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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
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ລັດຖະທໍາມະນນູກໍານດົໃຫ້ພົນລະເມອືງ “ມີສດິ ແລະ ເສລພີາບທີີ່ຈະເຊືີ່ອຖື ຫ ື ບໍີ່ເຊືີ່ອຖືສາສະໜາ.” ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ 
ການຍອມຮບັຢ່າງເປນັທາງການຕໍີ່ 4 ສາສະໜາໄດ້ແກ່: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣສີ, ສາສະໜາອສິລາມ ແລະ ສາສະໜາ
ບາຮາຍ. ດໍາລດັສະບັບເລກທີ 315 ທີີ່ຖືກປະກາດນໍາໃຊ້ໃນປ ີ2016 ໄດລ້ະບຈຸດຸປະສົງຂອງກົດລະບຽບຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລັບ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ, ແລະ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູ້ຕັດສິນຂັໍ້ນສຸດທ້າຍຕໍີ່ກັບບັນດາກິດຈະກໍາທາງສາສະ
ໜາທີີ່ສາມາດໃຫ້ອະນຸຍາດໄດ້. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ບັນດາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນເຂດຕົວເມອືງ ຂອງ
ເມືອງຈໍານວນໜ ີ່ງ ໄດ້ມຄີວາມເຂົໍ້າໃຈເປນັຢ່າງດີຕໍີ່ກັບກົດໝາຍທີີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍໍ້ຈາໍ
ກັດທີີ່ບໍີ່ເໝາະສມົຕໍີ່ກັບເສລີພາບທາງດ້ານສາສະໜາຍງັຄງົແຜ່ຫ າຍໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຍັງຄົງສືບຕໍີ່ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການກະທໍາຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນໜ ີ່ງ ໂດຍສະເພາະໃນແຖບບ້ານທີີ່ຕັໍ້ງຢູໂ່ດດດ່ຽວ ເຊິີ່ງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຍັງຄງົມີການຈບັ
ກຸມ, ກັກຂງັ ແລະ ເນລະເທດ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມເຊືີ່ອ ແລະ ສດັທາໃນສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຄຣສີຕຽນ. 
ສືີ່ລາຍງາຍວ່າ ໃນເດືອນມີນາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດໄດ້ທໍາການຈັບກຸມສະມາຊິກຄົນໜ ີ່ງຂອງໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ 
(LEC) ທີີ່ເມອືງພນີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ດວ້ຍຂໍໍ້ກ່າວຫາວ່າ ລາວຕັດຕົໍ້ນໄມ້ໜ ີ່ງຕົໍ້ນໃນປ່າສະຫງວນ. ຊາຍຄົນນັໍ້ນກ່າວ
ວ່າ ລາວຖືກຈບັຍອ້ນວ່າລາວເປນັຄຮິສຕຽນ ແລະ ໃນຂະນະທີີ່ຖືກກັກຂັງຢູນ່ັໍ້ນ ຕໍາຫ ວດໄດ້ຕີຫົວຂອງລາວ ແລະ ໃຊໄ້ຟຟາ້
ຊ໋ອດລາວນໍາອີກ. ໃນເດອືນເມສາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ດໍາເນນີການຄຸມຕົວພົນລະເມອືງສະຫະລັດອາເມລິກາສາມຄົນ ເປນັເວລາ 
10 ວັນ ທີີ່ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ເນືີ່ອງຈາກພວກກ່ຽວໄດ້ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບທາງສາສະໜາ ແລະ ວັດສະດຸອືີ່ນໆ ໂດຍບໍີ່ມີການ
ອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ. ມລີາຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດເ້ຕືອນພົນລະເມອືງ ບໍີ່ໃຫ້ປ່ຽນໄປນັບຖືສາສະໜາຄຣສີ 
ແລະ ຫ້າມພວກຊາວຄຣີສຕຽນບໍີ່ໃຫ້ເຕົໍ້າໂຮມກັນເພືີ່ອເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນເມອືງຈໍານວນໜ ີ່ງໃນແຂວງ
ຫົວພັນ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ການນໍາຂັໍ້ນບ້ານປະຕິເສດທຸກຄໍາຮອ້ງເພືີ່ອຂເໍຮດັບດັປະຈໍາຕົວ ຫ ື ເອກະສານອືີ່ນໆຂອງລດັຖະບານ
ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີີ່ລົງທະບຽນກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນຖານະທີີ່ເປັນຊາວຄຣີສຕຽນ. ກ່ອນໜ້ານີໍ້, ລດັຖະບານໄດຊຸ້ກຍູ້ໃຫ້ນິ 
ກາຍສາສະໜາຄຣສີທີີ່ຫ າກຫ າຍ ມາລງົທະບຽນພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາດູແລຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ, ແຕ່ໃນເດອືນ
ສິງຫາ ໂບດຄຣສີຕະຈກັວນັເສົາ (Seventh-day Adventist Church) ໄດລ້ົງທະບຽນຢ່າງເປັນເອກະລາດນໍາລັດຖະ 
ບານ. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງສືບຕໍີ່ກ່າວວ່າ ດໍາລດັເລກທີ 315 ໄດອ້ອກຂໍໍ້ກໍານົດທີີ່ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເຊິີ່ງບາງຄັໍ້ງໄດ້
ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນການຈໍາກັດການເດນີທາງເພືີ່ອວັດຖຸປະສງົທາງສາສະໜາ. ກຸ່ມຊາວຄຣີສຕຽນຍັງຄົງສບືຕໍີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ການປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການກໍີ່ສ້າງໂບດໃນບາງພືໍ້ນທີີ່. ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການທີີ່ເກີດຂ ໍ້ນໃນເຂດຊນົນະບົດ ເຊິີ່ງ
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ກະທໍາການເຂົໍ້າແຊກແຊງຊາວຄຣສີຕຽນທີີ່ໂຮມຕົວກັນໃນເຮອືນ ແລະ ສະຖານທີີ່ອືີ່ນໆທີີ່ບໍີ່ໄດລ້ົງ ທະບຽນເພືີ່ອ
ຈຸດປະສງົເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ. ສະມາຊິກຂອງສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາຈໍາເປນັຕ້ອງປິດບັງ
ການນບັຖື ຫ ື ການສັງກັດທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ ເພືີ່ອເຂົໍ້າຮວ່ມໃນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ລັດຖະບານ ແລະ 
ກອງທັບ, ແລະ ເພືີ່ອຫ ີກລຽ້ງການປະເຊນີໜ້າກັບການຖືກແບງ່ແຍກໃນສະຖາບນັເຫ ົີ່ານີໍ້. ໃນເດອືນຕຸລາ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມຂ ໍ້ນເປັນເວລາສາມວັນ ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ; ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສາສະໜາຫ າຍອົງການ
ເຂົໍ້າຮ່ວມ ພ້ອມທັງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນສນູກາງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດສ້ບືຕໍີ່ເດີນ 
ທາງໄປພືໍ້ນທີີ່ຕ່າງໆຂອງແຂວງ ເພືີ່ອຝ ກອບົຮົມບນັດາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັດໍາລດັເລກທີ 315 ແລະ 
ກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.  
 

ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂ່າວຂອງທາງພາກລັດ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາ, ຄວາມເຄັີ່ງຕ ງຍງັຄງົສືບຕໍີ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະ 
ຫ່ວາງຊມຸຊນົທີີ່ນບັຖືສາສະໜາຜີ, ຊຸມຊນົຊາວພຸດ ແລະ ຊມຸຊົນຄຣີສຕຽນທີີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍາ
ນວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ໃນບາງເຂດຊນົນະບດົມີລາຍງານວ່າ ພວກຊາວບ້ານໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະຊບັໄລຊ່າວຄຣີສຕຽນໃຫ້ໜີອອກຈາກ



ລາວ 2 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ບ້ານ ຖ້າພວກເຂົາບໍີ່ຍອມປະຖິໍ້ມຄວາມສັດທາໃນສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ. ງານຊາປະນາກິດສົບ ຫ ື ພິທີຝັງສົບຍັງຄົງເປັນ
ປະເດັນຂອງການໂຕ້ຖຽງ, ມີລາຍງານຈໍານວນໜ ີ່ງໃຫ້ຮູວ້່າ ກຸ່ມຄົນທີີ່ຖືສາສະໜາຜີໄດ້ກີດກັໍ້ນບໍີ່ໃຫ້ຊາວຄຣີສຕຽນຝງັສບົໃນ
ສຸສານສາທາລະນະ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດຍ້ົກປະເດນັສະເພາະກ່ຽວກັບສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາ ແລະ ບນັຫາທີີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກັບລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານທີີ່ເຫັນວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ລວມທງັຂັໍ້ນຕອນໃນການຂ ໍ້ນທະບຽນ ເພືີ່ອນໍາ
ສະເໜີຕໍີ່ລັດຖະບານຢ່າງເປນັປະຈໍາ ແລະ ສືບຕໍີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການສນົທະນາປ ກສາຫາລືແບບເປດີກ້ວາງ ແລະ ຫາ
ຊ່ອງທາງແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ. ສະຖານທູດສະຫະລດັອາເມລິກາຍັງຄົງຮັກສາການຕິດຕໍີ່ພົວພັນຢ່າງເປນັປົກກະຕິກັບ
ບັນດາເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ບນັດາໜ່ວຍງານອືີ່ນໆຂອງລດັຖະບານ ແລະ ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທ້າທາຍທີີ່ບນັດາກຸ່ມສາສະໜາປະເຊີນໜ້າ ແລະ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ເພືີ່ອປບັປງຸສດິເສລພີາບ
ທາງສາສະໜາ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດຍັງມີການຕິດຕໍີ່ພວົພັນຢ່າງເປນັປົກກະຕິກັບບນັດາຜູ້ນໍາກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຫ າກຫ າຍ 
ແລະ ບັນດາອງົການຈດັຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສງັກັດລັດ (NGOs) ເພືີ່ອທໍາຄວາມເຂົໍ້າໃຈທີີ່ດີຂ ໍ້ນຕໍີ່ກັບບນັຫາຕ່າງໆ ທີີ່ກຸ່ມສາສະໜາສວ່ນ
ນ້ອຍກໍາລັງປະເຊນີ. ໃນເດອືນກັນຍາ ສະຖານທູດໄດ້ຈດັຊດຸງານສະແດງດນົຕຣີ (ຄອນເສດີ) ໂດຍກຸ່ມນັກດນົຕຣີກອສເປລ
ຂອງອາເມລິກາ ທີີ່ໄດສ້ະແດງໃຫ້ຜູ້ຊົມທ້ອງຖິີ່ນ ເຊິີ່ງນໍາໄປສູ່ການ “ແລກປ່ຽນທາງດ້ານດົນຕຣີແຫ່ງຄວາມສັດທາ” ຂ ໍ້ນເປນັຄັໍ້ງ 
ທໍາອິດໃນປະເທດ. 

 

ພາກທ ີI. ຂໍໍ້ມນູທາງດາ້ນປະຊາກອນຕາມສາສະໜາທີີ່ນັບຖື 
 

ລັດຖະບານສະຫະລດັອາເມລິກາໄດຄ້າດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນລວມທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 7.3 ລ້ານຄົນ (ຕົວ
ເລກຄາດຄະເນໃນກາງປ ີ2019). ຂໍໍ້ມູນການສໍາຫ ວດປະຊາກອນທົີ່ວປະເທດໃນປ ີ2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 64.7 ສວ່ນ
ຮ້ອຍຂອງພນົລະເມອືງທັງໝົດແມນ່ນບັຖືສາສະໜາພດຸ, 1.7 ສ່ວນຮອ້ຍນບັຖືສາສະໜາຄຣີສ, 31.4 ສ່ວນຮອ້ຍແມນ່ຜູ້ທີີ່ບໍີ່
ນັບຖືສາສະໜາ, ແລະ ປະຊາກອນສວ່ນທີີ່ເຫ ອື 2.1 ສ່ວນຮອ້ຍແມ່ນຈໍານວນລວມຂອງປະຊາກອນທີີ່ນັບຖືສາສະໜາອືີ່ນໆ. 
ສາສະໜາພຸດນິກາຍເຖຣະວາດແມ່ນສາສະໜາທີີ່ໂດດເດັີ່ນໃນປະຊາກອນເຜົີ່າ “ລາວລຸ່ມ” ເຊິີ່ງມີຈໍານວນກວມ 53.2 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFND ເຊິີ່ງເມືີ່ອກ່ອນແມ່ນໃຊ້ຕົວອັກສອນຫຍໍໍ້
ວ່າ LFNC) ທີີ່ເປັນອົງການຈດັຕັໍ້ງໜ ີ່ງພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (LPRP) ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ 
ເຊິີ່ງມີໜ້າທີີ່ຮັບຜດິຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງບັນດາອງົການຈັດຕັໍ້ງທາງສາສະໜາໄດ້ໃຫ້ຮູວ້່າ ຈໍານວນປະຊາກອນສວ່ນທີີ່ເຫ ອືປະ 
ກອບດ້ວຍກຸ່ມຊນົເຜົີ່າສວ່ນນ້ອຍຕ່າງໆ ຈໍານວນ 50 ຊນົເຜົີ່າສ່ວນນອ້ຍ, ເກືອບທັງໝົດຂອງກຸ່ມຊນົເຜົີ່າສ່ວນນອ້ຍເຫ ົີ່ານີໍ້
ແມ່ນນບັຖືສາສະໜາຜີ ແລະ ບຊູາບນັພະບລູຸດ. ການນບັຖືຜີ ຫ  ື ຈດິວນິຍານແມນ່ມີການປະຕິບັດຢ່າງໂດດເດັີ່ນໃນກຸ່ມຊນົ 
ເຜົີ່າໄທ-ຈີນ ເຊັີ່ນ: ໄທດໍາ, ໄທແດງ, ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າມອນ-ຂະແມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າມຽນມາ-ຕີເບດ. ໃນບນັດາຊຸມຊົນປະຊາ 
ກອນລາວລຸ່ມ, ມຄີົນຈໍານວນຫ າຍທີີ່ນບັຖື ແລະ ມຄີວາມເຊືີ່ອໃນສາສະໜາຜ ີ ກ່ອນສາສະໜາພຸດໃນເມືີ່ອກ່ອນ ໄດ້ຫັນມາ 
ລວມເຂົໍ້ານໍາການປະພ ດປະຕິບັດຕາມສາສະໜາພດຸນິກາຍເຖຣະວາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ຊນົນະບດົ. ສວ່ນປະ 
ຊາກອນຜູ້ທີີ່ນບັຖືສາສະໜາໂຣມັນຄາໂທລິກ, ໂປ ເຕສແຕນສ,໌ ມຸດສລິມ, ບາຮາຍ, ສາສະໜາພຸດນິກາຍມະຫາຍານ, ຄຣສີ 
ຕະຈັກວັນເສົາ ຫ  ືເຊເວນັເດ ແອັດເວນັຕີສ (Seventh- day Adventists), ໂບດພະເຍຊູຄຣີສ (Church of Jesus 
Christ), ແລະ ບັນດາສາວົກຂອງລດັທິຂງົຈືໍ້ ໂດຍລວມກັນທັງໝົດແລ້ວມຈີໍານວນໜ້ອຍກ່ວາ 3 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງປະຊາ 
ກອນທັງໝົດໃນປະເທດ. ອງີຕາມບົດລາຍງານດ້ານສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາປີ 2018 ຂອງອງົການສາກົນເພືີ່ອຊາວຄຣສີ
ຕຽນ, ຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣສີມີຈໍານວນ 3.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. ໂບດກາໂຕລິກ ຄາດຄະເນຈໍານວນສະ 
ມາຊິກຂອງຕົນມີ 55,000 ຄົນ ແລະ ໂບດຄຣສີຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ ຄາດຄະເນວ່າສະມາຊິກຂອງຕົນມ ີ 200,000 
ຄົນ. ຜູ້ນໍາຊມຸຊນົມດຸສະລິມຄາດວ່າປະຊາກອນຊຸມຊົນຂອງຕົນມີປະມານ 1,000 ຄົນ. 

