາສບັ “gospel” ບ່ໍໄດຖ້ກືແປເປນັພາສາລາວ ແລະ ຄໍາສບັດັ່ ງກ່າວພຽງ
ແຕ່ປາກດົໃນເອກະສານທີ່ ເປນັພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້. 
 
ບາດຫ ວງສາສະໜາຄຣສິຄນົໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ໃນບາງກລໍະນ ີເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຂັນ້ແຂວງໄດສ້ບືຕໍ່ ບອກຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາບ່ໍໃຫລ້າຍ
ງານຂໍຂ້ອ້ງໃຈຕໍ່ ກບັຊາວຕ່າງຊາດ ເພື່ ອຫ ກີລຽ້ງການເຜຍີແຜ່ທີ່ ບ່ໍເພິ່ ງປາດຖະໜາ. ລາວກ່າວຕື່ ມວ່າ ໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວ
ປະເສດີບ່ໍຕອ້ງການສາ້ງຄວາມອບັອາຍໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ແລະ ທໍາລາຍຄວາມສໍາພນັທີ່ ຂອ້ນຂາ້ງເຂັມ້ແຂງ ສະນັນ້ທາງໂບດ
ຈ ່ ງເລອືກທີ່ ຈະບ່ໍເຜຍີແຜ່ເຫດການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ. ບຸກຄະລາກອນທາງສາສະໜາຄນົໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ 
ລດັຖະບານໄດຕ້ໍ່ ວ່າກຸ່ມສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງທີ່ ເຜຍີແຜ່ຂໍຂ້ອ້ງໃຈ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫປ້ະເທດຕອ້ງມພີາບພດົທີ່ ບ່ໍດ.ີ ອງີຕາມກຸ່ມ
ສາສະໜາ, ໃນບາງກລໍະນ ີ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດພ້ະຍາຍາມກດີກັນ້ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ເຄຍີຖກືຈບັກຸມ, ຂບັໄລ່, ລງົໂທດ, ຖກື
ປະຕບິດັຕໍ່ ແບບບ່ໍເປນັທໍາ ຫ  ື ບ່ໍດັ່ ງນັນ້ກໍ່ ເຄຍີເປນັຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການລ່ວງລະເມດີ ເນື່ ອງຈາກຄວາມເຊື່ ອທາງສາສະ
ໜາ ໃຫຫ່້າງອອກຈາກສາຍຕາຂອງນກັສງັເກດການຕ່າງປະເທດ. 
 
ບຸກຄະລາກອນຄນົໜ ່ ງຂອງໂບດກາໂຕລກິເວົາ້ວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາກາໂຕລກິ ໄດຮ້ບັການເລື່ ອນຂັນ້ທີ່
ຊາ້ກ່ວາເພື່ ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂາົຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາພຸດ ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງລະມດັລະວງັຕນົເອງບ່ໍໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເຫນັເວ 
ລາທີ່ ພວກເຂາົເຂົາ້ຮ່ວມພທິໃີນໂບດ. ກຸ່ມສາສະໜາອື່ ນໆສງັເກດເຫນັວ່າ ມນັເປນັເລື່ ອງຍາກສໍາລບັສະມາຊກິໂບດທີ່ ຈະເຂົາ້
ຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານລດັຖະບານ ຫ  ື ຈະໄດເ້ລື່ ອນຕາໍແໜ່ງໃນຂັນ້ທີ່ ສູງຂ ນ້ ຫ  ື ຈະໄດກ້າຍເປນັນາຍບາ້ນ. ກຸ່ມສາສະໜາ ຈາໍ
ນວນໜ ່ ງລະບຸວ່າ ພວກເຂາົຮູວ່້າບ່ໍມກີານເປດີໂອກາດໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊາວພຸດ ຫ  ື ບ່ໍແມ່ນຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາ ຜີ
ໄດດໍ້າລງົຕາໍແໜ່ງຂັນ້ສູງໃນຂັນ້ແຂວງ ຫ  ື ຂັນ້ສູນກາງ, ເຖງິແມ່ນວ່າ ບຸກຄະລາກອນຂອງສາສະໜາບາຮາຍຄນົໜ ່ ງໄດເ້ວົາ້
ວ່າ ມຜູີທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາບາຮາຍສາມຄນົເປນັນາຍບາ້ນ. 
 
