
- 1 - 
 

ສປປ ລາວ (ລໍາດບັ 2: ໄລຍະເຝ ົ້າລະວງັ “Tier 2 Watch List”) 

ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍສາມາດຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໄດ ົ້ຕາມມາດຖານຂັ ົ້ນຕໍ່ າສຸດ ທ ່ ໄດ ົ້ກາໍນ ດໄວ ົ້ ໃນການລບຶລ ົ້າງ
ຂະບວນການຄ ົ້າມະນຸດ ແຕ່ເຮດັໃຫ ົ້ເຫນັວ່າມ ຄວາມພະຍາຍາມຈະແກ ົ້ໄຂບນັຫານ ົ້ ຢ່າງຈງິຈງັ ແລະ ໄດ ົ້ມ ຜ ນໄດ ົ້ຮບັທ ່

ສໍາຄນັຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃນໄລຍະຂອງການລາຍງານ. ດັ່ ງນັ ົ້ ົ້ນ ສປປ ລາວ ຖກືປບັຂຶ ົ້ນໃຫ ົ້ຢ ່ ໃນໄລຍະເຝ ົ້າລະວງັ 02 ຫ  ື
(TIER 2 Watch List). ບນັດາຜ ນໄດ ົ້ຮບັດັ່ ງກ່າວນັ ົ້ນ ລວມມ ທງັການຊ ດເຊ ຍຕໍ່ ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ ຫ  ື ເຫຍື່ ອຂອງ
ການຄ ົ້າມະນຸດຈາໍນວນໜຶ່ ງໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕທໍິາທາງອາຍາ; ການໃຫ ົ້ການບໍລກິານໂດຍກ ງຕໍ່ ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ, 
ລວມທງັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເພດຊາຍ ເຊິ່ ງຖວ່ືາເປນັຄັ ົ້ງທໍາອດິ; ການອອກດໍາລດັໃນເດອືນກລໍະກ ດ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ກາໍນ ດ
ການສ ົ້າງຕັ ົ້ງຄະນະກາໍມະການຊ ົ້ນາໍດ ົ້ານການຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດທ ່ ປະກອບດ ົ້ວຍຫ າຍພາກສ່ວນໃນຂັ ົ້ນແຂວງ ແລະ 
ທ ົ້ອງຖິ່ ນ; ແລະ ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັທ ່ ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນໃນດ ົ້ານການຝກຶອ ບຮ ມ ແລະ ການສ ົ້າງຄວາມຮບັຮ ົ້ໃນຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິ່ ນ 
ເພື່ ອສະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັດໍາລດັດັ່ ງກ່າວ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມ ຜ ນສໍາເລດັດັ່ ງທ ່ ກ່າວມາກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານ
ລາວຍງັຄ ງສບືຕໍ່ ປະເຊ ນກບັຄວາມທ ົ້າທາຍໃນການກາໍນ ດຕ ວຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທງັຄ ນລາວ ແລະ ຄ ນຕ່າງປະເທດທ ່ ຖກື
ຄ ົ້າຢ ່ ພາຍໃນປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະເຫນັວ່າມ ຄວາມກງັວ ນທ ່ ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນກ່ຽວກບັຄວາມສ່ຽງຂອງການຄ ົ້າມະນຸດໃນ
ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ສວນກະສກິາໍ ແລະ ໃນບນັດາໂຄງການພື ົ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່. ຖ່າມກາງການປະສານ
ງານທ ່ ອາດຍງັເຮດັບ່ໍໄດ ົ້ດ ລະຫ່ວາງບນັດາກະຊວງຕ່າງໆ, ບນັດານະໂຍບາຍທ ່ ອາດມ ຂໍ ົ້ຈາໍກດັຕໍ່ ຜ ົ້ສະໜອງການບໍລກິານ
ທ ່ ບ່ໍແມ່ນພາກລດັ ຍງັຄ ງສບືຕໍ່ ບ່ໍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ົ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ກປົ້ອງທ ່ ມ  ປະສດິທພິາບ ແລະ 
ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນ ນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ.  

ຂໍ ົ້ສະເໜ ແນະທ ່ ເປນັບຸລມິະສດິ: 

ເພ ່ ມທະວ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜ ຍແຜ່, ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ແລະ ສະໜອງການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ບນັດາເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່  
ຕໍາຫ ວດ ແລະ ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຊາຍແດນກ່ຽວກບັຂໍ ົ້ແນະນາໍແຫ່ງຊາດສໍາລບັການປ ກປົ້ອງຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ ໂດຍເນັ ົ້ນໜກັໃສ່
ກຸ່ມທ ່ ມ  ຄວາມສ່ຽງ. • ຊອກຫາບນັດາຕ ວຊ ົ້ວດັຂອງການຄ ົ້າມະນຸດໃນບນັດາກຸ່ມຄ ນທ ່ ມ  ຄວາມສ່ຽງ, ລວມທງັແຕ່ກໍ່

ບ່ໍຈາໍກດັສະເພາະແຕ່ແຮງງານຕ່າງດ ົ້າວ, ຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ເດກັຊາຍຄ ນລາວທ ່ ກາໍລງັເຮດັວຽກໃນຂ ງເຂດໂຄງການຂະໜ
າດໃຫຍ່ກ່ຽວກບັພື ົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະສກິາໍ ແລະ ຜ ົ້ທ ່ ກບັຄນືມາຈາກການໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ, 
ແລະ ໃນບນັດາກຸ່ມຜ ົ້ຍງິຕ່າງດ ົ້າວ ແລະ ຜ ົ້ຍງິລາວທ ່ ມ  ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ົ້າປະເວນ ພາຍໃນປະເທດ. • ເສ ມສ ົ້າງຄວາມ
ເຂັ ົ້ມ ແຂງທາງດ ົ້ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ ົ້າງຄວາມຮບັປະກນັດ ົ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຮດັໃຫ ົ້ເປນັທາງການ, ແລະ 
ການຕດິຕາມກວດກາການຂ ົ້າມຊາຍແດນໃນເຂດພື ົ້ນທ ່ ຫ່າງໄກ ແລະ ເປນັພ ເຂ າ ເຊິ່ ງໂດຍທ ່ ວໄປຈະຖກືນາໍໃຊ ົ້ໂດຍ
ແຮງງານເຄື່ ອນຍ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນລາວ ເພື່ ອກບັຈາກການໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ດໍາເນ ນການຊອກຫາບນັດາຕ ວ
ຊ ົ້ວດັການຄ ົ້າມະນຸດໃນບນັດາກຸ່ມຄ ນດັ່ ງກ່າວ. • ສະໜອງການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ບງັຄບັໃຊ ົ້ກ ດໝາຍໃນຂັ ົ້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິ່ ນກ່ຽວກບັປະມວນກ ດໝາຍອາຍາຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປຸງ ເພື່ ອເສ ມສ ົ້າງຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຂ າໃນການສບືສວນ, ດໍາເນ ນຄະດ  ແລະ ຕດັສນິລ ງໂທດພວກຄ ົ້າມະນຸດ ລວມທງັບນັດາເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຜ ົ້ສ ມຮ ົ້
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ຮ່ວມຄດິ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອຈດຸປະສ ງມ ເພດສໍາພນັກບັເດກັ. • ຮ່ວມມກືບັອ ງການຈດັຕັ ົ້ງທາງສງັຄ ມ ເພື່ ອປບັປຸງ 
ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍແຜນດໍາເນ ນງານແຫ່ງຊາດຫ ງັປ  2020, ເອ າໃຈໃສ່ຕໍ່ ກບັແນວໂນ ົ້ມທ ່ ມ  ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ ການຄ ົ້າມະນຸດ. • ເພ ່ ມທະວ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນຂອງລດັຖະບານທ ່ ທຸ ົ້ມເທໃຫ ົ້ແກ່ການສະໜ
ອງການບໍລກິານ ແລະ ສ ົ້າງແຜນງານການຊ່ວຍເຫ ອືຜ ົ້ທ ່ ຕ ກເປນັເຫຍື່ ອ, ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລກິານເຫ  ່ ານັ ົ້ນໄປສ ່ ຜ ົ້
ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເພດຊາຍ. ຄວນຢຸດຕຂໍິ ົ້ກາໍນ ດທ ່ ວ່າ ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຕ ົ້ອງດໍາເນ ນການຂໍການຊ ດເຊ ຍຢ່າງເປນັທາງ
ການ ເພື່ ອທ ່ ພວກເຂ າຈະໄດ ົ້ຮບັການຊ ດເຊ ຍຈາກພວກຄ ົ້າມະນຸດທ ່ ກະທໍາຕໍ່ ພວກເຂ າ. • ສ ມທ ບກບັອ ງການຈດັຕັ ົ້ງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອເພ ່ ມທະວ ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການຝກຶອ ບຮ ມວຊິາຊ ບ ເພື່ ອສະໜບັສະໜ ນຜ ົ້ຖກືເຄາະ
ຮ ົ້າຍ ລວມທງັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເພດຊາຍ ເພື່ ອໃຫ ົ້ພວກເຂ າສາມາດກບັຄນືສ ່ ສງັຄ ມ ແລະ ບ ົ້ານເກ ດເມອືງນອນ
ຂອງພວກເຂ າໄດ ົ້ເປນັປ ກກະຕ.ິ • ສບືຕໍ່ ປບັປຸງທາງດ ົ້ານຄວາມໂປ່ງໃສໂດຍຜ່ານການເກບັກາໍຂໍ ົ້ມ ນກ່ຽວກບັບນັດາກດິ
ຈະກາໍສະກດັກັ ົ້ນການຄ ົ້າມະນຸດຂອງລດັຖະບານ, ລວມທງັລາຍລະອຽດຂອງຄະດ  ແລະ ການຈດັສນັທາງດ ົ້ານການເງນິ
, ແລະ ແບ່ງປນັຂໍ ົ້ມ ນເຫ  ່ ານັ ົ້ນກບັບນັດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ ແລະ ບນັດາຜ ົ້ທ ່ ມ  ສ່ວນຮ່ວມທ ່ ບ່ໍແມ່ນພາກລດັ.  • ເສ ມ
ສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງທາງດ ົ້ານຄວາມພະຍາຍາມໃຫ ົ້ສະຖານທ ດ, ກ ງສ ນໃນຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອລະບຸຕ ວ ແລະ ໃຫ ົ້ຄວາມ
ຊ່ວຍ ເຫ ອືແກ່ຄ ນລາວຜ ົ້ທ ່ ຕ ກເປນັເຫຍື່ ອ ຫ  ືຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ ແລະ ແຮງ
ງານ. 