 



ລາວ 3 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ພາກທ ີII. ສະຖານະພາບທາງດາ້ນການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົແກສ່ດິເສລພີາບທາງສາສະໜາຂອງລດັຖະບານ  
 

ຂອບກດົໝາຍ 

 

ລັດຖະທໍາມະນນູໃຫ້ “ສດິ ແລະ ເສລພີາບແກ່ພົນລະເມອືງໃນການນັບຖື ຫ  ື ບໍີ່ນບັຖືສາສະໜາ” ແລະ ຍງັລະບຸວ່າ ພນົລະ 
ເມືອງທັງໝົດມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍີ່ໜ້າກົດໝາຍ ໂດຍບໍີ່ຄໍານ ງເຖິງຄວາມເຊືີ່ອ ຫ ື ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະທໍາມະ 
ນູນກໍານດົວ່າ ລດັຖະບານໃຫ້ຄວາມເຄົາລບົ ແລະ ປົກປ້ອງການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບດັທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພຸດທະສາສະນິ 
ກະຊົນ ແລະ ຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາອືີ່ນໆ ແລະ “ປຸກລະດມົຊກຸຍູ້ໃຫ້ພຣະສງົສໍາມະເນນ ກໍີ່ຄືນກັບວດໃນສາສະໜາອືີ່ນໆ ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີີ່ເປນັປະໂຫຍດຕໍີ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ.” ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ລັດຖະທໍາມະນນູຫ້າມທຸກການ
ກະທໍາທີີ່ເປັນການແບງ່ແຍກລະຫ່ວາງກຸ່ມສາສະໜາ ແລະ ຊນົຊັໍ້ນຂອງບຸກຄນົ. ລັດຖະບານໃຫ້ການຮບັຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່
ສີີ່ກຸ່ມສາດສະໜາຫ ັກໄດ້ແກ່: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣສີ, ສາສະໜາອສິລາມ ແລະ ສາສະໜາບາຮາຍ. 

 

ດໍາລັດເລກທີ 315 ຢນືຢນັ “ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລບົໃນສດິ ແລະ ເສລີພາບທາງສາສະໜາ” ຂອງທັງຜູ້ທີີ່ນບັຖື ແລະ ບໍີ່ນບັຖື. 
ດໍາລັດສະບບັນີໍ້ ໄດລ້ະບຈຸຸດປະສງົໃນການກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ປົກປ້ອງການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ພຣະສງົ, ຜູ້ສອນສາສະໜາ, ສາສະນິກະຊນົ ແລະ ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົີ່ງເສີມວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ, ເພີໍ້ມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫ່ວາງສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ 
ແລະ ພ້ອມກັນປະກອບສວ່ນເຂົໍ້າໃນການ “ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ.” ດໍາລັດໄດອ້ະທິບາຍຈະແຈງ້ກ່ຽວ
ກັບກົດລະບຽບສໍາລັບການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ແລະ  ກໍານົດໃຫ້ລດັຖະບານເປັນຜູ້ຕັດສນິຂັໍ້ນສດຸທ້າຍສໍາລັບບນັດາກິດ
ຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດ. ດໍາລດັໄດເ້ນັໍ້ນໜັກຄວາມສໍາຄນັຕາມລດັຖະທໍາມະນນູທີີ່ວ່າ ການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາ
ສະໜາຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດໂດຍການສົີ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການສ ກສາ, ແລະ ສັີ່ງສອນໃຫ້ສາສະນິກະ
ຊົນທັງໝົດເປນັພົນລະເມອືງດ.ີ 

 

ດໍາລັດກໍານດົໃຫ້ທຸກໆກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນປະເທດຕ້ອງຂ ໍ້ນທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ. ດໍາລັດໄດ້ຂະ 
ຫຍາຍຂໍໍ້ກໍານົດໃນການຂ ໍ້ນທະບຽນໄປຍງັກຸ່ມສາສະໜາພຸດນກິາຍຕ່າງໆ ເຊິີ່ງກ່ອນໜ້ານີໍ້ໄດ້ຮບັການຍົກເວັໍ້ນໂດຍພ ດຕິໄນ. 
ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ອາດຈະເຂົໍ້າຮ່ວມເປັນພນັທະມິດກັບກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ເປັນທີີ່ໄດຮ້ັບການຍອມຮັບຢ່າງເປນັທາງ
ການແລ້ວກໍີ່ໄດ້ ແຕ່ນີໍ້ກໍີ່ບໍີ່ແມ່ນເລືີ່ອງທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮດັ. 

 

ພາຍໃຕ້ດໍາລັດ, ກຸ່ມສາສະໜາຂອງທຸກໆສາສະໜາຕ້ອງນໍາສະເໜີຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງຕົນຜູ້ທີີ່ຖືກຄດັເລອືກ ຫ ື 
ແຕ່ງຕັໍ້ງເຂົໍ້າໃນຄະນະຮັບຜດິຊອບຂອງອງົກອນ/ກຸ່ມ ໄປຍງັຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນຂັໍ້ນສນູກາງ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, 
ຫ້ອງການພາຍໃນເມອືງ ແລະ ຂັໍ້ນບ້ານ ເພືີ່ອຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຮບັຮອງ. ກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຈະມີການເຄືີ່ອນໄຫວໃນ
ຫ າຍແຂວງ ຕ້ອງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກກະຊວງພາຍໃນ; ກຸ່ມທີີ່ຈະມີການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຫ າຍເມືອງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ຂັໍ້ນແຂວງ; ສ່ວນກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຈະມີການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຫ າຍບ້ານກໍີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຍຸາດຈາກຂັໍ້ນເມືອງກ່ອນ. ໃນກໍລະນີ
ທີີ່ກຸ່ມສາສະໜາໃດໜ ີ່ງຫາກມຈີຸດປະສງົທີີ່ຈະເຄືີ່ອນໄຫວນອກເໜືອເຂດຊຸມຊນົທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ, ຕ້ອງໄດ້ຂອໍະນຍຸາດຈາກ 
ອໍານາດການປົກຄອງຕາມລໍາດັບທີີ່ເໝາະສົມ. ການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາທີີ່ເກີດຂ ໍ້ນນອກສາສະນະສະຖານທີີ່
ເປນັຊບັສນິຂອງກຸ່ມສາສະໜາ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຍຸາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ. ການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບດັກິດຈະກໍາທາງສາສະ
ໜາຢູ່ບ້ານອືີ່ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກໜ່ວຍງານທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂັໍ້ນເມອືງ, ແລະ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຍຸາດຈາກໜ່ວຍງານ
ທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂັໍ້ນແຂວງສໍາລັບການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູເ່ມືອງອືີ່ນ, ສວ່ນການເຄືີ່ອນໄຫວສາສະໜາຢູ່ແຂວງອືີ່ນແມນ່
ຕ້ອງໄດ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານຮບັຜິດຊອບຂັໍ້ນສູນກາງ. ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາທັງໝົດຕ້ອງສົີ່ງແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ
ຂອງຕົນ ລວມທງັແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວປະຈໍາວນັໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນຊາບລວ່ງໜ້າ ເພືີ່ອຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ພຈິາລະນາຮບັ 
ຮອງ. 



ລາວ 4 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ດໍາລັດກໍານດົໃຫ້ການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດພິທີກໍາທາງສາສະໜາເກືອບທັງໝົດເຊັີ່ນ: ການໂຮມຊມຸນຸມຂອງສາສະນິກະຊນົ, ການ
ສອນສາສະໜາ, ການເດນີທາງຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທາງສາສະໜາ, ການສ້າງສາສະນະສະຖານ, ການປບັປງຸໂຄງສ້າງທີີ່ມຢີູ່ແລວ້, 
ແລະ ການສ້າງຕັໍ້ງກຸ່ມສາສະນິກະຊົນໃໝ່ໃນບ້ານທີີ່ຍງັບໍີ່ທັນມີ ຈໍາເປນັຕ້ອງໄດ້ຂໍ ແລະ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທາງເມອືງ, 
ແຂວງ ແລະ/ຫ  ືກະຊວງພາຍໃນ ຂັໍ້ນສູນກາງກ່ອນ. ກະຊວງພາຍໃນອາດຈະສັີ່ງໃຫ້ຢຸດຕິທຸກໆການປະຕິບດັທາງສາສະໜາ ຫ  ື
ຄວາມເຊືີ່ອຕ່າງໆ ທີີ່ຂັດກັບນະໂຍບາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ກົດໝາຍ ຫ ື ລະບຽບການຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດອໍານາດຂອງ
ຕົນ. ກະຊວງອາດຈະສັີ່ງຢດຸຕິການເຄືີ່ອນໄຫວສາສະໜາທີີ່ເຫັນວ່າເປັນການຄຸກຄາມຄວາມໝັໍ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງບົ 
ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄົມ, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກຕໍີ່ສິີ່ງແວດລອ້ມ, ຫ ື ມີຜົນກະທົບຕໍີ່ຄວາມສາ 
ມັກຄີຂອງຊາດ ຫ  ືຄວາມສາມັກຄລີະຫ່ວາງປະຊາຊນົບນັດາເຜົີ່າ ແລະ ສາສະໜາ ລວມທັງເປນັໄພຂົີ່ມຂູ່ຕໍີ່ຊີວດິ, ຊບັສນິ, ສຸ 
ຂະພາບ ຫ ື ພາບພົດຂອງຜູອ້ືີ່ນ. ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ດໍາລດັໄດ້ກໍານດົໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນເກັບກໍາຂໍໍ້ມນູ ແລະ ຕົວເລກສະຖິຕິກ່ຽວ
ກັບການປະກອບການທາງສາສະໜາ, ການຮວ່ມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈດັຕັໍ້ງສາກົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວ 
ແລະ ກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ, ແລະ ລາຍງານການເຄືີ່ອນໄຫວທາງສາສະໜາໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. 

 

ດໍາລັດລະບວຸ່າ ລັດຖະບານອາດສບືຕໍີ່ສະໜັບສະໜູນສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສາສະໜາພຸດ, ລວມທງັພິທີກໍາທາງ
ພຸດທະສາສະໜາເຂົໍ້າກັບການສະເຫ ີມສະຫ ອງໃນການດໍາເນີນງານຂອງລດັ, ແລະ ສົີ່ງເສີມພດຸທະສາສະໜາໃນຖານະທີີ່ເປນັ
ອົງປະກອບທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ເອກະລັກທາງດ້ານຈດິໃຈຂອງປະເທດ, ແລະ ໃນຖານະທີີ່ເປນັສາສະໜາທີີ່ໂດດເດັີ່ນ
ຂອງປະເທດ. 