ບຸກຄະລາກອນທາງສາສະໜາຈາໍນວນໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ໃນລະຫ່ວາງປ,ີ ມຊີາຍຄນົໜ ່ ງທີ່ ມບີນັຫາສຸຂະພາບຈດິໄດເ້ປນັເຫດໃຫ ້
ເກດີການຢຸດສະງກັທງັໝດົ ໃນບາ້ນແຫ່ງໜ ່ ງ. ເຈ ົ ້າ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຕ້ໍ່ ວ່າກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຕໍ່ ກບັເຫດການຢຸດສະ
ງກັດັ່ ງກ່າວ ໂດຍກ່າວຫາວ່າຊາຍຄນົນັນ້ແມ່ນສະມາຊກິຂອງໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ແລະ ໂບດເຊເວນັເດ ແອດັ
ເວນັຕສີ ເຖງິແມ່ນວ່າລາວບ່ໍແມ່ນສະມາຊກິທີ່ ໄດມ້ກີານລງົທະບຽນຂອງໂບດກໍ່ ຕາມ. ບຸກຄະລາກອນສາສະໜາຜູອ້ື່ ນໆ
ກ່າວວ່າ ໃນເວລານັນ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນໄດນ້າໍໃຊສ້າສະໜາເປນັແກະຮບັບາບສໍາລບັບນັຫາການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ຫ  ື ບນັ 
ຫາອື່ ນໆທີ່ ເກດີຂ ນ້ໃນຄອບຄວົ. 



ລາວ 14 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ໃນການຈດັການກບັຂໍຂ້ດັແຍ່ງໃນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາທາງສາສະໜາ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງພາຍໃນໄດລ້າຍ
ງານວ່າ ກ່ອນອື່ ນໝດົ ພວກເຂາົຕອ້ງລໍຖາ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນແກໄ້ຂບນັຫາໂດຍພວກເຂາົເອງກ່ອນ ຈາກນັນ້ຈ  ່ ງເຂົາ້ຮ່ວມນາໍ. 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຄນົໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ກະຊວງບ່ໍມຊີບັພະຍາກອນພຽງພໍເພື່ ອແກໄ້ຂທຸກໆຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ເກດີຂ ນ້. 
 
ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນລະບຸວ່າ ພວກຕນົໄດສ້ບືຕໍ່ ລງົຢຽ້ມຢາມເຂດພືນ້ທີ່  ບ່ອນທີ່ ມກີານລະ 
ເມດີສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ແລະ ມລີາຍງານວ່າ ໄດມ້ກີານແນະນາໍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະ 
ບານ ແລະ ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນເວົາ້ວ່າພວກເຂາົເດນີ 
ທາງອອກນອກນະຄອນຫ ວງເປນັປະຈາໍ ເພື່ ອຊຸກຍູບ້ນັດາກຸ່ມສາສະໜາໃຫປ້ະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງຕນົໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍຂອງປະເທດ. ພວກເຂາົຍງັໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອອະທ ິ
ບາຍກ່ຽວກບັພນັທະຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ພາຍໃຕລ້ດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກ່ຽວກບັສດິທໃິນການເຊື່ ອຖ ື ຫ  ື ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະໜາ. 
ໃນລະຫ່ວາງກອງປະຊຸມເຫ ົ່ ານີ,້ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູນກາງໄດຈ້ດັການຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ເຈົາ້
ໜາ້ທີ່ ພະແນກພາຍໃນແຂວງ ກ່ຽວກບັດໍາລດັເລກທ ີ315 ແລະ ກດົໝາຍຄວບຄຸມສາສະໜາ ແລະ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວ ິ
ຊາການຮ່ວມກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບນັດາຜູນ້າໍສາສະໜາ ເພື່ ອທບົທວນຫ ກັຄໍາສອນພືນ້ຖານຂອງສາສະໜາພຸດ, 
ສາສະໜາຄຣສິຕຽນ, ສາສະໜາບາຮາຍ ແລະ ສາສະໜາອສິລາມ. ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍ
ຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ອງົການໜ ່ ງ, ກະຊວງພາຍໃນໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການຂ ນ້ 7 ຄັງ້ ໃນ 6 ແຂວງ ໃນລະຫ່ວາງປ ີເຊິ່ ງ
ມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມເປນັຈາໍນວນເກອືບ 400 ຄນົ ລວມທງັກອງປະຊຸມວຊິາການເປນັເວລາ 4 ວນັທີ່ ຈດັຂ ນ້ໃນແຂວງບໍລ ິ
ຄໍາໄຊ ໃນເດອືນຕຸລາ. ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມວຊິາການຂ ນ້ 7 ຄັງ້ໃນ 4 ແຂວງ ເຊິ່ ງມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ
ຫ າຍກ່ວາ 250 ຄນົ. ລດັຖະບານໄດສ້ະໜບັສະໜນູງບົປະມານໂດຍກງົໃຫແ້ກ່ການຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການໜ ່ ງຄັງ້ ແລະ 
ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ໄດປ້ະກອບທ ນຈາໍນວນໜ ່ ງສໍາລບັການຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມວຊິາ
ການເປນັການເປດີເວທໃີຫແ້ກ່ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດໄດອ້ະທບິາຍກ່ຽວກບັຂໍກ້າໍນດົຂອງດໍາລດັ
ເລກທ ີ 315 ແລະ ໄດຮ້ບັຟງັກ່ຽວກບັບນັຫາ ແລະ ຄວາມທາ້ທາຍທີ່ ກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍປະເຊນີພາຍໃຕດໍ້າລດັດັ່ ງ 
ກ່າວ ແລະ ບດົບນັຍດັຂອງກດົໝາຍອື່ ນໆ. 
 