ການດໍາເນ ນຄະດ  

ລດັຖະບານໄດ ົ້ເພ ່ ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການບງັຄບັໃຊ ົ້ກ ດໝາຍ. ໃນເດອືນພະຈກິ 2018, ລດັຖະບານໄດ ົ້ປະກາດນາໍ
ໃຊ ົ້ປະມວນກ ດໝາຍອາຍາສະບບັປບັປຸງໃໝ່. ມາດຕາ 215 ຂອງປະມວນກ ດໝາຍອາຍາປ  2018 ໄດ ົ້ກາໍນ ດການຄ ົ້າ
ມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ ແລະ ການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດແຮງງານໃຫ ົ້ເປນັການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ແລະ 
ໄດ ົ້ເພ ່ ມການວາງໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບເປນັ 5 ຫາ 15 ປ  ແລະ ໂທດປບັໄໝແຕ່ 10 ລ ົ້ານ ຫາ 100 ລ ົ້ານກ ບ(1,170 
ຫາ 11,720 ໂດລາ); ຖົ້າວ່າການກະທໍາຜດິຫາກລວມມ ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເດກັ, ໂທດປບັໄໝແມ່ນເພ ່ ມເປນັ 100 
ລ ົ້ານ ຫາ 500 ລ ົ້ານກ ບ (11,720 ຫາ 58,580 ໂດລາ). ການວາງໂທດດັ່ ງກ່າວນ ົ້ຖວ່ືາມ ຄວາມເຂັ ົ້ມງວດພຽງພໍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຕໍ່ ກບັການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອຂ ດຮ ດທາງເພດແມ່ນຖວ່ືາທຽບເທ ່ າກບັການວາງໂທດຕໍ່ ກບັອາຊະຍາກາໍຮ ົ້າຍ
ແຮງອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ ການຂ ່ ມຂນື. ໃນປ  2018, ກ ມຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ (ATD) ທ ່ ນອນຢ ່ ໃນກະຊວງປົ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງ  ບ ໄດ ົ້ລາຍງານວ່າ ມ ການສບືສວນ 39 ກລໍະນ ທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັການຄ ົ້າມະນຸດ (ມ  69 ກລໍະນ ໃນປ  2017), ສ ່ ງ
ຜ ນໃຫ ົ້ມ ການເປ ດການສບືສວນຄະດ ການຄ ົ້າມະນຸດຈາໍນວນ 26 ຄະດ  (ມ  44 ຄະດ  ໃນປ  2017). ໃນຊ່ວງທ ົ້າຍປ , 
ຍງັຄ ງມ ການສບືສວນ 18 ກລໍະນ ທ ່ ກາໍລງັຖກືດໍາເນ ນການ (ມ  29 ກລໍະນ ໃນປ  2017, 19 ກລໍະນ ໃນປ  2016). ເຈ  ົ້າ
ໜ ົ້າທ ່ ໄດ ົ້ເລ ່ ມຕ ົ້ນດໍາເນ ນການຕາມກ ດໝາຍຕໍ່ ກບັ 12 ຄະດ ການຄ ົ້າມະນຸດ ເຊິ່ ງມ ຜ ົ້ຖກືສ ງໄສຄ ົ້າມະນຸດທ ່ ບ່ໍຮ ົ້ຈາໍນວນ 
(ມ  13 ຄະດ ໃນປ  2017, 11 ຄະດ ໃນປ  2016) ແລະ ໄດ ົ້ຕດັສນິການກະທໍາຜດິຕໍ່ ກບັຜ ົ້ຄ ົ້າມະນຸດຈາໍນວນ 27 ຄ ນ ໃນ 
11 ຄະດ  (ມ ການຕດັສນິການກະທໍາຜດິ 8 ຄະດ ໃນປ  2017 ແລະ 6 ຄະດ ໃນປ  2016). ການຕດັສນິຄວາມຜດິລວມ
ມ ຢ່າງໜ ົ້ອຍໜຶ່ ງຄະດ ທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດຕໍ່ ເດກັນ ົ້ອຍ, ແລະ ມ ຢ່າງໜ ົ້ອຍໜຶ່ ງຄະດ 
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ການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດແຮງງານຄ ນລາວຢ ່ ຕ່າງປະເທດ. ມ  9 ຄະດ  ທ ່ ບ່ໍຈະແຈ ົ້ງວ່າສອດ ຄ່ອງກບັຄໍານຍິາມ
ຕາມກ ດໝາຍວ່າເປນັກລໍະນ ການຄ ົ້າມະນຸດຫ ບ່ໍື; ຈາໍນວນ 8 ໃນ 9 ຄະດ ດັ່ ງກ່າວປະກອບມ ອ ງປະ ກອບທ ່ ມ ຄວາມ
ເປນັໄປໄດ ົ້ຂອງການບງັຄບັແຕ່ງງານ ຫ  ື ການແຕ່ງງານແອບແຝງຂອງແມ່ຍງິລາວກບັຜ ົ້ຊາຍສນັຊາດຈ ນ. ການວາງໂທດ
ຕດັອດິສະຫ ະພາບຕໍ່ ການກະທໍາຜດິເຫ  ່ ານັ ົ້ນແມ່ນມ ຕັ ົ້ງແຕ່ 1 ປ  1 ເດອືນ ຫາ 15 ປ  6 ເດອືນ, ແລະ ໂທດປບັໄໝແມ່ນ
ເລ ົ້ມແຕ່ 2 ລ ົ້ານ ຫາ 100 ລ ົ້ານກ ບ (234 ຫາ 11,720 ໂດລາ). ສານໄດ ົ້ອອກຄໍາສັ່ ງຮບິຊບັສນິເປນັຈາໍນວນ 70 ລ ົ້ານ
ກ ບ (8,200 ໂດລາ) ຈາກພວກຄ ົ້າມະນຸດ. ສານໄດ ົ້ອອກຄໍາສັ່ ງໃຫ ົ້ມ ການຊ ດເຊ ຍຄ່າເສຍຫາຍ 6 ຄະດ , ການຍດຶຊບັ
ສນິແຕ່ 6 ລ ົ້ານ ຫາ 110.25 ລ ົ້ານກ ບ (702 ຫາ 12,920 ໂດລາ) ແລະ ໄດ ົ້ດໍາເນ ນການຈດັແບ່ງຈາໍນວນເງນິຊ ດເຊ ຍ
ໃຫ ົ້ແກ່ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍໃນແຕ່ລະຄະດ . ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ົ້ໃຫ ົ້ຂໍ ົ້ມ ນກ່ຽວກບັການດໍາເນ ນຄະ ດ ຕໍ່ ກບັຊາວຕ່າງຊາດໃນ
ປະເທດລາວ ທ ່ ມ  ສ່ວນກ່ຽວພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອການມ ເພດສໍາພນັກບັເດກັ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ປະມວນກ ດໝ
າຍອາຍາປ  2018 ໄດ ົ້ເພ ່ ມມາດຕາ 262 ເຊິ່ ງໄດ ົ້ກາໍນ ດຄວາມຜດິທາງອາຍາຕໍ່ ກບັການເດ ນທາງຈາກປະເທດໃດໜຶ່ ງໄປ
ຍງັປະເທດ ຫ  ືສະຖານທ ່ ອື່ ນ ເພື່ ອມ ເພດສໍາພນັກບັເດກັ. ບນັດາໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ ົ້ນບ ົ້ານມກັຈະເປນັຜ ົ້ຈດັການກບັຂໍ ົ້
ຮ ົ້ອງຮຽນຂອງພ ນລະເມອືງຫ າຍກ່ວາລະບ ບຍຸຕທໍິາທາງການ; ໄດ ົ້ມ ການລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ ົ້ນບ ົ້ານ ໄດ ົ້ດໍາ
ເນ ນການແກ ົ້ໄຂຂໍ ົ້ຮ ົ້ອງຮຽນຈາໍນວນໜຶ່ ງທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັການຄ ົ້າມະນຸດດ ົ້ວຍຕ ນເອງ ໂດຍບ່ໍໄດ ົ້ສ ່ ງເລື່ ອງໄປຍງັໜ່ວຍງານ
ບງັຄບັໃຊ ົ້ກ ດໝາຍ.  

ກອງເລຂາຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ ແລະ ຄະນະກາໍມະການຊ ົ້ນາໍລະດບັຊາດ ໄດ ົ້ສບືຕໍ່ ສະໜອງການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ເຈ ົ້າ 
ໜ ົ້າທ ່ ບງັຄບັໃຊ ົ້ກ ດໝາຍ, ແລະ ໃນໄລຍະຂອງການລາຍງານນ ົ້ ກອງເລຂາດັ່ ງກ່າວໄດ ົ້ມ ການສະໜອງງ  ບປະມານໂດຍ
ກ ງໃຫ ົ້ແກ່ການຝກຶອ ບຮ ມຈາໍນວນໜຶ່ ງ, ໃນຂະນະດຽວກນັກໍ່ ໄດ ົ້ມ ການຮ່ວມມກືບັອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ໄດ ົ້ຈດັຕັ ົ້ງເຜ ຍແຜ່ບນັດາຂໍ ົ້ແນະນາໍໃນການຈດັການກບັກລໍະນ /ຄະດ ຄ ົ້າມະນຸດ ທ ່ ໄດ ົ້ຖກືພດັທະນາຂຶ ົ້ນຮ່ວມ
ກບັອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນ, ແລະ ຝກຶອ ບຮ ມການນາໍໃຊ ົ້ຄ ່ ມດໍືາເນ ນຄະດ ການຄ ົ້າມະນຸດໃຫ ົ້ແກ່ຜ ົ້ພພິາກສາ ແລະ ຜ ົ້ຊ່ວຍ
ຜ ົ້ພພິາກສາໃນທ ່ ວປະເທດ. ກະຊວງປົ້ອງກນັຄວາມສະຫງ  ບ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມ, ແລະ 
ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ກວດຄ ນເຂ ົ້າ-ອອກເມອືງ ກໍ່ ໄດ ົ້ຈດັຕັ ົ້ງ ຫ  ື ເຂ ົ້າຮ່ວມການຝກຶອ ບຮ ມກ່ຽວກບັການກາໍນ ດຕ ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ, 
ທກັສະໃນການສໍາພາດ, ແລະ ການສ ່ ງຕໍ່  ແລະ ສະໜອງການບໍລກິານສໍາລບັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ. ກະຊວງຍຸຕທໍິາໄດ ົ້
ຈດັການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຕໍາຫ ວດ, ຕຸລາການ ແລະ ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມ ເພື່ ອເຜ ຍແຜ່ຂໍ ົ້ມ ນທາງ
ກ ດໝາຍທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັການຄ ົ້າມະນຸດ. ບນັດາໜ່ວຍງານບງັຄບັໃຊ ົ້ກ ດໝາຍຂອງລາວໄດ ົ້ສບືຕໍ່ ການຮ່ວມມຫື າຍຝ່າຍ 
ກບັບນັດາອ ງການຈດັຕັ ົ້ງທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມມ ືໃນປະເທດກາໍປ ເຈຍ, ຈ ນ, ມະເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ 
ເພື່ ອດໍາເນ ນການສບືສວນຄະດ ການຄ ົ້າມະນຸດຂ ົ້າມຊາດ ແລະ ໂອກາດດ ົ້ານການຝກຶອ ບຮ ມທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ. ຢ່າງໜ ົ້ອຍມ 
ໜຶ່ ງກລໍະນ ຂອງການຮ່ວມມນື ົ້ ໄດ ົ້ນາໍໄປສ ່ ການຕດັສນິການກະທໍາຜດິຂອງຜ ົ້ຄ ົ້າມະນຸດໜຶ່ ງລາຍໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ມ 
ການຂ ດຮ ດແຮງງານທ ່ ເປນັຄ ນລາວໜຶ່ ງຄ ນໃນອຸດສາຫະກາໍການປະມ ງ.  
 
ບນັດາອ ງການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ສື່ ມວນຊ ນທ ່ ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັວຽກງານຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ ໄດ ົ້ລາຍງານວ່າເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຂັ ົ້ນ
ນ ົ້ອຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍງັຮບັສນິບ ນຈາກຜ ົ້ກະທໍາຜດິໃນການຄ ົ້າມະນຸດ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄ ນເຂ ົ້າ-
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ອອກເມອືງ ແລະ ການຂ ນສ ່ ງເດກັຍງິ ໄປ ສປ ຈ ນ ໂດຍນາໍໃຊ ົ້ເອກະສານເດ ນທາງປອມ. ຜ ົ້ສງັເກດການຍງັໄດ ົ້ລະບຸວ່າ 
ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຕໍາຫ ວດກວດຄ ນເຂ ົ້າ-ອອກເມອືງ ຍງັໃຫ ົ້ການຊ່ວຍເຫ ອືຂະບວນການລກັລອບຂ ນສ ່ ງແຮງງານຜດິກ ດໝາຍທ ່
ບ່ໍມ ເອກະສານອະນຸຍາດໃດໆ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຈ ນ ເພື່ ອມາເຮດັວຽກເປນັກາໍມະກອນໃນໂຮງຈກັ
ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ຕາມໂຄງການບ່ໍແຮ່, ໂຄງການກະສກິາໍ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງໃນບາງຈາໍນວນຂອງພວກກ່ຽວນັ ົ້ນ
ອາດຕ ກເປນັເຫຍື່ ອການຄ ົ້າມະນຸດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມ ຂໍ ົ້ກ່າວຫາດັ່ ງກ່າວກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານລາວຍງັບ່ໍສາມາດໃຫ ົ້ລາຍ
ລະ ອຽດຕໍ່ ການດໍາເນ ນການສບືສວນ-ສອບສວນ, ການດໍາເນ ນຄະດ , ການລ ງໂທດຕໍ່ ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່  ທ ່ ກະທໍາຄວາມຜດິໃນ
ການສ ມຮ ົ້ຮ່ວມຄດິຄະດ ການຄ ົ້າມະນຸດ ແລະ ຄະດ ອື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັການຄ ົ້າມະນຸດໃນໄລຍະປ ຜ່ານມາ.  
 

ການຄຸ ົ້ມຄອງ 

ລດັຖະບານຍງັຄ ງຮກັສາຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ ກປົ້ອງຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ. ໃນການເສ ມຂະຫຍາຍເນື ົ້ອໃນກອງປະ 
ຊຸມການປະສານງານລະດບັລດັຖະມ ນຕ ໃນອະນຸພາກພື ົ້ນແມ່ນໍ ົ້າຂອງເພື່ ອຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ (COMMIT) ໃນປ  
2016, ລດັຖະບານໄດ ົ້ລາຍງານກ່ຽວກບັການເຜ ຍແຜ່ ແລະ ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັຄ ່ ມສໍືາລບັການກາໍນ ດ ແລະ ລະບຸຕ ວຜ ົ້ຖກື
ເຄາະຮ ົ້າຍໃຫ ົ້ແກ່ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຂອງບນັດາໜ່ວຍງານທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ ນອກເໜອືຈາກເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຂອງກ ມຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ 
ລວມທງັເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຊາຍແດນທ ່ ປະຈາໍການຢ ່ ຕາມພື ົ້ນທ ່ /ຊຸມຊ ນທ ່ ມ  ຄວາມສ່ຽງ. ເປນັຄັ ົ້ງທໍາອດິທ ່ ລດັຖະບານໄດ ົ້ສະ   
ໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຢ່າງເປນັທາງການ ລວມທງັທ ່ ພກັອາໄສໃຫ ົ້ແກ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເພດຊາຍ ເຖງິວ່າການບໍລ ິ
ການແມ່ນມ ສໍາລບັຜ ົ້ຍງິເປນັສ່ວນໃຫຍ່. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ົ້ນາໍໃຊ ົ້ມາດຕະການຢ່າງພຽງພໍເພື່ ອກາໍນ ດ
ຕ ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທງັຄ ນພາຍໃນ ແລະ ຄ ນຕ່າງປະເທດ. 

ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ບ່ໍໄດ ົ້ລາຍງານກ່ຽວກບັຕ ວເລກທ ່ ຈະແຈ ົ້ງຂອງຜ ົ້ເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ໄດ ົ້ຖກືກາໍນ ດຕ ວ (ມ  86 ຄ ນໃນປ  2017 ແລະ 
184 ຄ ນໃນປ  2016). ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດ ົ້ລາຍງານວ່າ ໄດ ົ້ມ ການສະໜອງການບໍລກິານ 
ລວມທງັທ ່ ພກັອາໄສໃຫ ົ້ແກ່ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນຸດຈາໍນວນ 52 ຄ ນ ໃນລະຫ່ວາງປ  2018 ລວມທງັຜ ົ້ທ ່

ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຂ ດຮ ດທາງເພດ ແລະ ແຮງງານໃນຕ່າງປະເທດຈາໍນວນ 47 ຄ ນ ແລະ ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາໍ
ນວນ 5 ຄ ນ ໄດ ົ້ຖກືລະບຸຕ ວພາຍໃນປະເທດ; ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທງັໝ ດທ ່ ໄດ ົ້ຮບັການສະໜອງການບໍລກິານແມ່ນພ ນ 
ລະເມອືງລາວ. ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ໄດ ົ້ລາຍງານກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ົ້ງຄ ່ ມກືານປ ກປົ້ອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ ລວມທງັການດໍາເນ ນການ
ໃນພື ົ້ນທ ່ ຊາຍແດນບ່ອນທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຄ ົ້າມະນຸດ. ກ ດໝາຍວ່າດ ົ້ວຍການຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດສະບບັປ  2016 
ໄດ ົ້ກາໍນ ດສດິຂອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຕໍ່ ການໄດ ົ້ຮບັທ ່ ພກັເຊ າຊ ່ ວຄາວ, ການໄດ ົ້ຮບັຄໍາປກຶສາທາງດ ົ້ານກ ດໝາຍ, ການດ ແລ
ສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ ຫ  ືການຝກຶອ ບຮ ມວຊິາຊ ບ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທາງການເງນິ ເພື່ ອການກບັຄນືສ ່ ສງັຄ ມຂອງ
ພວກເຂ າ. ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ເຊິ່ ງມ ໜ ົ້າທ ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜອງການບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ, ໄດ ົ້ສ ົ້າງຕັ ົ້ງ
ສ ນພກັເຊ າຊ ່ ວຄາວໜຶ່ ງແຫ່ງທ ່ ວຽງຈນັ ສໍາລບັຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການໃຊ ົ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເຊິ່ ງສ ນພກັເຊ າດັ່ ງກາວກໍ່

ໄດ ົ້ໃຫ ົ້ການບໍລກິານແກ່ຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນດຸເຊັ່ ນກນັ. ໃນລະຫ່ວາງການກວດລ ົ້າງຄັ ົ້ງໃຫຍ່ເພື່ ອປາບ
ປາມການຄ ົ້າປະເວນ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັໃນເດອືນຕຸລາ 2018, ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຕໍາຫ ວດໄດ ົ້ດໍາເນ ນການກກັຕ ວຜ ົ້ຍງິຈາໍ
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ນວນ 128 ຄ ນ ລວມທງັຄ ນຕ່າງດ ົ້າວ 35 ຄ ນ ແຕ່ຕໍາຫ ວດກບ່ໍໍໄດ ົ້ດໍາເນ ນການກວດກາເປນັລາຍບຸກຄ ນ ເພື່ ອຄ ົ້ນຫາວ່າ
ພວກເຂ າເປນັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຂອງການຄ ົ້າມະນຸດຫ ບ່ໍື. ໄດ ົ້ມ ການລາຍງານວ່າ ຕໍາຫ ວດໄດ ົ້ດໍາເນ ນການລະບຸຕ ວຜ ົ້ຖກື
ເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດຈາໍນວນ 4 ຄ ນ ເຊິ່ ງພວກເຂ າໄດ ົ້ກບັຄນືບ ົ້ານເຮອືນໂດຍບ່ໍໄດ ົ້
ອ ົ້າງອ ງເຖງິການບໍລກິານໃດໆ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດ ົ້ຮບັຄວາມຊ່ວຍເຫ ອື ໂດຍການຊ ດເຊ ຍຄນືຜ່ານຂະບວນ
ການຍຸຕທໍິາທາງອາຍາ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສານບ່ໍໄດ ົ້ຕດັສນິການຢຽວຢາ ຫ  ື ການຊ ດເຊ ຍ ນອກຈາກວ່າຜ ົ້ຖກືເຄາະ
ຮ ົ້າຍໄດ ົ້ມ ການຮ ົ້ອງຂໍແບບສະເພາະເຈາະຈ ງ. ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຊາຍແດນບ່ໍໄດ ົ້ດໍາເນ ນການກວດກາຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ ກບັແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍ ົ້າຍທ ່ ກບັຄນືມາ ເພື່ ອຊອກຫາຕ ວຊ ົ້ວດັຂອງການຄ ົ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ ົ້ທ ່ ກບັຄນືມາຈາກປະເທດໄທ. 

ບນັດາໜ່ວຍງານທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງໃນປະເທດເພື່ ອນບ ົ້ານ ໄດ ົ້ດໍາເນ ນການກາໍນ ດຕ ວຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ ເຊິ່ ງທງັໝ ດເປນັຄ ນ
ລາວທ ່ ຖກືຂ ດຮ ດເພື່ ອຫາຜ ນປະໂຫຍດໃນຕ່າງປະເທດ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມ ການກ່າວຫາຕໍ່ ກບັຄວາມເປນັໄປໄດ ົ້ກ່ຽວ
ກບັການບງັຄບັໃຊ ົ້ແຮງງານຕ່າງດ ົ້າວທ ່ ເຮດັວຽກໃນໂຄງການພື ົ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ອຸດສາຫະກາໍບ່ໍແຮ່ ແລະ 
ຂ ງເຂດກະສກິາໍໃນປະເທດລາວ, ແລະ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມ ອດັຕາສ່ວນຂອງແຮງງານຕ່າງດ ົ້າວທ ່ ຕ ກເປນັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍ
ຂອງການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ ເຊິ່ ງມກັຈະມ ສ່ວນກ່ຽວພນັກບັບນັດາອຸດສາຫະກາໍເຫ  ່ ານ ົ້ ແຕ່ ລດັຖະ
ບານບ່ໍໄດ ົ້ດໍາເນ ນການເພື່ ອຄ ົ້ນຫາ ແລະ ກາໍນ ດຕ ວຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນຕ່າງດ ົ້າວ ໃນໄລຍະເວລາການລາຍງານນ ົ້. 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ ົ້ຈດັການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ກ  ງສຸນທ ່ ປະຈາໍການຢ ່ ປະເທດຈ ນ ກ່ຽວກບັວທິ ການ
ຈດັການກບັຂໍ ົ້ຮ ົ້ອງຮຽນຕໍ່ ກບັການແຕ່ງດອງແອບແຝງ ທ ່ ອາດຈະກ່ຽວພນັກບັການຄ ົ້າມະນຸດ ແລະ ວທິ ການສ ່ ງຕ ວຜ ົ້
ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍກບັຄນືປະເທດ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດບ່ໍໄດ ົ້ລາຍງານວ່າ ຕ ນໄດ ົ້ຝກຶອ ບຮ ມພະນກັ
ງານທ ່ ປະຈາໍການໃນປະເທດອື່ ນໆກ່ຽວກບັການຄ ົ້ນຫາ, ລະບຸຕ ວ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອືຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກຂອງການຄ ົ້າມະ
ນຸດຫ ບ່ໍື. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມໄດ ົ້ແຕ່ງຕັ ົ້ງຜ ົ້ຊ່ວຍທ ດແຮງງານທ ່ ປະເທດໄທ ເຊິ່ ງຈະເປນັຜ ົ້
ຕດິຕາມກວດກາສະຖານທ ່ ເຮດັວຽກຕ່າງໆ ແຕ່ກໍ່ ບ່ໍມ ການລາຍງານທ ່ ຈະແຈ ົ້ງວ່າຜ ົູ້  ຊ່ວຍທ ດແຮງງານເຫ  ່ ານັ ົ້ນໄດ ົ້ຮບັ
ການຝກຶອ ບຮ ມກ່ຽວກບັການກາໍນ ດຕ ວ ແລະ ດໍາເນ ນການສ ່ ງຕໍ່ ກ່ຽວກບັກລໍະນ ຂອງການຄ ົ້າມະນຸດຫ ບ່ໍື.  

ການປົ້ອງກນັ 

ລດັຖະບານໄດ ົ້ເພ ່ ມທະວ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົ້ອງກນັການຄ ົ້າມະນຸດ. ໃນເດອືນກລໍະກ ດ 2018, ນາຍ ກລດັຖະ 
ມ ນຕ ໄດ ົ້ອອກດໍາລດັສະບບັໜຶ່ ງ ເພື່ ອໃຫ ົ້ສດິອໍານາດໃນການສ ົ້າງຕັ ົ້ງຄະນະກາໍມະການຊ ົ້ນາໍວຽກງານສະກດັກັ ົ້ນການຄ ົ້າ
ມະນຸດໂດຍປະກອບມ ຕ ວແທນຈາກຫ າຍພາກສ່ວນໃນຂັ ົ້ນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັກ ດໝາຍວ່າດ ົ້ວຍ
ການຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດ ສະບບັປ  2016 ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ. ໃນການຜນັຂະຫຍາຍດໍາລດັສະບບັນ ົ້ 
ລດັຖະບານໄດ ົ້ສະໜບັສະໜ ນວຽກງານໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ເພື່ ອສ ົ້າງຄວາມຮບັຮ ົ້ກ່ຽວກບັການຄ ົ້າມະນຸດ ແລະ ຈດັກອງ
ປະຊຸມວຊິາການເພື່ ອສະໜບັສະໜ ນບນັດາໜ່ວຍງານນຕິກິາໍ ແລະ ຍຸຕທໍິາໃນລະດບັຂັ ົ້ນແຂວງເພື່ ອສ ົ້າງຕັ ົ້ງຄະນະກາໍມະ
ການຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດຂອງຕ ນເອງ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນ ນງານແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມ ແລະ ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດ ົ້ຈດັກອງປະຊຸມເພື່ ອສ ່ ງເສ ມຄວາມຮບັຮ ົ້ກ່ຽວ
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ກບັການເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຖິ່ ນຖານທ ່ ປອດໄພ ແລະ ການປ ກປົ້ອງຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນຸດໃນທ ່ ວປະເທດໂດຍມ  
ຜ ົ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທງັໝ ດ 1,080 ຄ ນ. ໄດ ົ້ມ ການສະໜອງການຝກຶອ ບຮ ມໃຫ ົ້ແກ່ບນັດາເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ຂອງພະແນກການທ ່ ກ່ຽວ 
ຂ ົ້ອງຂອງເມອືງເປ ົ້າໝາຍ ເຊັ່ ນ: ຫົ້ອງການປົ້ອງກນັຄວາມສະຫງ  ບ, ຫົ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມ, 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ຜ ົ້ບໍລຫິານໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ ົ້ອງການຊາວໜຸ່ມ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ ົ້ຈດັການຝກຶອ ບຮ ມເພື່ ອ
ເພ ່ ມທະວ ຄວາມເຂ ົ້າໃຈຕໍ່ ກບັບນັດາສ ນທສິນັຍາ ແລະ ອານຸສນັຍາລະດບັພາກພື ົ້ນ ແລະ ສາກ ນ ກ່ຽວກບັອາຊະຍາກາໍ
ຂ ົ້າມຊາດ ລວມທງັການຄ ົ້າມະນຸດ ໂດຍມ ຜ ົ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທງັໝ ດ 352 ຄ ນ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດ ົ້ເປນັເຈ  ົ້າ 
ພາບຈດັສໍາມະນາຫ າຍຄັ ົ້ງໃນລະຫວ່າງປ  ເພື່ ອຍ ກສ ງຄວາມຮບັຮ ົ້ກ່ຽວກບັການຄ ົ້າມະນຸດ ໂດຍແນໃສ່ລະດບັຜ ົ້ບໍລຫິານ
ພະແນກສກຶສາ ແລະ ກລິາ ເຊິ່ ງມ ຜ ົ້ເຂ ົ້າຮ່ວມທງັໝ ດ 3,710 ຄ ນ. 

ບນັດາລະບຽບການທ ່ ສ ົ້າງຂຶ ົ້ນເພື່ ອປົ້ອງກນັການຄ ົ້າມະນຸດ, ໃນຄວາມເປນັຈງິແລ ົ້ວ ອາດຈະເພ ່ ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຄ ົ້າ
ມະນຸດໃຫ ົ້ກບັແຮງງານລາວທ ່ ໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ. ລະບຽບການສະບບັໜຶ່ ງຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ 
ຫວດັດ ການສງັຄ ມ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ຈາໍກດັປະເພດການຈ ົ້າງງານສໍາລບັແຮງງານລາວທ ່ ຈະໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ອາດຈະ
ເປນັການພກັດນັໃຫ ົ້ແຮງງານຈາໍນວນໜຶ່ ງເລອືກເສັ ົ້ນທາງອອກນອກປະເທດຜ່ານຊ່ອງທາງທ ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ເຊິ່ ງເປນັ
ການເພ ່ ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂ າໃນການຕ ກເປນັເຫຍື່ ອຂອງຕ ວແທນທ ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ແລະ ພວກຄ ົ້າມະນຸດ. 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ການສງັຄ ມໄດ ົ້ຄຸ ົ້ມຄອງຕ ວແທນ/ບໍລສິດັຈດັຫາງານຈາໍນວນ 24 ແຫ່ງ ທ ່ ໄດ ົ້ຮບັອະ 
ນຸຍາດໃຫ ົ້ຮບັ ແລະ ຈດັຫາງານໃຫ ົ້ແຮງງານລາວໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ; ບ ດສກຶສາໜຶ່ ງທ ່ ດໍາເນ ນໂດຍອ ງ
ການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນພ ບວ່າ ບນັດາສ ນຈດັຫາງານຕ່າງໆໄດ ົ້ສ ່ ງຕໍ່ ຄ່າທໍານຽມໄປຍງັຜ ົ້ທ ່ ຈະໄປເຮດັວຽກ (ແຮງງານ) ເຊິ່ ງນ ົ້

ເປນັການເພ ່ ມຄວາມສ່ຽງໃຫ ົ້ແກ່ພວກເຂ າ.  

ໃນທາງປະຕບິດັ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງບນັດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງໃນການປົ້ອງກນັການຄ ົ້າມະນຸດ ຍງັຄ ງບ່ໍມ ການປະ 
ສານງານທ ່ ດ ເທ ່ າທ ່ ຄວນ ຖ່າມກາງບນັດາຂໍ ົ້ຈາໍກດັທາງດ ົ້ານຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຂໍ ົ້ຈາໍກດັຕໍ່ ພື ົ້ນທ ່ ການປະຕບິດັງານຂອງ
ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງທາງສງັຄ ມ. ບນັດາອ ງການຈດັຕັ ົ້ງທ ່ ບ່ໍຂຶ ົ້ນກບັລດັຖະບານ ໄດ ົ້ລາຍງານກ່ຽວກບັການເພ ່ ມທະວ ການຮ່ວມ
ມກືບັລດັຖະບານ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ດໍາລດັວ່າດ ົ້ວຍການຈດັຕັ ົ້ງສະມາຄ ມທ ່ ບ່ໍຫວງັຜ ນກາໍໄລ (NPAs) ສະບບັປ  
2017 ປະກ ດວ່າຈາໍກດັການຮ່ວມມດືັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ບງັຄບັໃຊ ົ້ຂໍ ົ້ກາໍນ ດທ ່ ຫຍຸ ົ້ງຍາກໃນການລາຍງານ ເຊັ່ ນ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຮບັ
ອະນຸຍາດກ່ອນຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັກດິຈະກາໍທ ່ ວາງແຜນໄວ ົ້ ແລະ ຂໍ ົ້ຈາໍກດັໃນການຮບັເອ າທນຶຊ່ວຍເຫ ອືຈາກຜ ົ້ໃຫ ົ້ທນຶ
ສາກ ນ. ລດັຖະບານໄດ ົ້ລາຍງານວ່າ ໄດ ົ້ມ ການຈດັສນັທນຶສໍາລບັກດິຈະກາໍຕ ົ້ານການຄ ົ້າມະນຸດໄວ ົ້ໃນງ  ບປະມານປະຈາໍປ 
ຂອງຕ ນ, ແຕ່ບ່ໍໄດ ົ້ໃຫ ົ້ຂໍ ົ້ມ ນລະອຽດກ່ຽວກບັຈາໍນວນຂອງເງນິທນຶ ຫ  ື ໄດ ົ້ມ ການຈດັສນັເງນິທນຶດັ່ ງກ່າວນ ົ້ແນວໃດ. ໃນ
ເດອືນທນັວາ 2018, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ ົ້ຮບັຮອງເອ າຮ່າງກ ດໝາຍວ່າດ ົ້ວຍ ຫ ົ້ອງການຜ ົ້ຕາງໜ ົ້າລດັຖະບານລາວໃນ
ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ກາໍນ ດມາດຕະການລ ງໂທດສໍາລບັສະມາຊກິ ແລະ ພະນກັງານໃນຫ ົ້ອງການທາງການທ ດຂອງລາວ
ຜ ົ້ທ ່ ມ  ສ່ວນຮ່ວມກບັການຄ ົ້າມະນຸດ; ກ ດໝາຍສະບບັນ ົ້ກາໍລງັລໍຖ ົ້າການປະກາດນາໍໃຊ ົ້ ໃນເວລາທ ່ ໃກ ົ້ກບັໄລຍະຂອງ
ການລາຍງານນ ົ້.  
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ຂໍ ົ້ມ ນໂດຍລວມກ່ຽວກບັການຄ ົ້າມະນຸດ 
ຕາມການລາຍງານໃນຊ່ວງໄລຍະຫ ົ້າປ ຜ່ານມາ, ພວກຄ ົ້າມະນຸດໄດ ົ້ຂ ດຮ ດເພື່ ອຫາຜ ນປະໂຫຍດຈາກຜ ົ້ຖກື

ເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນລາວໃນຕ່າງປະເທດ, ແລະ ໃນລະດບັທ ່ ຕໍ່ າກ່ວານັ ົ້ນ ພວກຄ ົ້າມະນຸດໄດ ົ້ຂ ດຮ ດຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່
ເປນັຄ ນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ ົ້າວໃນປະເທດລາວ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາຈາກພາກໃຕ ົ້
ຂອງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ມກັຈະເດ ນທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ ອຊອກຫາໂອກາດ ເຊິ່ ງພວກເຂ າໄດ ົ້ຖກືພວກຄ ົ້າມະນຸດຂ ດ
ຮ ດທາງດ ົ້ານແຮງງານ ຫ  ື ທາງເພດໃນປະເທດປາຍທາງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນປະເທດໄທ ແລະ ຈ ນ, ນອກນັ ົ້ນກໍ່ ມ  ປະເທດ
ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ, ໄຕ ົ້ຫວນັ ແລະ ຍ ່ ປຸ່ນ. ຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດ ົ້ມ ການເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຂ ົ້າມແດນດ ົ້ວຍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືຂອງນາຍໜົ້າທ ່ ຖກືຕ ົ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ບ່ໍຖກືກ ດໝາຍ ເຊິ່ ງຮຽກຄ່າທໍານຽມຈາກພວກເຂ າ, ໃນ
ຂະນະທ ່ ຜ ົ້ອື່ ນໆໄດ ົ້ຂ ົ້າມແດນດ ົ້ວຍຕ ນເອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທາງການຂອງລາວ ຈາໍນວນ 101 ແຫ່ງ ໂດຍນາໍໃຊ ົ້
ເອກະສານເດ ນທາງຢ່າງຖກືຕ ົ້ອງ. ດ່ານຊາຍແດນຫ າຍແຫ່ງຂອງລາວໄດ ົ້ຖກືບໍລຫິານຈດັການ ແລະ ຄຸ ົ້ມຄອງໂດຍເຈ ົ້າໜ ົ້
າທ ່ ກວດຄ ນເຂ ົ້າ-ອອກເມອືງຂັ ົ້ນແຂວງ ຫ  ືເມອືງ ເຊິ່ ງໄດ ົ້ຜ່ານການອ ບຮ ມຢ່າງເປນັທາງການທ ່ ໜ ົ້ອຍກ່ວາ  ແລະ ມ ເວລາ
ປະຕບິດັງານທ ່  ຈາໍກດັກ່ວາ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ົ້ດ່ານຊາຍແດນເຫ  ່ ານ ົ້ກາຍເປນັຈດຸຜ່ານທ ່ ງ່າຍດາຍສໍາລບັພວກຄ ົ້າມະນຸດ ເພື່ ອກະ
ທໍາການຕ່າງໆເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ່ແກ່ການເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນລາວເຂ ົ້າໄປຍງັປະເທດ
ເພື່ ອນບ ົ້ານ. ບຸກຄ ນທ ່ ສະໜອງການບໍລກິານຂ ນສ ່ ງໃກ ົ້ຊາຍແດນປະເທດໄທ ໄດ ົ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັ
ວາງຜ ົ້ເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຖິ່ ນຖານເພື່ ອວດັຖຸປະສ ງທາງທຸລະກດິ ໃຫ ົ້ເຂ ົ້າສ ່ ຂະບວນການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດແຮງງານ ຫ  ື
ທາງເພດໃນປະເທດໄທ. ພວກຄ ົ້າມະນຸດທ ່ ເປນັຄ ນຕ່າງປະເທດໄດ ົ້ມ ການຮ່ວມມກືບັພ່ໍຄ ົ້າຄ ນກາງຄ ນລາວໃນທ ົ້ອງຖິ່ ນ
ຫ າຍຂຶ ົ້ນເພື່ ອ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ົ້ແກ່ການຄ ົ້າມະນຸດ. ບາງຄັ ົ້ງຄາວຄ ນຂບັລ ດກໍ່ ໄດ ົ້ມ ການຂດັຂວາງແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍ ົ້າຍໃນເວ ລາທ ່ ພວກເຂ າຈະກບັຄນືປະເທດລາວ ແລະ ຍງັອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນາໍພາພວກເຂ າກບັ
ຄນືສ ່ ການຖກືຄ ົ້າມະ ນຸດນາໍອ ກ. ຜ ົ້ຄ ົ້າມະນຸດໃນຊ ນນະບ ດ ມກັຈະຕ ວະຍ ວະຄ ນຮ ົ້ຈກັ ແລະ ຍາດພ ່ ນ ົ້ອງ ໂດຍສນັຍາ
ວ່າຈະຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາທ ່ ຖກືກ ດໝາຍໃນປະເທດເພື່ ອນບ ົ້ານ, ຫ ງັຈາກນັ ົ້ນກໍ່ ບງັຄບັໃຊ ົ້ແຮງງານ ຫ  ື ບງັຄບັໃຫ ົ້
ຂາຍບໍລກິານທາງເພດ.  

ພວກຄ ົ້າມະນຸດໄດ ົ້ສະແຫວງຫາຜ ນປະໂຫຍດຈາກຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຄ ນລາວຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິ ໃນເວລາທ ່ ພວກເຂ າຢ ່ ໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ ງໃນນັ ົ້ນລວມມ ທງັການບງັຄບັໃຫ ົ້ຂາຍບໍລກິານທາງ
ເພດ ແລະ ຖກືນາໍໃຊ ົ້ເປນັແຮງງານບງັຄບັໃນເຮອືນ, ໂຮງງານ ຫ  ື ໃນຂ ງເຂດວຽກງານກະສກິາໍ. ພວກຄ ົ້າມະນຸດໄດ ົ້
ສະແຫວງຫາຜ ນປະໂຫຍດຈາກຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັເພດຊາຍ ແລະ ເດກັຊາຍຄ ນລາວໂດຍນາໍໃຊ ົ້ເປນັແຮງງານບງັຄບັ
ໃນວຽກງານປະມ ງໃນປະເທດໄທ ລວມທງັຂ ງເຂດວຽກງານກໍ່ ສ ົ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການກະເສດ. ມ ຜ ົ້ຍງິ ແລະ ເດກັ
ຍງິຈາໍນວນໜຶ່ ງຈາກປະເທດລາວ ຖກືຂາຍເພື່ ອໄປເປນັເຈ ົ້າສາວທ ່ ປະເທດຈ ນ ແລະ ຖກືສ ່ ງຕໍ່ ເຂ ົ້າສ ່ ຂະບວນການຄ ົ້າ
ມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ ຫ  ືຖກືບງັຄບັໃຫ ົ້ເປນັຂ ົ້າທາດຮບັໃຊ ົ້ໃນເຮອືນ. ມ ລາຍງານວ່າມ ເຈ  ົ້າໜ ົ້າທ ່ ທ ົ້ອງຖິ່ ນຈາໍ
ນວນໜຶ່ ງມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ ົ້າງຊ່ອງວ່າງໃຫ ົ້ຂະບວນການຄ ົ້າມະນຸດໂດຍການຮບັເອ າຄ່າຈ ົ້າງເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ ົ້ແກ່ການຂ ົ້າມແດນຂອງພວກເດກັຍງິເພື່ ອເດ ນທາງໄປປະເທດຈ ນ. 

ມ ລາຍງານວ່າ ປະເທດລາວເປນັໜຶ່ ງໃນປະເທດທາງຜ່ານສໍາລບັຜ ົ້ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຈ ນ ທ ່ ຕ ກ
ເປນັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຂອງການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ ແລະ ແຮງງານບງັຄບັໃນບນັດາປະເທດເພື່ ອນບ ົ້ານ 
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ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ. ເຊັ່ ນດຽວກນັພວກຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອຈດຸປະສ ງການຂ ດຮ ດທາງເພດຍງັໄດ ົ້ມ ການຂ ດຮ ດ
ເພື່ ອສະແຫວງຫາຜ ນປະໂຫຍດຈາກຜ ົ້ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິທ ່ ເປນັຄ ນສນັຊາດຈ ນ ໃນປະເທດລາວນາໍອ ກ. ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ຜ ົ້ 
ຍງິຊາວຫວຽດນາມຈາໍນວນໜຶ່ ງທ ່ ເຮດັວຽກຢ ່ ໃນ ຫ  ື ໃກ ົ້ກບັພື ົ້ນທ ່ ຕດັໄມ ົ້ທ່ອນ ແລະ ການກໍ່ ສ ົ້າງ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບ່ໍ
ຖກືກ ດໝາຍ) ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ອາດຈະຕ ກເປນັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຂອງການຄ ົ້າມະນຸດ. ມ ລາຍງານວ່າ ມ 
ຄ ນພະມ ົ້າຈາໍນວນໜຶ່ ງທ ່ ເຮດັວຽກໃນຮ ບແບບຜ ົ້ໃຊ ົ້ແຮງງານ ຫ  ື ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ົ້າປະເວນ ໃນບໍລເິວນໃກ ົ້ກບັພື ົ້ນ
ທ ່ ສ່ວນທ ່ ເປນັຂອງລາວໃນບໍລເິວນ “ສາມຫ ່ ຽມຄໍາ”—ເຊິ່ ງເປນັພື ົ້ນທ ່ ທາງພ ມ ສາດທ ່ ຖກືສ ົ້າງເຄື່ ອງໝາຍໂດຍຈດຸຕດັກນັ
ຂອງຊາຍແດນລະຫ່ວາງສາມປະເທດລາວ, ພະມ ົ້າ ແລະ ໄທ - ພວກເຂ າເຫ  ່ ານັ ົ້ນອາດຈະເປນັຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຂອງການ
ຄ ົ້າມະນຸດ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງສ ງຕໍ່ ການຄ ົ້າມະນຸດເນື່ ອງຈາກການໄດ ົ້ຮບັຄ່າຈ ົ້າງຕໍ່ າ ແລະ ໄດ ົ້ຮບັການປ ກປົ້ອງທາງກ ດ 
ໝາຍພຽງເລກັນ ົ້ອຍພາຍໃນປະເທດລາວ.  
ສວນພດືກະສກິາໍ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດຍງັຄ ງສບືຕໍ່ ດງຶດ ດແຮງງານຈາກນອກປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລ ິ
ສດັຂອງຈ ນ ໄດ ົ້ນາໍເອ າຊາວຕ່າງຊາດນບັພນັຄ ນເຂ ົ້າມາເຮດັວຽກໃນເຂດໂຄງການຂອງພວກເຂ າ. ມ ລາຍງານວ່າການເພ ່ ມ
ຂຶ ົ້ນຂອງຈາໍນວນບໍລສິດັທ ່ ຄ ນຈ ນ ແລະ ຄ ນຫວຽດນາມເປນັເຈ ົ້າຂອງໄດ ົ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ົ້ແກ່ການເຂ ົ້າ
ປະເທດໂດຍບ່ໍມ ການລ ງທະບຽນຂອງບນັດາແຮງງານເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຈາກປະເທດຕ ົ້ນທາງເຂ ົ້າມາໃນປະເທດລາວ ລວມທງັ
ການໃຫ ົ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທ ່ ອາດເປນັໄປໄດ ົ້ຈາກເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ກວດຄ ນເຂ ົ້າ-ອອກເມອືງຂອງລາວຜ ົ້ທ ່ ມ  ສ່ວນໃນການສໍ ົ້ລາດ
ບງັຫ ວງ. ໂດຍການກາໍກບັດ ແລທ ່ ບ່ໍພຽງພໍຈາກເຈ ົ້າໜ ົ້າທ ່ ໃນທ ົ້ອງຖິ່ ນ, ບນັດາແຮງງານທ ່ ເຂ ົ້າມາເຫ  ່ ານ ົ້ ມ ຄວາມສ່ຽງທ ່
ຈະຖກືນາໍໃຊ ົ້ເປນັແຮງງານບງັຄບັໃນຂ ງເຂດວຽກງານອຸດສາຫະກາໍບ່ໍແຮ່, ເຂື່ ອນໄຟຟ ົ້າພະລງັງານນໍ ົ້າ ແລະ ສວນກະສິ
ກາໍ. ນອກຈາກນ ົ້ ປະຊາຊ ນໃນຊຸມຊ ນລາວຈາໍນວນໜຶ່ ງອາດຈະມ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຖກືຂ ດຮ ດແຮງງານ ລວມທງັການ
ເປນັແຮງງານບງັຄບັໃນຂ ງເຂດວຽກງານກໍ່ ສ ົ້າງທ ່ ກາໍລງັດໍາເນ ນໂຄງການສ ົ້າງເສັ ົ້ນທາງລ ດໄຟ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ປະເທດຈ ນ 
ແລະ ສປປ ລາວ ລວມທງັບນັດາແຮງງານເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຊາວຈ ນຈາໍນວນຫ າຍທ ່ ຖກືນາໍເຂ ົ້າມາປະເທດລາວສໍາລບັໂຄງການ
ນ ົ້. ແຮງງານລາວມ ຄວາມສ່ຽງເພ ່ ມຂຶ ົ້ນທ ່ ຈະກາຍເປນັແຮງງານບງັຄບັພາຍໃນປະເທດລາວເອງ ເນື່ ອງຈາກວ່າພວກເຂ າ
ໄດ ົ້ມ ການເຄື່ ອນຍ ົ້າຍຖິ່ ນຖານພາຍໃນເພື່ ອສະແຫວງຫາໂອກາດທາງດ ົ້ານວຽກເຮດັງານທໍາໃນໂຄງການລ ງທນຶຂອງຕ່າງ 
ປະເທດ; ພ ນລະເມອືງຈະໄດ ົ້ຮບັການບໍລກິານຈາກພາກລດັໂດຍອ ງຕາມການລ ງທະບຽນຂອງພວກເຂ າໃນແຂວງຂອງ
ພວກເຂ າເອງ ແລະ ຖົ້າພວກເຂ າບ່ໍມ ເອກະສານ ຫ  ື ບ່ໍໄດ ົ້ລ ງທະບຽນກໍ່ ຈະບ່ໍສາມາດໄດ ົ້ຮບັການບໍລກິານສໍາລບັພວກເຂ າ
ເອງ ຫ  ື ສໍາລບັຄ ນໃນຄອບຄ ວຂອງພວກເຂ າໃນແຂວງອື່ ນໆ ພາຍໃນປະເທດລາວ ຖົ້າບ່ໍມ ການຊ່ວຍເຫ ອືຢ່າງເປນັທາງ
ການຈາກນາຍຈ ົ້າງຂອງພວກເຂ າໃນການລ ງທະບຽນ, ອາດເປນັໄປໄດ ົ້ທ ່ ພວກເຂ າຈະຖກືປ່ອຍປະໃຫ ົ້ຂຶ ົ້ນຢ ່ ກບັຄວາມ
ເມດຕາຂອງນາຍຈ ົ້າງທ ່ ບ່ໍມ ສນິທໍາ. ພວກຄ ົ້າມະນຸດໄດ ົ້ຂ ດຮ ດຜ ົ້ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍທ ່ ເປນັຜ ົ້ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຄ ນຫວຽດນາມ
, ຈ ນ ແລະ ລາວ ຜ່ານຮ ບແບບການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດໃນບນັດາຕ ວເມອືງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ໃນເຂດ
ພື ົ້ນທ ່ ໃກ ົ້ຊາຍແດນ, ບ່ອນຫ ິ ົ້ນການພະນນັ (ຄາຊໂິນ) ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພື ົ້ນທ ່ ທ ່ ມ  
ການລ ງທນຶຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງນກັທຸລະກດິຈ ນ, ມ ລາຍງານວ່າເຂດພື ົ້ນທ ່ ເຫ  ່ ານ ົ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ ຄວາມຕ ົ້ອງການ
ຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວຊາວອາຊ  ແລະ ບນັດາແຮງງານເຄື່ ອນຍ ົ້າຍ. ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງທ ່ ບ່ໍຂຶ ົ້ນກບັລດັຖະບານຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດ ົ້
ຄາດຄະເນວ່າ ມ  13,000 ຄ ນທ ່ ຄ ົ້າປະເວນ ໃນສະຖານປະກອບການຂອງລາວ ແລະ ພວກເຂ າເຫ  ່ ານ ົ້ມ  ຄວາມເປນັໄປ
ໄດ ົ້ທ ່ ຈະຕ ກຢ ່ ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການຄ ົ້າມະນຸດເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ, ໃນນ ົ້ຄາດວ່າມ ຈາໍນວນສາມເທ ່ າຂອງຕ ວ
ເລກຂ ົ້າງເທງິນ ົ້ ທ ່ ກາໍລງັປະກອບການຄ ົ້າປະເວນ ໃນຮ ບແບບອດິສະຫ ະໃນທ ່ ວປະເທດ. ບນັດາອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນສງັ 
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ເກດເຫນັວ່າ ລະບຽບການ/ຂັ ົ້ນຕອນການລ ງທະບຽນການເກ ດທ ່ ບ່ໍພຽງພໍ ຫ  ືທ ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ເຮດັໃຫ ົ້ 30 ສ່ວນຮ ົ້ອຍ
ຂອງພ ນລະເມອືງລາວບ່ໍມ ເອກະສານລະບຸຕ ວຕ ນ, ນ ົ້ເປນັການເພ ່ ມຄວາມສ່ຽງສໍາລບັພວກເຂ າທ ່ ຈະຖກືນາໍໃຊ ົ້ເພື່ ອສະ 
ແຫວງຫາຜ ນປະໂຫຍດ. ບນັດາຊຸມຊ ນທ ່ ຕັ ົ້ງຖິ່ ນຖານຄນືໃໝ່ເນື່ ອງຈາກການກໍ່ ສ ົ້າງເຂື່ ອນໄຟຟ ົ້າ ແລະ ເນື່ ອງຈາກການ
ພງັທະລາຍຂອງສນັເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ົ້ານ ົ້ອຍ ໃນເດອືນກລໍະກ ດ 2018 ອາດຈະເປນັເຫດໃຫ ົ້ເກ ດມ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການ
ຄ ົ້າມະນຸດ. ລາຍງານລະບຸໄວ ົ້ວ່ານກັທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອງັກດິ, ອ ດສະຕາລ  ແລະ ອາເມລກິາ ໄດ ົ້ເດ ນທາງເຂ ົ້າມາປະ
ເທດລາວ ເພື່ ອສະແຫວງຫາຜ ນປະໂຫຍດຈາກເດກັຜ ົ້ທ ່ ຖກືເຄາະຮ ົ້າຍຈາກການຄ ົ້າມະນຸດ ເພື່ ອການຂ ດຮ ດທາງເພດຕໍ່
ເດກັ. 


