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ສປປ ລາວ (ລໍາດບັ 2 “Tier 2”) 

ລດັຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຕາມມາດຖານຂັ ັ້ນຕໍ່ າສຸດໃນການລບຶລ ັ້າງຂະບວນ
ການຄ ັ້າມະນຸດເທ ່ ອ ແຕ່ເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ລດັຖະບານມຄີວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະແກ ັ້ໄຂບນັຫານີ ັ້ ຢ່າງຈງິຈງັ. ລດັຖະບານລາວ
ໄດ ັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫນັວ່າ ໂດຍລວມແລ ັ້ວມຄີວາມຄ ບຫນ ັ້າຫລາຍດ ັ້ານ ເມ ່ ອທຽບກບັໄລຍະການລາຍງານ ຄັ ັ້ງກ່ອນໜັ້ານີ ັ້. 
ດັ່ ງນັ ັ້ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ຈ ່ ງຖ ກປບັຂຶ ັ້ນໃຫ ັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 02 ຫ   (TIER 2). ບນັດາຜນົງານດັ່ ງກ່າວ ລວມມ ີການສ ບສວນ-
ສອບສວນຄະດຄີ ັ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ ຄັ ັ້ງທໍາອດິ ໂດຍຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍແມ່ນຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະ ມກີານໃສ່ໂທດ
ຄັ ັ້ງທໍາອດິ ສໍາລບັຄະດຄີ ັ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ. ນອກຈາກນີ ັ້, ລດັຖະບານໄດ ັ້ເພີ່ ມງບົປະມານເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກໍາຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າມະນຸດ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຫ າຍສມົຄວນ 
ແລະ ຍງັມກີານຮ່ວມມ ກບັຂະແໜງການຢ່າງແຫນ ັ້ນແຟັ້ນ ກບັພາຍໃນຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ລວມທງັ ກບັພາກ
ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ຫລາຍຂຶ ັ້ນ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍ່ ຍງັມຫີລາຍຂງົເຂດ ທີ່ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຕ ່ ມ. ເຖງິ
ວ່າລດັຖະບານ ຈະສ ັ້າງຄ ່ ມ  ການປກົປັ້ອງຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ, ແຕ່ຫນ ັ້າເສຍດາຍ ທີ່ ຄ ່ ມ  ດັ່ ງກ່າວ
ຍງັທນັບ່ໍໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັນໍາໃຊ ັ້ເທ ່ ອ ໃນໄລຍະທີ່ ເກບັຂໍ ັ້ມ ນເຮດັບດົລາຍງານ. ລດັຖະບານ ຍງັຄງົສ ບຕໍ່ ພບົຄວາມ
ທັ້າທາຍໃນການກໍານດົຕວົຜ ັ້ທີ່ ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍສໍາລບັການຄ ັ້າມະນຸດທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນພາຍໃນປະເທດ ທງັທີ່ ເປນັຄນົລາວ ແລະ 
ຄນົຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ສວນກະສກິໍາ ແລະ ໃນບນັດາໂຄງການພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ຍງັເປນັບ່ອນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຫລາຍຂຶ ັ້່ ນ. ນອກຈາກນີ ັ້, ການໃຫັ້ບໍລກິານ ແລະ ປກົປັ້ອງຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່
ເປນັຜ ັ້ຊາຍ ຍງັເຫນັວ່າ ບ່ໍທນັພຽງພໍ. ສຸດທ ັ້າຍ, ລດັຖະບານລາວ ຍງັສ ບຕໍ່  ຫ ັ້າມແຮງງານເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍ ບ່ໍໃຫ ັ້ປະກອບ
ອາຊບີບາງປະເພດ ເຊັ່ ນ ວຽກທີ່ ຕ ັ້ອງການທກັສະສະເພາະ ເຊິ່ ງການຈາໍກດັນີ ັ້ີ້໊ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມສ່ຽງຄ  ມແີຮງງານບາງ
ຄນົ ເລ ອກທີ່  ຈະຫລບົຫລກີ ແລະ ໃຊ ັ້ຊ່ອງທາງທີ່ ບ່ໍເປນັທາງການ ແທນ, ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ພວກເຂາົ ສາມາດຕກົເປນັ
ເຫຍ ່ ອຂອງພວກບໍລສິດັຈດັຫາງານທີ່ ບ່ໍຖ ກກດົຫມາຍ ແລະ ພວກຄ ັ້າມະນຸດ ໄດ ັ້.  

ຂໍ ັ້ແນະນາໍທີ່ ເປນັບ ລມິະສດິ: 

ສ ບຕໍ່ ເພີ່ ມທະວກີານເຜຍີແຜ່, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ຝກຶອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ບນັດາເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຕໍາຫ ວດ ແລະ ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຊາຍ
ແດນ ກ່ຽວກບັບດົແນະນໍາການປກົປັ້ອງຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ, ໂດຍເນັ ັ້ນໜກັໃສ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງ

ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. • ເພີ່ ມທະວ ີວທິກີານກ ານດົຕວົຜ ັ້ທີ່ ຖ ກຄ ັ້າມະນຸດ ໃນບນັດາກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ, ໃນນີ ັ້ ລວມ
ທງັ ແຮງງານຕ່າງດ ັ້າວ, ທີ່ ກວມເອາົ ແຮງງານເກາົຫ ເີໜ ອ ແລະ ແຮງງານລາວ ທີ່ ກໍາລງັເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດໂຄງການຂະ

ໜາດໃຫຍ່ກ່ຽວກບັພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະສກິໍາ ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ກບັຄ ນມາຈາກການໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ, 
ຜ ັ້ຍງິຕ່າງດ ັ້າວ ແລະ ຜ ັ້ຍງິລາວ ທີ່ ຄ ັ້າປະເວນພີາຍໃນປະເທດ. • ສ ບຕໍ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັເຈົ ັ້ ັ້າຫນ ັ້າທີ່  ໃນການ
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ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ, ສ ັ້າງຄວາມເປນັລະບຽບ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການຂ ັ້າມຊາຍແດນໃນເຂດພ ັ້ນທີ່ ຫ່າງໄກ
ສອກຫລກີ ຢ່າງຮດັກຸມ ເພາະນີ ັ້ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ ຖ ກນໍາໃຊ ັ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍແຮງງານລາວ ທີ່ ກບັຈາກການໄປ
ເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າຫນ ັ້າທີ່  ສາມາດດໍາເນນີການກໍານດົຕວົຜ ັ້ຖ ກຄ ັ້າມະນຸດໃນບນັດາກຸ່ມຄນົດັ່ ງກ່າວ. 
• ສ ບຕໍ່ ຝກຶອບົຮມົໃຫ ັ້ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍທງັໃນຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງຖິ່ ນກ່ຽວກບັປະມວນກດົໝາຍອາຍາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັປບັປຸງ ເພ ່ ອເສມີສ ັ້າງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົໃນການສ ບສວນ, ດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ຕດັສນິ
ລງົໂທດພວກຄັ້າມະນຸດ ລວມທງັບນັດາເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຜ ັ້ສມົຮ ັ້ຮ່ວມຄດິ ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຂົ ັ້າມາເພ ່ ອຈດຸປະສງົແບບ
ຊອກມເີພດສໍາພນັກບັເດກັ. • ເພີ່ ມທະວກີານສ ບສວນ, ດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ລງົໂທດໃນຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດ. • ສ ບຕໍ່
ຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ເພ ່ ອປບັປຸງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດ 
ຫ ງັປີ 2020, ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ ສງັເກດແນວໂນ ັ້ມທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຄ ັ້າມະນຸດ. • ສ ບຕໍ່ ບຸກບ ນ 
ແລະ ລງົທນຶຕ ່ ມໃສ່ໃນການບໍລກິານ ແລະ ໃຫ ັ້ຊ່ວຍເຫ  ອຜ ັ້ທີ່ ຕກົເປນັເຫຍ ່ ອ, ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລກິານເຫ ົ່ ານັ ັ້ນໄປ
ສ ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັເພດຊາຍ. • ຢຸດຕຂໍິ ັ້ກໍານດົທີ່ ວ່າ ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຜ ັ້ທີ່ ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຂໍການຊດົເຊຍີຢ່າງເປນັທາງການ
ເທົ່ ານັ ັ້ນ ພວກເຂາົຈ ່ ງຈະໄດ ັ້ຮບັຄ່າຊດົເຊຍີຈາກພວກຄັ້າມະນຸດທີ່ ກະທໍາຕໍ່ ພວກເຂາົ. • ສ ບຕໍ່ ປບັປຸງການເກບັກໍາຂໍ ັ້ມ ນ
ກ່ຽວກບັບນັດາກດິຈະກໍາສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດຂອງລດັຖະບານ, ລວມທງັລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະ
ຄະດ ີແລະ ຈດັສນັທາງດ ັ້ານງບົປະມານ, ໂດຍໃຫັ້ສາມາດແບ່ງປນັຂໍ ັ້ມ ນເຫ ົ່ ານັ ັ້ນກບັບນັດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັພາກລດັ. • ຫ ຸດຜ່ອນຂໍ ັ້ຫຍ ັ້ງຍາກ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານ
ຢ່າງເປນັທາງການ ເຊິ່ ງລວມທງັ ຍກົເລກີຂໍ ັ້ຫ ັ້າມປະຈບຸນັ ທີ່ ບ່ໍໃຫ ັ້ແຮງງານລາວເຮດັອາຊບີແມ່ບ ັ້ານ ແລະ ຍກົເວັ ັ້ນການ
ເກບັຄ່າທໍານຽມຊອກວຽກ ທີ່ ຜ ັ້ອອກແຮງງານຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຈ່າຍ. • ເສມີສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກບັບນັດາສະຖານທ ດ, ກງົ
ສ ນໃນຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດລະບຸຕວົໃນເບ ັ້ອງຕົ ັ້ນ ແລະ ໃຫ ັ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອແກ່ຄນົລາວຜ ັ້ທີ່ ຕກົເປນັເຫຍ ່ ອ ຫ   
ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການຄ ັ້າມະນຸດ ຈາກການຂ ດຮດີທາງເພດ ແລະ ແຮງງານ. 

ການດໍາເນນີຄະດ ີ

ລດັຖະບານມຜີນົງານຫລາຍຂ ັ້ນພໍສມົຄວນໃນການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍ. ໃນເດ ອນພະຈກິ 2018, ລດັຖະບານໄດ ັ້

ປະກາດນໍາໃຊ ັ້ປະມວນກດົໝາຍອາຍາສະບບັປບັປຸງໃໝ່ ເຊິ່ ງມຜີນົສກັສດິໃນປີ 2019. ມາດຕາ 215 ຂອງປະມວນ
ກດົໝາຍອາຍາປີ 2018 ໄດ ັ້ກໍານດົການຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອການຂ ດຮດີທາງເພດ ແລະ ການຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອການຂ ດຮດີແຮງ
ງານໃຫັ້ເປນັການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ແລະ ໄດ ັ້ເພີ່ ມການໃສ່ໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບຜ ັ້ກະທໍາຜດິ ເປນັ 5 ຫາ 15 ປີ 
ແລະ ໂທດປບັໄໝແຕ່ 10 ລ ັ້ານ ຫາ 100 ລ ັ້ານກບີ (1,130 ຫາ 11,28 ໂດລາ); ຖັ້າວ່າການກະທໍາຜດິຫາກມຜີ ັ້ຖ ກເຄາະ
ຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັເດກັ, ໂທດປບັໄໝແມ່ນຍິ່ ງເພີ່ ມເປນັ 100 ລ ັ້ານ ຫາ 500 ລ ັ້ານກບີ (11,280 ຫາ 56,400 ໂດລາ). ການ
ວາງໂທດດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຖ ວ່າມຄີວາມເຂັ ັ້ມງວດພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ ກບັຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອຂ ດຮດີທາງເພດ 
ແມ່ນຖ ວ່າທຽບເທົ່ າກບັການວາງໂທດຕໍ່ ກບັການກະທໍາອາຊະຍາກໍາຮ ັ້າຍແຮງອ ່ ນໆ ເຊັ່ ນ ຄະດຂີົ່ ມຂ ນ.  
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ໃນປີ 2019, ກມົຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ (ATD) ທີ່ ນອນຢ ່ ໃນກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ລາຍງານວ່າ ມກີານ
ສ ບສວນ 32 ກໍລະນທີີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຄ ັ້າມະນຸດ (ມ ີ39 ກໍລະນໃີນປີ 2018), ສົ່ ງຜນົໃຫ ັ້ມກີານເປີດການສ ບສວນ
ຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດຈາໍນວນ 14 ຄະດ ີ(ມ ີ26 ຄະດ ີໃນປີ 2018). ໃນຊ່ວງທ ັ້າຍປີ, ຍງັຄງົມກີານສ ບສວນ 12 ກໍລະນີ