ໂດຍການຮ່ວມມກືບັສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂ ນ້ກບັລດັຖະບານ ອງົການໜ ່ ງ ໄດສ້ບືຕໍ່ ຈດັ 
ຝ ກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາໃນທອ້ງຖິ່ ນຕະຫ ອດປ.ີ ການຝ ກອບົຮມົໄດຖ້ກື
ອອກແບບເພື່ ອຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ແລະ ຜູນ້າໍສາສະໜາມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກດົໝາຍ ແລະ ເຂົາ້ໃຈເຊິ່ ງກນັແລະກນັ
ຫ າຍຂ ນ້. 
 
ໃນເດອືນຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຈ້ດັກອງປະຊຸວຊິາການເປນັເວລາ 3 ວນັ ເຊິ່ ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະກອບມບຸີກຄະລາກອນ
ຈາກສີ່ ອງົກອນສາສະໜາທີ່ ເປນັທີ່ ຮບັຮູໂ້ດຍລດັຖະບານ ແລະ ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົຈາກ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ. ອງົ
ກອນສາສະໜາໄດນ້າໍສະເໜກ່ີຽວກບັຄວາມເຊື່ ອຂອງຕນົ ລວມທງັການບໍລຫິານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ ປະເທດ, ໃນ
ຂະນະທີ່  ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໄດປ້ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັດໍາລດັໃໝ່. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, 
ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົແຂວງກໍ່ ໄດມ້ໂີອກາດຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ ກບັບຸກຄະລາກອນຂອງອງົກອນສາສະໜາ. 
 



ລາວ 15 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ກຸ່ມສາສະໜາທີ່ ເປນັທີ່ ຍອມຮບັຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດສ້ບືຕໍ່ ພມິ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍດໍາລດັ ແລະ 
ຂໍແ້ນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ. 
 
ໂບດພະເຍຊູຄຣສິ ໄດຈ້ດັການເດນີທາງໄປທດັສະນະສ ກສາທີ່ ລດັຢູທາ (Utah) ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ ສໍາລບັເຈົາ້
ໜາ້ທີ່ ລດັຖະບານ. ການເດນີທາງດັ່ ງກ່າວ ແລະ ການເດນີທາງອື່ ນໆທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັນີ ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ. 
 
ພາກທ ີIII. ສະຖານະການຂອງຄວາມເຄາົລບົໃນສງັຄມົຕ່ໍກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ 
 