 

ດໍາລັດກໍານດົໃຫ້ນັກບວດໃນສາສະໜາພຸດຕ້ອງມີບດັປະຈໍາຕົວ, ແລະ ນັກບວດໃນສາສະໜາອືີ່ນໆຕ້ອງມີໃບຢັໍ້ງຢືນເພືີ່ອພສິດູ
ວ່າ ພວກເຂົາໄດຮ້ັບການອບົຮມົບົີ່ມສອນທາງສາສະໜາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 

ຂັໍ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງອາຄານ ເພືີ່ອສ້າງເປັນສະຖານທີີ່ພິທີກໍາທາງສາສະໜາ ເລີໍ້ມຕົໍ້ນຈາກການປະກອບຄໍາຮອ້ງສົີ່ງ
ເຖິງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ, ຈາກນັໍ້ນກໍີ່ສົີ່ງຕໍີ່ໄປຍງັຂັໍ້ນເມືອງ, ເແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຍຸາດຈາກສນູກາງແນວ
ລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ. ສະຖານປະກອບການ ຫ ື ເຮັດພິທີກໍາທາງສາສະໜາທັງໝົດ ຕ້ອງລົງທະບຽນພາຍໃຕ້
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບດັຕາມກົດລະບຽບທີີ່ປະກາດນໍາໃຊ້. ອງົການຈດັຕັໍ້ງທາງສາສະໜາ ຕ້ອງຄອບຄອງທີີ່ດນິທີີ່ມີ
ເນືໍ້ອທີີ່ 5,000 ຕາແມັດ (ຫ ື 54,000 ຕາລາງຟຸດ) ເພືີ່ອທີີ່ຈະສາມາດກໍີ່ສ້າງສະຖານທີີ່ທໍາພິທີກໍາທາງສາສະໜາ. ທຸກໆການບູ 
ລະນະ, ປະຕິສັງຂອນ ແລະ ກໍີ່ສ້າງໃນສາສະນະສະຖານຕ້ອງໄດ້ຮບັການອະນຸມດັຈາກກະຊວງພາຍໃນທຸກຂັໍ້ນກ່ອນ. ໜ່ວຍ
ງານທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງໃນທ້ອງຖິີ່ນອາດຈະໃຫ້ຄໍາຄດິເຫັນກ່ຽວກັບການກໍີ່ສ້າງ, ການດູແລຮັກສາ ແລະ ປະຕິສັງຂອນສາສະນະສະ 
ຖານຕ່າງໆ, ແລະ ນໍາສະເໜີສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາພບົເຫັນຕໍີ່ກັບເຈົໍ້າແຂວງ, ເຈົໍ້ານະຄອນ ເພືີ່ອການພຈິາລະນາ, ແລະ ຈາກນັໍ້ນກໍີ່ນໍາ
ສະເໜີຕໍີ່ໄປຍັງກະຊວງພາຍໃນເພືີ່ອຄົໍ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີີ່ຈະຖືກດໍາເນນີການໃນບໍລເິວນສາ
ສະນະສະຖານ. 

 

ອີງຕາມຂໍໍ້ມນູຈາກກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກິລາ, ເຖິງແມນ່ວ່າບໍີ່ມີຫ ັກສູດສາສະໜາພຸດຖືກສອນໃນຖານະທີີ່ເປັນວິຊາສາສະໜາ
ໃນໂຮງຮຽນຂອງລດັ ແຕ່ລັດດຖະບານໄດສ້ະໜັບສະໜູນການສອນວິທີປະຕິບັດຕາມສາສະໜາພຸດໃນໂຮງຮຽນ ໃນຖານະທີີ່
ເປນັສວ່ນໜ ີ່ງຂອງວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ. ພາກການຮຽນທາງດ້ານວດັທະນາ ລວມມບີົດຮຽນທີີ່ຖືກສອນໃນວດັຂອງສາສະ
ໜາພຸດນໍາ. ນັກຮຽນຖືກຕ້ອງການໃຫ້ທໍາການສວດມົນໄຫວພ້ຣະໃນລະຫວ່າງການຮຽນພາກນີໍ້. ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກິລາ
ເວົໍ້າວ່າ ພໍີ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງອາດຈະຍ້າຍລູກຂອງພວກເຂົາອອກຈາກຫ້ອງໄດ ້ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກບໍີ່ພໍໃຈກັບແຜນງານດັີ່ງກ່າວ. 
ໂຮງຮຽນເອກະຊນົຫ າຍແຫ່ງ ມີຄວາມສໍາພັນກັບກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ມີຢູ່ທົີ່ວປະເທດ ແລະ ຍອມຮບັເອົານັກຮຽນຈາກທຸກໆນ ິ
ກາຍສາສະໜາ. 

 



ລາວ 5 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ບຸກຄົນທີີ່ຕ້ອງການເຂົໍ້າບວດເປນັເວລາເກີນສາມເດອືນຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຍຸາດຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມອືງ, 
ຄວາມເຫັນດຈີາກການຈດັຕັໍ້ງສາສະໜາທີີ່ຕົນຈະເຂົໍ້າບວດ ແລະ ໄດຮ້ັບການເຫັນດຈີາກຜູ້ປົກຄອງ ຫ  ືຄູສ່ົມຣດົກ່ອນ ຖ້າເປນັ
ໄປໄດ້. ສວ່ນຜູ້ທີີ່ຈະບວດໃນເວລາສາມເດອືນລງົມາ, ຕ້ອງໄດ້ຮບັອະນຍຸາດຈາກຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູປ້ົກຄອງ ຫ ື 
ຄູ່ສົມຣດົ, ຖ້າເປນັໄປໄດ.້ ການກໍານົດໄລຍະເວລາບວດແບບສັໍ້ນໆ ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ທີີ່ນບັຖືສາສະໜາພຸດ, 
ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຊາວພດຸທຸກໆຄນົຖືກຄາດຫວງັໃຫ້ເຂົໍ້າບວດຢ່າງນ້ອຍໜ ີ່ງຄັໍ້ງໃນຊວີິດ ເຊິີ່ງການບວດດັີ່ງກ່າວມັກຈະເປນັເວລາ
ໜ້ອຍກ່ວາສາມເດອືນ. 

 

ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນຜູ້ພຈິາລະນາອະນຸມດັການເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງນັກບວດ ແລະ 
ຜູ້ສອນສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການເດນີທາງເພືີ່ອການສ ກສາສະເພາະທາງ. ໂດຍທົີ່ວໄປ, ນກັສ ກສາທີີ່ຈະເດນີທາງໄປ
ຕ່າງປະເທດເພືີ່ອການສ ກສາຄົໍ້ນຄວ້າປະເພດໃດກໍີ່ຕາມ (ລວມທັງການສ ກສາທາງສາສະໜາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະ 
ຊວງສ ກສາ ແລະ ກິລາ. ອົງການຈັດຕັໍ້ງທາງສາສະໜາທີີ່ຈະມກີານເຄືີ່ອນໄຫວທາງດ້ານສາສະໜາຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ຮບັອະ 
ນຸຍາດຈາກຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານຂອງກະຊວງພາຍໃນແຕ່ລະຂັໍ້ນຢ່າງເໝາະສົມ. 

 

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດວ້ຍແນວລາວສ້າງຊາດ ສະບບັປບັປງຸ ປ ີ 2018, ຕົວແທນຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ອາດຈະມີການພບົ
ປະ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມຕໍີ່ຜູ້ນໍາສາສະໜາ, ນັກບວດ, ຜູສ້ອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງອງົການຈັດຕັໍ້ງສາສະໜາ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ວ່າພວກເຂົາເຈົໍ້າມີການເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັີ່ງຕ ງລະຫ່ວາງປະຊາ 
ຊົນບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ແລະ ເປັນການ “ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.” ເຈົີ່ໍ້າໜ້າທີີ່ແນວລາວ
ສ້າງຊາດອາດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊນົສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດ ແລະ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈາກໜ່ວຍງານອືີ່ນໆ. 

 

ລັດຖະບານເປນັຜ ູ້ຄວບຄຸມສືີ່ສິີ່ງພິມທີີ່ເປນັລາຍລັກອັກສອນສາໍລັບຜູ້ເຂົໍ້າຮວ່ມຊຸມນຸມທາງສາສະໜາ. ດໍາລັດໄດອ້ອກລະບຽບ
ຄວບຄມຸການນໍາເຂົໍ້າ ແລະ ຈັດພິມສືີ່ທາງສາສະໜາ ແລະ ການຜະລດິປືໍ້ມ, ເອກະສານ, ຮບູພາບ ແລະ ສນັຍາລັກຂອງສາສະ
ໜາຕ່າງໆ. ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຕ້ອງເປນັຜູ້ອະນຸມດັ, ຮບັຮອງປືໍ້ມ/
ຕໍາລາສາສະໜາ ຫ ື ສືີ່ອືີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບສາສະໜາ ກ່ອນທີີ່ຈະມີການນໍາເຂົໍ້າ. ກະຊວງພາຍໃນອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ບນັດາ
ກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢືນຢັນຮັບຮອງວ່າ ສືີ່ສິີ່ງພິມຕ່າງໆທີີ່ຖືກນໍາເຂົໍ້າມານັໍ້ນເປັນຕົວແທນ ຫ ື ຮູບແບບທີີ່ແທ້ຈງິຂອງສາ
ສະໜາຂອງພວກເຂົາ ທັງນີໍ້ກໍີ່ເພືີ່ອເປນັການແກ້ໄຂບນັຫາທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບຂອງແທ້ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ເພືີ່ອຮັບປະ 
ກັນວ່າສິີ່ງທີີ່ນໍາເຂົໍ້າມານັໍ້ນ ສອດຄອ່ງກັບຄ່ານິຍມົ ແລະ ການປະພ ດປະຕິບັດໃນປະເທດ. ກົດໝາຍຫ້າມການນໍາເຂົໍ້າ ຫ ື ສົີ່ງ
ອອກສືີ່ສິີ່ງພິມ ຫ ື ສືີ່ທາງອເີລັກໂຕ ນິກທາງສາສະໜາທີີ່ບໍີ່ໄດ້ມີການຮບັຮອງ. 

 

ໃນເດືອນມິຖຸນາ ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 184 ເຊິີ່ງໄດ້ກໍານົດຫ ັກການ ແລະ ກົດລະບຽບສໍາລັບຈັນຍາບັນຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ດໍາລດັໄດ້ລະບຸວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານຕ້ອງສະໜອງການບລໍິການ “ດວ້ຍຄວາມເທົີ່າທຽມ, ຮບີ
ດ່ວນ ແລະ ເປັນທໍາ ໂດຍບໍີ່ມີການຈໍາແນກທາງດ້ານເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົີ່າ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ, ລະດບັການສ ກສາ ແລະ 
ຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສດັທາ.” 

 

ສປປ ລາວ ເປນັພາຄຂີອງຂໍໍ້ຕົກລົງສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິພນົລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງການເມືອງ (ICCPR), ໂດຍຍ ດຖືບດົ
ບັນຍັດໃນມາດຕາ 18 ທີີ່ວ່າ ເສລີພາບທາງສາສະໜາບໍີ່ຄວນຈະຖືກຕີຄວາມວ່າ ເປນັການໃຫ້ອໍານາດ ຫ  ື ສະໜັບສະໜູນ
ທຸກໆການເຄືີ່ອນໄຫວທີີ່ເປັນການບງັຄບັ ຫ ື ກົດດນັໂດຍທາງກົງ ຫ ື ທາງອອ້ມຕໍີ່ບຸກຄນົໃດໜ ີ່ງໃຫ້ນັບຖື ຫ ື ບໍີ່ນັບຖືສາສະໜາ 
ໃດໜ ີ່ງ ຫ ື ໃຫ້ປຽ່ນສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊືີ່ອຂອງບຸກຄນົນັໍ້ນ, ແລະ ການກະທໍາທັງໝົດທີີ່ເປນັການສ້າງຄວາມແຕກແຍກ 
ແລະ ການຈໍາແນກລະຫ່ວາງເຜົີ່າຊນົ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາ ຖືວ່າບໍີ່ສອດຄອ່ງກັບມາດຕານີໍ້. 

 
 



ລາວ 6 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ການປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານ 
 

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໃນເຂດຕົວເມອືງ ແລະ ໃນບາງເມອືງ ມີຄວາມເຂົໍ້າໃຈດີຕໍີ່ກົດໝ
າຍທີີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາ ລວມທັງດໍາລດັເລກທີ 315, ແຕ່ຂໍໍ້ຈໍາກັດທີີ່ບໍີ່ເໝາະສົມຕໍີ່ກັບເສລີ 
ພາບທາງສາສະໜາ ຍັງຄົງແຜ່ຫ າຍໃນເຂດຊນົນະບດົ. ຍງັຄງົມກີານລາຍງານກ່ຽວກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາ
ບ້ານທີີ່ຕັໍ້ງແຍກຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ທີີ່ດໍາເນນີການຈບັກຸມ, ກັກຂັງ ແລະ ມີການເນລະເທດຜູ້ນບັຖືສາສະໜາສວ່ນນ້ອຍ ເປັນຕົໍ້ນ
ແມ່ນຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣສີ. 

 

ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຈາກວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ (RFA), ສະມາຊິກຂອງໂບດຄຣສີຈໍານວນ 7 ຄົນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນວນັ
ທີ 2 ຂອງເດືອນມັງກອນ ພາຍຫ ັງທີີ່ມີການຈ່າຍຄ່າປັບໃໝເປັນເງິນຈໍານວນ 700,000 ກີບ ($79). ທີີ່ບ້ານນາກະນົງ, ເມືອງ
ພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດໄດ້ຈັບກຸມຜູນ້າໍໂບດຈໍານວນ 7 ຄນົ ຂອງສາມໂບດ ແລະ ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາ 
ຄຣີສອີກ 4 ຄນົ ໃນວນັທີ 29 ທັນວາ 2018 ດ້ວຍຂໍໍ້ຫາດໍາເນີນການເຄືີ່ອນໄຫວທາງຄຣີສຕະຈັກຂອງໂບດ “ທີີ່ຜິດກົດ    
ໝາຍ”. ອງົການສິດທິມະນຸດສາກົນເພືີ່ອເສລີພາບທາງສາສະໜາຂອງລາວ (HRWLRF) ເຊິີ່ງເປນັອງົການທີີ່ບໍີ່ຂ ໍ້ນກັບລດັຖະ 
ບານຢູ່ໃນສະຫະລດັໄດລ້າຍງານວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດຮ້ືໍ້ຖອນເວທີໂບດ, ຕັດໄຟ, ທໍາລາຍລະບບົກະຈາຍສຽງ ແລະ ຍ ດເອົາໂທລະ 
ສັບມືຖສືາມໜ່ວຍ. 

