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ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມ 2016 
  

 

ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນກຽ່ວກບັ               
ການຕາ້ນອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດທ ່ ເປັນໄພຂ ົ່ມຂ ທ່ ົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະການຄາ້ມະນດຸ 

ແລະ ການເຂົ້າ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ 
 

ພະຈກິ 28-30, 2016 ນະຄອນຫຼລວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມ 2016 
  

 

ບດົລາຍງານກອງປະຊຸມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນກຽ່ວກບັ               
ການຕາ້ນອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດທ ່ ເປັນໄພຂ ົ່ມຂ ທ່ ົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະການຄາ້ມະນດຸ 

ແລະ ການເຂົ້າ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ 
 

ພະຈກິ 28-30, 2016 ນະຄອນຫຼລວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ພະຈກິ 28-30, 2016 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1Conference Report 2016

ເນືອ້ໃນ 
ການກາ່ວຄ  າໂອວາດ       ມືທີ້ 1, ວນັຈນັ ທີ 28 ເດືອນ ພະຈກິ 2016  
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສດຸ OSPP 

ທາ່ນ. ຄ  າສານ ສຸວງົ 
 

ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ ປະທານສະຖາບນັ ILSTA 
ທາ່ນ. ລີຊາດ ຟິລບິປາກ 

 

ສະຖານທດູລກຸຊ  າບວກ ອປຸະທດູລກຸຊ  າບວກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ. ໂຄລດ ເຢີນເຊັນ 

 

ສະຖານທດູການາດາ ອປຸະທດູການາດາ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ. ນາງ ລແີອນ ເຮແີມນ 

 

 

 
 
 
 

ຫວົຂ ໃ້ນການນ  າສະເໜີ    ມືທີ້ 1, ວນັຈນັ ທີ 28 ເດືອນ ພະຈກິ 2016  
1. ການປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາ  ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງຍຕຸິທ  າ 

ທາ່ນ. ເກດ ກຽດຕສິກັ 
  

2. ການຄາ້ມະນດຸເຊິ່ ງເປັນໄພຂ ົມ່ຂູໃ່ນທ ົ່ວໂລກ ປະທານສະຖາບນັ ILSTA 
ທາ່ນ. ລີຊາດ ຟິລບິປາກ 

 

3. ສະພາບການຂອງການຄາ້ມະນດຸໃນ ສປປ ລາວ ອງົການ UNODC ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ. ນາງ ສລີໄິພທນູ ໄຊຍະມງຸຄນຸ 

 

4. ການລະບຕຸວົຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນດຸ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພື່ ອແຮງງານເຄື່ອນທ່ີ (IOM) 
ທາ່ນ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  

 

5. ການລກັລອບນ  າຄນົຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາເມອືງ ແລະ ວທີິຈ  າແນກ
ຈາກການຄາ້ມະນດຸ 

ສະຖາບນັ ILSTA 
ທາ່ນ. ຈອນ ໂຄໂນລ ີ

 

6. ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້, ທດັສະນະຄະຕ ິໃນການ
ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ 

ຕ  າຫລວດ ຕມ ການາດາ 
ທາ່ນ. ເລມອດ ຟ ເຕ 

 

7. ການຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ 

ປະທານສະຖາບນັ ILSTA 
ທາ່ນ. ລີຊາດ ຟິລບິປາກ 

 

ຫວົຂ ໃ້ນການນ  າສະເໜີ    ມືທີ້ 2, ວນັອງັຄານ ທີ 29 ເດືອນ ພະຈກິ 2016  
1. ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (1) 
2. ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (2) 

ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັດ້ກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ,  
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ທາ່ນ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ 

 

3. ສດິທິມະນດຸ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸ ຫວົໜາ້ກມົສນົທິສນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 
ທາ່ນ. ພູໂຂງ ສສີລຸາດ 

 

4. ການຕາ້ນການຟອກເງນິ  ຮອງຫວົໜາ້ກມົຕ ່ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  
ທາ່ນ. ປອ. ເວນີສະຫວນັ ສີວໄິລ 

 

5. ການສ ້ລາດບງັຫລວງອ  ານວຍໃຫ້ເກດີອາຊະຍະກ  າ ສະຖາບນັ ILSTA  
ທາ່ນ. ເອຣກິ ແຮດວດິ 

 

ກມົຕ �ຳຫລວດສະກດັກ ັນ້ 
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ຫວົຂ ໃ້ນການນ  າສະເໜີ      ມືທີ້ 3, ວນັພດຸ ທີ 30 ເດືອນ ພະຈກິ 2016 

1. ການລກັລອບນ  າຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ ຫວົໜາ້ກມົ ຕມ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ທາ່ນ. ພູວນັ ໄຊຍະສດິ 

2. ການປະສານສມົທບົ ແລະ ການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນນີ       
ຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ 

ອງົການໄອຍະການ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ທາ່ນ. ບນຸຖນັ ແສງດາລາ      

3. ການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນນີຄະດກີານເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດ            
ກດົໝາຍ 

ກອງບນັຊາການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງຄ  າມວ່ນ 
ທາ່ນ. ພທັ ບນຸເສີມ ພມົມະຈນັ 

4. ການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນນີຄະດກີານເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດ       
ກດົໝາຍ 

ກອງບນັຊາການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງບ ່ແກວ້ 
ທາ່ນ. ພທັ ກາຍຍະສອນ ສິງວໄິຊ 

5. ການຮວ່ມມໃືນການແກໄ້ຂຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ ອງົການໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ທາ່ນ. ສາຍຄ  າ ສີທ ລກັ 

6. ການຮວ່ມມໃືນການແກໄ້ຂຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ ກອງບນັຊາການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງຈ  າປາສກັ 
ທາ່ນ. ພທັ ສກຸນັ ໄຕໄຊຍາວງົ 

7. ການຮວ່ມມໃືນການແກໄ້ຂຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ ກອງບນັຊາການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແຂວງຊຽງຂວາງ  
ທາ່ນ. ຄ  າເພັດ ສ ສ  າພນັໄຊ 

8. ການພິຈະລະນາຄະດກີານຄາ້ມະນດຸ ແລະ ເຂ້ົາ-ອອກ        
ເມອືງຜິດກດົໝາຍ 

ຮອງປະທານສານ ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ 
ທາ່ນ. ນາງ. ສບີນຸຍອນ ພິມມະສອນ 

9. ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ທິດທາງໃນຕ ່ໜາ້ການຊວ່ຍເຫລອື  
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນເລື່ ອງອາຍາຢູ ່ສປປ ລາວ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມ,ື ກະຊວງຍຸຕທິ  າ 
ທາ່ນ. ນະລງົລດິ ນ ລະສງິ 

10. ການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມທືາງອາຍາ 
 
11. ມາດຕະຖານກດົໝາຍສາກນົ 

ກມົແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມ,ື ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສດຸ 
ທາ່ນ. ຈນັທີ ໂປລີວນັ 
UNODC  
ທາ່ນ. ນາງ ມາລກິາ ແມກັອາດ  າ 

12. ການຊວ່ຍເຫລອືທາງດາ້ນກດົໝາຍເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັກຽ່ວ       
ກບັການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ 

ສະຖາບນັ ILSTA 
ທາ່ນ. ຈອນ ໂຄໂນລ ີ

 

13. ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກພື້ນລຸມ່ແມນ່  າ້ຂອງ ຂອງຂະບວນ   
ການຄອມມດິ COMMIT 

ໂຄງການ UN-ACT ລາວ 
ທາ່ນ. ນາງ ດຣ. ຊູກຽດ ປນັຍານຸວງົ 

 

14. ການກາ່ວປິດພິທີ  ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
ທາ່ນ. ລີຊາດ ຟິລບິປາກ 

 

15. ການກາ່ວປິດພິທີ ການປະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນ ແລະ                 
ຂ ສ້ະເໜີແນະ  

ຮອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສດຸ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ. ບນຸຍງັ ຈນັດາລາສານ 
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ການກາ່ວຄ  າໂອວາດໂດຍ:  
 
ທ່ານ. ນາງ ບນຸໄທ ປນັແກວ້ 
ຫວົໜ້າກມົແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມສືາກນົ                 
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຍິນດ ຕອ້ນຮບັແຂກຜ ້ມ  ກຽດທກຸທາ່ນ. ກອງປະຊຸມນ ້
ແມນ່ກອງປະຊຸມທ ່ ສ  າຄນັ ແລະ ເປັນໂອກາດທ ່ດ ໃຫແ້ກບ່ນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງທງັ
ຫມດົເຊ່ັນວາ່: ໄອຍະການ, ຕ  າຫຼວດ ແລະ ຕລຸາການ ພ້ອມກບັຄ ຮ່ວ່ມງານສາກນົທ ່ ຈະມາຮຽນ
ຮ  ້ແລະ ແລກປ່ຽນນ  າກນັໃນການປະຕິບດັທ ່ ດ ທ ່ສຸດເພື່ ອຕ ່ສ ກ້ບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ. 
 
 

ທ່ານ. ລ ຊາດ ຟິລິບປາກ                                       
ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
ຍິນດ ຕ້ອນຮບັແຂກຜ ້ມ  ກຽດທຸກທ່ານ ແລະ ຂ ຂອບໃຈອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (OSPP). ໃນການເປັນເຈົ້າພາບຮວ່ມຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ ້, ເນື່ ອງຈາກ
ວາ່ການຕິດຕ ່ພວົພນັກນັລະຫວາ່ງປະເທດແມນ່ນບັມ ືນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົຂ ນ້ ແລະ ເກ ດຂ ນ້ຢ ໃ່ນ
ທ ົ່ວໂລກ, ຈິ່ ງເຮັດໃຫ້ເກ ດມ  ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້ເກ ດຂ ນ້ລະຫວາ່ງປະເທດ. 
ດ ັ່ງນ ັນ້ມນັຈ ິ່ງມ  ຄວາມສ  າຄນັ, ຈ  າເປັນທ ່ ຈະຕອ້ງມ  ການຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານສມົທບົນ  າກນັ
ລະຫວ່າງປະເທດເພື່ ອຕ ່ ສ ້ກບັອາຊະຍາຂາ້ມຊາດ. ຈຸດປະສງົຂອງກອງປະຊຸມແມນ່ເພື່ ອ
ສະຫນອງຂ ມ້  ນກຽ່ວກບັການຕ ່ ຕາ້ນຟອກການເງນິ, ການຄາ້ມະນຸດ, ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດ
ກດົໝາຍ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍະກອນທ ່ ມ ່ ອງົການຈດັຕ ັງ້. ມ ບນັດາຜ ້ແທນຈາກ 17 ແຂວງທ ົ່ວ
ປະເທດໄດໃ້ຫ້ກຽດເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ ,້ ນອກຈາກນ ກ້ ່ມ  ຈດຸປະສງົເພື່ ອຍກົໃຫ້ເຫັນ
ບນັຫາເຫລ່ົານ ້ແມນ່ມ  ການກຽ່ວພນັກນັຄືແນວໃດ, ພ້ອມທງັເປັນໂອກາດອນັດ ໃຫ້ແກຜ່ ້ເຂ້ົາ
ຮວ່ມໄດພ້ບົປະແລກປ່ຽນໃນການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ສ  າຄນັ ແລະ ຄ ຮ່ວ່ມ
ງານທ ່ ເຮັດວຽກຕ ່ ຕາ້ນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ ່ ກ  າລງັເກ ດຂືນ້ນ .້ 

 

ທ່ານ. ໂຄລດ ເຢ ນເຊັນ                                                                                      
ທ່ານ. ອປຸະທ ດ, ສະຖານທ ດລກຸຊ  າບວກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ  

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດລຸກຊ  າບວກແມນ່ມ  ສາຍສ  າພນັທ ່ ດ ນ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ 
ເຊິ່ ງມ  ຫລາຍໆ ໂຄງການໃນຂງົເຂດຕາ່ງໆ ໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮວ່ມກນັເຊ່ັນ: ການພດັ- 
ທະນາຊນົນະບດົ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຝ ກອບົຮມົວິຊາຊ ບ ແລະ ການຈດັຝ ກອບົຮມົ. 
ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ມ ຄວາມຍິນດ ຫລາຍທ ່ ມ  ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວິຊາ
ການ (ILSTA) ມາເປັນຄ ຮ່ວ່ມງານຈາກປະເທດລຸກຊ  າບວກ ໃນການສະໜບັສະໜ ນຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັວຽກງານໃນຂງົເຂດການປກົຄອງທ ່ ດ .  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄ ຮ່ວ່ມງານທຸກໆທ່ານທ ່ ຊວ່ຍຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ ້ ພິເສດແມນ່ 
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ ແລະ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. ຖາ້ຫາກວາ່ຕອ້ງການ
ໃຫ້ວຽກງານຕາ້ນອາຊະຍະກ  າຂາ້ມຊາດໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດໂດຍສະເພາະແມນ່ ການເຂ້ົາ-ອອກ
ເມອືງຜິດກດົໝາຍ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້  ການປະສານງານກນັທ ່
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໝອງໃຫ້ທນັກບັເວລາ. 

 
 

ທ່ານ. ລີຊາດ ຟິລິບປາກ                                       
ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
ຍິນດີຕ້ອນຮບັແຂກຜູ້ມກີຽດທຸກທ່ານ ແລະ ຂ ຂອບໃຈອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (OSPP). ໃນການເປັນເຈົ້າພາບຮວ່ມຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້, ເນື່ ອງຈາກ
ວາ່ການຕິດຕ ່ພວົພນັກນັລະຫວາ່ງປະເທດແມນ່ນບັມ ືນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົຂ ນ້ ແລະ ເກດີຂ ນ້ຢູໃ່ນ
ທ ົ່ວໂລກ, ຈິ່ ງເຮັດໃຫ້ເກີດມກີ ຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ເກີດຂ ນ້ລະຫວາ່ງປະເທດ. 
ດ ັ່ງນ ັນ້ມນັຈ ິ່ງມຄີວາມສ  າຄນັ, ຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງມກີານຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານສມົທບົນ  າກນັ
ລະຫວາ່ງປະເທດເພື່ ອຕ ່ ສູ້ກບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມແມນ່ເພື່ ອ
ສະຫນອງຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ການຄາ້ມະນຸດ, ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດ
ກດົໝາຍ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍະກອນທ່ີມ ່ອີງົການຈດັຕ ັງ້. ມບີນັດາຜູ້ແທນຈາກ 17 ແຂວງທ ົ່ວ
ປະເທດໄດໃ້ຫ້ກຽດເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ນອກຈາກນີກ້ ່ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຍກົໃຫ້ເຫັນ
ບນັຫາເຫລ່ົານີ້ແມນ່ມກີານກຽ່ວພນັກນັຄືແນວໃດ, ພ້ອມທງັເປັນໂອກາດອນັດີໃຫ້ແກຜູ່້ເຂ້ົາ
ຮວ່ມໄດພ້ບົປະແລກປ່ຽນໃນການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສ  າຄນັ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມ
ງານທ່ີເຮັດວຽກຕ ່ ຕາ້ນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ່ີກ  າລງັເກດີຂືນ້ນີ.້ 
ທ່ີດນີ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ, ມກີານຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ມຄີວາມສ  າພນັ
ທ່ີແໜນ້ແຟ້ນນ  າກນັ. 

 
 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ 
ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັດ້ກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ 
 
 
 

ທ່ານ. ປອ. ເວີນສະຫວນັ ສີວໄິລ                                        
ຮອງຫວົໜ້າກມົຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 
 

 
 

 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັດ້ກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 
 
 
 

แก้หน้าที ่3  
 
 

ທ່ານ. ໂຄລດ ເຢີນເຊັນ                                                                                      
ທ່ານ. ອປຸະທດູ, ສະຖານທດູລກຸຊ  າບວກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ  

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດລຸກຊ  າບວກແມນ່ມສີາຍສ  າພນັທ່ີດີນ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ 
ເຊ ່ ງມຫີລາຍໆ ໂຄງການໃນຂງົເຂດຕ່າງໆ ໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຮວ່ມກນັເຊ່ັນ: ການພດັ 
ທະນາຊນົນະບດົ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊີບ ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. 
ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ມຄີວາມຍ ນດີຫລາຍທ່ີມສີະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວ ຊາ
ການ (ILSTA) ມາເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຈາກປະເທດລຸກຊ  າບວກ ໃນການສະໜບັສະໜນູຈດັຕ ັງ້
ປະຕ ບດັວຽກງານໃນຂງົເຂດການປກົຄອງທ່ີດ.ີ  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄູຮ່ວ່ມງານທຸກໆທ່ານທ່ີຊວ່ຍຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້ ພ ເສດແມນ່ 
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສຸດ ແລະ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. ຖາ້ຫາກວາ່ຕອ້ງການ
ໃຫ້ວຽກງານຕາ້ນອາຊະຍະກ  າຂາ້ມຊາດໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດໂດຍສະເພາະແມນ່ ການເຂ້ົາ-ອອກ
ເມອືງຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານກນັທ່ີ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທນັກບັເວລາ. 

 
 
 
 

หน้าที ่6 
 
 

ທ່ານ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  
ຫວົຫນາ້ຫອ້ງການອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອແຮງງານເຄື່ອນທ່ີ (IOM) 
ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ນກັຄາ້ມະນຸດມກັຈະເດນີທາງກບັຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ອອກໜາ້ແທນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ມນັເປັນສີ່ ງຈ  າເປັນທ່ີຕອ້ງແຍກຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍອອກຈາກນກັຄາ້ມະນຸດ, ເພື່ ອການຮກັສາປກົ
ປ້ອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; ຜູ້ທ່ີຜ່ານການຝືກອບົຮມົໃນການເຂ້ົາສ າພາດຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ, ມຄີວາມ
ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າສພຸາບອອ່ນໂຍນເພື່ ອບ ່ ໃຫພ້ວກເຂ້ົາຕກົໃຈ ແລະ ຢ້ານເກງ, ຫ ງັຈາກ
ນ ັນ້ຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ ອໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດໄດຮ້ບັການລງົໂທດ, ແລະ 
ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ຖກືປກົປ້ອງຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  
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 ທ່ານ. ນາງ ລ ແອນ ເຮ ແມນ 

 ທ່ານ. ອປຸະທ ດ, ສະຖານທ ດການາດາ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ຂອບໃຈມາຍງັສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA)  
ສ  າລບັເປ ດໂອກາດໃຫ້ມ  ການແກໄ້ຂບນັຫາທ ່ ສ  າຄນັເຫລ່ົານ ໃ້ນກອງປະຊຸມ. ລດັຖະບານຂອງ
ປະເທດການາດາ, ມ ຄວາມຍິນດ ທ ່ ຈະເຮັດວຽກຮວ່ມກບັສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ 
ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນຂະແໜງການປກົຄອງ, ກດົ-   
ໝາຍ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, ພ້ອມກນັນ ັນ້ກ ່ຈະສະໝບັສະໜ ນອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ເຮັດວຽກ
ຕ ່ ຕາ້ນກບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ. ປະເທດການາດາ ແລະ ປະເທດອາຊຽນແມນ່ມ  ສາຍສ  າພນັ
ທ ່ ດ ນ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ, ມ ການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ມ ຄວາມສ  າພນັ
ທ ່ ແໜນ້ແຟ້ນນ  າກນັ. 