ແຫ ່ ງຂ່າວຄຣສິຕຽນລາຍງານວ່າ ມເີຫດການເຄັ່ ງຕ ງທາງສາສະໜາເກດີຂ ນ້ໃນບາ້ນ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຕອບໂຕກ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກຸ່ມຄນົທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຄຣສີຕຽນ ຫ  ືຄວາມຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ
ຊບັພະຍາກອນຂອງບາ້ນ. ບຸກຄະລາກອນທາງສາສະໜາຄນົໜ ່ ງກ່າວວ່າ ຄນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນບາ້ນ ບ່ໍຄ່ອຍຮູກ່້ຽວກບັດໍາ
ລດັ 315 ແລະ ຜູນ້ໍາຂອງບາ້ນກໍ່ ບ່ໍໄດສ້ະໜບັສະໜນູສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ. ໂບດຄຣສິຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ ສງັ 
ເກດວ່າ ຍງັຄງົສບືຕໍ່ ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງໃນພາກໃຕຂ້ອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ ບຸກຄະລາກອນຂອງໂບດໄດໃ້ຫຮູ້ວ່້າ ຊາວບາ້ນໃນທອ້ງ 
ຖິ່ ນຍງັສບືຕໍ່ ບ່ໍໃຫກ້ານຕອ້ນຮບັໂບດຂອງພວກເຂາົ ແລະ ຖວ່ືາ “ເປນັສາສະໜາຂອງຕ່າງປະເທດ.” ຜູນ້າໍສາສະໜາຈາໍນວນ
ໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ການເຂົາ້ໃຈຜດິຍງັຄງົສບືຕໍ່ ເກດີຂ ນ້ ເຊິ່ ງພວກເຂາົເວົາ້ວ່າ ເຫດນີແ້ມ່ນເນື່ ອງຈາກລະດບັການສ ກສາທີ່ ຕໍ່ າໃນເຂດ
ຮ່າງໄກສອກຫ ກີຂອງປະເທດ. ໃນບາງກລໍະນ,ີ ພວກຊາວບາ້ນໄດຂ້ົ່ ມຂູ່ທີ່ ຈະຂບັໄລ່ຜູນ້ບັຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນອອກຈາກ
ບາ້ນ ຖາ້ວາພວກເຂາົຫາກບ່ໍປະຖິມ້ຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂາົ, ຫ  ື ມກີານສະເໜທີີ່ ຈະຈ່າຍເງນິໃຫພ້ວກເຂາົເພື່ ອປະຖິມ້
ສາສະໜາຂອງພວກເຂາົ. ໃນຫ າຍບາ້ນ, ຂໍຂ້ດັແຍ່ງທງັໝດົ (ລວມທງັຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງສາສະໜາ) ໄດຖ້ກືແກໄ້ຂໂດຍຄະນະ
ກາໍມະການບາ້ນ ໂດຍບ່ໍມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫ ວດ ຫ  ືພະນກັງານລດັເຂົາ້ມາກ່ຽວຂອ້ງ. ຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະໜາຄຣສິຕຽນເວົາ້ວ່າ ຂະ 
ບວນການແກໄ້ຂດັ່ ງກ່າວມກັຈະລງົເອຍີດວ້ຍການປະນປິະນອມ ເຊັ່ ນການຊຸກຍູໃ້ຫຊ້າວຄຣສິຕຽນສະໜບັສະໜນູຊາວພຸດ 
ຫ  ືຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາຜໃີນທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍບ່ໍຈາໍເປນັຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມນາໍພວກເຂາົ.  
 
ຜູທ້ີ່ ຖສືາສະໜາຄຣສິຕຽນຈາໍນວນໜ ່ ງເວົາ້ວ່າ ພທິກີານຝງັສບົຍງັຄງົເປນັບນັຫາຕະຫ ອດປ.ີ ຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາຜຈີາໍນວນ
ໜ ່ ງຍງັຄງົສບືຕໍ່ ກງັວນົກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຂອງຊາວຄຣສີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຝງັສບົຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບາ້ນ ຫ  ື
ໃນບໍລເິວນໃກຄ້ຽງ ໂດຍທີ່ ພວກເຂາົເຊື່ ອວ່າ ວນິຍານຜູທ້ີ່ ຕາຍໄປຈະນາໍຄວາມແຕກແຍກມາສູ່ບາ້ນ ແລະ ຈະຂດັແຍ່ງກບັ
ຜບີາ້ນ ເພາະສບົຂອງຜູຕ້າຍບ່ໍໄດຖ້ກືເຜາົ. ໃນເຂດຊນົນະບດົຈາໍນວນໜ ່ ງ, ຊາວຄຣສິຕຽນເວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸ 
ຍາດໃຫນ້າໍໃຊປ່້າຊາ້ສາທາລະນະ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັສນັດນິເພື່ ອນາໍໃຊເ້ປນັປ່າຊາ້ທີ່ ແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ສະນັນ້ພວກ
ເຂາົຈາໍເປນັຕອ້ງຫນັໄປເພິ່ ງພາການຝງັສບົຜູເ້ສຍຊວີດິໃນສວນ ຫ  ືເດີ່ ນຫ ງັບາ້ນແທນ. 
 