 

ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂໍໍ້ມູນຂ່າວເອເຊຍ (Asia News), RFA, ແລະ ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນ, ໃນເດືອນມີນາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດໄດ້ຈັບ
ກຸມສະມາຊິກຂອງໂບດຄຣສີຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ ທີີ່ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ດວ້ຍຂໍໍ້ຫາທີີ່ລາວໄດ້ຕັດຕົໍ້ນໄມ້ໜ ີ່ງ
ຕົໍ້ນໃນປ່າສະຫງວນ. ແຫ ີ່ງຂ່າວທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ຮູວ້່າ ນີໍ້ເປນັຂໍໍ້ອ້າງ ເນືີ່ອງຈາກວ່າບໍີ່ມສີະມາຊິກຄນົອືີ່ນໆໃນກຸ່ມທີີ່ບໍີ່ແມນ່ຄຣີສຕຽນ
ຖືກຈັບກຸມເລີຍ. ຊາຍຄົນດັີ່ງກ່າວເວົໍ້າວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ລາວຖືກຄຸມຂງັຢູນ່ັໍ້ນ ຕໍາຫ ວດໄດ້ຕີຫົວຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ລາວເສຍການ
ໄດ້ຍນິໄປຊົີ່ວຄາວ ແລະ ຍັງໃຊໄ້ຟຟ້າຊອ໋ດລາວອີກດວ້ຍ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດບອກລາວວ່າ ພວກເຂົາຈະປອ່ຍຕົວລາວ ຖ້າວ່າ
ລາວປະຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສດັທາຂອງລາວ. ລາວຖືກປອ່ຍຕົວພາຍຫ ັງທີີ່ຖືກຄວບຄມຸຕົວເປນັເວລາເຈດັວນັ. 

 

ສືີ່ລາຍງານວ່າ ໃນເດືອນສິງຫາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຄມຸຂັງພນົລະເມືອງສະຫະລດັອາເມລິກາ ເປັນເວລາ 10 ວນັ ທີີ່
ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ ດວ້ຍຂໍໍ້ຫາແຈກຢາຍແຜ່ນພບັສາສະໜາ ແລະ ວດັສະດຸອືີ່ນໆໂດຍບໍີ່ໄດຮ້ັບອະນຍຸາດຈາກລດັຖະບານ. ບຸກ 
ຄົນເຫ ົີ່ານັໍ້ນມີສວ່ນພົວພນັກັບອງົການ Vision Beyond Borders ເຊິີ່ງເປັນອົງການຄຣສີຕຽນທີີ່ບໍີ່ຂ ໍ້ນກັບລດັຖະບານໃນ
ສະຫະລດັ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດຍ້ ດໜັງສືເດີນທາງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບອກພວກເຂົາວ່າ ບໍີ່ສາມາດອອກຈາກແຂວງໄດ້. 
ພາຍຫ ັງທີີ່ກະຊວງປອ້ງກັນຄວາມສະຫງບົໄດ້ຄົໍ້ນຄວ້າກໍລະນດີັີ່ງກ່າວ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໄດ້ສົີ່ງຄືນໜັງສເືດນີທາງ ແລະ ເນລະເທດພນົ 
ລະເມອືງອາເມລິກາໄປປະເທດໄທ. ສືີ່ສາກົນລາຍງານວ່າ ບຸກຄົນເຫ ົີ່ານັໍ້ນ “ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເປນັຢ່າງດ”ີ ໃນຂະນະທີີ່ພວກເຂາົ
ຖືກສອບຖາມໂດຍເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຕໍາຫ ວດ. 

 

ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ, ດໍາລັດເລກທີ 184 ເຊິີ່ງໄດ້ກໍານົດຫ ັກການ ແລະ ລະບຽບການສໍາລັບຈັນຍາບັນຂອງພະນກັ 
ງານ-ລັດຖະກອນ, ສວ່ນໜ ີ່ງແມນ່ມີຈດຸປະສງົເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນຈະອອກບັດປະຈໍາຕົວຂອງລດັຖະ 
ບານໃຫ້ແກ່ຊາວຄຣສີຕຽນໃນເຂດຊນົນະບດົ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງ 
ຖິີ່ນຈໍານວນໜ ີ່ງຍັງສືບຕໍີ່ກັກເອກະສານໄວຢູ້.່ ທີີ່ແຂວງຫົວພນັ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນເມອືງໄດ້ອອກແຈງ້ການແນະນໍາອໍານາດການປກົ 
ຄອງບ້ານ ໃຫ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂເໍຮດັບດັປະຈໍາຕົວ ຫ ື ເອກະສານທາງການອືີ່ນໆ ຂອງບຸກຄົນໃດກໍີ່ຕາມທີີ່ລົງທະບຽນວ່າເປນັ 
ຄຣສີຕຽນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງໂບດຄຣີສຕະຈັກວນັເສົາເວົໍ້າວ່າ ສະມາຊິກຂອງໂບດໃນແຂວງຫົວພນັຖືກບອກວ່າ ພວກ
ເຂົາຕ້ອງລງົທະບຽນໃນຖານະທີີ່ເປນັຜູ້ຖືສາສະໜາຜ ີ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຈະໄດ້ຮບັເອກະສານເຮດັບດັປະຈໍາຕົວ. ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງອົງການຄຣສີຕຽນເວົໍ້າວ່າ ໃນເດອືນກຸມພາ ມີເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນບ້ານທີີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເກັບທ້ອນໂຮມເອົາເອ 
ກະສານບັດປະຈໍາຕົວຈາກຄອບຄົວຊາວຄຣສີຕຽນ ແລະ ບໍີ່ໄດເ້ອົາມາສົີ່ງຄນືພວກເຂົາ. 



ລາວ 7 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

 

ອີງຕາມກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຈໍານວນໜ ີ່ງ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ ທັງໃນຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂັໍ້ນສູນກາງ ແມ່ນອີງໃສບ່ົດ
ບັນຍດັຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ, ດໍາລດັ 315 (ຫ ື ດໍາລັດກ່ອນໜ້ານັໍ້ນ, ເລກທີ 92), ແລະ ຄວາມປອງດອງທາງສງັຄມົ ເປນັ
ເຫດຜນົເພືີ່ອສບືຕໍີ່ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມສາສະໜາສວ່ນນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມຄຣສີຕຽນໃໝ່ ຫ  ືຂະ
ໜາດນອ້ຍ ທ່າມກາງບນັດາສະມາຊິກກຸ່ມສາສະໜາສວ່ນນ້ອຍ. 

 

ໃນລະຫວ່າງປີ, ກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍທີີ່ໄດ້ຂ ໍ້ນທະບຽນແລວ້ຈໍານວນໜ ີ່ງ ລວມທັງໂບດກາໂຕລິກ ແລະ ບາຮາຍ ສາມາດ
ປະສບົຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກໍານດົດ້ານການປົກຄອງປະຈໍາປີ ທີີ່ລະບໄຸວ້ໃນດໍາລດັເລກທີ 315 ເພືີ່ອຮັກສາໄວ້
ສະຖານະການຂ ໍ້ນທະບຽນຂອງພວກເຂົາ ເປັນຕົໍ້ນແມ່ນການສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນສະມາຊິກຂອງໂບດ, ຕໍາລາສາສະ
ໜາ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວສາສະໜາໃນລະຫ່ວາງປີ. ຄໍາຮ້ອງຂອງໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ ເພືີ່ອຂໍຕໍີ່ທະບຽນ
ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂັໍ້ນຕອນການຄົໍ້ນຄວ້າໃນເດອືນພະຈິກ. ໃນເດອືນສິງຫາ ໂບດຄຣສີຕະຈັກວນັເສົາ ປະສບົຜົນສໍາເລັດໃນການຂ ໍ້ນ
ທະບຽນກັບລດັຖະບານເປນັຄັໍ້ງທໍາອິດ. 

 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບຊຸມປີຜ່ານມາຖືວ່າມັນງ່າຍຂ ໍ້ນຫ າຍສໍາລັບກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່
ທີີ່ຈະສະເໜີຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄນົດັີ່ງກ່າວເວົໍ້າວ່າ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສາສະ
ໜາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖືລະຫວ່າງນິກາຍສາສະໜາຄຣີສຕ່າງໆ ກ່ອນທີີ່ຈະຮບັຮອງເອົາຄາໍ
ຮ້ອງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລດັຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນິກາຍອືີ່ນໆຂອງສາສະໜາຄຣສີ ໃຫ້ປຣາດຖະໜາເປນັທີີ່
ຍອມຮບັ ເພືີ່ອລງົທະບຽນໃນຖານະທີີ່ເປນັສວ່ນໜ ີ່ງຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ, ນະໂຍບາຍນັໍ້ນໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງ ໃນ
ເວລາທີີ່ກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່ປະສົບຜນົສໍາເລດັໃນການຂ ໍ້ນທະບຽນ. ລາວກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງການທົບທວນການຂ ໍ້ນທະບຽນ, 
ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ປ ກສາຫາລືກັບກຸ່ມສາສະໜາອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນ ເພືີ່ອພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງລະ 
ຫວ່າງບັນດາກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່ ແລະ ທີີ່ຖືກສ້າງຕັໍ້ງຂ ໍ້ນ ເຊິີ່ງໃນບາງຄັໍ້ງຄາວກໍີ່ເຮັດໃຫ້ຂັໍ້ນຕອນການຂ ໍ້ນທະບຽນ ແລະ ຂັໍ້ນຕອນ
ການຮັບຮອງອືີ່ນໆມີຄວາມຊັກຊ້າ. 

 

ມີກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດຂ້ ໍ້ນທະບຽນອີກຫ າຍກຸ່ມ ລວມທັງໂບດພະເຍຊຄູຣສີ (Church of Jesus Christ), ໂບດ
ເມໂທດີສທ໌ (Methodist Church) ແລະ ໂບດເມນັໂນໄນທ໌ (Mennonite Church) ເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາສືບຕໍີ່ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການຂໍຂ ໍ້ນທະບຽນ ແຍກຈາກໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວ (LEC) ເນືີ່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນຫ ກັ 
ຄໍາສອນ. ອງີຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງກະຊວວງພາຍໃນ, ໃນລະຫວ່າງປີ ທາງກະຊວງໄດ້ພົບປະກັບກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຂ ໍ້ນ
ທະບຽນ ລວມທັງໂບດພະເຍຊຄູຣສີ ເພືີ່ອປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂັໍ້ນຕອນການຂ ໍ້ນທະບຽນ. 

 

ຜູ້ນໍາຂອງໂບດຄຣສີຕະຈັກວນັເສົາລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາຍັງສືບຕໍີ່ປະເຊນີກັບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຂ ໍ້ນທະບຽນໂບດຂອງ
ພວກເຂົາໃນຂັໍ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແຕ່ກໍີ່ຄາດຫວງັວ່າ ຂັໍ້ນຕອນຈະງ່າຍຂ ໍ້ນ ຖ້າປະຕິບດັຕາມການລງົທະບຽນໂບດກັບ
ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງ. 

 

ຜູ້ສັງເກດການສາກົນຄົນໜ ີ່ງ ຕໍີ່ກັບບນັຫາທາງສາສະໜາໃນປະເທດກ່າວວ່າ ນັບຕັໍ້ງແຕ່ດໍາລັດເລກທີ 315 ຖືກວາງອອກ, 
ກຸ່ມສາສະໜາພດຸ ເຊິີ່ງຖືກຍົກເວັໍ້ນຈາກຂໍໍ້ກໍານດົການຂ ໍ້ນທະບຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີສວ່ນຮວ່ມນໍາລັດຖະບານຫ າຍຂ ໍ້ນກ່ຽວ
ກັບປະເດນັທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບສາສະໜາ ແລະ ມຄີວາມພະຍາຍາມເຮດັໃຫ້ໄດ້ຕາມຂໍໍ້ກໍານດົດ້ານການປົກຄອງທີີ່ພວກເຂົາລະເລຍີ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມເຊືີ່ອທີີ່ວ່າ ພວກເຂົາບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອນັດຽວກັນກັບກຸ່ມສາສະໜາ
ສ່ວນນອ້ຍ. ຂໍໍ້ກໍານົດເຫ ົີ່ານີໍ້ແມ່ນລວມທງັການສົີ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ທີີ່ລະບລຸາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາ. 

 

ເຖິງວ່າກົດໝາຍຫ້າມສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສາສະໜາທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຂ ໍ້ນທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ ຫ ື ສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈດັ
ຕັໍ້ງປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ກໍີ່ມີສະມາຊິກຂອງຫ າຍກຸ່ມລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ມີການຈດັ 
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ຕັໍ້ງປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວຢ່າງງຽບໆ ໂດຍບໍີ່ມີການແຊກແຊງໃດໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໂບດໃນເຮອືນ. ຜູ້
ນັບຖືສາສະໜາບາຮາຍຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ຊຸມຊົນຂອງລາວມຄີວາມລັງເລທີີ່ຈະໂຮມຕົວກັນໃນທີີ່ສາທາລະນະ, ສ່ວນໜ ີ່ງແມ່ນ
ເນືີ່ອງມາຈາກມີການອີງໃສ່ປະກາດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທີີ່ເຜີຍແຜ່ໃນຂັໍ້ນບ້ານວ່າ ມີພຽງສາສະໜາພຸດເທົີ່ານັໍ້ນທີີ່
ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໃນບ້ານດັີ່ງກ່າວ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄນົໜ ີ່ງຂອງຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວໃນທ້ອງຖິີ່ນຢນືຢນັວ່າ ກະຊວງໄດ້
ອອກປະກາດດັີ່ງກ່າວແທ້. 
 

ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ດໍາລັດເລກທີ 315 ລະບຸກ່ຽວກັບເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ກໍານດົຂັໍ້ນຕອນການປະຕິ 
ບັດໜ້າທີີ່ທາງດ້ານບລໍິຫານ, ທາງກຸ່ມຍງັໄດ້ກ່າວຕືີ່ມວ່າ ຂໍໍ້ກໍານົດທາງການປົກຄອງຈໍານວນໜ ີ່ງທີີ່ຖືກກໍານົດໂດຍດໍາລັດ (ທີີ່ບໍີ່
ຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີີ່ໃນລະຫວ່າງປ)ີ ຈະເປນັພາລະທີີ່ໜັກໜ່ວງ ແລະ ມຄີວາມຈໍາກັດຫ າຍ ຖ້າວ່າລດັຖະບານຫາກຈດັ
ຕັໍ້ງປະຕິບດັຢ່າງເຕັມທີີ່. ໃນບນັດາຂໍ ໍ້ກໍານດົເຫ ົີ່ານີໍ້ແມນ່ລວມທງັການສົີ່ງແຜນລະອຽດຂອງການເດນີທາງ ແລະ ການສະເໜີຂໍ 
ອະນຍຸາດລ່ວງໜ້າເພືີ່ອການເຄືີ່ອນໄຫວ/ບລໍິການທາງສາສະໜາຂັໍ້ນພືໍ້ນຖານ. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຍອມຮັບວ່າ ເຈົໍ້ໍ້າທີີ່ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນໜ ີ່ງ ຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດຂໍໍ້ກໍດ 
ນົດຢ່າງບໍີ່ເໝາະສົມ, ມີການສ້າງຂໍໍ້ກໍານດົຂອງຕົນເອງຂ ໍ້ນ ເຊິີ່ງຂັດກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ຫ ື ບໍີ່ຮັບຮູ້ຫຍງັທັງໝົດກ່ຽວກັບບດົ
ບັນຍັດທີີ່ລະບຸໃນດໍາລັດເລກທີ 315. ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມສະເໜີແນະໃຫ້ລັດຖະບານອຸທິດຊັບພະຍາກອນຫ າຍຂ ໍ້ນ ເພືີ່ອ
ຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ແລະ ສົີ່ງເສີມສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາໃນຂັໍ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນ
ກາງເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາສບືຕໍີ່ຝ ກອບົຮມົເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄດິຂອງສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາ 
ແລະ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັດໍາລັດ 315 ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ການປົກປ້ອງກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍີ່ໃຫ້
ຮູ້ວ່າ ນີໍ້ຍງັຄົງເປນັຄວາມທ້າທາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດຄຣສີຕະຈັກວັນເສົາເວົໍ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ພະ 
ຍາຍາມສົີ່ງເສີມສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຖະແຫ ງການຂອງລດັຖະບານບາງຄັໍ້ງ
ກໍີ່ “ບໍີ່ໄດຮ້ັບຄວາມສນົໃຈ” ຈາກຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈໍານວນໜ ີ່ງກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງປ ີ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານຂັໍ້ນສູນກາງ ໂດຍສົມທັບກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂັໍ້ນທ້ອງ 
ຖິີ່ນ ແລະ ຂັໍ້ນແຂວງ ໄດ້ດໍາເນນີການປະເມນີດໍາລັດ 315 ວ່າໄດ້ຖືກຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດແນວໃດໃນບັນດາຕົວເມືອງຂອງ ນະ 
ຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບໍລຄິໍາໄຊ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບອກວ່າ ພວກເຂົາໄດເ້ຊືໍ້ອເຊນີຕົວແທນຈາກ
ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງ ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນທັງໝົດ ເພືີ່ອປະກອບຄາໍຄິດເຫັນ. 
 

ອີງຕາມວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ, ໃນເດືອນພ ດສະພາ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງອງົການຊວ່ຍເຫ ືອທາງສາສະໜາ (ອົງການ Vision 
Beyond Borders) ກ່າວວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານໄດດ້ໍາເນີນການ “ເຂົໍ້າແຊກແຊງ ແລະ ຢດຸຕິການໂຮມຕົວກັນຂອງກຸ່ມ
ຊາວຄຣສີຕຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃຫ້ພວກເຂົາໃນການໂຮມຕົວ.” ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຜູ້ນັໍ້ນກ່າວວ່າ “ໜ່ວຍງານຈໍານວນໜ ີ່ງ
ຍັງຄົງມຂີໍໍ້ສງົໄສແບບເລິກໆຕໍີ່ຊາວຄຣີສຕຽນ, ບາງຄັໍ້ງກໍີ່ສົີ່ງຜນົໃຫ້ມີການກີດກັໍ້ນທາງສງັຄມົ, ການເຂົໍ້າລົບກວນແຊກແຊງ 
ແລະ ຈບັກຸມໂດຍພະລະການຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.” 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄຣີສຕຽນໃນທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມເີຫດການຈໍານວນທີີ່ໜ້ອຍລົງກ່ຽວກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງລດັໄດ້ຫ້າມການບໍລິການ ຫ ື 
ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ທີີ່ເດີນທາງເຂົໍ້າຮ່ວມການບລໍິການໃນລະຫວ່າງລະດູການຄຣີສມາສ ເມືີ່ອປຽບທຽບກັບປີ 2018. ຜູ້ຕາງໜ້າໂບດ
ເມໂທດີສທ໌ຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນບ້ານຄົນໜ ີ່ງໄດເ້ຂົໍ້າແຊກແຊງການບໍລິການທາງສາສະໜາເປນັເວລາສັໍ້ນໆ ກ່ອນງານ 
ຄຣີສມາສ ແລະ ບອກໃຫ້ຜູ້ທີີ່ໂຮມຕົວກັນວ່າ ຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການປອ້ງກັນຄວາມສະຫງບົຂອງເມອືງ ເພືີ່ອ
ຈະດໍາເນີນການບໍລິການໃນມືໍ້ໃດໜ ີ່ງທີີ່ນອກເໜືອຈາກວັນທີ 25 ທັນວາ. 
 

ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງ ບໍີ່ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກໍານດົໃນການຂອໍະນຍຸາດລ່ວງໜ້າ ເພືີ່ອການເດນີທາງໄປເຂດອໍານາດອືີ່ນ. ເຈົໍ້າ
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງອງົການຄຣສີຕຽນທີີ່ມີຊືີ່ສຽງອງົການໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ການສົີ່ງແຜນການເດນີທາງປະຈໍາປີແບບຄົບຖ້ວນແມນ່ເປນັ
ໄປບໍີ່ໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າສະມາຊິກຂອງໂບດຈໍານວນໜ ີ່ງ ອາດຈະມີການເຈັບປ່ວຍ ຫ ື ເສຍຊວີິດໂດຍບໍີ່ຄາດຄດິ 
ເຊິີ່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດຕ້ອງເດນີທາງໃນທັນທີທັນໃດ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງອົງການຄຣີສຕຽນກ່າວວ່າ “ມັນເປນັ
ໄປບໍີ່ໄດ”້ ທີີ່ຈະປະຕິບດັຕາມຢ່າງຄບົຖ້ວນຕາມຂໍໍ້ກໍານົດສໍາລບັການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລາວເລືອກທີີ່ຈະລະເລຍີຕໍີ່
ພວກມນັ. ອີງຕາມກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລດັຖະບານກໍີ່ບໍີ່ໄດ້ມີການບັງຄບັໃຊຂ້ໍໍ້ກໍານດົດ້ານການເດນີທາງຂອງດາໍ
ລັດທີີ່ວາງອອກຢ່າງເຕັມທີີ່ເຊັີ່ນກັນ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກໂບດກາໂຕລິກເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດຮ້່ວມກັບອົງການຈດັຕັໍ້ງທາງສາສະໜາ 
ອືີ່ນໆ ຂຮໍ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂດໍາລດັ ເພືີ່ອວ່າເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທາງສາສະໜາຈະບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດເພືີ່ອການເດນີທາງ
ພາຍໃນປະເທດ. 
 

ຜູ້ນໍາສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງລາຍງານກ່ຽວກັບຫ າຍເຫດການທີີ່ເກີດຂ ໍ້ນໃນທົີ່ວປະເທດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບນັຫາການຂອໍະນຍຸາດ
ສໍາລັບການເດີນທາງ. ບາງຄນົໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບາງຄັໍ້ງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລດັຖະບານໄດ້ທໍາການຈບັກຸມຊາວຄຣສີຕຽນ ໃນຂໍໍ້ຫາເດີນທາງໂດຍ
ບໍີ່ໄດຮ້ັບອະນຍຸາດ ເພືີ່ອໄປເຂົໍ້າຮ່ວມພິທີທາງສາສະໜານອກທ້ອງຖິີ່ນປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ສະມາຊິກຂອງໂບດຄຣສີຕະ
ຈັກຂ່າວປະເສດີລາວເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດສ້ົີ່ງແຜນການເດນີທາງສໍາລບັລະດູການຄຣສີມາສໃຫ້ໜ່ວຍງານຂອງລດັທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງ
ທັງໝົດໃນທຸກຂັໍ້ນທີີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ໄດຮ້ບັການຕອບກັບສໍາລັບການຂໍຮອ້ງທັງໝົດ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງລດັຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນຈໍານວນ
ໜ ີ່ງ ໄດດ້ໍາເນນີການກັກຕົວເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສາສະໜາບາງຄນົທີີ່ມອີະນຸຍາດເດນີທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ; ແຫ ງຂ່າວເວົໍ້າວ່າ ກໍລະນີທັງໝົດ
ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນເວລາສອງສາມຊົີ່ວໂມງ. 
 

ອີງຕາມຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຊາວມຸດສະລິມ, ມີສະມາຊິກຊຸມຊົນປະມານ 1,000 ຄົນ ສືບຕໍີ່ດໍາເນີນພິທີທາງສາສະໜາໃນສອງໂບດ 
(ມັດສະຍິດ) ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເຊິີ່ງເປັນພຽງສອງໂບດອິສະລາມທີີ່ມີໃນປະເທດ. ຜູ້ນໍາຂອງສະມາຄົມຊາວມຸດສະລມິ 
ກ່າວວ່າ ຊາວມຸດສະລິມຮັກສາຄວາມສໍາພນັທາງວຽກງານທີີ່ດກັີບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ 
ພວກເຂົາບໍີ່ເຄຍີປະສົບກັບຄວາມທ້າທາຍຈາກທາງພາກລດັ ກ່ຽວກັບສດິເສລີພາບໃນການດໍາເນນີພິທີທາງສາສະໜາຂອງພວກ
ເຂົາ. ລາວກ່າວວ່າ ຊຸມຊົນມດຸສະລິມຫ ີກລ້ຽງການກະທໍາທີີ່ອາດຈະເປນັການຂດັກັບວດັທະນະທໍາຂອງລາວ.  
 

ລັດຖະບານສືບຕໍີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບທີີ່ກໍານົດໃຫ້ແຜນການ ຫ ື ກິດຈະກໍາທີີ່ຈະຖືກຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສາສະນະ
ສະຖານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື ສູງກ່ວານັໍ້ນ. 
 

ຜູ້ນໍາສາສະໜາຄຣີສເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຍັງຄົງສືບຕໍີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຄັີ່ງຄັດ ສໍາລັບຂໍໍ້ຫ້າມໃນການເຜີຍແຜ່ຊັກຊວນການປ່ຽນ 
ແປງຄວາມເຊືີ່ອທາງສາສະໜາໃນທີີ່ສາທາລະນະ ລວມທັງການດໍາເນີນການໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ. ທັງໂບດພະເຍຊູຄຣສີ 
ແລະ ໂບດຄຣສີຕະຈັກວນັເສົາ ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົານໍາເອົາຜູແ້ທນການສອນສາສະໜາເຂົໍ້າມາໃນປະເທດ, ແຕ່ລັດຖະບານ 
ໄດ້ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີພຽງການສອນພາສາອງັກິດ ແລະ ສົີ່ງເສີມສຂຸາພາບທີີ່ດ ີ ເຊັີ່ນ: ການຮັກສາອະນາໄມ 
ແລະ ຄວາມສະອາດ. ຜູ້ແທນການສອນສາສະໜາບໍີ່ສາມາດເຂົໍ້າຮ່ວມໃນການປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບສາສະໜາໄດ້. ກຸ່ມສາສະ
ໜາຫ າຍກຸ່ມເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາຍິນດີຕ້ອນຮບັສະມາຊິກທີີ່ເປນັຄົນຕ່າງປະເທດ ທີີ່ເຂົໍ້າມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ ແຕ່ກໍີ່ຕ້ອງມີຄວາມ
ລະມັດລະວງັກ່ຽວກັບປະເພດຂອງກິດຈະກໍາທີີ່ຊາວຕ່າງປະເທດເຫ ົີ່ານັໍ້ນເຂົໍ້າຮ່ວມນໍາ. ໂບດພະເຍຊູຄຣສີເວົໍ້າວ່າ ທາງໂບດອງີ 
ໃສ່ພຽງຄໍາກ່າວທາງວາຈາເທົີ່ານັໍ້ນ ໃນການດ ງດດູສະມາຊິກໃໝ່. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຍງັຄົງຄວບຄມຸການນໍາເຂົໍ້າສືີ່/ຕໍາລາທາງສາສະໜາ ແຕ່ກຸ່ມສາສະໜາເວົໍ້າວ່າພວກເຂົາສາມາດຄົໍ້ນຫາຕໍາລາ ແລະ ເອກະ 
ສານທາງສາສະໜາຜ່ານທາງອອນລາຍ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ປະສານງານກັບກຸ່ມສາສະໜາ ເພືີ່ອທົບ
ທວນຕໍາລາທີີ່ນໍາເຂົໍ້າ ເພືີ່ອຮບັປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງອົງກອນ. 
 

ກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນອ້ຍຫ າຍກຸ່ມລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາໃນການສ້າງສາສະນະສະຖານ (ທີີ່ສັກກາລະບຸຊາ) ເຖິງແມ່ນວ່າ
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ກົມສາສະໜາຂອງສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດໄດ້ລະບວຸ່າ ທາງກົມພັກດັນໃຫ້ນໍາໃຊ້ໂບດທີີ່ມີໂຄງສ້າງຕາມກໍານົດແທນການນໍາ
ໃຊ້ໂບດທີີ່ເປັນເຮອືນ ເມືີ່ອມີຄວາມເປນັໄປໄດ້. ເຈົໍ້ໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ລດັຖະບານຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມສາສະ
ໜາດໍາເນີນການບໍລິການຂອງຕົນໃນໂບດ ຫ ື ວັດ ແທນການດາໍເນີນການໃນເຮອືນ. ໂບດຄຣສີຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ ໃຫ້ຮູ້
ວ່າ ມໂີບດປະມານ 600 ແຫ່ງໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ຍັງມກີານດໍາເນີນພິທີສັກກາລະບຊູາຢູ່ພາຍໃນໂບດທີີ່ເປນັເຮອືນ “ທີີ່ບໍີ່
ເປນັທາງການ” ອກີຫ າຍແຫ່ງ. ພວກເຂົາອ້າງເຫດຜົນວ່າ ການນໍາໃຊ້ເຮອືນເປັນໂບດຈໍານວນຫ າຍກໍີ່ເນືີ່ອງມາຈາກຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກໃນການຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງຈາກໜ່ວຍງານທ້ອງຖິີ່ນ. ອີງຕາມຜູ້ນໍາສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໃນຫ າຍພືໍ້ນທີີ່ພິຈາລະ 
ນາກຸ່ມທີີ່ທໍາການສັກກາລະບຊຸາໃນເຮອືນ ແມ່ນການກະທໍາທີີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບອກໃຫ້ພວກຊາວບ້ານວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງ
ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດກ່ອນທີີ່ຈະດໍາເນີນພິທີສັກກາລະບຊູາໃນເຮອືນໄດ.້ 
 

ຜູ້ນໍາສາສະໜາຫ າຍຄົນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາຍັງສືບຕໍີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫ ໍ້າຊ້າ ແລະ ແກ່ຍາວໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບການ
ກໍີ່ສ້າງໂບດ, ແລະ ໂດຍທົີ່ວໄປແລວ້ ພວກເຂົາມັກຈະບໍີ່ໄດ້ຮບັຄໍາຕອບກັບຕໍີ່ການສະເໜີຂອງພວກເຂົາ. ເຈົົໍ້າໜ້າທີີ່ໂບດກາໂຕ 
ລິກຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ທາງໂບດລໍຄອຍດ້ວຍຄວາມຊໍໍ້າຊາກມາເປັນເວລາຫ າຍປີ ສໍາລບັການອະນຍຸາດກໍີ່ສ້າງໂບດໃໝ່, ໃນທີີ່ສດຸກໍີ່
ມີແຕ່ການຖືກປະຕິເສດ. ເຈົໍ້າໜ້າໂບດຄນົດັີ່ງກ່າວເວົໍ້າວາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ສະມາຊິກໂບດກາໂຕລິກແຫ່ງໜ ີ່ງທີີ່ແຂວງວຽງຈນັ 
ໄດ້ຂອໍະນຍຸາດປຸກສ້າງໂບດຂອງຕົນຄນືໃໝ່ ເພາະໂບດຫ ງັປດັຈຸບນັເກົີ່າຫ າຍ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສອ້ມແປງຫ າຍ. ເຈົໍ້າ
ໜ້າທີີ່ຂອງແຂວງປະຕິເສດການໃຫ້ອະນຸຍາດ ແລະ ບອກສະມາຊິກຂອງໂບດວ່າ ຖະໜົນໃຫຍ່ທີີ່ຢູ່ໃກ້ໆກໍາລັງໄດ້ຮບັການປູ 
ຢາງ ແລະ ພວກເຂົາກໍີ່ຈະສາມາດເດນີທາງຢ່າງງ່າຍດາຍໄປຫາໂບດທີີ່ຢູບ່້ານອືີ່ນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ໂບດກາໂຕລິກຍງັເວົໍ້າອີກວ່າ ຂໍໍ້
ແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງອາຄານທາງສາສະໜາທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນດາໍລັດ 315 ບໍີ່ມຄີວາມຈະແຈ້ງ. 
 

ແຫ ີ່ງຂ່າວຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ມີຂໍໍ້ກໍານດົທາງກົດໝາຍທີີ່ວ່າ ອົງການຈດັຕັໍ້ງທາງສາສະໜາຕ້ອງມີທີີ່ດນິໃນຄອບຄອງຈໍານວນ 
5,000 ຕາແມັດ (54,000 ຕາລາງຟຸດ) ຈ ີ່ງຈະສາມາດສ້າງໂບດ ຫ  ື ວດັໜ ີ່ງຫ ັງໄດ້, ນີໍ້ເປັນການຈໍາກັດຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ກຸ່ມຜູ້ນັບຖືສາສະໜາທີີ່ມຂີະໜາດນ້ອຍ ເຊິີ່ງບໍີ່ມຊີບັພະຍາກອນພຽງພໍ ສໍາລບັພືໍ້ນທີີ່ຂະໜາດນັໍ້ນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດຄຣສີຕະ
ຈັກວັນເສົາຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ຂໍໍ້ກໍານົດເລືີ່ອງທີີ່ດນິບໍີ່ເປນັບນັຫາໃນພືໍ້ນທີີ່ຊົນນະບດົ; ແຕ່ການຊືໍ້ທີີ່ດນິໃນເມືອງເປນັເລືີ່ອງທີີ່ແພງ
ຫ າຍ ເຊິີ່ງເປນັພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ຜູ້ນັບຖືຄຣສີຕະຈັກວນັເສົາອາໃສຢູ່. ລາວຍງັກ່າວຕືີ່ມວ່າ ລດັຖະບານຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ບາງຄັໍ້ງຄາວກໍີ່ໄດ້ສະ
ໜອງທີີ່ດິນ ຫ ື ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ທີີ່ດນິ ສໍາລັບວດັຂອງສາສະໜາພຸດ ແຕ່ໂບດຂອງສາສະໜາຄຣສີ ຕ້ອງ
ໄດ້ຊືໍ້ທີີ່ດິິນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບວ່າ ລດັຖະບານມັກຈະສະຫງວນກໍາມະສດິໃບຕາດນິທີີ່ຄອບ
ຄອງໂດຍໂບດຕ່າງໆ ເຊິີ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ບນັຫາທີີ່ອາດເກີດຂ ໍ້ນໄດ ້ ຖ້າວ່າທາງໂບດຈໍາເປນັຕ້ອງສະແດງການຄອບຄອງ. ອງີ
ຕາມໂຄສົກຂອງອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ, ວັດສາສະໜາພຸດຈໍານວນໜ ີ່ງຖືກສ້າງຂ ໍ້ນໃນທີີ່ດນິບລໍິຈາກໂດຍສວ່ນ
ບຸກຄົນ ແລະ ບໍີ່ຈໍາເປນັຕ້ອງມີເອກະສານເພືີ່ອສະແດງການຄອບຄອງ ເຊິີ່ງອາດຈະນໍາໄປສູບ່ັນຫາໄດ້ຖ້າວ່າທາງວັດຈໍາເປນັ
ຕ້ອງສະແດງຄວາມເປນັກໍາມະສິດ. 
 

ອີງຕາມອົງການຈດັຕັໍ້ງທາງສາສະໜາພຸດ, ພຸດທະສາສະນິກະຊນົທີີ່ມີຊືີ່ສຽງ ໄດເ້ຮດັວຽກຮວ່ມກັບລດັຖະບານ ໃນການຮ່າງນຕິິ
ກໍາເພືີ່ອຮບັປະກັນວ່າ ກົດໝາຍໄດສ້ະທ້ອນເຖິງບດົບາດຂອງພດຸທະສາສະໜາໃນວດັທະນະທໍາລາວ. 
 

ນັກຮຽນຊາວຄຣີສຕຽນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາອ ດອັດໃຈທີີ່ຕ້ອງເຂົໍ້າຮ່ວມການສວດມົນໄຫວ້ພຣະໃນວດັຂອງສາສະໜາພຸດໃນລະ 
ຫວ່າງການຮຽນວັດທະນະທໍາ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງຫ ັກສດູໂຮງຮຽນລັດ. ໃນບາງເຂດພືໍ້ນທີີ່ຊນົນະບດົ, ບດົຮຽນກ່ຽວກັບ
ພຸດທະສາສະໜາ ຍັງຄົງເປັນພາກບັງຄັບທີີ່ຈະຕ້ອງຜ່ານໃຫ້ໄດ ້ ເພືີ່ອກ້າວຂ ໍ້ນຫາລະດບັຕໍີ່ໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີໍ້ບໍີ່ແມນ່ຂໍໍ້ກໍານດົ
ຂອງກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ເລືີ່ອງນີໍ້ເປນັຄວາມຈງິ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ທີີ່ວດັເປນັບອ່ນສະໜອງການສ ກ
ສາ ເພາະທາງລດັຖະບານບໍີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນລດັໄດຢ້່າງທົີ່ວເຖິງ. 
 

ໂດຍໄດ້ຮບັອະນຍຸາດລວ່ງໜ້າ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານດົທີີ່ວ່າ ບໍີ່ມີການຊກັຊວນໃຫ້ນບັຖືສາສະໜາ, ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານໄດອ້ະນຸ 
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ຍາດໃຫ້ຊາວຄຣສີຕຽນທັງຄນົລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດ ຈດັງານສະແດງດນົຕຣີກ່ຽວກັບສາສະໜາໃນພືໍ້ນທີີ່ສາທາລະນະໃນທີີ່ກາງ 
ແຈ້ງ ເຊິີ່ງປນີີໍ້ກໍີ່ເປນັປີທີສາມຕິດຕໍີ່ກັນແລວ້. ງານເທດສະການດົນຕຣວີຽງຈນັ ອນິເຕີເນເຊນີແນລ ຫ  ື ກອສເປລມວິຊກິ ເຟສ
ຕີວອລ (Vientiane International Gospel Music Festival) ທີີ່ຖືກຈັດຂ ໍ້ນໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ທີີ່ສູນການຄ້າໄອ
ເຕັກ ເຊິີ່ງມີການສະແດງຂອງສີລະປນິ ແລະ ວົງດົນຕຣຈີາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ນໍາຂອງໂບດຄຣສີຕະຈັກຂ່າວ
ປະເສີດລາວເວົໍ້າວ່າ ຄືກັບປ ີ2018 ພວກເຂົາເລອືກທີີ່ຈະລະເວັໍ້ນການແປຄໍາສບັ “gospel” ເປັນພາສາລາວໃນເອກະສານພາ 
ສາລາວ ເພືີ່ອບໍີ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ການຕໍານິຂອງລດັຖະບານ, ແລະ ຄໍາສັບດັີ່ງກ່າວພຽງແຕ່ປາກົດໃນເອກະສານທີີ່ເປນັພາສາ
ອັງກິດເທົີ່ານັໍ້ນ. 
 

ໃນເດືອນຕຸລາ ຊຸມຊົນສາສະໜາບາຮາຍທີີ່ວຽງຈັນ ໄດ້ຈດັພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງເນືີ່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 200 ປ ີການກໍາ
ເນີດຂອງແບັບ (birth of the Bab) ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງສໍາຄັນໃນການກໍີ່ຕັໍ້ງສາສະໜາບາາຮາຍ. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງພາຍໃນ, 
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສະພາແຫງຊາດ ກໍີ່ໄດເ້ຂົໍ້າຮວ່ມໃນພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງດັີ່ງກ່າວ. ທ່ານ ບນຸທະວ ີ ພອນທະ
ສີນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສາສະໜາ ຂອງສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນງານ ແລະ ຍອ້ງຍຊໍຸມຊນົສາສະໜາບາຮາຍ ສາໍ
ລັບການເຮດັວຽກ “ກັບຊຸມຊົນລາວທີີ່ດີຂ ໍ້ນ.” 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດກາໂຕລິກຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງລດັຜູ້ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ ຕ້ອງປິດບັງສາສະໜາຂອງຕົນ ເພືີ່ອ
ເຂົໍ້າຮວ່ມໃນພັກປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ, ລດັຖະບານ, ຫ ື ກອງທັບ ແລະ ຫ ີກລຽ້ງການຖືກຈໍາແນກໃນສະຖາບນັເຫ ົີ່ານີໍ້. ລາວ
ເວົໍ້າວ່າ ສະມາຊິກໃນໂບດຂອງລາວທີີ່ຢູ່ໃນຖັນແຖວກອງທັບຖືກບອກວ່າ ລາວຈະຖືກໄລອ່ອກຈາກກອງທັບ ຖ້າລາວເຂົໍ້າ
ຮ່ວມການບລໍິການຂອງໂບດກາໂຕລິກ. ສະມາຊິກຈໍານວນໜ ີ່ງຂອງກຸ່ມສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮບັການ
ເລືີ່ອນຂັໍ້ນທີີ່ຊ້າກ່ວາເພືີ່ອນຮວ່ມງານຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ນບັຖືຄຣສີຕະຈັກວັນເສົາ 
ຄົນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ມີ “ກົດໝາຍປິດບັງ” ສະບບັໜ ີ່ງທີີ່ກໍານົດວ່າ ພນົລະເມືອງຄົນໜ ີ່ງ ບໍີ່ສາມາດເປນັທັງສອງຢ່າງໄດ້ໃນເວລາດຽວ
ກັນຄື: ເປັນຄຣສີຕຽນ ແລະ ເປນັສະມາຊິກຂອງພັກປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ. ກຸ່ມສາສະໜາອືີ່ນໆເວົໍ້າວ່າ ມນັເປນັເລືີ່ອງຍາກ
ສໍາລັບສະມາຊິກໂບດຂອງພວກເຂົາ ທີີ່ຈະເຂົໍ້າຮວ່ມໃນໜ່ວຍງານລດັຖະບານ ຫ  ືຈະໄດເ້ລືີ່ອນຕໍາແໜ່ງໃນຂັໍ້ນທີີ່ສູງຂ ໍ້ນ ຫ  ືຈະ
ໄດ້ກາຍເປນັນາຍບ້ານ. ກຸ່ມສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງລະບຸວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ວ່າບໍີ່ມີການເປດີໂອກາດໃຫ້ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດທີີ່ບໍີ່ແມນ່ຊາວ
ພຸດ ຫ ື ບໍີ່ແມ່ນຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຜີ ໄດດ້ໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂັໍ້ນສງູໃນຂັໍ້ນແຂວງ ຫ  ື ຂັໍ້ນສນູກາງ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງກະຊວງ
ພາຍໃນທີີ່ເຮດັວຽກກ່ຽວກັບສາສະໜາສໍາພັນເວົໍ້າວ່າ ມັນເປນັເລືີ່ອງຍາກສໍາລບັຜູ້ທີີ່ບໍີ່ແມນ່ຊາວພຸດ ທີີ່ຈະໄດເ້ຂົໍ້າຮວ່ມນໍາລດັ 
ຖະບານ ແຕ່ທາງລັດຖະບານເອງກໍີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງແຂງຂນັໃນການສົີ່ງເສີມແນວຄວາມຄດິທີີ່ວ່າ ສະມາຊິກຂອງທຸກໆສາສະ
ໜາມີສິດໃນການເຂົໍ້າຮວ່ມ. 
 