 

ທ່ານ. ຄ  າສານ ສວຸງົ 
ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຍິນດ ຕອ້ນຮບັແຂກຜ ້ມ  ກຽດທກຸທາ່ນ ກອງປະຊຸມນ ແ້ມນ່ສືບຕ ່ ຈາກຫວົຂ ຂ້ອງກອງປະຊຸມຈ ນ   
-ອາຊຽນກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ການຄາ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ການຕ ່ ຕາ້ນອາຊະຍາກ  າຂາ້ມ
ຊາດທ ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ກອ່ນໜ້ານ .້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ໂລກໄດມ້  ວິວດັທະນາການ ແລະ ມ ການຂະ- 
ຫຍາຍຕວົເພ ້ມຂ ນ້ເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸຂ ນ້ໃນທ ົ່ວໂລກ. 
ດວ້ຍເຫດນ ຈ້ ິ່ງເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທກຸຄນົທ ່ ຈະຕ ່ ສ ຕ້າ້ນກບັບນັຫາເຫລ່ົານ .້  
ກອງປະຊຸມທ ່ ຈະຈດັຂ ນ້ພາຍໃນສາມມືນ້ ແ້ມນ່ແນໃ່ສກ່ານສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການແກ້
ໄຂຮບັມກືບັບນັຫາເຫລ່ົານ .້ 
ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ບັຟງັການນ  າສະເໜ ຈາກກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຮຽນຮ ຈ້າກ
ກ ລະນ ສ ກສາ ແລະ ການປະຕິບດັຕວົຈງິຈາກອງົການ IOM, UNODC, ຮບັຟັງການ
ປະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນກຽ່ວກບັການປະຕບິດັວຽກງານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດຈາກຕວົແທນຂອງ
ບນັດາ   17 ແຂວງ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ຈະໄດຮ້ຽນຮ ກ້ຽ່ວກບັວທິ ການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັຕ ່ ກບັການຕາ້ນການຟອກເງນິ.  
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະເໜ ໃຫຜ້ ້ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸທາ່ນຈ ົງ່ຮວ່ມກນັຕ ັງ້ໃຈຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຫວັງຢ່າງ
ຍິ່ ງວາ່ທຸກທາ່ນຈະໄດຮ້ບັບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ ອ້ນັລ  າ້ຄາ່ຈາກກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ  ້ແລະ ນ  າ
ເອົາບດົຮຽນທ ່ ໄດຮ້ຽນມານ ັນ້ເພື່ ອໄປນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ. ຄ  າສານ ສວຸງົ 
ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (OSPP) 

ຍິນດ ຕ້ອນຮບັແຂກຜ ້ມ  ກຽດທຸກທ່ານ ກອງປະຊຸມນ ້ແມນ່ສືບຕ ່ ຈາກຫວົຂ ້ຂອງກອງປະຊຸມ  
ຈ ນ-ອາຊຽນ ກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ການຄາ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ການຕ ່ ຕາ້ນອາຊະຍາກ  າ
ຂາ້ມຊາດທ ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ກອ່ນໜ້ານ .້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ໂລກໄດມ້  ວິວດັທະນາການ ແລະ ມ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົເພ ້ມຂ ນ້ເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂ ນ້ໃນທ ົ່ວ
ໂລກ. ດວ້ຍເຫດນ ຈ້ ິ່ງເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທກຸຄນົທ ່ ຈະຕ ່ ສ ຕ້າ້ນກບັບນັຫາ
ເຫລ່ົານ .້  
ກອງປະຊຸມທ ່ ຈະຈດັຂ ນ້ພາຍໃນສາມມືນ້ ແ້ມນ່ແນໃ່ສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ 
ແກໄ້ຂຮບັມກືບັບນັຫາເຫລ່ົານ .້ 
ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ບັຟງັການນ  າສະເໜ ຈາກກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຮຽນຮ ຈ້າກ
ກ ລະນ ສ ກສາ ແລະ ການປະຕິບດັຕວົຈງິຈາກອງົການ IOM, UNODC, ຮບັຟັງການ
ປະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນກຽ່ວກບັການປະຕບິດັວຽກງານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດຈາກຕວົແທນຂອງ
ບນັດາ 17 ແຂວງ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ ຈະໄດຮ້ຽນຮ ກ້ຽ່ວກບັວິທ ການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັຕ ່ ກບັການຕາ້ນການຟອກເງນິ.  
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະເໜ ໃຫຜ້ ້ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸທາ່ນຈ ົງ່ຮວ່ມກນັຕ ັງ້ໃຈຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຫວັງຢ່າງ
ຍິ່ ງວາ່ທຸກທາ່ນຈະໄດຮ້ບັບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ ອ້ນັລ  າ້ຄາ່ຈາກກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ  ້ແລະ ນ  າ
ເອົາບດົຮຽນທ ່ ໄດຮ້ຽນມານ ັນ້ເພື່ ອໄປນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ. 

 

 
ທ່ານ. ຈອນ ໂຄໂນລ  
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 

ການລກັລອບນ  າຄນົຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາເມອືງ ແລະ ວທິ ການຈ  າແນກຈາກ
ການຄາ້ມະນດຸ 
ການນ  າສະເໜ ໄດເ້ລ ້ມຕ ົນ້ການນ  າສະເໜ ສອງກ ລະນ ສືກສາ, ໂດຍໃຫ້ຕວົຢ່າງ: ທ້ອງຖ ່ນທ ່ ມ  
ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວາ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພາລະບດົບາດທ ່ ສ  າຄນັຂອງແຮງງານເສດຖະກດິທ ົ່ວໂລກ ແລະ ຕວົຢ່າງຂອງການສ ົ່ງເງ  ນກບັ
ເມອືງລາວຈາກແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທ ່ ເຮັດວຽກຢ ຕ່າ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງມ  ຄນົລາວທ ່ ເປັນແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍ້າຍຈ  ານວນຫຼາຍ, ເລືອກທ ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍບ ່ ມ  ເອກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບນັດາ
ປະເທດເພື່ ອບ້ານໃກຄ້ຽງເພາະວາ່ຄາ່ແຮງງານຈະສ ງກວ່າຢ ່ໃນປະເທດລາວ. ເນື່ ອງຈາກວາ່
ປະເທດໄທມ ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍສ ງ ແລະ ມ  ຕວົແທນຢ ປ່ະເທດລາວ, ເພື່ ອ
ໂຄສະນາກຽ່ວກບັການໄປເຮັດວຽກເປັນແມບ່າ້ນ, ກ  າມະກອນກ ່ສາ້ງ, ແລະ ອດຸສາຫະກ  າອື່ນໆ. 
ໃນປະຈບຸນັໄດລ້ະບຸພິທ ການ ແລະ ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການລກັລອບແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ, 
ພ້ອມທງັອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົປະກອບໃນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ 
ການລກັລອບແຮງງານເຄື່ອນຍາ້ຍ, ກ ່ຄກືານຊອກຫາກ ລະນ ຂອງການລກັລອບ, ທ ່ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວາ່ຂອບເຂດທ ່ ມ  ຊາຍແດນແມນ່ມ  ຄວາມສຽ່ງສ ງໃນການລກັລອບອບົພະຍບົຂາ້ມຊາຍແດນ
ເຊ ່ ງສາມາດນ  າໄປສ ກ່ານຄາ້ມະນຸດໄດ.້  
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ການນ  າສະເໜ      
ມ ືທ້  1, ວນັທ  28 ເດອືນ ພະຈກິ 2016 

ທ່ານ. ເກດ ກຽດຕິສກັ       
ຮອງລດັຖະມນົຕ ກະຊວງຍຕຸິທ  າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຮາ່ງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ອາຍາສະບບັໃໝ ່
ທ່ານ. ເກດ ກຽດຕິສກັ ໄດອ້ະທິບາຍເຫດຜນົທ ່ ຈ  າເປັນຕ້ອງປບັປຸງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາ, 
ເພາະວາ່ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາສະບບັປດັຈບຸນັທ ່ ຖກືສາ້ງຂ ນ້ແຕ່ປ  1989 ໄດຖ້ືກປບັປຸງມາ
ແລ້ວໃນປ  2001, 2005, ແລະ ປ  2012, ຍ້ອນມ  ຄວາມຈ  າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຮບັຮ ຮ້  ບແບບໃໝ່
ຂອງການປະພ ດທາງອາຍາ ແລະ ເປັນໜ້້າທ ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ່ ຈະເອົາຂ ້ກ  ານດົຕາ່ງໆ ທ ່
ຈ  າເປັນຂອງກດົໝາຍສາກນົເຂ້ົາໃສໃ່ນລະບບົກດົໝາຍລາວ.  
 

ທ່ານ. ເກດ ກຽດຕິສກັ ກ ່ ໄດອ້ະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນການກະກຽມວາ່ມ  ການປະຕິບດັຄືແນວໃດ, 
ການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂອງລດັຖະບານ ແລະ ອງົການທ ່ ບ ່ ຂ ນ້ກບັ
ລດັຖະບານ, ພ້ອມທງັການປ ກສາຫາລືກບັພາກສວ່ນພາຍນອກອື່ ນໆ ນອກຈາກນ ,້ ທາ່ນກ ່ຍງັ
ໄດອ້ະທິບາຍໂຄງຮາ່ງ ແລະ ປດັໃຈຕ ົນ້ຕ ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາສະບບັໃໝນ່ ,້ ລວມທງັ
ການລງົໂທດປະຫານຊ ວິດທ ່ ຍງັມ  ຢ ່ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທ ່ ນ  າໃຊບ້ງັຄບັໃນການປບັໄຫມ, ຄວາມ
ແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາສະບບັໃໝສ່ມົທຽບກບັສະບບັເກົ່າ, ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ 
ແລະ ໄລຍະເວລາສ  າລບັການຂ ອະນຸມດັເພື່ ອນ  າມາປະຕິບດັຕວົຈງິ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາ
ສະບບັໃໝນ່ ປ້ະກອບມ  416 ມາດຕາ ແລະ ຄາດວາ່ຈະມ  ຜນົບງັຄບັໃຊໃ້ນປ  2017 ເປັນຕ ົນ້
ໄປ. 

 

ທ່ານ. ລ ຊາດ ຟິລິບປາກ 

ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA)  

ການຄາ້ມະນດຸ – ໄພຂ ົ່ມຂ ທ່ ົ່ວໂລກ  
ການນ  າສະເໜ ແມນ່ເລ ້ມຈາກກ ລະນ ສ ກສາກຽ່ວກບັເດັກຍິງສອງຄນົທ ່ ຖືກຕວົະໃຫ້ໄປເປັນ
ໂສເພນ ຢ ່ທ ່ ປະເທດອາເມລິກາ. ນາງ ນາຕາຊາ, ອາຍຸ 21 ປ  ເປັນຄນົປະເທດອເຸບກດິສະ-
ທານ. ລາວໄດຕ້ກົລງົເຮັດວຽກເປັນພະນກັງານເສ ບຢ ່ເມອືງລ ແອນເຈ ລິງສເພາະວາ່ລາວເຊື່ອວາ່
ຖາ້ໄດໄ້ປເຮັດວຽກຢ ່ບອ່ນນ ັນ້ແລວ້, ລ ກຊາຍຂອງລາວຈະມ ຊ ວດິທ ່ ດ ຂ ນ້. ເມ ື່ອໄປຮອດປະເທດ
ອາເມລິກາ, ລາວໄດຖ້ກືທ  າຮາ້ຍ, ບງັຄບັໃຫເ້ປັນໂສເພນ  ແລະ ຖກືຂາຍໃຫກ້ບັລ ກຄາ້ພ້ອມທງັ
ຖືກບງັຄບັໃຫ້ເສບຢາ. ສ່ວນນາງ. ແອນນາ, ອາຍຸ 13 ປ  ເປັນຄນົເມກຊ ແກນ. ລາວຖກືລກັ
ພາໂຕ ແລະ ຖືກບງັຄບັໃຫ້ເປັນໂສເພນ ຢ ່ປະເທດອາເມລິກາຄືກນັ. ໃນທຸກມ ືນ້ ້ ແມນ່ມ  
ສະຖານະການແບບນ ເ້ກ ດຂ ນ້ຫລາຍ. 

ການນ  າສະເໜ ແມນ່ແນໃ່ສຂ່ ້ກ  ານດົທາງດາ້ນກດົໝາຍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທ ່ ມ  ຢ ່
ເພື່ ອຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ໄດລ້ະບຸຈ  ານວນຜ ້ຖກືເຄາະ ຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ແຫລງ່
ທ ່ ມາ, ສະຖານທ ່ ທ ່ ພວກເຂົາໄດຖ້ກືນ  າເອົາໄປຄາ້ມະນຸດ, ຊອ່ງທາງ ແລະ ປະເທດທ ່ ເປັນເປ້ົາ
ໝາຍ. ທາ່ນ. ລ ຊາດ ໄດເ້ນັນ້ໝກັໃຫ້ເຫັນຄວາມຈ  າເປັນໃນການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ແລະ ເນັນ້
ໃສ່ສນົທິສນັຍາ ທ ່ ມ  ຊື່ ວ່າ Palermo Protocols ເຊິ່ ງລະບຸລະອຽດກຽ່ວກບັບນັດາຂ ້ກ  ານດົ 
ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ເພື່ ອຕາ້ນກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້ຂາ້ມຊາດ, ແລະ ການກະທ  າຜິດ
ທາງກດົໝາຍຂອງພວກເຂົາ. 
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ທ່ານ. ນາງ. ສິລິໄພທ ນ ໄຊຍະມງົຄນຸ  
UNODC ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 

ສະພາບການຂອງການຄາ້ມະນດຸໃນ ສປປ ລາວ 
ຂາ່ວສານ ແລະ ຂ ້ມ  ນທ ່ ໄດນ້  າສະເໜ ກຽ່ວກບັສະຖານະການປະຈບຸນັຂອງການຄາ້ມະນຸດໃນ 
ສປປ ລາວ. ເສັ້ນທາງຫລກັໃນການເຂ້ົາອອກຜ່ານປະເທດລາວກ ່ຄຂືອບເຂດທ ່ ມ  ຊາຍແດນຕດິ
ກບັປະເທດໄທ, ເຊ ່ ງເປັນຈດຸທ ່ ມ  ບນັຫາຫຼາຍທ ່ ສຸດ. ລາຍລະອຽດ, ວິທ ການຫຼອກລ ້ ຫຼື ຫຼອກ
ລວງ ໃນການນ  າໄປສ ຂ່ະບວນການນ ທ້ ່ ທາງສື່ ມວນຊນົໄດເ້ຜ ຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນເຖງິບນັຫາໃນບ ່ ດນົ
ມານ .້ ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະແມນ່ແມຍ່ິງຫຼາຍກວ່າຜ ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຜ ້ທ ່ ຢ ່ຊນົນະບດົຫາ່ງໄກ
ສອກຫຼ ກແມນ່ມ  ຄວາມສຽ່ງສ ງ. ໄດມ້  ການຈດັລຽງລ  າດບັກຽ່ວກບັບນັຫານ ້ໃນແຕລ່ະປະເທດ 
ແລະ ການຈດັລ  າດບັນ ,້ ກ ່ມ  ໝາກຜນົທ ່ ໃຫ້ເຫັນວາ່ປະເທດໃດທ ່ ມ  ບນັຫານ ຫຼ້າຍທ ່ ສຸດ, ສວ່ນ 
ສປປ ລາວ ແມນ່ນອນຢ ່ໃນລ  າດບັທາ້ຍຂອງການຈດັລຽງລ  າດບັນ .້ 
 
ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານ ,້ ທາງພາກລດັ ແລະ ອງົກອນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງໄດຮ້ວ່ມມກືບັວຽກງານນ ,້ ເພື່ ອ
ຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫານ ຢ້່າງເຂັມ້ງວດເຊ່ັນ: ຄວາມພ້ອມທາງດາ້ນການຝືກ
ອບົຮມົຂອງການໃຫຄ້  າປືກສາ, ວຽກງານເຄອືຄາ່ຍ, ການປະສານງານ,  ແລະ ຂ ມ້  ນຂາ່ວສານ
ການແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ແລະ ອງົການທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

 

ທ່ານ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  
ຫວົຫນາ້ຫອ້ງການອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອແຮງງານເຄື່ອນທ ່  (IOM) 
ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
 

ການຄາ້ມະນດຸ ການກ  ານດົລກັສະນະຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ  
ການກ  ານດົຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍຂອງການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະບ ່ ແມນ່ແບບກງົໄປກງົມາ, ມ ສອງ
ບນັຫາສ  າຄນັຂອງການກ  ານດົກ ່ຄ:ື ການຊ ມ່ເລອືກ ແລະ ຄວາມສບັສນົກບັເຫດການທ ່ ເກ ດຂືນ້
ຈາກການຄ້າມະນຸດ. ການປະກາດນ  າໃຊກ້ດົໝາຍໃນ ສປປ ລາວ, ກ  ານດົໃຫ້ມ  ຮ ບແບບ
ຕາ່ງໆ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ໃນນ ລ້ວມທງັການເປັນຂາ້ທາດໜ ້ສ ນ, ບງັຄບັໃຫ້ແຕງ່ງານ ແລະ 
ຄາ້ປະເພນ , ເຖ ງແມນ່ວາ່ຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍຈະສາມາດສິນ້ສຸດພນັທະກ ່ຕາມ ເມ ື່ອໃດທ ່ ຜ ້ຖກື
ເຄາະຮາ້ຍໄດອ້ອກຈາກຜ ້ປກົຄອງໄປ, ການປະຕິບດັວຽກງານກ ່ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍຂືນ້, 
ສະນ ັນ້ການຊ ມ່ເລືອກຈື່ງສ  າຄນັ. ອງົປະກອບທ ່ ສ  າຄນັແມນ່ “ຜ ້ຕິດຕ ່ຜ ້ທ  າອິດ” ເຊ ່ ງອາດແມນ່
ບຸກຄນົທ ່ ໃກສ້ິດທ ່ ຮ ຈ້ກັຊື່ , ອາຍຸ, ເພດ, ສນັຊາດ ແລະ ອາການຂອງການລະເມ  ດ. 

