
ສປປ ລາວ (ລ&າດ(ບ 2 “Tier 2”)

ລ(ດຖະບານ ແຫ/ງ ສປປ ລາວ ຍ(ງບ2ສາມາດຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດໄດ9ຕາມມາດຖານຂ6ນຕ2າສuດ ທ=ໄດ9ກ&?ນ@ດໄວ9 ໃນການລyບ
ລ9າງຂະບວນການຄ9າມະນuດ ແຕ/ເຮ(ດໃຫ9ເຫ(ນວ/າມFຄວາມພະຍາຍາມຈະແກ9ໄຂບ(ນຫານH ຢ/າງຈiງຈ(ງ. ລ(ດຖະບານ
ລາວໄດ9ສະແດງໃຫ9ເຫ(ນວ/າໂດຍລວມແລ9ວມFຄວາມພະຍາຍາມເພ=ມຂyນ ເມLອທຽບກ(ບໄລຍະການລາຍ
ງານກ/ອນໜ9ານH. ດPງນ6Qນ ສປປ ລາວ ຖRກປ(ບຂyນໃຫ9ຢS/ໃນລະດ(ບ 02 TR (TIER 2). ບ(ນດາຄວາມພະຍາຍາມດPງ
ກ/າວນ6ນ ລວມມF ການສRບສວນ-ສອບສວນຄະດFຄ9າມະນuດພາຍໃນປະເທດຄ6ງທ&າອiດ ທ=ມFຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍແມ/ນຊາວ
ຕ/າງປະເທດ ແລະ ມFການໃສ/ໂທດຄ6ງທ&າອiດໃນຄະດFຄ9າມະນuດພາຍໃນປະເທດ. ລ(ດຖະບານໄດ9ເພ=ມງ@ບປະມານເຂWາ
ໃນບ(ນດາກiດຈະກ&າຕ9ານການຄ9າມະນuດ Tາຍສ@ມຄວນ ເຊiງສອດຄ/ອງກ(ບແຜນງານແຫ/ງຊາດ ແລະ ການຮ/ວມມR
Tາຍຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມຮ(ບຮS9ໃນຂ6ນສSນກາງ ແລະ ທ9ອງຖiນ ແລະ ກ(ບພາກອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມທ=ເພ=ມ
ຂyນ. ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ລ(ດຖະບານ ລາວ ຍ(ງບ2ສາມາດຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດໄດ9ຕາມມາດຖານຂ6ນຕ2າສuດ ໃນTາຍຂ@ງ

ເຂດ. ເຖiງແມ/ນວ/າ ລ(ດຖະບານ ຍ(ງຄ@ງສRບຕ2ສ9າງຄS/ມRການປ@ກປ9ອງຊ/ວຍເTRອ ແລະ ການສYງຕ2ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ, ແຕ/ຄS/
ມRດPງກ/າວຍ(ງບ2ຮ(ບການອະນuມ(ດໃນໄລຍະທ=ເຮ(ດບ@ດລາຍງານ. ລ(ດຖະບານລາວຍ(ງຄ@ງສRບຕ2ປະເຊFນກ(ບຄວາມທ9າທາຍ
ໃນການກ&ານ@ດຕ@ວຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍທ(ງຄ@ນລາວ ແລະ ຄ@ນຕ/າງປະເທດທ=ຖRກຄ9າຢS/ພາຍໃນປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະ
ເຫ(ນວ/າມFຄວາມກ(ງວ@ນທ=ເພ=ມຂyນກ/ຽວກ(ບຄວາມສ/ຽງຂອງການຄ9າມະນuດໃນເຂດເສດຖະກiດພiເສດ, ສວນກະສiກ&າ 
ແລະ ໃນບ(ນດາໂຄງການພZນຖານໂຄງລ/າງຂະໜາດໃຫຍ/. ການສະໜອງການບ&ລiການປ@ກປ9ອງຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ
ຜS9ຊາຍ ຍ(ງຄ@ງບ2ພຽງພ&. ລ(ດຖະບານລາວ ຍ(ງຄ@ງສRບຕ2 ຫ9າມແຮງງານເຄLອນຍ9າຍ ບ2ໃຫ9ປະກອບອາຊFບທ=ບ2ມFສFມRບາງ
ປະເພດ ເຊiງກ2ໃຫ9ເກFດຄວາມສ/ຽງຄRແຮງງານບາງຈ&ານວນເລRອກທ=ຈະເຄLອນຍ9າຍຜ/ານຊ/ອງທາງທ=ບ2ເປ(ນທາງການ, 
ເຮ(ດໃຫ9ພວກເຂ@າມFຄວາມສ/ຽງຈາກການບ&ລiສ(ດຈ(ດຫາງານທ=ບ2ເປ(ນທາງການ ແລະ ພວກຄ9າມະນuດ. 

ຂ[ສະເໜFແນະທ=ເປ(ນບuລiມະສiດ:

ສRບຕ2ເພ=ມທະວFຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜFຍແຜ/, ຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດ ແລະ ສະໜອງການຝyກອ@ບຮ@ມໃຫ9ແກ/ບ(ນດາເຈWາ
ໜ9າທ= ຕ&າTວດ ແລະ ເຈWາໜ9າທ=ຊາຍແດນກ/ຽວກ(ບຂ[ແນະນ&າແຫ/ງຊາດສ&າລ(ບການປ@ກປ9ອງຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍ, ໂດຍ
ເນ6ນໜ(ກໃສ/ກu/ມທ=ມFຄວາມສ/ຽງ. • ຊອກຫາບ(ນດາຕ@ວຊHວ(ດຂອງການຄ9າມະນuດໃນບ(ນດາກu/ມຄ@ນທ=ມFຄວາມສ/ຽງ, 
ລວມທ(ງແຕ/ກ2ບ2ຈ&າກ(ດສະເພາະແຕ/ແຮງງານຕ/າງດ9າວ, ລວມທ(ງແຮງງານຊາວເກ@າTFເໜRອ ແລະ ແຮງງານ
ລາວ ທ=ກ&າລ(ງເຮ(ດວຽກໃນຂ@ງເຂດໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ/ກ/ຽວກ(ບພZນຖານໂຄງລ/າງ, ບ2ແຮ/ ແລະ ກະສiກ&າ ແລະ ຜS9ທ=

ກ(ບຄRນມາຈາກການໄປເຮ(ດວຽກຢS/ຕ/າງປະເທດ, ໃນບ(ນດາກu/ມຜS9ຍiງຕ/າງດ9າວ ແລະ ຜS9ຍiງລາວທ=ມFສ/ວນຮ/ວມໃນການ
ຄ9າປະເວນFພາຍໃນປະເທດ. • ເສFມສ9າງຄວາມເຂ6ມແຂງທາງດ9ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ9າງຄວາມຮ(ບປະກ(ນ
ດ9ານຄວາມປອດໄພ, ເຮ(ດໃຫ9ເປ(ນທາງການ, ແລະ ການຕiດຕາມກວດກາການຂ9າມຊາຍແດນໃນເຂດພZນທ=ຫ/າງໄກ 
ແລະ ເປ(ນພSເຂ@າ ເຊiງໂດຍທYວໄປຈະຖRກນ&າໃຊ9ໂດຍແຮງງານເຄLອນຍ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ ທ=ກ(ບຈາກການໄປເຮ(ດວຽກຢS/
ຕ/າງປະເທດ ແລະ ດ&າເນFນການຊອກຫາບ(ນດາຕ@ວຊHວ(ດການຄ9າມະນuດໃນບ(ນດາກu/ມຄ@ນດPງກ/າວ. • ສRບຕ2ສະໜອງ
ການຝyກອ@ບຮ@ມໃຫ9ແກ/ເຈWາໜ9າທ=ບ(ງຄ(ບໃຊ9ກ@ດໝາຍໃນຂ6ນສSນກາງ ແລະ ທ9ອງຖiນກ/ຽວກ(ບປະມວນກ@ດໝາຍອາ
ຍາຂອງ ສປປ ລາວ ສະບ(ບປ(ບປuງ ເພLອເສFມສ9າງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂ@າໃນການສRບສວນ, ດ&າເນFນຄະດF ແລະ 
ຕ(ດສiນລ@ງໂທດພວກຄ9າມະນuດ ລວມທ(ງບ(ນດາເຈWາໜ9າທ=ຜS9ສ@ມຮS9ຮ/ວມຄiດ ແລະ ນ(ກທ/ອງທ/ຽວເພLອຈuດປະສ@ງມFເພດ
ສ&າພ(ນກ(ບເດ(ກ. • ເພ=ມທະວFການສRບສວນ, ດ&າເນFນຄະດF ແລະ ລ@ງໂທດໃນຄະດFການຄ9າມະນuດ. • ຮ/ວມ