ທີ່ ກໍາລງັຖ ກດໍາເນນີການ (ມ ີ18 ກໍລະນໃີນປີ 2018). 2 ກໍລະນທີີ່ ກໍາລງັຖ ກດໍາເນນີຄະດກີບັ ຜ ັ້ຖ ກຫາຄ ັ້າມະນຸດ 5 
ຄນົ ທີ່ ໄດ ັ້ສະແຫວງຜນົປະໂຫຍດກບັ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຄນົຫວຽດນາມ 10 ຄນົ—ຖ ວ່າເປນັຄັ ັ້ງທໍາອດິ ທີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້

ມກີານສ ບສວນກໍລະນຄີ ັ້າມະນຸດ ທີ່ ມຜີ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍເປນັຊາວຕ່າງຊາດ ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ດໍາເນນີການ
ຕາມກດົໝາຍຕໍ່ ກບັຜ ັ້ຖ ກສງົໄສຄ ັ້າມະນຸດຈາໍນວນ 25 ຄນົ ໃນ 14 ຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດ, ເຊິ່ ງເຫນັວ່າ ມຫີລາຍຂ ັ້ນເມ ່ ອ
ທຽບກບັ ປີ 2018 ທີ່ ມ ີ12 ຄະດ.ີ ລດັຖະບານຍງັໄດ ັ້ຕດັສນິການກະທໍາຜດິຕໍ່ ກບັຜ ັ້ຄ ັ້າມະນຸດຈາໍນວນ 18 ຄນົ ໃນ 12 
ຄະດ ີ(10 ຄະດຄີ ັ້າມະນຸດ ແລະ 2 ຄະດຂີ ດຮດີແຮງງານ ໂດຍມຜີ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທງັຫມດົ 33 ຄນົ ເຊິ່ ງໃນນັ ັ້ນ ມ ີ10 
ຄນົ ທີ່ ເປນັເດກັຕໍ່ າກວ່າ 18 ປີ), ທຽບກບັປີ 2018 ທມີກີານຕດັສນິການກະທໍາຜດິຕໍ່ ກບັຜ ັ້ຄ ັ້າມະນຸດຈາໍນວນ 27 ຄນົ 

ໃນ 11 ຄະດ.ີ ນີ ັ້ຖ ວ່າເປັນຄັ ັ້ງທໍາອດິ ທີ່ ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຕດັສນິລງົໂທດຄະດກີານຂ ດຮດີທາງເພດພາຍໃນປະເທດ. ສານ
ໄດ ັ້ຕດັສນິວາງໂທດຕດັອດິສະຫ ະພາບຕໍ່ ພວກຄ ັ້າມະນຸດ ເຊິ່ ງມໂີທດຕັ ັ້ງແຕ່ 2 ປີ 6 ເດ ອນ ຫາ 18 ປີ ແລະ ໂທດປບັໄ
ໝແມ່ນເລີ ັ້ມແຕ່ 5 ລ ັ້ານ ຫາ 120 ລ ັ້ານ (560 ຫາ 13,540 ໂດລາ). ສານຍງັໄດ ັ້ອອກຄໍາສັ່ ງຍດຶຊບັສນິ ຈາໍນວນ 
113.54 ລ ັ້ານກບີ (12,810 ໂດລາ) ແລະ 20,600 ຫຍວນ (2,960 ໂດລາ) ຈາກພວກຄັ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ ັ້ມອບເງນິ
ຊດົເຊຍີໃຫ ັ້ແກ່ຜ ັ້ທີ່ ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍໃນ 6 ຄະດ ີໃນໄລຍະປີ 2019 ເປັນຈາໍນວນເງນິ 281 ລ ັ້ານ (31,700 ໂດລາ). ໃນປີ
ນີ ັ້, ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັການດໍາເນນີຄະດຕີໍ່ ກບັຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ ມສ່ີວນກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການທ່ອງທ່ຽວເພ ່ ອ
ມເີພດສໍາພນັກບັເດກັ.  

ບນັດາເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ສ ບຕໍ່ ພດັທະນາບນັດາຄ ່ ມ  ຄຸ ັ້ມຄອງຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຢ່າງລງົເລກິໃຫ ັ້ແກ່ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່

ບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍ ລວມທງັໃນລະດບັຂັ ັ້ນແຂວງ, ສະໜອງງບົປະມານໂດຍກງົໃຫ ັ້ແກ່ການຝກຶອບົຮມົເຫ ົ່ ານີ ັ້ ແລະ ໃນ
ຂະນະດຽວກນັກໍ່ ຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ. ລດັຖະບານໄດ ັ້ຮ່ວມມ ກບັ ປະເທດຈນີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ອງີ
ຕາມສນັຍາສອງຝ່າຍທີ່ ມຢີ ່  ກ່ຽວກບັການແບ່ງປນັຂໍ ັ້ມ ນ, ການສ ບສວນຄະດ ີແລະ ການລງົໂທດ. ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ, ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ ັ້ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກນັຊ່ວຍເຫລ ອກຸ່ມຜຸ ັ້
ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາ່່ກການຂ ດຮດີທາງເພດ ຢ ່  ສ ປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກປະເທດໄທ, 
ລດັຖະບານ ສາມາດຈບັກຸມ ແລະ ໃສ່ໂທດນາຍໜັ້າຄນົລາວ ໃນຄະດຄີ ັ້າມະນຸດຂ ດຮດີແຮງງານລາວ ແລະ ໃຫ ັ້ມກີານ
ມອບເງນິຊດົເຊຍແກ່ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍດັ່ ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ ັ້, ມຫີ າຍແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ທີ່ ມບີດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ 
(MOUs) ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ  ກບັ ຝ່າຍປະເທດໄທ. ໃນບາງເຂດ ຍງັມລີາຍງານວ່າ ເຫນັເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຂັ ັ້ນນ ັ້ອຍ
ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍງັຮບັສນິບນົຈາກຜ ັ້ກະທໍາຜດິໃນການຄ ັ້າມະນຸດ ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດຄນົເຂົ ັ້າ-ອອກ
ເມ ອງ ແລະ ການຂນົສົ່ ງເດກັຍງິ ໄປ ສປ ຈນີ, ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານລາວ ບ່ໍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຂໍ ັ້ມ ນໃນບດົລາຍງານ ວ່າ
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ມດໍີາເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ, ດໍາເນນີຄະດ,ີ ລງົໂທດຕໍ່ ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່  ທີ່ ກະທໍາຄວາມຜດິໃນການສມົຮ ັ້ຮ່ວມຄດິຄະດີ
ການຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ຄະດອີ ່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຄ ັ້າມະນຸດໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ. 