 
ນກັຄາ້ມະນຸດມກັຈະເດ ນທາງກບັຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ອອກໜາ້ແທນຜ ້ເຄາະຮາ້ຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ມນັເປັນສ ່ ງຈ  າເປັນທ ່ ຕອ້ງແຍກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍອອກຈາກນກັຄາ້ມະນຸດ, ເພື່ ອການຮກັສາປກົ
ປ້ອງຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; ຜ ້ທ ່ຜ່ານການຝືກອບົຮມົໃນການເຂ້ົາສ າພາດຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ, ມ ຄວາມ
ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າສພຸາບອອ່ນໂຍນເພື່ ອບ ່ ໃຫພ້ວກເຂ້ົາຕກົໃຈ ແລະ ຢ້ານເກງັ, ຫຼງັຈາກ
ນ ັນ້ຕອ້ງມ  ການປະເມ  ນຜນົຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ ອໃຫຜ້ ້ກະທ  າຜິດໄດຮ້ບັການລງົໂທດ, ແລະ 
ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ຖກືປກົປ້ອງຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  
 

 
 

 
ທ່ານ. ນາງ. ສິລິໄພທ ນ ໄຊຍະມງົຄນຸ  
UNODC ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 

ສະພາບການຂອງການຄາ້ມະນດຸໃນ ສປປ ລາວ 
ຂາ່ວສານ ແລະ ຂ ້ມ  ນທ ່ ໄດນ້  າສະເໜ ກຽ່ວກບັສະຖານະການປະຈບຸນັຂອງການຄາ້ມະນຸດໃນ 
ສປປ ລາວ. ເສັ້ນທາງຫລກັໃນການເຂ້ົາອອກຜ່ານປະເທດລາວກ ່ຄຂືອບເຂດທ ່ ມ  ຊາຍແດນຕດິ
ກບັປະເທດໄທ, ເຊ ່ ງເປັນຈດຸທ ່ ມ  ບນັຫາຫຼາຍທ ່ ສຸດ. ລາຍລະອຽດ, ວິທ ການຫຼອກລ ້ ຫຼື ຫຼອກ
ລວງ ໃນການນ  າໄປສ ຂ່ະບວນການນ ທ້ ່ ທາງສື່ ມວນຊນົໄດເ້ຜ ຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນເຖງິບນັຫາໃນບ ່ ດນົ
ມານ .້ ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະແມນ່ແມຍ່ິງຫຼາຍກວ່າຜ ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຜ ້ທ ່ ຢ ່ຊນົນະບດົຫາ່ງໄກ
ສອກຫຼ ກແມນ່ມ  ຄວາມສຽ່ງສ ງ. ໄດມ້  ການຈດັລຽງລ  າດບັກຽ່ວກບັບນັຫານ ້ໃນແຕລ່ະປະເທດ 
ແລະ ການຈດັລ  າດບັນ ,້ ກ ່ມ  ໝາກຜນົທ ່ ໃຫ້ເຫັນວາ່ປະເທດໃດທ ່ ມ  ບນັຫານ ຫຼ້າຍທ ່ ສຸດ, ສວ່ນ 
ສປປ ລາວ ແມນ່ນອນຢ ່ໃນລ  າດບັທາ້ຍຂອງການຈດັລຽງລ  າດບັນ .້ 
 
ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານ ,້ ທາງພາກລດັ ແລະ ອງົກອນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງໄດຮ້ວ່ມມກືບັວຽກງານນ ,້ ເພື່ ອ
ຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫານ ຢ້່າງເຂັມ້ງວດເຊ່ັນ: ຄວາມພ້ອມທາງດາ້ນການຝືກ
ອບົຮມົຂອງການໃຫຄ້  າປືກສາ, ວຽກງານເຄອືຄາ່ຍ, ການປະສານງານ,  ແລະ ຂ ມ້  ນຂາ່ວສານ
ການແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ແລະ ອງົການທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

 

ທ່ານ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  
ຫວົຫນາ້ຫອ້ງການອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອແຮງງານເຄື່ອນທ ່  (IOM) 
ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
 

ການຄາ້ມະນດຸ ການກ  ານດົລກັສະນະຜ ຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ  
ການກ  ານດົຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍຂອງການຄາ້ມະນຸດ ອາດຈະບ ່ ແມນ່ແບບກງົໄປກງົມາ, ມ ສອງ
ບນັຫາສ  າຄນັຂອງການກ  ານດົກ ່ຄ:ື ການຊ ມ່ເລອືກ ແລະ ຄວາມສບັສນົກບັເຫດການທ ່ ເກ ດຂືນ້
ຈາກການຄ້າມະນຸດ. ການປະກາດນ  າໃຊກ້ດົໝາຍໃນ ສປປ ລາວ, ກ  ານດົໃຫ້ມ  ຮ ບແບບ
ຕາ່ງໆ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ ໃນນ ລ້ວມທງັການເປັນຂາ້ທາດໜ ້ສ ນ, ບງັຄບັໃຫ້ແຕງ່ງານ ແລະ 
ຄາ້ປະເພນ , ເຖ ງແມນ່ວາ່ຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍຈະສາມາດສິ້ນສຸດພນັທະກ ່ຕາມ ເມ ື່ອໃດທ ່ ຜ ້ຖກື
ເຄາະຮາ້ຍໄດອ້ອກຈາກຜ ້ປກົຄອງໄປ, ການປະຕິບດັວຽກງານກ ່ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍຂືນ້, 
ສະນ ັນ້ການຊ ມ່ເລືອກຈື່ງສ  າຄນັ. ອງົປະກອບທ ່ ສ  າຄນັແມນ່ “ຜ ້ຕິດຕ ່ຜ ້ທ  າອິດ” ເຊ ່ ງອາດແມນ່
ບຸກຄນົທ ່ ໃກສ້ິດທ ່ ຮ ຈ້ກັຊື່ , ອາຍຸ, ເພດ, ສນັຊາດ ແລະ ອາການຂອງການລະເມ  ດ. 

 
ນກັຄາ້ມະນຸດມກັຈະເດ ນທາງກບັຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ອອກໜາ້ແທນຜ ້ເຄາະຮາ້ຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ມນັເປັນສ ່ ງຈ  າເປັນທ ່ ຕອ້ງແຍກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍອອກຈາກນກັຄາ້ມະນຸດ, ເພື່ ອການຮກັສາປກົ
ປ້ອງຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; ຜ ້ທ ່ຜ່ານການຝືກອບົຮມົໃນການເຂ້ົາສ າພາດຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ, ມ ຄວາມ
ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າສພຸາບອອ່ນໂຍນເພື່ ອບ ່ ໃຫພ້ວກເຂ້ົາຕກົໃຈ ແລະ ຢ້ານເກງັ, ຫຼງັຈາກ
ນ ັນ້ຕອ້ງມ  ການປະເມ  ນຜນົຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ ອໃຫຜ້ ້ກະທ  າຜິດໄດຮ້ບັການລງົໂທດ, ແລະ 
ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ຖກືປກົປ້ອງຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  
 

 
 

แก้หน้าที ่3  
 
 

ທ່ານ. ໂຄລດ ເຢີນເຊັນ                                                                                      
ທ່ານ. ອປຸະທດູ, ສະຖານທດູລກຸຊ  າບວກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ  

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດລຸກຊ  າບວກແມນ່ມສີາຍສ  າພນັທ່ີດີນ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ 
ເຊ ່ ງມຫີລາຍໆ ໂຄງການໃນຂງົເຂດຕ່າງໆ ໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຮວ່ມກນັເຊ່ັນ: ການພດັ 
ທະນາຊນົນະບດົ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊີບ ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. 
ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ມຄີວາມຍ ນດີຫລາຍທ່ີມສີະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວ ຊາ
ການ (ILSTA) ມາເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຈາກປະເທດລຸກຊ  າບວກ ໃນການສະໜບັສະໜນູຈດັຕ ັງ້
ປະຕ ບດັວຽກງານໃນຂງົເຂດການປກົຄອງທ່ີດ.ີ  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄູຮ່ວ່ມງານທຸກໆທ່ານທ່ີຊວ່ຍຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້ ພ ເສດແມນ່ 
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສຸດ ແລະ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. ຖາ້ຫາກວາ່ຕອ້ງການ
ໃຫ້ວຽກງານຕາ້ນອາຊະຍະກ  າຂາ້ມຊາດໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດໂດຍສະເພາະແມນ່ ການເຂ້ົາ-ອອກ
ເມອືງຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານກນັທ່ີ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທນັກບັເວລາ. 

 
 
 
 

หน้าที ่6 
 
 

ທ່ານ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  
ຫວົຫນາ້ຫອ້ງການອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອແຮງງານເຄື່ອນທ່ີ (IOM) 
ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ນກັຄາ້ມະນຸດມກັຈະເດນີທາງກບັຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ອອກໜາ້ແທນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ມນັເປັນສີ່ ງຈ  າເປັນທ່ີຕອ້ງແຍກຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍອອກຈາກນກັຄາ້ມະນຸດ, ເພື່ ອການຮກັສາປກົ
ປ້ອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; ຜູ້ທ່ີຜ່ານການຝືກອບົຮມົໃນການເຂ້ົາສ າພາດຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ, ມຄີວາມ
ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າສພຸາບອອ່ນໂຍນເພື່ ອບ ່ ໃຫພ້ວກເຂ້ົາຕກົໃຈ ແລະ ຢ້ານເກງ, ຫ ງັຈາກ
ນ ັນ້ຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ ອໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດໄດຮ້ບັການລງົໂທດ, ແລະ 
ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ຖກືປກົປ້ອງຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  

 

แก้หน้าที ่3  
 
 

ທ່ານ. ໂຄລດ ເຢີນເຊັນ                                                                                      
ທ່ານ. ອປຸະທດູ, ສະຖານທດູລກຸຊ  າບວກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ  

ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດລຸກຊ  າບວກແມນ່ມສີາຍສ  າພນັທ່ີດີນ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ 
ເຊ ່ ງມຫີລາຍໆ ໂຄງການໃນຂງົເຂດຕ່າງໆ ໄດຖ້ືກຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັຮວ່ມກນັເຊ່ັນ: ການພດັ 
ທະນາຊນົນະບດົ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊີບ ແລະ ການຈດັຝຶກອບົຮມົ. 
ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ ມຄີວາມຍ ນດີຫລາຍທ່ີມສີະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວ ຊາ
ການ (ILSTA) ມາເປັນຄູຮ່ວ່ມງານຈາກປະເທດລຸກຊ  າບວກ ໃນການສະໜບັສະໜນູຈດັຕ ັງ້
ປະຕ ບດັວຽກງານໃນຂງົເຂດການປກົຄອງທ່ີດ.ີ  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄູຮ່ວ່ມງານທຸກໆທ່ານທ່ີຊວ່ຍຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້ ພ ເສດແມນ່ 
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສຸດ ແລະ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ. ຖາ້ຫາກວາ່ຕອ້ງການ
ໃຫ້ວຽກງານຕາ້ນອາຊະຍະກ  າຂາ້ມຊາດໄດຮ້ບັຜນົສ  າເລັດໂດຍສະເພາະແມນ່ ການເຂ້ົາ-ອອກ
ເມອືງຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸແມນ່ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານກນັທ່ີ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ທນັກບັເວລາ. 

 
 
 
 

หน้าที ่6 
 
 

ທ່ານ. ເຈມສ ໌ແລັຕເຕ  
ຫວົຫນາ້ຫອ້ງການອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ເພ່ືອແຮງງານເຄື່ອນທ່ີ (IOM) 
ປະຈ  າ ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ນກັຄາ້ມະນຸດມກັຈະເດນີທາງກບັຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ອອກໜາ້ແທນຜູ້ເຄາະຮາ້ຍ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ມນັເປັນສີ່ ງຈ  າເປັນທ່ີຕອ້ງແຍກຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍອອກຈາກນກັຄາ້ມະນຸດ, ເພື່ ອການຮກັສາປກົ
ປ້ອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; ຜູ້ທ່ີຜ່ານການຝືກອບົຮມົໃນການເຂ້ົາສ າພາດຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ, ມຄີວາມ
ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊຄ້  າສພຸາບອອ່ນໂຍນເພື່ ອບ ່ ໃຫພ້ວກເຂ້ົາຕກົໃຈ ແລະ ຢ້ານເກງ, ຫ ງັຈາກ
ນ ັນ້ຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ ອໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດໄດຮ້ບັການລງົໂທດ, ແລະ 
ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ຖກືປກົປ້ອງຢ່າງຖກືຕອ້ງ.  
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ທ່ານ. ຄ  າສານ ສວຸງົ 
ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (OSPP) 

ຍິນດ ຕ້ອນຮບັແຂກຜ ້ມ  ກຽດທຸກທ່ານ ກອງປະຊຸມນ ້ແມນ່ສືບຕ ່ ຈາກຫວົຂ ້ຂອງກອງປະຊຸມ  
ຈ ນ-ອາຊຽນ ກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດ, ການຄາ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ການຕ ່ ຕາ້ນອາຊະຍາກ  າ
ຂາ້ມຊາດທ ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ກອ່ນໜ້ານ .້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ໂລກໄດມ້  ວິວດັທະນາການ ແລະ ມ ການ
ຂະຫຍາຍຕວົເພ ້ມຂ ນ້ເຮັດໃຫເ້ກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດຂ ນ້ໃນທ ົ່ວ
ໂລກ. ດວ້ຍເຫດນ ຈ້ ິ່ງເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທກຸຄນົທ ່ ຈະຕ ່ ສ ຕ້າ້ນກບັບນັຫາ
ເຫລ່ົານ .້  
ກອງປະຊຸມທ ່ ຈະຈດັຂ ນ້ພາຍໃນສາມມືນ້ ແ້ມນ່ແນໃ່ສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ 
ແກໄ້ຂຮບັມກືບັບນັຫາເຫລ່ົານ .້ 
ພວກເຮົາຈະໄດຮ້ບັຟງັການນ  າສະເໜ ຈາກກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຮຽນຮ ຈ້າກ
ກ ລະນ ສ ກສາ ແລະ ການປະຕິບດັຕວົຈງິຈາກອງົການ IOM, UNODC, ຮບັຟັງການ
ປະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນກຽ່ວກບັການປະຕບິດັວຽກງານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດຈາກຕວົແທນຂອງ
ບນັດາ 17 ແຂວງ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ ຈະໄດຮ້ຽນຮ ກ້ຽ່ວກບັວິທ ການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ 
ກນັຕ ່ ກບັການຕາ້ນການຟອກເງນິ.  
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ສະເໜ ໃຫຜ້ ້ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸທາ່ນຈ ົງ່ຮວ່ມກນັຕ ັງ້ໃຈຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຫວັງຢ່າງ
ຍິ່ ງວາ່ທຸກທາ່ນຈະໄດຮ້ບັບດົຮຽນ ແລະ ຄວາມຮ ອ້ນັລ  າ້ຄາ່ຈາກກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ  ້ແລະ ນ  າ
ເອົາບດົຮຽນທ ່ ໄດຮ້ຽນມານ ັນ້ເພື່ ອໄປນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ. 

 

 
ທ່ານ. ຈອນ ໂຄໂນລ  
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 

ການລກັລອບນ  າຄນົຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາເມອືງ ແລະ ວທິ ການຈ  າແນກຈາກ
ການຄາ້ມະນດຸ 
ການນ  າສະເໜ ໄດເ້ລ ້ມຕ ົນ້ການນ  າສະເໜ ສອງກ ລະນ ສືກສາ, ໂດຍໃຫ້ຕວົຢ່າງ: ທ້ອງຖ ່ນທ ່ ມ  
ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວາ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພາລະບດົບາດທ ່ ສ  າຄນັຂອງແຮງງານເສດຖະກດິທ ົ່ວໂລກ ແລະ ຕວົຢ່າງຂອງການສ ົ່ງເງ  ນກບັ
ເມອືງລາວຈາກແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍທ ່ ເຮັດວຽກຢ ຕ່າ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງມ  ຄນົລາວທ ່ ເປັນແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍ້າຍຈ  ານວນຫຼາຍ, ເລືອກທ ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍບ ່ ມ  ເອກະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບນັດາ
ປະເທດເພື່ ອບ້ານໃກຄ້ຽງເພາະວາ່ຄາ່ແຮງງານຈະສ ງກວ່າຢ ່ໃນປະເທດລາວ. ເນື່ ອງຈາກວາ່
ປະເທດໄທມ ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍສ ງ ແລະ ມ  ຕວົແທນຢ ່ປະເທດລາວ, ເພື່ ອ
ໂຄສະນາກຽ່ວກບັການໄປເຮັດວຽກເປັນແມບ່າ້ນ, ກ  າມະກອນກ ່ສາ້ງ, ແລະ ອດຸສາຫະກ  າອື່ນໆ. 
ໃນປະຈບຸນັໄດລ້ະບຸພິທ ການ ແລະ ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການລກັລອບແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ, 
ພ້ອມທງັອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົປະກອບໃນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ 
ການລກັລອບແຮງງານເຄື່ອນຍາ້ຍ, ກ ່ຄກືານຊອກຫາກ ລະນ ຂອງການລກັລອບ, ທ ່ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວາ່ຂອບເຂດທ ່ ມ  ຊາຍແດນແມນ່ມ  ຄວາມສຽ່ງສ ງໃນການລກັລອບອບົພະຍບົຂາ້ມຊາຍແດນ
ເຊ ່ ງສາມາດນ  າໄປສ ກ່ານຄາ້ມະນຸດໄດ.້  

 
 
 
 
 
 

  

 
ທ່ານ. ຈອນ ໂຄໂນລ  
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 

ການລກັລອບນ  າຄນົຕາ່ງດາ້ວເຂ້ົາເມອືງ ແລະ ວທິ ການຈ  າແນກຈາກ
ການ ຄາ້ມະນດຸ 
ການນ  າສະເໜ ໄດເ້ລ ້ມຕ ົນ້ການນ  າສະເໜ ສອງກ ລະນ ສືກສາ, ໂດຍໃຫ້ຕວົຢ່າງ: ທ້ອງຖ ່ນທ ່ ມ  
ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວາ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ພາລະບດົບາດທ ່ ສ  າຄນັຂອງແຮງງານເສດຖະກດິທ ົ່ວໂລກ ແລະ ຕວົຢ່າງຂອງການສ ົ່ງເງ  ນກບັ
ເມອືງລາວຈາກແຮງງານເຄື່ອນຍາ້ຍທ ່ ເຮັດວຽກຢ ຕ່າ່ງປະເທດ. ເຊ ່ ງມ  ຄນົລາວທ ່ ເປັນແຮງງານ
ເຄື່ ອນຍ້າຍຈ  ານວນຫຼາຍ, ເລືອກທ ່ ຈະເຮັດວຽກໂດຍບ ່ ມ  ເອກະສານຢ່າງຖືກຕອ້ງໃນບນັດາ
ປະເທດເພື່ ອບາ້ນໃກຄ້ຽງເພາະວາ່ຄາ່ແຮງງານຈະສ ງກວ່າຢ ່ໃນປະເທດລາວ. ເນື່ ອງຈາກວາ່
ປະເທດໄທມ ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານເຄື່ອນຍາ້ຍສ ງ ແລະ ມ ຕວົແທນຢ ປ່ະເທດລາວ, ເພື່ ອ
ໂຄສະນາກຽ່ວກບັການໄປເຮັດວຽກເປັນແມບ່າ້ນ, ກ  າມະກອນກ ່ສາ້ງ, ແລະ ອດຸສາຫະກ  າ
ອື່ ນໆ. ໃນປະຈບຸນັໄດລ້ະບພຸິທ ການ ແລະ ສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການລກັລອບແຮງງານເຄື່ອນ
ຍ້າຍ, ພ້ອມທງັອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງອງົປະກອບໃນການຄາ້  
ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບແຮງງານເຄື່ອນຍາ້ຍ, ກ ່ຄກືານຊອກຫາກ ລະນ ຂອງການລກັລອບ, 
ທ ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຂອບເຂດທ ່ ມ  ຊາຍແດນແມນ່ມ  ຄວາມສຽ່ງສ ງໃນການລກັ ລອບອບົພະຍບົ
ຂາ້ມຊາຍແດນເຊ ່ ງສາມາດນ  າໄປສ ກ່ານຄາ້ມະນຸດໄດ.້  

 
 
 

ທ່ານ. ເລມອດ ຟ ເຕ 
ຕ  າຫລວດປະເທກການາດາ 

ຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້ຂາ້ມຊາດ  
ທ່ານ. ເລມອນ ຟ ເຕ ໄດນ້  າສະເໜ ໂດຍຫຍ ້ກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາຂອງປະເທດການາດາ, 
ພ ມມ  ປະເທດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ພາສາ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ປະຊາກອນ, ຕ  າຫລວດການາດາ, 
ຫ້ອງການເຄື່ ອຄາຍສາກນົຂອງຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້
ຂາ້ມຊາດທາ່ນໄດອ້ະທິອບາຍກຽ່ວກບັກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການ ຈດັຕ ັງ້ພ້ອມທງັຍກົຕວົຢາ່ງ
ຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ຢ ່ໃນປະເທດການາດາ ແລະ ກິດຈະກ  າການກະທ  າຜິດທາງ    
ກດົໝາຍຂອງພວກເຂົາ. ພ້ອມກນັນ ້, ທ່ານໄດເ້ນັ້ນວ່າກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ເກ ດຂ ນ້ລ້ວນ
ແລວ້ແຕສ່ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ທກຸໆ ດາ້ນໃຫ້ແກສ່ງັຄມົ ແລະ ຕະຫລາດການເງນິ, ຄວາມໝ ັນ້ຄງົ
ຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາກອນ.  
 