ຕ(ດສiນລ@ງໂທດພວກຄ9າມະນuດ ລວມທ(ງບ(ນດາເຈWາໜ9າທ=ຜS9ສ@ມຮS9ຮ/ວມຄiດ ແລະ ນ(ກທ/ອງທ/ຽວເພLອຈuດປະສ@ງມFເພດ
ສ&າພ(ນກ(ບເດ(ກ. • ເພ=ມທະວFການສRບສວນ, ດ&າເນFນຄະດF ແລະ ລ@ງໂທດໃນຄະດFການຄ9າມະນuດ. • ຮ/ວມ
ມRກ(ບອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມ ເພLອປ(ບປuງ ແລະ ຜ(ນຂະຫຍາຍແຜນດ&າເນFນງານແຫ/ງຊາດT(ງປF 2020, ເອ@າໃຈໃສ/
ຕ2ກ(ບແນວໂນ9ມທ=ມFການປ/ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສ/ຽງຕ2ການຄ9າມະນuດ. • ເພ=ມທະວFຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຊ(ບ
ພະຍາກອນຂອງລ(ດຖະບານທ=ທu9ມເທໃຫ9ແກ/ການສະໜອງການບ&ລiການ ແລະ ສ9າງແຜນງານການຊ/ວຍເTRອຜS9ທ=ຕ@ກ
ເປ(ນເຫຍLອ, ແລະ ຂະຫຍາຍການບ&ລiການເTYານ6ນໄປສS/ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນເພດຊາຍ. • ຄວນຢuດຕiຂ[ກ&ານ@ດທ=ວ/າ ຜS9
ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍຕ9ອງດ&າເນFນການຂ&ການຊ@ດເຊFຍຢ/າງເປ(ນທາງການ ເພLອທ=ພວກເຂ@າຈະໄດ9ຮ(ບການຊ@ດເຊFຍຈາກ
ພວກຄ9າມະນuດທ=ກະທ&າຕ2ພວກເຂ@າ. • ສRບຕ2ປ(ບປuງທາງດ9ານຄວາມໂປ/ງໃສໂດຍຜ/ານການເກ(ບກ&າຂ[ມSນກ/ຽວກ(ບ
ບ(ນດາກiດຈະກ&າສະກ(ດກ6ນການຄ9າມະນuດຂອງລ(ດຖະບານ, ລວມທ(ງລາຍລະອຽດຂອງຄະດF ແລະ ການຈ(ດສ(ນທາງ
ດ9ານການເງiນ, ແລະ ແບ/ງປ(ນຂ[ມSນເTYານ6ນກ(ບບ(ນດາກະຊວງທ=ກ/ຽວຂ9ອງ ແລະ ບ(ນດາຜS9ທ=ມFສ/ວນຮ/ວມທ=ບ2ແມ/ນ
ພາກລ(ດ. • Tuດຜ/ອນບ(ນດາອuປະສ(ກກFດຂວາງຕ/າງໆ ຕ2ການເຄLອນຍ9າຍແຮງງານຢ/າງເປ(ນທາງການ 
ເພLອTuດຜ/ອນຄວາມສ/ຽງຂອງແຮງງານເຄLອນຍ9າຍ ເຊiງລວມທ(ງ ການຍ@ກເລFກຂ[ຫ9າມປະຈuບ(ນສ&າ
ລ(ບການເຄLອນຍ9າຍແຮງງານເພLອເຮ(ດອາຊFບແມ/ບ9ານ ແລະ ປະຕiບ(ດບາດກ9າວ ເພLອບ2ໃຫ9ມFການເກ(ບ
ຄ/າທ&ານຽມການຊອກວຽກ ທ=ຜu9ອອກແຮງງານເປ(ນຜS9ຈ/າຍ. • ເສFມສ9າງຄວາມເຂ6ມແຂງທາງດ9ານຄວາມ
ພະຍາຍາມໃຫ9ສະຖານທSດ, ກ@ງສSນໃນຕ/າງປະເທດ ເພLອລະບuຕ@ວ ແລະ ໃຫ9ຄວາມຊ/ວຍເTRອແກ/ຄ@ນລາວຜS9ທ=ຕ@ກເປ(ນ
ເຫຍLອ TR ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດທາງເພດ ແລະ ແຮງງານ.

ການດ&າເນFນຄະດF

ລ(ດຖະບານໄດ9ເພ=ມຄວາມພະຍາຍາມພ&ສ@ມຄວນໃນການບ(ງຄ(ບໃຊ9ກ@ດໝາຍ. ໃນເດRອນພະຈiກ 2018, ລ(ດຖະບານໄດ9
ປະກາດນ&າໃຊ9ປະມວນກ@ດໝາຍອາຍາສະບ(ບປ(ບປuງໃໝ/ ເຊiງມFຜ@ນສ(ກສiດໃນປF 2019. ມາດຕາ 215 ຂອງປະມວນ
ກ@ດໝາຍອາຍາປF 2018 ໄດ9ກ&ານ@ດການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດທາງເພດ ແລະ ການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດ
ແຮງງານໃຫ9ເປ(ນການກະທ&າຜiດທາງອາຍາ ແລະ ໄດ9ເພ=ມການວາງໂທດຕ(ດອiດສະTະພາບເປ(ນ 5 ຫາ 15 ປF ແລະ 
ໂທດປ(ບໄໝແຕ/ 10 ລ9ານ ຫາ 100 ລ9ານກFບ (1,130 ຫາ 11,28 ໂດລາ); ຖ9າວ/າການກະທ&າຜiດຫາກລວມມFຜS9ຖRກ
ເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນເດ(ກ, ໂທດປ(ບໄໝແມ/ນເພ=ມເປ(ນ 100 ລ9ານ ຫາ 500 ລ9ານກFບ (11,280 ຫາ 56,400 ໂດລາ). ການ
ວາງໂທດດPງກ/າວນHຖRວ/າມFຄວາມເຂ6ມງວດພຽງພ& ໂດຍສະເພາະແມ/ນຕ2ກ(ບການຄ9າມະນuດເພLອຂSດຮFດທາງເພດແມ/ນ
ຖRວ/າທຽບເທYາກ(ບການວາງໂທດຕ2ກ(ບອາຊະຍາກ&າຮ9າຍແຮງອLນໆ ເຊPນ ການຂYມຂRນ. 

ໃນປF 2019, ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD) ທ=ນອນຢS/ໃນກະຊວງປ9ອງກ(ນຄວາມສະຫງ@ບ ໄດ9ລາຍງານວ/າ ມFການ
ສRບສວນ 32 ກ&ລະນFທ=ກ/ຽວຂ9ອງກ(ບການຄ9າມະນuດ (ມF 39 ກ&ລະນFໃນປF 2018), ສYງຜ@ນໃຫ9ມFການເປFດການສRບສວນ
ຄະດFການຄ9າມະນuດຈ&ານວນ 14 ຄະດF (ມF 26 ຄະດF ໃນປF 2018). ໃນຊ/ວງທ9າຍປF, ຍ(ງຄ@ງມFການສRບສວນ 12 ກ&ລະ
ນFທ=ກ&າລ(ງຖRກດ&າເນFນການ (ມF 18 ກ&ລະນFໃນປF 2018). 2 ກ&ລະນFທ=ກ&າລ(ງຖRກດ&າເນFນການ ກ/ຽວຂ9ອງກ(ບ ຜS9ຖRກຫາຄ9າ
ມະນuດ 5 ຄ@ນ ທ=ໄດ9ສະແຫວງຜ@ນປະໂຫຍດກ(ບ ຜS9ຖyກເຄາະຮ9າຍຫວຽດນາມ 10 ຄ@ນ—ຖRວ/າເປ(ນຄ6ງທ&າອiດ ທ=ລ(ດ
ຖະບານໄດ9ລາຍງານວ/າມFການສRບສວນກ&ລະນFຄ9າມະນuດ ທ=ມFຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍເປ(ນຊາວຕ/າງຊາດ ຢS/ ລາວ. ເຈWາ
ໜ9າທ=ໄດ9ເລ=ມຕWນດ&າເນFນການຕາມກ@ດໝາຍຕ2ກ(ບ 14 ຄະດFການຄ9າມະນuດ ເຊiງມFຜS9ຖRກສ@ງໄສຄ9າມະນuດທ=ບ2ຮS9ຈ&ານວນ 
25 ຄ@ນ ເທLອທຽບກ(ບມF 12 ຄະດFໃນປF 2018. ລ(ດຖະບານໄດ9ຕ(ດສiນການກະທ&າຜiດຕ2ກ(ບຜS9ຄ9າມະນuດຈ&ານວນ 18 
ຄ@ນ ໃນ 12 ຄະດF (10 ຄະດFຄ9າມະນuດ ແລະ 2 ຄະດFຂSດຮFດແຮງງານ ລວມມFຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ 33 ຄ@ນ ເຊiງ 10 ຄ@ນ
ແມ/ນເດ(ກຕ2າກວ/າ 18 ປF), ທຽບກ(ບປF 2018 ທFມFການຕ(ດສiນການກະທ&າຜiດຕ2ກ(ບຜS9ຄ9າມະນuດຈ&ານວນ 27 ຄ@ນ ໃນ 



ຄ@ນ ໃນ 12 ຄະດF (10 ຄະດFຄ9າມະນuດ ແລະ 2 ຄະດFຂSດຮFດແຮງງານ ລວມມFຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ 33 ຄ@ນ ເຊiງ 10 ຄ@ນ
ແມ/ນເດ(ກຕ2າກວ/າ 18 ປF), ທຽບກ(ບປF 2018 ທFມFການຕ(ດສiນການກະທ&າຜiດຕ2ກ(ບຜS9ຄ9າມະນuດຈ&ານວນ 27 ຄ@ນ ໃນ 

11 ຄະດF. ຖRວ/າເປ(ນຄ6ງທ&າອiດ ທ=ລ(ດຖະບານ ໄດ9ຕ(ດສiນລ@ງໂທດຄະດFການຂSດຮFດທາງເພດພາຍໃນປະ
ເທດ. ສານໄດ9ຕ(ດສiນວາງໂທດຕ(ດອiດສະTະພາບຕ2ພວກຄ9າມະນuດ ແມ/ນມFຕ6ງແຕ/ 2 ປi 6 ເດRອນ ຫາ 18 ປF 
ແລະ ໂທດປ(ບໄໝແມ/ນເລHມແຕ/ 5 ລ9ານ ຫາ 120 ລ9ານ (560 ຫາ 13,540 ໂດລາ). ສານໄດ9ອອກຄ&າສPງຮiບຊ(ບສiນ
ເປ(ນຈ&ານວນ 113.54 ລ9ານກFບ (12,810 ໂດລາ) ແລະ 20,600 ຫຍວນ (2,960 ໂດລາ) ຈາກພວກຄ9າມະນuດ ແລະ 
ໄດ9ດ&າເນFນການຈ(ດແບ/ງຈ&ານວນເງiນຊ@ດເຊFຍໃຫ9ແກ/ຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍໃນ 6 ຄະດF ໃນໄລຍະປF 2019 ເປ(ນຈ&ານວນເງiນ 
281 ລ9ານ (31,700 ໂດລາ). ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ໃຫ9ຂ[ມSນກ/ຽວກ(ບການດ&າເນFນຄະດFຕ2ກ(ບຊາວຕ/າງຊາດໃນປະເທດລາວ 
ທ=ມFສ/ວນກ/ຽວພ(ນກ(ບການທ/ອງທ/ຽວເພLອການມFເພດສ&າພ(ນກ(ບເດ(ກ. 

ບ(ນດາເຈWາໜ9າທ=ສRບຕ2ພ(ດທະນາບ(ນດາຄS/ມRຄu9ມຄອງຄະດFການຄ9າມະນuດ ແລະ ສະໜອງການຝyກອ@ບ
ຮ@ມຢ/າງລ@ງເລiກໃຫ9ແກ/ເຈWາໜ9າທ=ບ(ງຄ(ບໃຊ9ກ@ດໝາຍ ລວມທ(ງໃນລະດ(ບຂ6ນແຂວງ, ສະໜອງງ@ບປະມານໂດຍກ@ງໃຫ9

ແກ/ການຝyກອ@ບຮ@ມເTYານH ແລະ ໃນຂະນະດຽວກ(ນກ2ຮ/ວມມRກ(ບອ@ງການຈ(ດຕ6ງສາກ@ນ. ລ(ດຖະບານໄດ9ຮ/ວມມRກ(ບ 
ປະເທດຈFນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ອFງຕາມສ(ນຍາສອງຝ/າຍທ=ມFຢS/ ກ/ຽວກ(ບການແບ/ງປ(ນຂ[ມSນ, ການ
ສRບສວນຄະດF ແລະ ການລ@ງໂທດ. ເຈWາໜ9າທ=ແຂວງTວງພະບາງ, ເຈWາໜ9າທ=ຂ6ນສSນກາງ ແລະ ເຈWາ
ໜ9າທ=ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ9ເຮ(ດການກ&ານ@ດຕ@ວກu/ມຜu9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ອາດເປ(ນເຫຍLອການຂSດຮFດ
ທາງເພດ ຢS/ ລາວ. ນອກຈາກນ6ນ, ດ9ວຍການຊ/ວຍເTRອຈາກປະເທດໄທ, ລ(ດຖະບານສາມາດໃສ/ໂທດ
ນາຍໜ9າຄ@ນລາວ ໃນຄະດFຄ9າມະນuດຂSດຮFດແຮງງານຊາຍລາວ ແລະ ໄດ9ໃຫ9ເງiນຊ@ດເຊຍແກ/ຜS9ຖRກ
ເຄາະຮ9າຍ. ມFTາຍແຂວງ ແລະ ເມRອງ ເຊ(ນບ@ດບ(ນທyກຄວາມເຂWາໃຈ (MOUs) ກ(ບ ຝ/າຍປະເທດໄທ 
ເພLອສYງເສFມການຮ/ວມມR. ເຖiງແມ/ນມFການລາຍງານກ/ອນໜ9ານHວ/າ ເຈWາໜ9າທ=ຂ6ນນ9ອຍຈ&?ນວນໜyງ ຍ(ງ
ຮ(ບສiນບ@ນຈາກຜS9ກະທ&?ຜiດໃນການຄ9າມະນuດ ເພLອອ&?ນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄ@ນເຂWາ-ອອກເມRອງ ແລະ 
ການຂ@ນສYງເດ(ກຍiງ ໄປ ສປ ຈFນ, ເຖiງແມ/ນວ/າຈະມFຂ[ກ/າວຫາດPງກ/າວກ2ຕາມ, ລ(ດຖະບານລາວຍ(ງບ2ສາມາດໃຫ9ລາຍ
ລະ ອຽດຕ2ການດ&?ເນFນການສRບສວນ-ສອບສວນ, ການດ&າເນFນຄະດF, ການລ@ງໂທດຕ2ເຈWາໜ9າທ= ທ=ກະທ&າຄວາມຜiດ
ໃນການສ@ມຮS9ຮ/ວມຄiດຄະດFການຄ9າມະນuດ ແລະ ຄະດFອLນໆທ=ກ/ຽວຂ9ອງກ(ບການຄ9າມະນuດໃນໄລຍະປFຜ/ານມາ.

ການປ@ກປ9ອງ

ລ(ດຖະບານຍ(ງຄ@ງຮ(ກສາຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ@ກປ9ອງຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍ.  ໂດຍຜ/ານການປyກສາຫາລRກ(ບ
ບ(ນດາອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມ, ລ(ດຖະບານສRບຕ2ສ9າງຄS/ມRການປ@ກປ9ອງຊ/ວຍເTRອ ແລະ ການສYງຕ2ຜS9ຖRກ
ເຄາະຮ9າຍ ເພLອສ9າງລະບ@ບຂ6ນຕອນປ@ກປ9ອງແບບເປ(ນເອກະພາບ ສ&າລ(ບວຽກສYງຕ2ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ ເພLອຮ(ບການ
ສະໜອງການບ&ລiການ ພ9ອມໂອກາດຊອກຫາຄວາມຍuຕiທ&າ. ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ອະນuມ(ດຄS/ມRດPງກ/າວ
ໃນໄລຍະທ=ເຮ(ດບ@ດລາຍງານ. ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD), ຕ&າTວດ ແລະ ເຈWາໜ9າທ=ຊາຍແດນ ປະຈ&າການຢS/
ຕາມພZນທ=/ຊuມຊ@ນທ=ມFຄວາມສ/ຽງ ສRບຕ2ນ&າໃຊ9ຄS/ມRການກ&ານ@ດຕ@ວທ=ມFໃນປ(ດຈuບ(ນ. ລ(ດຖະບານໄດ9ເພ=ມມາດຕະການ
ກ&ານ@ດຕ@ວຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍພາຍໃນລາວ ແລະ ບ(ນດາແຮງງານທ=ກ(ບຄRນປະເທດ ແລະ ສYງຕ2 ແລະ ສະໜອງການບ&ລi
ການໃຫ9ແກ/ພວກເຂ@າ. ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ,  ການຂາດການກ&ານ@ດຕ@ວ ແລະ ວiທFການສYງຕ2ຢ/າງສະ
ໝ2າສະເໝF ຍ(ງເປ(ນອuປະສ(ກຕ2ການຕ2ສS9ກ(ບການຄ9າມະນuດ. ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD) ຂ6ນສSນກາງ 
ແມ/ນອ@ງການດຽວ ທ=ສາມາດກ&ານ@ດຕ@ວຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍການຄ9າມະນuດ. ໃນການປະຕiບ(ດຈiງ, ຕ&າTວດຂ6ນແຂວງ, 



ໝ2າສະເໝF ຍ(ງເປ(ນອuປະສ(ກຕ2ການຕ2ສS9ກ(ບການຄ9າມະນuດ. ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD) ຂ6ນສSນກາງ 
ແມ/ນອ@ງການດຽວ ທ=ສາມາດກ&ານ@ດຕ@ວຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍການຄ9າມະນuດ. ໃນການປະຕiບ(ດຈiງ, ຕ&າTວດຂ6ນແຂວງ, 
ຕ&າTວດ ຕ.ມ. , ເຈWາໜ9າທ=ຂ6ນບ9ານ, ສະຫະພ(ນແມ/ຍiງ (LWU), ແລະ ອ@ງການຈ(ດຕ6ງທ=ບ2ຂyນກ(ບລ(ດ
ຖະບານ (NGO) ສາມາດກ&ານ@ດຕ@ວ ແລະ ລາຍງານກ&ລະນFຕ/າງໆເຖiງ ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD). 

ຢS/ຕ/າງປະເທດ, ເຈWາໜ9າທ=ການທSດຂອງລາວ ຮ(ບຜiດຊອບກ&ານ@ດຕ@ວ ແລະ ລາຍງານກ&ລະນFຕ/າງໆເຖiງ ATD 
TR ກະຊວງການຕ/າງປະເທດ; ລ(ດຖະບານໄດ9ລາຍງານວ/າ ບ(ນດາເຈWາໜ9າທ=ການທSດດPງກ/າວ ຍ(ງຄ@ງສRບຕ2ນ&າໃຊ9ຄS/ມR
ກ&ານ@ດຕ@ວ. ເຖFງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ກ@ມຕ9ານການຄ9າມະນuດ (ATD) ອາດບ2ນ(ບ TR ຕiດຕາມຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ປະຕiເສດ
ການຊ/ວຍເTRອຢ/າງເປ(ນທາງການ. ບ(ນດາເຈWາໜ9າທ=ຢS/ປະເທດໃກ9ຄຽງ ເຮ(ດໜ9າທ=ກ&ານ@ດຕ@ວຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຄ@ນລາວ
ສ/ວນໃຫຍ/ ທ=ຖRກສະແຫວງຜ@ນປະໂຫຍດຢS/ຕ/າງປະເທດ. 

 ຄ9າຍຄRປF 2018, ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ລາຍງານກ/ຽວກ(ບຕ@ວເລກທ=ຈະແຈ9ງຂອງຜS9ເຄາະຮ9າຍທ=ໄດ9ຖRກກ&ານ@ດຕ@ວ (ມF 

86 ຄ@ນໃນປF 2017). ເຖiງຢ/າງໃດກ2ຕາມ, ສະຫະພ(ນແມ/ຍiງລາວ ໄດ9ລາຍງານວ/າ ໄດ9ມFການສະໜອງການບ&ລiການ 
ລວມທ(ງທ=ພ(ກອາໄສໃຫ9ແກ/ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຄ9າມະນuດຈ&ານວນ 39 ຄ@ນ ໃນລະຫ/ວາງປF 2019 (ມFຜS9ຖRກເຄາະ
ຮ9າຍການຄ9າມະນuດຢ/າງເປ(ນທາງການ ຈ&ານວນ 52 ຄ@ນ ໃນລະຫ/ວາງປF 2018). ຈາກຈ&ານວນຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ  
39 ຄ@ນ, 35 ແມ/ນແມ/ຍiງ, 4 ແມ/ນ ຜS9ຊາຍ, ຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຂSດຮFດທາງເພດ ຈ&ານວນ 34 ຄ@ນ  
ແລະ ຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຂSດຮFດແຮງງານ ມFຈ&ານວນ 5 ຄ@ນ. ຜS9ສ(ງເກດການລາຍງານວ/າສSນພ(ກເຊ@າ
ຊYວຄາວທ=ບ2ຂZນກ(ບລ(ດຖະບານ ຍ(ງຊ/ວຍເTRອຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍອFກ ຈ&ານວນ 9 ຄ@ນ ເຊiງໃນຈ&ານວນນH 6 ຄ@ນແມ/ນແມ/ຍiງ 
ແລະ 3 ຄ@ນ ແມ/ນຜS9ຊາຍ ເຊiງອາດແມ/ນ ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຂSດຮFດແຮງງານ. ກ@ດໝາຍວ/າດ9ວຍການຕ9ານ
ການຄ9າມະນuດສະບ(ບປF 2016 ໄດ9ກ&ານ@ດສiດຂອງຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຕ2ການໄດ9ຮ(ບທ=ພ(ກເຊ@າຊYວຄາວ, ການໄດ9ຮ(ບຄ&າ
ປyກສາທາງດ9ານກ@ດໝາຍ, ການດSແລສuຂະພາບ, ການສyກສາ TR ການຝyກອ@ບຮ@ມວiຊາຊFບ ແລະ ຄວາມຊ/ວຍເTRອທາງ
ການເງiນ ເພLອການກ(ບຄRນສS/ສ(ງຄ@ມຂອງພວກເຂ@າ ບ2ວ/າຈະແມ/ນເພດໃດ ແລະ ສ(ນຊາດໃດ; ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, 
ໃນພາກປະຕiບ(ດຕ@ວຈiງ, ການບ&ລiການ ແລະ ສSນພ(ກເຊ@າຊYວຄາວ ໃຫ9ແກ/ຜS9ຊາຍຍ(ງບ2ພຽງພ&. ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຈ&?
ນວນໜyງໄດ9ຮ(ບຄວາມຊ/ວຍເTRອ ໂດຍການຊ@ດເຊFຍຄRນຜ/ານຂະບວນການຍuຕiທ&?ທາງອາຍາ; ເຖiງຢ/າງໃດກ2ຕາມ, 
ສານບ2ໄດ9ຕ(ດສiນການຢຽວຢາ TR ການຊ@ດເຊFຍ ນອກຈາກວ/າຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ TR ທະນາຍຄວາມໄດ9ມFການຮ9ອງຂ&ແບບ
ສະເພາະເຈາະຈ@ງ. ລ(ດຖະບານລາຍງານວ/າຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ ອາດຮຽກຮ9ອງເອ@າຄ/າຊ@ດເຊFຍທາງແພ/ງ ແລະ 