ການປກົປັ້ອງ 

ລດັຖະບານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກການປກົປັ້ອງຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ ໄດ ັ້ດສີມົຄວນ.  ໂດຍມກີານປກຶສາຫາລ ກບັບນັດາອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຢ່າງຄກັແນ່, ລດັຖະບານ ສ ັ້າງຄ ່ ມ  ການປກົປັ້ອງຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ 
ການສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ມລີະບບົຂັ ັ້ນຕອນປກົປັ້ອງແບບເປນັເອກະພາບ ສໍາລບັວຽກສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ 
ແລະ ເພ ່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງການບໍລກິານ ແລະ ໃຫ ັ້ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍໄດ ັ້ຮບັຄວາມຍຸຕທໍິາ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ລດັຖະບານຍງັບ່ໍທນັໄດ ັ້ອະນຸມດັຄ ່ ມ  ດັ່ ງກ່າວ ໃນໄລຍະທີ່ ເຮດັບດົລາຍງານປີນີ ັ້. ກມົຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ (ATD), ຕໍາ
ຫ ວດ ແລະ ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຊາຍແດນ ປະຈາໍການຢ ່ ຕາມພ ັ້ນທີ່ /ຊຸມຊນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ສ ບຕໍ່ ນໍາໃຊ ັ້ຄ ່ ມ  ການກໍານດົຕວົທີ່ ມໃີນ
ປະຈບຸນັ. ລດັຖະບານໄດ ັ້ເພີ່ ມມາດຕະການກາໍນດົຕວົຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍພາຍໃນ ສປປລາວ ແລະ ບນັດາແຮງງານທີ່ ກບັ
ຄ ນປະເທດ ແລະ ສົ່ ງຕໍ່  ແລະ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫລ ອແກ່ພວກເຂາົ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ,  ການຂາດວທິກີານກໍານດົຕວົ 
ແລະ ການສົ່ ງຕໍ່ ຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີຍງັເປນັອຸປະສກັຕໍ່ ການຕໍ່ ສ ັ້ກບັການຄ ັ້າມະນຸດ. ໃນປະຈບຸນັ, ກມົຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ 
(ATD) ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແມ່ນອງົການດຽວ ທີ່ ສາມາດກໍານດົຕວົຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍການຄ ັ້າມະນຸດໄດ ັ້. ແຕ່ໃນການປະຕບິດັ
ຕວົຈງິ, ຕໍາຫ ວດຂັ ັ້ນແຂວງ, ຕໍາຫ ວດ ຕ.ມ. , ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິ (LWU), ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່

ບ່ໍຂຶ ັ້ນກບັລດັຖະບານ (NGO) ກໍ່ ສາມາດກໍານດົຕວົ ແລະ ລາຍງານກໍລະນຕ່ີາງໆເຖງິ ກມົຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ (ATD) 
ໄດ ັ້. ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ, ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ການທ ດຂອງລາວ ມຫີນ ັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບກໍານດົຕວົ ແລະ ລາຍງານກໍລະນຕ່ີາງໆເຖງິ 
ATD ຫ   ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ໃນບດົລາຍງານໄດ ັ້ເວົ ັ້າວ່າ ບນັດາເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ການທ ດ ສ ບຕໍ່ ນໍາໃຊ ັ້ຄ ່ ມ  ກໍານດົຕວົຢ່າງ
ເປນັປະຈາໍ. ເຖງີຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກມົຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ (ATD) ອາດບ່ໍໄດ ັ້ນບັ ຫ   ຕດິຕາມຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ປະຕເິສດ
ການຊ່ວຍເຫ  ອຢ່າງເປນັທາງການ. ບນັດາເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຢ ່ ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ຍງັເຮດັໜັ້າທີ່  ເປນັຜ ັ້ກໍານດົຕວົຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ
ຄນົລາວຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ເປນັສ່ວນໃຫຍ່.  

ເຊັ່ ນດຽວກບັປີ 2018, ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ັ້ລາຍງານກ່ຽວກບັຕວົເລກທີ່ ຈະແຈ ັ້ງຂອງຜ ັ້ເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ໄດ ັ້ຖ ກກໍານດົຕວົ ( 

86 ຄນົ ໃນປີ 2017). ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດ ັ້ລາຍງານວ່າ ໄດ ັ້ຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ ໃຫ ັ້ທີ່ ພກັ

ອາໄສແກ່ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການຄ ັ້າມະນຸດຈາໍນວນ 39 ຄນົ ໃນລະຫ່ວາງປີ 2019 (52 ຄນົ ໃນປີ 2018). ຈາກຈາໍ
ນວນຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ  39 ຄນົ, 35 ເປນັຍງິ, 4 ຊາຍ, ຜ ັ້ທີ່ ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການຂ ດຮດີທາງເພດ ຈາໍນວນ 34 
ຄນົ  ແລະ ຜ ັ້ທີ່ ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການຂ ດຮດີແຮງງານ ມຈີາໍນວນ 5 ຄນົ. ຜ ັ້ສງັເກດການລາຍງານວ່າສ ນພກັເຊາົ
ຊົ່ ວຄາວທີ່ ບ່ໍຂ ັ້ນກບັລດັຖະບານ ຍງັຊ່ວຍເຫ  ອຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍອກີ ຈາໍນວນ 9 ຄນົ ເຊິ່ ງໃນຈາໍນວນນີ ັ້ 6 ຄນົແມ່ນແມ່ຍງິ 
ແລະ 3 ຄນົ ແມ່ນຜ ັ້ຊາຍ ເຊິ່ ງອາດແມ່ນ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການຂ ດຮດີແຮງງານ. ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຕ ັ້ານການຄ ັ້າ
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ມະນຸດສະບບັປີ 2016 ໄດ ັ້ກໍານດົສດິຂອງຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຕໍ່ ການໄດ ັ້ຮບັທີ່ ພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວ, ການໄດ ັ້ຮບັຄໍາປກຶສາທາງ
ດ ັ້ານກດົໝາຍ, ການດ ແລສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ ຫ   ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງນິ ເພ ່ ອ
ການກບັຄ ນສ ່ ສງັຄມົຂອງພວກເຂາົ ບ່ໍວ່າຈະແມ່ນເພດໃດ ແລະ ສນັຊາດໃດ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນພາກປະຕບິດັຕວົ
ຈງິ, ການບໍລກິານ ແລະ ສ ນພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວ ໃຫ ັ້ແກ່ຜ ັ້ຊາຍຍງັບ່ໍພຽງພໍ. ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຈາໍນວນໜຶ່ ງໄດ ັ້ຮບັຄວາມຊ່ວຍ
ເຫ  ອ ໂດຍການຊດົເຊຍີຄ ນຜ່ານຂະບວນການຍຸຕທໍິາທາງອາຍາ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສານບ່ໍໄດ ັ້ຕດັສນິການຢຽວຢາ ຫ   
ຊດົເຊຍີ ນອກຈາກວ່າຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ ຫ   ທະນາຍຄວາມໄດ ັ້ມກີານຮ ັ້ອງຂໍແບບສະເພາະເຈາະຈງົ. ລດັຖະບານລາຍງານ
ວ່າຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ ອາດຮຽກຮ ັ້ອງເອາົຄ່າຊດົເຊຍີທາງແພ່ງ ແລະ ຂະບວນການທາງແພ່ງນີ ັ້ ສາມາດເຮດັພ ັ້ອມກບັ
ການດໍາເນນີຄະດອີາຍາ. ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2019, ເຈົ ັ້າໜ ັ້າຢ ່ ບາງແຂວງພາກເໜ ອ ແລະ ພາກໃຕ ັ້ ແລະ ສ ນກາງ ໄດ ັ້

ສ ັ້າງບນັດາຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ (MOU) ກບັບນັດາໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນປະເທດເພ ່ ອນບ ັ້ານ 
ເພ ່ ອກວດກາແຮງງານທີ່ ເດນີທາງກບັມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ບາງກໍລະນ ີທີ່ ມາຈາກປະເທດຈນີ ເພ ່ ອກວດຄົ ັ້ນການຄ ັ້າ
ມະນຸດ ແລະ ສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລດັຖະບານຍງັຄງົບ່ໍມຂີັ ັ້ນຕອນກວດ ແລະ ສົ່ ງຕໍ່ ດັ່ ງກ່າວ ໃນ
ສວນຢາງພາລາ ແລະ ສວນກ ັ້ວຍ ທີ່ ມຄີນົຕ່າງຊາດເປນັເຈົ ັ້າຂອງ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດກໍ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟ 
ລາວ-ຈນີ ແລະ ໂຮງງານຕດັຫຍບິ ລວມທງັການກວດລ ັ້າງສະຖານບນັເທງີ, ຮ ັ້ານບາ ແລະ ຮ ັ້ານກນິດ ່ ມ. ສານປະຊາຊນົ
ສ ງສຸດ ສ ບຕໍ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍໃຫັ້ການ ຢ ່ ຫ ງັຜ ັ້າກັ ັ້ງເພ ່ ອປກົປັ້ອງຄວາມເປນັສ່ວນຕວົ ແລະ ຮບັປະກນັ
ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂາົ. ລດັຖະບານໄດ ັ້ລາຍງານວ່າ ໄດ ັ້ຈດັງບົປະມານໃນການສົ່ ງຕວົກບັຄ ນປະເທດຂອງຜ ັ້ຖ ກ
ເຄາະຮ ັ້າຍຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2019 ແລະ ບ່ໍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ລາຍລະອຽດ. 

ການປັ້ອງກນັ 

ລດັຖະບານໄດ ັ້ເພີ່ ມທະວຄີວາມພະຍາຍາມໃນການປັ້ອງກນັການຄ ັ້າມະນຸດ. ເປນັຄັ ັ້ງທໍາອດິ, ທີ່  ລດັຖະບານໄດ ັ້ລາຍງານ
ກ່ຽວກບັງບົປະມານສໍາລບັກດິຈະກໍາວຽກງານສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າມະນຸດອງີຕາມແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງມກີານ
ລາຍງານວ່າ ງບົປະມານໃນໄລຍະ 2018-2019 ເພີ່ ມຂຶ ັ້ນເປັນ 3 ເທົ່ າ ຫລ  ປະມານ 300 ລ ັ້ານກບີ (33,840 ໂດ
ລາ) ຕໍ່ ກະຊວງ ເຊິ່ ງໃນນີ ັ້ກວມເອາົ ທ ນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນີ ັ້, ບນັດາກະຊວງສາມາດສະເໜຂໍີທນຶ
ຫ າຍກວ່າຈາໍນວນນີ ັ້ໄດ ັ້ ຫາກມຄີວາມຈາໍເປນັ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລດັຖະບານ ບ່ໍໄດ ັ້ລາຍງານຈາໍນວນງບົປະມານລວມ
ສໍາລບັວຽກງານສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າມະນຸດ ທງັໝດົ. ຄະນະກໍາມະການຊີ ັ້ນໍາລະດບັຊາດດ ັ້ານການຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ 
ແລະ ກອງເລຂາຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ ດໍາເນນີກາ່່ນປະຊຸມຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ນໍາພາວຽກງານສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າ
ມະນຸດ ຢ່າງຫ ັ້າວຫນັ. ມດໍີາລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕປີີ 2018 ກ່ຽວກບັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ ັ້ນໍາວຽກງານ
ສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າມະນຸດໂດຍປະກອບມຕີວົແທນຈາກຫ າຍພາກສ່ວນໃນຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ ສະບບັປີ 2016, ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ ຖ ເປນັບ ລມິະສດິ ໃນ
ການປະຕບິດັວຽກງານ. ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ລາຍງານວ່າ ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະກໍາມະການ ໄດ ັ້ຄບົທງັໝດົ 18 ແຂວງ ແລະ 12 
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ແຂວງສາມາດສ ັ້າງຕັ ັ້ງຄະນະໄດ ັ້ລະດບັເມ ອງ ແລະ ແຕ່ງຕັ ັ້ງພະນກັງານທີ່ ມປີະສບົການເຮດັວຽກກ່ຽວການຄ ັ້າມະນຸດ 
ເຂົ ັ້າຢຸ່ໃນຄະນະກໍາມະການ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການປະສານງານລະຫວ່າງເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ສ ນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ ຍງັມສີິ່ ງ
ທ ັ້າທາຍ; ໃນຂະນະດຽວກນັ, ເຫນັໄດ ັ້ວ່າ ການປະສານງານກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ດຂີ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ເຊັ່ ນ ມກີານ
ປະຊຸມຝກຶອບົຮມົຮ່ວມກນັ, ຈດັກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລ  ແລະ ຮ່ວມມ ຕ່າງໆ ທງັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ. 
ການຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ເຫນັໄດ ັ້ຈາກຂະບວນການສ ັ້າງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄ ່ ມ  ການ
ປກົປັ້ອງຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການສົ່ ງຕໍ່ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍ ແລະ ລວມທງັການກວດກາແຮງງານທີ່ ກບັຈາກປະເທດໄທຜ່ານ
ດ່ານຊາຍແດນພາກໃຕ ັ້. ແຕ່ສໍາລບັການຂໍອະນຸມດັເຮດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆຍງັບ່ໍທນັສະດວກ ແລະ ມຂໍີ ັ້ຈາໍກດັຕ່າງໆໃນການ
ອະນຸມດັໂຄງການທນຶສາກນົ.  