ເພື່ ອຮບັມ ືແລະ ຕາ້ນກບັກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້ເຫລ່ົານ ັນ້, ຕ  າຫຼວດການາດາ, ໄດ້
ກ  ານດົນະໂຍບາຍບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ມ ຫ້ອງການທ ່ ມ  ເຄື່ອຄາຍສາກນົຕ ັງ້ຢ ໃ່ນ
ບນັດາເມອືງທ ່ ເປັນຍຸດທະສາດ, ແກໄ້ຂບນັຫາ ສະເພາະພາກພື້ນ ແລະ ເອື້ອອ  ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການປະສານສມົທບົກບັ ບນັດາກມົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງເພື່ ອປ້ອງກນັບ ່
ໃຫ້ເກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າທ ່ ຮ້າ້ຍແຮງ, ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນນ  າກນັ. ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ ່ ມ  
ການຈດັຕ ັງ້ໄດແ້ນໃ່ສກ່ານຄາ້ຢາເສບຕິດ, ການກ ່ອາຊະຍາກ  າທາງຄອມພິວເຕ , ອາຊະຍາກ  າ
ທາງທລຸະກ  າ ແລະ ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ. 

 
หน้าที ่7 
 
 
 

ທ່ານ. ເລມອດ ຟ ເຕ 
ຕ  າຫລວດປະເທດການາດາ 

ຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ຂາ້ມຊາດ  
ທ່ານ. ເລມອນ ຟ ເຕ ໄດນ້  າສະເໜີໂດຍຫຍ ້ກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາຂອງປະເທດການາດາ, 
ພູມມປີະເທດ, ດ ນຟ້າອາກາດ, ພາສາ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ປະຊາກອນ, ຕ  າຫລວດການາດາ, 
ຫ້ອງການເຄື່ ອຄາຍສາກນົຂອງຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້
ຂາ້ມຊາດທາ່ນໄດອ້ະທ ບາຍກຽ່ວກບັກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານ ຈດັຕ ັງ້ພ້ອມທງັຍກົຕວົຢ່າງ
ຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມຢີູ່ໃນປະເທດການາດາ ແລະ ກ ດຈະກ  າການກະທ  າຜ ດທາງ    
ກດົໝາຍຂອງພວກເຂົາ. ພ້ອມກນັນີ້, ທ່ານໄດເ້ນັ້ນວ່າກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີເກີດຂຶນ້ລ້ວນ
ແລວ້ແຕສ່ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ທກຸໆ ດາ້ນໃຫ້ແກສ່ງັຄມົ ແລະ ຕະຫລາດການເງ  ນ, ຄວາມໝ ັນ້ຄງົ
ຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາກອນ.  
 
 
หน้าที่ 8 
 
 
 

ທ່ານ. ລ ຊາດ ຟ ລ ບປາກ                                                                    

ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວ ຊາການ (ILSTA) 

ການຕາ້ນການຟອກເງ ນ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ 
ກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນທຸລະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີເກີດຂຶ້ນທ ົ່ວໂລກ ແລະ 
ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດຫ້ລາຍ ແຕ່ວາ່ເງ  ນທ່ີໄດມ້ານີຕ້ອ້ງໄດຖ້ກືນ  າມາຟອກເງ  ນທ່ີບ ່ ຖກືກດົ 
ໝາຍ ຫລື ເງ  ນສກົກະປກົໄດນ້  າມາເຮັດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຖືກກດົໝາຍ. ຖາ້ການຟອກເງ  ນ
ສາມາດປ້ອງກນັໄດ,້ ການກ ່ອາຊະຍາກ  າກ ່ຈະຖກືຂດັຂວາງ ຫລື ແມກ້ະທ ັງ້ອາດຈະຢຸດເຊົາ
ໄປເລີຍ. ຍ້ອນບດົບາດການກ ່ການຮາ້ຍທາງດາ້ນການເງ  ນຈ  ່ງເຮັດໃຫ້ການຟອກເງ  ນກາຍ 
ເປັນບນັຫາໜ່ຶງທ່ີສ  າຄນັຫລາຍໃນປດັຈບຸນັນີ ້ແລະ ອງົການຕາ້ນການຟອກເງ  ນສາກນົໄດຖ້ກື
ສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອເຮັດໜາ້ທ່ີກວດສອບເບ ່ ງວາ່ບນັດາປະເທດ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັ ອື່ນໆ 
ໄດປ້ະຕ ບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສນົທ ສນັຍາສາກນົໃນຂະບວນການທາງດາ້ນນ ຕ ກ  າ, 
ກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຄານ ຫລື ບ ່ . ລດັຖະບານລາວໄດໃ້ຫ້ຄ  າໝ ັນ້ສນັຍາຢ່າງຈ  ງຈງັໃນ
ການປະຕ ບດັວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງ  ນ ດ ັ່ງທ່ີໄດລ້ະບຸເນືອ້ໃນລາຍລະອຽດຢູ່ໃນມາດຕາ 
130 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາສະບບັປບັປງຸໃໝ.່ ອີງຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ທະນາຄານ
ໃດທ່ີບ ່ ສາມາດປະຕ ບດັໜ້າທ່ີໃນການຕ້ານການຟອກເງ  ນໄດ້ເຊ່ັນວ່າ: ບ ່ ໄດ້ປະຕ ບດັ
ນະໂຍບາຍ “ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ” ຫລື ຮບັເອົາເງ  ນທ່ີໄດມ້າແບບບ ່ ຖືກຕ້ອງແມນ່ຈະຖືກ
ລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 
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หน้าที ่7 
 
 
 

ທ່ານ. ເລມອດ ຟ ເຕ 
ຕ  າຫລວດປະເທດການາດາ 

ຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ຂາ້ມຊາດ  
ທ່ານ. ເລມອນ ຟ ເຕ ໄດນ້  າສະເໜີໂດຍຫຍ ້ກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາຂອງປະເທດການາດາ, 
ພູມມປີະເທດ, ດ ນຟ້າອາກາດ, ພາສາ, ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ປະຊາກອນ, ຕ  າຫລວດການາດາ, 
ຫ້ອງການເຄື່ ອຄາຍສາກນົຂອງຕ  າຫລວດການາດາ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້
ຂາ້ມຊາດທາ່ນໄດອ້ະທ ບາຍກຽ່ວກບັກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານ ຈດັຕ ັງ້ພ້ອມທງັຍກົຕວົຢ່າງ
ຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມຢີູ່ໃນປະເທດການາດາ ແລະ ກ ດຈະກ  າການກະທ  າຜ ດທາງ    
ກດົໝາຍຂອງພວກເຂົາ. ພ້ອມກນັນີ້, ທ່ານໄດເ້ນັ້ນວ່າກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີເກີດຂຶນ້ລ້ວນ
ແລວ້ແຕສ່ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ທກຸໆ ດາ້ນໃຫ້ແກສ່ງັຄມົ ແລະ ຕະຫລາດການເງ  ນ, ຄວາມໝ ັນ້ຄງົ
ຂອງປະເທດ ແລະ ປະຊາກອນ.  
 
 
หน้าที่ 8 
 
 
 

ທ່ານ. ລ ຊາດ ຟ ລ ບປາກ                                                                    

ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວ ຊາການ (ILSTA) 

ການຕາ້ນການຟອກເງ ນ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ 
ກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນທຸລະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີເກີດຂຶ້ນທ ົ່ວໂລກ ແລະ 
ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໄດຫ້ລາຍ ແຕ່ວາ່ເງ  ນທ່ີໄດມ້ານີຕ້ອ້ງໄດຖ້ກືນ  າມາຟອກເງ  ນທ່ີບ ່ ຖກືກດົ 
ໝາຍ ຫລື ເງ  ນສກົກະປກົໄດນ້  າມາເຮັດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຖືກກດົໝາຍ. ຖາ້ການຟອກເງ  ນ
ສາມາດປ້ອງກນັໄດ,້ ການກ ່ອາຊະຍາກ  າກ ່ຈະຖກືຂດັຂວາງ ຫລື ແມກ້ະທ ັງ້ອາດຈະຢຸດເຊົາ
ໄປເລີຍ. ຍ້ອນບດົບາດການກ ່ການຮາ້ຍທາງດາ້ນການເງ  ນຈ  ່ງເຮັດໃຫ້ການຟອກເງ  ນກາຍ 
ເປັນບນັຫາໜ່ຶງທ່ີສ  າຄນັຫລາຍໃນປດັຈບຸນັນີ ້ແລະ ອງົການຕາ້ນການຟອກເງ  ນສາກນົໄດຖ້ກື
ສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອເຮັດໜາ້ທ່ີກວດສອບເບ ່ ງວາ່ບນັດາປະເທດ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັ ອື່ນໆ 
ໄດປ້ະຕ ບດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສນົທ ສນັຍາສາກນົໃນຂະບວນການທາງດາ້ນນ ຕ ກ  າ, 
ກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຄານ ຫລື ບ ່ . ລດັຖະບານລາວໄດໃ້ຫ້ຄ  າໝ ັນ້ສນັຍາຢ່າງຈ  ງຈງັໃນ
ການປະຕ ບດັວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງ  ນ ດ ັ່ງທ່ີໄດລ້ະບຸເນືອ້ໃນລາຍລະອຽດຢູ່ໃນມາດຕາ 
130 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາສະບບັປບັປງຸໃໝ.່ ອີງຕາມກດົໝາຍສະບບັນີ,້ ທະນາຄານ
ໃດທ່ີບ ່ ສາມາດປະຕ ບດັໜ້າທ່ີໃນການຕ້ານການຟອກເງ  ນໄດ້ເຊ່ັນວ່າ: ບ ່ ໄດ້ປະຕ ບດັ
ນະໂຍບາຍ “ການຊອກຮູ້ລູກຄ້າ” ຫລື ຮບັເອົາເງ  ນທ່ີໄດມ້າແບບບ ່ ຖືກຕ້ອງແມນ່ຈະຖືກ
ລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 
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ການນ  າສະເໜ  
ມ ືທ້  2, ວນັອງັຄານ ທ  29 ເດອືນ ພະຈກິ 2016 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ 
ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັນ້ກດັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ 
 

ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (ພາກທ  1) 
ກມົຕ  າຫລວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕ້ານການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້ໃນປ  2011 ແລະ ແນ່
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ. ກມົດ ັງ່ ກາ່ວມ  ໜາ້ທ ່ ເຜ ຍແຜ່ 
ຂ ້ມ  ນຂາ່ວສານ, ຝ ກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຫາກ ່ ໄດຈ້ດັພິມປ ້ມກດົໝາຍການຄາ້ມະນຸດ
ສະບບັໃໝ່ອອກ, ເຊິ່ ງໄດ້ອະທິບາຍກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາຂອງການແກໄ້ຂບນັຫານ ້ຢ ່ໃນ    
ກດົໝາຍລາວ ແລະ ນ  າສະເໜ ບນັຫາໃໝ່ໆ , ທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໃນ ສປປ ລາວ. ສ  າລບັການ
ຈ  າແນກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍແມນ່ມ  ປດັໃຈສ  າຄນັຕາ່ງໆ ທ ່ ກຽ່ວພນັກນັເຊ່ັນ: ຄວາມທກຸຍາກ, ການ
ບ ່ ຮ ໝ້ງັສ,ື ການຫວາ່ງງານ, ຄວາມອ ດຫິວ ແລະ ມ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈທ ່ ຕອ້ງການຈະໄປທອ່ງທຽ່ວ. 
ນກັຄາ້ມະນຸດນ  າໃຊຍຸ້ດທະວິທ ໃນການເກຍ່ກອ່ມຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໃຫ້ຫລງົເຊື່ ອເຊ່ັນວາ່: ການ
ແຕງ່ງານແບບຈອມປອມຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະຖກືບງັຄບັ ແລະ ທາລຸນຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ລວມທງັ
ການບງັຄບັໃຫພ້ວກເຂົາໃຊຢ້າເສບຕບິຖາ້ຫາກພວກເຂົາບ ່ປະຕບິດັຕາມຄ  າສ ັງ່ ຫລ ືພະຍາຍາມ
ຈະລກັໜ , ພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ອາລມົທງັໄລຍະ
ສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ປດັຈບຸນັນ ,້ ບນັຫາໜ ່ ງທ ່ ເປັນບນັຫາອນັຕ ົນ້ຕ ແມນ່ມ  ການສບັສນົກຽ່ວ
ກບັຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ. 

 

ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (ພາກທ  2) 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດພາຄ ທ ່ ມ  ສນົທິສນັຍາສາກນົ, ສນົທິສນັຍາ ແລະ ອະນຸສນັຍາ      
ຈ  ານວນຫລາຍເຊິ່ ງສາມາດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລອືທ ່ ມ  ຄນຸຄາ່ໃນການຮວ່ມມກືບັສາກນົ. ຜ ້ຖກືເຄາະ
ຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດແມນ່ບຸກຄນົທ ່ ສ  າຄນັທ ່ ສຸດ ໃນການດ  າເນ ນຄະດ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ. 
ການຊວ່ຍເຫລືອຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະຕອ້ງໃຫ້ທນັກບັເວລາ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແຕລ່ະກ ລະນ , 
ຖາ້ບ ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະໄດຮ້ບັບາດເຈບັຕື່ ມອ ກ ແລະ ອາດຈະບ ່ ສາມາດໃຫ້ຫລກັຖານ
ໄດ .້ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຮກັສາຄວາມລບັໃນຂະນະທ ່ ມ  ການ
ສືບສວນ ແລະ ການຈບັກມຸແມນ່ສ  າຄນັຫລາຍ. ສ ນໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອສ  າລບັຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຕ້ອງໄດສ້ະໝອງຄວາມຕອ້ງການຂ ັນ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກພ່ວກເຂົາເຊ່ັນວາ່: 
ທ ່ ຢ ່ອາໄສທ ່ ປອດໄພ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການ
ປ່ິນປວົ, ການຝ ກອບົຮມົວິຊາຊ ບ, ການສ ກສາ, ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການເງນິ. 
ເນື່ ອງຈາກວາ່ການຄາ້ມະນຸດເປັນການກະທ  າຜິດທ ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, 
ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຫລກັຖານ ແລະ ການຈ  າແນກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຢ່າງຖກືຕອ້ງເປັນສິ່ ງ
ທ ່ ສ  າຄນັຫລາຍ. ການປ້ອງກນັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຂ ນ້ຢ ກ່ບັການມ ສະຕລິະວງັຕວົຕ ່ກບັສນັຍານ
ອນັຕະລາຍທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້  ແລະ ການກຽມພ້ອມທ ່ ຈະລາຍງານສິ່ ງທ ່ໜາ້ສງົໄສໃຫ້ຮ ໂ້ດຍ
ຕິດຕ ່ ໄປຍງັສາຍດວ່ນຂອງແຕປ່ະເທດ.  
 
 

 

ການນ  າສະເໜ  
ມ ືທ້  2, ວນັອງັຄານ ທ  29 ເດອືນ ພະຈກິ 2016 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ 
ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັນ້ກດັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ 
 

ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (ພາກທ  1) 
ກມົຕ  າຫລວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕ້ານການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືສາ້ງຕ ັງ້ຂ ນ້ໃນປ  2011 ແລະ ແນ່
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ. ກມົດ ັງ່ ກາ່ວມ  ໜາ້ທ ່ ເຜ ຍແຜ່ 
ຂ ້ມ  ນຂາ່ວສານ, ຝ ກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຫາກ ່ ໄດຈ້ດັພິມປ ້ມກດົໝາຍການຄາ້ມະນຸດ
ສະບບັໃໝ່ອອກ, ເຊິ່ ງໄດ້ອະທິບາຍກຽ່ວກບັຄວາມເປັນມາຂອງການແກໄ້ຂບນັຫານ ້ຢ ່ໃນ    
ກດົໝາຍລາວ ແລະ ນ  າສະເໜ ບນັຫາໃໝ່ໆ , ທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້ໃນ ສປປ ລາວ. ສ  າລບັການ
ຈ  າແນກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍແມນ່ມ  ປດັໃຈສ  າຄນັຕາ່ງໆ ທ ່ ກຽ່ວພນັກນັເຊ່ັນ: ຄວາມທກຸຍາກ, ການ
ບ ່ ຮ ໝ້ງັສື, ການຫວາ່ງງານ, ຄວາມອ ດຫິວ ແລະ ມ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈທ ່ ຕອ້ງການຈະໄປທອ່ງທຽ່ວ. 
ນກັຄາ້ມະນຸດນ  າໃຊຍຸ້ດທະວິທ ໃນການເກຍ່ກອ່ມຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໃຫ້ຫລງົເຊື່ ອເຊ່ັນວາ່: ການ
ແຕງ່ງານແບບຈອມປອມຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະຖກືບງັຄບັ ແລະ ທາລຸນຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, ລວມທງັ
ການບງັຄບັໃຫພ້ວກເຂົາໃຊຢ້າເສບຕບິຖາ້ຫາກພວກເຂົາບ ່ປະຕບິດັຕາມຄ  າສ ັງ່ ຫລື ພະຍາຍາມ
ຈະລກັໜ , ພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ອາລມົທງັໄລຍະ
ສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ປດັຈບຸນັນ ,້ ບນັຫາໜ ່ ງທ ່ ເປັນບນັຫາອນັຕ ົນ້ຕ ແມນ່ມ  ການສບັສນົກຽ່ວ
ກບັຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ. 