ໃນເດືອນຕຸລາ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາເປັນເວລາສາມວັນ. ໃນກອງປະຊຸມ, 
ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາໄດ້ປ ກສາຫາລືໃນຫົວຂໍໍ້ທີີ່ລະອຽດອ່ອນ ລວມທັງການປະຕິບັດຂອງທາງພາກ
ລັດ ໃນການປຸກລະດົມໃຫ້ຜູ້ທີີ່ບໍີ່ແມ່ນພຸດທະສາສະນິກະຊົນ ຕ້ອງເຂົໍ້າຮວ່ມໃນພິທີທາງພຸດທະສາສະໜາທີີ່ລັດຖະບານເປນັ
ຜູສ້ະໜັບສະໜູນ ເຊິີ່ງລດັຖະບານຖືວ່າເປນັກິດຈະກໍາທາງວດັທະນະທໍາ, ແລະ ການຮບັຮູ້ທີີ່ຜດິ ເຊັີ່ນ: ຄວາມເຊືີ່ອທີີ່ແຜ່ຫ າຍ 
ແຕ່ເປນັການເຂົໍ້າໃຈຜດິທີີ່ວ່າ ຊາວຄຣສີຕຽນບໍີ່ໄດຮ້ບັໃຊ້ໃນຖັນແຖວກອງທັບ ຫ ື ຕໍາຫ ວດ. ຜູ້ເຂົໍ້າຮວ່ມກອງປະຊມຸໄດ້ປ ກສາຫາ 
ລືກັນເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຮບັຮູ້ທີີ່ຜດິເຫ ົີ່ານັໍ້ນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ລດັຖະບານກ່າວຢໍໍ້າຕະຫ ອດວ່າ ບໍີ່ມສີາສະໜາປະຈໍາຊາດໃນປະເທດ. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງອງົການ Institute of Global Engagement (IGE) ເຊິີ່ງເປັນອົງການທາງສາສະໜາທີີ່ບໍີ່ຂ ໍ້ນກັບ
ລັດຖະບານທີີ່ສະຫະລດັເວົໍ້າວ່າ ເງືີ່ອນໄຂສໍາລບັສດິເສລພີາບທາງສາສະໜາໄດ້ມີການປບັປງຸທີີ່ດີຂ ໍ້ນຢ່າງໄວວາ ໃນໄລຍະເວລາ 
17 ປີ ນບັຕັໍ້ງແຕ່ລາວໄດເ້ຂົໍ້າມາໃນປະເທດເປນັຄັໍ້ງທໍາອດິ. ລາວເວົໍ້າວ່າ ກະຊວງພາຍໃນມີບດົບາດທີີ່ແນ່ວແນ່ໃນການສົີ່ງເສມີ
ເສລີພາບທາງສາສະໜາໃນລະຫວ່າງປ,ີ ແຕ່ກໍີ່ຍັງມີຄົນຈໍານວນຫ າຍໃນພາກລັດທີີ່ຍັງເຊືີ່ອວ່າ ສາສະໜາພຸດຄວນຈະເປັນພຽງ
ສາສະໜາດຽວໃນປະເທດເທົີ່ານັໍ້ນ, ແລະ ແນວຄວາມຄດິຂອງເສລີພາບທາງສາສະໜາ ເຊິີ່ງເປນັທີີ່ຍອມຮບັໂດຍລດັຖະບານ



ລາວ 12 

ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ກາງ ແຕ່ບໍີ່ເປັນທີີ່ຮູຈ້ັກຂອງຄົນທົີ່ວໄປ. 
 

ອີງຕາມແຫ ີ່ງຂໍໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ, ເນືີ່ອງຈາກການໝູນວຽນພະນັກງານໃນຂັໍ້ແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ, ສາມປີພາຍຫ ງັທີີ່ດາໍ
ລັດເລກທີ 315 ກາຍເປນັກົດໝາຍ ຍງັຄົງມເີຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຈໍານວນໜ ີ່ງທີີ່ຍັງບໍີ່ຄຸນ້ເຄຍີກັບບດົບນັຍດັຂອງມນັ ແລະ ການນໍາໃຊທີ້ີ່
ຖືກຕ້ອງ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນກ່າວວ່າ ພວກຕົນໄດ້ສບືຕໍີ່ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດພືໍ້ນທີີ່ ທີີ່ມີການລາຍ
ງານວ່າມີກໍລະນີການລະເມີດສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາເກີດຂ ໍ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລດັຖະບານ, ແລະ ເດີນທາງລງົເຖິງຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນເລືໍ້ອຍໆ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສາສະໜາປະຕິບດັ
ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດ. ແລະ ພວກເຂົາຍັງຈດັກອງປະຊຸມອົບຮົມສໍາລັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອອະທິ 
ບາຍກ່ຽວກັບພັນທະຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ສິດຂອງພົນລະເມືອງໃນການເຊືີ່ອ ຫ  ື ບໍີ່ເຊືີ່ອໃນສາສະ  
ໜາ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນສູນກາງໄດ້ຝ ກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ພະແນກພາຍ
ໃນຂັໍ້ນແຂວງກ່ຽວກັບດໍາລດັເລກທີ 315 ແລະ ກົດໝາຍອືີ່ນໆ ທີີ່ຄຸ້ມຄອງສາສະໜາ ແລະ ໄດຈ້ັດງານສໍາມະນາຮວ່ມກັບບນັ 
ດາໜ່ວຍງານ ແລະ ຜູ້ນໍາສາສະໜາຂັໍ້ນແຂວງ ເພືີ່ອທົບທວນຫ ັກຄໍາສອນພືໍ້ນຖານຂອງສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣສີ, ບາ
ຮາຍ ແລະ ອິສະລາມ. ກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອງົການ IGE ໄດຈ້ັດງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບເສລີພາບ
ທາງສາສະໜາ ໃນ 12 ແຂວງ ຈາກທັງໝົດ 18 ແຂວງທົີ່ວປະເທດໃນລະຫວ່າງປ.ີ ລດັຖະບານໄດສ້ະໜອງທ ນຢ່າງຄບົຖ້ວນ
ສໍາລບັການສໍາມະນາໜ ີ່ງຄັໍ້ງ ແລະ ກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆໄດ້ປະກອບສວ່ນເປັນທ ນສໍາລບັການຈັດສໍາມະນາທີີ່ຍັງເຫ ອື. 
 

ໃນເດືອນມີນາ ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາໜ ີ່ງຂ ໍ້ນໃນຫົວຂໍໍ້ກ່ຽວກັບສາສະໜາ ແລະ ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ໂດຍທ ນ
ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IGE. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 18 ແຂວງໃນທົີ່ວປະເທດໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາດັີ່ງກ່າວເປັນເວລາ
ສອງວັນ. ຜູ້ນໍາສະເໜີໄດ້ຍົກປະເດັນຂ ໍ້ນປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄດິຂອງເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ບດົບນັຍດັ
ຂອງດໍາລັດເລກທີ 315 ແລະ ວິທີການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດ. 
 
ພາກທ ີIII. ສະຖານະພາບຂອງຄວາມເຄາົລບົໃນສງັຄມົຕໍີ່ກບັເສລພີາບທາງສາສະໜາ 
 

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທັງໝົດລະຫວ່າງບັນດາຊຸມຊນົສາສະໜາມັກຈະເກີດຂ ໍ້ນໃນບ້ານ ແລະ ເຂດ
ພືໍ້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ບ່ອນທີີ່ຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະບານຂັໍ້ນສນູກາງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດມຄີວາມຈາໍ
ກັດ. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄນົໜ ີ່ງຂອງໂບດຄຣສີຕະຈກັຂ່າວປະເສດີລາວເວົໍ້າວ່າ ການເຕີບໂຕຂ ໍ້ນຢ່າງແຮງຂອງການເປນັສະມາຊິກຂອງໂບດ 
ໃນຊມຸປີມໍີໆ່ ມານີໍ້ ໄດເ້ຮດັໃຫ້ຄວາມເຄັີ່ງຕ ງພາຍໃນຊມຸຊນົຈາໍນວນໜ ີ່ງຮນຸແຮງຂ ໍ້ນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການສງັເກດກວດກາເພີໍ້ມ
ຂ ໍ້ນໂດຍຊາວບ້ານ ຜູ້ທີີ່ຍງັມີຄວາມລະມດັລະວງັຕໍີ່ສາສະໜາອືີ່ນທີີ່ນອກເໜືອຈາກສາສະໜາພດຸ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງໂບດຄນົດັີ່ງ 
ກ່າວເວົໍ້າວ່າ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ສະມາຊິກຂອງໂບດເພີໍ້ມຂ ໍ້ນປະມານ 16,000 ໃນຊ່ວງຕົໍ້ນປີ 2017 ແລະ ເພີໍ້ມເປນັ
23,000 ໃນປີ 2018. ລາວເວົໍ້າວ່າ ການເພີໍ້ມຂ ໍ້ນຢ່າງໄວວານີໍ້ນໍາໄປສູ່ຂໍໍ້ຂດັແຍ່ງໃນທ້ອງຖິີ່ນ ລະຫວ່າງສະໝັກພັກພວກໃໝ່
ຂອງສາສະໜາຄຣີສ ແລະ ເພືີ່ອນບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາທີີ່ບໍີ່ແມ່ນຄຣສີຕຽນ. ທີີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຜູ້ນໍາຂອງໂບດຄຣີສຕະ
ຈັກຂ່າວປະເສດີລາວຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ການເພີໍ້ມຂ ໍ້ນຂອງຈໍານວນຜູ້ທີີ່ນບັຖືສາສະໜາຄຣສີໃນແຂວງວຽງຈນັ ເຊິີ່ງມສີະມາ 
ຊິກປະມານ 18,000 ຄົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫ ັກຖານຂອງການເພີໍ້ມຂ ໍ້ນຂອງເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ 
ນໍາໄປສູ່ການເພີໍ້ມຂ ໍ້ນຂອງຄວາມເຄັີ່ງຕ ງໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາເວົໍ້າວ່າ ໃນເຂດພືໍ້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກຈໍານວນໜ ີ່ງລາຍງານວ່າ ຊາວບ້ານຈໍານວນໜ ີ່ງໄດຂ້ົີ່ມຂູ່ວ່າຈະຂັບໄລ່
ຊາວບ້ານຜູ້ທີີ່ນບັຖືສາສະໜາຄຣີສໃຫ້ອອກຈາກບ້ານ ຖ້າວ່າພວກເຂົາບໍີ່ປະຖິໍ້ມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ. ອງີ
ຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກອົງການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງລັດທີີ່ສະໜັບສະໜູນຄຣສີຕຽນ (ອົງການ Open Doors USA), “ການປະຖິໍ້ມ
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສັດທາໃນສາສະໜາພຸດ ຫ  ືການຖືຜີ ຖືກມອງວ່າ ເປນັການທໍລະຍດົຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊນົ 
ເຊິີ່ງເປັນການກະຕຸ້ນຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ເຂົໍ້າໃຈທີີ່ວ່າ ຊາວຄຣີສຕຽນ ຂບັຕົນເອງອອກຈາກຊຸມຊົນສາສະໜາພຸດ ແລະ ຜູ້ຖືສາ
ສະໜາຜີໂດຍປະລຍິາຍ. ເພາະສະນັໍ້ນ, ຜູ້ທີີ່ນັບຖືກໍີ່ຈະຖືກຂົີ່ມເຫັງໂດຍຜູ້ອືີ່ນໃນຄອບຄົວດຽວກັນ ແລະ/ຫ ື ຄອບຄົວທີີ່ຂະ 
ຫຍາຍອອກຂອງພວກເຂົາ (ໂດຍທົີ່ວໄປຄວົເຮອືນໜ ີ່ງຂອງຄນົລາວ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍຄອບຄົວຂອງສາມຮຸນ່ຄົນ ພາຍໃຕ້
ຫ ັງຄາເຮືອນດຽວ) ແລະ ໂດຍເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຜູ້ທີີ່ມັກຈະກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສ ກຂອງຊຸມຊົນ.” 
 

ອີງຕາມເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ພນົລະເມອືງອາເມລິກາຜູ້ໜ ີ່ງທີີ່ຕິດຕາມກິດຈະກໍາທາງສາສະໜາໃນປະເທດ, ໃນເດອືນ
ພ ດສະພາທີີ່ແຂວງຫົວພັນ ມີສາມຄອບຄົວທີີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ ໄດ້ຖືກຂບັໄລ່ໃຫ້ອອກ
ຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາໂດຍພີີ່ນອ້ງຂອງພວກເຂົາເອງຜູ້ທີີ່ຖືສາສະໜາຜ.ີ ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີີ່ພີີ່ນ້ອງຈໍານວນໜ ີ່ງຖືຜີ 
ແລະ ອີກຈໍານວນໜ ີ່ງເປັນຄຣີສຕຽນ, ສະນັໍ້ນຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ແມ່ນບໍີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາ. 
 