ບນັດາສ ່ ມວນຊນົທີ່ ຂຶ ັ້ນກບັລດັຖະບານ ໄດ ັ້ລາຍງານກ່ຽວກບັບນັດາຄະດກີານຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ຜນົງານຂອງວຽກງານ
ສະກດັກັ ັ້ນການຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ລດັ ທງັສ ນກາງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໄດ ັ້ຈດັວຽກງານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ເພ ່ ອສ ັ້າງ
ຄວາມຮບັຮ ັ້ກ່ຽວກບັການຄ ັ້າມະນຸດ ຫ າຍຄັ ັ້ງ ແນໃສ່ເຂົ ັ້າເຖງິຜ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຫ າຍສບິພນັຄນົ. ລດັຖະບານຍງັໃຫ ັ້ທນຶເຮດັ
ກດິຈະກໍາປຸກຈດິສໍານ ກ ເຊັ່ ນ ສ ັ້າງຄ ່ ມ  ວ່າດ ັ້ວຍການຕ ັ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພ ່ ອຈດຸປະສງົມເີພດສໍາພນັກບັເດກັ ແລະ ຈດັ
ກອງປະຊຸມວ່າດ ັ້ວຍເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານຢ່າງປອດໄພ ໃຫ ັ້ແກ່ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຂັ ັ້ນເມ ອງຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ  ໄດ ັ້ນໍາເອາົຫວົຂໍ ັ້ວຊິາກ່ຽວກບັການຄ ັ້າມະນຸດເຂົ ັ້າໃນຫ ກັສ ດໂຮງຮຽນປະຖມົ. ອງົການຈດັຕັ ັ້ງລດັຖະບານ 3 
ແຫ່ງ ລວມທງັ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ມສີາຍດ່ວນ ເຊິ່ ງແຕ່ລະແຫ່ງມສີາຍເຂົ ັ້າ 2 ສາຍຕໍ່ ມ  ັ້ ໂດຍສະເລ່ຍ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ
, ພະນກັງານສາຍດ່ວນສ່ວນຫ າຍ ຍງັບ່ໍສາມາດໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ຫ   ຕດິຕາມຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວ
ໄປກໍ່ ຍງັບ່ໍຮ ັ້ຈກັ. ລດັຖະບານໄດ ັ້ເລີ່ ມປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ແລະ ພຈິະ
ລະນາຄໍາຄດິເຫນັຕ່າງໆ ຈາກການປກຶສາຫາລ ກບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ສໍາລບັແຜນງານຊຸດໃໝ່ 2021-2025.
ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານຊຸດປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍມກີານເຜຍີແຜ່ໃນວງົ   
ກ ັ້ວາງ.  

ບາງລະບຽບການທີ່ ສ ັ້າງຂຶ ັ້ນເພ ່ ອປັ້ອງກນັການຄ ັ້າມະນຸດ, ໃນຄວາມເປນັຈງິແລ ັ້ວ ອາດຈະເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງໃຫ ັ້ກບັແຮງ
ງານລາວທີ່ ໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ. ຕວົຢ່າງ ລະບຽບການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ທີ່ ຈາໍ
ກດັປະເພດການຈ ັ້າງງານ (ເຊັ່ ນ ອາຊບີແມ່ບ ັ້ານ) ສໍາລບັແຮງງານລາວທີ່ ຈະໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດນັ ັ້ນ ອາດຈະເປນັ
ການຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ແຮງງານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຫລບົຫລກີ ແລະ ເລ ອກເສັ ັ້ນທາງອອກນອກປະເທດຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ ບ່ໍຖ ກ
ກດົຫມາຍ ເຊິ່ ງເປັນການເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂາົໃນການຕກົເປນັເຫຍ ່ ອຂອງຕວົແທນນອກລະບບົ ແລະ ພວກ
ຄ ັ້າມະນຸດໄດ ັ້. ອກີດ ັ້ານໜ ່ ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຕວົແທນ/ບໍລສິດັຈດັຫາ
ງານຈາໍນວນ 24 ແຫ່ງ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດໃຫັ້ຮບັ ແລະ ຈດັຫາງານໃຫັ້ແຮງງານລາວໄປເຮດັວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ແບບ
ຖ ກກດົຫມາຍ. ຕວົແທນ/ບໍລສິດັຈດັຫາງານເຫ ົ່ ານີ ັ້ ເຮດັໜັ້າທີ່ ເປນັຜ ັ້ເຝົ ັ້າຍາມປະຕ  ສໍາລບັຂະບວນການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍແຮງ
ງານຢ່າງເປນັທາງການ ຢ ່  ສປປ ລາວ. ແຕ່ວ່າ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັອະນຸຍາດໃຫັ້ຕວົແທນ/ບໍລສິດັຈດັຫາງານ 
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ເຫ ົ່ ານີ ັ້ເກບັຄ່າທໍານຽມການຈດັຫາງານຕ່າງໆຈາກຜ ັ້ອອກແຮງງານໄດ ັ້. ບດົບນັທກຶຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ (MOU) ການຮ່ວມມ 
ດ ັ້ານການຈດັຫາງານ ກບັ ລດັຖະບານປະເທດໄທ ເຊິ່ ງຍງັມຜີນົສກັສດິຢ ່  ໄດ ັ້ກໍານດົກ່ຽວກບັຂະບວນການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍ
ແຮງງານຢ່າງເປນັທາງການ ແຕ່ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍຍງັສ ງຫ າຍສໍາລບັຜ ັ້ອອກແຮງງານ (ໃຫ ັ້ມກີານເກບັເງນິເວລາຖ ກສົ່ ງຕວົກບັ 
ແລະ ເກບັຄ່າອ ່ ນໆ), ສ ັ້າງຄວາມສບັສນົ ແລະ ໃຊ ັ້ເວລາຫ າຍ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຂະບວນການທີ່ ປະຕບິດັຕາມບດົບນັທກຶຄວາມ
ເຂົ ັ້າໃຈ (MOU) ດັ່ ງກ່າວ ບ່ໍສາມາດຢ ດການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານແບບບ່ໍຖ ກກດົຫມາຍ ເຖງິແມ່ນວ່າຂະບວນການຕາມ 