 

ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (ພາກທ  2) 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດພາຄ ທ ່ ມ  ສນົທິສນັຍາສາກນົ, ສນົທິສນັຍາ ແລະ ອະນຸສນັຍາ      
ຈ  ານວນຫລາຍເຊິ່ ງສາມາດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລອືທ ່ ມ  ຄນຸຄາ່ໃນການຮວ່ມມກືບັສາກນົ. ຜ ້ຖກືເຄາະ
ຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດແມນ່ບຸກຄນົທ ່ ສ  າຄນັທ ່ ສຸດ ໃນການດ  າເນ ນຄະດ ຂອງການຄາ້ມະນຸດ. 
ການຊວ່ຍເຫລືອຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະຕອ້ງໃຫ້ທນັກບັເວລາ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແຕລ່ະກ ລະນ , 
ຖາ້ບ ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະໄດຮ້ບັບາດເຈບັຕື່ ມອ ກ ແລະ ອາດຈະບ ່ ສາມາດໃຫ້ຫລກັຖານ
ໄດ .້ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຮກັສາຄວາມລບັໃນຂະນະທ ່ ມ  ການ
ສືບສວນ ແລະ ການຈບັກມຸແມນ່ສ  າຄນັຫລາຍ. ສ ນໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອສ  າລບັຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຕ້ອງໄດສ້ະໝອງຄວາມຕອ້ງການຂ ັນ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກພ່ວກເຂົາເຊ່ັນວາ່: 
ທ ່ ຢ ່ອາໄສທ ່ ປອດໄພ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການ
ປ່ິນປວົ, ການຝ ກອບົຮມົວິຊາຊ ບ, ການສ ກສາ, ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການເງນິ. 
ເນື່ ອງຈາກວາ່ການຄາ້ມະນຸດເປັນການກະທ  າຜິດທ ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, 
ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຫລກັຖານ ແລະ ການຈ  າແນກຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຢ່າງຖກືຕອ້ງເປັນສິ່ ງ
ທ ່ ສ  າຄນັຫລາຍ. ການປ້ອງກນັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຂ ນ້ຢ ກ່ບັການມ ສະຕລິະວງັຕວົຕ ່ກບັສນັຍານ
ອນັຕະລາຍທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ນ້  ແລະ ການກຽມພ້ອມທ ່ ຈະລາຍງານສິ່ ງທ ່ໜາ້ສງົໄສໃຫ້ຮ ໂ້ດຍ
ຕິດຕ ່ ໄປຍງັສາຍດວ່ນຂອງແຕປ່ະເທດ.  
 
 

 

 
 

ທ່ານ. ລີຊາດ ຟິລິບປາກ                                       
ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
ຍິນດີຕ້ອນຮບັແຂກຜູ້ມກີຽດທຸກທ່ານ ແລະ ຂ ຂອບໃຈອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (OSPP). ໃນການເປັນເຈົ້າພາບຮວ່ມຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ້, ເນື່ ອງຈາກ
ວາ່ການຕິດຕ ່ພວົພນັກນັລະຫວາ່ງປະເທດແມນ່ນບັມ ືນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົຂ ນ້ ແລະ ເກດີຂ ນ້ຢູໃ່ນ
ທ ົ່ວໂລກ, ຈິ່ ງເຮັດໃຫ້ເກີດມກີ ຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້ເກີດຂ ນ້ລະຫວາ່ງປະເທດ. 
ດ ັ່ງນ ັນ້ມນັຈ ິ່ງມຄີວາມສ  າຄນັ, ຈ  າເປັນທ່ີຈະຕອ້ງມກີານຮວ່ມມ ືແລະ ປະສານສມົທບົນ  າກນັ
ລະຫວາ່ງປະເທດເພື່ ອຕ ່ ສູ້ກບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມແມນ່ເພື່ ອ
ສະຫນອງຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ການຄາ້ມະນຸດ, ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດ
ກດົໝາຍ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍະກອນທ່ີມ ່ອີງົການຈດັຕ ັງ້. ມບີນັດາຜູ້ແທນຈາກ 17 ແຂວງທ ົ່ວ
ປະເທດໄດໃ້ຫ້ກຽດເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ,້ ນອກຈາກນີກ້ ່ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອຍກົໃຫ້ເຫັນ
ບນັຫາເຫລ່ົານີ້ແມນ່ມກີານກຽ່ວພນັກນັຄືແນວໃດ, ພ້ອມທງັເປັນໂອກາດອນັດີໃຫ້ແກຜູ່້ເຂ້ົາ
ຮວ່ມໄດພ້ບົປະແລກປ່ຽນໃນການສາ້ງສາຍພວົພນັກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສ  າຄນັ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມ
ງານທ່ີເຮັດວຽກຕ ່ ຕາ້ນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ່ີກ  າລງັເກດີຂືນ້ນີ.້ 
ທ່ີດນີ  າກນັເປັນເວລາຍາວນານ, ມກີານຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ມຄີວາມສ  າພນັ
ທ່ີແໜນ້ແຟ້ນນ  າກນັ. 

 
 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ 
ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັດ້ກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ 
 
 
 

ທ່ານ. ປອ. ເວີນສະຫວນັ ສີວໄິລ                                        
ຮອງຫວົໜ້າກມົຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 
 

 
 

 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັດ້ກນັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
 
 
 
 

ກມົຕ �ຳຫລວດສະກດັກ ັນ້ 

หน้าที ่9 

 

ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ (ພາກທີ 2) 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດພາຄີທ່ີມສີນົທ ສນັຍາສາກນົ, ສນົທ ສນັຍາ ແລະ ອະນຸສນັຍາ      
ຈ  ານວນຫລາຍເຊ ່ ງສາມາດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລອືທ່ີມຄີນຸຄາ່ໃນການຮວ່ມມກືບັສາກນົ. ຜູ້ຖກືເຄາະ
ຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດແມນ່ບຸກຄນົທ່ີສ  າຄນັທ່ີສຸດ ໃນການດ  າເນນີຄະດຂີອງການຄາ້ມະນຸດ. 
ການຊວ່ຍເຫລືອຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະຕອ້ງໃຫ້ທນັກບັເວລາ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແຕລ່ະກ ລະນ,ີ 
ຖາ້ບ ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈະໄດຮ້ບັບາດເຈບັຕື່ ມອີກ ແລະ ອາດຈະບ ່ ສາມາດໃຫ້ຫລກັຖານ
ໄດ້. ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຮກັສາຄວາມລບັໃນຂະນະທ່ີມກີານ
ສືບສວນ ແລະ ການຈບັກມຸແມນ່ສ  າຄນັຫລາຍ. ສູນໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລືອສ  າລບັຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຕ້ອງໄດສ້ະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂ ັນ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກພ່ວກເຂົາເຊ່ັນວາ່: 
ທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີປອດໄພ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການ
ປ ່ ນປວົ, ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊີບ, ການສຶກສາ, ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນການເງ  ນ. 
ເນື່ ອງຈາກວາ່ການຄາ້ມະນຸດເປັນການກະທ  າຜ ດທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດຢ່າງຮາ້ຍແຮງ, 
ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຫລກັຖານ ແລະ ການຈ  າແນກຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຢ່າງຖກືຕອ້ງເປັນສ ່ ງ
ທ່ີສ  າຄນັຫລາຍ. ການປ້ອງກນັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຂຶນ້ຢູກ່ບັການມສີະຕ ລະວງັຕວົຕ ່ກບັສນັຍານ
ອນັຕະລາຍທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້  ແລະ ການກຽມພ້ອມທ່ີຈະລາຍງານສ ່ ງທ່ີໜາ້ສງົໄສໃຫ້ຮູໂ້ດຍ
ຕ ດຕ ່ ໄປຍງັສາຍດວ່ນຂອງແຕປ່ະເທດ.  
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ຂ ສ້ງັເກດພາກພ້ືນ: 
ທ່ານ. ລງັສ  ສ ບນຸເຮອືງ  
ອະດ ດຮອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ການກະທ  າຜິດລະຫວາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງປະຊາຊນົ
ມ  ບນັຫາຜນົກະທບົຕ ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊ ່ ງເປັນການທາ້ທາຍທ ່ ສ  າຄນັໃນການສບືສວນຂອງ
ເຈົ້າຫນາ້ທ ່ . ການຂະຫຍາຍຂ ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ສນົທິສນັຍາ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມ  ການຕອບ
ສະຫນອງທ ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ມ ປະສິດທິພາບໃນການນຕິິກ  າ, ການບ ລິຫານ, ແລະ ລະບຽບການໃນ
ລະຂອງຊາດ. ຈາກການຮບັຮອງເອົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ ອາຍາໃນປ  1989, ໄດ້
ເປັນສາເຫດໃຫ ້ສປປ. ລາວ ມ ການປບັຕວົ ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຕອບສະຫນອງຂອງຕນົໃນເຂດ
ພາກພື້ນ, ເພື່ ອມາເປັນລດັພາຄ ໃນປ  2003 UNTOC, ແລະ ແກໄ້ຂເພ ່ ມເຕ ມກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ 
ອາຍາໃນປ  2005 ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັອານຸສນັຍາ Palermo. ເພາະອງົປະກອບເຫ່ົຼານ ທ້ ່ ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງໃນລະບຽບ ແລະ ມ  ອປຸະສກັຕ ່ ການປະຕິບດັທ ມ  ປະສິດທິພາບ.  
 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສ ທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫຼາຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ຕາ່ງກ ່ ເຄ ຍໄດພ້ບົກບັມ  ກ ລະນ ການຄາ້ມະນຸດທ ່ ເກ ດຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜ ຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກ ດຂ ນ້ເປັນເວລາຫຼາຍປ ຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮ ໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕ້ອງມ  ສາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ ່ ໄດປ້ ກສາຫາລືກອ່ນຫນາ້ນ ້ (ຫຼື ອງົປະ ກອບ 1 
ແລະ 3 ຖາ້ຫາກວາ່ອ ງຕາມການອາ້ງອ ງໃສຜ່ ້ດອ້ຍໂອກາດ). ການຄາ້ມະນຸດຕາມຊາຍແດນລະຫວາ່ງ
ປະເທດໄດມ້  ຄວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນປະເທດ, ລດັ
ພາຄິ ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ ່ ຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ ແລະ 
ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນ ນຄະດ ໄດ.້ 
 

ທ່ານ. ຄ  າເພັດ ສ ສ  າພນັໄຊ, ຮອງກອງບນັຊາການ ປ.ກ.ສ ແຂວງຊຽງຂວາງ                               
ທາ່ນ. ຄ  າເພັດ ໄດຍ້ກົຄ  າຖາມເພື່ ອຖາມຜ ້ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ: ຖາ້ຫາກວາ່ເປັນພນົລະເມອືງລາວໄດ້
ແນະນ  າຄນົຕາ່ງປະເທດໃຫຮ້ ຈ້ກັກບັແມຍ່ິງລາວ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການແຕງ່ງານ, ແລະ ແມຍ່ິງລາວ
ຕ້ອງໄດໄ້ປດ  າລງົຊ ວິດຢ ່ໃນປະເທດຂອງຄ ່ສມົລດົ, ແຕ່ເມ ື່ອແຕ່ງງານໄປແລ້ວກ ່ຖືກຂ ົ່ມເຫັງ ແລະ 
ແມຍ່ິງລາວຈະກາ່ວຫາຄ ແ່ຕງ່ງານວາ່ຂ ົ່ມເຫັງໄດບ້ ່? ສ່ວນນາຍໜາ້ທ ່ ເປັນຄນົລາວຈະຖກືດ  າເນ ນຄະດ 
ໃນການຄາ້ມະນຸດບ ່? ໄອຍະການຈະໃຊວ້ິທ ການໃດເພື່ ອເກບັກ  າຫຼກັຖານ ແລະ ພະຍານຈາກບນັດາ
ປະເທດ? 
 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັນ້ກດັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ເພື່ ອຈະກ  ານດົວາ່ເປັນກ ລະນ ຂອງການຄາ້ມະນຸດຈະຕອ້ງມ  ທງັຫມດົສາມອງົປະກອບກ ລະນ . ໃນກ ລະນ ທ ່
ໄດກ້າ່ວມາສາມາດເຫັນໄດເ້ຖ ່ ງອງົປະກອບສດຸທາ້ຍຂອງຈດຸປະສງົຂອງການຂດຸຄ ົນ້ (ຊອກຫາ) ຈະຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການຕດັສິນຈາກສານ, ໂດຍການອ ງໃສຫຼ່ກັຖານທ ່ ມ  ການບ ບບງັຄບັ, ການຫລອກລວງ ຫລື ຜນົ
ບງັຄບັໃຊ້ຢ ່ໃນພາກສ່ວນຂອງກດົໝາຍຕ ່ ພນົລະເມອືງລາວ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາບ ່ ສາມາດກ  ານດົ
ຈດຸປະສງົ, ນອກນ ັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກທ ່ ຈະພິ ສ ດວາ່ເປັນກ ລະນ ຄາ້ມະນຸດ ຫຼື ບ ່ . ໃນກ ລະນ  ລາວ 
ແລະ ໄທ ອາດມ ຈ  ານວນຫຼາຍ, ມນັເປັນການຍາກທ ່ ຈະເກັບກ  າຫຼກັຖານ ແລະ ພະຍານໃນຂ ກ້  ານດົ, 
ແລະ ຂະບວນການດ  າເນ ນທ ່ ໃຊເ້ວລາດນົນ ,້ ອາດເປັນໂອກາດໃຫຜ້ ້ກະທ  າຜິດທ ່ ຈະລບົຫນ ໄປກອ່ນທ ່ຈະ
ຖືກດ  າເນ ນຄະດ . ຄ  າໃຫ້ການຂອງພະຍານ ແລະ ການເກັບກ  າຫລກັຖານ ຄວນປະຕິບດັຢ່າງລະອຽດ
ວອ່ງໄວ, ແລະ ສາມາດດ  າເນ ນຄະດ ເອົາຄວາມຜິດຈາກຜ ້ກະທ  າຜິດໄດທ້ນັການ. 

ຂ ສ້ງັເກດພາກພ້ືນ: 
ທ່ານ. ລງັສ  ສ ບນຸເຮອືງ  
ອະດ ດຮອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ການກະທ  າຜິດລະຫວາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງປະຊາຊນົ
ມ  ບນັຫາຜນົກະທບົຕ ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊ ່ ງເປັນການທາ້ທາຍທ ່ ສ  າຄນັໃນການສບືສວນຂອງ
ເຈົ້າຫນາ້ທ ່ . ການຂະຫຍາຍຂ ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ສນົທິສນັຍາ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມ  ການຕອບ
ສະຫນອງທ ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ມ ປະສິດທິພາບໃນການນຕິິກ  າ, ການບ ລິຫານ, ແລະ ລະບຽບການໃນ
ລະຂອງຊາດ. ຈາກການຮບັຮອງເອົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ ອາຍາໃນປ  1989, ໄດ້
ເປັນສາເຫດໃຫ ້ສປປ. ລາວ ມ ການປບັຕວົ ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຕອບສະຫນອງຂອງຕນົໃນເຂດ
ພາກພື້ນ, ເພື່ ອມາເປັນລດັພາຄ ໃນປ  2003 UNTOC, ແລະ ແກໄ້ຂເພ ່ ມເຕ ມກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ 
ອາຍາໃນປ  2005 ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັອານຸສນັຍາ Palermo. ເພາະອງົປະກອບເຫ່ົຼານ ທ້ ່ ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງໃນລະບຽບ ແລະ ມ  ອປຸະສກັຕ ່ ການປະຕິບດັທ ມ  ປະສິດທິພາບ.  
 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສ ທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫຼາຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ຕາ່ງກ ່ ເຄ ຍໄດພ້ບົກບັມ  ກ ລະນ ການຄາ້ມະນຸດທ ່ ເກ ດຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜ ຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກ ດຂ ນ້ເປັນເວລາຫຼາຍປ ຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮ ໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕ້ອງມ  ສາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ ່ ໄດປ້ ກສາຫາລືກອ່ນຫນາ້ນ ້ (ຫຼື ອງົປະ ກອບ 1 
ແລະ 3 ຖາ້ຫາກວາ່ອ ງຕາມການອາ້ງອ ງໃສຜ່ ້ດອ້ຍໂອກາດ). ການຄາ້ມະນຸດຕາມຊາຍແດນລະຫວາ່ງ
ປະເທດໄດມ້  ຄວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນປະເທດ, ລດັ
ພາຄິ ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ ່ ຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ ແລະ 
ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນ ນຄະດ ໄດ.້ 
 

ທ່ານ. ຄ  າເພັດ ສ ສ  າພນັໄຊ, ຮອງກອງບນັຊາການ ປ.ກ.ສ ແຂວງຊຽງຂວາງ                               
ທາ່ນ. ຄ  າເພັດ ໄດຍ້ກົຄ  າຖາມເພື່ ອຖາມຜ ້ເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ: ຖາ້ຫາກວາ່ເປັນພນົລະເມອືງລາວໄດ້
ແນະນ  າຄນົຕາ່ງປະເທດໃຫຮ້ ຈ້ກັກບັແມຍ່ິງລາວ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຂອງການແຕງ່ງານ, ແລະ ແມຍ່ິງລາວ
ຕ້ອງໄດໄ້ປດ  າລງົຊ ວິດຢ ່ໃນປະເທດຂອງຄ ່ສມົລດົ, ແຕ່ເມ ື່ອແຕ່ງງານໄປແລ້ວກ ່ຖືກຂ ົ່ມເຫັງ ແລະ 
ແມຍ່ິງລາວຈະກາ່ວຫາຄ ແ່ຕງ່ງານວາ່ຂ ົ່ມເຫັງໄດບ້ ່? ສ່ວນນາຍໜາ້ທ ່ ເປັນຄນົລາວຈະຖກືດ  າເນ ນຄະດ 
ໃນການຄາ້ມະນຸດບ ່? ໄອຍະການຈະໃຊວ້ິທ ການໃດເພື່ ອເກບັກ  າຫຼກັຖານ ແລະ ພະຍານຈາກບນັດາ
ປະເທດ? 
 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກ ັນ້ກດັ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ
ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ເພື່ ອຈະກ  ານດົວາ່ເປັນກ ລະນ ຂອງການຄາ້ມະນຸດຈະຕອ້ງມ  ທງັຫມດົສາມອງົປະກອບກ ລະນ . ໃນກ ລະນ ທ ່
ໄດກ້າ່ວມາສາມາດເຫັນໄດເ້ຖ ່ ງອງົປະກອບສດຸທາ້ຍຂອງຈດຸປະສງົຂອງການຂດຸຄ ົນ້ (ຊອກຫາ) ຈະຕອ້ງ
ໄດຮ້ບັການຕດັສິນຈາກສານ, ໂດຍການອ ງໃສຫຼ່ກັຖານທ ່ ມ  ການບ ບບງັຄບັ, ການຫລອກລວງ ຫລື ຜນົ
ບງັຄບັໃຊ້ຢ ່ໃນພາກສ່ວນຂອງກດົໝາຍຕ ່ ພນົລະເມອືງລາວ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາບ ່ ສາມາດກ  ານດົ
ຈດຸປະສງົ, ນອກນ ັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກທ ່ ຈະພິ ສ ດວາ່ເປັນກ ລະນ ຄາ້ມະນຸດ ຫຼື ບ ່ . ໃນກ ລະນ  ລາວ 
ແລະ ໄທ ອາດມ ຈ  ານວນຫຼາຍ, ມນັເປັນການຍາກທ ່ ຈະເກັບກ  າຫຼກັຖານ ແລະ ພະຍານໃນຂ ກ້  ານດົ, 
ແລະ ຂະບວນການດ  າເນ ນທ ່ ໃຊເ້ວລາດນົນ ,້ ອາດເປັນໂອກາດໃຫຜ້ ້ກະທ  າຜິດທ ່ ຈະລບົຫນ ໄປກອ່ນທ ່ຈະ
ຖືກດ  າເນ ນຄະດ . ຄ  າໃຫ້ການຂອງພະຍານ ແລະ ການເກັບກ  າຫລກັຖານ ຄວນປະຕິບດັຢ່າງລະອຽດ
ວອ່ງໄວ, ແລະ ສາມາດດ  າເນ ນຄະດ ເອົາຄວາມຜິດຈາກຜ ້ກະທ  າຜິດໄດທ້ນັການ. 

หน้าที่ 10 
 

ທ່ານ. ລງັສີ ສີບນຸເຮອືງ  
ອະດດີຮອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ການກະທ  າຜ ດລະຫວາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງປະຊາຊນົ
ມບີນັຫາຜນົກະທບົຕ ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊີ່ ງເປັນການທາ້ທາຍທ່ີສ  າຄນັໃນການສບືສວນຂອງ
ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີ. ການຂະຫຍາຍຂ ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ສນົທ ສນັຍາ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານຕອບ
ສະຫນອງທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ມປີະສ ດທ ພາບໃນການນ ຕ ກ  າ, ການບ ລ ຫານ, ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຊາດ. ຈາກການຮບັຮອງເອົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີອາຍາໃນປີ 1989, ໄດເ້ປັນ
ສາເຫດໃຫ ້ສປປ. ລາວ ມກີານປບັຕວົ ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຕອບສະຫນອງຂອງຕນົໃນເຂດພາກ
ພື້ນ, ເພື່ ອມາເປັນລດັພາຄີໃນປີ 2003 UNTOC, ແລະ ແກ້ໄຂເພີ່ ມເຕີມກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີ
ອາຍາໃນປີ 2005 ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັອານຸສນັຍາ Palermo. ເພາະອງົປະກອບເຫ ົ່ ານີທ່ີ້ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງໃນລະບຽບ ແລະ ມອີປຸະສກັຕ ່ ການປະຕ ບດັທີມປີະສ ດທ ພາບ.  
 
 
 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສີທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫ າຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕາ່ງກ ່ ເຄຍີໄດພ້ບົກບັມກີ ລະນກີານຄາ້ມະນຸດທ່ີເກດີຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜີຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກດີຂຶນ້ເປັນເວລາຫ າຍປີຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮູໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜູ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕອ້ງມສີາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ່ີໄດປຶ້ກສາຫາລກືອ່ນຫນາ້ນີ ້(ຫ ື ອງົປະກອບ 1 ແລະ 
3 ຖ້າຫາກວ່າອີງຕາມການອ້າງອີງໃສ່ເດັກນອ້ຍຕ  າ່ກວ່າ 18 ປີ). ການຄ້າມະນຸດຕາມຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງປະເທດໄດມ້ຄີວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນ
ປະເທດ, ລດັພາຄ  ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ່ີຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົ
ເອງ ແລະ ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕ ເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນນີຄະດໄີດ.້ 
 
 
 

 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້
ມະນດຸກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ເພື່ ອຈະກ  ານດົວາ່ເປັນກ ລະນຂີອງການຄາ້ມະນດຸຈະຕອ້ງມທີງັຫມດົສາມອງົປະກອບກ ລະນ.ີ ໃນກ ລະນີ
ທ່ີໄດກ້າ່ວມາສາມາດເຫັນໄດເ້ຖີ່ ງອງົປະກອບສຸດທາ້ຍຂອງຈດຸປະສງົຂອງການຂດຸຄ ົນ້ (ຊອກຫາ) ຈະ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດັສ ນຈາກສານ, ໂດຍການອງີໃສຫ່ ກັຖານທ່ີມກີານບບີບງັຄບັ, ການຫລອກລວງ ຫລື 
ຜນົບງັຄບັໃຊຢູ້່ໃນພາກສວ່ນຂອງກດົໝາຍຕ ່ພນົລະເມອືງລາວ. ຖາ້ຫາກວາ່ພວກເຮົາບ ່ ສາມາດກ  ານດົ
ຈດຸປະສງົ, ນອກນ ັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະພ ສູດວາ່ເປັນກ ລະນຄີາ້ມະນຸດ ຫ ື ບ ່ . ໃນກ ລະນ ີລາວ 
ແລະ ໄທ ອາດມຈີ  ານວນຫ າຍ, ມນັເປັນການຍາກທ່ີຈະເກບັກ  າຫ ກັຖານ ແລະ ພະຍານໃນຂ ກ້  ານດົ, 
ແລະ ຂະບວນການດ  າເນນີທ່ີໃຊເ້ວລາດນົນີ,້ ອາດເປັນໂອກາດໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດທ່ີຈະລບົຫນໄີປກອ່ນທ່ີ
ຈະຖືກດ  າເນີນຄະດີ. ຄ  າໃຫ້ການຂອງພະຍານ ແລະ ການເກັບກ  າຫລກັຖານ ຄວນປະຕ ບດັຢ່າງ
ລະອຽດວອ່ງໄວ, ແລະ ສາມາດດ  າເນນີຄະດເີອົາຄວາມຜ ດຈາກຜູ້ກະທ  າຜ ດໄດທ້ນັການ. 

 
 
 
 

หน้าที่ 10 
 

ທ່ານ. ລງັສີ ສີບນຸເຮອືງ  
ອະດດີຮອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ການກະທ  າຜ ດລະຫວາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງປະຊາຊນົ
ມບີນັຫາຜນົກະທບົຕ ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊີ່ ງເປັນການທາ້ທາຍທ່ີສ  າຄນັໃນການສບືສວນຂອງ
ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີ. ການຂະຫຍາຍຂ ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ສນົທ ສນັຍາ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານຕອບ
ສະຫນອງທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ມປີະສ ດທ ພາບໃນການນ ຕ ກ  າ, ການບ ລ ຫານ, ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຊາດ. ຈາກການຮບັຮອງເອົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີອາຍາໃນປີ 1989, ໄດເ້ປັນ
ສາເຫດໃຫ ້ສປປ. ລາວ ມກີານປບັຕວົ ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຕອບສະຫນອງຂອງຕນົໃນເຂດພາກ
ພື້ນ, ເພື່ ອມາເປັນລດັພາຄີໃນປີ 2003 UNTOC, ແລະ ແກ້ໄຂເພີ່ ມເຕີມກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີ
ອາຍາໃນປີ 2005 ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັອານຸສນັຍາ Palermo. ເພາະອງົປະກອບເຫ ົ່ ານີທ່ີ້ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງໃນລະບຽບ ແລະ ມອີປຸະສກັຕ ່ ການປະຕ ບດັທີມປີະສ ດທ ພາບ.  
 
 
 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສີທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫ າຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕາ່ງກ ່ ເຄຍີໄດພ້ບົກບັມກີ ລະນກີານຄາ້ມະນຸດທ່ີເກດີຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜີຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກດີຂຶນ້ເປັນເວລາຫ າຍປີຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮູໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜູ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕອ້ງມສີາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ່ີໄດປຶ້ກສາຫາລກືອ່ນຫນາ້ນີ ້(ຫ ື ອງົປະກອບ 1 ແລະ 
3 ຖ້າຫາກວ່າອີງຕາມການອ້າງອີງໃສ່ເດັກນອ້ຍຕ  າ່ກວ່າ 18 ປີ). ການຄ້າມະນຸດຕາມຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງປະເທດໄດມ້ຄີວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນ
ປະເທດ, ລດັພາຄ  ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ່ີຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົ
ເອງ ແລະ ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕ ເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນນີຄະດໄີດ.້ 
 
 
 

 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້
ມະນດຸກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ເພື່ ອຈະກ  ານດົວາ່ເປັນກ ລະນຂີອງການຄາ້ມະນດຸຈະຕອ້ງມທີງັຫມດົສາມອງົປະກອບກ ລະນ.ີ ໃນກ ລະນີ
ທ່ີໄດກ້າ່ວມາສາມາດເຫັນໄດເ້ຖີ່ ງອງົປະກອບສຸດທາ້ຍຂອງຈດຸປະສງົຂອງການຂດຸຄ ົນ້ (ຊອກຫາ) ຈະ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດັສ ນຈາກສານ, ໂດຍການອງີໃສຫ່ ກັຖານທ່ີມກີານບບີບງັຄບັ, ການຫລອກລວງ ຫລື 
ຜນົບງັຄບັໃຊຢູ້່ໃນພາກສວ່ນຂອງກດົໝາຍຕ ່ພນົລະເມອືງລາວ. ຖາ້ຫາກວາ່ພວກເຮົາບ ່ ສາມາດກ  ານດົ
ຈດຸປະສງົ, ນອກນ ັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະພ ສູດວາ່ເປັນກ ລະນຄີາ້ມະນຸດ ຫ ື ບ ່ . ໃນກ ລະນ ີລາວ 
ແລະ ໄທ ອາດມຈີ  ານວນຫ າຍ, ມນັເປັນການຍາກທ່ີຈະເກບັກ  າຫ ກັຖານ ແລະ ພະຍານໃນຂ ກ້  ານດົ, 
ແລະ ຂະບວນການດ  າເນນີທ່ີໃຊເ້ວລາດນົນີ,້ ອາດເປັນໂອກາດໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດທ່ີຈະລບົຫນໄີປກອ່ນທ່ີ
ຈະຖືກດ  າເນີນຄະດີ. ຄ  າໃຫ້ການຂອງພະຍານ ແລະ ການເກັບກ  າຫລກັຖານ ຄວນປະຕ ບດັຢ່າງ
ລະອຽດວອ່ງໄວ, ແລະ ສາມາດດ  າເນນີຄະດເີອົາຄວາມຜ ດຈາກຜູ້ກະທ  າຜ ດໄດທ້ນັການ. 
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ທ່ານ. ລງັສີ ສີບນຸເຮອືງ  
ອະດດີຮອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ການກະທ  າຜ ດລະຫວາ່ງປະເທດເຊ່ັນ: ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງປະຊາຊນົ
ມບີນັຫາຜນົກະທບົຕ ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ເຊີ່ ງເປັນການທາ້ທາຍທ່ີສ  າຄນັໃນການສບືສວນຂອງ
ເຈົ້າຫນາ້ທ່ີ. ການຂະຫຍາຍຂ ້ຕກົລງົລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ສນົທ ສນັຍາ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມກີານຕອບ
ສະຫນອງທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ມປີະສ ດທ ພາບໃນການນ ຕ ກ  າ, ການບ ລ ຫານ, ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ຊາດ. ຈາກການຮບັຮອງເອົາຕ ົນ້ສະບບັຂອງກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີອາຍາໃນປີ 1989, ໄດເ້ປັນ
ສາເຫດໃຫ ້ສປປ. ລາວ ມກີານປບັຕວົ ແລະ ການພດັທະນາເພື່ ອຕອບສະຫນອງຂອງຕນົໃນເຂດພາກ
ພື້ນ, ເພື່ ອມາເປັນລດັພາຄີໃນປີ 2003 UNTOC, ແລະ ແກ້ໄຂເພີ່ ມເຕີມກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍຄະດີ
ອາຍາໃນປີ 2005 ໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັອານຸສນັຍາ Palermo. ເພາະອງົປະກອບເຫ ົ່ ານີທ່ີ້ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງໃນລະບຽບ ແລະ ມອີປຸະສກັຕ ່ ການປະຕ ບດັທີມປີະສ ດທ ພາບ.  
 
 
 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສີທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫ າຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕາ່ງກ ່ ເຄຍີໄດພ້ບົກບັມກີ ລະນກີານຄາ້ມະນຸດທ່ີເກດີຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜີຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກດີຂຶນ້ເປັນເວລາຫ າຍປີຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮູໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜູ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕອ້ງມສີາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ່ີໄດປຶ້ກສາຫາລກືອ່ນຫນາ້ນີ ້(ຫ ື ອງົປະກອບ 1 ແລະ 
3 ຖ້າຫາກວ່າອີງຕາມການອ້າງອີງໃສ່ເດັກນອ້ຍຕ  າ່ກວ່າ 18 ປີ). ການຄ້າມະນຸດຕາມຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງປະເທດໄດມ້ຄີວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນ
ປະເທດ, ລດັພາຄ  ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ່ີຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົ
ເອງ ແລະ ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕ ເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນນີຄະດໄີດ.້ 
 
 
 

 

ທ່ານ. ຄ  າປານ ໄຊຍະວງົ, ກມົຕ  າຫລວດສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້
ມະນດຸກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ເພື່ ອຈະກ  ານດົວາ່ເປັນກ ລະນຂີອງການຄາ້ມະນດຸຈະຕອ້ງມທີງັຫມດົສາມອງົປະກອບກ ລະນ.ີ ໃນກ ລະນີ
ທ່ີໄດກ້າ່ວມາສາມາດເຫັນໄດເ້ຖີ່ ງອງົປະກອບສຸດທາ້ຍຂອງຈດຸປະສງົຂອງການຂດຸຄ ົນ້ (ຊອກຫາ) ຈະ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕດັສ ນຈາກສານ, ໂດຍການອງີໃສຫ່ ກັຖານທ່ີມກີານບບີບງັຄບັ, ການຫລອກລວງ ຫລື 
ຜນົບງັຄບັໃຊຢູ້່ໃນພາກສວ່ນຂອງກດົໝາຍຕ ່ພນົລະເມອືງລາວ. ຖາ້ຫາກວາ່ພວກເຮົາບ ່ ສາມາດກ  ານດົ
ຈດຸປະສງົ, ນອກນ ັນ້ມນັຈະເປັນການຍາກທ່ີຈະພ ສູດວາ່ເປັນກ ລະນຄີາ້ມະນຸດ ຫ ື ບ ່ . ໃນກ ລະນ ີລາວ 
ແລະ ໄທ ອາດມຈີ  ານວນຫ າຍ, ມນັເປັນການຍາກທ່ີຈະເກບັກ  າຫ ກັຖານ ແລະ ພະຍານໃນຂ ກ້  ານດົ, 
ແລະ ຂະບວນການດ  າເນນີທ່ີໃຊເ້ວລາດນົນີ,້ ອາດເປັນໂອກາດໃຫຜູ້້ກະທ  າຜ ດທ່ີຈະລບົຫນໄີປກອ່ນທ່ີ
ຈະຖືກດ  າເນີນຄະດີ. ຄ  າໃຫ້ການຂອງພະຍານ ແລະ ການເກັບກ  າຫລກັຖານ ຄວນປະຕ ບດັຢ່າງ
ລະອຽດວອ່ງໄວ, ແລະ ສາມາດດ  າເນນີຄະດເີອົາຄວາມຜ ດຈາກຜູ້ກະທ  າຜ ດໄດທ້ນັການ. 
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ທ່ານ. ພ ໂຂງ ສ ສລຸາດ 

ກມົສນົທິສນັຍາ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 

ສດິທິມະນດຸ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ 
ຫວົຂ ້ທ  າອິດຂອງການນ  າສະເໜ ແມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມສ  າຄນັຂອງກະທ ້ນ  ້ແລະ ຜົນກະທບົ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດຕ ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ລດັ, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ທ່ານ. ພ ໂຂງ ໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວ
ກບັສນົທິສນັຍາ ແລະ ອະນຸສນັຍາທ ່ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງລງົນາມເພື່ ອແກໄ້ຂກບັບນັຫາ
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ, ພ້ອມທງັສະແດງໃຫເ້ຫັນຂ ສ້ະເໜ ແນະອື່ ນໆ ທ ່ ກ  າລງັຢ ່
ໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງການຮບັຮອງເອົາ.  
 
 

ພາບລວມໂດຍຫຍ ຂ້ອງອງົການສາກນົທ ່ ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລອືໃນ
ການຕ ່ ສ ້ກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໃຫ້ໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ.    
ໃນສຸດທ້າຍຂອງການນ  າສະເຫນ ນ ,້ ແມນ່ໄດກ້າ່ວເຖງິການປກົປ້ອງສິດທິມະນຸດໃຫ້ມ  ການຕ ່
ເນື່ອງເພື່ ອຈະກາຍເປັນບ ລິມະສດິສ  າລບັບາງປະເທດ, ເປັນການເພ ່ ມຂ ນ້ຂອງໂລກາວວິດັ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊ ຕ ່ ປະເທດໃກຊ້ິດກນັ. ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ ້ເປັນໂອກາດອນັດ ໃຫ້ແກຜ່ ້ເຂ້ົາຮວ່ມໄດ້
ສນົທະນາປ ກສາຫາລືນ  າກນັກຽ່ວກບັສິດທິມະນຸດ.  

 
 
 

                               ທ່ານ. ປອ. ເວ ນສະຫວນັ ສ ວໄິລ                                        
ຮອງຫວົໝາ້ກມົຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
 

                                       ການຕາ້ນການຟອກເງນິ 
ທ່ານ. ເວ ນສະຫວນັ ສ ວິໄຊ ໄດອ້ະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນການຟອກເງນິ (ເຊິ່ ງປະກອບມ ສາມຂ ັນ້
ຕອນຄື: ການນ  າເງນິເຂ້ົາສ ່ລະບບົ, ການສ້າງຊ ັນ້ປກົປິດ ແລະ ການເຊື່ ອມເຂ້ົາສ ່ລະບບົ
ເສດຖະກດິ) ແລະ ເນັນ້ໜກັໃຫ້ເຫັນເຖງິການເຊື່ອມຕ ່ ໃນການກ ່ການຮາ້ຍ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ໄດຊ້ ້
ໃຫ້ເຫັນເຖງິຜນົສະທ້ອນທ ່ ຮາ້ຍແຮງສ  າລບັປະເທດທ ່ ບ ່ ປະຕິບດັຕາມແຜນດ  າເນ ນງານ ແລະ 
ຈະຖກືບນັທ ກໄວຢ້ ່ໃນບນັຊ ດ  າ. ທາ່ນໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ 
(ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄະນະກ  າມະການບາແຊນ, ກຸມ່ເອັດມງົ ແລະ ອງົການຕາ້ນການ
ຟອກເງນິສາກນົ) ແລະ ກຸມ່ຕາ້ນການຟອກເງນິເອເຊຍປາຊຟິິກ.  
 
 

ສະຖານະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມ  ການປ່ຽນແປງຂ ນ້ລງົລະຫວາ່ງການເຂ້ົາຢ ່ໃນ “ບນັຊ 
ມ ົນ່” ແລະ “ບນັຊ ດ  າມ ົນ່. ແຕ່ປດັຈບຸນັນ ປ້ະເທດລາວແມນ່ນອນຢ ່ໃນບນັຊ ມ ົນ່ ແລະ ຫວງັຢ່າງ
ຍິ່ ງວາ່ຈະຫລຸດອອກຈາກບນັຊ ມ ົນ່ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ .້ ພ້ອມກນັນ ກ້ ່ຍງັມ  ການອະທິບາຍຢ່າງ
ລະອຽດກ່ຽວກບັບນັດານິຕິລຸ່ມກດົໝາຍທ ່ ຕິດພນັກບັການສະກດັກ ັນ້ການຟອກເງ ິນ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອໃຫ້ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍ, 
ພິເສດແມນ່ໄດແ້ນໃ່ສພ່າລະບດົບາດຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສະກດັກ ັນ້ການຟອກເງນິ ແລະ      
ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກກ່ານກ ່ການຮາ້ຍ (AML/CFT), ສິ່ ງທ້າທ້າຍທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ້ືນ້ໃນອະນາຄດົ 
ແລະ ການກະກຽມສ  າລບັການກວດສອບຄ ມ່ຄືວາມສຽ່ງສາກນົໃນປ  2020.  

ທ່ານ. ພ ໂຂງ ສ ສລຸາດ 

ກມົສນົທິສນັຍາ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 

ສດິທິມະນດຸ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ 
ຫວົຂ ້ທ  າອິດຂອງການນ  າສະເໜ ແມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມສ  າຄນັຂອງກະທ ້ນ  ້ແລະ ຜົນກະທບົ
ຈາກການຄາ້ມະນຸດຕ ່ ປະຊາຊນົ ແລະ ລດັ, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ທ່ານ. ພ ໂຂງ ໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວ
ກບັສນົທິສນັຍາ ແລະ ອະນຸສນັຍາທ ່ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງລງົນາມເພື່ ອແກໄ້ຂກບັບນັຫາ
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ, ພ້ອມທງັສະແດງໃຫເ້ຫັນຂ ສ້ະເໜ ແນະອື່ ນໆ ທ ່ ກ  າລງັຢ ່
ໃນຂ ັນ້ຕອນຂອງການຮບັຮອງເອົາ.  
 
 

ພາບລວມໂດຍຫຍ ຂ້ອງອງົການສາກນົທ ່ ເຮັດວຽກໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ ອໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລອືໃນ
ການຕ ່ ສ ້ກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໃຫໄ້ດຮ້ບັການປກົປ້ອງ.    
ໃນສຸດທ້າຍຂອງການນ  າສະເຫນ ນ ,້ ແມນ່ໄດກ້າ່ວເຖງິການປກົປ້ອງສິດທິມະນຸດໃຫ້ມ  ການຕ ່
ເນື່ອງເພື່ ອຈະກາຍເປັນບ ລິມະສດິສ  າລບັບາງປະເທດ, ເປັນການເພ ່ ມຂ ນ້ຂອງໂລກາວວິດັ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊ ຕ ່ ປະເທດໃກຊ້ິດກນັ. ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນ ້ເປັນໂອກາດອນັດ ໃຫ້ແກຜ່ ້ເຂ້ົາຮວ່ມໄດ້
ສນົທະນາປ ກສາຫາລືນ  າກນັກຽ່ວກບັສິດທິມະນຸດ.  

 
 
 

                               ທ່ານ. ປອ. ເວ ນສະຫວນັ ສ ວໄິລ                                        
ຮອງຫວົໝາ້ກມົຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງນິ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
 

                                       ການຕາ້ນການຟອກເງນິ 
ທ່ານ. ເວ ນສະຫວນັ ສ ວິໄຊ ໄດອ້ະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນການຟອກເງນິ (ເຊິ່ ງປະກອບມ ສາມຂ ັນ້
ຕອນຄື: ການນ  າເງນິເຂ້ົາສ ່ລະບບົ, ການສ້າງຊ ັນ້ປກົປິດ ແລະ ການເຊື່ ອມເຂ້ົາສ ່ລະບບົ
ເສດຖະກດິ) ແລະ ເນັນ້ໜກັໃຫ້ເຫັນເຖງິການເຊື່ອມຕ ່ ໃນການກ ່ການຮາ້ຍ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ໄດຊ້ ້
ໃຫ້ເຫັນເຖງິຜນົສະທ້ອນທ ່ ຮາ້ຍແຮງສ  າລບັປະເທດທ ່ ບ ່ ປະຕິບດັຕາມແຜນດ  າເນ ນງານ ແລະ 
ຈະຖກືບນັທ ກໄວຢ້ ່ໃນບນັຊ ດ  າ. ທາ່ນໄດອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ 
(ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄະນະກ  າມະການບາແຊນ, ກຸມ່ເອັດມງົ ແລະ ອງົການຕາ້ນການ
ຟອກເງນິສາກນົ) ແລະ ກຸມ່ຕາ້ນການຟອກເງນິເອເຊຍປາຊຟິິກ.  
 
 

ສະຖານະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມ  ການປ່ຽນແປງຂ ນ້ລງົລະຫວາ່ງການເຂ້ົາຢ ່ໃນ “ບນັຊ 
ມ ົນ່” ແລະ “ບນັຊ ດ  າມ ົນ່. ແຕ່ປດັຈບຸນັນ ປ້ະເທດລາວແມນ່ນອນຢ ່ໃນບນັຊ ມ ົນ່ ແລະ ຫວງັຢ່າງ
ຍິ່ ງວາ່ຈະຫລຸດອອກຈາກບນັຊ ມ ົນ່ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ .້ ພ້ອມກນັນ ກ້ ່ຍງັມ  ການອະທິບາຍຢ່າງ
ລະອຽດກ່ຽວກບັບນັດານິຕິລຸ່ມກດົໝາຍທ ່ ຕິດພນັກບັການສະກດັກ ັນ້ການຟອກເງ ິນ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອໃຫ້ບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍ, 
ພິເສດແມນ່ໄດແ້ນໃ່ສພ່າລະບດົບາດຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສະກດັກ ັນ້ການຟອກເງນິ ແລະ      
ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກກ່ານກ ່ການຮາ້ຍ (AML/CFT), ສິ່ ງທ້າທ້າຍທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ້ືນ້ໃນອະນາຄດົ 
ແລະ ການກະກຽມສ  າລບັການກວດສອບຄ ມ່ຄືວາມສຽ່ງສາກນົໃນປ  2020.  

ທ່ານ. ພໂູຂງ ສີສລຸາດ 

ກມົສນົທິສນັຍາ ແລະ ກດົໝາຍ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ 

 

 

 

ທ່ານ. ພວູນັ ໄຊຍະສິດ, 
ຫວົໜ້າກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ການລກັລອບນ  າຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ 
ໄດກ້າ່ວເຖງີສະຖານະການກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນໃນທ ົ່ວປະເທດ. ໃນ
ຈ  ານວນທງັໝດົມ ີ107 ຈດຸຊາຍແດນ, ລວມມ ີ27 ດາ່ນສາກນົ. ໃນຈ  ານວນທງັຫມດົປະເທດ
ລາວມ ີ32 ຈດຸຊາຍແດນຕິດກບັປະເທດຫວຽດນາມ; 54 ຈດຸຕິດກບັປະເທດໄທ; 12 ຈດຸຕິດ
ກບັປະເທດກ  າປູເຈຍ; 9 ຈດຸຕິດກບັປະເທດຈນີ; ແລະ 2 ຈດຸຕິດກບັປະເທດມຽນມາ ແລະ ອກີ
ຫຼາຍຈດຸຊາຍແດນທ່ີກ  າລງັຖກືນ  າສະເໜີໃນອານາຄດົ. ທ່ີຍງັມຢີູ່ 48 ດາ່ນຕາມພື້ນທ່ີ ທ່ີເປັນ
ພື້ນຖານບາ້ນ, ບ່ອນທ່ີຄນົທອ້ງຖິ່ນຂອງທງັສອງປະເທດສາມາດຂາ້ມໄປມາສ  າລບັການຄາ້ຂາຍ 
ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກຄອບຄວົ. ປະເທດລາວມສີະຫນາມບິນສາກນົ 4 ແຫ່ງຄ:ື 
ສະຫວນັນະເຂດ, ເມ ືອງປາກເຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາກນົວດັໄຕໃນວຽງຈນັ. 
ກດົຫມາຍລາວວາ່ດວ້ຍການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄນົຕາ່ງປະເທດໄດຮ້ບັຮອງ
ເອົາໃນປີ 2014. ປະເທດອດົສະຕາລີໄດໃ້ຫ້ການສະຫນບັສະຫນູນກບັປະເທດລາວ ໃນການ
ກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕ ັງ້ແຕປີ່ 1999, ມພີະນກັງານຫລາຍ
ກວາ່ 1,000 ຄນົ, ພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ.  
ຕາມຍອດສະຖິຕິແມນ່ 80% ຂອງປະຊາຊນົທ່ີຂາ້ມຕາມຊາຍແດນລາວແມນ່ມເີອກະສານທ່ີ
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 11 
 
 

                               ທ່ານ. ປອ. ເວີນສະຫວນັ ສີວ ໄລ                                        
ຮອງຫວົໜ້າກມົຕ ່ ຕາ້ນການຟອກເງ  ນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
 

                                       ການຕາ້ນການຟອກເງ ນ 
ທ່ານ. ເວີນສະຫວນັ ສີວ ໄຊ ໄດອ້ະທ ບາຍຂ ັນ້ຕອນການຟອກເງ  ນ (ເຊ ່ ງປະກອບມສີາມຂ ັນ້
ຕອນຄື: ການນ  າເງ  ນເຂ້ົາສູ່ລະບບົ, ການສ້າງຊ ັນ້ປກົປ ດ ແລະ ການເຊື່ ອມເຂ້ົາສູ່ລະບບົ
ເສດຖະກ ດ) ແລະ ເນັນ້ໜກັໃຫ້ເຫັນເຖ ງການເຊື່ອມຕ ່ ໃນການກ ່ການຮາ້ຍ. ນອກຈາກນີກ້ ່ໄດຊ້ີ້
ໃຫ້ເຫັນເຖ ງຜນົສະທ້ອນທ່ີຮາ້ຍແຮງສ  າລບັປະເທດທ່ີບ ່ ປະຕ ບດັຕາມແຜນດ  າເນນີງານ ແລະ 
ຈະຖືກບນັທຶກໄວ້ຢູ່ໃນບນັຊີດ  າ Blacklist . ທ່ານໄດ້ອະທ ບາຍກ່ຽວກບັບດົບາດຂອງອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ (UN, Basel Committee, Egmont Group, FATF) ແລະ (APG).  
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ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສ ທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫຼາຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ຕາ່ງກ ່ ເຄ ຍໄດພ້ບົກບັມ  ກ ລະນ ການຄາ້ມະນດຸທ ່ ເກ ດຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜ ຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກ ດຂ ນ້ເປັນເວລາຫຼາຍປ ຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮ ໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕອ້ງມ  ສາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ ່ ໄດປ້ ກສາຫາລືກອ່ນຫນາ້ນ  ້(ຫຼື ອງົປະກອບ 1 ແລະ 
3 ຖ້າຫາກວ່າອ ງຕາມການອ້າງອ ງໃສຜ່ ້ດອ້ຍໂອກາດ). ການຄ້າມະນຸດຕາມຊາຍແດນລະຫວາ່ງ
ປະເທດໄດມ້  ຄວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນປະເທດ,   
ລດັພາຄິ ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ ່ ຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ 
ແລະ ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນ ນຄະດ ໄດ.້ 
 
 
 
 

ທ່ານ. ອຣິກິ ແຮດວດິ 
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 

ສ ້ລາດບງັຫຼວງອ  ານວຍໃຫເ້ກ ດອາຊະຍາກ  າ 
ແມນ່ການນ  າສະເໜ ສະຖຕິິທ ່ ກຽ່ວກບັການສ ້ລາດບງັຫຼວງໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ໄດເ້ນັນ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າພ ດຕິກ  າການສ ້ລາດບງັຫຼວງແມນ່ໄດຖ້ືກເຜ ຍແຜ່ເປັນປະຈ  າໃນໜງັສືພ ມ ແລະ ສື່
ຕາ່ງໆ. ສ ້ລາດບງັຫຼວງແມນ່ການສວຍໃຊໜ້າ້ທ ່ ຕ  າແໜງ່ທາງລດັ, ເອກະຊນົເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດ
ສ່ວນໂຕທ ່ ເປັນບນັຫາພາຍໃນ ແລະ ຂງົເຂດທ ົ່ວໂລກ. ເປັນຜນົເສຍຫາຍໃຫ້ແກສ່າຍພວົພນັ
ຕ່າງໆ ໃນສງັຄມົ, ເພາະສ້າງໃຫ້ບ ່ ເຊື່ ອໃຈໃນລດັ, ໂດຍສະເພາະຄາ່ການບ ລິການທ ່ ສ ງຂືນ້.  
ສ ້ລາດບງັຫຼວງແມນ່ການກະທ  າຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຍງັເປັນພື້ນຖານຂອງອາຊະຍາກ  າອື່ນໆ. 
ທ່ານ. ອິຣິກ ນ  າສະເໜ ດດັສະນ ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການສ ້ລາດບງັຫຼວງທ ່ ໄດຈ້ດັລຽງໂດຍ: 
ອງົການຕ ່ ຕາ້ນການສ ້ລາດບງັຫຼວງສາກນົ, ທ ່ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນລ  າດບັ ແລະ ຕວົເລກຂອງ
ປະເທດລາວເມ ື່ອທຽບກບັປະເທດອາຊຽນອື່ ນໆ. 
ສຸດທາ້ຍຂອງການນ  າສະເໜ ແມນ່ເພື່ ອຊ ໃ້ຫເ້ຫັນການເຊື່ອມຕ ່ລະຫວາ່ງການສ ລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ 
ອາຊະຍາກ  າທ ່ ມ  ການຈດັຕ ັງ້; ອງົການ OECD ສະໜບັສະໜ ນການຄ ົນ້ຄ ົວ້ການສມົທຽບ, ແລະ 
ຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັຄວາມຈງິທ ່ ວາ່ສ ລ້າດບງັຫຼວງແມນ່ການກະທ  າທ ່ ຜິດກດົໝາຍ, ເຊ ່ ງຮບັຮອງໂດຍ
ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ຈື່ງມ  ສນົທິສນັຍາຕ ່ຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫຼວງ (2009), ທ ່  ສປປ ລາວ 
ກ ່ໄດລ້ງົນາມ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13Conference Report 2016

ການນ  າສະເໜ   
ມ ືທ້  3, ວນັທ  30 ເດອືນ ພະຈກິ 2016 

 
ທ່ານ. ພ ວນັ ໄຊຍະສິດ, 
ຫວົໜ້າກມົກວດຄນົເຂ້ົາອອກເມອືງ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ການລກັລອບນ  າຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ 
ໄດກ້າ່ວເຖ ງສະຖານະການກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນໃນທ ົ່ວປະເທດ. ໃນ
ຈ  ານວນທງັໝດົມ   107 ຈດຸຊາຍແດນ, ລວມມ  27 ດາ່ນສາກນົ. ໃນຈ  ານວນທງັຫມດົປະເທດ
ລາວມ  32 ຈດຸຊາຍແດນຕິດກບັປະເທດຫວຽດນາມ; 54 ຈດຸຕິດກບັປະເທດໄທ; 12 ຈດຸຕິດ
ກບັປະເທດກ  າປ ເຈຍ; 9 ຈດຸຕິດກບັປະເທດຈ ນ; ແລະ 2 ຈດຸຕິດກບັປະເທດມຽນມາ ແລະ ອ ກ
ຫຼາຍຈດຸຊາຍແດນທ ່ ກ  າລງັຖກືນ  າສະເໜ ໃນອານາຄດົ. ທ ່ ຍງັມ  ຢ ່ 48 ດາ່ນຕາມພື້ນທ ່  ທ ່ ເປັນ
ພື້ນຖານບາ້ນ, ບ່ອນທ ່ ຄນົທອ້ງຖິ່ນຂອງທງັສອງປະເທດສາມາດຂາ້ມໄປມາສ  າລບັການຄາ້ຂາຍ 
ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກຄອບຄວົ. ປະເທດລາວມ ສະຫນາມບິນສາກນົ 4 ແຫ່ງຄ:ື 
ສະຫວນັນະເຂດ, ເມ ືອງປາກເຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາກນົວດັໄຕໃນວຽງຈນັ. 
ກດົຫມາຍລາວວາ່ດວ້ຍການເຂ້ົາ-ອອເມອືງ ແລະ ການຄວບຄມຸຄນົຕາ່ງປະເທດໄດຮ້ບັຮອງເອົາ
ໃນປ  2014. ປະເທດອດົສະຕາລ ໄດໃ້ຫ້ການສະຫນບັສະຫນ ນກບັປະເທດລາວ ໃນການກວດ
ຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕ ັງ້ແຕປ່  1999, ມ ພະນກັງານຫລາຍກວາ່ 
1,000 ຄນົ, ພະນກັ- ງານທ ່ ເຮັດວຽກຢ ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ.  
ຕາມຍອດສະຖິຕິແມນ່ 80% ຂອງປະຊາຊນົທ ່ ຂາ້ມຕາມຊາຍແດນລາວແມນ່ມ  ເອກະສານທ ່
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. 
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ທ່ານ. ພວູນັ ໄຊຍະສ ດ, 
ຫວົໜ້າກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ການລກັລອບນ  າຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜ ດກດົໝາຍ 
ທ່ານ. ພູວນັ ໄດກ້າ່ວເຖງີສະຖານະການກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັຕາມຂອບເຂດຊາຍແດນໃນທ ົ່ວ
ປະເທດ. ໃນຈ  ານວນທງັໝດົມ ີ107 ຈດຸຊາຍແດນ, ລວມມ ີ27 ດາ່ນສາກນົ. ໃນຈ  ານວນທງັ
ຫມດົປະເທດລາວມ ີ32 ຈດຸຊາຍແດນຕ ດກບັປະເທດຫວຽດນາມ; 54 ຈດຸຕ ດກບັປະເທດໄທ; 
12 ຈດຸຕ ດກບັປະເທດກ  າປູເຈຍ; 9 ຈດຸຕ ດກບັປະເທດຈນີ; ແລະ 2 ຈດຸຕ ດກບັປະເທດມຽນມາ 
ແລະ ອີກຫ າຍຈດຸຊາຍແດນທ່ີກ  າລງັຖກືນ  າສະເໜີໃນອານາຄດົ. ທ່ີຍງັມຢີູ່ 48 ດາ່ນຕາມພື້ນທ່ີ 
ທ່ີເປັນພື້ນຖານບາ້ນ, ບ່ອນທ່ີຄນົທ້ອງຖ ່ນຂອງທງັສອງປະເທດສາມາດຂາ້ມໄປມາສ  າລບັການ
ຄາ້ຂາຍ ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມສະມາຊ ກຄອບຄວົ. ປະເທດລາວມສີະຫນາມບ ນສາກນົ 4 
ແຫ່ງຄ:ື ສະຫວນັນະເຂດ, ເມອືງປາກເຊ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ສາກນົວດັໄຕໃນວຽງຈນັ. 
ກດົຫມາຍລາວວາ່ດວ້ຍການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ ແລະ ການຄວບຄຸມຄນົຕາ່ງປະເທດໄດຮ້ບັຮອງ
ເອົາໃນປີ 2014. ປະເທດອດົສະຕາລີໄດໃ້ຫ້ການສະຫນບັສະຫນູນກບັປະເທດລາວ ໃນການ
ກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຕ ັງ້ແຕປີ່ 1999, ມພີະນກັງານຫລາຍ
ກວາ່ 1,000 ຄນົ, ພະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກມົກວດຄນົເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ.  
ຕາມຍອດສະຖ ຕ ແມນ່ 80% ຂອງປະຊາຊນົທ່ີຂາ້ມຕາມຊາຍແດນລາວແມນ່ມເີອກະສານທ່ີ
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. 
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 ການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນ ນຄະດ  – ໃນຂ ັນ້ແຂວງ 

ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກແຕລ່ະແຂວງໄດປ້ະກອບຄ  າຄດິຄ  າເຫັນຕ ່ ກອງປະຊຸມກຽ່ວກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ສະຖຕິິຂອງການຄາ້ມະນຸດ 

ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ, ພ້ອມທງັຍກົໃຫເ້ຫັນບາງຕວົຢ່າງ: ຈາກກ ລະນ ສ ກສາຕວົຈງິທ ່ ເກ ດຂ ນ້ໃນປດັຈບຸນັ. 

ນອກຈາກນ ບ້ນັດາຜ ້ເຂ້ົາຮວ່ມກ ່ໄດກ້າ່ວເຖງິການໄດຮ້ບັຄວາມຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ການຮວ່ມມກືບັບນັດາອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ 

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. 
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ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ   

ທາ່ນ. ບນຸຖນັ ແສງດາລາ,  
ຮອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມ ປະຊາກອນທງັໝດົ 900,000 ຄນົ ແລະ ມ ຊາຍແດນຕິດກບັ
ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດເປັນຕ ົນ້ທາງ ແລະ ທາງ
ຜ່ານໃຫ້ແກຜ່ ້ຖກືເຄາະຮ້າ້ຍຂອງການຄາ້ມະນຸດ. ພາຍໃນແຂວງປະກອບມ  15 ເມອືງ 
ແລະ ມ  5 ເມອືງທ ່ ມ  ການຄາ້ມະນຸດເກ ດຂ ນ້.  
 