ໃນຫ າຍບ້ານ, ຂໍໍ້ຂດັແຍ່ງທຸກປະເພດ (ລວມທັງຂໍໍ້ຂັດແຍງ່ທາງສາສະໜາ) ຈະຖືກໂອນໄປທີີ່ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານທີີ່ໄດ້ຮບັ
ການອະນຸມັດຈາກລດັຖະບານ. ອີງຕາມຜູ້ນໍາກຸ່ມຄຣສີຕຽນ, ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍເຫ ົີ່ານີໍ້ ມັກຈະປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວຄຣສີຕຽນ 
ປະນປິະນອມຄວາມເຊືີ່ອຄວາມສດັທາຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການປະຕິບດັຕາມການປະຕິບັດຂອງຊຸມຊນົຊາວພດຸ ຫ ື ຜູ້ທີີ່ຖືສາ
ສະໜາຜີ. ໃນການແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂດັແຍ່ງທ້ອງຖິີ່ນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບບັນຫາທາງສາສະໜາ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວ່າ ພວກ
ເຂົາຈະລໍຖ້າເບິີ່ງການແກ້ໄຂຂອງເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນກ່ອນທີີ່ຈະເຂົໍ້າຮວ່ມແກ້ໄຂ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຄົນໜ ີ່ງຂອງກະຊວງພາຍໃນເວົໍ້າວາ່ 
ກະຊວງບໍີ່ມຊີັບພະຍາກອນພຽງພໍທີີ່ຈະແກ້ໄຂທຸກໆຂໍໍ້ຂດັແຍ່ງ. 
 

ຜູ້ທີີ່ຖືສາສະໜາຄຣີສຕຽນຈໍານວນໜ ີ່ງເວົໍ້າວ່າ ພິທີການຝັງສບົຍັງຄົງເປນັບນັຫາຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ. ຫົວໜ້າໂບດຄຣີສຕະຈັກວນັເສາົ 
ເວົໍ້າວ່າ ໃນພືໍ້ນທີີ່ຫ່າງໄກສອກຫ ີກຜູ້ທີີ່ນັບຖືສາສະໜາຜີຈໍານວນໜ ີ່ງເຊືີ່ອວ່າ ການປະຕິບັດຂອງຊາວຄຣີສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຝັງສົບ, ທີີ່ນອກເໜືອຈາກການເຜົາສົບຕາມປະເພນຂີອງຊາວພຸດ, ຈະນໍາຄວາມແຕກແຍກມາສູ່ບ້ານ ແລະ ຈະຂັດແຍງ່
ກັບຜີບ້ານ. ໃນເຂດຊນົນະບດົຈໍານວນໜ ີ່ງ, ຊາວຄຣສີຕຽນເວົໍ້າວ່າ ພວກເຂົາບໍີ່ໄດຮ້ັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ສສຸານລວມ ແລະ 
ບໍີ່ໄດຮ້ັບການຈດັສນັທີີ່ດິນເພືີ່ອນໍາໃຊ້ເປັນປ່າຊ້າທີີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ສະນັໍ້ນພວກເຂົາຈໍາເປນັຕ້ອງຫັນໄປເພິີ່ງພາການຝັງສບົ
ຜູເ້ສຍຊວີິດໃນສວນ ຫ  ື ເດີີ່ນຫ ງັບ້ານແທນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ເວົໍ້າວ່າ ໃນບາງພືໍ້ນທີີ່ໂບດພະຍາຍາມຊືໍ້ທີີ່ດນິເພືີ່ອນໍາໃຊເ້ປນັສສຸານຂອງ
ໂບດ ເພືີ່ອວ່າສະມາຊິກຈະບໍີ່ຈໍາເປນັຕ້ອງໃຊ້ສສຸານລວມ ຫ ື ຂອງສາທາລະນະ. 
 

ເດັກຊາຍຫ າຍຄນົໄດຮ້ັບການສດິສອນແນະນໍາໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ວິຊາອືີ່ນໆໃນວັດຂອງສາສະໜາພດຸ ເຊິີ່ງຍງັຄງົສືບຕໍີ່ມີ
ບົດບາດທາງດ້ານການສດິສອນແບບດັໍ້ງເດມີໃນບນັດາຊຸມຊົນນ້ອຍ ບອ່ນທີີ່ການສ ກສາໃນລະບົບມຢີ່າງຈໍາກັດ ຫ ື ບໍີ່ມເີລຍີ. ວິ 
ທະຍາໄລສົງສອງແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົສ ກສາສງົຂອງສາສະໜາພຸດໄດສ້ະໜອງການຝ ກອົບຮົມທາງສາສະໜາໃຫ້
ແກ່ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ.່ ສາສະໜາຄຣີສຕຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສດີລາວ ແລະ ໂບດຄຣສີຕະຈກັ
ວັນເສົາໄດ້ໃຫ້ການສ ກສາທາງສາສະໜາແກ່ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ໂບດກາໂຕລິກໄດ້ເປດີໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາໃນແຂວງຄໍາ
ມ່ວນ. ໃນຂະນະທີີ່ຊຸມຊົນມດຸສະລິມໄດສ້ະໜອງການຝ ກອົບຮົມທາງການສ ກສາທີີ່ຈໍາກັດ. ມີໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ໂຮງ 
ຮຽນພາສາອັງກິດຂອງເອກະຊນົຫ າຍແຫ່ງ ໄດຮ້ບັການສະໜັບສະໜູນຈາກກຸ່ມສາສະໜານິກາຍຕ່າງໆຈາກຕ່າງປະເທດ. 
 

ໂຄສົກຂອງອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວເວົໍ້າວ່າ ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາພຸດ ບໍີ່ຕ່າງຫຍັງກັບ
ຄົນຜູ້ໜ ີ່ງກັບເງົາຂອງລາວເອງ. ລາວກ່າວວ່າ ປະຫວັດອັນຍາວນານຂອງພດຸທະສາສະໜາໃນປະເທດໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈ
ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆໃນປະເທດ ແລະ ລະດັບຄວາມເຊືີ່ອໝັໍ້ນທີີ່ເຂັໍ້ມແຂງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພັກປະຊາຊນົ
ປະຕິວັດລາວ. 
 

ກຸ່ມສາສະໜາຫ າຍກຸ່ມລະບວຸ່າ ພວກເຂົາໄດບ້ໍລຈິາກໂດຍບໍີ່ໄດ້ຄໍານ ງເຖິງຄວາມເຊືີ່ອໃນສາສະໜາຂອງຜູ້ຮບັ ພາຍຫ ັງທີີ່ເຫດ 
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ບົດລາຍງານດາ້ນສດິເສລພີາບໃນການນບັຖສືາສະໜາສາກົນ ປະຈາໍປ ີ2019 
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລກິາ - ສໍານັກງານ ເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ 

 

 

ການນໍໍ້າຖ້ວມໃນພືໍ້ນທີີ່ພາກໃຕ້ໃນເດືອນສິງຫາ ເຮັດໃຫ້ຫ າຍຮອ້ຍຄົນຕ້ອງພາກຈາກທີີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ. 
 
ພາກທ ີIV. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງລດັຖະບານສະຫະລດັອາເມລກິາ 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ມີການພບົປະຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບເຈົໍ້າໜ້າຂອງລດັຖະບານໃນຫ າຍລະດັບເພືີ່ອ
ສະໜັບສະໜູນສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາ ລວມທັງປ ກສາຫາລືປະເດັນທີີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບດັດໍາລດັເລກທີ 
315 ເພືີ່ອຮບັປະກັນວ່າບັນດາກິດຈະກໍາຂອງທາງພາກລດັ ມີຄວາມສອດຄອ່ງກັບພັນທະຂອງປະເທດ ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຕົກລງົສາ 
ກົນວ່າດວ້ຍສດິທິຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ສດິທິທາງການເມືອງ (ICCPR) ແລະ ສນົທິສນັຍາສາກົນອືີ່ນໆທີີ່ຕົນໄດລ້ົງນາມ. 
ໃນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະກໍາມາທິການບນັດາເຜົີ່າ ແລະ ສາສະໜາຂອງ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມສາສະໜາຂອງສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານທູດໄດ້ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລບັການແກ້ໄຂຢ່າງວອ່ງໄວ ແລະ ເໝາະສົມຕໍີ່ບັນຫາສະເພາະຂອງການເຂົໍ້າກໍີ່ກວນ. ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ຂອງສະຖານ 
ທູດໄດ້ນໍາສະເໜີຂໍໍ້ກັງວນົຕໍີ່ກັບເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາຂັໍ້ນຕອນການດໍາເນນີງານທີີ່ມຄີວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ລວມທັງການຂ ໍ້ນທະບຽນ, ການຂອໍະນຍຸາດລ່ວງໜ້າ ເພືີ່ອຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດການບລໍິການທາງສາສະໜາ ແລະ ການ
ເດີນທາງເພືີ່ອວດັຖຸປະສົງທາງສາສະໜາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການຈດັຕັໍ້ງປະຕິບັດດໍາລັດເລກທີ 315 
ໃນຂັໍ້ນແຂວງ ແລະ ຂັໍ້ນທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ເຈົໍ້າໜ້າທີີ່ສະຖານທູດໄດ້ມີການພົບປະຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບຕົວແທນຂອງກຸ່ມສາສະໜາຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມທີີ່ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ລວມທັງໂບດຄຣີສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດລາວ, ໂບດຄຣີສຕະຈັກວນັເສົາ, ໂບດພະເຍຊູຄຣີສ, ໂບດເມໂທດສີທ໌, ໂບດ
ກາໂຕລິກ, ສະມາຄົມອິສະລາມແຫ່ງປະເທດລາວ, ຊຸມຊົນສາສະໜາບາຮາຍ ແລະ ອົງການ IGE ເພືີ່ອປ ກສາຫາລືແກ້ໄຂຂໍໍ້ກັງ 
ວົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງສາສະໜາ ເຊັີ່ນ: ການຂ ໍ້ນທະບຽນ, ຂໍໍ້ກໍານົດທາງການປົກຄອງຂອງດໍາລັດເລກທີ 315, ການ
ຄອບຄອງທີີ່ດນິ ແລະ ບັນຫາຄວາມຕ ງຄຽດກັບຊຸມຊນົຊາວພດຸ ແລະ ຜູ້ຖືສາສະໜາຜີໃນທ້ອງຖິີ່ນ. 
 

ໃນເດືອນກັນຍາ ສະຖານທູດໄດ້ຈັດຕັໍ້ງການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາຫ້າວັນສໍາລັບກຸ່ມນັກດົນຕຣີກອສເປລຂອງອາເມລິກາ. ກຸ່ມ
ນັກດົນຕຣີດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ທໍາການສະແດງຢູ່ຫ າຍສະຖານທີີ່ ລວມທັງງານຄອນເສີດທີີ່ຫໍວດັທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງມີຜູເ້ຂົໍ້າຊມົ
ຫ າຍກ່ວາ 1,250 ຄົນ. ສະຖານທູດໄດຮ້່ວມກັບໂຄງການເມດຕາທໍາ ເຊິີ່ງເປນັອງົການຈັດຕັໍ້ງທີີ່ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວດັ 
ທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມສດັທາໃນພດຸທະສາສະໜາ ເພືີ່ອເປນັເຈົໍ້າພາບຈດັງານສະແດງດນົຕຣີ “ການແລກປ່ຽນດົນຕຣີແຫ່ງ
ຄວາມສດັທາ” ເປນັຄັໍ້ງທໍາອດິໃນປະເທດ ເຊິີ່ງຈດັຂ ໍ້ນທີີ່ຫໍປະຊຸມໃກ້ກັບວັດທີີ່ມີຊືີ່ສຽງແຫ່ງໜ ີ່ງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ໂຄງການເມດຕາທໍາ ໄດ້ນໍາເອົານັກສະແດງຫ າຍຄົນມາຮອ້ງເພງ, ເຕັໍ້ນ ແລະ ປະກອບພິທີກໍາທາງສາສະໜາ ໃນຂະນະທີີ່ກຸ່ມ
ນັກດົນຕຣີອາເມລິກາໄດ້ຮອ້ງເພງພຣະກິດຕິຄຸນດັໍ້ງເດີມ. ຕົວແທນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບນັດາຜູ້ນໍາຈາກອງົການຈັດຕັໍ້ງທາງ
ສາສະໜາທີີ່ຫ າກຫ າຍໄດ້ເຂົໍ້າຮ່ວມໃນພິທີ. ທ່ານເອກອັກຄະລດັຖະທູດສະຫະລດັອາເມລິກາປະຈໍາລາວ ໄດ້ກ່າວໃນງານກ່ຽວ
ກັບຄວາມສໍາຄນັຂອງສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາ ແລະ ຄໍາເວົໍ້າຂອງເພິີ່ນໄດ້ຖືກສະທ້ອນສຽງໂດຍ ທ່ານ ບຸນທະສີ ພອນທະ
ສີນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສາສະໜາຂອງສນູກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ພຣະ ມະຫາເວດ ມະເສໄນ, ຮອງປະທານອົງການພຸດທະສາ
ສະໜາສໍາພັນແຫ່ງປະເທດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮບັຢ່າງເປັນທາງການຕໍີ່ຄະນະນັກດນົຕຣີກອສເປລ ແລະ ໄດສ້ະແດງຄວາມ
ຍ້ອງຍສໍັນລະເສນີຕໍີ່ງານແລກປ່ຽນສລີະປະດນົຕຣີແຫ່ງຄວາມສັດທາໃນຄັໍ້ງນີໍ້. ສະຖານທູດໄດນ້ໍາສະເໜີເຫດການສໍາຄນັຂອງ
ງານສະແດງດນົຕຣີດັີ່ງກ່າວຜ່ານທາງເຟສບຸກຂອງຕົນ. 


