
LAOS 1  

 

ບດົລາຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດໃນ ສປປ ລາວ, ປະຈາໍປີ 2020 

 

ບດົສະຫຸຼບຫຍໍ ້

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ ມລີະບອບການປົກຄອງໂດຍພກັດຽວຕາມລດັຖະທໍາມະ

ນນູໂດຍມພີກັກການເມອືງພກັດຽວຄ ືພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ພປປລ). ການເລອືກຕັງ້ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຄັງ້ລາ້ສຸດ

ທີ່ ໄດມ້ຂີຶນ້ໃນປີ 2016 ນັນ້ ເປັນການເລອືກຕັງ້ທີ່ ບ່ໍມເີສລພີາບ ແລະ ເປັນທໍາ. ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດເ້ລອືກເອາົຜູ ້

ສະໝກັໄວທ້ງັໝດົ ແລະ ການລງົຄະແນນສຽງກໍ່ ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນສໍາຫຼບັພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ພາຍຫຼງັການເລອືກຕັງ້ , ສະ

ພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ເປັນນາຍກົລດັຖະມນົຕຄີນົໃໝ່. 

 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົມພີາລະບດົບາດໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍໃນ ແລະ ຮບັຜດິຊອບການຈດັຕັງ້ປະ

ຕບິດັຕາມກດົໝາຍ; ພອ້ມນັນ້ ກະຊວງຍງັມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຊີນ້າໍວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ , 

ວຽກງານການຈາລະຈອນ, ເຂົາ້ອອກເມອືງ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດສນັຕບິານ , ກອງຫຼອນຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ໜ່ວຍງານເຈ ົາ້

ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດອື່ ນໆ. ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ກໍ່ ຍງັມໜ່ີວຍງານເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະກອບອາວຸດ ທີ່ ມີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບປົກປັກຮກັສາຄວາມສະຫງບົພາຍໃນເຊັ່ ນ: ການຕາ້ນການກໍ່ ການຮາ້ຍ , ຕາ້ນການກໍ່ ກະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ຄວາມປອດໄພລຽບຕາມຊາຍແດນ. ອໍານາດການປົກຄອງຝ່າຍພນົລະເຮອືນ ຍງັຄງົຮກັສາການຄວບຄຸມຢ່າງມປີະສດິທິ

ພາບເໜອືກໍາລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

 

ບນັຫາສໍາຄນັທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດປະກອບດວ້ຍ: ການກກັຕວົໂດຍພະລະການ , ນກັໂທດທາງການເມອືງ , ການຈາໍກດັ 

ສດິທເິສລພີາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ສື່ ມວນຊນົຢ່າງຮາ້ຍແຮງ , ເຊິ່ ງລວມມກີານປິດບງັ ; ການແຊກແຊງສດິທໃິນ

ການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ເສລພີາບຂອງການລວມກຸ່ມ , ການປະທອ້ງຂອງກໍາມະກອນ; ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍການມສ່ີວນຮ່ວມ

ທາງດາ້ນການເມອືງ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

 

ໃນເວລາທີ່ ລດັຖະບານ ໄດດໍ້າເນນີຄະດ ີແລະ ລງົໂທດບນັດາເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໆພວົພນັກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ , ແຕ່ຍງັບ່ໍມີ

ການດໍາເນນີຄະດ ີຫຼ ືລງົໂທດເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໆກະທໍາຜດິບນັຫາອື່ ນໆ , ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ ແລະ ໜ່ວຍງານຮກັສາຄວາມ

ສະຫງບົທີ່ ລະເມດີສດິທມິະນຸດ ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືໂທດເທື່ ອ.  

 

ພາກທ ີ1: ການໃຫຄ້ວາມເຄາົລບົຕ່ໍກຽດສກັສຂີອງບຸກຄນົ ລວມທງັ ສດິເສລພີາບຈາກພດຶຕກິໍາດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

 

ກ. ການຕດັອດິສະລະພາບໂດຍພະລະການ ແລະ ການປະຫານຊວີດິທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ຫຼ ືຍອ້ນບນັຫາທາງການເມອືງ: 

 

ຍງັບ່ໍທນັມລີາຍງານໃດເຊື່ ອຖໄືດເ້ທື່ ອວ່າ ລດັຖະບານ ຫຼ ືໜ່ວຍງານຂອງລດັໄດລ້ະເມດີໂດຍການປະຫານຊວີດິແບບພະ

ລະການ ຫຼ ືແບບທີ່ ຜດິກດົໝາຍ. 

 

ຂ. ການຫາຍສາບສູນ 
Country Reports on Human Rights Practices for 2020 
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ຍງັບ່ໍທນັມລີາຍງານກ່ຽວກບັການຫາຍສາບສູນຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັ ຫຼ ືຕາງໜາ້ຂອງລດັຖະບານເທື່ ອ.  

 

ໃນປີ 2018, ມຄີນົໄທທີ່ ບ່ໍເຫນັດກີບັລະບອບການເມອືງໄທ 3 ທ່ານ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ໂດຍມຊີື່ ວ່າ: ສຸລະໄຊ ດ່ານວດັ

ທະນານຸສອນ, ພູ ສະນະ , ແລະ ກາສະລອງ (ຮູພ້ຽງຊື່ ເທົ່ ານັນ້) , ໄດຫ້າຍຕວົໄປ ໂດຍພບົຄັງ້ສຸດທາ້ຍຢູ່ທີ່  ນະຄອນ  

ຫຼວງວຽງຈນັ 2 ມືກ່້ອນ ພະນະທ່ານນາຍກົໄທຈະມາຢຽ້ມຢາມປະເທດ. ຫຼງັຈາກນັນ້ , ພາຍໃນເດອືນດຽວກນັ , ສບົຂອງ 

ພູ ສະນະ ແລະ ກາສະລອງ ກໍ່ ໄດພ້ບົຢູ່ໄກກ້ບັແມ່ນໍາ້ຂອງ , ຢູ່ຊາຍແດນທາງຝ່ັງໄທ. ສບົໄດຖ້ກືມດັ , ຜ່າທອ້ງ ແລະ ຍດັ

ດວ້ຍຊເີມນັ, ແລະ ໜາ້ຖກືທຸບຕຈີນົບ່ໍສາມາດຈື່ໄດ.້ ຈນົມາຮອດເດອືນພະຈກິ ຄາດຕະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ ການຕາຍ

ຍງັບ່ໍຮູ ້ແລະ ທ່ານ ສຸລະໄຊ ກໍ່ ຍງັຄງົຫາຍຕວົຢູ່. ລດັຖະບານບ່ໍມຖີະແຫຼງການກ່ຽວກບັຄະດ ີແລະ ບອກປະຊາຄມົການ

ທດູວ່າ ການສບືສວນການຕາຍແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຝ່າຍໄທ. ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ລດັຖະບານ

ໄດໃ້ຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄທຕດິຕາມຢ່າງໄກຊ້ດິ ແລະ ກດີກນັນກັເຄື່ ອນໄຫວທາງການເມອືງຂອງໄທ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ບ່ໍໃຫ ້

ເຂົາ້ຮ່ວມກດິຈະກໍາທີ່ ຕາ້ນກບັລດັຖະບານທະຫານຂອງປະເທດໄທ.  

 

ຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນປີ 2012 ສໍາລບັກໍລະນກີານຖກືລກັພາໂຕ ຂອງທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ , ຊຶ່ ງທ່ານເປັນຫວົໜາ້

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ມບີດົບາດ ແລະ ເປັນຜູກ້ໍ່ ຕັງ້ສູນຝຶກອບົຮມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ , ຊຶ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ຖກືລກັພາໂຕ 

ໂດຍບນັດາບຸກຄນົທີ່ ໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງສດີຽວລວ້ນ ພາຍຫຼງັທີ່ ອາດເບິ່ ງຄກືານຢຸດລດົຂອງທ່ານໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາລະຈອນໃນນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແບບມກີານວາງແຜນໃຫມ້ກີານຢຸດລດົ.  

 

ຄ. ການທໍລະມານ ແລະ ທາລຸນນະກໍາອື່ ນ ,ໆ ຄວາມໄຮມ້ະນຸດສະທໍາ, ການປະຕບິດັ ຫຼ ືການລງົໂທດທີ່ ເສື່ ອມຊາມ 

 

ລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ ໄດຫ້າ້ມພດຶຕກິໍາດັ່ ງກ່າວຂາ້ງເທງິ. ໃນປີ 2019 ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ 

ນກັກດົໝາຍໄດບ້ອກວ່າ ມນີກັໂທດບາງຄນົຖກືຕ ີຫຼ ືຖກືທໍລະມານດວ້ຍໄຟຟາ້ຊອັດ. ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດໄດລ້າຍງານ

ວ່າ ມນີກັໂທດຫຼາຍຄນົໄດຖ້ກືຈບັກຸມຍອ້ນປະທວ້ງການສູນເສຍສດິໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ແລວ້ຖກືຊອັດດວ້ຍໄຟຟາ້ພາຍ 

ຫຼງັເຂາົເຈ ົາ້ຖກືຈບັ ແລະ ບ່ໍໄດກ້ນິອາຫານ ພອ້ມທງັສຸຂະພາບກໍ່ ບ່ໍດ ີພາຍຫຼງັຕດິຄຸກໄດຫຼ້າຍກວ່າໜຶ່ ງປີ. ໃນເດອືນເມສາ , ສີ

ຟອງ ທີ່ ຖກືຕດິຄຸກນບັແຕ່ 2011 ຍອ້ນນາໍພາການປະທວ້ງບນັຫາທີ່ ດນິຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ໄດເ້ສຍຊວີດິ. ລດັຖະບານກ່າວ

ວ່າ ການເສຍຊວີດິຂອງລາວ ແມ່ນຕາມສາເຫດປົກກະຕ ິແຕ່ມບີາງຄນົກໍ່ ວ່າ ລາວຖກືທໍລະມານ.  

 

ການລາຍງານກ່ຽວກບັການລງົໂທດຍງັຄງົເປັນບນັຫາ ; ບ່ໍມສີະຖຕິໃິດໆກ່ຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງມນັ. ພະແນກ 

ກວດກາຂອງ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົສົ່ ງຄໍາຮອ້ງທຸກເປັນລາຍລກັອກັສອນຜ່ານທາງ  

ເວບໄຊທຂ໌ອງຕນົ ຫຼ ືຜ່ານກ່ອງຄໍາຮອ້ງທຸກທີ່ ມໄີວໃ້ນທົ່ ວປະເທດ.  ຜູສ້ງັເກດການສງັເກດເຫນັວ່າເວບໄຊທ ໌ແມ່ນ 

ຫຍຸງ້ຍາກທີ່ ຈະໃຊ ້ແລະ ສະຖຕິກ່ິຽວກບັການນາໍໃຊເ້ວບັໄຊທ ໌ແລະ ກ່ອງບ່ໍສາມາດໃຊໄ້ດ.້  ລດັຖະບານໄດເ້ປີດເຜຍີຂໍ ້

ມູນບ່ໍມຄີວາມຈງິ ກ່ຽວກບັ ການສບືສວນການລະເມດີໂດຍກໍາລງັຮກັສາຄວາມປອດໄພ.  

 

ສະພາບຂອງຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ 

 

ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັ ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍໃນ
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ແຕ່ລະບ່ອນ ແລະ ຄຸກບາງແຫ່ງແມ່ນຍງັຄງົມສີະພາບທີ່ ໂຫດຮາ້ຍຢູ່ ເນື່ ອງຈາກຂາດເຂນີທາງດາ້ນການສະໜອງສະບຽງອາ

ຫານ, ສະພາບຄວາມແອອດັເກນີໄປ ແລະ ການດູແລທາງການແພດທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ. 

 

ສະພາບທາງກາຍະພາບ: ຫອ້ງຂງັມຄີວາມແອອດັ ໂດຍມຕີຽງທີ່ ມຄີວາມກວ້າງບ່ໍເກນີ 20 ນິວ້ ຫຼ ື50.8 ຊັ ງຕແີມດັ. ຄຸກ

ບາງບ່ອນມກີານລາຍງານວ່າ ມກີານຄຸມຂງັຜູກ້ະທໍາຜດິທີ່ ເປັນເດກັນອ້ຍ ຮ່ວມກບັຜູໃ້ຫຍ່ ເຖງິວ່າຈະບ່ໍມສີະຖຕິທິາງການ 

ຫຼ ືຈາກແຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ຢັງ້ຢືນໄດ ້ຕ່ໍກບັຈາໍນວນນກັໂທດທງັໝດົ ຫຼ ືຈາໍນວນນກັໂທດທີ່ ແຍກຕາມເພດໃນທົ່ ວປະເທດ. 

ຍອ້ນພືນ້ທີ່ ຈາໍກດັ, ຜູທ້ີ່ ຖກືກກັຕວົກ່ອນຖກືຕດັສນິໂທດ ແລະ ນກັໂທດທີ່ ຖກືຕດັສນິແລວ້ ມກັຖກືກກັຂງັໃນບ່ອນດຽວ

ກນັ. ຍງັບ່ໍທນັມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັອດັຕາການຕາຍໃນຄຸກ ຫຼ ືສູນກກັຂງັ ເຖງິວ່າຈະມນີກັກດົໝາຍຜູໜ້ຶ່ ງໄດເ້ວົາ້ວ່າ 

ໃນປີ 2019 ມນີກັໂທດບາງຄນົໄດຕ້າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ທີ່ ຄຸກກກັຂງັແບບກາງແຈງ້ ທີ່ ແຂວງວຽງຈນັ ຍອ້ນສະພາບອາ

ກາດທີ່ ຮອ້ນເກນີໄປ.  

 

ໃນບາງຄຸກຄຸມຂງັ ບງັຄບັໃຫນ້ກັໂທດຈ່າຍເງນິໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ພາຍຫຼງັການປ່ອຍຕວົ ເພື່ ອເປັນຄ່າອາຫານໃນເວລາຈາໍຄຸກ. 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ຄຸກມອີາຫານທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ ຊຶ່ ງຄອບຄວົຍາດຕພິີ່ ນອ້ງໄດປ້ະກອບສ່ວນຊ່ວຍທາງດາ້ນອາຫານ.  

 

ເຖງິວ່າ ຄຸກສ່ວນຫຼາຍຈະມຫີອ້ງກວດພະຍາດ ທີ່ ມທີງັທ່ານໝໍ ຫຼ ືພະຍາບານເປັນພະນກັງານປະຈາໍ , ແຕ່ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກທາງດາ້ນການແພດຍງັບ່ໍຄ່ອຍພຽງພໍ. ບນັດານກັໂທດສາມາດເຂົາ້ເຖງິພຽງແຕ່ການປ່ິນປົວຂັນ້ພືນ້ຖານ ແຕ່ການ

ປ່ິນປົວພະຍາດທີ່ ຮາ້ຍແຮງແມ່ນບ່ໍມ.ີ ນກັໂທດໄດຖ້ກືສກັຢາກນັພະຍາດພາຍຫຼງັທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ມາຄຸກ , ຖາ້ມອີາການປ່ວຍເຂາົ

ເຈ ົາ້ຈະໄດຈ່້າຍເງນິເພື່ ອໄດຢ້າປ່ິນປົວທີ່ ຈາໍເປັນ. ໃນບາງຄຸກຄຸມຂງັ , ນກັໂທດສາມາດໄດຮ້ບັການປ່ິນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຕໍາຫຼວດ 

ໂດຍສະເພາະຢູ່ສຸກເສນີ. 

 

ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ: ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ  ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມກວດກາສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງ

ຄຸກ ແລະ ສູນກກັຂງັຕ່າງໆ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫນ້ກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືກກັຂງັສາມາດຍື່ ນຄໍາຮອ້ງທຸກຕ່ໍເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຝ່າຍຕຸ

ລາການ ແລະ ຮຽກຮອ້ງການສບືສວນຕ່ໍກບັສາເຫດທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດສໍ້າລບັສະພາບທີ່ ເປັນບນັຫາ , ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຍງັບ່ໍມລີາຍ

ງານຈາກບນັດານກັໂທດ, ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ ຫຼ ືຍາດຕພິີ່ ນອ້ງທີ່ ຍ ື່ ນຄໍາຮອ້ງຍອ້ນຢາ້ນວ່າ ສະພາບການຄຸມຂງັຈະຍິ່ ງລໍາບາກກວ່າ

ເກົ່ າ.  

 

ຍງັບ່ໍທນັມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາ ຕາງໜາ້ໃຫບ້ນັດານກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ. ບນັດາເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຈາໍຢູ່ຄຸກໄດກ້ໍານດົນະໂຍ

ບາຍການຢຽ້ມນກັໂທດ. ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົສ່ວນຫຼາຍຈະເຂົາ້ຢຽ້ມນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໄດໜ້ຶ່ ງຄັງ້ຕ່ໍເດອືນ. 

ບນັດານກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັສາມາດເຮດັກດິຈະກໍາທາງສາດສະໜາທີ່ ເປັນວຽກສ່ວນຕວົບາງຢ່າງໄດ ້ແຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບ່ໍ

ໄດສ້ະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ບັການເຮດັກດິຈະກໍາສາດສະໜາທົ່ ວໄປ.  

 

ການຕດິຕາມກວດກາແບບເອກະລາດ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ ຖະບານບ່ໍອານຸຍາດໃຫມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາສະພາບຂອງຄຸກແບບ

ເອກະລາດ. 

 

ງ. ການຈບັກຸມ ຫຼ ືການຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ  
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ກດົໝາຍຫາ້ມການຈບັກຸມ ຫຼ ືການຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ ແຕ່ມບີາງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງລດັບ່ໍເຄາົລບົຕ່ໍກດົລະບຽບ ຈຶ່ ງພາໃຫ ້

ເກດີມກີານຈບັກຸມ ຫຼ ືຄຸມຂງັໂດຍພະລະການ.  