ຂະບວນການທາງແພ/ງນH ສາມາດເຮ(ດພ9ອມກ(ບການດ&າເນFນຄະດFອາຍາ. ໂດຍສະເພາະໃນປF 2019, ເຈWາໜ9າຢS/
ບາງແຂວງພາກເໜRອ ແລະ ພາກໃຕ9 ແລະ ສSນກາງ ໄດ9ສ9າງບ(ນດາຂ6ນຕອນ ແລະ ບ@ດບ(ນທyກຄວາມ
ເຂWາໃຈ (MOU) ກ(ບບ(ນດາໜ/ວຍງານທ=ກ/ຽວຂ9ອງໃນປະເທດເພLອນບ9ານ ເພLອກວດກອງ ແຮງງານທ=ເດFນ
ທາງກ(ບມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ບາງກ&ລະນF ທ=ມາຈາກປະເທດຈFນ ເພLອຊອກຫາຕ@ວຊHວ(ດຂອງການຄ9າ
ມະນuດ ແລະ ສYງຕ2ເພLອສະໜອງການບ&ລiການສ&າລ(ບຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ. ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ລ(ດຖະບານຍ(ງຄ@ງ
ບ2ມFຂ6ນຕອນກວດກອງ ແລະ ສYງຕ2ດPງກ/າວ ໃນສວນຢາງພາລາ ແລະ ສວນກ9ວຍ ທ=ຊາວຕ/າງຊາດເປ(ນເຈWາ
ຂອງ,ເຂດເສດຖະກiດພiເສດ ແລະ ເຂດກ2ສ9າງທາງລ@ດໄຟ ລາວ-ຈFນ ແລະ ໂຮງງານຕ(ດຫຍiບ ລວມທ(ງການກວດລ9າງ
ສະຖານບ(ນເທFງ, ຮ9ານບາ ແລະ ຮ9ານກiນດLມ. ສານປະຊາຊ@ນສSງສuດ ສRບຕ2ອະນuຍາດໃຫ9ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍໃຫ9
ການ ຢS/T(ງຜ9າກ6ງເພLອປ@ກປ9ອງຄວາມເປ(ນສ/ວນຕ@ວ ແລະ ຮ(ບປະກ(ນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂ@າ. 
ລ(ດຖະບານໄດ9ລາຍງານວ/າ ໄດ9ສະໜອງງ@ບປະງານໃນການສYງຕ@ວກ(ບຄRນປະເທດຂອງຜS9ຖRກເຄາະ
ຮ9າຍຕ/າງປະເທດ ໃນປF 2019 ແລະ ບ2ໄດ9ໃຫ9ລາຍລະອຽດກ/ຽວກ(ບ TR ຈ&ານວນການສYງຕ@ວກ(ບດPງ
ກ/າວ.



ຮ9າຍຕ/າງປະເທດ ໃນປF 2019 ແລະ ບ2ໄດ9ໃຫ9ລາຍລະອຽດກ/ຽວກ(ບ TR ຈ&ານວນການສYງຕ@ວກ(ບດPງ
ກ/າວ.

ການປ9ອງກ(ນ

ລ(ດຖະບານໄດ9ເພ=ມທະວFຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ9ອງກ(ນການຄ9າມະນuດ. ເປ(ນຄ6ງທ&າອiດ, ລ(ດຖະບານໄດ9ລາຍ
ງານກ/ຽວກ(ບງ@ບປະມານສ&າລ(ບກiດຈະກ&າວຽກງານສະກ(ດກ6ນການຄ9າມະນuດອFງຕາມແຜນປະຕiບ(ດງານແຫ/ງ
ຊາດ ເຊiງມFການລາຍງານວ/າເພ=ມຂyນ 3 ເທYາ ເປ(ນ 300 ລ9ານກFບ (33,840 ໂດລາ) ສ&າລ(ບແຕ/ລະກະຊວງ 
ໃນໄລຍະ 2018-2019 ເຊiງລວມທ(ງການຊ/ວຍເTRອຈາກຕ/າງປະເທດ. ບ(ນດາກະຊວງສາມາດ
ສະເໜFຂ&ທyນTາຍກວ/າຈ&ານວນນHໄດ9; ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ລາຍງານຈ&ານວນງ@ບປະ
ມານວຽກງານສະກ(ດກ6ນການຄ9າມະນuດ ທ(ງໝ@ດ. ຄະນະກ&າມະການຊHນ&າລະດ(ບຊາດດ9ານການຕ9ານການຄ9າມະນuດ 
ແລະ ກອງເລຂາຕ9ານການຄ9າມະນuດ ໄດ9ປະຊuມກ(ນຢ/າງເປ(ນປ@ກກະຕi ແລະ ນ&າພາວຽກງານສະກ(ດກ6ນການຄ9າ
ມະນuດ. ດ&າລ(ດນາຍ@ກລ(ດຖະມ@ນຕFປF 2018 ກ/ຽວກ(ບການສ9າງຕ6ງຄະນະກ&າມະການຊHນ&າວຽກງານສະກ(ດກ6ນການຄ9າ
ມະນuດໂດຍປະກອບມFຕ@ວແທນຈາກTາຍພາກສ/ວນໃນຂ6ນແຂວງ ແລະ ເມRອງ ເພLອຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດກ@ດໝາຍວ/າດ9ວຍ
ການຕ9ານການຄ9າມະນuດ ສະບ(ບປF 2016 ແລະ ແຜນປະຕiບ(ດງານແຫ/ງຊາດ ແມ/ນຖRເປ(ນບSລiມະສiດ. ຜ/ານມາມ2ໆ
ນH, ລ(ດຖະບານລາຍງານວ/າ ໃນໄລຍະການລາຍງານ ທ(ງໝ@ດ 18 ແຂວງໄດ9ສ9າງຕ6ງຄະນະກ&າມະ
ການ ແລະ ມF 12 ແຂວງສາມາດສ9າງຕ6ງໃນທuກໆເມRອງ. ລ(ດຖະບານໄດ9ແຕ/ງຕ6ງພະນ(ກງານທ=ມF
ປະສ@ບການເຮ(ດວຽກກ/ຽວການຄ9າມະນuດ ເຂWາໃນຄະນະກ&າມະການ. ໃນການປະຕiບ(ດຕ@ວຈiງ, ການ
ປະສານງານລະຫວ/າງເຈWາໜ9າທ=ສSນກາງ ແລະ ຂ6ນແຂວງ ຍ(ງແມ/ນສiງທ9າທາຍ; ເຖiງຢ/າງໃດ
ກ&ຕາມ, ການປະສານງານກ(ບອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມ ດFຂZນກວ/າເກYາ ໂດຍຜ/ານການປະຊuມຝyກ
ອ@ບຮ@ມຮ/ວມກ(ນ ແລະ ກອງປະຊuມປyກສາຫາລR ແລະ ການຮ/ວມມRຕ/າງໆ ໃນລະດ(ບຊາດ ແລະ ຂ6ນ
ແຂວງ. ການຮ/ວມມRກ(ບອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມ ເຫ(ນໄດ9ຈາກຂະບວນການສ9າງແຜນງານແຫ/ງ
ຊາດໄລຍະຕ2ໄປ ແລະ ຄS/ມRການປ@ກປ9ອງຊ/ວຍເTRອ ແລະ ການສYງຕ2ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍ ແລະ ລວມທ(ງການກວດ
ກາແຮງງານທ=ກ(ບຈາກປະເທດໄທຜ/ານດ/ານຊາຍແດນພາກໃຕ9 ເຖiງແມ/ນວ/າຍ(ງຂອດຂ6ນຕ/າງໆທ=ລ(ດຖະບານວາງ
ອອກດ9ານການລາຍງານທ=ຍ(ງບ2ສະດວກ, ການຂ&ອະນuມ(ດກ/ອນສ&າລ(ບກiດຈະກ&າຕ/າງໆ ທ=ໄດ9ຂyນແຜນແລ9ວ ແລະ ຂ[
ຈ&າກ(ດຕ/າງໆໃນການຮ(ບທyນຈາກຜS9ໃຫ9ທyນສາກ@ນ. 