ອງີຕາມບຸກຄະລາກອນຂອງໂບດຄຣສິຕຽນຄນົໜ ່ ງ, ຂໍຂ້ດັແຍ່ງລະຫ່ວາງຊາວຄຣສີ ແລະ ຜູທ້ີ່ ນບັຖສືາສະໜາຜ ີ ຍງັຄງົສບື 
ຕໍ່ , ໂດຍມລີາຍງານວ່າ ມກີານຜດິຂອ້ງຕອ້ງຖຽງກນັລະຫ່ວາງຄອບຄວົ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫມ້ກີານສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ື ທໍາ
ລາຍຫໍຜ.ີ ຜູເ້ຖົາ້ຜູແ້ກ່ທີ່ ນບັຖສືາສະໜາຜເີວົາ້ວ່າ ພວກເຂາົຄດັຄາ້ນສະມາຊກິຄອບຄວົຜູໜຸ່້ມນອ້ຍຂອງພວກເຂາົ ທີ່ ຫນັໄປ
ຍອມຮບັເອາົຄວາມເຊື່ ອທີ່ ບ່ໍແມ່ນສາສະໜາຜ ີແລະ ພວກເຂາົຖກືຄຸກຄາມດວ້ຍວທິກີານຕ່າງໆ ລວມທງັການເຂົາ້ແຊກແຂງ
ຂອງທາງພາກລດັ. 
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

 
ມໂີຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ ໂຮງຮຽນສອນພາສາອງັກດິຫ າຍແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກກຸ່ມສາສະໜານກິາຍ
ຕ່າງໆໃນຕ່າງປະເທດ. ມເີດກັຊາຍຫ າຍຄນົໄດຮ້ບັການສດິສອນແນະນາໍໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ວຊິາອື່ ນໆໃນວດັຂອງສາ
ສະໜາພຸດ ເຊິ່ ງຍງັຄງົສບືຕໍ່ ມບີດົບາດທາງດາ້ນການສດິສອນແບບດັງ້ເດມີໃນບນັດາຊຸມຊນົນອ້ຍ ບ່ອນທີ່ ການສ ກສາໃນລະ 
ບບົມຢ່ີາງຈາໍກດັ ຫ  ືບ່ໍມເີລຍີ. ວທິະຍາໄລສງົ ສອງແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສ ກສາສງົຂອງສາສະໜາພຸດໄດສ້ະ   ໜ
ອງການຝ ກອບົຮມົທາງສາສະໜາໃຫແ້ກ່ເດກັ ແລະ ຜູໃ້ຫຍ່. ສາສະໜາຄຣສິຕຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂບດຄຣສິຕະຈກັ
ຂ່າວປະເສດີລາວ ແລະ ເຊເວນັເດ ແອດັເວນັຕສີ ໄດໃ້ຫກ້ານສ ກສາທາງສາສະໜາແກ່ເດກັນອ້ຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ກຸ່ມສາ
ສະໜາບາຮາຍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການຝ ກອບົຮມົທາງສາສະໜາສໍາລບັສະມາຊກິທີ່ ເປນັເດກັນອ້ຍ ແລະ ຊາວໜຸຸ່ມ. ໂບດກາໂຕລກິ 
ໄດເ້ປີດໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ສໍາລບັນກັຮຽນທີ່ ມໃີບປະກາດມດັທະຍມົສ ກສາ. ໃນຂະນະທີ່ ຊຸມຊນົ
ມຸດສະລມິໄດສ້ະໜອງການຝ ກອບົຮມົທາງການສ ກສາທີ່ ຈາໍກດັ. 
 
ສະມາຊກິຂອງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຈາໍນວນໜ ່ ງທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວພນັກບັສະຫະລດັອາເມລກິາໃນສະໄໝສງົຄາມຫວຽດນາມເວົາ້ວ່າ
ພວກເຂາົຮູສ້  ກວ່າ ຖກືປະປ່ອຍໂດຍສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ພວກເຂາົປະຕເິສດສາສະໜາຄຣສິຕຽນ ເຊິ່ ງພວກເຂາົມີ
ມຸມມອງວ່າແມ່ນສາສະໜາຂອງອາເມລກິາ, ແລະ ມຫີ າຍກລໍະນໃີນຊຸມປຕີໍ່ ໆມາ ມຈີາໍນວນໜ ່ ງໄດຫ້ນັຄນືໄປສູ່ສາສະໜາຜີ
ທີ່ ເປນັຮາກເຫງ ົາ້ຂອງພວກເຂາົ. ມລີາຍງານວ່າ ຄວາມຮູສ້ ກນີຍ້ງັຄງົສບືຕໍ່ ສາ້ງບນັຫາໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ບ່ອນທີ່
ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າເຫ ົ່ ານີສ້າ້ງຄວາມກດົດນັໃຫຊ້າວຄຣສິຕຽນປະຖິມ້ສາສະໜາຂອງພວກເຂາົ ລວມທງັຄນົໃນຄອບຄວົຂອງພວກ
ເຂາົ ແລະ ເພື່ ອນບາ້ນ. 
 
ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມລະບຸວ່າ ພວກເຂາົໄດໃ້ຫກ້ານບໍລຈິາກພາຍຫ ງັທີ່ ສນັເຂື່ ອນພງັທີ່ ແຂວງອດັຕະປ ື ໃນເດອືນກລໍະກດົ 
ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີນໍາ້ຖວ້ມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊາວບາ້ນສູນເສຍບ່ອນຢູ່ອາໄສ. 
 
ພາກທ ີIV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວຂອງລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລກິາ 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລກິາໄດມ້ກີານພບົປະຢ່າງເປນັປກົກະຕກິບັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຖະບານໃນຫ າຍລະດບັ
ເພື່ ອປ ກສາຫາລປືະເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ແລະ ການປບັປຸງບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ດໍາລດັທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງ ລວມທງັປະເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັປ ີ 2016 ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າບນັດານຕິກິາໍເຫ ົ່ ານັນ້ສອດ 
ຄ່ອງກບັມາດຕະຖານສດິທມິະນຸດສາກນົ. ໃນການພບົປະແລກປ່ຽນຢ່າງເປນັປະຈາໍກບັກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງ 
ປະເທດ, ຄະນະກາໍມາທກິານບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ສາສະໜາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກມົສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວ
ສາ້ງຊາດ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູໄດປ້ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັຄວາມຈາໍເປນັສໍາລບັການແກໄ້ຂຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເໝາະສມົ
ຕໍ່ ບນັຫາສະເພາະຂອງການລ່ວງລະເມດີ, ຂັນ້ຕອນການຂ ນ້ທະບຽນທີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ແນວໂນມ້ໃນການລະເມດີສດິເສລ ີ
ພາບທາງສາສະໜາ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສະຖານທດູໄດຕ້ດິຕາມຢ່າງເປນັປກົກະຕກ່ິຽວກບັການພດັທະນາຮ່ວມກບັຜູນ້າໍກຸ່ມສາສະ 
ໜາ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັຖະບານ. 
 
ໃນເດອືນຕຸລາ ສະຖານທດູໄດສ້ະໜບັສະໜນູຫວົໜາ້ກມົສາສະໜາຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສນົທະນາເປນັເວລາສາມອາທດິ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍກ້ານສນົທະນາປ ກສາຫາລກ່ືຽວກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ແລະ ການ
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ບດົລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກນົ ປະຈາໍປ ີ2018 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລດັອາເມລກິາ - ສໍານກັງານເພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ, ສດິທມິະນຸດ ແລະ ແຮງງານ 

 

 

 

ນບັຖສືາສະໜາທີ່ ສະຫະລດັອາເມລກິາ. ເຊັ່ ນດຽວກນັ, ໃນເດອືນຕຸລາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູຄນົໜ ່ ງ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມວຊິາການກ່ຽວກບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາເປນັເວລາ 4 ວນັ ທີ່ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ເຊິ່ ງຈດັຂ ນ້ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ. 
ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫລ້ດັຖະບານສບືຕໍ່ ຈດັກອງປະຊຸມໃນລກັສະນະນີ.້ 
 
ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງສະຖານທດູໄດພ້ບົປະກບັບນັດາຕວົແທນຂອງກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ໄດສ້ະໜບັສະ  
ໜນູໃຫກຸ່້ມສາສະໜາແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄວາມສະເໝພີາບທາງສາສະໜາ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈທີ່ ດີ
ຂ ນ້ຕໍ່ ກບັບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ບນັດາກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍກາໍລງັປະເຊນີ. 


