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ຄະນະກາໍມະການຂອງສະຫະລດັ ກຽ່ວກບັເສລີພາບດາ້ນສາສະໜາສາກນົ (USCIRF) ແມນ່ຄະນະລດັ 

ຖະບານກາງຂອງສະຫະລດັທ່ີເປັນເອກະລາດ, ທ່ີມກີານກວດກາສິດເສລີພາບດາ້ນສາສະໜາ ຫລື ຄວາມ

ເຊື່ ອຢ ່ຕ່າງປະເທດ. ສ້າງຂ ນ້ໂດຍກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍເສລີພາບດາ້ນສາສະຫນາປີ 1998 (IRFA), 

USCIRF ໃຊມ້າດຕະຖານສາກນົ ເພ່ືອຕິດຕາມການລະເມດີສິດເສລີພາບດາ້ນສາສະໜາ ຫ ື ຄວາມເຊື່ ອ 

ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍ ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍແກປ່ະທານາທິບໍດ,ີ ລດັຖະມນົຕີລດັ ແລະ 

ສະພາ. USCIRF ແມນ່ໜວຍ່ງານແຍກເປັນເອກະລາດ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ຂອງສະຫະລດັ (U.S. Department of State). ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 2019 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິ 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານໃນໜ ່ ງປີ ທ່ີດາໍເນນີການໂດຍຄະນະກາໍມະການ ແລະ ພະນກັງານວິຊາຊີບ ຕ່ໍ

ການລະເມດີເອກະສານໃນພ້ືນທ່ີ ແລະ ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍນະໂຍບາຍທ່ີເປັນເອກະລາດໃຫ້ລດັຖະບານ 

ສະຫະລດັ. ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 2019 ກວມເອົາໄລຍະເວລາແຕເ່ດອືນມງັກອນ 2018 ຫາ ເດອືນ

ທນັວາ 2018, ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມບີາງເຫດການທ່ີສາໍຄນັເກດີຂືນ້ກອ່ນ ຫ ື ຫ ງັຂອງຊວງ່ເວລານີກ້ໍ່ໄດລ້ວມ

ໄວໃ້ນ ບດົລາຍງານສະບບັນີ.້ ສາໍລບັຂໍມ້  ນເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັ USCIRF, ເຂ້ົາເບ່ິງໃນເວັບໄຊທ໌ໄດ ທ  ນ     ້ ີ່  ີ,້ ຫ ື 

ຕິດຕ່ໍ USCIRF ໂດຍກງົທ່ີເບີ 202-523-3240. 

 

ປະເທດລາວ 

 

ການຄ ົນ້ພບົທ່ີສາໍຄນັ: ໃນປີ 2018, ສະພາບການດາ້ນເສລີພາບທາງສາສະໜາໃນປະເທດລາວ ມແີນວ

ໂນມ້ຄືກນັກບັປີ 2017. ຍງັມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກທ່ີຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ຢືນຢນັລາຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັການ

ລະເມດີສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາເນື່ ອງຈາກການຄວບຄ ມຂອງລດັທ່ີເຂັມ້ງວດ ແລະ ຂໍຈ້າໍ ກດັສິດ

ເສລີພາບດາ້ນຂໍມ້  ນ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລາວຊອກຫາວທີິການຄວບຄ ມທ ກສິ່ ງທ່ີເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍອາໍນາດຂອງລດັ 

ແລະ ມກັຈະກຽ່ວ ຂອ້ງກບັສາສະໜາ ແລະ ຊນົເຜ່ົາກ ມ່ນອ້ຍ ທ່ີຖເືປັນການຍ ແຍທ່ີ່ສາໍຄນັ ລດັຖະທາໍ

ມະນ ນຂອງ ລາວປກົປ້ອງປະຊາຊນົລາວຢາ່ງຈະແຈງ້ຕ່ໍເສລີພາບທາງສາສະຫນາ. ຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ດາໍລດັ

ເລກທີ 315 ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການປະຕບິດັທາງສາສະໜາ

ແມນ່ມ ີ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກຫ າຍ, ໃຊຄ້າໍສບັທ່ີສບັສນົ ແລະ ເປີດໃຫມ້ກີານຕີຄວາມໝາຍ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວເຮັດ
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ໃຫ ້ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນບາງທາ່ນ ປະຕບິດັຄາໍສ ັ່ງຕາມທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາໃຈ ແທນທ່ີຈະປະຕິບດັໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງຕາມດາໍລດັ. ໃນປີ 2018, ການສື່ ສານລະຫວາ່ງສະຖາບນັຂອງລດັຖະບານລະດບັຊາດ ແລະ 

ແຂວງຍງັຄງົຈາໍກດັ ແລະ ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນມກັຈະບ່ໍຮ  ້ ຫ ື ບ່ໍປະຕິບດັ ຫ ື ບ່ໍນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ 

ນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສດິເສລີພາບທາງສາສະໜາໄດຢ້າ່ງເຕັມສວນ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສລີ 

ພາບທາງສາສະໜາໃນເມອືງ, ບາ້ນ, ແລະ ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈິ່ງແຕກຕາ່ງກນັ. ໃນບາງ 

ຂງົເຂດຂອງປະເທດ, ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສລີພາບທາງສາສະໜາໂດຍລວມແມນ່ດ,ີ ໃນຂະນະທ່ີຂງົເຂດອື່ ນໆ 

- ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກຊອກຫ ີກ - ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນເສລີພາບທາງສາສະໜາ 

ຍງັຕ ໍາ່. ບາງອາໍນາດການປກົຄອງຂອງລາວ ຍງັສງົໃສ ກຽ່ວກບັຊາວຄຣສິຕຽນ, ບາງຄ ັງ້ກໍ່ ບ່ໍໃຫເ້ຂ້ົາຮວມ່ 

ທາງສງັຄມົ, ການຂ ົ່ມຂ  ່ ແລະ ການຄວບຄ ມຕວົໂດຍເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທ່ີບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ. ຕະຫລອດປີ 

2018, USCIRF ຍງັໄດຮ້ບັລາຍງານການຂ ົ່ມເຫັງ ແລະ ການລງົໂທດຊາວຄຣສິຕຽນໃນແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ, ເປັນແຂວງຫນ ່ ງທ່ີຮ ກ້ນັໃນຄວາມບ່ໍພໍໃຈຂອງຜ ທ່ີ້ເຊື່ ອຖສືາສະຫນາ.  

 

ລດັຖະບານລາວມປີະຫວດັທ່ີຍາວນານຂອງບ ກຄນົທ່ີຖກືຕດັສນິລງົໂທດ ແລະ ຈາໍຄ ດ ທ່ີໄດສ້ະແດງ

ຄວາມ ຄດິເຫັນວພິາກວຈິານລດັຖະບານແບບເປີດເຜີຍ ຫ ື ການຫລ ດຜອ່ນຄວາມຮ ນແຮງທາງດາ້ນສດິທິ

ມະນ ດ, ລວມທງັການຂ ົ່ມຂ ເ່ສລີພາບທາງສາສະຫນາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຕອບໂຕຂ້ອງລດັ 

ເຮັດໃຫ ້ ຫ າຍຄນົປິດບງັຕວົເອງ. ນອກຈາກນ ັນ້, ລດັຖະບານລາວຍງັຮກັສານະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີພ ດທະ

ສາສະຫນາ ຜາ່ນສະຖາບນັຕາ່ງໆຂອງລດັ, ລວມທງັຫ ກັສ ດໂຮງຮຽນຂອງລດັ ແລະໃນເວລາທ່ີມພິີທີທາງ

ສາສະໜາພ ດ ຫ ື ພິທີຕາ່ງໆຕາມໜາ້ທ່ີທາງການຂອງລດັ ຄວາມເຄ່ັງຕ ງທາງສາສະຫນາກໍ່ໄດສ້ະແດງຢ ່

ໃນລະດບັບາ້ນ, ເຊິ່ ງຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິລະດບັທ່ີເປັນອະຄະຕິດາ້ນສງັຄມົທ ົ່ວໄປຕ່ໍຊ ມຊນົກ ມ່ນອ້ຍທ່ີເຊື່ ອຖສືາ

ສະໜາ.  

 

ໃນປີ 2019, USCIRF ໄດຈ້ດັໃຫປ້ະເທດລາວຢ ໃ່ນລະດບັທີ 2 ອກີເທ່ືອໜ ່ ງ, ເຊິ່ ງຄ ັງ້ທ່ີໜ ່ ງໃນປີ 

2009, ສາໍລບັການມສີວນ່ ຫ ື ຍອມໃຫມ້ກີານລະເມດີສດິເສລີພາບທາງສາສະຫນາ, ຢາ່ງຫນອ້ຍອງົ

ປະກອບຂອງ ມາດຕະຖານ “ຢາ່ງເປັນລະບບົ, ຕ່ໍເນື່ ອງ, ແລະ ຮາ້ຍແຮງ” ທ່ີລະບ ວາ່ເປັນ “ປະເທດທ່ີມ ີ

ຄວາມກງັວນົ ເປັນພິເສດ”, ຫ ື CPC, ພາຍໃຕກ້ດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍເສລີພາບດາ້ນສາສະຫນາສາກນົ 

(IRFA). 
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ຄາໍແນະນາໍຕ່ໍລດັຖະບານສະຫະລດັ: 

• ຮຽກຮອ້ງໃຫລ້ດັຖະບານລາວ: 

o ປບັປ ງດາໍລດັເລກທີ 315 ເພ່ືອຊີແ້ຈງຂ ັນ້ຕອນການບໍລິຫານ ແລະ ກນົໄກການບງັຄບັໃຊ້

, ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັ, ຖເືອົາຄວາມຮບັຜິດຊອບຂ ັນ້ສ ນກາງ, ຂ ັນ້ແຂວງ, ການ

ປກົຄອງ ທອ້ງຖີ່ນ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງພະນກັງານທ່ີນາໍໃຊກ້ດົໝາຍທ່ີໄດເ້ຮັດ

ຜິດຕ່ໍກດົໝາຍຂອງປະເທດລາວ, ລດັຖະທາໍມະນ ນຂອງຄນົລາວ, ແລະ ກດົໝາຍຕາ່ງໆ

ຕາມ ມາດຕະຖານສາກນົ; ແລະ 

o ອະນ ຍາດໃຫ້ຊ ມຊນົທາງສາສະຫນາທງັຫມດົ—ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດທ່ີຢ ່ໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ—ເພ່ືອດາໍເນນີການໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັຮ ສ້ະຖານະພາບ 

ຂອງເຂົາເຈົາ້; ແລະ 

• ບນັດາໂຄງການສະຫນບັສະຫນ ນການປ ກຈດິສາໍນ ກ ແລະ ເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍນະໂຍບາຍ ແລະ 

ການປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານລາວ ກຽ່ວກບັສິດເສລີພາບທາງສາສະຫນາ - ລວມທງັ ການຈາໍ

ກດັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຄວາມບ່ໍຖກືຕອ້ງທາງສງັຄມົ - ລະຫວາ່ງ ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ ລະດບັຊາດ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ, ການບງັຄບັໃຊທ້າງກດົໝາຍ, ແລະ ຜ ນ້າໍສາສະໜາທ່ີເປັ ຕວົແທນ ຄວາມເຊື່ ອ

ທງັໝດົ. 

 

ສະພາສະຫະລດັອາເມລິກາຄວນ: 

• ສ ົ່ງຄະນະກາໍມະການສະພາສະຫະປະຊາຊາດຢາ່ງເປັນປກົກະຕິໃຫປ້ະເທດລາວ ແລະ ຖເືອົາ 

ການຮບັຟງັທ່ີສ ມໃສສ່ດິເສລີພາບທາງສາສະຫນາ ແລະ ສດິກຽ່ວຂອ້ງຂອງມະນ ດເພ່ືອການ

ເກບັກາໍ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້  ນກຽ່ວກບັສະພາບລວມ ແລະ ການລະເມດີສະເພາະ. 

 

http://www.uscirf.gov/
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ຄວາມເປັນມາ 

ສປປ ລາວ ແມນ່ລດັຜະເດັດການ, ເປັນລດັຄອມມ ນນດິ ມພີກັດຽວ ມບີນັຫາກຽ່ວກບັສິດທິມະນ ດທ່ີເປັນ 

ໜາ້ຫດົຮ ໃ່ຈ. ໃນເດອືນກລໍະກດົປີ 2018, ຄະນະກາໍມະການຂ ັນ້ສ ງປະຈາໍຫອ້ງການອງົການ ສະຫະ

ປະຊາຊາດດາ້ນສດິທິມະນ ດ (OHCHR) ໄດເ້ນ  ນຫນ ກ  ັ ້    ັ  ເຖງິສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໄພຂ ົ່ມຂ ຢ່າ່ງຍິ່ ງ ຂອງຊາດ 

ແລະ ການປະຕເິສດຂອງລດັຖະບານໃນການນບັຖພືນົລະເຮອືນບນົພ້ືນຖານປະຊາຊນົລາວ ແລະ ສິດທິ

ທາງດາ້ນການເມອືງ, ແລະ ຖກືກາ່ວຫາວາ່ມກີານລະເມດີທາງດາ້ນສດິທິມະນ ດຢາ່ງແທຈ້ງິ, ລວມທງັການ

ຫາຍສາບສ ນ, ການປ່ິນປວົຊນົເຜ່ົາ ສາສະໜາຂອງຊນົເຜ່ົາກ ມ່ນອ້ຍ, ແລະ ການຈາໍກດັສະເພາະຖີ່ນ 

ກຽ່ວກບັສິດເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ການຊ ມນ ມທ່ີສະຫງບົສ ກ. OHCHR ໄດບ້ນັທ ກໄວ້

ສະເພາະ ກຽ່ວກບັ "ບດົລາຍງານຂອງການຂ ົ່ມເຫັງ ແລະ ການຈາໍແນກ ຕ່ໍຊາວຄຣສິຕຽນ, ລວມທງັການ

ຈບັກ ມທ່ີບ່ໍຮ ຕ້ວົ". ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີລາວ ຊອກຫາວທີິຄວບຄ ມທ ກສິ່ ງທ່ີເປັນສິ່ ງ ທາ້ທາຍຕ່ໍອາໍນາດການປກົຄອງ

ລດັ ແລະ ຄວບຄ ມບ ກຄນົ ຫ ື ກ ມ່ທ່ີພວກເຂົາຖວືາ່ເປັນເລ່ືອງສາໍຄນັຂອງ ລດັຖະບານ. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້, 

ພະນກັງານຂອງລດັຖະບານມກັຈະສງົໄສຫ າຍຢາ່ງກຽ່ວກບັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ກ ມ່ສາສະຫນາ, ໂດຍ

ສະເພາະຊາວຄຣສິຕຽນ, ແລະ ມກັຈະຖວືາ່ເປັນຕວົຍ ແຍທ່ີ່ສາໍຄນັ. 