ບ(ນດາສLມວນຊ@ນທ=ຂyນກ(ບລ(ດຖະບານ ໄດ9ລາຍງານກ/ຽວກ(ບບ(ນດາຄະດFການຄ9າມະນuດ ແລະ ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນວຽກງານສະກ(ດກ6ນການຄ9າມະນuດ ແລະ ເຈWາໜ9າທ=ລ(ດ ທ(ງສSນກາງ ແລະ ຂ6ນແຂວງ ໄດ9ຈ(ດວຽກ
ງານໂຄສະນາເຜFຍແຜ/ເພLອສ9າງຄວາມຮ(ບຮS9ກ/ຽວກ(ບການຄ9າມະນuດ Tາຍຄ6ງ ແນໃສ/ເຂWາເຖiງຜS9ເຂWາຮ/ວມTາຍສiບພ(ນ
ຄ@ນ. ລ(ດຖະບານຍ(ງໃຫ9ທyນແກ/ກ@ນໄກສ9າງຄວາມຮ(aບຮS9ອLນໆ ເຊiງລວມມF ຄS/ມRວ/າດ9ວຍການຕ9ານການ
ທ/ອງທ/ຽວເພLອຈuດປະສ@ງມFເພດສ&າພ(ນກ(ບເດ(ກ ແລະ ຈ(ດກອງປະຊuມວ/າດ9ວຍເຄLອນຍ9າຍແຮງງານຢ/າງປອດໄພ ໃຫ9
ແກ/ເຈWາໜ9າທ=ຂ6ນເມRອງຈ&ານວນໜyງ. ກະຊວງສyກສາທiການ ແລະ ກiລາ  ໄດ9ນ&າເອ@າຫ@ວຂ[ວiຊາກ/ຽວກ(ບ
ການຄ9າມະນuດເຂWາໃນT(ກສSດໂຮງຮຽນປະຖ@ມ. ອ@ງການຈ(ດຕ6ງລ(ດຖະບານ 3 ແຫ/ງ ເຊiງລວມທ(ງ 
ສະຫະພ(ນແມ/ຍiງ ໄດ9ນ&າໃຊ9ສາຍດ/ວນ ເຊiງມFລາຍງານວ/າ ແຕ/ລະແຫ/ງມFສາຍເຂWາ 2 ສາຍຕ2ມZ ໂດຍ
ສະເລ/ຍ; ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ພະນ(ກງານສາຍດ/ວນສ/ວນTາຍ ຍ(ງບ2ສາມາດໃຫ9ການຊ/ວຍເTRອ TR 
ຕiດຕາມຢ/າງມFປະສiດທiຜ@ນ ແລະ ຄວາມຮ(ບຮS9ຂອງສາທະລະນະ ກ/ຽວກ(ບສາຍດ/ວນຍ(ງມFຈ&າກ(ດ. 



ສະເລ/ຍ; ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ພະນ(ກງານສາຍດ/ວນສ/ວນTາຍ ຍ(ງບ2ສາມາດໃຫ9ການຊ/ວຍເTRອ TR 
ຕiດຕາມຢ/າງມFປະສiດທiຜ@ນ ແລະ ຄວາມຮ(ບຮS9ຂອງສາທະລະນະ ກ/ຽວກ(ບສາຍດ/ວນຍ(ງມFຈ&າກ(ດ. 
ລ(ດຖະບານໄດ9ເລ=ມປະເມFນຜ@ນການຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດແຜນງານແຫ/ງຊາດ 2016-2020 ແລະ ພiຈະ
ລະນາຄ&າຄiດເຫ(ນຕ/າງໆ ຈາກການປyກສາຫາລRກ(ບອ@ງການຈ(ດຕ6ງທາງສ(ງຄ@ມ ສ&າລ(ບແຜນງານຊuດ
ໃໝ/ 2021-2025.ເຖiງຢ/າງໃດກ&ຕາມ, ບ@ດລາຍງານຄວາມຄRບໜ9າການຈ(ດຕ6ງປະຕiບ(ດແຜນງານຊuດ
ປະຈuບ(ນ ຍ(ງບ2ມFການເຜຍແຜ/ອອກສS/ສາທາລະນະ. 

ບ(ນດາລະບຽບການທ=ສ9າງຂyນເພLອປ9ອງກ(ນການຄ9າມະນuດ, ໃນຄວາມເປ(ນຈiງແລ9ວ ອາດຈະເພ=ມຄວາມສ/ຽງຕ2ການ
ຄ9າມະນuດໃຫ9ກ(ບແຮງງານລາວທ=ໄປເຮ(ດວຽກຢS/ຕ/າງປະເທດ. ລະບຽບການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ(ດດF
ການສ(ງຄ@ມ ຍ(ງສRບຕ2ຈ&າກ(ດປະເພດການຈ9າງງານ (ເຊPນ ອາຊFບແມ/ບ9ານ) ສ&າລ(ບແຮງງານລາວທ=ຈະໄປເຮ(ດວຽກຢS/
ຕ/າງປະເທດ ອາດຈະເປ(ນການພ(ກດ(ນໃຫ9ແຮງງານຈ&ານວນໜyງເລRອກເສ6ນທາງອອກນອກປະເທດຜ/ານຊ/ອງທາງທ=ບ2
ເປ(ນທາງການ ເຊiງເປ(ນການເພ=ມຄວາມສ/ຽງຂອງພວກເຂ@າໃນການຕ@ກເປ(ນເຫຍLອຂອງຕ@ວແທນທ=ບ2ເປ(ນທາງການ 
ແລະ ພວກຄ9າມະນuດ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ(ດດFການສ(ງຄ@ມສRບຕ2ຄu9ມຄອງຕ@ວແທນ/ບ&ລiສ(ດຈ(ດຫາງານ
ຈ&ານວນ 24 ແຫ/ງ ທ=ໄດ9ຮ(ບອະນuຍາດໃຫ9ຮ(ບ ແລະ ຈ(ດຫາງານໃຫ9ແຮງງານລາວໄປເຮ(ດວຽກຢS/ຕ/າງປະເທດ. 
ຕ@ວແທນ/ບ&ລiສ(ດຈ(ດຫາງານເTYານH ເຮ(ດໜ9າທ=ເປ(ນຜS9ເຝWາຍາມປະຕS ສ&າລ(ບຂະບວນການເຄLອນຍ9າຍແຮງງານຢ/າງ
ເປ(ນທາງການ ຢS/ລາວ. ກ@ດໝາຍຂອງລາວອະນuຍາດໃຫ9ຕ@ວແທນ/ບ&ລiສ(ດຈ(ດຫາງານ ເTYານHເກ(ບຄ/າທ&ານຽມການຈ(ດ
ຫາງານຕ/າງໆ. ບ@ດບ(ນທyກຄວາມເຂWາໃຈ (MOU) ການຮ/ວມມRດ9ານການຈ(ດຫາງານ ກ(ບລ(ດຖະບານ
ປະເທດໄທ ເຊiງຍ(ງມFຜ@ນສ(ກສiດຢS/ ໄດ9ກ&ານ@ດກ/ຽວກ(ບຂະບວນການເຄLອນຍ9າຍແຮງງານຢ/າງເປ(ນ
ທາງການ ແຕ/ຄ/າໃຊ9ຈ/າຍຍ(ງສSງTາຍສ&າລ(ບແຮງງານ (ໃຫ9ມFການເກ(ບເງiນເວລາຖRກສYງຕ@ວກ(ບ ແລະ 
ເກ(ບຄ/າອLນໆ), ສ9າງຄວາມສ(ບສ@ນ ແລະ ໃຊ9ເວລາTາຍ. ດPງນ6ນ, ຂະບວນການທ=ປະຕiະບ(ດຕາມບ@ດ
ບ(ນທyກຄວາມເຂWາໃຈ (MOU) ດPງກ/າວ ບ2ໄດ9ຢuດຢ6ງການເຄLອນຍ9າຍແຮງງານແບບບ2ເປ(ນທາງການ 
ເຖiງແມ/ນວ/າຂະບວນການຕາມ MOU ຈະນ&າໄປສS/ການໄດ9ຮ(ບເງiນຄ/າຈ9າງທ=ສSງຂZນ ແລະ ເວລາເຮ(ດ
ວຽກທ=ໜ9ອຍກວ/າກ2ຕາມ. ບ@ດສyກສາໜyງທ=ດ&າເນFນໂດຍອ@ງການຈ(ດຕ6ງສາກ@ນ ໃນປF 2018 ພ@ບວ/າ ບ(ນດາສSນຈ(ດ
ຫາງານຕ/າງໆໄດ9ສYງຕ2ຄ/າທ&ານຽມໄປຍ(ງຜS9ທ=ຈະໄປເຮ(ດວຽກ (ແຮງງານ), ແຮງງານTາຍຄ@ນຍ(ງບ2ເຂWາໃຈເນZອໃນ
ສ(ນຍາທ=ພວກເຊ(ນກ(ບບ(ນດາສSນຈ(ດຫາງານ ແລະ ນາຍຈ9າງຄ@ນໄທບາງຈ&ານວນ ຍyດໜ(ງສRເດFນທາງຂອງແຮງງານ 
ເຊiງທ(ງໝ@ດເTYານHເປ(ນການເພ=ມຄວາມສ/ຽງການຄ9າມະນuດໃຫ9ແກ/ພວກເຂ@າ. ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ຈ(ດການຝyກ
ອ@ບຮ@ມກ/ຽວກ(ບການຄ9າມະນuດ ໃຫ9ພະນ(ກງານການທSດໃນໄລຍະຂອງການລາຍງານນH ເຖiງແມ/ນວ/າໄດ9ຈ(ດ
ການຝyກອ@ບຮ@ມກ/ຽວກ(ບການແຕ/ງງານແອບແຝງ ແລະ ການຄ9າມະນuດໃຫ9ເຈWາໜ9າທ=ຢS/ປະເທດຈFນ ໃນປFກ/ອນໜ9ານH. 
ທSດແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວ(ດດFການສ(ງຄ@ມ ທ=ປະຈ&າຢS/ປະເທດໄທ ຍ(ງຄ@ງສRບຕ2ກວດກາຕiດຕາມ
ບ(ນດາສະຖານທ=ເຮ(ດວຽກ ແຕ/ວ/າ ລ(ດຖະບານບ2ໄດ9ລາຍງານວ/າ ທSດແຮງງານໄດ9ຮ(ບການຝyກອ@ບຮ@ມກ/ຽວກ(ບການ
ກ&ານ@ດຕ@ວ ແລະ ສYງຕ2ກ&ລະນFການຄ9າມະນuດ. ຄວາມສາມາດຂອງລ(ດຖະບານໃນການລ@ງທະບຽນການເກFດ ແລະ 
ອອກປZມສ&າມະໂນຄ@ວ ແລະ ເອກະສານທາງແພ/ງ ໂດຍສະເພາະຢS/ເຂດຫ/າງໄກສອກTFກ ຍ(ງມFຈ&າກ(ດ ແລະ ເຮ(ດ
ໃຫ9ເພ=ມຄວາມສ/ຽງການຄ9າມະນuດ.