 

ຂັນ້ຕອນການຈບັກຸມ ແລະ ການປະຕບິດັຕ່ໍຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ 

 

ທງັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ ແລະ ທະຫານມສີດິອໍານາດໃນການຈບັກຸມ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍຈະມແີຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດສາມາດ

ເຮດັໄດເ້ທົ່ ານັນ້. ກດົໝາຍອານຸຍາດໃຫຜູ້ຖ້ກືຄຸມຂງັມສີດິເຂົາ້ເຖງິລະບບົຍຸຕທໍິາທີ່ ກໍານດົຄວາມຖກືຕອ້ງທາງກດົໝາຍໃນ

ເວລາການກກັຂງັຕວົເຂາົເຈ ົາ້. ກດົໝາຍຍງັໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ແຈງ້ຂໍຫ້າຕ່ໍຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ ແລະ ບອກໃຫຍ້າດຕພິີ່ ນອ້ງເຂາົເຈ ົາ້ຮູ ້

ພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງພາຍຫຼງັການຈບັກຸມ ແຕ່ສິ່ ງນີບ່ໍ້ຄ່ອຍຖກືປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ມລີະບບົການ

ປະກນັຕວົ ແຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕບິດັໂດຍພະລະການ. ມຂີະບວນການທາງກດົໝາຍສໍາລບັການກກັຂງັພືນ້ທີ່ ສະເພາະໃນ

ເຮອືນ, ໂດຍສະເພາະກໍລະນທີີ່ ມເີຫດຜນົທາງດາ້ນສຸຂະພາບ. ກດົໝາຍໃຫສ້ດິແກ່ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ , ຖກືຈບັ ຫຼ ືຈາໍຄຸກນັນ້ມີ

ຜູຕ້າງໜາ້ທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມການຮຽກຮອ້ງ. ບນັດາກດົລະບຽບດັ່ ງກ່າວບ່ໍມກັໄດຮ້ບັການເຄາົລບົ. ຕວົຢ່າງ: ສື່ ມວນ

ຊນົຕ່າງປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ນາງ ຫວ້ຍເຮອືງ (ມວ້ຍ) ໄຊຍະບູລ ີໄດຖ້ກືຈບັກຸມໃນເດອືນກນັຍາ 2019 ໃນຂໍຫ້າຕໍານິ

ລດັຖະບານຢູ່ເຟດບຸກ (ກະລຸນາເບິ່ ງຂໍ ້2. ກ) ຊຶ່ ງລາວບ່ໍໄດຖ້ກືອານຸຍາດໃຫເ້ຂົາ້ຢຽ້ມຢາມໃນເວລາທີ່ ກໍາລງັມກີານສບື

ສວນສອບສວນ, ຊຶ່ ງກດີກັນ້ລາວຈາກການໄດຮ້ບັການແນະນາໍທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຫຼ ືການເປັນຕວົແທນຈາກພາຍນອກ.  

 

ການຈບັກຸມທີ່ ພະລະການ: ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕ າຫຼວດຍງັສບືຕ່ໍປະຕບິດັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍກ້ ານດົຂອງກດົໝາຍທີ່ ອານຸ

ຍາດໃຫມ້ກີານຈບັກຸມໂດຍບ່ໍມໝີາຍຈບັ ໃນກໍລະນສຸີກເສນີ. ຈາກການລາຍງານ , ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດໄດສ້ວຍໃຊກ້ານຈບັ

ກຸມເປັນເຄື່ ອງມຂືົ່ ມຂູ່ຕວົບຸກຄນົ ຫຼ ືຮຽກຮອ້ງສນິບນົ. 

 

ໃນເດອືມນີາເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດໄດຈ້ບັຕວົ ທາ້ວ ສທີນົ ທບິພຣາວງົ, ຜູຖ້ື ສາສະໜາຄຣສິຕະຈກັຂ່າວ ປະເສດີຂອງລາວ 

ຈາກແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ເມ ື່ ອເດອືນຕຸລາ ລາວຍງັຖກືກກັຂງັຢູ່ໃນຄຸກຂອງແຂວງ.  ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ແຂວງບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃຫ ້

ຊາບກ່ຽວກບັຂໍກ່້າວຫາ, ເຖງິແມ່ນວ່າຫຼງຈາກຄະດຂີອງ ລາວຖກືໂອນໃຫໄ້ອຍະການແຂວງ.  

 

ໃນບາງຄັງ້ ເຈ ົາ້ ໜາ້ທີ່ ກໍ່ ຍງັສບືຕ່ໍກກັຂງັນກັໂທດ ຊຶ່ ງ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດສ້ິນ້ສຸດໄລຍະເວລາການຖກືຕດັສນິໂທດແລວ້ , ໂດຍ ສະ

ເພາະຖາ້ຫາກນກັໂທດບ່ໍສາມາດຊໍາລະຄ່າປັບໄໝຂອງສານ . 

 

ການຄຸມຂງັກ່ອນການພຈິາລະນາຄະດີ: ກດົໝາຍກໍານດົໃຫມ້ກີານຄຸມຂງັໂດຍບ່ໍມກີານພຈິາລະນາຄະດີ  ຮອດໄລຍະ 1 ປີ. 

ໄລຍະເວລາຂອງການຄຸມຂງັໂດຍປາສະຈາກການຮບັຟັງການຕດັສນິ ຫຼ ືຂໍກ່້າວຫາຢ່າງເປັນທາງການກໍ່ ຈາໍກດັຢູ່ໃນໄລຍະ 1 

ປີເຊັ່ ນດຽວກນັ. ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດລ້າຍງານເຖງິຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫເ້ຈ ົາ້

ໜາ້ທີ່ ນາໍເອາົນກັໂທດທງັໝດົເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຕດັສນິຄະດພີາຍໃນກໍານດົເວລາ 1 ປີ ແຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບາງຄັງ້ບ່ໍສາມາດຕອບ

ສະໜອງໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ. ຈາໍນວນທີ່ ແທຈ້ງິຂອງຜູທ້ີ່ ຖກືຄຸມຂງັຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຮູ.້  

 

ຈ. ການປະຕເິສດຕ່ໍການເປີດເຜຍີການຕດັສນິຄະດທີີ່ ຍຸຕທໍິາໃຫສ້າທາລະນະຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ 

 

ກດົໝາຍອານຸຍາດໃຫມ້ລີະບບົຕຸລາການທີ່ ເປັນເອກະລາດ ແຕ່ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ຍງັມຜູີພ້ພິາກສາທີ່ ປະຕບິດັ
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ຢູ່ນອກກດົໝາຍແຕ່ບ່ໍທນັຖກືລງົໂທດ ກໍ່ ຍງັສບືຕ່ໍມຢູ່ີ. ມລີາຍງານວ່າຜູພ້ພິາກສາບາງຄນົມກີານພວົພນັກບັການຮບັສນິບນົ. 

ອງີໃສ່ຄໍາເວົາ້ຂອງນກັກດົໝາຍພາຍໃນທີ່ ວ່າ ມນັມຄີວາມຍາກຫຼາຍສໍາລບັປະຊາຊນົທີ່ ມເີງນິໜອ້ຍ ໃນການທີ່ ຈະຊະນະຄະ

ດໃີນສານຍອ້ນບນັຫາການສໍລ້າດບງັຫຼວງທີ່ ມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງ. ກອບນຕິກິໍາໄດກ້ໍານດົໃຫມ້ທີະນາຍຈາໍເລຍີ , ການກວດ

ສອບຫຼກັຖານ ແລະ ການຕັງ້ຂໍສ້ນັນຖິານຕ່ໍຄວາມບໍລສຸິດຂອງຈາໍເລຍີ. ເຖງິຈະມຂໍີກ້ໍານດົດັ່ ງກ່າວ , ມລີາຍງານວ່າ ຜູພ້ພິາກ

ສາໄດຕ້ດັສນິວ່າ ຜດິ ຫຼ ືບໍລສຸິດ ກ່ອນການຂຶນ້ສານອງີຕາມການຕດັສນິໃຈ ບນົພືນ້ຖານຕາມບດົລາຍງານຈາກເຈົາ້ໜາ້ທີ່

ຕໍາຫຼວດ ຫຼ ືການສບືສວນຂອງໄອຍະການ. ຈາໍເລຍີສ່ວນຫຼາຍເລອືກທີ່ ຈະບ່ໍມທີະນາຍຄວາມ ຫຼ ືຜູຕ້າງໜາ້ທີ່ ຜ່ານການຝຶກ

ອບົຮມົທາງດາ້ນກດົໝາຍຍອ້ນຄວາມເຊື່ ອທົ່ ວໄປທີ່ ວ່າ ທະນາຍຄວາມບ່ໍສາມາດອາທບິາຍເພື່ ອໃຫສ້ານຕດັສນິໃຈໄດ.້  

 

ຂັນ້ຕອນການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດ ີ 

 

ກດົໝາຍໃຫສ້ດິໃນການຖກືພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດຢ່ີາງຍຸຕທໍິາ ແລະ ເປີດກວາ້ງໃຫສ້າທາລະນະເຂົາ້ຮ່ວມ ແຕ່ຫາກວ່າ 

ສານຈະບ່ໍຄ່ອຍປະຕບິດັຕາມສດິນີ.້ ກດົໝາຍກໍານດົໃຫສ້າມາດຕັງ້ຂໍສ້ນັນຖິານເຖງິຄວາມບໍລສຸິດຂອງຈາໍເລຍີໄດ.້ ການພິ

ຈາລະນາຕດັສນິຄະດສ່ີວນຫຼາຍ ລວມທງັຄະດອີາຍາ ແມ່ນອງີໃສ່ການກວດສອບຜູທ້ີ່ ຖກືກ່າວຫາເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ອງີໃສ່

ການທບົທວນຫຼກັຖານ. ຈາໍເລຍີບ່ໍມສີດິທາງກດົໝາຍໃນການຮູຂໍ້ມູ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງການຟອ້ງເຂາົເຈ ົາ້ ແຕ່ກດົ

ໝາຍຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ບອກບຸກຄນົໃຫຮູ້ເ້ຖງິສດິທຂິອງເຂາົເຈ ົາ້. ການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດແີມ່ນເປີດກວາ້ງໃຫສ້າ

ທາລະນະເຂົາ້ຮ່ວມ ຍກົເວັນ້ຄະດສີະເພາະທີ່ ຕດິພນັກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ຄອບຄວົ ຫຼ ືກ່ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາຄວາມໝັນ້

ຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມລບັຂອງຊາດ ຫຼ ືທີ່ ກ່ຽວກບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 16 ປີ.  

 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫຈ້າໍເລຍີມສີດິທີ່ ຈະວ່າຄວາມໃຫຕ້ນົເອງ ພອ້ມການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກນກັກດົໝາຍ ຫຼ ືບຸກຄນົອື່ ນໆ 

ແຕ່ວ່າ ນກັກດົໝາຍທີ່ ມຄຸີນວຸດທກິໍ່ ຍງັຂາດເຂນີ. ນກັກດົໝາຍບາງຄັງ້ບ່ໍຢາກວ່າຄວາມໃຫຄ້ະດທີີ່ ລະອຽດອ່ອນຍອ້ນຢາ້ນ

ຕ່ໍອໍານາດການປົກຄອງໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ການເຜຍີແຜ່ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົພບົວ່າ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດບາງຄັງ້ນາບຂູ່ ຫຼ ື

ພາໃຫພ້ະຍານໝດົຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ.ື ພາລະບດົບາດຂອງທະນາຍຄວາມຈາໍເລຍີຖກືຈາໍກດັເຊັ່ ນ: ການຂໍໃຫສ້ານພຈິາລະ

ນາການຕດັສນິ ຫຼ ືການອຸທອນຕ່ໍຄະດທີີ່ ເປັນດາ້ນວຊິາການ ນອກເໜອືຈາກການຂດັແຍ່ງໃນຄະດີ , ບ່ໍເຫນັດຕ່ໍີຫຼກັຖານ ຫຼ ື

ອະທບິາຍເຖງິຄວາມຈງິເພື່ ອປົກປອ້ງຈາໍເລຍີ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫໃ້ຊງ້ບົປະມານຂອງລດັເພື່ ອເປັນຄ່າທະນາຍຄວາມ

ໃຫຈ້າໍເລຍີສະເພາະໃນຄະດທີີ່ ມເີດກັນອ້ຍ , ຄະດທີີ່ ມຜີນົຕ່ໍການຕດັອດິສະຫຼະພາບຕະຫຼອດຊວີດິ ຫຼ ືໂທດປະຫານຊວີດິ , 

ແລະ ຄະດທີີ່ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນສະເພາະເຊັ່ ນ: ຄະດທີີ່ ມຄີນົຕ່າງປະເທດ. ໃນນີບ່ໍ້ມສີດິທາງດາ້ນກດົໝາຍສໍາລບັຈາໍເລຍີທີ່

ຈະມເີວລາ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ພຽງພໍເພື່ ອກຽມຕວົກ່ອນການພຈິາລະນາໃນສານ.  

 

ສໍາລບັຄ່າທໍານຽມ, ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫຜູ້ຊ່້ວຍແປພາສາອະທບິາຍເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍ ແລະ ບນັດາສດິຂອງຈ າ

ເລຍີໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ບນັດາຄນົຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ້ີ່ ບ່ໍສາມາດສື່ ສານພາສາລາວໄດ.້  

ບນັດາຈາໍເລຍີອາດມຜູີໃ້ດກໍ່ ໄດນ້ອກເໜອືຈາກທະນາຍຄວາມ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ກະກຽມເອກະສານຄະດ ີແລະ ຊ່ວຍ

ເຂາົເຈ ົາ້ໃນເວລາມກີານພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດ.ີ ຈາໍເລຍີອາດຕັງ້ຄໍາຖາມ ແລະ ສະເໜໃີຫມ້ພີະຍານ , ແລະ ສະເໜຫຼີກັ

ຖານໂດຍຕນົເອງວ່າຄວາມເອງ. ຈາໍເລຍີອາດປະຕເິສດໃນການຕອບຄໍາຖາມຢູ່ສານ ເຖງິວ່າ ຈະມລີາຍງານກ່ຽວກບັເຈ ົາ້ໜາ້

ທີ່ ໄດກ້ໍານດົໂທດໜກັຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າກບັຈາໍເລຍີ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍຍອມຮ່ວມມນືາໍ. ສດິໃນການຂໍອຸທອນແມ່ນບ່ໍມ.ີ  

 

ນກັໂທດ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັໃນຄະດກີານເມອືງ  
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ບ່ໍມສີະຖຕິທິາງການ ຫຼ ືຂໍມູ້ນຕວົເລກທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖກ່ືຽວກບັຈາໍນວນຂອງນກັໂທດການເມອືງ. ໃນເດອືນມຖຸິນາ , ມພີນົລະ

ເມອືງ 9 ຄນົ ຈາກແຂວງເຊກອງ ໄດຖ້ກືຕດັສນິຈາກ 2 ຫາ 6 ປີ ສໍາລບັຂໍຫ້າການປະທວ້ງໃນປີ 2017 ທີ່ ກ່ຽວກບັການ

ຕດັສນິໃຈຂອງລດັຖະບານທີ່ ໃຫສໍ້າປະທານແກ່ບໍລສິດັຫວຽດນາມ ເພື່ ອປູກຕົນ້ຢາງພາລາໃນທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ຊຶ່ ງຜ່ານ

ມາ ທີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືໃຊເ້ພື່ ອການລຽ້ງສດັ. ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດໄດລ້າຍງານ

ກ່ຽວກບັນກັໂທດການເມອືງ 3 ຄນົ ໃນປີ 2018. ໃນນີ ້ມທີາ້ວ ສມົພອນ ພມິມະສອນ , ທາ້ວ ສຸກນັ ໃຈທາດ ແລະ ທາ້ວ 

ລອດຄໍາ ທໍາມະວງົ ທີ່ ກະທໍາຜດິ ແລະ ຖກືຕດັສນິໃນປີ 2017 ໃຫຈ້າໍຄຸກ 20 ປີ , 16 ປີ ແລະ 12 ປີ ຕາມລໍາດບັ , ພອ້ມ

ການສັ່ ງຟອ້ງຫຼາຍຂໍຫ້າເຊັ່ ນ: ການກະບດົ , ໂຄສະນາຕາ້ນລດັຖະບານ ແລະ ການຊຸມນຸມໂດຍມຈີດຸປະສງົເພື່ ອກໍ່ ຄວາມວຸນ້

ວາຍໃນສງັຄມົຈະຖກືຈາໍຄຸກ.  

 

ການຕອບໂຕບຸ້ກຄນົທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວການເມອືງຢູ່ນອກປະເທດ 

 

ໃນເດອືນທນັວາ, ທາ້ວ ອອັດ ໄຊຍະວງົ ທີ່ ເປັນນກັເຄື່ ອນໄຫວຮຽກຮອ້ງປະຊາທປິະໄຕຄນົລາວ ອາໄສໃນປະເທດໄທ ໄດ ້

ຫາຍຕວົໄປ, ຊຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັພບົຕວົລາວຮອດເດອືນສງິຫາ 2019. ລາວໄດວ້ຈິານລດັຖະບານລາວ ແລະ ກໍາລງັຂໍລີໄ້ພໃນປະ

ເທດທສີາມ. ຜູລ້າຍງານພເິສດຂ່າວດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງຈາໍເລຍີປະຈາໍສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທາ້ວ ອອັດ “ອາດຫາຍ

ຕວົໄປ”. 

 

ຂັນ້ຕອນການຕດັສນິຄະດທີາງແພ່ງ ແລະ ການແກໄ້ຂ 

 

ກດົໝາຍກໍານດົໃຫຕຸ້ລາການມຄີວາມເປັນເອກະລາດໃນການພຈິາລະນາຄະດແີພ່ງ , ແຕ່ການປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງຂອງສານຍງັຖື

ເປັນບນັຫາ. ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງອາດຊອກຫາການແກໄ້ຂທາງແພ່ງເມື່ ອມກີານລະເມດີສດິທາງແພ່ງ ຫຼ ືສດິທາງການເມອືງໃນ

ສານອາຍາ ຫຼ ືປະຕບິດັຕາມການແກໄ້ຂທາງດາ້ນບໍລຫິານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບນັດາບຸກຄນົອາດຊອກຫາວທິກີານພຈິາ

ລະນາຄນືການແກໄ້ຂເມື່ ອມກີານລະເມດີສດິທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາຢູ່ສານແພ່ງ.  

 

ການຊດົເຊຍີທາງດາ້ນທີ່ ດນິ 

  

ບາງຄອບຄວົໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍຍອ້ນໂຄງການລດົໄຟທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ປະເທດຈນີ , ຊຶ່ ງເຂາົເຈ ົາ້ໄດຕ່ໍ້ວ່າ

ກ່ຽວກບັການຊດົເຊຍີທີ່ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍສໍາລບັເຂາົເຈ ົາ້. 

 

ສ. ການແຊກແຊງແບບພະລະການ ຫຼ ືຜດິກດົໝາຍຕ່ໍສດິທສ່ິວນບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ, ທີ່ ພກັອາໄສ ຫຼ ືການຕດິຕ່ໍພວົພນັ 

 

ໂດຍທົ່ ວໄປ ກດົໝາຍຫາ້ມພດຶຕກິໍາດັ່ ງຂາ້ງເທງິ ແຕ່ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ່ໍນາໍໃຊຂໍ້ຍ້ກົເວັນ້ດາ້ນກດົໝາຍຄວາມໝັນ້ຄງົ

ຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເມ ື່ ອໃດທີ່ ເຫນັວ່າ ເປັນໄພຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົ.  

 

ກດົໝາຍຫາ້ມການຄົນ້ຫາ ແລະ ຮບິຊບັສນິແບບຜດິກດົໝາຍ ແຕ່ໃນຫຼາຍກໍລະນ ີພດັຍງັບ່ໍຕອ້ງການໝາຍຄົນ້. ເຖງິວ່າ

ກດົໝາຍແມ່ນກໍານດົໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດຂໍອະນຸຍາດໝາຍຄົນ້ຈາກໄອຍະການ ຫຼ ືຜູພ້ພິາກສາຄະດອີາຍາ , ແຕ່ເຈ ົາ້ໜາ້
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ທີ່ ມກັບ່ໍຂໍອະນຸຍາດກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. ບນັດາກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດອະນຸຍາດ

ໃຫລ້ດັຖະບານຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງບຸກຄນົ ແລະ ການສື່ ສານສ່ວນບຸກຄນົ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕາມໂທລະສບັມຖື ື

ແລະ ອເີມວໂດຍທີ່ ບ່ໍມໝີາຍຄົນ້ (ກະລຸນາເບິ່ ງຂໍ ້2.ກ). ໃນເດອືນມນີາ ກະຊວງໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ປະ 

ກາດໃຫຜູ້ນ້າໍໃຊເ້ບໂີທລະສບັມຖືທືງັໝດົ ຕອ້ງລງົທະບຽນ  SIM cards ໂດຍການສະໜອງຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ ໃຫລ້ດັ  

ຖະບານ. 

 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ຕດິຕາມກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພນົລະເມອືງຜ່ານເຄອືຂ່າຍເຝົາ້ລະວງັ ຊຶ່ ງປະກອບ

ດວ້ຍຕໍາຫຼວດລບັ. ແຜນງານຊຸກຍູກ້ອງຫຼອນໃນພືນ້ທີ່ ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງນາຍບາ້ນ ແລະ 

ຕໍາຫຼວດຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ຊຶ່ ງໄດແ້ບ່ງປັນພາລະຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົຂອງສງັຄມົ ແລະ ໄດ ້

ລາຍງານກໍລະນຄີວາມບ່ໍສະຫງບົໃຫກ້ບັຕໍາຫຼວດ. ບນັດາສະມາຊກິທີ່ ເປັນຕວົແທນຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວເຊັ່ ນ: 

ສະມາຊກິຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ສະມາຊກິຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊກິຂອງອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ 

ຍງັຕດິຕາມກວດກາພນົລະເມອືງ.  

 

ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງແຕ່ງງານກບັຄນົຕ່າງປະເທດ ກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ ອໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກລດັຖະບານກ່ອນ. ເຈ ົາ້ 

ໜາ້ທີ່ ອາດຈະຍກົເລກີການແຕ່ງງານທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ ແລະ ຈບັກຸມ ຫຼ ືປັບໄໝທງັຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຝ່າຍຍງິ. ຕາມທໍາ

ມະດາ ລດັຖະບານຈະອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານແຕ່ງງານ ແຕ່ຫາກວ່າ ຂັນ້ຕອນການອະນຸຍາດແມ່ນໃຊເ້ວລາດນົ ແລະ ມຫຼີາຍ

ຂອດ ຈຶ່ ງພາໃຫເ້ກດີການສາ້ງໂອກາດແກ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນການຮຽກສນິບນົ. ການຢູ່ຮ່ວມກນັກບັຄນົຕ່າງປະເທດໂດຍບ່ໍໄດ ້

ແຕ່ງດອງກນັກ່ອນ ແມ່ນຜດິກດົໝາຍ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ກໍລະນດີັ່ ງກ່າວບ່ໍຄ່ອຍຖກືດໍາເນນີຄະດ.ີ  

 

ພາກທ ີ2. ການເຄາົລບົຕ່ໍສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງ, ລວມທງັບນັດາສດິທດິັ່ ງລຸ່ມນີ ້ 

  

ກ. ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ ລວມທງັນກັຂ່າວ 

  

ກດົໝາຍກໍານດົສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງໃນການສະແດງອອກ , ລວມທງັສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ , ແຕ່ລດັຖະບານ

ຍງັຈາໍກດັການປາກເວົາ້ ແລະ ຂດີຂຽນກ່ຽວກບັປະເດນັການເມອືງຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ແລະ ຍງັຫາ້ມການຕໍານວິຈິານຂອງສງັຄມົທີ່

ເຫນັວ່າມນັຈະເປັນການທໍາລາຍຊື່ ສຽງຂອງຕນົ.  

 

ສດິເສລພີາບໃນການສະແດງອອກ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫພ້ນົລະເມອືງມສີດິໃນການຕໍານວິຈິານລດັຖະບານ ແຕ່ຫາ້ມ

ການໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສຕ່ໍີພາກລດັ , ສາ້ງເລື່ ອງບດິເບອືນຕ່ໍນະໂຍບາຍຂອງພກັ ຫຼ ືລດັຖະບານ , ຍຸແຍ່ສາ້ງຄວາມບ່ໍເປັນລະບຽບ 

ຫຼ ືການໂຄສະນາຂໍມູ້ນ ຫຼ ືຄວາມຄດິເຫນັທີ່ ເພື່ ອບັ່ ນທອນຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ຊື່ ສຽງຂອງລດັຖະບານ.  

 

ໃນທາ້ຍເດອືນກໍລະກດົ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດແຂວງຈາໍປາສກັ ໄດຈ້ບັຕວົ ທາ້ວ ສງັເຄນ ພະຈນັທະວງົ ໃນຂໍຫ້າຕຕິຽນ 

ລດັຖະບານຜ່ານທາງການຂຽນຂໍຄ້ວາມທາງເຟດບຸກຂອງຕນົ; ລາວຖກືຈາໍຄຸກເປັນເວລາ 1 ເດອືນ. ມລີາຍງານວ່າໃນ 

ລະຫວ່າງການກກັຕວົ, ລາວຖກືສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ແນະນາໍໃຫຢຸ້ດເຊາົການຂຽນເນືອ້ໃນຕໍານຕິຕິຽນເທງິເຟດບຸກ.  

 

ໃນເດອືນພະຈກິ, ຕໍາຫຼວດໄດກ້ກັຕວົ ນາງ ຫວ້ຍເຮອືງ (ມວ້ຍ) ໄຊຍະບູລ ີເຂົາ້ຄຸກ. ລາວໄດຖ້ກືຈບັກຸມ ໃນຂໍຫ້າກ່າວປະ
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ນາມປະເທດຊາດ ເມື່ ອລາວໄດວ້ຈິານຢູ່ເຟດບຸກ ກ່ຽວກບັການຕອບໂຕຂ້ອງລດັ ໃນເວລາທີ່ ມນີໍາ້ຖວ້ມຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ 

ແລະ ສາລະວນັ. ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ລາວໄດໃ້ຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ເພື່ ອວພິາກວຈິານການຕດິສນິບນົ ແລະ ຄວາມໂລພາ

ຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ. ລາວຖກືພຈິາລະນາຄະດວ່ີາມຄີວາມຜດິ ແລະ ຖກືຕດັສນິໃນເດອືນພະຈກິໃຫຈ້າໍຄຸກຮອດ 5 ປີ ແລະ 

ປັບໄໝ 20 ລາ້ນກບີ (ຫຼ ື2.260 ໂດລາ). 

 

ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ (NGOs) ໂດຍທົ່ ວໄປຈະຈດັການກວດກາຂໍມູ້ນຂ່າວສານດວ້ຍຕນົເອງ 

ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼງັປີ 2012 ທີ່ ມກີານຫາຍຕວົຂອງບຸກຄນົ ທີ່ ເຮດັວຽກໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ທີ່ ສາກນົຍອມ

ຮບັ. ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານໄດກ່້າວວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ພະຍາຍາມທີ່ ຈະຫຼກີລຽ້ງໃນການເວົາ້ບາງສິ່ ງບາງຢ່າງ

ທີ່ ອາດເຮດັໃຫລ້ດັຖະບານລາ້ຊາ້ການອະນຸມດັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ( MOU) ທີ່ ຈາໍເປັນຕ່ໍການປະຕບິດັວຽກງານຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານລາຍງານວ່າ ບນັດາພນົລະເມອືງໄດຖ້ກືສດິສອນຕັງ້ແຕ່ໄວໜຸ່ມ ບ່ໍໃຫວ້ິ

ພາກວຈິານລດັຖະບານ. 

 

ສດິເສລພີາບຂອງນກັຂ່າວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ ລວມທງັສື່ ທາງອອນລາຍ:  ລດັເປັນເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ ຄວບຄຸມສື່ ສິ່ ງພມິ ແລະ ສື່

ອເີລກັໂທນກິພາຍໃນເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຂ່າວພາຍໃນໄດນ້າໍສະເໜໃີຫເ້ຫນັເຖງິນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. ລດັຖະບານອະ

ນຸຍາດໃຫມ້ສີິ່ ງພມິທີ່ ເປັນວາລະສານຂອງເອກະຊນົທີ່ ລາຍງານຂ່າວບ່ໍແມ່ນໃນລກັສະນະດາ້ນການເມອືງ ເຊັ່ ນ: ວາລະສານ

ຂ່າວທີ່ ເນັນ້ໜກັສະເພາະທຸລະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້. ຕາມຫຼກັການແລວ້ ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດຈະຕອ້ງສົ່ ງຫວົຂໍ ້

ຂ່າວຂອງຕນົໃຫລ້ດັຖະບານກ່ອນມກີານຕພີມິ , ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ອ ານາດການປົກຄອງບ່ໍໄດບ້ງັຄບັມາດຕະການຄວບ

ຄຸມນີ.້ ລດັຖະບານບ່ໍອະນຸຍາດໃຫສໍ້ານກັຂ່າວຕ່າງປະເທດມາຕັງ້ສໍານກັງານໃນປະເທດ ຍກົເວັນ້ສໍານກັຂ່າວທີ່ ມາຈາກຊາດ

ຄອມມູນດິທີ່ ເປັນເພື່ ອນບາ້ນເຊັ່ ນ: ປະເທດຈນີ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ.  ໃນເດອືນກນັຍາ ທະຫານໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ອອກອາ 

ກາດຊ່ອງໂທລະທດັໃໝ່, ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທນຶໂດຍລດັຖະບານຈນີ.  

  

ເຖງິວ່າລດັຖະບານຈະຄວບຄຸມການເຜຍີແຜ່ທາງໂທລະພາບ ແລະ ວທິະຍຸພາຍໃນຢ່າງໄກສ້ດິ ແຕ່ກໍາບ່ໍໄດແ້ຊກແຊງການ

ກະຈາຍສຽງຈາກຕ່າງປະເທດ. ພນົລະເມອືງມໂີອກາດ 24 ຊົ່ ວໂມງໃນການເຂົາ້ເຖງິສະຖານນຂ່ີາວສາກນົຜ່ານໂທລະພາບ

ທາງດາວທຽມ ແລະ ເຄເບິນ້. ລດັຖະບານຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຈ ົາ້ຂອງຜູທ້ີ່ ມເີຄື່ ອງຮບັສນັຍານດາວທຽມໃຫມ້າຈດົທະບຽນ 

ແລະ ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມໃບອະນຸຍາດ 1 ເທື່ ອ , ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາດຕະການສາ້ງລາຍຮບັ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ

ໃນການຫາ້ມນາໍໃຊອຸ້ປະກອນດັ່ ງກ່າວຂອງເຂາົເຈ ົາ້.  

 

ໃນເດອືນກໍລະກດົ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫສ້ື່ ມວນຊນົ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ ທີ່ ສື່ ມວນຊນົ 

ສບືຕ່ໍເອາົຊະນະຂ່າວປອມ, ຂ່າວຫຼອດລວງ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍ ” ທີ່ ພບົເຫນັໃນສື່  ສງັຄມົ . ບດົລາຍງານສື່ ມວນຊນົ 

ສາກນົ ຕຄີວາມໝາຍ ການກ່າວ ຂອງນາຍກົ ລດັຖະມນົຕ ີວ່າເປັນການແນະນາໍໃຫນ້ກັຂ່າວບ່ໍໃຫລ້າຍງານທາງລບົຕ່ໍ 

ລດັຖະບານ. 

 

ສໍານກັຂ່າວພາຍໃນປະເທດໜຶ່ ງລາຍງານວ່າ ພວກເຂາົຖກືເຈ ົາ້ໜາ້ ທີ່ ລດັຖະບານບອກໃຫຢຸ້ດການສບືສວນຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 

ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມກີານຂດັແຍງ້ກນັ. 

 

ໃນເດອືນກນັຍາຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ) ໄດກ່້າວ 
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ເຕອືນຕ່ໍສື່ ມວນຊນົສງັຄມົ ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕບິດັຕາມຄໍາສັ່ ງປີ 2019 ເພື່ ອລງົທະບຽນກບັລດັຖະບານ. ຄໍາສັ່ ງດັ່ ງກ່າວ 

ຮຽກຮອ້ງໃຫບຸ້ກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ທງັພາກລດັ ຫຼ ືເອກະຊນົ ” ທີ່ ລງົຂ່າວກ່ຽວກບັຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນເວທສີື່ ສງັຄມົ 

ເພື່ ອລງົທະບຽນ ຫຼ ືຖກືດໍາເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

ລດັຖະບານໄດຫ້າ້ມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງນກັຂ່າວຕ່າງປະເທດ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຕເິສດນກັຂ່າວທີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຢ່າງເສ

ລ ີແລະ ໃນເວລາທີ່ ເດນີທາງ ກໍ່ ຂໍໃຫນ້ກັຂ່າວມເີຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕດິຕາມໄປນາໍ. 

 

ການກວດກາ ຫຼ ືການຈາໍກດັເນືອ້ໃນຂ່າວ:  ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈະທໍາການກວດສອບເນືອ້ໃນຂອງທຸກໆບດົຄວາມທີ່ ພມິລງົໃນວາລະ

ສານຂອງເອກະຊນົ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດມ້ກີານຈດັພມິໄປແລວ້ ແລະ ສາມາດປັບໄໝລງົໂທດຕ່ໍບດົຄວາມທີ່ ບ່ໍກງົກບັການອະນຸ

ຍາດຂອງລດັຖະບານ. ບນັດາສໍານກັພມິ ແລະ ນກັຂ່າວ ໂດຍທົ່ ວໄປຈະຮບັຮູກ່້ຽວກບັເນືອ້ໃນຂ່າວທີ່ ລດັຖະບານຈະອະນຸ

ຍາດໃຫມ້ກີານຕພີມິ ແລະ ໃຫນ້ກັຂ່າວຈດັການກວດກາເນືອ້ໃນດວ້ຍຕວົເອງ. ກມົສື່ ມວນຊນົ , ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ , 

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວບ່ໍໄດຢັ້ງ້ຢືນໃຫຮູ້ວ່້າ ລດັຖະບານບ່ໍຜ່ານເນືອ້ໃນຂ່າວໃຫຕ້ພີມິໃນຊ່ວງປີໜຶ່ ງມຈີກັບດົ.  

 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດຫ້າ້ມການເຜຍີແຜ່ສື່  ຫຼ ືເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ເຫນັວ່າ ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ຈະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍຕ່ໍວດັທະນະ

ທໍາຂອງຊາດ, ຫຼ ືມຄີວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມອືງ. ໃນກໍລະນທີີ່ ພບົວ່າ ມບຸີກຄນົໃດກະທໍາຄວາມຜດິໃນການກະ

ຈາຍສື່ ທີ່ ເຫນັວ່າມລີກັສະນະສາ້ງຄວາມເສື່ ອມເສຍໃຫແ້ກ່ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດແມ່ນຈະຖກືປັບໄໝຕັງ້ແຕ່ 1 ຫາ 3 ເທົ່ າ

ຂອງມູນຄ່າສື່ ເຜຍີແຜ່ດັ່ ງກ່າວ ຫຼ ືຈະຖກືຕດັອດິສະຫຼະພາບເປັນເວລາໜຶ່ ງປີ.  

 

ໃນເດອືນສງິຫາ ກະຊວງໄປສະນ ີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໄດອ້ອກບດົແນະນາໍເພື່ ອຢືນຢັນວ່າຜູນ້າໍໃຊສ້ື່ ທາງສງັຄມົ 

ຕອ້ງບ່ໍເອາົເນືອ້ຫາ ຫຼ ືຄໍາເຫນັທີ່ ມກີານຕໍານຕິຕິຽນຕ່ໍລດັຖະບານ . ຜູສ້ງັເກດການ ໄດສ້ງັເກດວ່າຫວົຂໍຂ່້າວ ແລະ ຄໍາ 

ເຫນັທີ່ ຕໍານລິດັຖະບານຈະຫາຍໄປຈາກ ທີ່ ຢູ່ຂອງສື່ ທາງສງັຄມົໂດຍທນັທີ . 

 

ສດິເສລພີາບໃນການນໍາໃຊອ້ນິເຕເີນດັ: 

 

ລດັຖະບານຄຸມ້ຄອງການບໍລກິານອນິເຕເີນດັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ດໍາເນນີການຕດິຕາມກວດສອບການນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັ

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດກ້ດີກັນ້ການເຂົາ້ເຖງິເວບໄຊຕ່າງໆ. ລດັຖະບານເປັນຜູດູ້ແລພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອ

ເຮດັໃຫກ້ານຈາລະຈອນຂອງລະບບົອນິເຕເີນດັທງັໝດົຜ່ານປະຕູດຽວ ເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສາມາດກວດກາ ແລະ ຈາໍ

ກດັເນືອ້ຫາໄດ,້ ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງທາງພາກລດັໃນການຕດິຕາມກວດສອບການນ າໃຊອ້ນິ

ເຕເີນດັແມ່ນມຄີວາມຈາໍກດັກໍ່ ຕາມ. ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນການຄຸມ້ຄອງລະບບົອນິເຕເີນດັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ

ຂອງສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເປັນຜູບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງລະບບົອນິເຕເີນດັທງັໝດົ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ ງກ່າວໄດກ້ໍາ   ນ

◌ົດໃຫຜູ້ສ້ະໜອງການບໍລກິານດາ້ນອນິເຕເີນດັຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ເຊື່ ອມລະບບົຈາລະຈອນເຄອື

ຄ່າຍອນິເຕເີນດັຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ.  

 

ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ອາດສະຍາກໍາທາງຄອມພວິເຕີ ້ໄດກ້ໍານດົໂທດຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ ແລະ ເຮດັໃຫຄ້ວາມເປັນສ່ວນຕວົຂອງຜູນ້າໍ

ໃຊຕ້ກົໃນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາບຸກຄນົມາຈດົທະບຽນເວບໄຊສື່ ສງັຄມົອອນລາຍທີ່ ມສີື່ ເຕມັຂອງບຸກຄນົດັ່ ງ
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ກ່າວ ພາໃຫເ້ກດີຄວາມຍາກຂຶນ້ໃນການແບ່ງປັນຫວົຂໍຂ່້າວ ຫຼ ືຂ່າວສານອື່ ນໆທີ່ ປົກປິດຊື່ ຂອງບຸກຄນົ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສບືຕ່ໍກກັ

ຕວົ ຫຼ ືຈບັກຸມບນັດາບຸກຄນົທີ່ ວຈິານລດັຖະບານ.  

 

ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ເຕອືນບນັດາຜູໃ້ຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນລາຍເປັນລາຍບຸກຄນົ  ເພື່ ອຢຸດຕກິານສະເໜຂ່ີາວທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຊື່ ອວ່າມນັກະທບົຕ່ໍ

ນະໂຍບາຍຂອງລດັ ລວມທງັຂ່າວທີ່ ກ່ຽວກບັມາດຕະການຕອບໂຕຂ້ອງລດັຕ່ໍກບັເຫດການນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ການສໍລ້າດ

ບງັຫຼວງ. 

 

ກດົໝາຍຫາ້ມການເຜຍີແຜ່ເນືອ້ໃນຂ່າວສະເພາະດາ້ນ ໃນອນິເຕເີນດັ ລວມທງັປະໂຫຍກຄໍາເວົາ້ທີ່ ເປັນການຫຼອກລວງ 

ແລະ ຄໍາເວົາ້ທີ່ ຕາ້ນພກັ ແລະ ລດັ. ກະຊວງໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ມພີາລະບດົບາດໃນການຊີນ້າໍບນັດາຜູໃ້ຫ ້

ບໍລກິານອນີເຕເີນດັເພື່ ອຍກົເລກີການໃຫບໍ້ລກິານແກ່ບນັດາຜູຊ້ມົໃຊ ້ທີ່ ພບົວ່າ ມກີານລະເມດີກດົໝາຍ.  

 

ສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ ແລະ ກດິຈະກໍາທາງວດັທະນາທໍາ 

 

ກດົໝາຍກໍານດົສດິເສລພີາບທາງວຊິາການ, ແຕ່ລດັຖະບານໄດກ້ ານດົຂໍຈ້ າກດັຕ່າງໆ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 

ໄດມ້ກີານຄຸມ້ຄອງຢ່າງໃກສ້ດິຕ່ໍຫຼກັສູດການສກຶສາ, ລວມທງັໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວທິະຍາໄລເອກະຊນົຕ່າງໆ.  

 

ນກັວຊິາການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຕອ້ງການດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ອາດຈະພບົກບັບນັ

ຫາທາງດາ້ນຂໍຈ້າໍກດັໃນການເດນີທາງ, ການເຂົາ້ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ແລະ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆ. ລດັຖະບານກໍານດົໃຫມ້ກີານສະເໜຂໍີອະ

ນຸຍາດເດນີທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ກນົໄກຕ່າງໆສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການຂອງລດັ ທີ່ ຈະເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ

ເພື່ ອການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ືເພື່ ອຮບັເອາົທນຶການສກຶສາ. 

 

ລດັຖະບານຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາຜູຜ້ະລດິຮູບເງາົ ແລະ ເພງໃຫສ້ົ່ ງບນັດາຜນົງານການບນັທກຶ ທີ່ ຜະລດິຢູ່ໃນສະຕູດໂີອຂອງ

ລດັເພື່ ອການກວດກາຢ່າງເປັນທາງການ. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ , ວດັທະນະທໍາ  ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ 

ແລະ ຈາໍກດັການເຜຍີແຜ່ວດັທະນະທໍາຂອງໄທທີ່ ມອີດິທພິນົຕ່ໍເພງ ແລະ ວງົການບນັເທງີຂອງລາວ , ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມ

ດັ່ ງກ່າວກໍ່ ມພີຽງເລກັໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້. 

 

ຂ. ເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ການເຕົາ້ໂຮມເປັນສະມາຄມົ 

 

ລດັຖະບານຈາໍກດັສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ການເຕົາ້ໂຮມເປັນສະມາຄມົ.  

 

ສດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕິ 

 

ກດົໝາຍບ່ໍໄດໃ້ຫສ້ດິເສລພີາບໃນການຊຸມນຸມຢ່າງສນັຕ ິແລະ ຫາ້ມການເຂົາ້ຮ່ວມປະທວ້ງ , ເດນີຂະບວນ ຫຼ ືມພີດຶຕ ິ

ກໍາຕ່າງໆ ທີ່  "ກໍ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມວຸນ້ວາຍ ຫຼ ືຄວາມບ່ໍສະຫງບົໃນສງັຄມົ '' ໂດຍປາສະຈາກການອະນຸຍາດຈາກລດັຖະບານ. 

ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ ຈະຖກືລງົໂທດຈາໍຄຸກສູງສຸດ 5 ປີ , ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ສິ່ ງນີບ່ໍ້ຄ່ອຍຖກືບງັຄບັໃຊ.້ 

ໃນເດອືນຕຸລາ 2018 ຕໍາຫຼວດແຂວງສະຫວນັນະເຂດເຂົາ້ປິດຄອນເສດີການກຸສນົ ຊຶ່ ງນກັຮອ້ງ ແລະ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມພາກນັ 
Country Reports on Human Rights Practices for 2020 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 
 



LAOS 11  

ໃສ່ເສືອ້ຢືດທີ່ ມຄໍີາເວົາ້ເຊັ່ ນ: ''ຂອ້ຍບ່ໍມເີງນິຈາ້ງເຂົາ້ເຮດັວຽກ''. 

 

ສດິເສລພີາບໃນການເຕົາ້ໂຮມເປັນສະມາຄມົ  

 

ກດົໝາຍໄດຈ້າໍກດັຢ່າງເຂັມ້ງວດຕ່ໍສດິເສລພີາບຂອງການເປັນສະມາຄມົ. ຕວົຢ່າງ: ບນັດາກຸ່ມການເມອືງທີ່ ນອກເໜອືຈາກ 

ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຮບັຮອງໂດຍພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແມ່ນຫາ້ມເດດັຂາດ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້ , ລດັຖະບານບາງຄັງ້ກໍ່ ຊີນ້າໍ 

ຄະນະບໍລຫິານງານຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ບງັຄບັບາງອງົການໃຫປ່້ຽນຊື່  ເພື່ ອຖອນຄໍາສບັທີ່ ເບິ່ ງຄລືະ 

ອຽດອ່ອນເຊັ່ ນ: ''ສດິທ'ິ'.  

 

ບນັດາລະບຽບການຂອງການຂຶນ້ທະບຽນນາໍພາກລດັ ໄດປ້ະກາດໃຊກ້ບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາ 

ໄລລວມທງັ ສະມາຄມົຕ່າງໆທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນເສດຖະກດິ , ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ມອືາຊບີ, ວຊິາການ ແລະ ຫວົ 

ຄດິປະດດິສາ້ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນລະດບັຂັນ້ເມອືງ , ແຂວງ ຫຼ ືສູນກາງ , ຊຶ່ ງຂຶນ້ກບັກອບວຽກ ແລະ ການຮບັສະມາຊກິຂອງສະ 

ມາຄມົ. ຂັນ້ຕອນການຂຶນ້ທະບຽນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ມຫຼີາຍຂອດ , ໃຊເ້ວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ປີ ໃນພາກປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ, ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາໍກດັຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ໃນການເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານ ແລະ ເຮດັກດິ 

ຈະກໍາໃດໆທີ່ ປາສະຈາກການແຊກແຊງ. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ  ຍງັຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ 

ເທດ ເພື່ ອຮບັທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ ມມີູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 60.000 ໂດລາ. ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ຈະ 

ຕອ້ງຍອມຮບັ ''ຄໍາແນະນາໍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອື '' ຈາກລດັຖະບານເພື່ ອຮບັປະກນັເຖງິການເຄື່ ອນໄຫວ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັ 

ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ບນັດາກດົໝາຍ.  

 

ການເກບັອາກອນນາໍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ລວມທງັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ ແມ່ນແຕກຕ່າງກນັຈາກອງົ 

ການໜຶ່ ງໄປອກີອງົການອື່ ນ. ເງ ື່ອນໄຂການເກບັອາກອນສໍາລບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັເງນິທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ ອາດຈະມບີນັຫາ ແລະ ແຕກຕ່າງອອກໄປ ສ່ວນຫຼາຍຈະຂຶນ້ກບັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ 

ໃຈທີ່ ມກີານເຈລະຈາກ່ອນໜາ້.  

 

ມກີະຊວງຈາໍນວນໜຶ່ ງປະກດົວ່າ ມທ່ີາທເີປີດຮບັການຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຫຼາຍຂຶນ້ ຊຶ່ ງມນັສະ 

ແດງອອກຜ່ານການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງການເຊນີເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດບັກະຊວງ , ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກລດັໃນ 

ກອງປະຊຸມປຶກສາຮ່ວມກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ບນັດາກະຊວງເອາົໃຈໃສ່ຮບັຟັງຄໍາຄດິເຫນັຈາກອງົການຈດັຕັງ້ ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັ 

ລດັໃນການຮ່າງນຕິກິໍາ. ລດັຖະບານຍງັເຊນີບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ 

ແລະ ກອງປະຊຸມເປີດກວາ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ເຖງິວ່າ ຈະມບີາງທດິທາງດາ້ນບວກ , ອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົຍງັພບົ  

ຫຼາຍສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຈດັຕັງ້ພາລະບດົບາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້.  

 

ຄ. ສດິເສລພີາບທາງສາດສະໜາ  

ເບິ່ ງລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ສດິເສລພີາບທາງສາດສະໜາສາກນົ ທີ່ ເວບໄຊ: 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

ງ. ສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ 
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ລດັຖະບານຈາໍກດັສດິເສລພີາບໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນ , ເດນີທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ການຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ແລະ ການກບັ  

ຄືນືສູ່ພູມສນັຖານ. 

 

 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍພາຍໃນປະເທດ: ພນົລະເມຶອືງທີ່ ເດນີທາງເພື່ ອວດັຖຸປະສງົທາງສາດສະໜາ ລວມທງັການໄປເພື່ ອເທດ 

ສະໜາ, ໃຫຄໍ້າສອນ ຫຼ ືຢຽ້ມຢາມໂບດຕ່າງໆ ໄດຖ້ກືຮຽກຮອ້ງໃຫໄ້ປຂໍອະນຸຍາດຈາກເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ 

ແຂວງ. ຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວສາມາດໃຊເ້ວລາຫຼາຍອາທດິ. ກຸ່ມຄຣດິຕະຈກັໄດລ້າຍງານເຖງິບນັຫາການຂໍອານຸຍາດເດນີທາງ  

ພາຍໃນປະເທດ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ມຫຼີາຍຄນົອາດເລອືກທີ່ ຈະບ່ໍສນົໃຈເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວ.  

 

ຈ. ສະຖານະພາບ ແລະ ການະຕບິດັກບັຜູພ້ດັຖິ່ ນພາຍໃນປະເທດ 

 

ການຂາດການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັເວລາໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ນກັສງັເກດການອດິສະ 

ຫຼະເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການກວດສອບຈາໍນວນ ແລະ ສະພາບຂອງຜູອ້ບົພະຍບົພາຍໃນ ; ສະຖານະການ, 

ການປົກປອ້ງ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຂອງພວກເຂາົ ; ຂໍຈ້າໍກດັຂອງລດັຖະບານ; ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫຼອືຂັນ້ພືນ້ຖານ. ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກເຫຼົ່ ານີໄ້ດຮ້ບັການເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍຂໍຈ້າໍກດັການເດນີທາງທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງກບັການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ຍອ້ນຜນົຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ , ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ 24 

ມນີາ - 30 ພດຶສະພາ, ມແີຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານລາວປະມານ 79,200 ຄນົ ທີ່ ກບັມາຈາກປະເທດໄທ , ອງີຕາມອງົ 

ການສາກນົເພື່ ອການອບົພະຍບົ ( IOM). ຄນົງານເຫຼົ່ ານີຈ້າໍເປັນຕອ້ງໃຊເ້ວລາກກັໂຕ 14 ວນັໃນໜຶ່ ງໃນ 46 ສູນກກັກນັ 

ຂອງລດັຖະບານ; ມຫຼີາຍຄນົກໍ່ ກບັໄປບາ້ນຂອງພວກເຂາົ. 

 

ເຫດການເຂື່ ອນແຕກທີ່ ກໍາລງັມກີານກໍ່ ສາ້ງຢູ່ແຂວງອດັຕະປື ໃນເດອືນກໍລະກດົ 2018 ຄາດວ່າມຜູີພ້ດັຖິ່ ນປະມານ 

6.000 ຄນົ. ສື່ ມວນຊນົສາກນົ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໄດລ້າຍງານວ່າ ຍງັມກີານຍກົຍາ້ຍຂອງບຸກຄນົຈາກເຂື່ ອນແຕກ 

ໃນເດອືນພະຈກິ, ແຕ່ວ່າບ່ໍມໂີຕເລກລາຍງານ. ໃນປີ 2019 ມເີຖງິ 40,000 ຄນົ ຖກືຍກົຍາ້ຍໃນທາງພາກໃຕຂ້ອງ ແຂວງ 

ຍອ້ນໄພນໍາ້ຖວ້ມຢ່າງໜກັໜ່ວງ ໃນໄລຍະລະດູມລໍະສຸມ; ໃນເດອືນພະຈກິຕວົເລກຂອງຜູຍ້າ້ຍຖິ່ ນຖານຍງັບ່ໍທນັ ມ.ີ 

ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ່ໍເຮດັວຽກກບັຄູ່ຮ່ວມງານສາກນົເພື່ ອສະໜອງເຮອືນຢູ່ ແລະ ທີ່ ດນິສໍາລບັຜູຍ້ກົຍາ້ຍຈາກເຂື່ ອນ 

ແຕກໃນປີ 2019 ນໍາ້ຖວ້ມໃນລະດູມລໍະສຸມ, ແຕ່ມບີດົລາຍງານວ່າຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນຊກັຊາ້ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປ 

ໄດວ່້າມອຸີປະສກັຍອ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ.  

 

ລດັຖະບານສບືຕ່ໍຍກົຍາ້ຍຊາວບາ້ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ  ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານສໍາປະທານທີ່ ດນິແກ່ໂຄງການພດັທະ

ນາ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຊາວກະສກິອນທີ່ ຢູ່ເຂດເນນີສູງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃຫໄ້ປຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງພາຍໃຕແ້ຜນ

ງານການເຂົາ້ເຖງິຫນົທາງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນສກຶສາອື່ ນໆໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ເພື່ ອຢຸດຕກິານ

ປູກຝ່ິນ ແລະ ຖາງປ່າເຮດັໄຮ່. ຄອບຄວົມກັລາຍງານວ່າ ລດັໄດຍ້ກົຍາ້ຍເຂາົເຈ ົາ້ເພື່ ອໂຄງການຂອງລດັ , ຕວົຢ່າງ: ເສັນ້ທາງ

ລດົໄຟເຊື່ ອມຕ່ໍນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັກບັຈນີ. ຄອບຄວົອື່ ນໆຖກືບງັຄບັໃຫຍ້າ້ຍຈາກດນິປູກຝັງ ແລະ ສູນເສຍສດິໃນການ

ເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິ ໃນຂັນ້ຕອນການຂໍສໍາປະທານ.  
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ບນັດາໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທີ່ ກໍາລງັມກີານກໍ່ ສາ້ງຢູ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫມ້ກີານຍກົຍາ້ຍຫຼາຍຄອບຄວົ. ໃນຫຼາຍກໍ

ລະນ,ີ ລດັຖະບານໄດຍ້ກົຍາ້ຍຄອບຄວົໃຫໄ້ປຢູ່ບ່ອນທີ່ ສູງກວ່າເກົ່ າ (ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບຕ່ໍາ). ມໜີຶ່ ງກໍລະ

ນ ີ ຊຶ່ ງ 100 ຄອບຄວົໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ເຂດເນນີສູງເພື່ ອໃຫສ້າມາດກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນ ແຕ່ມກີານລາຍງານວ່າ ບ່ອນຈດັສນັ

ອາດສ່ຽງຕ່ໍດນິເຈ ື່ ອນ. ຜູລ້າຍງານສະເພາະກດິຂອງ ສປຊ ໃນເດອືນມນີາ 2019 ໄດຂ້ຽນບດົລາຍງານວຈິານລດັຖະບານ

ໃນການສຸມໃສ່ “ບນັດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ລວມທງັ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ທີ່

ໄດແ້ຍກຄນົອອກຈາກທີ່ ດນິ ຊຶ່ ງສ່ວນຫຼາຍກໍ່ ສງົຜນົຕ່ໍຄວາມລໍາບາກ ແລະ ສາ້ງໜີສ້ນິໃຫປ້ະຊາຊນົ ”. 

 

ລດັຖະບານອາໄສການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ , ການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶແບບສອງຝ່າຍ 

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ເພື່ ອຊ່ວຍຊຸກຍູຄ້ວາມຕອ້ງການໃນການຍກົຍາ້ຍ ແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼອືບ່ໍໄດກ້ວມເອາົທຸກ

ຂງົເຂດ. 

 

ສ. ການປົກປອ້ງຜູອ້ບົພະຍບົ: 

 

ລດັຖະບານໄດຮ່້ວມມໃືນບາງກໍລະນກີບັຫອ້ງການຂາ້ຫຼວງໃຫຍ່ຂອງ ສປຊ ເພື່ ອຜູອ້ບົພະຍບົ ແລະ ບນັດາອງົການຊ່ວຍ

ເຫຼອືມະນຸດສະທໍາຕ່າງ ໃໆນການປົກປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືບນັດາຜູພ້ດັຖິ່ ນ , ຜູອ້ບົພະຍບົ, ຜູອ້ບົພະຍບົກບັຄນືບາ້ນ , ຜູກ້ໍາ

ລງັຊອກລີໄ້ພ , ບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມສີນັຊາດ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

ການລ່ວງລະເມດີຜູອ້ບົພະຍບົ, ຊາວອບົພະຍບົແລະບຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມຖີານະ: ນກັເຄື່ ອນໄຫວທາງການເມອືງໄທທີ່  ອາໄສຢູ່ໃນ 

ປະເທດໄດຫ້າຍໄປໃນຊຸມປີມໍ່ ໆມານີ ້(ເບິ່ ງພາກ 1. ຂ.). 

 

ການເຂົາ້ເຖງິຂັນ້ຕອນການລີໄ້ພ: ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫກ້ານລີໄ້ພ ຫຼ ືຮບັຮອງສະຖານະພາບຂອງຜູອ້ບົພະຍບົ ແຕ່ລດັຖະ

ບານບ່ໍໄດມ້ລີະບບົປົກປອ້ງຜູອ້ບົພະຍບົ. ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ບ່ໍໄດຮ້ບັຮອງສະຖານະພາບຂອງຜູອ້ບົພະຍບົ 

ຫຼ ືຜູລ້ີໄ້ພເປັນປົກກະຕ ິແຕ່ຈະພຈິາລະນາບຸກຄນົໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນ.ີ  

 

ພາກທ ີ3: ສດິເສລພີາບໃນການເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການທາງການເມອືງ  

 

ກດົໝາຍປະຕເິສດການເມອືງໃນການເລອືກເອາົລດັຖະບານຂອງພວກເຂາົບນົພືນ້ຖານການເລອືກຕັງ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

ຢ່າງມອີດິສະຫຼະ ແລະ ເປັນທໍາ ໂດຍອງີໃສ່ການລງົຄະແນນສຽງທີ່ ເປັນສາກນົ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ , ແລະ ບ່ໍໄດມ້ກີານກະ

ກຽມສໍາລບັສະແດງອອກຢ່າງເສລພີາບຕ່ໍກບັຄວາມປະສງົຂອງປະຊາຊນົ. ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະທໍາມະນນູໄດກ້ໍານດົລະບບົ 

ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍການບໍລຫິານ, ນຕິບິນັຍດັ ແລະ ຕຸລາການ, ແຕ່ ພປປລ ໄດຄ້ວບຄຸມການປົກຄອງ ແລະ ນາໍພາໃນທຸກໆ

ຂັນ້ຜ່ານບດົບາດການນາໍພາທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູ.  

 

ການເລອືກຕັງ້ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຄື່ ອນໄຫວທາງການເມອືງ 
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ສະພາແຫ່ງຊາດໄດແ້ຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການເລອືກຕັງ້ ເຊິ່ ງເປັນຜູອ້ະນຸມດັຜູຮ້ບັສະໝກັເລອືກຕັງ້ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່  ແລະ 

ລະດບັຊາດ. ຜູສ້ະໝກັບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແມ່ນສະມາຊກິ ພປປລ , ແຕ່ຜູສ້ະໝກັເກອືບທງັໝດົກໍ່ ແມ່ນສະມາຊກິພກັ ແລະ 

ພກັກໍ່ ລງົຄະແນນສຽງເລອືກເອາົຜູສ້ະໝກັທງັໝດົ.  

 

ສະພາແຫ່ງຊາດເລອືກ ຫຼ ືປົດປະທານປະເທດ , ຮອງປະທານປະເທດ ແລະ ສະມາຊກິອື່ ນໆຂອງລດັຖະບານ. ຄະນະກໍາ

ມະທກິານເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ຄຸມ້ຄອງການເລອືກຕັງ້ລວມທງັການຮບັຮອງເອາົຜູສ້ະໝກັ. ກດິຈະກໍາຂອງຄະນະກໍາມະທິ

ການເລອືກຕັງ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນບ່ໍໂປ່ງໃສ.  

 

ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຜ່ານມາ: ການເລອືກຕັງ້ທີ່ ຜ່ານມາຄັງ້ລາ້ສຸດສ າລບັສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈດັຂຶນ້ໃນປີ 2016. 

ລດັຖະບານອະນຸຍາດໃຫມ້ຜູີສ້ງັເກດການອດິສະຫຼະເພື່ ອຕດິຕາມກວດກາສະຖານທເີລອືກຕັງ້ , ຊຶ່ ງ ພປປລ ໄດເ້ລອືກເອາົ

ຜູລ້ງົສະໝກັທງັໝດົ. ຜູສ້ງັເກດການຫຼາຍຄນົເປັນສະມາຊກິອຸຕະນຸທດູ ແລະ ສື່ ມວນຊນົຕ່າງປະເທດ. ລດັຖະບານໄດກ້ໍາ

ນດົໃຫນ້ກັສງັເກດການເຂົາ້ຢຽ້ມສະຖານທີ່ ປ່ອນບດັ ແລະ ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວແມ່ນມລີາຍງານ ເຖງິການກຽມພອ້ມທີ່ ດ ີ

ແລະ ມກີານຈດັຕັງ້ດກີວ່າ ສະຖານທີ່ ເລອືກຕັງ້ອື່ ນໆ ທີ່ ນກັສງັເກດການບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໄປຢຽ້ມ.  

 

ບນັດາພກັການເມອືງ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມການເມອືງ: ລດັຖະທໍາມະນນູມອບສດິໃຫ ້ພປປລ ເປັນພຽງພກັການເມອືງ

ດຽວຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ຂ່າວສານຂອງພກັການເມອືງອື່ ນແມ່ນຜດິກດົໝາຍ.  

 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ:  ບ່ໍມກີດົໝາຍໃດ ຈ າກດັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ສະ

ມາຊກິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃນຂະບວນການທາງການເມອືງ ແລະ ເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມ. ບດົບາດການນາໍຂອງ

ແມ່ຍງິອາດຖກືຈາໍກດັ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ. 80% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ນາຍ

ບາ້ນພອ້ມຄະນະບາ້ນເປັນຜູຊ້ີນ້າໍບນັຫາເກອືບທງັໝດົຢ່າງເປັນປະຈາໍ ແລະ ໜອ້ຍກວ່າ 3% ຂອງນາຍບາ້ນທີ່ ເປັນແມ່ຍງິ. 

ການເລອືກຕັງ້ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ພປປລ ໃນ 2016 ໄດເ້ພີ່ ມຈາໍນວນຂອງສະມາຊກິທີ່ ເປັນຊນົເຜົ່ າ ທີ່ ເປັນຄະນະ

ກໍາມະການສູນກາງພກັ 69 ທ່ານ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 7 ຫາ 15 ທ່ານ , ແລະ ຈາກ 2 ເປັນ 3 ທ່ານ ໃນກມົການເມອືງ 11 ທ່ານ. 

ປະຈບຸນັ ມແີມ່ຍງິ 7 ທ່ານ ທີ່ ເປັນສະມາຊກິໃນຄະນະກໍາມະການ. ຈາໍນວນຂອງລດັຖະມນົຕທີີ່ ເປັນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ

ໃນຄະນະສະພາ 27 ທ່ານ ໄດເ້ພີ່ ມຈາກ 2 ເປັນ 6 ທ່ານ ລວມທງັ ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ.ີ ມແີມ່ຍງິ 3 ທ່ານ ໃນຄະນະ

ສະພາ. 

 

ພາກທ ີ4: ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນລດັຖະບານ:  

 

ກດົໝາຍກໍານດົໃຫມ້ກີານລງົໂທດທາງອາຍາຕ່ໍກບັການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ເປັນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ , ແລະ ລດັຖະ

ບານກໍ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມຄບືໜາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາສໍລ້າດບງັຫຼວງ. ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັຄງົສບືຕ່ໍຂອ້ງກ່ຽວ

ກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງໂດຍບ່ໍຖກືຕດັສນິລງົໂທດ.  

 

ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ: ການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັແມ່ນມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ພບົໃນທຸກລະດບັຂອງລດັຖະ

ບານ ແລະ ສື່ ມວນຊນົທີ່ ລດັຄວບຄຸມກໍ່ ຮບັຮູ.້ ໃນເດອືນມນີາ  ປີ 2019  ສື່ ມວນຊນົພາຍໃນລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍງານສບື

ສວນພບົຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄະດສໍີລ້າດບງັຫຼວງໃນ 2018 ໂດຍມຜູີກ່້ຽວຂອ້ງ 1.285 ຄນົ (ລວມທງັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັ 970 
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ຄນົ ແລະ 315 ຄນົ ຈາກພາກເອກະຊນົ). ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງຕັງ້ສາຍດ່ວນຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຊຶ່ ງມລີາຍງານວ່າ ມີ

ການໃຊສ້າຍດ່ວນເປັນປະຈາໍ ແລະ ສະມາຊກິຂອງພາກລດັກໍ່ ມກັປູກຈດິສໍານກຶເປັນປະຈາໍໃຫພ້ະນກັງານລດັຜ່ານສື່ ສງັຄມົ

ອອນລາຍເຖງິກດິຈະກໍາທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົ ຫຼ ືສງົໄສ ເຊັ່ ນ: ການອອກຂ່າວດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຖ້ກືປິດບງັ ຫຼ ືເອາົອອກ.  

 

ຜູສ້ງັເກດການໄດຖ້ເືອາົການຍກົຍາ້ຍເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນລະດບັຕ່າງໆ , ລວມທງັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ ໃນເດອືນມນີາ ແລະ 

ພາຍໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວໃນເດອືນມຖຸິນາ , ເປັນມາດຕະການ "ອະນາໄມ" ເພື່ ອກໍາຈດັເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ສໍລ້າດບງັຫຼວງ. ໃນ  

ເດອືນກຸມພາ ແຫ່ຼງຂ່າວທີ່ ບ່ໍແມ່ນກດົໝາຍໄດລ້າຍງານພະນກັງານບາງຄນົ ຂອງບໍລສິດັບໍລກິານຂນົສົ່ ງຊາຍ ແດນລາວ , 

ເຊິ່ ງເປັນລດັວສິາຫະກດິທີ່ ດໍາເນນີການໂດຍ ກະຊວງການເງນິ , ຖກືຕດັສນິວ່າມກີານສໍລ້າດບງັຫຼວງ; ຜູອໍ້ານວຍການບໍລິ 

ສດັໄດຮ້ບັໂທດປະຫານຊວີດິ, ໃນຂະນະທີ່ ພະນກັງານວຊິາການສາມຄນົໄດຮ້ບັໂທດປະມານ 9 ປີ. ແຫ່ຼງຂ່າວຍງັໄດລ້າຍ  

ງານວ່າການແຕ່ງຕັງ້ຫວົໜາ້ບໍລຫິານງານຄນົໃໝ່ ຂອງລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ເຊິ່ ງເປັນບໍລສິດັ ລດັວສິາຫະກດິຜະລດິ 

ແລະ ຈາໍໜ່າຍກະແສໄຟຟາ້ໃນທົ່ ວປະເທດ , ແມ່ນສາເຫດຍອ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ອ່ອນແອໃນ  

ອງົກອນ. ໃນປີ 2019 ຫຼາຍສະມາຊກິພກັ ຫຼ ືອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ສູນກາງ ຫຼ ືຂັນ້ແຂວງໄດຖ້ກືລງົໂທດຍອ້ນການ  

ກະທໍາທີ່ ສໍລ້າດບງັຫຼວງເຊັ່ ນ: ການລກັລອບ , ການລກັ ຫຼ ືການຄາ້ຂາຍໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ; ຜນົສະທອ້ນທີ່ ອອກມາລວມມ ີ

ຄໍາເຕອືນ, ການຫຸຼດຊັນ້ຕໍາແໜ່ງ,“ ການສກຶສາອບົຮມົຄນືໃໝ່,” ຫຼ ືໄລ່ອອກ. 

 

ການເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນທາງການເງນິ: ບ່ໍມຂໍີມູ້ນທາງກດົໝາຍສ າລບັການເປີດເຜຍີຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງພະນກັງານທີ່ ໄດ ້

ຮບັການແຕ່ງຕັງ້ ຫຼ ືຖກືເລອືກຕັງ້ , ເຖງິວ່ານະໂຍບາຍຂອງ ພປປລ ກ ານດົໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ສູງຕອ້ງເປີດເຜຍີຊບັສນິສ່ວນ

ບຸກຄນົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ຂອງຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕ່ໍຄະນະກໍາມະທກິານກວດສອບຂອງພກັກ່ອນທີ່ ຈະ

ເຂົາ້ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງທີ່ ຖກືມອບໝາຍ, ແຕ່ບ່ໍຕອ້ງເປີດເຜຍີລາຍຮບັຂອງພວກເຂາົ. ຄະນະກວດສອບດັ່ ງກ່າວຈະກວດສອບ

ຊບັສນິຂອງພະນກັງານກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼງັການດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂາົ. ບຸກຄນົໃດທີ່ ບ່ໍປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍນີ ້

ຈະຖກືດໍາເນນີການຕາມມາດຕະການທີ່ ບ່ໍໄດລ້ະບຸສະເພາະ , ເຖງິແມ່ນວ່າ ພປປລ ໄດນ້ າໃຊກ້ານຄວບຄຸມຂອງຕນົຕ່ໍໜ່ວຍ

ງານພາກລດັ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ ເພື່ ອປິດກັນ້ບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົຕໍານວິຈິານເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຜູທ້ີ່ ສໍລ້າດບງັຫຼວງທີ່ ເປັນສະມາຊກິພກັ.  

 

ພາກທ ີ5: ທດັສະນະຂອງລດັຖະບານ ທີ່ ມຕ່ໍີການກວດສອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ

ຖະບານ ກ່ຽວກບັ ກໍລະນກີານລະເມດີສດິທມິະນຸດທີ່ ຖກືກ່າວຫາ 

 

ກຸ່ມເຮດັວຽກທາງດາ້ນສດິທມິະນຸດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງສາກນົ ປະຕບິດັການພາຍໃຕກ້ານກໍາກບັດູແລຂອງລດັຖະ

ບານເທົ່ ານັນ້, ແລະ ລດັຖະບານກໍ່ ໄດຈ້າໍກດັຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃນການສບືສວນສອບສວນ ຫຼ ືເຜຍີແຜ່ສິ່ ງທີ່

ພວກເຂາົພບົເຫນັກ່ຽວກບັກໍລະນຂີອງການລະເມດີສດິທມິະນຸດ.  

 

ລດັຖະບານສົ່ ງຄໍາຕອບເປັນລາຍລກັອກັສອນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕ່ໍການສະເໜຂໍີຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສະຖານະການດາ້ນສດິທິ

ມະນຸດຈາກອງົການສດິທມິະນຸດສາກນົ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້ , ລດັຖະບານຍງັຄງົຮກັສາການເຂົາ້ຮ່ວມການສນົທະນາກ່ຽວກບັ

ສດິທມິະນຸດ ກບັລດັຖະບານຕ່າງປະເທດຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແລະ ຍງັຄງົສບືຕ່ໍໄດຮ້ບັການອບົຮມົຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶສາກນົ ໃນຫວົຂໍ ້

ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ.  ໃນເດອືນມງັກອນ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງ  

ສງັຄມົ ເປັນເທື່ ອທໍາອດິ ຊຶ່ ງລວມມຜູີຕ້າງໜາ້ຂອງປະເທດເຂົາ້ຮ່ວມໃນການທບົທວນຄນືໃນແຕ່ລະໄລຍະ . 
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ໜ່ວຍງານດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງລດັຖະບານ:  ລດັຖະບານສບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູຄະນະກ າມະການຊີນ້ າແຫ່ງຊາດດາ້ນສດິ

ທມິະນຸດ ຊຶ່ ງເປັນປະທານໂດຍ ລດັຖະມນົຕ ີແລະ ຫວົໜາ້ກອ້ງວ່າການສໍານກັງານປະທານປະເທດ , ຄະນະກໍາມະການດັ່ ງ

ກ່າວ ຍງັປະກອບມຕີວົແທນຈາກລດັຖະບານ , ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການຕຸລາການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ. ກມົ

ສນົທສິນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະທດ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນກອງເລຂາໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການຊີນ້າໍແຫ່ງ

ຊາດດາ້ນສດິທມິະນຸດ ແລະ ມອໍີານາດໃນການທບົທວນ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆໃນການປົກ

ປອ້ງສດິທມິະນຸດ. 

 

ພາກທ ີ6: ການຈາໍແນກ, ການລະເມດີສດິທທິາງສງັຄມົ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ  

 

ແມ່ຍງິ 

 

ການຂົ່ ມຂນືກະທໍາຊໍາເລາົ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ:  ກດົໝາຍກ ານດົການຂົ່ ມຂນືກະທ າຊ າເລາົແມ່ນ

ຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແລະ ຜູກ້ະທໍາຜດິຕອ້ງຖກືລງົໂທດຕດັອດິສະຫຼະພາບແຕ່ 4 ຫາ 6 ປີ. ຍງັບ່ໍມກີດົໝາຍຫາ້ມ ການ

ຂົ່ ມຂນືເມຍ ຫຼ ືຜວົ. ການພພິາກສາຕດັສນິລງົໂທດຈະກໍານດົໄລຍະໂທດດນົຂຶນ້ ແລະ ອາດລວມເອາົໂທດປະຫານຊວີດິ

ຖາ້ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ຫຼ ືຖກືບາດເຈບັສາຫດັ ຫຼ ືເສຍຊວີດິ. ໃນຄະດຂີົ່ ມຂນືທີ່ ຂຶນ້ສານ ໂດຍທົ່ ວໄປ

ແມ່ນຜນົຈາກການກະທໍາຄວາມຜດິທີ່ ມກີານຕດັສນິໃຫຈ້າໍຄຸກແຕ່ 3 ປີຈນົຮອດ ປະຫານຊວີດິ. ບດົສກຶສາຈາກກອງທນຶ

ປະຊາກອນຂອງ ສປຊ ໃນປີ 2016 ພບົວ່າ ໜຶ່ ງໃນຜູຍ້ງິ 7 ຄນົປະສບົກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງກາຍະພາບ ຫຼ ືທາງ

ເພດ, ແລະ ແມ່ຍງິສ່ວນຫຼາຍກໍ່ ເວົາ້ວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ປະສບົກບັການໃຊຮຸ້ນແຮງຫຼາຍຄັງ້. ມພີຽງ 4% ຂອງແມ່ຍງິທີ່ ປະສບົກບັ

ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ ໄດຕ້ດິຕ່ໍຕໍາຫຼວດ.  

 

ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົແມ່ນຜດິກດົໝາຍ , ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍຄ່ອຍມກັມລີາຍງານຍອ້ນມນົທນິໃນສງັຄມົ. ໃນເດອືນມຖຸິ

ນາ ປີ 2019 , ນກັໂຄສະນາສດິທຂິອງແມ່ຍງິໄດກ່້າວວ່າ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍບດົບາດຍງິຊາຍ ເກດີຂຶນ້ຢ່າງກວາ້ງ

ຂວາງ ແລະ ຊມຶເຂົາ້ໃນວຖິກີານປະຕບິດັດາ້ນວດັທະນະທໍາ. ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນ

ຄອບຄວົແມ່ນແຕກຕ່າງກນັ, ແລະ ຜູສ້ງັເກດການລາຍງານວ່າ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິໃນເຂດຊນົນະບດົບ່ໍຄ່ອຍ

ໄດຮ້ບັການສບືສວນ. ການກໍານດົໂທດຕ່ໍກບັການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົເຊັ່ ນ: ການທໍາຮາ້ຍຮ່າງກາຍ , ການທໍລະ

ມານ ແລະ ການກກັຂງັບຸກຄນົທີ່ ຂດັກບັເຈດຈາໍນງົຂອງຜູຖ້ກືກກັຂງັ ຈະຖກືປັບໄໝ ແລະ ຈາໍຄຸກ. ກດົໝາຍອານຸຍາດ

ໃຫມ້ຂໍີຍ້ກົເວັນ້ຈາກໂທດທາງອາຍາໃນກໍລະນກີານໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງທາງກາຍະພາບໂດຍປາສະຈາກການບາດເຈບັທີ່ ຮຸນ

ແຮງ. 

 

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໂດຍຮ່ວມກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັ

ລດັ ໄດໃ້ຫຄ້ວາມຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ໂດຍຊ່ວຍທາງດາ້ນທີ່ ພກັອາໄສ , 

ໂທລະສບັສາຍດ່ວນ ແລະ ການໃຫຄໍ້າປຶກສາການຈາ້ງງານ. ສູນໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແລະ ປົກປອ້ງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດເ້ປີດການບໍລກິານສາຍດ່ວນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອໃຫບຸ້ກຄນົສາມາດໂທລາຍງານສະພາບການໃຊຄ້ວາມ

ຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ ແລະ ຂໍຮບັຄໍາປຶກສາຜ່ານສາຍດ່ວນໄດ.້ 
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ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ: ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້ ານດົວ່າ ການລວນລາມທາງເພດເປັນຄວາມຜດິທາງອາຍາ ແຕ່ການສະແດງ

ພດຶຕກິໍາທາງເພດທີ່ ບ່ໍເໝາະສມົຕ່ໍຜູອ້ື່ ນ ຖວ່ືາເປັນການກະທໍາທີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ ອາດຈະຖກືລງົໂທດດວ້ຍການຕດັອດິ

ສະຫຼະພາບແຕ່ 6 ເດອືນຫາ 3 ປີ. ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍບ່ໍມກັລາຍງານການລວນລາມທາງເພດ ແລະ ກໍລະນນິີກ້ໍ່ ຍງັຍາກທີ່ ຈະ

ປະເມນີ.  

 

ການບບີບງັຄບັດາ້ນການຄວບຄຸມປະຊາກອນ:  ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການບງັຄບັທ າແທງ້ ຫຼ ືການເຮດັໝນັໂດຍບ່ໍໄດ ້

ສະໝກັໃຈ.  

 

ການຈາໍແນກ: ກດົໝາຍກໍານດົສດິທເິທົ່ າທຽມລະຫວ່າງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ແລະ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງທີ່ ເທົ່ າທຽມ

ກນັສໍາລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ, ແຕ່ໃນບາງພືນ້ທີ່ , ຍງັມທີດັສະນະຄະຕດິັງ້ເດມີຕ່ໍກບັບດົບາດຍງິຊາຍເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ້

ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຕກົຢູ່ໃນສະຖານະຮອງລງົມາ ຊຶ່ ງນີເ້ປັນການກດີກັນ້ພວກເຂາົບ່ໍໃຫມ້ຄິວາມເທົ່ າທຽມກນັກບັເພດ

ຊາຍໃນການເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທາງດາ້ນສກຶສາ , ການມວີຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ໂອກາດດາ້ນທຸລະກດິທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ກດົ

ໝາຍຍງັຫາ້ມການຈາໍແນກການແຕ່ງດອງ ແລະ ການສບືທອດມລໍະດກົ , ເຖງິແມ່ນວ່າລະດບັການຈ າແນກທາງດາ້ນວດັທະ

ນະທໍາຕ່າງໆຕ່ໍກບັແມ່ຍງິຍງັຄງົປະກດົມຢູ່ີ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຈາໍແນກໃນລກັສະນະນີ ້  ມກັຈະເກດີຂຶນ້ໃນບາງຊນົເຜົ່ າ

ສ່ວນນອ້ຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ.  

 

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດດໍ້າເນນີການຢ່າງກວາ້ງຂວາງທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີສະຖານະຂອງແມ່ຍງິໃນສງັຄມົ , ລວມທງັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼາຍແຜນງານ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ. ແຜນງານດັ່ ງກ່າວຂອ້ນຂາ້ງມປີະສດິທຜິນົດໃີນເຂດ

ຕວົເມອືງ. ມແີມ່ຍງິຫຼາຍຄນົໄດດໍ້າລງົຕໍາແໜ່ງໃນລະດບັທີ່ ສາມາດດໍາເນນີການຕດັສນິໃຈໃນໜ່ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ທຸ

ລະກດິເອກະຊນົ, ແລະ ລາຍຮບັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ສູງກວ່າຜູຊ້າຍໃນເຂດຕວົເມອືງ. ຄວາມທຸກຍາກສບືຕ່ໍສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍແມ່

ຍງິຕາມລະດບັທີ່ ຕ່າງກນັ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍກບັຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ມປີະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ.  

 

ເດກັນອ້ຍ:  

ການຂຶນ້ທະບຽນການເກດີ: ບ່ໍວ່າຈະເກດີຢູ່ໃສກໍ່ ຕາມ, ເດກັນອ້ຍຈະໄດຮ້ບັສດິໃນການເປັນພນົລະເມອືງ ຖາ້ວ່າທງັພ່ໍ ແລະ 

ແມ່ ຫາກເປັນພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ. ເດກັທີ່ ເກດີຈາກພ່ໍ ແລະ ແມ່ ທີ່ ເປັນພນົລະເມອືງຂອງປະເທດ ກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັສດິ

ເປັນພນົລະເມອືງເຊັ່ ນດຽວກນັ ຫຼວ່ືາ ຖາ້ເດກັນອ້ຍເກດີຢູ່ນອກເຂດແດນຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ພ່ໍ ຫຼ ືແມ່ຫາກມທີີ່ ຢູ່ຖາ

ວອນໃນປະເທດ. ພ່ໍແມ່ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນການເກດີໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃໝ່ໝດົທຸກຄນົໃນທນັທທີນັໃດ. ໃນເຂດຫ່າງ

ໄກສອກຫຼກີ. ນາຍບາ້ນຈະເປັນຜູົງ້ທະບຽນການເກດີໃຫເ້ດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ຈາກນັນ້ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ທອ້ງຖິ່ ນຈະເພີ່ ມລາຍຊື່  

ແລະ ວນັເດອືນປີເກດີຂອງເດກັລງົໃນປຶມ້ສໍາມະໂນຄວົ. ທຸກໆຄອບຄວົຕອ້ງມປຶີມ້ສໍາມະໂນຄວົ ຖາ້ວ່າພ່ໍແມ່ຫາກບ່ໍທນັໄດ ້

ຂຶນ້ທະບຽນລູກຂອງຕນົໃນເວລາເກດີ, ພວກເຂາົສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ເພີ່ ມລາຍຊື່ ລູກຂອງຕນົເຂົາ້ໃນປຶມ້ສໍາມະໂນ

ຄວົຕາມພາຍຫຼງັໄດ.້  

 

ເດກັນອ້ຍທີ່ ເກດີໃນປະເທດທີ່ ພ່ໍແມ່ຂອງເຂາົ  ບ່ໍສາມາດຢັງ້ຢືນການເປັນພນົລະເມອືງຂອງຕນົໄດ ້ແຕ່ມສີາຍພວົພນັກບັສງັ

ຄມົນັນ້ ກໍ່ ສາມາດຮອ້ງຂໍການເປັນພນົລະເມອືງໄດ.້ ສິ່ ງນີຕ້ອ້ງການໆຮບັຮອງຈາກລດັທີ່ ມຫຼີາຍຂັນ້ ລວມທງັສະພາແຫ່ງ

ຊາດ. ບ່ໍແມ່ນເດກັນອ້ຍທງັໝດົທີ່ ເກດີໃນປະເທດ ຈະສາມາດຂໍການເປັນພນົລະເມອືງໄດ ້ສະນັນ້ ເຂາົເຈ ົາ້ອາດເປັນຄນົບ່ໍມີ

ສນັຊາດ.  
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ການສກຶສາ: ການສກຶສາແມ່ນເປັນແບບພາກບງັຄບັ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົປີທຫີາ້ , ແຕ່ການຂາດແຄນຄູ

ສອນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັທີ່ ວ່າເດກັນອ້ຍຕອ້ງຊ່ວຍພ່ໍແມ່ໃນວຽກໄຮ່ນາຮົວ້ສວນ ໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ 

ຍງັຄງົເປັນສິ່ ງກດີກັນ້ເດກັນອ້ຍຈາໍນວນໜຶ່ ງບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ຮຽນ. ມຄີວາມແຕກຕງ້ກນັຢ່າງຈະແຈງ້ທາງດາ້ນການໄດຮ້ບັໂອກາດ

ທາງການສກຶສາລະຫວ່າງເດກັຊາຍ ແລະ ເດກັຍງິ ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ. ເພື່ ອເພີ່ ມອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົຂອງເດກັຊນົ

ເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ລດັຖະບານໄດສ້ບືຕ່ໍສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຫໍພກັ  ສໍາລບັນກັຮຽນໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັທາງເພດຈະສບືຕ່ໍຫຸຼດໜອ້ຍຖອຍລງົ ແຕ່ອດັຕາການຈດົຊື່

ເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັຍງິ ຍງັຕ່ໍາກວ່າເດກັຊາຍ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນປີ 2016 , 17 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຍງິໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນ

ບ່ໍເຄຍີໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນເລຍີ ເມ ື່ ອທຽບກບັ 11 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຊາຍໃນເກນອາຍຸເຂົາ້ໂຮງຮຽນ.  

 

ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດກັ: ກດົໝາຍຫາ້ມການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດກັ ແລະ ຜູກ້ະທໍາຜດິຈະຖກືສກຶສາອບົຮມົ ແລະ 

ຖາ້ເປັນກໍລະນທີີ່ ຮາ້ຍແຮງຂຶນ້ ຜູກ້ະທໍາຜດິຈະຖກືມາດຕະການທາງອາຍາທີ່ ບ່ໍໄດກ້ໍານດົສະເພາະ.  

 

ການແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນ ແລະ ການບງັຄບັໃຫແ້ຕ່ງດອງ: ອາຍຸຕ່ໍາສຸດຂອງການແຕ່ງດອງຕາມກດົໝາຍແມ່ນ 18 ປີ 

ສໍາລບັຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ , ແຕ່ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານແຕ່ງດອງກ່ອນໄວອນັຄວນໄດໃ້ນອາຍຸ 15 ປີ ໂດຍມຄໍີາ

ຍນິຍອມຂອງຜູປົ້ກຄອງ. 

 

ມປີະມານ 35 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງເດກັຍງິທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ປະມານ 9 ສ່ວນຮອ້ຍທີ່ ແຕ່ງດອງກ່ອນອາຍຸ 15 

ປີ, ການປະຕບິດັດັ່ ງກ່າວແມ່ນແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າຈ ານວນໜຶ່ ງ ແລະ ຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກໃນເຂດຊນົນະ

ບດົ. 

 

ການຂູດຮດີທາງເພດສໍາລບັເດກັ: ບ່ໍມອີາຍຸຕາມກດົໝາຍໃນການຍນິຍອມ. ມນັເປັນສິ່ ງທີ່ ຜດິກດົໝາຍສໍາລບັຜູໃ້ຫຍ່ ທີ່  

ຈະມເີພດສໍາພນັກບັເດກັນອ້ຍອາຍຸ 12 ປີ ຫຼ ືໜອ້ຍກວ່າ ; ນີຈ້ະຖກືລງົໂທດຈາໍຄຸກ 10 ຫາ 15 ປີ. ການມເີພດສໍາພນັ  

ກບັເດກັອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ຫາ 15 ປີ ແມ່ນຜດິກດົໝາຍ ຖາ້ມນັກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈ່າຍເງນິ ຫຼ ືການສະເໜຜີນົ ປະ  

ໂຫຍດ (ຖກືລງົໂທດຈາໍຄຸກແຕ່ 3 ຫາ 5 ປີ) ແລະ ການຮ່ວມເພດກບັເດກັອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 18 ປີ ແມ່ນບ່ໍ ຖກື  

ກດົໝາຍ ຖາ້ມນັກ່ຽວຂອ້ງກບັ "ການຊກັຊວນ , ຫຼອກລວງ, ຊກັຈງູ … [ຫຼ]ື ຈ່າຍເງນິ ”ເດກັນອ້ຍ (ຖກືລງົໂທດຕດັ  

ອດິສະລະພາບໜຶ່ ງປີຫາສາມປີ). ກດົໝາຍກໍານດົວ່າບຸກຄນົໃດທີ່ ບງັຄບັຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ໄປເປັນ  ການ 

ຄາ້ປະເວນ ີຊຶ່ ງສາມາດຖກືລງົໂທດຈາໍຄຸກ 10 ປີຫາ 20 ປີ. ການລງົໂທດໃນຂໍຫ້າຂົ່ ມຂນືເດກັແມ່ນແຕກຕ່າງກນັອງີໃສ່  

ອາຍຸຂອງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ; ການຂົ່ ມຂນືເດກັອາຍຸ 15 ຫາ 18 ປີຈະຖກືລງົໂທດຈາໍຄຸກແຕ່ 6 ຫາ 10 ປີ, ໃນຂະນະ 

ທີ່ ການຂົ່ ມຂນືເດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 15 ປີຈະຖກືລງົໂທດແຕ່ 10 ຫາ 20 ປີ. ການລງົໂທດການຄອບຄອງຮູບພາບ  

ລາມກົເດກັ ແມ່ນມໂີທດແຕ່ສາມເດອືນຫາໜຶ່ ງປີ; ໂທດສໍາລບັການເຜຍີແຜ່ເອກະສານດັ່ ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ ງຫາ ສາມປີ. 

 

ປະເທດເປັນປະເທດປາຍທາງສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວ  ເພື່ ອການມເີພດສໍາພນັກບັເດກັ. ລດັຖະບານສບືຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມ

ໃນການຫຸຼດຜ່ອນການສະເໜຄີວາມຕອ້ງການໃນການຊື-້ຂາຍການບໍລກິານທາງເພດ ໂດຍຜ່ານການກວດຄົນ້ເປັນແຕ່ລະໄລ

ຍະ ແລະ ການສໍາມະນາອບົຮມົຕ່າງໆ. ລດັຖະບານໄດຮ່້ວມກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ຈດັການສໍາມະນາ

ອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃນຂງົເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ໂຮງແຮມລະດບັສາກນົຫຼາຍໆແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
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ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍໄດສ້ະແດງໂພສເຕທີີ່ ມເີນືອ້ໃນເຕອືນ ແລະ ຕ່ໍຕາ້ນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອຮ່ວມເພດກບັເດກັ.  

 

ການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ: ປະເທດບ່ໍໄດເ້ປັນສະມາຊກິຂອງສນົທສິນັຍາ ແຮກັ ປີ 1980 ວ່າດວ້ຍ ພາບລວມທາງສງັ

ຄມົຂອງການລກັພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດ. ກະລຸນາເບິ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກບັ ການລກັ
ພາຕວົເດກັຂາ້ມຊາດໂດຍຜູປົ້ກຄອງ ໄດທ້ີ່  https://travel.state.gov/content/travel/en/International-

Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

ການຕ່ໍຕາ້ນຊາວຢິວ:  

 

ບ່ໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັຊຸມຊນົຊາວຢິວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບ່ໍມກີານລາຍງານກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຕ່ໍຕາ້ນຊາວຢິວ.  

 

ການຄາ້ມະນຸດ:  

 

ເບິ່ ງ ລາຍງານການຄາ້ມະນຸດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ ທີ່ ເວບໄຊ  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.  

 

ຄນົພກິານ:  

 

ເຖງິວ່າ ການປົກປອ້ງທີ່ ຂຽນໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູຫາ້ມການຈາໍແນກ ແຕ່ບ່ໍກໍານດົສະເພາະ ບນັດາບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມພິ

ການ, ກດົໝາຍໄດກ້ ານດົສດິທຂິອງບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມພກິານ ໃນການເຂົາ້ເຖງິວຽກງານສກຶສາທກິານ , ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະ

ພາບ ແລະ ໃຊຄ້ມົມະນາຄມົຂອງສາທາລະນະ ພອ້ມທງັມກີານຍກົເວັນ້ອາກອນໃຫກ້ບັທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ມຄີນົພິ

ການເປັນເຈ ົາ້ຂອງ. ສິ່ ງນີລ້ວມເຖງິການໃຫຄ້ນົພກິານມບີດັປະຈາໍຕວົ ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັ

ຂໍມູ້ນຄນົພກິານ ເພື່ ອໃຫລ້ດັສາມາດໃຫກ້ານບໍລກິານແກ່ຄນົພກິານໄດດ້ຂີຶນ້ ແລະ ຮອບດາ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ. ບນັດາຜູຊຸ້ກຍູ ້

ຄນົພກິານກ່າວວ່າ ກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັກໍານດົພຽງພໍຕ່ໍກບັການຂາດໂອກາດໃນການຈາ້ງງານຂອງຄນົພກິານ. ມຂ່ີາວສານ

ໜອ້ຍກ່ຽວກບັການຈາໍແນກຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ ເຖງິວ່າຄນົພກິານຈະລາຍງານວ່າ ບາງຄັງ້ມນັຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານພືນ້ຖານ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈາ້ງງານ.  

 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂັນ້ຕົນ້ໃນການປົປອ້ງສດິທຂິອງຄນົພກິານ. ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ກໍ່ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການອນັຈາໍເປັນທີ່ ກ່ຽວຂອງກບັສຸຂະພາບຂອງຄນົພກິານ ແລະ 

ສບືຕ່ໍປະສານງານກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ.  