MOU ຈະນໍາໄປສ ່ ການໄດ ັ້ຮບັເງນິຄ່າຈ ັ້າງທີ່ ສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ເວລາເຮດັວຽກທີ່ ໜ ັ້ອຍກວ່າ ກໍ່ ຕາມ. ບດົສກຶສາໜຶ່ ງທີ່ ດໍາ
ເນນີໂດຍອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ໃນປີ 2018 ພບົວ່າ ບນັດາສ ນຈດັຫາງານຕ່າງໆໄດ ັ້ສົ່ ງຕໍ່ ຄ່າທໍານຽມໄປຍງັຜ ັ້ທີ່ ຈະໄປເຮດັ
ວຽກ (ແຮງງານ), ແຮງງານຫ າຍຄນົຍງັບ່ໍເຂົ ັ້າໃຈເນ ັ້ອໃນສນັຍາທີ່ ພວກເຊນັກບັບນັດາສ ນຈດັຫາງານ ແລະ ນາຍຈ ັ້າງຄນົ
ໄທບາງຈາໍນວນ ຍດຶໜງັສ ເດນີທາງຂອງແຮງງານ ເຊິ່ ງທງັໝດົເຫ ົ່ ານີ ັ້ເປນັການເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງການຄ ັ້າມະນຸດໃຫັ້ແກ່ພວກ
ເຂາົ. ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ັ້ຈດັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄ ັ້າມະນຸດ ໃຫ ັ້ພະນກັງານການທ ດໃນໄລຍະຂອງການລາຍງານ
ນີ ັ້ ເຖງິແມ່ນວ່າໄດ ັ້ຈດັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການແຕ່ງງານແອບແຝງ ແລະ ການຄ ັ້າມະນຸດໃຫັ້ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຢ ່ ປະເທດຈນີ 
ໃນປີກ່ອນໜັ້ານີ ັ້. ທ ດແຮງງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ທີ່ ປະຈາໍຢ ່ ປະເທດໄທ ຍງັຄງົສ ບຕໍ່

ກວດກາຕດິຕາມບນັດາສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ແຕ່ວ່າ ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ັ້ລາຍງານວ່າ ທ ດແຮງງານໄດ ັ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົ
ກ່ຽວກບັການກໍານດົຕວົ ແລະ ສົ່ ງຕໍ່ ກໍລະນກີານຄ ັ້າມະນຸດ. ການລງົທະບຽນແຈ ັ້ງເກດີ ແລະ ອອກປ ັ້ມສໍາມະໂນຄວົ 
ແລະ ເອກະສານທາງແພ່ງ ໂດຍສະເພາະຢ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ຍງັມຈີາໍກດັ ແລະ ອາດເຮດັໃຫ ັ້ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງໃນ
ການຄ ັ້າມະນຸດ. 

ຂໍ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັການຄ ັ້າມະນຸດ 

ຕາມການລາຍງານໃນຊ່ວງໄລຍະຫັ້າປີຜ່ານມາ, ພວກຄັ້າມະນຸດໄດ ັ້ຂ ດຮດີຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັຄນົລາວ ແລະ ຊາວ
ຕ່າງດ ັ້າວໃນປະເທດລາວ ແລະ ລວມທງັ ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປັນຄນົລາວໃນຕ່າງປະເທດ. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດຕົ ັ້ນ
ທາງຂອງການຄ ັ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ກບັ ປະເທດໄທ ແລະ ຈນີ ລວມທງັຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ. ພວກຄັ້າ
ມະນຸດໄດ ັ້ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັຄນົລາວຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍງິ 
ແລະ ເດກັຍງິ ເຊິ່ ງໃນນັ ັ້ນລວມມທີງັການບງັຄບັໃຫ ັ້ຂາຍບໍລກິານທາງເພດ ແລະ ຖ ກບງັຄບັໃຫ ັ້ເຮດັວຽກໃນເຮ ອນ, 
ໂຮງງານ ຫ   ໃນຂງົເຂດວຽກງານກະສກິໍາ ແລະ ບາງກໍລະນ ີຖ ກຂາຍເພ ່ ອໄປເປນັເຈົ ັ້າສາວທີ່ ປະເທດຈນີ ແລະ ຖ ກສົ່ ງຕໍ່

ເຂົ ັ້າສ ່ ຂະບວນການຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອການຂ ດຮດີທາງເພດ ຫ   ຖ ກບງັຄບັໃຫ ັ້ເປນັຂ ັ້າທາດຮບັໃຊ ັ້ໃນເຮ ອນ. ພວກຄັ້າມະນຸດ
ໄດ ັ້ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັເພດຊາຍ ແລະ ເດກັຊາຍຄນົລາວໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເປນັແຮງງານ
ບງັຄບັໃນວຽກງານປະມງົໃນປະເທດໄທ ລວມທງັຂງົເຂດວຽກງານກໍ່ ສ ັ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍການກະເສດ. ລາຍງານວ່າ
ຍງັມເີຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ທ ັ້ອງຖິ່ ນບາງຄນົ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສ ັ້າງຊ່ອງວ່າງໃຫ ັ້ຂະບວນການຄ ັ້າມະນຸດໂດຍການຮບັເອາົຄ່າຈ ັ້າງ
ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຂ ັ້າມແດນຂອງພວກເດກັຍງິເພ ່ ອເດນີທາງໄປປະເທດຈນີ.  
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ຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັຄນົລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາຈາກພາກໃຕ ັ້ຂອງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ມກັຈະເດນີທາງໄປ
ຕ່າງປະເທດເພ ່ ອຊອກຫາໂອກາດ ເຊິ່ ງພວກເຂາົຖ ກຂ ດຮດີທາງດ ັ້ານແຮງງານ ຫ   ທາງເພດໃນປະເທດປາຍທາງ. ຜ ັ້ຖ ກ
ເຄາະຮ ັ້າຍຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຂ ັ້າມແດນດ ັ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອຂອງນາຍໜັ້າທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍຖ ກກດົໝາຍ 
ເຊິ່ ງຮຽກຄ່າທໍານຽມຈາກພວກເຂາົ, ໃນຂະນະທີ່ ຜ ັ້ອ ່ ນໆ  ຂ ັ້າມແດນດ ັ້ວຍຕນົເອງຜ່ານດ່ານຊາຍແດນທາງການຂອງ 
ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 101 ແຫ່ງ ໂດຍນໍາໃຊ ັ້ເອກະສານເດນີທາງຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງ. ເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ກວດຄນົເຂົ ັ້າ-ອອກເມ ອງຂັ ັ້ນ
ແຂວງ ຫ   ດ່ານຊາຍແດນຫ າຍແຫ່ງຂອງລາວ ອາດຍງັບ່ໍໄດ ັ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົຢ່າງພຽງພໍ  ແລະ ມເີວລາປະຕບິດັງານທີ່  
ຈາໍກດັ  ຈຶ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ດ່ານຊາຍແດນເຫ ົ່ ານີ ັ້ກາຍເປນັຈດຸຜ່ານທີ່ ງ່າຍດາຍສໍາລບັພວກຄ ັ້າມະນຸດ. ບຸກຄນົທີ່ ໃຫ ັ້ບໍລກິານ
ຂນົສົ່ ງໃກ ັ້ຊາຍແດນປະເທດໄທ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັວາງຜ ັ້ເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍຖິ່ ນຖານເພ ່ ອວດັຖຸປະສງົທາງ
ທຸລະກດິ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າສ ່ ຂະບວນການຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອການຂ ດຮດີແຮງງານ ຫ   ທາງເພດໃນປະເທດໄທ. ພວກຄັ້າມະນຸດທີ່
ເປນັຄນົຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມ ກບັພ່ໍຄ ັ້າຄນົກາງຄນົລາວໃນທັ້ອງຖິ່ ນຫ າຍຂຶ ັ້ນເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຄ ັ້າ
ມະນຸດ. ບາງຄັ ັ້ງ, ຄນົຂບັລດົບາງຄນົຍງັສວຍໂອກາດກບັແຮງການທີ່ ຈະກບັຄ ນປະເທດລາວ ແລະ ບາງເທ ່ ອກໍ່ ສົ່ ງພວກ
ເຂາົກບັຄ ນສ ່ ການຖ ກຄ ັ້າມະນຸດນໍາອກີ. ຜ ັ້ຄ ັ້າມະນຸດໃນຊນົນະບດົ ມກັຈະຕວົະຍວົະຄນົຮ ັ້ຈກັ ແລະ ຍາດພີ່ ນ ັ້ອງ ໂດຍ
ສນັຍາວ່າຈະຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຖ ກກດົໝາຍໃນປະເທດເພ ່ ອນບ ັ້ານ, ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນກໍ່ ບງັຄບັໃຊ ັ້ແຮງງານ ຫ   
ບງັຄບັໃຫ ັ້ຂາຍບໍລກິານທາງເພດ. ໂດຍສະເພາະເດກັນ ັ້ອຍຊນົນະບດົທຸກຍາກ ຍີ່ ງມຄີວາມສ່ຽງຫ າຍ. ນກັຮຽນສ່ວນ
ໃຫຍ່ບ່ໍຢາກສ ບຕໍ່ ການສກຶສາ ໂດຍສະເພາະ ຍ ັ້ອນວ່າດຽວນີ ັ້ອາຍຸທີ່ ສາມາດເຮດັວຽກຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແມ່ນ 14 ປີ 
ແລະ ເຂາົເຈົ ັ້າມກັຖ ກຍວົະວ່າ ໄດ ັ້ຮບັຄ່າແຮງຫ າຍກວ່າ ຖັ້າໄປຢ ່ ຕ່າງປະເທດ. 

ບນັດາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາວ ພາຍໃນ ຫ   ຢ ່ ໃກ ັ້ສວນກະສກິໍາ, ເຂດໂຄງການສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟ ແລະ ເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະຖ ກນໍາໃຊ ັ້ເປນັແຮງງານບງັຄບັ ແລະ ຂ ດຮດີທາງເພດ. ມລີາຍງານວ່າ ເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດບ່ໍເຕນມບ່ີອນຄ ັ້າປະເວນເີພີ່ ມຂຶ ັ້ນ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັເຫນັມຄີນົພະມ ັ້າຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ເຮດັວຽກເປນັຜ ັ້
ໃຊ ັ້ແຮງງານ ແລະ ຍງັອາໄສຄ ັ້າປະເວນໃີນບໍລເິວນໃກ ັ້ກບັພ ັ້ນທີ່ ບໍລເິວນ “ສາມຫ ່ ຽມທອງຄໍາ” -  ເປນັພ ັ້ນທີ່ ທາງ
ພ ມສີາດທີ່ ຖ ກສ ັ້າງເຄ ່ ອງໝາຍໂດຍຈດຸຕດັກນັຂອງຊາຍແດນລະຫ່ວາງສາມປະເທດລາວ, ພະມ ັ້າ ແລະ ໄທ -  ເຊີ່ ງພວກ
ເຂາົເຫ ົ່ ານັ ັ້ນ ອາດຈະເປນັຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍຂອງການຄ ັ້າມະນຸດ ກໍ່ ເປນັໄດ ັ້. ພວກຄ ັ້າມະນຸດ ຂ ດຮດີຜ ັ້ຖ ກເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ເປນັ
ຜ ັ້ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິຄນົຫວຽດນາມ, ຈນີ ແລະ ລາວ ຜ່ານຮ ບແບບການຄ ັ້າມະນຸດເພ ່ ອການຂ ດຮດີທາງເພດໃນບນັດາ
ຕວົເມ ອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ໃນເຂດພ ັ້ນທີ່ ໃກ ັ້ຊາຍແດນ, ບ່ອນຫ ິ ັ້ນການພະນນັ (ຄາຊໂິນ) ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂດພ ັ້ນທີ່ ທີ່ ມກີານລງົທນຶຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງນກັທຸລະກດິຈນີ, ມລີາຍງານວ່າເຂດພ ັ້ນທີ່ ເຫ ົ່ ານີ ັ້

ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ເປນັບ່ອນດ ງດ ດນກັທ່ອງທ່ຽວອາຊ ີແລະ ບນັດາແຮງງານເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍ. 
ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ບ່ໍຂຶ ັ້ນກບັລດັຖະບານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຄາດຄະເນວ່າ ມປີະມານ 13,000 ຄນົທີ່ ຄ ັ້າປະເວນໃີນສະຖານ
ປະກອບການຂອງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ພວກເຂາົເຫ ົ່ ານີ ັ້ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ັ້ທີ່ ຈະຕກົຢ ່ ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການຄ ັ້າມະນຸດ
ເພ ່ ອການຂ ດຮດີທາງເພດ, ໃນນີ ັ້ຄາດວ່າມຈີາໍນວນສາມເທົ່ າຂອງຕວົເລກຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້ ທີ່ ກໍາລງັປະກອບການຄ ັ້າປະເວນໃີນ
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ຮ ບແບບອດິສະຫ ະໃນທົ່ ວປະເທດ. ລາຍງານຍງັລະບຸໄວ ັ້ວ່າ ນກັທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອງັກດິ, ອດົສະຕາລ ີແລະ ອາ
ເມລກິາ ໄດ ັ້ເດນີທາງເຂົ ັ້າມາປະເທດລາວ ເພ ່ ອຂ ດຮດີທາງເພດຕໍ່ ເດກັ, ແລະ ຄນົເກາົຫ ເີໜ ອທີ່ ເຮດັວຽກຢ ່ ໃນ ສປປ 
ລາວ ກໍ່ ອາດມຈີາໍນວນຫນ ່ ງທີ່ ຖ ກບງັຄບັໃຫ ັ້ມເີຮດັວຽກແຮງງານຈາກລດັຖະບານເກາົຫ ເີໜ ອ. 