ຂ[ມSນໂດຍລວມກ/ຽວກ(ບການຄ9າມະນuດ

ຕາມການລາຍງານໃນຊ/ວງໄລຍະຫ9າປFຜ/ານມາ, ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ຂSດຮFດຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ ແລະ ຊາວ
ຕ/າງດ9າວໃນປະເທດລາວ ແລະ ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ຂSດຮFດເພLອຫາຜ@ນປະໂຫຍດຈາກຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ



ຕາມການລາຍງານໃນຊ/ວງໄລຍະຫ9າປFຜ/ານມາ, ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ຂSດຮFດຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ ແລະ ຊາວ
ຕ/າງດ9າວໃນປະເທດລາວ ແລະ ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ຂSດຮFດເພLອຫາຜ@ນປະໂຫຍດຈາກຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ
ໃນຕ/າງປະເທດ. ປະເທດລາວ ແມ/ນປະເທດຕWນທາງຂອງການຄ9າມະນuດ ໂດຍສະເພາະແມ/ນກ(ບ 
ປະເທດໄທ ແລະ ຈFນ ລວມທ(ງຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ. ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ສະແຫວງຫາຜ@ນປະໂຫຍ
ດຈາກຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວຈ&ານວນTວງTາຍ ໂດຍສະເພາະແມ/ນແມ/ຍiງ ແລະ ເດ(ກຍiງ ໃນເວລາທ=ພວກ
ເຂ@າຢS/ໃນປະເທດໄທ ເຊiງໃນນ6ນລວມມFທ(ງການບ(ງຄ(ບໃຫ9ຂາຍບ&ລiການທາງເພດ ແລະ ຖRກນ&າໃຊ9ເປ(ນແຮງງານບ(ງຄ(ບ
ໃນເຮRອນ, ໂຮງງານ TR ໃນຂ@ງເຂດວຽກງານກະສiກ&າ ແລະ ບາງກ&ລະນF ຖRກຂາຍເພLອໄປເປ(ນເຈWາສາວທ=ປະເທດຈFນ 

ແລະ ຖRກສYງຕ2ເຂWາສS/ຂະບວນການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດທາງເພດ TR ຖRກບ(ງຄ(ບໃຫ9ເປ(ນຂ9າທາດຮ(ບໃຊ9ໃນເຮRອນ. 
ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ສະແຫວງຫາຜ@ນປະໂຫຍດຈາກຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນເພດຊາຍ ແລະ ເດ(ກຊາຍຄ@ນລາວໂດຍ
ນ&າໃຊ9ເປ(ນແຮງງານບ(ງຄ(ບໃນວຽກງານປະມ@ງໃນປະເທດໄທ ລວມທ(ງຂ@ງເຂດວຽກງານກ2ສ9າງ ແລະ ອuດສາຫະກ&າ
ການກະເສດ. ລາຍງານວ/າມFເຈWາໜ9າທ=ທ9ອງຖiນຈ&ານວນໜyງມFສ/ວນຮ/ວມໃນການສ9າງຊ/ອງວ/າງໃຫ9ຂະບວນການຄ9າ
ມະນuດໂດຍການຮ(ບເອ@າຄ/າຈ9າງເພLອອ&ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ9ແກ/ການຂ9າມແດນຂອງພວກເດ(ກຍiງເພLອເດFນທາງ

ໄປປະເທດຈFນ. 

ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ/ນມາຈາກພາກໃຕ9ຂອງປະເທດ ສ/ວນໃຫຍ/ມ(ກຈະເດFນທາງໄປຕ/າງ
ປະເທດເພLອຊອກຫາໂອກາດ ເຊiງພວກເຂ@າໄດ9ຖRກພວກຄ9າມະນuດຂSດຮFດທາງດ9ານແຮງງານ TR ທາງເພດໃນປະເທດ
ປາຍທາງ. ຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຈ&ານວນໜyງໄດ9ມFການເຄLອນຍ9າຍຂ9າມແດນດ9ວຍຄວາມຊ/ວຍເTRອຂອງນາຍໜ9າທ=
ຖRກຕ9ອງຕາມກ@ດໝາຍ ແລະ ບ2ຖRກກ@ດໝາຍ ເຊiງຮຽກຄ/າທ&ານຽມຈາກພວກເຂ@າ, ໃນຂະນະທ=ຜS9ອLນໆໄດ9ຂ9າມແດນ
ດ9ວຍຕ@ນເອງຜ/ານດ/ານຊາຍແດນທາງການຂອງລາວ ຈ&ານວນ 101 ແຫ/ງ ໂດຍນ&າໃຊ9ເອກະສານເດFນທາງຢ/າງຖRກ
ຕ9ອງ. ດ/ານຊາຍແດນTາຍແຫ/ງຂອງລາວໄດ9ຖRກບ&ລiຫານຈ(ດການ ແລະ ຄu9ມຄອງໂດຍເຈWາໜ9າທ=ກວດຄ@ນເຂWາ-ອອກ
ເມRອງຂ6ນແຂວງ TR ເມRອງ ເຊiງໄດ9ຜ/ານການອ@ບຮ@ມຢ/າງເປ(ນທາງການທ=ໜ9ອຍກ/ວາ  ແລະ ມFເວລາປະຕiບ(ດງານທ= 
ຈ&າກ(ດກ/ວາ ຈyງເຮ(ດໃຫ9ດ/ານຊາຍແດນເTYານHກາຍເປ(ນຈuດຜ/ານທ=ງ/າຍດາຍສ&າລ(ບພວກຄ9າມະນuດ ເພLອກະທ&າການ
ຕ/າງໆເພLອອ&ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ/ແກ/ການເຄLອນຍ9າຍຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນຄ@ນລາວເຂWາໄປຍ(ງປະເທດເພLອນ