 

ກດົໝາຍກໍານດົໃຫໂ້ຄງການກໍ່ ສາ້ງທີ່ ເລີ່ ມຕົນ້ຫຼງັປີ 2009 ຕອ້ງເພີ່ ມສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄນົພກິານ , ໂດຍ

ສະເພະແມ່ນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງອາຄານ , ຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຕ່າງໆ. ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້ໍານດົໃຫສ້າ້ງ

ທາງເຂົາ້ອາຄານສໍາລບັຄນົພກິານ ກ່ອນປີ 2009 , ແຕ່ບນັດາລະບຽການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັ

ຄມົໄດສ້ົ່ ງຜນົຕ່ໍການກໍ່ ສາ້ງທາງຍ່າງຄນົພກິານເພີ່ ມຕື່ ມ.  
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ລດັຖະບານ ໄດສ້ບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕນົ ເພື່ ອປົກປອ້ງສດິທຂິອງເດກັພກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ຂາົ

ເຈ ົາ້ໄດຮ້ຽນໜງັສຢູ່ືໃນໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ກບັເດກັນອ້ຍທົ່ ວໄປໃນປະເທດ. ສະມາຄມົຊ່ວຍເຫຼອືຄນົພກິານລາວ ຊຶ່ ງເປັນອງົ

ການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານສງັເກດເຫນັວ່າ ມຫຼີາຍກໍລະນທີີ່ ນກັຮຽນພກິານຂາດແຄນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາພິ

ເສດແບບແຍກສະເພາະ. 

 

ສນັຊາດ/ເຊືອ້ຊາດ/ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ:  

 

ການຈາໍແນກດາ້ນສງັຄມົຍງັສບືຕ່ໍປະກດົມກີບັບນັດາກຸ່ມພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ເຖງິວ່າກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໄດ ້

ໃຫສ້ດິທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັກບັທຸກຄນົ ບ່ໍວ່າຈະເປັນພນົລະເມອືງ , ເຊືອ້ຊາດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ , ແລະ ຫາ້ມການຈາໍແນກທຸກດາ້ນ 

ລວມທງັການຈາ້ງງານ ແລະ ການມວີຽກເຮດັງານທໍາ.  

 

ບາງຄໍາວຈິານກໍ່ ຍງັສບືຕ່ໍເຊັ່ ນ: ແຜນງານການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານຂອງລດັເພື່ ອຢຸດຕກິານຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ປູກຝ່ິນ ໄດ ້

ສົ່ ງຜນົຕ່ໍປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຫຼາຍກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກເໜອື. ບາງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າບ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມກບັການຍກົຍາ້ຍ ຍອ້ນທີ່

ຕັງ້ຂອງຖິ່ ນຖານໃໝ່ນັນ້ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແຕ່ເຂາົກໍ່ ສາມາດມສີຽງປາກເວົາ້ໜອ້ຍດຽວຕ່ໍການຕດັສນິໃຈຂອງລດັທີ່ ມຜີນົ

ຕ່ໍທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕ່າງໆທີ່ ມໃີນດນິຂອງເຂາົເຈ ົາ້.  

 

ເຜົ່ າມ ົງ້ເປັນເຜົ່ າທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແລະ ໂດດເດັ່ ນທີ່ ສຸດຂອງທງັໝດົ 50 ຊນົເຜົ່ າໃນປະເທດ . ມຄີນົເຜົ່ າມ ົງ້ດໍາລງົຕໍາແໜ່ງສໍາ

ຄນັຫຼາຍຕໍາແໜ່ງໃນຂັນ້ລດັຖະບານ ແລະ ພປປລ , ທງັເປັນສະມາຊກິກມົການເມອືງສູນກາງພກັ ໜຶ່ ງຄນົ ແລະ ສະມາ

ຊກິຄະນະກໍາມະການສູນກາງພກັ ປປລ ຈາໍນວນຫຼາຍຄນົ. ຄນົເຜົ່ າມ ົງ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັຄງົຮກັສາຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂາົທີ່

ມຕ່ໍີການແບ່ງແຍກດນິແດນ ຫຼ ືຄວາມເຊື່ ອຕ່ໍຄວາມຮກັຊາດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທາງດາ້ນການເມອືງ , ບ່ໍຄ່ອຍມເີງນິທີ່ ຈະຕ່ໍສູ ້ແລະ 

ຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້ກໍ່ ຍງັອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ການລາຍງານຂອງລດັທີ່ ສູກ້ບັການກະບດົນັນ້ໄດຫຸຼ້ດລງົ ແລະ ລດັກໍ່ ໄດ ້

ສບືຕ່ໍສະເໜກີານອາໄພຍະໂທດໃຫກ້ບັບຸກຄນົດັ່ ງກ່າວທີ່ ຍອມແພ.້ ຜູກ້ໍ່ ກະບດົທີ່ ໄດຮ້ບັອາໄພຍະໂທດສບືຕ່ໍເປັນຈດຸສູນ

ກາງຂອງການສງົໄສ ແລະ ການຕດິຕາມຢ່າງເປັນທາງ , ແລະ ການນາໍຂອງລດັກໍ່ ຍງັສງົໄສຕ່ໍຈດຸປະສງົທາງການເມອືງຂອງ

ເຜົ່ າມ ົງ້ບາງຄນົ. 

 

ການກະທໍາທີ່ ເປັນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ການຈ າແນກ ແລະ ການກະທ າຜດິອື່ ນໆທີ່ ມລີກັສະນະທາງເພດ ແລະ ທາງບດົ

ບາດຍງິຊາຍ:  

ຍງັບ່ໍທນັມກີດົໝາຍຫາ້ມການຈາໍແນກທີ່ ມລີກັສະນະທາງເພດ ຫຼ ືທາງບດົບາດຍງິຊາຍຢູ່ໃນຄວົເຮອືນ , ການຈາ້ງງານ ຫຼ ື

ການບໍລກິານຂອງລດັ. ຍງັບ່ໍມກີານລາຍງານຕ່ໍການຈາໍແນກ ແຕ່ບນັດາຜູສ້ງັເກດການກ່າວວ່າ ມນົທນິທາງສງັຄມົ ແລະ 

ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່ໍຜນົຂອງການກະທໍາຈະພາໃຫບ້າງຄນົຖອນການລາຍງານເຫດການຂອງການລະເມດີ.  

 

ບ່ໍມອຸີປະສກັທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ຈະກໍ່ ຕັງ້ກຸ່ມ ຫຼ ືເຮດັກດິຈະກໍາທີ່ ກ່ຽວກບັຜູຮ້ກັເພດດຽວກນັເຊັ່ ນ: ຍງິຮກັຍງິ , ກະ

ເທຍີຄນົສອງເພດ, ຄນົແປງເພດ ແລະ ຄນົຫຼາຍເພດ , ແຕ່ນກັເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃນລາຍງານວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ບ່ໍໄດພ້ະຍາຍາມຈດັ

ກດິຈະກໍາທີ່ ເຊື່ ອວ່າ ລດັອາດເບິ່ ງກດິຈະກໍານັນ້ເປັນສິ່ ງລະອຽດອ່ອນ ຫຼ ືຂດັກບັລະບຽບ.  

 

ຍງັມບີາງການຈາໍແນກທາງສງັຄມົຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກ ແລະ ຢູ່ລະດບັຄວົເຮອືນ ທີ່ ມກີານລາຍງານ ແລະ ລດັຍງັບ່ໍທນັໄດພ້ະ
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ຍາຍາມແກໄ້ຂບນັຫານັນ້. ນກັເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃນອະທບິາຍວ່າ ກຸ່ມຄນົທີ່ ຮກັເພດດຽວກນັຢ່າງເປີດເຜຍີສ່ວນຫຼາຍບ່ໍໄດ ້

ພະຍາຍາມຊອກວຽກກບັລດັ ຫຼ ືເຮດັວຽກກບັພາກເອກະຊນົທີ່ ມຕໍີາແໜ່ງງານຂັນ້ສູງ ຍອ້ນອາດເປັນການຮບັຮູວ່້ານາຍຈາ້ງ

ອາດບ່ໍຈາ້ງເຂາົເຈ ົາ້. ຜູໂ້ຄສະນາວຽກງານກຸ່ມຄນົທີ່ ຮກັເພດດຽວກນັກ່າວວ່າ ເຖງິວ່າປະເທດຍງັມສີງັຄມົທີ່ ເປັນຫວົອານຸລກັ

ນຍິມົ ແລະ ດັ່ ງເດມີ , ແຕ່ກະເທຍີ ແລະ ທອມນບັມືນ້ບັມກີານເສື່ ອມສານ ແຕ່ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ປ່ຽນເພດນັນ້ຍງັສບືຕ່ໍພບົ

ກບັບນັຫາມນົທນິທາງສງັຄມົ ແລະ ການຈາໍແນກທີ່ ມຫຼີາຍ. 

 

ມກີານລາຍງານວ່າມກີານຈາໍແນກທາງດາ້ນສງັຄມົໃນການຈາ້ງງານ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ , ແລະ ມນັບ່ໍມຄີວາມພະຍາຍາມໃດໆ 

ຂອງລດັຖະບານໃນການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ.  ບນັດານກັເຄື່ ອນໄຫວໃນທອ້ງຖິ່ ນໄດອ້ະທບິາຍວ່າຄນົ LGBTI ທີ່ ເປີດ 

ເຜຍີເກອືບທຸກຄນົບ່ໍໄດພ້ະຍາຍາມສະໝກັວຽກລດັຖະບານ ຫຼ ືພາກເອກະຊນົທີ່ ມລີະດບັສູງ ເພາະວ່າມກີານຮບັຮູຢ່້າງບ່ໍ 

ຢຸດຢັງ້ວ່ານາຍຈາ້ງຈະບ່ໍຈາ້ງພວກເຂາົ.  ບນັດາຜູສ້ະໜບັສະໜນູ LGBTI ກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ ປະເທດຍງັມຫີວົອະນຸລກັ 

ແບບເກົ່ າ ແລະ ຮດິຄອງປະເພນີ , ຄນົຮກັຮ່ວມເພດ ແລະ ຄນົຍງິມກັແມ່ແມ່ນມຄີວາມສາມກັຄຫຼີາຍຂືນ້ , ແຕ່ວ່າປະຊາ 

ກອນຜູທ້ີ່ ຖກືປ່ຽນເພດຍງັສບືຕ່ໍປະເຊນີກບັການດູຖູກ ແລະ ການຈາໍແນກສງັຄມົໃນລະດບັສູງ.  

 

ພາກທ ີ7: ສດິທຂິອງຜູອ້ອກແຮງງານ  

 

ກ. ສດິເສລພີາບໃນການຈດັຕັງ້ເປັນສະມາຄມົ ແລະ ສດິໃນການຕ່ໍລອງແບບລວມໝູ່ 

  

ກດົໝາຍບ່ໍໄດໃ້ຫສ້ດິແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນເອກະລາດຈາກສະຫະພນັ

ກໍາມະບານລາວ ເຊິ່ ງເປັນກະບອກສຽງຂອງ ພປປລ. ກດົໝາຍກໍານດົກ່ຽວກບັການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍໄດກ້ໍານດົເງ ື່ອນ

ໄຂ ແລະ ກໍານດົໃຫມ້ກີານກວດກາຂໍຕ້ກົລງົໃນການເຈລະຈາຕ່ໍລອງທງັໝດົ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງແຮງງານ. ກດົໝາຍອະ

ນຸຍາດໃຫນ້ດັຢຸດງານໄດພ້າຍໃຕຂໍ້ຈ້າໍກດັສະເພາະໃດໜຶ່ ງ. ກດົໝາຍບ່ໍອະນຸຍາດໃຫເ້ຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຕໍາຫຼວດ , ຂາ້ລາດຊະການ

ພນົລະເຮອືນ, ຊາວຕ່າງຊາດ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ໃນຖນັແຖວກ າລງັປະກອບອາວຸດ ຈດັຕັງ້ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມສະຫະພນັແຮງງານ

ຕ່າງໆ. ມຂໍີຫ້າ້ມທົ່ ວໄປຕ່ໍການຈາໍແນກ ຫຼ ືເລອືກປະຕບິດັຕ່ໍລູກຈາ້ງ ສໍາລບັເຫດຜນົທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັການເຮດັວຽກ , 

ເຖງິວ່າຈະບ່ໍມຂໍີຫ້າ້ມທີ່ ຈະແຈງ້ຕ່ໍກບັການຈາໍແນກ ຫຼ ືເລອືກປະຕບິດັຕ່ໍກບັການຕ່ໍຕາ້ນສະຫະພນັແຮງງານກໍ່ ຕາມ. ບ່ໍມຂໍີ ້

ກໍານດົຢ່າງຈະແຈງ້ສໍາລບັການຄນືຕໍາແໜ່ງຂອງຜູເ້ຮດັວຽກທີ່ ຖກືໄລ່ອອກເນື່ ອງຈາກບນັຫາກ່ຽວຂອ້ງກບັກດິຈະກໍາຂອງສະ

ຫະພນັແຮງງານ.  

 

ກດົໝາຍກໍານດົໃຫກຸ່້ມແຮງງານທີ່ ມຜູີອ້ອກແຮງງານ 10 ຄນົ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່ານັນ້ ຄດັເລອືກເອາົຕວົແທນລູກຈາ້ງ 1 ຄນົ ຫຼ ື

ຫຼາຍກວ່ານັນ້. ໃນບ່ອນທີ່ ມສີະຫະພນັກໍາມະບານຢູ່ , ຫວົໜາ້ສະຫະພນັຈະເປັນຕວົແທນແຮງງານໄປໃນຕວົ. ທງັຜູທ້ີ່ ເປັນ

ຕວົແທນແຮງງານ ແລະ ຫວົໜາ້ກໍາມະບານ ຈະເປັນຜູເ້ຈລະຈາຕ່ໍລອງກບັນາຍຈາ້ງກ່ຽວກບັປະ ເດນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ 

ລວມທງັເງ ື່ອນໄຂໃນການເຮດັວຽກ ຫຼ ືການຮບັແຮງງານ , ຄ່າຈາ້ງ, ສະຫວດັດກີານ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອື່ ນໆ.  

 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະຫະພນັກໍາມະບານລາວ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານໃນຂະແໜງເສດຖະກດິນອກລະບບົເຊັ່ ນ: ຜູ ້

ອອກແຮງງານທີ່ ຢູ່ນອກຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼ ືເປັນຜູທ້ີ່ ເປັນນາຍຈາ້ງຕນົເອງ ໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມກບັສະຫະພນັ. ສິ່ ງນີໄ້ດສ້າ້ງສດິ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການເປັນຜູຕ້າງໜາ້ຂອງແຮງງານ ຊຶ່ ງກດົໝາຍໃຫຄໍ້ານຍິາມເປັນ ''ບຸກຄນົ ຫຼ ືນຕິບຸິກຄນົທີ່
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ເລອືກໂດຍຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ກໍາມະກອນໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານໃຫເ້ປັນຜູຕ້າງໜາ້ເພື່ ອປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະ

ໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ຂອງເຂົາ້ເຈ ົາ້".  

 

ບ່ໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັຊບັພະຍາກອນທີ່ ສະໜອງໃຫແ້ກ່ການບງັຄບັໃຊບ້ດົບນັຍດັເສລພີາບໃນການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົຂອງກດົ

ໝາຍແຮງງານ. ບດົລງົໂທດຕາມກດົໝາຍສໍາລບັການຝ່າຝືນເສລພີາບແຮງງານໃນການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົລວມມ ີການປັບ

ໄໝ, ຕດັອດິສະຫຼະພາບ ຫຼ ືເພກີຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ. ການລງົໂທດດັ່ ງກ່າວແມ່ນພຽງພໍຕ່ໍການລະເມດີ 

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການລະເມດີ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍແມ່ນບ່ໍຄ່ອຍມ.ີ  

 

ລດັຖະບານລາຍງານກ່ຽວກບັກດົໝາຍ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫກ້ານເປັນຕວົແທນລະຫວ່າງສະຫະພນັ  ທີ່ ເປັນເອກະລາດຢູ່ສາຂາ

ຂອງບໍລສິດັທີ່ ແຍກຢູ່ສະຖານທີ່ ອື່ ນ ແຕ່ສິ່ ງນີບ່ໍ້ອະນຸຍາດ ຫຼ ືຫາ້ມ ຕາງໜາ້ຂອງອງົການໃນລະດບັຂັນ້ອຸດສາຫະກໍາຂະ 

ໜາດໃຫຍ່ , ແຂວງ ຫຼ ືສູນກາງ. ມລີາຍງານວ່າ ສະຫະພນັທີ່ ບ່ໍຕາງໜາ້ໃຫກ້ບັສະຫະພນັກໍາມະບານລາວ ມຢູ່ີໃນບາງອຸດສາ

ຫະກໍາເຊັ່ ນ: ຕດັຫຍບິ , ໂຮງງານປະກອບດອກໄຟ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສກິໍາ. ສະຫະພນັດັ່ ງກ່າວບ່ໍອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານປະ

ທວ້ງ. 

 

ຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນແຮງງານບ່ໍຄ່ອຍມຕີາມການລາຍງານ ແລະ ໂດຍທົ່ ວໄປ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົບ່ໍປະ

ຕບິດັບດົບນັຍດັການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງໃນກດົໝາຍແຮງງານ ໂດຍສະເພາະກບັບໍລສິດັຮ່ວມຮຸນ້ຂອງພາກເອກະຊນົ.   

ໃນເດອືນພດຶສະພາທີ່ ຜ່ານມາ ພະນກັງານຂອງໃນວສິາຫະກດິເອກະຊນົທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດແຫ່ງໜຶ່ ງໃນປະເທດ ໄດປ້ະຊຸມຢູ່ 

ນອກກະຊວງແຮງງານເພື່ ອຮຽກຮອ້ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼງັຈາກຖກືປົດຕໍາແໜ່ງຍອ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID. 

ຕ່ໍມາເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງໄດພ້ບົກບັສະຫະພນັກໍາມະບານແຫ່ງຊາດ  ແລະ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະ ກໍາແຫ່ງ  

ຊາດລາວເພື່ ອຊອກວທິກີານແກໄ້ຂ, ຊຶ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັການຈ່າຍເງນິອຸດໜນູໃຫກ້ໍາມະກອນເປັນເວລາ 36 ຫຼ ື 24 ເດອືນ, 

ຂືນ້ກບັສະຖານະຂອງບໍລສິດັ.  