ລ ດຖະບານລາວໄດ ກະຈາຍອ  ານາດ. ດ  ງນ  ນ, ເງ  ອນໄຂເສລ ພາບທາງສ  ັ            ້       ໍ      ັ ່ ັ ້     ື່       ີ       າສະຫນາໃນເມ ອງ, ບ ານ, ແລະ            ື      ້       

ແຂວງ  ໃນຂອບເຂດທ  ວປະເທດຈ  ງມ ຄວາມແຕກຕ າງກ ນ         ົ່       ິ່   ີ         ່   ັ . ປະເທດລາວ ມ ປະເພນ ອ ນຍາວນານໃນ  ີ      ີ  ັ         ການ

ປ ກຄອງແຂວງ  ົ         ທ  ເປ ນເອກະລາດ. ີ່   ັ          ດ  ງນ  ນ,  ັ ່ ັ ້   ຜ  ນ  າປະເທດມ  ກຈະມ ຄວາມລ ງເລທ  ຈະກ ດກ ນອ  ານາດການ   ້  ໍ       ັ     ີ      ັ   ີ່     ົ   ັ   ໍ      

ປະເທດລາວ 

ຊື່ ເຕັມ: ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) 

ລດັຖະບານ: ລດັຄອມມວິນດິ 

ປະຊາກອນ: 7,234,171 

ລດັຖະບານຮບັຮ ສ້າສະຫນາ/ເຊື່ ອຖ:ື ສາສະຫນາພ ດ, ຄຣສິຕຽນ, ອດິສະລາມ ແລະ ບາຮາຍ 

ປະຊາກອນທາງສາສະຫນາ*: 

64.7% ສາສະຫນາພ ດ 

1.7% ຄຣສິຕຽນ 

31.4% ບ່ໍມສີາສະຫນາ 

2.1% ອື່ ນໆ/ບ່ໍລະບ  

("ບ່ໍມສີາສະຫນາ" ຫ ື "ອື່ ນໆ" ລວມທງັສາສະຫນາພ້ືນເມອືງ, ສາສະໜາຜີ, ສາສະຫນາບາຮາຍ, 

ລດັທິຂງົຈື ້ແລະ ເຕົົ໋າ) 

*ການຄາດຄະເນລວບລວມຈາກ CIA World Factbook 

http://www.uscirf.gov/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LAO/CCPR_C_LAO_CO_1_31861_E.pdf


 

5 
 

U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2019 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF 

ປ ກຄອງແຂວງໃຫ ຕ ກໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລ ດຖະບານ, ແລະ ການສ  ສານລະຫວ າງຂອບເຂດສ ດອ  າ  ົ           ້  ົ                  ັ                ື່         ່        ິ   ໍ

ນາດຂອງເຂ າເຈ  າອາດຈະຂາດຫາຍໄປ.        ົ   ົ ້               ເຈ  າຫນ າທ  ທ ອງຖ  ນມ  ກຈະບ  ຮ   ຫ   ບ  ຢາກປະຕ ບ ດ ຫ   ບ ງຄ ບໃຊ   ົ ້   ້ ີ່   ້   ິ່    ັ    ໍ່    ້   ື  ໍ່        ິ  ັ    ື   ັ  ັ   ້

ກ  ດຫມາຍແຫ ງຊາດ. ໃນບາງຂ ງເຂດຂອງປະເທດ, ໂດຍທ    ົ        ່            ົ                 ົ່ວໄປເງ  ອນໄຂດ ານເສລ ພາບທາງສາສະຫນາ     ື່      ້    ີ             

ແມ ນດ , ໃນຂະນະທ  ບ ອນອ  ນແມ ນຍ ງຕ   າ.   ່   ີ        ີ່   ່   ື່     ່   ັ ໍ ່  

ນອກເຫນອືຈາກການຈບັກ ມຂອງຄນົຄຣສິຕຽນທ່ີໄດລ້ະບ ໄວຂ້າ້ງເທິງ, ລດັຖະບານລາວມປີະຫວດັສາດທ່ີ

ຍາວນານໃນການຕດັສນິໂທດບ ກຄນົຕ່ໍເງ ື່ອນໄຂໃນການກກັຂງັ ເພ່ືອການສະແດງຄາໍເວ້ົາທ່ີເປີດເຜີຍຕ່ໍ 

ລດັຖະບານ ຫ ື ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິການລະເມດີສິດທິມະນ ດ. ຕະຫ ອດປີ 2018, ພນັລະຍາຂອງ ຜ ນ້າໍ

ສງັຄມົລາວ ທາ່ນສມົບດັ ສມົພອນ - ພອ້ມກບັຄອບຄວົ ແລະ ຜ ສ້ະຫນບັສະຫນ ນ - ສບືຕ່ໍຊອກຫາ ຂໍ້

ມ  ນກຽ່ວກບັການຫາຍຂອງລາວຫ າຍກວາ່ 6 ປີກອ່ນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທາ້ຍຂອງໄລຍະເວລາ 

ການລາຍງານ, ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີລດັຖະບານລາວບ່ໍໄດຮ້ບັການກະກຽມ ກຽ່ວກບັການສອບຖາມຂອງພວກເຂົາ. 

ໃນໄລຍະກອງປະຊ ມ OHCHR ໃນເດອືນພະຈກິປີ 2018, ທາ່ນ ບ ນເກດີ ແສງສມົສກັ, ຕວົແທນຂອງ

ຝາ່ຍລາວໄດຫ້ ີກລຽ້ງການຕອບຄາໍຖາມ ກຽ່ວກບັການຫາຍຕວົຂອງທາ່ນ ສມົບດັ ສມົພອນ, ຖກືກາ່ວຫາ

ວາ່ມ ີຊບັສມົບດັທ່ີບ່ໍໄດລ້ະບ ເຖງິສອງລາ້ນໂດລາ, ແລະ ໄດໂ້ຈມຕເີມຍຂອງລາວທ່ີສບືຕ່ໍ ລນົນະລງົແທນ

ທາ່ນ ສມົພອນ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ OHCHR ໄດອ້ອກ ບ ດລາຍງານ  ົ        ທ່ີໃຫລ້າຍລະອຽດ ກຽ່ວກບັການຫາຍຕວົ

ແບບບງັຄບັຫ າຍກລໍະນໃີນປະເທດລາວ ແລະ ຄວາມລ ົມ້ເຫລວຂອງລດັຖະບານ ຕ່ໍການສອບຖາມຂໍມ້  ນ

ດ ັງ່ກາ່ວ 

 

ເງ ື່ອນໄຂສດິເສລີພາບທາງສາສະຫນາ 2018 

 

ການບໍລິຫານລດັຕ່ໍກດິຈະການທາງສາສະຫນາ: ລດັຖະທາໍມະນ ນຂອງລາວຮບັປະກນັວາ່ "ສິດ ແລະ 

ເສລີພາບໃນການເຊື່ ອຖ ືຫລື ບ່ໍເຊື່ ອຖສືາສະຫນາ" ແລະ ຮບັປະກນັໃຫທ້ ກຄນົຮບັການປະຕິບດັ ເທ່ົາທຽມ

ກນັຕ່ໍໜາ້ກດົຫມາຍ, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນຊນົເຜ່ົາ ຫລື ທ່ີກຽ່ວພນັກບັສາສະຫນາ. ລດັຖະທາໍມະນ ນ ຍງັໃຫລ້າຍ

ລະອຽດຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັກດົລະບຽບຕາ່ງໆຂອງສາສະຫນາ, ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືປະຕິບດັໂດຍດາໍລດັ. ດາໍລດັ 315 

ແມນ່ດາໍລດັລາ້ສ ດໃນຊ ດຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ກດົລະບຽບກຽ່ວກບັການປະຕິບດັ ທາງສາສະຫນາ ແລະ 

ການສງັເກດການ. ໄດອ້ະທິບາຍເຖງິພ້ືນທ່ີທາງດາ້ນກດົຫມາຍທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້ ທາງສາສະຫນາທ່ີຈາໍເປັນ

ຕອ້ງດາໍເນນີການ ແລະ ບງັຄບັໃຫຜ້າ່ນຂະບວນການອະນ ມດັ, ຫ າຍຂ ັນ້ຕອນທ່ີ ຊບັຊອ້ນສາໍລບັກດິຈະ

http://www.uscirf.gov/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhsuzZlUkOYm4YH3ex106smajDZPxlFH1l5xH5WJUsgkim+R2+fRTxy+Nj46sXeVweWy54b34nW6Ei5NuuKNitGNAXrrtV1tgph2VZCwhePok8
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ກາໍຂອງທ ກໆສາສະຫນາ. ພາສາມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກ ແລະ ເປີດໃຫມ້ກີານຕີ ຄວາມໝາຍໄປຫ າຍທາງ, 

ມກັລະດມົໃຫເ້ຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ນປະຕິບດັຕາມດາໍລດັ ທ່ີພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈ ແທນທ່ີຈະປະຕິບດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ

ຕາມກດົຫມາຍ. 

 

ລດັຖະບານລາວໄດຮ້ບັຮ ພ້ຽງແຕສ່ີ່ ສາສະໜາ: ສາສະໜາພ ດ, ຄຣສິຕຽນ, ອິດສະລາມ ແລະ ບາຮາຍ. 

ພາຍໃນຄຣສິຕຽນ, ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮ ສ້າມນກິາຍຄື - ໂບດຄຣສິຕະຈກັພະເຍຊ ລາວ (LEC), ໂບດ

ກາໂຕລິກ ແລະ ໂບດຄຣສິຕະຈກັແຫງ່ວນັທີ 7. ອາໍນາດການປກົຄອງລາວປກົກະຕ ິສະຫນບັ ສະຫນ ນ

ຊາວຄຣສິຕຽນຂອງບນັດາປະເທດອື່ ນໆເພ່ືອລງົທະບຽນກບັ LEC, ເຊິ່ ງເປັນ ອງົການຈດັ ຕ ັງ້ຫ ກັ ສາໍລບັ

ກ ມ່ຄຣສິຕຽນທ ກຄນົ. ຄວາມເຊື່ ອຖສືາສະໜາຜີ, ໂດຍສະເພາະແນວຄດິທ່ີວາ່ສິ່ ງທ່ີມຊີວີດິ ແລະ ສິ່ ງທ່ີບ່ໍມ ີ

ຊວີດິລວ້ນແຕມ່ຈີດິໃຈ ແລະ ມສີະຕປິນັຍາ, ແມນ່ແຜຂ່ະຫຍາຍຢ ທ່ ົ່ວທ ກຊນົໃນລາວ ແລະ ມກັປະສມົ

ປະສານກບັການປະຕບິດັຂອງກ ມ່ສາສະຫນາ. 

 

ຊາວຄຣສິຕຽນບາງຄນົພບົວາ່ ເນືອ້ໃນ ກຽ່ວກບັສາສະໜາທ່ີລດັທະບານໄດກ້າໍນດົໄວແ້ມນ່ແຄບເກນີໄປ ຫ ື 

ຂດັແຍງ້ກບັຫ ກັຄາໍສອນ ຫລື ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງພວກເຂົາເອງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບາງຄນົເລືອກທ່ີຈະບ່ໍເຂ້ົາຮວ່ມ

ກບັ ສະຖາບນັທາງສາສະຫນາທ່ີໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມການບໍລິການໃນໂບດຢ ເ່ຮອືນທ່ີ ບ່ໍ

ເປັນທາງການແທນ. ໃນຂະນະທ່ີທາງເຕັກນກິແມນ່ຜິດກດົຫມາຍ,ເຮັດໂບດຢ ເ່ຮອືນແມນ່ຮບັຮ ໂ້ດຍ ທົ່ວໄປ

ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນບາງພ້ືນທ່ີພວກເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຫ າຍ ຫລື ຫນອ້ຍ ແມນ່ຂ ນ້ກບັອາໍ

ນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ. ໃນພ້ືນທ່ີຊນົນະບດົສວ່ນໃຫຍ,່ ຊາວຄຣສິຕຽນໄດສ້ນັລະເສນີ ໃນໂບດຢ ່

ເຮອືນທ່ີບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນຈະຖກືປະຕເິສດຈາກສງັຄມົ, ການຂ ົ່ມເຫັງ ແລະ ການຈບັກ ມບາງຄ ັງ້ ໂດຍອາໍ

ນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ. ຕວົຢາ່ງ: ໃນເດອືນສງິຫາ 2018 ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຢ ໃ່ນເມອືງ ນາກາຍ ແຂວງ 

ຄາໍມວ່ນ ໄດຈ້ບັຊາຍຄນົຫນ ່ ງທ່ີໄດປ້ະຕບິດັການບໍລິການສນັລະເສນີພະເຈົາ້ຢ ໃ່ນເຮອືນຂອງລາວ ໂດຍບ່ໍ

ເສຍຄາ່ທາໍນຽມປະຈາໍອາທິດໃຫເ້ຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ບ່ໍຍອມທ່ີຈະຍກົເລີກ ຄວາມເຊື່ ອຖຂືອງ ລາວ. 

ເພາະວາ່ຜ ເ້ຖົາ້ຜ ແ້ກບ່າງຄ ັງ້ບ່ໍເຫັນດນີາໍກດິຈະກາໍທາງສາສະຫນາຂອງຄຣສິຕຽນ, ອາໍນາດການ ປກົຄອງ

ທອ້ງຖິ່ນມກັຮ ສ້ ກວາ່ມຄີວາມຜິດໃນການຕດັສິນການຂ ົ່ມເຫັງເຫ ົ່ ານີພ້າຍໃຕແ້ນວຄິດທ່ີຜິດພາດ ໃນການປກົ

ປກັຮກັສາສນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມຫມ ັນ້ຄງົ. 
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ລດັຖະບານລາວໄດແ້ນະນາໍບນັຫາທາງສາສະໜາຜ່ານສອງກມົການບໍລິຫານຫ ກັ: ກະຊວງພາຍໃນ 

(MOHA) ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC). MOHA ປກົຄອງທ ກໆດາ້ນຂອງທ ກຊີວິດທາງ 

ສາສະຫນາ. ການອະນ ມດັຂອງ MOHA ແມນ່ຕອ້ງປະກອບມຈີ ດປະສງົທາງສາສະຫນາ, ສາ້ງບາ້ນ 

ໃຫມຂ່ອງການນະມດັສະການ ຫ ື ດດັແປງສະຖານທ່ີທ່ີມຢີ ່, ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົໃຫມໃ່ນເມອືງ ຫ ື 

ບາ້ນທ່ີບ່ໍເຄີຍມ.ີ ນອກຈາກນ ັນ້, ຫອ້ງການ MOHA ມອີາໍນາດໃນການຈາໍກດັກດິຈະກາໍທາງສາສະຫນາ 

ທ່ີເຂົາເຈົ້າເຫັນວາ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກບັນະໂຍບາຍຂອງປະເທດ ຫ ື ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ. MOHA ອາດ

ຈະປິດກດິຈະກາໍທາງສາສະຫນາໃດກໍ່ຕາມທ່ີຖວືາ່ເປັນໄພຂ ົ່ມຂ ຕ່ໍ່ສະຖຽນລະພາບ, ສນັຕິພາບ ແລະ ຄາໍ

ສ ັ່ງ, ສະພາບແວດລອ້ມ, ຫ ື ຄວາມສາມກັຄີລະຫວາ່ງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ສາສະຫນາ. ຍິ່ ງໄປກວາ່ນ ັນ້, 

ທ ກໆກ ມ່ທາງສາສະຫນາທ່ີຖບໍືລິການທາງສາສະຫນາ - ຫ ື ເຖງິແມນ່ວາ່ເຫດການຊ ມຊນົທົ່ວໄປ - ຕອ້ງ

ລງົທະບຽນກບັອງົການ MOHA, ຈດັວາງແຜນປະຈາໍປີສາໍລບັກດິຈະກາໍທ່ີກາໍນດົໄວພ້າຍນອກ ຂອບເຂດ

ການດາໍເນນີງານແບບປກົກະຕິ ແລະ ໃຫຂໍ້ມ້  ນກຽ່ວກບັບ ກຄນົທ່ີມກີານເລືອກຕ ັງ້ ຫ ື ແຕງ່ຕ ັງ້ ຫ ື ຜ ມ້ອີາໍ

ນາດ. ກດົລະບຽບເຫ ົ່ ານີເ້ປັນອ ປະສກັຕ່ໍການປະຕິບດັທາງສາສະຫນາ ແລະ ມກັເຮັດໃຫຢ້ ດການ ຮວ່ມມ ື

ລະຫວາ່ງຊ ມຊນົສາສະຫນາໃຫປ້ະຕິບດັໃນເຂດອາໍນາດການປກົຄອງແຍກຕາ່ງຫາກ, ສິ່ ງຈາໍເປັນ ໃນພ້ືນ

ທ່ີຊນົນະບດົ ແລະ ຫາ່ງໄກ ເປັນບອ່ນທ່ີບ່ໍມນີກັບວດ. ຕວົຢາ່ງ, ໃນປີ 2018, ນກັບວດ ແລະ ສະມາຊກິ

ຂອງໂບດກາໂຕລິກໃນແຂວງຫ ວງພະບາງມຄີວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການເດນີທາງ; ອາໍນາດການ ປກົຄອງ

ຮຽກຮອ້ງໃຫນ້ກັບວດ ແລະ ຜ ນ້າໍສາສະໜາຮອ້ງຂໍການອະນ ຍາດທາໍອິດກອ່ນທ່ີຈະໄປຢຽ້ມຢາມ ບາ້ນອື່ ນ 

ແລະ ໄດມ້ອບຫມາຍໃຫທ້ະຫານນາໍພາ ແລະ ເປັນການອາ້ງວາ່ປກົປ້ອງພວກເຂົາ. 

 

LFNC ເຮັດວຽກຢາ່ງກວາ້ງຂວາງກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສາສະຫນາ ແລະ ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ນເພ່ືອແຈງ້ 

ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮ ແ້ກຜ່ ທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍສາສະຫນາຂອງຊາດ. ຈ ດປະສງົຂອງ LFNC 

ແມນ່ເພ່ືອຫ  ດຜອ່ນຄວາມເຄ່ັງຕ ງຊນົເຜ່ົາ ແລະ ສາສະຫນາ ແລະ ອະທິບາຍລະບຽບການທ່ີມຢີ ແ່ລວ້ 

ໂດຍການປະຊ ມ ແລະ ການປ ກສາຫາລືລະຫວາ່ງອາໍນາດການປກົຄອງແຂວງ, ຜ ນ້າໍທາງສາສະຫນາ 

ທອ້ງຖິ່ນ, ແລະ ສະມາຊກິຂອງຊ ມຊນົຜ ເ້ຊື່ ອ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, LFNC ບາງຄ ັງ້ໄດນ້າໍໃຊວ້ຽກງານ 

ເຫ ົ່ ານີເ້ພ່ືອສ ົ່ງເສມີທດັສະນະທ່ີບ່ໍປາດຖະຫນາຕ່ໍກ ມ່ກ ມ່ສາສະຫນາ ແລະ ສະຖາບນັຕາ່ງໆ. ໃນເດອືນ 

ທນັວາ 2018, LFNC ແລະ ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີອື່ ນໆໃນ ແຂວງຄາໍມວ່ນ ໄດລ້າຍງານໃຫຜ້ ຊ້າຍ  າວຊ ຄຣດິສະ

ຕຽນທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັອະນ ຍາດໃຫຈ້ດັກອງປະຊ ມ ຫ ື ຈດັຕ ັງ້ພິທີຕາ່ງໆ, ແລະ ຫ າຍກວາ່ເກົ່ າ, ວາ່ລາວຈະບ່ໍມ ີ
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ທາງແກໄ້ຂຖາ້ສິ່ ງໃດເກດີຂືນ້ກບັລາວເພາະຄຣສິຕຽນບ່ໍແມນ່ສາສະຫນາໄດຮ້ບັການຍອມຮບັຢາ່ງເປັນທາງ

ການ, ຊ ່ ງບ່ໍເປັນຄວາມຈງິ. 

 

ການລະເມດີຕ່ໍຊາວຄຣດິສະຕຽນ: ຕະຫ ອດປີ 2018 ມນັຍງັຄງົຫຍ ງ້ຍາກທ່ີຈະໄດຮ້ບັ ແລະ ຢືນຢນັ ຂໍ້

ມ  ນກຽ່ວກບັການລະເມດີສິດເສລີພາບທາງສາສະຫນາຢ ລ່າວ. ລດັຖະບານລາວຍງັສບືຕ່ໍຄວບຄ ມສື່ ພາຍ 

ໃນປະເທດຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົຈາໍນວນຫ າຍຕອ້ງປິດບງັຕວົຕນົ. ຜ ເ້ຊື່ ອຖສືາສະຫນາ, ຜ ້

ສະຫນບັສະຫນ ນດາ້ນສງັຄມົພນົລະເຮອືນ ແລະ ກ ມ່ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍຍງັສບືຕ່ໍຄວບຄ ມບນັດາ ຄາໍເວ້ົາ

ຂອງຕນົເອງ ແລະ ພ ດຕິກາໍສາທາລະນະເພ່ືອຫ ີກເວັ້ນການກວດສອບ ແລະ ການຕອບໂຕທ່ີ້ອາດ ເປັນ

ໄປໄດສ້າໍລບັການເຜີຍແຜຂໍ່ມ້  ນ ຫ ື ການລວ່ງລະເມດີທ່ີອາດເຮັດໃຫລ້ດັຖະບານບ່ໍເຫັນດ.ີ 

 

ໃນປີ 2018, ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ນໃນບາງແຂວງ, ໂດຍສະເພາະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຍງັສບືຕ່ໍ ທາໍ

ຮາ້ຍຊນົເຜ່ົາ ແລະ ສາສະໜາຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ. ໃນເດອືນພະຈກິປີ 2018 ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີໃນເມອືງ ວລິາບ 

ລີ ໄດຈ້ບັຄຣດິສະຕຽນ 4 ຄນົ, ລວມທງັຜ ຍ້ງິທ່ີມອີາຍ  78 ປີ ທ່ີເຮັດການສນັລະເສີນ ໂດຍບ່ໍມ ີ ໃບ

ອະນ ຍາດ; ທງັສີ່ ຄນົຖກືຈບັເປັນເວລາໜ ່ ງອາທິດກອ່ນທ່ີຈະຖກືປ່ອຍອອກມາ. ໃນເດອືນທນັວາ 2018, 

ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີໃນບາ້ນ ນາຄະນອງ ໄດຈ້ບັ ຊາວຄຣດິສະຕຽນເຈດັຄນົຫ ງັຈາກ ພິຈາລະນາວາ່ການ ບໍລິການ

ໂບດຄຣສິຂອງພວກເຂົາຜິດກດົຫມາຍ. ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ນຍງັທາໍລາຍສະຖານທ່ີໂບດ, ຕດັສາຍ ໄຟ, 

ທາໍລາຍລະບບົເຄື່ ອງສຽງ ແລະ ຢ ດຊບັສນິສວ່ນບ ກຄນົທ່ີເຂ້ົາຮວມ່ງານ. ຜ ຖ້ກືຄ ມຂງັໄດຖ້ກືປ່ອຍ ຫ າຍ

ມ ືຕ່ໍ້ມາຫ ງັຈາກໄດລ້າຍງານໃນຕ ົນ້ເດອືນມງັກອນ 2019. ນອກຈາກນ ັນ້, ໃນເດອືນທນັວາ, ຊາວຄຣດິສະ

ຕຽນ 4 ຄນົໄດຖ້ກືຈບັກ ມ ແລະ ຖກືຈບັເປັນເວລາຫ າຍໆມືເ້ນື່ ອງຈາກດາໍເນນີ ການບໍລິການ ທາງ

ສາສະຫນາທ່ີຜິດກດົຫມາຍຢ ບ່າ້ນ ແກວ້ວໄິລ, ແລະ ຫາ້ຄນົຖກືຈບັກ ມຢ ບ່າ້ນ ໂນນສ ງ ສາໍລບັ ການ

ສື່ ສານກບັຜ ນ້າໍສາສະໜາຈາກຫມ ບ່າ້ນໃກຄ້ຽງ ກຽ່ວກບັຄວາມຫວງັຂອງການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໂດຍ ບ່ໍໄດ້

ຮບັການອະນ ມດັທ່ີຕອ້ງການລວ່ງຫນາ້. 

 

ເຖງິແມນ່ວາ່ຄຣສິຕຽນເປັນຕວົແທນຂອງຊນົເຜ່ົາສວ່ນຫນອ້ຍເທ່ົານ ັນ້, ຜ ນ້າໍທາງສາສະຫນາທອ້ງຖິ່ນ ຈາໍ

ນວນຫ າຍຢືນຢນັວາ່ພວກເຂົາເປັນຊ ມຊນົທ່ີມກີານເຕບີໂຕໄວທ່ີສ ດໃນປະເທດລາວ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລາວບາງ

ທາ່ນ ມຄີວາມບ່ໍຫມ ັນ້ໃຈໃນຊາວຄຣສິຕຽນ, ເຊິ່ ງມກັຈະຂດັແຍງ້ກບັຜ ເ້ຊື່ ອຖສືວ່ນບ ກຄນົດວ້ຍສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ 
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ເຫັນວາ່ເປັນຈກັກະພດັນຍິມົຂອງເອຣີບົ ແລະ ອາເມລິກາ. ຕວົຢາ່ງເຊ່ັນເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີທອ້ງຖິ່ນ ແລະ 

ສະມາຊກິຊ ມຊນົກໍ່ໄດຂ້ ົ່ມຂ ຕ່ໍ່ຄອບຄວົຄຣສິຕຽນໃຫຍ້ກົເລີກຄວາມເຊື່ ອຖ ືຫ ື ການປະທວ້ງຕ່ໍຫນາ້ນາຍບາ້ນ 

ຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫ ື ຖາ້ບ່ໍປະຕບິດັຕາມ ພວກເຂົາຕອ້ງໄດຊ້ດົເລີຍດວ້ຍດນິ. ໃນເດອືນພະຈກິປີ 2018 ເຈົາ້

ຫນາ້ທ່ີລະດບັພາກພ້ືນໃນພາກເຫນອືຂອງປະເທດລາວ ໄດກ້າ່ວວາ່ ຈະບ່ໍອດົທນົຕ່ໍຊາວຄຣສິຕຽນໃນພ້ືນທ່ີ

ນີ ້ ເພາະວາ່ຄຣສິຕຽນເປັນ "ສາສະຫນາຕາ່ງປະຊາດ". ລາວໄດອ້ອກຄາໍສ ັ່ງໃຫແ້ກ ່ 20 ຄອບຄວົຄຣສິ

ຕຽນ: ອອກຈາກບາ້ນພາຍໃນຫນ ່ ງເດອືນ ຫ ື ຖາ້ບ່ໍອອກແມນ່ໃຫໄ້ປເຂ້ົາຄ ກ. ຢາ່ງຫນອ້ຍຫາ້ຄອບຄວົໄດ້

ຍກົເລີກ ຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂົາເພ່ືອຫ ີກເວັ້ນເຂ້ົາຄ ກ. 

 

ການສ ົ່ງເສີມພ ດທະສາສະຫນາ: ຕະຫ ອດປີ 2018, ລດັຖະບານລາວສືບຕ່ໍສ ົ່ງເສມີພ ດທະສາສະຫນາ 

ຜາ່ນສະຖາບນັຕາ່ງໆຂອງລດັ, ແລະ ໃນເວລທ່ີມພິີທີທາງສາສະໜາພ ດ ຫ ື ພິທີຕາ່ງໆໃນໜາ້ທ່ີທາງການ 

ຂອງລດັ ປກົກະຕແິລວ້ ອາໍນາດປກົຄອງໄດສ້າ້ງກອບຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົ່ ານີເ້ປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທ່ີ

ຈະສາ້ງຄວາມພາກພ ມໃຈໃນປະເພນລີາວ ແລະ ເສີມສາ້ງຄວາມເປັນເອກລກັແຫງ່ຊາດໂດຍອງີໃສ ່ ພ ດ

ທະສາສະຫນາບ່ໍພຽງແຕເ່ປັນສາສະຫນາ, ແຕເ່ປັນສວ່ນປະກອບສາໍຄນັຂອງມລໍະດກົທາງວດັທະນະ ທາໍ

ຂອງປະເທດ. ລດັຖະບານລາວຍງັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາຫວົຫນາ້ພ ດທະສາສະຫນາທ່ີມອີິດທິພນົສ ງ 

ເພ່ືອລວມການສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມຂອງລດັຖະບານໃນບດົເທດສາສະຫນາ. 

 

ລດັຖະບານລາວສືບຕ່ໍສ ົ່ງເສີມການປະຕິບດັພ ດທະສາສະຫນາໃນທົ່ວລະບບົໂຮງຮຽນສາທາລະນະ. ເຖງິ 

ແມນ່ວາ່ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີດາ້ນການສ ກສາໄດຢື້ນຢນັວາ່ຫ ກັສ ດພ ດທະສາສະຫນາຖກືສອນຕາມວິທີທ ົ່ວໄປ ແລະ 

ພ່ໍແມທ່ີ່ບ່ໍແມນ່ພ ດທະສາສະຫນາມສີິດທິເອົາລ ກອອກຈາກບດົຮຽນເຫ ົ່ ານີ້ຖາ້ວາ່ມນັເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ບ່ໍ

ສະບາຍໃຈ. ໃນອະດີດນກັສ ກສາບາງຄນົຕອ້ງໄດອ້ະທິຖານໃນວດັເພ່ືອເປັນເງ ື່ອນໄຂສາໍລບັການກາ້ວ 

ຫນາ້ທາງຄະແນນຂອງນກັຮຽນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບດັນີອ້າດຈະຖກືຈາໍກດັ ແລະ ອາດ ຈະ

ສະທອ້ນເຖງິຄວາມລາໍອຽງຂອງຄ ບາງຄນົຫ າຍກວ່ານະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. 

 

ຄວາມເຄ່ັງຕ ງທາງສາສະຫນາຂອງຊ ມຊນົ: ໃນປີ 2018 ຊາວຄຣດິສະຕຽນບາງຄນົທ່ີດາໍລງົຊວີດິຢ ໃ່ນ 

ຊ ມຊນົຫ າຍຄວາມເຊື່ ອຊື່ ງໄດລ້າຍງານວາ່ບ່ໍໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມງານລຽ້ງສາສະໜາພ ດໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ຫລື 

ງານບ ຊາຜີຕາ່ງໆ ເພາະວາ່ພວກເຂົາໄດກ້າ່ວເຖງິຄວາມຂດັແຍງ້ກຽ່ວກບັການພວົພນັລະຫວາ່ງຜ ທ່ີ້ມ ີ
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ຄວາມເຊື່ ອກບັສາສະຫນາ. ຄວາມຢາ້ນກວົຂອງຊາວຄຣດິສະຕຽນຈາໍນວນຫນ ່ ງເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສະເຫນ ີ

ພິທີໃຫແ້ກຈ່ດິວນິຍານຂອງຜ ປ້ກົຄອງບາ້ນຢ ໃ່ນບາງພ້ືນທ່ີເຮັດໃຫຜ້ ປ້ກົປກັຮກັສາບາ້ນຄຽດແຄນ້ ເພາະວາ່ 

ພວກເຂົາຢາ້ນວາ່ວນິຍານອາດຈະລງົໂທດຫມ ບ່າ້ນ. ໃນເວລານີໄ້ດເ້ຮັດໃຫຄ້ວາມເຄ່ັງຕ ງໃນທອ້ງຖິ່ນ ເກດີ

ຂືນ້ໃນບາ້ນຊນົນະບດົ ແລະ ເຮັດໃຫຊ້າວຄຣດິສະຕຽນບາງຄນົຖກືຂໍໃຫອ້ອກຈາກບາ້ນເຮອືນຂອງ ພວກ

ເຂົາ. ໃນເດອືນກ ມພາ, ຫວົຫນາ້ບາ້ນນາສະທ ງ, ແຂວງຄາໍມວ່ນໄດຄ້ ກຄາມຢາ່ງຫນອ້ຍເກົາ້ຄອບຄວົ 

ຊາວຄຣສິຕຽນ ຖາ້ພວກເຂົາບ່ໍອອກຈາກບາ້ນ ຫ ື ປະຖິມ້ຄວາມເຊື່ ອຂອງພວກເຂົາ. ຜ ເ້ຊື່ ອຖສືາສະໜາຜີ 

ຍງັໄດຮ້ບັການລາຍງານກຽ່ວກບັການປະຕິບດັການຝງັສບົຂອງຊາວຄຣດິສະຕຽນ, ຍອ້ນບາງຄນົເຊື່ ອວາ່ 

ການຝງັສບົແທນທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ສຍຊວີດິຈະເຮັດໃຫຄ້ວາມບ່ໍສະຫງບົແລະຄວາມຂດັແຍງ້ກບັວນິຍານບາ້ນ. 

 

ການປະຕິບດັຂອງຊາວມ ດສະລິມ ແລະ ບາຮາຍ: ມພີຽງແຕສ່ອງໂບດອດິສະລາມທ່ີມກີານເຄື່ ອນໄຫວ ຢ ່

ໃນປະເທດລາວ , ທງັສອງຢ ໃ່ນນະຄອນຫລວງນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແລະ ຊ ມຊນົມ ດສະລິມບ່ໍໄດລ້າຍ

ງານ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການປະຕິບດັສາສະຫນາທ່ີເປີດເຜີຍ. ຜ ນ້າໍຂອງສະມາຄມົມ ດສະລິມ, ກ ມ່ນອ້ຍທ່ີ 

ຄ ມ້ຄອງການເຮັດວຽກຂອງຊ ມຊນົມ ດສະລິມ ແລະ ການສື່ ສານຂອງລດັຖະບານ, ໄດລ້າຍງານ ແລະ 

ຮກັສາສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ MOHA ແລະ LFNC. ເຊ່ັນດຽວກນັ, ຜ ນ້າໍ ບາຮາຍ ໃນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຫລວງພະບາງບ່ໍຄອ່ຍມລີາຍງານການແຊກແຊງ ຫ ື ຈາໍ

ກດັການເຄື່ ອນໄຫວທາງສາສະຫນາຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 

ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລດັ 

 

ສະຫະລດັ ແລະ ສປປ ລາວ ສືບຕ່ໍຮວ່ມມໃືນຫ າຍລະດບັພາຍໃຕກ້ານຮວ່ມມແືບບຄບົວງົຈອນທ່ີປະກາດ

ໃນປີ 2016. ໃນໄລຍະ 2018, ລດັຖະບານທງັສອງປະເທດໄດເ້ຮັດວຽກຮ່ວມກນັເພ່ືອສ້າງຄວາມ

ສະດວກ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ຄວາມປອດໄພດາ້ນສ ຂະພາບໃນທົ່ວໂລກ, ສ ົ່ງເສີມການ

ສ ກສາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແ້ກສ່າຍພວົພນັປະຊາຊນົກບັປະຊາຊນົ, ກດິຈະກາໍການຕ່ໍຕາ້ນຢາ

ເສບຕິດ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາສງົຄາມຫວຽດນາມລວມມກີານເກບັກ ລ້ະເບີດທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກ ແລະ ບນັຊີ

ລາຍຊື່ ຊາວ ອາເມລິກາທ່ີສ ນຫາຍ. ລດັຖະບານສະຫະລດັຍງັສືບຕ່ໍສະຫນບັສະຫນ ນລດັຖະບານລາວໃນ

ການພດັ ທະນາເຄື່ ອງມທືາງກດົຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຂໍຕ້ກົລງົ
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ການຄາ້ ລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິຂອງລາວກບັສະມາຄມົອາຊຽນ 

(ASEAN). 

 

ໃນເດອືນກ ມພາປີ 2018, ສະພາຜ ແ້ທນທ່ີມຕີາໍແໜງ່ສ ງສອງທາ່ນໄດມ້າຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ ຊື່ ງໄດພ້ບົ

ກບັ ລດັຖະບານລາວເພ່ືອປ ກສາຫາລືກຽ່ວກບັວທີິການສາ້ງຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງສະຫະລດັກບັສະພາ

ແຫງ່ ຊາດລາວ. ນອກຈາກນ ັນ້, ໃນເດອືນເມສາປີ 2018, ຜ ຕ້າງຫນາ້ ທາ່ນ ນາງ ເຈກັກີ ້ສະໄປລເ໌ອີ 

(Jackie Speier) ຂອງລດັ ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ ພ ບ   ້  ົ  ກບັບນັດາເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີລດັຖະບານລາວໃນນະຄອນຫ ວງ

ວຽງຈນັ ເພ່ືອປ ກສາຫາລືກຽ່ວກບັວທີິເພ່ີມການຮວ່ມມກືຽ່ວກບັບນັຫາການປ້ອງກນັ, ຄວາມປອດໄພ

ສາທາລະນະ, ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍພາຍໃຕຄ້ ຮ່ວ່ມງານທ່ີສມົບ ນແບບ. ນອກຈາກການປະຕິບດັ

ຢາ່ງເປັນ ທາງການຂອງນາງ, ທາ່ນ ນາງ ສະໄປລເ໌ອ ີໄດໄ້ປຢຽ້ມຢາມວດັສອງແຫງ່ເພ່ືອຮຽນຮ  ້ກຽ່ວກບັ 

ປະເພນຜີາ້ໄຫມທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການແຕງ່ງານທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິສາຍພວົພນັທາງສງັຄມົ ແລະ 

ວດັທະນະທາໍລະຫວາ່ງສອງປະເທດ. 

 

ການຮ່ວມມດືາ້ນວດັທະນາຖາວອນ - ພ້ອມກບັຄວາມສາໍພນັທາງດ້ານການທະຫານແບບຍືນຍງົ 

ລະຫວາ່ງສອງປະເທດ - ໄດຊ້ວ່ຍສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈທ່ີວາ່, ຜ່ານມາ, ໄດເ້ພ່ີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ 

ສະຖານະການຂອງສະຫະລດັໃນການສາ້ງສິດທິ ແລະ ສດິເສລີພາບທາງສາສະຫນາກບັ ສປປ ລາວ. ໃນ

ເດອືນພ ດສະພາປີ 2018, ຄະນະກາໍມະການທະຫານສ ງສ ດ ຕ  ວົແທນ ຈາກກອງທບັອິນໂດຈນີ - ປາ

ຊີຟິກໄດພ້ບົກບັເຈົ້າຫນາ້ທ່ີລດັຖະບານລາວເພ່ືອປ ກສາຫາລືກຽ່ວກບັຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງສອງຝ່າຍ, 

ເຊິ່ ງໄດເ້ນັນ້ຄວາມມ ງ່ໝ ັນ້ຂອງສະຫະລດັຕ່ໍພາກພ້ືນອິນໂດ - ປາຊຟິີກ ແລະ ພິຈາລະນາວິທີການເສີມ 

ຂະຫຍາຍການຮວ່ມມແືບບຄບົວງົຈອນໂດຍການຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັທາງທະຫານກບັທະຫານ. ໃນ

ເດ ອນກ ນຍາ, ກອງທ ບສະຫະລ ດອາເມລ ກາ    ື    ັ          ັ       ັ      ິ   ໄດ ເປ ນເຈ  າພາບ   ້ ັ   ົ້     ສະມາຊ ກຂອງກະຊວງ      ິ          ປ ອງ ້  ກ ນປະເທດ  ັ      

ຂອງ ສປປ ລາວ ທ    ີ່  Camp Smith, ລ ດ   ັ  Hawaii ເພ  ອປ ກສາຫາລ ການປ ອງກ ນປະເທດ  ື່          ື    ້    ັ       ລະຫວ າງ     ່  

ສປປ ລາວ - ສະຫະລ ດຄ  ງທ  13. ຜ  ເຂ  າຮ ວມໄດ ກ  ານ ດ ແລະ ປ ກສາຫາລ ໂອກາດຕ າງໆ      ັ  ັ ້ ີ່        ້ ົ້   ່    ້  ໍ  ົ              ື       ່   ເພ  ອເພ  ມທະວ   ື່    ີ່     ີ

ການຮ ວມມ ສອງຝ າຍ ແລະ ຫ າຍຝ າຍ.     ່   ື     ່            ່   

 

 

http://www.uscirf.gov/
https://la.usembassy.gov/u-s-congresswoman-meets-lao-government/
https://la.usembassy.gov/u-s-pacific-command-deputy-commander-visits-lao-p-d-r/
https://la.usembassy.gov/united-states-and-lao-pdr-conduct-thirteenth-annual-bilateral-defense-dialogue/