ບ9ານ. ບuກຄ@ນທ=ສະໜອງການບ&ລiການຂ@ນສYງໃກ9ຊາຍແດນປະເທດໄທ ໄດ9ອ&ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ(ດວາງຜS9
ເຄLອນຍ9າຍຖiນຖານເພLອວ(ດຖuປະສ@ງທາງທuລະກiດ ໃຫ9ເຂWາສS/ຂະບວນການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດແຮງງານ TR 
ທາງເພດໃນປະເທດໄທ. ພວກຄ9າມະນuດທ=ເປ(ນຄ@ນຕ/າງປະເທດໄດ9ມFການຮ/ວມມRກ(ບພ2ຄ9າຄ@ນກາງຄ@ນລາວໃນທ9ອງຖiນ
TາຍຂyນເພLອ ອ&ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ9ແກ/ການຄ9າມະນuດ. ບາງຄ6ງຄາວຄ@ນຂ(ບລ@ດກ2ໄດ9ມFການຂ(ດຂວາງແຮງງານ
ເຄLອນຍ9າຍໃນເວລາທ=ພວກເຂ@າຈະກ(ບຄRນປະເທດລາວ ແລະ ຍ(ງອ&ານວຍຄວາມສະດວກໃນການນ&າພາພວກເຂ@າກ(ບ
ຄRນສS/ການຖRກຄ9າມະນuດນ&າອFກ. ຜS9ຄ9າມະນuດໃນຊ@ນນະບ@ດ ມ(ກຈະຕ@ວະຍ@ວະຄ@ນຮS9ຈ(ກ ແລະ ຍາດພ=ນ9ອງ ໂດຍສ(ນຍາ
ວ/າຈະຊອກຫາວຽກເຮ(ດງານທ&?ທ=ຖRກກ@ດໝາຍໃນປະເທດເພLອນບ9ານ, T(ງຈາກນ6ນກ2ບ(ງຄ(ບໃຊ9ແຮງງານ TR ບ(ງຄ(ບ
ໃຫ9ຂາຍບ&ລiການທາງເພດ. ໂດຍສະເພາະເດ(ກນ9ອຍຊ@ນນະບ@ດທuກຍາກ ແຮງມFຄວາມສ/ຽງTາຍ. 
ນ(ກຮຽນສ/ວນໃຫຍ/ບ2ມFແຮງຈSງໃຈເພLອສRບຕ2ການສyກສາ ໂດຍສະເພາະຍ9ອນວ/າອາຍuທ=ສາມາດເຮ(ດ
ວຽກຖRກຕ9ອງຕາມກ@ດໝາຍແມ/ນ 14 ປF ແລະ ການຕ@ວະຍ@ວະກ/ຽວກ(ບການໄດ9ຮ(ບຄ/າແຮງງານທ=Tາຍກວ/າ ຢS/

ຕ/າງປະເທດ.

ໂດຍການກ&າກ(ບດSແລທ=ບ2ພຽງພ&ຈາກເຈWາໜ9າທ=ໃນທ9ອງຖiນ, ບ(ນດາແຮງງານຕ/າງປະເທດ ແລະ ລາວ ພາຍໃນ TR ຢS/
ໃກ9ສວນກະສiກ&າ, ເຂດໂຄງການສ9າງເສ6ນທາງລ@ດໄຟ ແລະ ເຂດເສດຖະກiດພiເສດ ມFຄວາມສ/ຽງທ=ຈະຖRກນ&າໃຊ9ເປ(ນ
ແຮງງານບ(ງຄ(ບ ແລະ ຂSດຮFດທາງເພດ. ມFລາຍງານວ/າ ເຂດເສດຖະກiດພiເສດບ2ເຕນມFສະຖານປະກອບ
ການການຄ9າປະເວນFເພ=ມຂyນ. ມFລາຍງານວ/າ ມFຄ@ນພະມ9າຈ&ານວນໜyງທ=ເຮ(ດວຽກໃນຮSບແບບຜS9ໃຊ9ແຮງງານ TR 



ແຮງງານບ(ງຄ(ບ ແລະ ຂSດຮFດທາງເພດ. ມFລາຍງານວ/າ ເຂດເສດຖະກiດພiເສດບ2ເຕນມFສະຖານປະກອບ
ການການຄ9າປະເວນFເພ=ມຂyນ. ມFລາຍງານວ/າ ມFຄ@ນພະມ9າຈ&ານວນໜyງທ=ເຮ(ດວຽກໃນຮSບແບບຜS9ໃຊ9ແຮງງານ TR 
ມFສ/ວນຮ/ວມໃນການຄ9າປະເວນFໃນບ&ລiເວນໃກ9ກ(ບພZນທ=ສ/ວນທ=ເປ(ນຂອງລາວໃນບ&ລiເວນ “ສາມT/ຽມຄ&າ” -  ເປ(ນພZນທ=
ທາງພSມFສາດທ=ຖRກສ9າງເຄLອງໝາຍໂດຍຈuດຕ(ດກ(ນຂອງຊາຍແດນລະຫ/ວາງສາມປະເທດລາວ, ພະມ9າ ແລະ ໄທ -  
ພວກເຂ@າເTYານ6ນອາດຈະເປ(ນຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍຂອງການຄ9າມະນuດ. ພວກຄ9າມະນuດໄດ9ຂSດຮFດຜS9ຖRກເຄາະຮ9າຍທ=ເປ(ນ
ຜS9ຍiງ ແລະ ເດ(ກຍiງຄ@ນຫວຽດນາມ, ຈFນ ແລະ ລາວ ຜ/ານຮSບແບບການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດທາງເພດໃນບ(ນດາ
ຕ@ວເມRອງໃຫຍ/ຕ/າງໆ ແລະ ໃນເຂດພZນທ=ໃກ9ຊາຍແດນ, ບ/ອນTiນການພະນ(ນ (ຄາຊiໂນ) ແລະ ເຂດເສດຖະກiດພiເສດ 
ໂດຍສະເພາະແມ/ນເຂດພZນທ=ທ=ມFການລ@ງທyນຢ/າງTວງTາຍຂອງນ(ກທuລະກiດຈFນ, ມFລາຍງານວ/າເຂດພZນທ=ເTYານH
ສາມາດຕອບສະໜອງຕ2ຄວາມຕ9ອງການຂອງນ(ກທ/ອງທ/ຽວຊາວອາຊF ແລະ ບ(ນດາແຮງງານເຄLອນຍ9າຍ. ອ@ງການ
ຈ(ດຕ6ງທ=ບ2ຂyນກ(ບລ(ດຖະບານຈ&ານວນໜyງໄດ9ຄາດຄະເນວ/າ ມF 13,000 ຄ@ນທ=ຄ9າປະເວນFໃນສະຖານປະກອບການຂອງ
ລາວ ແລະ ພວກເຂ@າເTYານHມFຄວາມເປ(ນໄປໄດ9ທ=ຈະຕ@ກຢS/ໃນຄວາມສ/ຽງຂອງການຄ9າມະນuດເພLອການຂSດຮFດທາງ
ເພດ, ໃນນHຄາດວ/າມFຈ&ານວນສາມເທYາຂອງຕ@ວເລກຂ9າງເທiງນH ທ=ກ&າລ(ງປະກອບການຄ9າປະເວນFໃນຮSບແບບ
ອiດສະTະໃນທYວປະເທດ. ລາຍງານລະບuໄວ9ວ/ານ(ກທ/ອງທ/ຽວຈາກປະເທດອ(ງກiດ, ອ@ດສະຕາລF ແລະ ອາເມລiກາ ໄດ9
ເດFນທາງເຂWາມາປະເທດລາວ ເພLອສະແຫວງຫາຜ@ນປະໂຫຍດຈາກເດ(ກຜS9ທ=ຖRກເຄາະຮ9າຍຈາກການຄ9າມະນuດ ເພLອ
ການຂSດຮFດທາງເພດຕ2ເດ(ກ. 