 

ອງີຕາມກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດ , ບນັດາຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກບັອງົການ ຊຶ່ ງຊຸກຍູກ້ານປະທວ້ງ , ການເດນີຂະ

ບວນ ແລະ ພດຶຕກິໍາອື່ ນໆທີ່ ອາດກໍ່ ຄວາມບ່ໍສະຫງບົ ຫຼ ືບ່ໍມສີະຖຽນລະພາບໃນສງັຄມົ ຈະສາມາດຖກືຈາໍຄຸກ. ຂໍຫ້າ້ມ

ໂດຍລວມຂອງລດັຕ່ໍກບັກດິຈະກໍາທີ່ ລດັພຈິາລະນາວ່າເປັນການຂດັຕ່ໍລະບຽບ ຫຼ ືເປັນການປະທວ້ງ ຈະແມ່ນສິ່ ງພາໃຫບ່ໍ້ມີ

ສະຖຽນລະພາບ, ຜູອ້ອກແຮງງານຂາດຄວາມຮູຕ່ໍ້ບນັດາຂໍກ້ ານດົໃນກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປັບປຸງ ແລະ ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ

ໃກຜູ້ອ້ອກແຮງງານບ່ໍຄ່ອຍໄດໃ້ຊສ້ດິປະທວ້ງເພື່ ອການປະເຊນີໜາ້ແບບເປີດກວາ້ງ.  

 

ຂ. ການຫາ້ມນໍາໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັ:  

 

ກດົໝາຍຫາ້ມການບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານໃນທຸກຮູບແບບ. ກດົໝາຍຫາ້ມນາຍຈາ້ງຈາກພາກເອກະຊນົບງັຄບັໃຊແ້ຮງງານ , 

ບດົລງົໂທດສໍາລບັການກະທໍາຜດິໃນການໃຊແ້ຮງງານບງັຄບັແມ່ນລວມມກີານປັບໄໝ , ໃຫພ້ກັວຽກ, ຖອດຖອນໃບອະນຸ

ຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ດໍາເນນີຄະດ.ີ ອາດຈະມກີານດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ ແລະ ອາຍາ ສໍາລບັຜູລ້ະເມດີຂໍຫ້າ້ມການໃຊ ້

ແຮງງານບງັຄບັ. ບດົລງົໂທດສໍາລບັການຄາ້ມະນຸດ ຊຶ່ ງລວມທງັການຄາ້ແຮງງານບງັຄບັແມ່ນລວມມ ີການຕດັອດິສະຫຼະ

ພາບ, ການປັບໄໝ , ການຍດຶຊບັສນິ. ບດົລງົໂທດດັ່ ງກ່າວ ມຄີວາມເຂັມ້ງວດພໍທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລ່ວງລະເມດີ. 

ເນື່ ອງຈາກຈາໍນວນຜູກ້ວດກາມຈີາໍນວນຈາໍກດັ ລວມທງັປັດໃຈອື່ ນໆ , ລດັຖະບານຈຶ່ ງບ່ໍສາມາດປະຕບິດັການບງັຄບັໃຊກ້ດົ
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ໝາຍໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ.  

 

ເບິ່ ງບດົລາຍງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາກ່ຽວກບັ ການຄາ້ມະນຸດ ທີ່ ເວບໄຊ: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

ຄ. ການຫາ້ມໃຊແ້ຮງງານເດກັ ແລະ ເກນອາຍຸຕ່ໍາສຸດສໍາລບັການຈາ້ງງານ 

 

ກດົໝາຍຫາ້ມແຮງງານເດກັໃນທຸກຮູບການທີ່ ບ່ໍປອດໄພ. ແຮງງານເດກັແມ່ນຜດິກດົໝາຍຍກົເວັນ້ບາງກໍລະນທີີ່ ເຂັມ້ງວດ , 

ຈາໍກດັສະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຮບັປະກນັວ່າ ຈະບ່ໍມຜີນົຕ່ໍການສກຶສາ ຫຼ ືສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີອງເດກັ. ອາຍຸ 14 ປີ ແມ່ນ

ເກນອາຍຸຕ່ໍາສຸດສໍາລບັການຈາ້ງງານ. ກດົໝາຍອະນຸຍາດໃຫເ້ດກັນອ້ຍອາຍຸ 14 ຫາ 18 ປີ ເຮດັວຽກໄດສູ້ງສຸດ 8 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍ

ມ ື ້ໂດຍວຽກດັ່ ງກ່າວຈະຕອ້ງບ່ໍອນັຕະລາຍ ຫຼ ືຍາກ. ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານອາດຈາ້ງເດກັນອ້ຍອາຍຸຈາກ 12 ຫາ 14 

ປີ ເຮດັວຽກເບາົໄດ ້  ຊຶ່ ງບ່ໍກະທບົກບັສຸຂະພາບ ຫຼ ືການເຂົາ້ຮຽນຂອງພວກເຂາົ . ກດົໝາຍອະນຸຍາດສະເພາະວຽກໃນຂງົ

ເຂດທີ່ ເປັນທາງການບ່ໍແມ່ນການຈາ້ງງານຕນົເອງ ຫຼ ືວຽກນອກລະບບົ.  

 

ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ກະຊວງຍຸຕທິ າ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິ

ຊອບໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍແຮງງານເດກັ ລວມທງັໃນຂງົເຂດເສດຖະກດທີ່ ບ່ໍເປັນທາງການ , ແຕ່ການບງັຄບັ

ໃຊກ້ດົໝາຍ ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັມປີະສດິທຜິນົ ເນື່ ອງຈາກການຂາດແຄນຜູກ້ວດກາ. ກດົໝາຍກໍານດົບດົລງົໂທດຕດັອດິສະຫຼະ

ພາບ ແລະ ປັບໄໝ ຊຶ່ ງຖວ່ືາບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະສະກດັກັນ້ການລະເມດີ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັການເຜຍີແຜ່ຄວາມຮູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ , ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມສ າມະນາຮ່ວມກນັກບັຄະນະກ າມະທກິານແຫ່ງຊາດສ າ

ລບັແມ່ ແລະ ເດກັ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ້ , ແລະ ໄດເ້ກບັກໍາຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັແຮງງານເດກັ ຊຶ່ ງຖເືປັນ

ສ່ວນໜຶ່ ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັການລບົລາ້ງຮູບແບບທີ່ ຮຸນແຮງ

ທີ່ ສຸດຂອງການນາໍໃຊແ້ຮງງານເດກັ.  

 

ມລີາຍງານກ່ຽວກບັການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ່ານການຄາ້ປະເວນ ີ(ເບິ່ ງພາກທ ີ6: ເດກັນອ້ຍ).  

 

ງ. ການຈາໍແນກ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຈາ້ງງານ ແລະ ການເຮດັວຽກ:  

 

ກດົໝາຍຫາ້ມການຈາໍແນກທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານທີ່ ມຕ່ໍີຜູອ້ອກແຮງງານ ຈາກສາເຫດທາງເພດແຕ່ກດົ

ໝາຍບ່ໍໄດຫ້າ້ມສະເພາະການຈາໍແນກທີ່ ຕດິພນັກບັການຈາ້ງງານຍອ້ນສາເຫດເຊືອ້ຊາດ , ຄວາມພກິານ, ພາສາ, ຄວາມແຕກ

ຕ່າງທາງເພດ, ຕວົຕນົທາງບດົບາດຍງິຊາຍ , ຄໍາເຫນັທາງການເມອືງ, ບາ້ນເກດີ ຫຼ ືພນົລະເມອືງ, ທີ່ ມໃີນສງັຄມົ, ອາຍຸ, ພາ

ສາ, ໂລກເອດ ຫຼ ືຕດິພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ. ກດົໝາຍຫາ້ມພດຶຕກິໍາຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານທີ່ ລໍາອຽງ ຫຼ ືຈາໍກດັໂອກາດໃນການ

ສົ່ ງເສມີຜູອ້ອກແຮງງານ. ກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຖ້ກືປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ.  

 

ກດົໝາຍກໍານດົໃຫມ້ກີານຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ສໍາລບັການເຮດັວຽກທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຫາ້ມການເລອືກປະ

ຕບິດັໃນການຈາ້ງງານ ໂດຍອງີໃສ່ສະຖານະພາບການສມົຣດົ ຫຼ ືການຖພືາຂອງລູກຈາ້ງຜູຍ້ງິ ແລະ ກດົໝາຍປົກປອ້ງການ

ຖກືໄລ່ອອກຈາກວຽກ ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົທີ່ ກ່າວມານີ ້ , ລດັຖະບານໄດມ້ກີານບງັຄບັໃຊຂໍ້ຫ້າ້ມການຈ າແນກໃນການຈາ້ງ
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ງານ ຫຼ ືຂໍກ້ໍານດົສໍາລບັການຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ; ບດົລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ ລວມມຄ່ີາປັບໃໝ ແລະ 

ອງີຕາມກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທທິາງແພ່ງ.  

 

ຈ. ເງ ື່ອນໄຂການເຮດັວຽກທີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັ:  

 

ໃນປີ 2018 ລດັ ຖະບານໄດເ້ພີ່ ມເງນິເດອືນຂັນ້ຕ່ໍາສຸດ ໃຫບ້ນັດາຜູອ້ອກແຮງງານຢູ່ພາກເອກະຊນົທງັໝດົ, ຊຶ່ ງມນັສູງກວ່າ

ເສັນ້ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດປ້ະເມນີໄວ.້  

 

ກດົໝາຍກໍານດົຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກສໍາລບັອາທດິໜຶ່ ງບ່ໍເກນີ 48 ຊົ່ ວໂມງ (36 ຊົ່ ວໂມງສໍາລບັຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ໃນສະພາບ

ແວດລອ້ມທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ). ການເຮດັວຽກ ລ່ວງເວລາແມ່ນບ່ໍໃຫເ້ກນີ 45 ຊົ່ ວໂມງຕ່ໍເດອືນ ແລະ ແຕ່ລະ  ໄລຍະບ່ໍໃຫ  ້

ເກນີ 3 ຊົ່ ວໂມງ. ນາຍຈາ້ງອາດຈະສະເໜຕ່ໍີລດັຖະບານສໍາລບັການຍກົເວັນ້ , ຊຶ່ ງກດົໝາຍໄດກ້ ານດົວ່າ ຜູອ້ອກແຮງງານ ຫຼ ື

ຕວົແທນຂອງພວກເຂາົຕອ້ງອານຸມດັເຊັ່ ນດຽວກນັ.  ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້ໍານດົການລງົໂທດ ສໍາລບັການບ່ໍປະຕບິດັ  ຕາມຄ່າຈາ້ງ 

ຂັນ້ຕ່ໍາ ແລະຂໍກ້ໍານດົລ່ວງເວລາ , ແຕ່ມນັໄດລ້ະບຸວ່າພວກເຂາົສາມາດປະກອບມຄໍີາກ່າວເຕອືນ, ຄ່າປັບໃໝ, “ການສກຶສາ 

ອບົຮມົຄນືໃໝ່” ຫຼ ືການໂຈະໃບອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ.  ກດົໝາຍບ່ໍຖກືກບັກດົໝາຍທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ເຊັ່ ນ: ການສໍໂ້ກງ. 

ກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊຢ່້າງມປີະສດິຕຜິນົ.  

 

ມມີາດຕະຖານປອ້ງກນັສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກແຕ່ບ່ໍຄ່ອຍມກີານກວດກາ. ກດົໝາຍກໍານດົສະ

ພາບການເຮດັວຽກທີ່ ປອດໄພ ແລະ ຄ່າຊດົເຊຍີສູງຂຶນ້ຕ່ໍກບັວຽກ  ທີ່ ອນັຕະລາຍແຕ່ກດົໝາຍບ່ໍໄດປົ້ກປອ້ງສະເພາະສດິ

ຂອງຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ແຍກຕວົເຂາົເອງຈາກສະຖານະການທີ່ ເປັນອນັຕະລາຍ. ໃນກໍລະນມີກີານບາດເຈບັ ຫຼ ືເສຍຊວີດິ

ຈາກວຽກ, ບນັດາຜູໃ້ຊແ້ຮງງານຮບັຜດິຊອບຄ່າຊດົເຊຍີແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ກດົໝາຍກໍານດົ

ໃຫຜູ້ໃ້ຊແ້ຮງງານລາຍງານອຸປະຕເິຫດທີ່ ພາໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັຮຸນແຮງ ຫຼ ືເສຍຊວີດິຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ ຫຼ ືກໍານດົ

ໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານຢ່າງໜອ້ຍພກັໄດ ້4 ມື ້ຕາມຄໍາແນະນາໍຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງແຮງງານ. ກດົໝາຍຍງັບງັຄບັໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້

ແຮງງານມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍຜູອ້ອກແຮງງານ  ທີ່ ພກິານໃນເວລາເຮດັວຽກ. ກດົໝາຍບ່ໍໄດກ້ໍານດົໂທດສະເພາະສໍາລບັ

ການບ່ໍປະຕບິດັຕາມຂໍກ້ໍານດົວ່າດວ້ຍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບໃນບ່ອນເຮດັວຽກ ແຕ່ສາມາດກວດເອາົການແຈງ້

ເຕອືນ, ການປັບໄໝ , ການສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືໂຈະໃບອານຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິ, ຊຶ່ ງມນັທຽບເທົ່ າກບັບນັ ດາອາຊະຍາກໍາ 

ວ່າເປັນການລະເລຍີ. 

 

ກດົໝາຍຍງັຫາ້ມການຈາ້ງງານແມ່ຍງິທີ່ ຖພືາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນໃນບ່ອນເຮດັວຽກ ທີ່ ອາດເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບຈະ

ເລນີພນັຂອງແມ່ຍງິ. ກດົໝາຍກໍານດົໃຫມ້ກີານໂອນແມ່ຍງິ ທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ບ່ອນອນັຕະລາຍໃຫໄ້ປບ່ອນທີ່ ປອດໄພ ແລະ 

ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ຫຼ ືຄ່າຈາ້ງທີ່ ຄເືກົ່ າ. 

 

ລດັຖະບານບ່ໍໄດບ້ງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ.  

 

ກມົຄຸມ້ຄອງແຮງງານ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ຮບັຜດິຊອບກວດກາບ່ອນເຮດັວຽກ. ຈາໍນວນ

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກວດກາແຮງງານຍງັບ່ໍພໍໃນການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. ຜູກ້ວດກາແຮງງານມອໍີານາດໃນການບ່ໍປະກາດການກວດ  

ກາ ແລະ ອອກບດົການລງົໂທດ. 
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ຜູອ້ອກແຮງງານບາງຄນົໂດຍສະເພາະຢູ່ສະຖານທີ່ ກໍ່ ສາ້ງ ໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງຂັນ້ຕ່ໍາສຸດໜອ້ຍກວ່າວຽກອື່ ນ. ກດົໝາຍທີ່ ກ່ຽວກບັ

ການເຮດັວຽກລ່ວງເວລາ ຫຼ ືຄ່າຈາ້ງບ່ໍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃຊຢ່້າງເຂັມ້ງວດ.  

 

ອງີຕາມອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ການສາ້ງຕັງ້ກະສກິໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດເ້ຮດັໃຫຊ້າວ 

ກະສກິອນໃນທອ້ງຖິ່ ນຕອ້ງໄດຍ້າ້ຍຖິ່ ນຖານ.  ໂດຍບ່ໍສາມາດສບືຕ່ໍການກະສກິໍາແບບກຸມ້ຕນົເອງແບບດັງ້ເດມີ , ຊາວກະສ ິ

ກອນຈາໍນວນຫຼາຍໄດຊ້ອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາເປັນແຮງງານກນິເງນິມ ື ້ໂດຍຜ່ານນາຍໜາ້ທອ້ງຖິ່ ນ , ເຊິ່ ງຫຼາຍຄນົດໍາເນນີ 

ທຸລະກດິແບບບ່ໍເປັນທາງການ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ໍາມະກອນມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການຂູດຮດີແຮງງານ.  

 

ມກຸ່ີມຄນົຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ຫຼ ືແຮງງານຕ່າງດາ້ວທີ່ ບ່ໍມເີອກະສານອະນຸຍາດຈາໍນວນຫຼາຍໃນປະເທດ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ພະມາ້ ແລະ ກຸ່ມແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ນເຫຼົ່ ານີກ້ໍ່ ຕກົຢູ່ໃນສະພາບຖກືເອາົປຽບໂດຍນາຍ

ຈາ້ງໃນຂງົເຂດວຽກງານໄມທ່້ອນ, ບ່ໍແຮ່, ແລະ ວຽກງານກະສກິໍາ. ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທີ່ ມາຈາກຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມຍງັ

ເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດການກໍ່ ສາ້ງ, ການປູກຝັງ, ຄາສໂິນ ແລະ ການບໍລກິານອຸດສາຫະກໍາທີ່ ບ່ໍເປັນທາງການ ຊຶ່ ງເປັນຂະແໜງ

ການທີ່ ມກັມກີານລະເມດີທາງດາ້ນຄ່າຈາ້ງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບໃນບ່ອນເຮດັວຽກ.  

 

ໃນເດອືນຕຸລາ ປີ 2019 ມລີະເບດີແຕກຢູ່ໂຮງງານຊມີງັ ທີ່ ມເີຈ ົາ້ຂອງເປັນຄນົຈນີ ພາໃຫມ້ຜູີເ້ສຍຊວີດິໜຶ່ ງຄນົ ແລະ ມີ

ຢ່າງໜອ້ຍ 20 ຄນົ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໄກໄ້ດຮ້ບັບາດເຈບັ. ສື່ ມວນຊນົສາກນົໄດລ້າຍງານຄໍາເວົາ້ຂອງຜູຢູ່້ອາໄສທີ່ ກ່າວວ່າ "ໂຮງງານ

ຈນີບ່ໍເຄຍີເຕອືນປະຊາຊນົກ່ຽວກບັການລະເບດີລ່ວງໜາ້". ໃນເດອືນສງິຫາ ຄອງລະບາຍນໍາ້ຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະ  

ໜາດນອ້ຍທີ່ ກໍາລງັກໍ່ ສາ້ງໄດພ້ງັ ພາໃຫເ້ກດີນໍາ້ຖວ້ມສຸຢູ່ກບັບນັດາຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງ. ບ່ໍມລີາຍງານເຖງິການບາດເຈບັ

ແຕ່ກໍ່ ມຄີວາມເປັນຫ່ວງຕ່ໍກບັຄວາມປອດໄພຂອງບນັດາໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທີ່ ຂາດການກວດກາ.  
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