ອ  ານາດການປກົຄອງຂອງແຂວງປະສານງານກບັສະຫະພນັແມຍ່ິງ, ສ ນຝືກອບົຮມົ, 
ສານ ແລະ ພະແນກສາທາເພື່ ອປກົປ້ອງ ແລະ ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລອືແກຜ່ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ. 
ພະແນກສະຫວດັດ ການ ແລະ ກມົແຮງງານເຮັດໜາ້ທ ່ ສ ົ່ງກບັຄນືພ ມລ  າເນົາ ແລະ ໃຫ້
ທ ່ ພກັເຊ່ົາຊ ົ່ວຄາວ. ສ ນຝືກອບົຮມົເຮັດໜ້າທ ່ ຈດັຝ ກອບົຮມົວິຊາຊ ບ ແລະ ການສ ກສາ
ເຊ່ັນ: ວທິ ການປ ກເຫັດ ຫລ ືການຜະລດິແຜ່ນແພ. ສວ່ນພະແນກສາທາແມນ່ເຮັດໜາ້ທ ່
ກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປ່ິນປວົໃຫ້ແກຜ່ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍ. ນອກຈາກນ ້, ລດັຖະບານໄທ 
ແລະ ລດັຖະບານຫວຽດນາມ ແມນ່ໃຫກ້ານອບົຮມົແກພ່ວກເຂົາ. ເຈົາ້ແຂວງມ  ສວ່ນຮວ່ມ
ໂດຍກງົໃນການເບິ່ ງແຍງດ ແລ ແລະ ບ  າບດັຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ.                                                                 
 
ບດົບດັທ ກລະຫວາ່ງເມອືງໄດຖ້ືກສ້າງຂ ນ້ ແລະ ມ ການຈດັປະຊຸມຂ ນ້ເລື້ອຍໆ ເພື່ ອ
ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົປະການນ  າກນັຕ ັງ້ແຕປ່  2010 ມາຮອດປດັຈບຸນັເຫັນ
ວາ່ມ   9 ຄະດ ເກ ດຂ ນ້, ໃນນ ັນ້ ມ  18 ຄນົທ ່ ເຮັດຜິດກດົໝາຍ ແລະ ມ  16 ຄນົທ ່ ເປັນ
ຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍ. ການປະສານງານ ແລະ ການຮວ່ມມແືມນ່ໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສ ມໃຫ້ມ  
ຄະນະກ  າມະການປກົປ້ອງສິດເດັກນອ້ຍ ແລະ ແມຍ່ິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ຕາມຢ ່ໃນແຂວງ
ຍງັຂາດການສະໝອງທ ນ, ໃນການຂນົສ ົ່ງຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ຈດັຝ ກອບົຮມົພ້ອມ
ກນັກບັຍງັບ ່ ທນັມ  ການຈດັກດິຈະກ  າເພື່ ອປ ກຈດິສ  ານ ກໃຫ້ແກກ່ ຸມ່ທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງ. 
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ແຂວງຄ  າມວ່ນ  
 
ທາ່ນ. ພທັ ບຸນເສ ມ ພມົມະຈນັ,  
ຮອງຫວົໜາ້ສນັຕິບານ ແຂວງຄ  າມວນ 

ໂດຍປະຕິບດັຕາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ ການຮວ່ມມຮືກັສາຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຕາມຊາຍແດນນ ັນ້, ແມນ່ໄດມ້ອບໝາຍໃຫແ້ຕລ່ະຝ່າຍເປັນເຈົາ້ການ
ໃນການສ ກສາອບົຮມົໃຫປ້ະຊາຊນົພນົລະເມອືງຂອງຕນົເວ້ົາໂດຍລວມໆ, ບ ່ ສະເພາະແຕ່
ປະຊາຊນົທ ່ ຕ ັງ້ຖ ່ ນຖານພ ມລ  າເນົາຢ ່ລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນໃຫ້ມ  ສະຕິເຄົາລບົລະບຽບ  
ກດົໝາຍໃນການເຂ້ົາອອກເມອືງຂອງແຕລ່ະຝ່າຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ.  
 
ຕ ່ ກບັຫຼາຍຄະດ ພນົລະເມອືງລາວທ ່ ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ, ໄລຍະຜ່ານມາມ  ຄະດ 
ເກ ດຂືນ້ທງັໝດົ: 8 ຄະດ , ມ ຜ ້ຕອ້ງຫາທງັໝດົ: 17 ຄນົ, ຍິງ 4 ຄນົ, ຕ ່ ກບັຄະດ ດ ັງ່ກາ່ວ
ນ ້: ແມນ່ພວກເຮົາໄດດ້  າເນ ນການສອບສວນ-ສືບສວນຕາມຫຼກັການວິຊາສະເພາະຢ່າງ
ລະອຽດຈະແຈງ້ແລວ້ເຫັນວາ່: ບ ່ ມ  ສວ່ນພວົພນັຈ ື່ງແກໄ້ຂປ່ວຍຕວົ.  
 
ກ ລະນ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງແຮງງານຕາ່ງປະເທດ, ຈາກປະເທດໄທ, ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະເທດ
ຈ ນ, ປະເທດອິນເດຍ, ປະເທດອາເມລກິາ, ປະເທດເກາົຫລ , ປະເທດອິດສະຣາເອນ ແລະ 
ປະເທດອງັກດິ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ທ່ານ. ສາຍຄ  າ ສີທ ລກັ, ຮອງໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  
ຜ່ານຈາກການຮບັຟງັຫຼາຍແຂວງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕາ່ງກ ່ ເຄຍີໄດພ້ບົກບັມກີ ລະນກີານຄາ້ມະນດຸທ່ີເກດີຂືນ້ໃນ
ແຂວງຂອງຕນົ. ອາຊະຍາກ  າການຄາ້ມະນຸດໄດຖ້ກືເຜີຍແຜ່ໃນປດັຈບຸນັພາຍໃຕກ້ດົໝາຍໃຫມ,່ ແຕວ່າ່
ມນັໄດເ້ກດີຂ ນ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດແມນ່ຄ  າສບັຄວາມຮູໃ້ຫມ.່ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດກຽ່ວກບັການສ ົ່ງຕວົຜູ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນແມນ່ແບບໃດ? ການຄາ້ມະນຸດຈະ
ຕອ້ງມສີາມອງົປະກອບໃນການກ  ານດົຕນົຕວົ, ທ່ີໄດປ້ ກສາຫາລືກອ່ນຫນາ້ນີ ້(ຫຼື ອງົປະກອບ 1 ແລະ 
3 ຖ້າຫາກວ່າອີງຕາມການອ້າງອີງໃສຜູ່້ດອ້ຍໂອກາດ). ການຄ້າມະນຸດຕາມຊາຍແດນລະຫວາ່ງ
ປະເທດໄດມ້ຄີວາມສບັສນົ, ໂດຍສະເພາະຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງກດົຫມາຍພາຍໃນປະເທດ,   
ລດັພາຄິ ແລະ ການຈ  າແນກ. ລດັຖະບານຕອ້ງການທ່ີຈະປກົປກັຮກັສາພນົລະເມອືງຂອງຕນົເອງ 
ແລະ ບາງຄ ັງ້ກ ່ສາມາດປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອຕາ່ງປະເທດໃນການດ  າເນນີຄະດໄີດ.້ 

 
 
 

 
ແຂວງຄ  າມວ່ນ  
 
ທາ່ນ. ພທັ ບຸນເສີມ ພມົມະຈນັ,  
ຮອງຫວົໜາ້ສນັຕິບານ ແຂວງຄ  າມວ່ນ 

 

 

 

 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
 

ທາ່ນ. ສາຍຄ  າ ສທີ ລກັ 
ຮອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  
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หน้าที ่17 
 
ແຂວງບ ່ ແກວ້  

 

ທາ່ນ. ພທັ ກາຍຍະສອນ ສ ງວ ໄຊ   
ຮອງກອງບນັຊາການ ແຂວງບ ່ ແກວ້ 
 

ແຂວງບ ່ ແກວ້ ມຊີາຍແດນຕ ດກບັປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມຽນມາ, ແລະ ມສີາມດາ່ນ
ສາກນົ, ແລະ ສອງຈດຸຂາ້ມໃນຕ ່ ຫນາ້ສ  າລບັທອ້ງຖ ່ນເທ່ົານ ັນ້.  
 
ໃນປີ 2015 ໄດມ້ຄີະດ ີ9 ກ ລະນຂີອງການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜ ດກດົໝາຍ, ມຜີູ້
ຕ້ອງຫາ 18 ຄນົ, ເປັນຄນົໄທ 3 ຄນົ, ຄນົຈນີ 2 ຄນົ, ຄນົມຽນມາ 5 ຄນົ, ໄດເ້ຮັດ
ບດົບນັທືກອບົຮມົໃຫ້ພວກກ່ຽວແລ້ວສ ົ່ ງກບັພູມລ  າເນົາ . ໃນນ ັນ້ , ໄດ້ນ  າສ ົ່ ງຄນົ
ຕ່າງປະເທດໃຫ້ກມົໃຫຍ່ສນັຕ ບານ ຈ  ານວນ 8 ຄນົຄື: ສນັຊາດເກົາຫ ີ 4 ຄນົ, 
ສນັຊາດມຽນມາ 1 ຄນົ, ສນັຊາດສະວ ດເຊີແລນ 1 ຄນົ ແລະ ສນັຊາດນ ວຊີແລນ    
2 ຄນົ. ປະເທດໄທໄດສ້ ົ່ງຄນືພນົລະເມອືງລາວຈ  ານວນ 7 ຄນົ. 
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หน้าที ่18 
 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ  
 

ທາ່ນ. ສາຍຄ  າ ສທີ ລກັ 
ຮອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ການຄາ້ມະນຸດເປັນບນັຫາທ່ີມມີາເປັນເວລາດນົນານ ທ່ີກ  າລງັເກີດຂຶນ້ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ. ນກັຄາ້ມະນຸດໄດສ້າ້ງເຄື່ອຄາ່ຍ ແລະ ສືບຕ ່ ທ່ີຈະເຮັດການຄາ້ລກັສະນະນີໄ້ປ

ເລື້ອຍໆ, ເພາະວາ່ພວກເຂົາຈະໄດຮ້ບັຜນົກ  າໄລທ່ີສູງເຖ ງແມນ່ວາ່ຈະເຮັດໃຫຜູ້້ຖກືເຄາະ

ຮາ້ຍຕ້ອງຕກົຢູ່ໃນສະພາບທ່ີໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖອືນກ ່ຕາມ. ອ  ານາດການປກົຄອງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ທງັໝດົຕອ້ງຮວ່ມມກືນັເພື່ ອປ້ອງກນັ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ການຄາ້ມະນຸດ. 

ແຂວງຫ ວງພະບາງເປັນແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີມນີກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາຫລາຍ ແລະ ຖກືຈດັຢູໃ່ນ

ເມອືງມ ລະດກົໂລກຂອງອງົການ UNESCO. ສະນ ັນ້ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ປະຊາຊນົລາວ

ກ ່ຫລ ັ່ງໄຫລກນັເຂ້ົາມາໃນແຂວງ ແລະ ອອກຈາກແຂວງກ ່ມ.ີ ແຂວງດ ັ່ງກາ່ວແມນ່ມຊີາຍ

ແດນຕ ດກບັປະເທດຫວຽດນາມ. ນກັຄາ້ມະນຸດຈະສວຍໃຊເ້ສັ້ນທາງເຊື່ອມຕ ່ ໄປປະເທດຈນີ 

ແລະ ປະເທດໄທ. ໃນປີ 2015-2016, ມນີກັຄາ້ມະນດຸ 5 ຄນົຖກືຈບັ ແລະ ມຜີູ້ຖກືເຄາະ

ຮາ້ຍ 9 ຄນົ. ອ  ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖ ່ນໄດພ້ະຍາຍາມຮວ່ມມກືບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ແລະ ນ  າໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາເຂ້ົາໃນການດ  າເນນີຄະດຢີ່າງປະສບົຜນົສ  າເລັດ. ແຕ່
ວາ່ຍງັມກີານດ  າເນນີຄະດກີຽ່ວຂອ້ງກບັຕາ່ງປະເທດທ່ີຍງັຊກັຊາ້ຢູ່. 

ນກັຄາ້ມະນຸດສວຍໃຊຄ້ວາມເຊື່ອຖຂືອງແມຍ່ ງລາວ, ຕວົະຢວົະນ  າພວກເຂົາກຽ່ວກບັປະເພດ

ວຽກທ່ີຈະໄປເຮັດ ແລະ ຫ ັງຈາກນ ັນ້ກ ່ທ  າຮ້າຍພວກເຂົາ. ມແີມຍ່ ງລາວຫລາຍຄນົທ່ີ

ຕອ້ງການໄປເຮັດວຽກຢູປ່ະເທດໄທ ແລະ ສ ົ່ງເງ  ນມາໃຫ້ຄອບຄວົເພາະວາ່ພວກເຂົາເຫັນໝູ່
ເຮັດຄແືນວນ ັນ້. ບາງຄນົຈາ້ງນາຍໜາ້ຊອກວຽກໃຫເ້ຮັດຢູປ່ະເທດໄທ. ມແີມຍ່ ງລາວຫລາຍ

ຄນົທ່ີຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທເພື່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການໄປອາໄສຢູ່ໃນ

ຕ່າງປະເທດ. ການຈ  າແນກຄະດຂີອງການຄາ້ມະນຸດແມນ່ສ ່ ງທາ້ທາ້ຍ, ການດ  າເນນີຄະດີ
ຈະງາ່ຍຂຶນ້ຖາ້ຫາກວາ່ສາມາດຈບັກມຸນກັຄາ້ມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດລາວໄດ.້ 
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ແຂວງຈ  າປາສກັ  

 

ທາ່ນ. ພທັ ສກຸນັ ໄຕໄຊຍາວງົ 
ຮອງກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງຈ  າປາສກັ 

ແຂວງຈ  າປາສກັ ມຈີ  ານວນປະຊາກອນທງັໝດົ 600,000 ຄນົ ແລະ ມຊີາຍແດນຕ ດ

ຈອດກບັປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດກ  າປເູຈຍ. ນອກຈາກນີກ້ ່ມດີາ່ນສາກນົ 3 ແຫ່ງເຊ່ັນ: 

ສະໝາມບ ນປາກເຊ, ດ່ານວງັເຕົາ-ຊອ່ງເມັກ (ລາວ-ໄທ) ແລະ ດ່ານໜອງນກົຂຽນ 

ຕຣາແປ້ງກຽມ (ລາວ-ກ  າປູເຈຍ) ພ້ອມທງັມດີາ່ນລະດບັທ້ອງຖ ່ນນ  າອີກ. ປະເທດໄທ 

ເປັນປະເທດທ່ີດງຶດງູແຮງງານມາເຮັດວຽກອນັເນື່ອງມາຈາກຄວາມສີວ ໄລຂອງປະເທດ 

ແລະ ໂອກາດທ່ີຈະສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທ  າໄດຫ້ລາຍກວາ່.  

ຫ້ອງການປກົຄອງແຂວງຈ  າປາສກັໄດສຸ້ມໃສກ່ານຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດໂດຍຜ່ານການປກູ

ຈ  ດສ  ານກຶໃຫ້ແກກ່ ຸມ່ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງພ້ອມກບັຮວ່ມມກືບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ (ອງົການໝູ່
ບາ້ນຈດຸສຸມ, ລດັຖະບານປະເທດສະວ ດ, ເຄອືຄາ່ຍສະກດັກ ັນ້ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ). ຫ້ອງການກ ່ຍງັໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລອື ແລະ ປກົປ້ອງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍ; 

ໃຫ້ທ່ີພກັອາໄສ, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການສຶກສາ, ການຝຶກອບົຮມົທກັສະ, 

ການຝຶກອບົຮມົວ ຊາຊບີ ແລະ ສ ົ່ງຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກບັຄນືພູມລ  າເນົາຂອງຕນົ. 

ໃນປີ 2008-2016 ແມນ່ມ ີ16 ລາຍເກດີຂຶນ້ກຽ່ວກບັຄະດກີານຄາ້ມະນຸດ ເຊ ່ ງລວມມຜີູ້
ຖກືເຄາະຮາ້ຍ 33 ຄນົ, ໄດກ້  ານດົເຄື່ອຄາ່ຍ ແລະ ນາຍໝາ້, ແລະ ເປີດເຜີຍເຄື່ອຄາ່ຍ

ທ່ີພາໄປເຮັດວຽກຂາຍບ ລ ການທາງເພດ, ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຈກັໂຮງງານ, ລງົເຮອືປະມງົ

ຫາປາຢູ່ຕາມທະເລ. 

ສ  າລບັເຫດການລກັລອບເຂ້ົາເມອືງໃນປີ 2016-2016 ແມນ່ມ ີ119 ຄນົ, ຍ ງ 45 ຄນົ 

ທ່ີຂາ້ມຊາຍແດນໄປປະເທດໄທແບບຜ ດກດົໝາຍ. ບາງກ ລະນກີ ່ມຄີນົຕາ່ງປະເທດທ່ີມາ

ຈາກປະເທດໄທ, ປະເທດຝລ ັງ່, ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດນ ເວ. 

ອ  ານາດການປກົຄອງແຂວງກ  າລງັເຮັດວຽກຮ່ວມມຢື່າງໃກຊ້ ດກບັອງົການບງັຄບັໃຊ້   

ກດົໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ ອນບ້ານເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາເຫລ່ົານີ້ຢ່າງ

ໄວວາ. 
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ແຂວງຊຽງຂວາງ  
 

ທາ່ນ. ຄ  າເພັດ ສ ສ  າພນັໄຊ 
ຮອງຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງແຂວງ 

ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນເຂດພ ດອຍພາກເຫນອືຂອງລາວມ ປະຊາກອນ 240,000 ຄນົ. ເປັນ
ເຂດພ ມພິາກທ ່ ເຄ ຍຖືກຖິ້ມລະເບ ດໃສ່ຫຼາຍໃນ 40 ປ ກ່ອນ, ແລະ ນບັຕ ັງ້ແຕ່ປ  1975 
ລດັຖະບານໄດສຸ້ມໃສ່ການຟ້ືນຟ  ແລະ ປັບປຸງສະພາບດ  າລງົຊ ວິດ, ທ ່ ໄດ້ນ  າພາການ
ຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ. 

 
ຜົນກະທບົຕ ່ ການຄາ້ມະນຸດສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ, ແລະ ມ ຫຼາຍວິທ ທ ່ ປະຊາຊນົ
ງາ່ຍຕ ່ ການຖກືຫຼອກລວງໄປເປັນຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍເຊ່ັນ: ຕວົະຍວົະໃຫ້ການແຕງ່ງານ, ໃຫ້
ຄວາມຫວງັທ ່ ບ ່ ຖກືຕອ້ງກບັຊາວຫນຸມ່ແມຍ່ິງໃນເຂດຊນົນະບດົ. ນາຍໜາ້ອາດຈະປະຕບິດັ
ຕາມປະເພນ ທ້ອງຖິ່ ນ ແລະ / ຫຼື ຊນົເຜ່ົາ, ຈາ່ຍຄ່າສ ນສອດໃຫ້, ຕາມກດົຫມາຍເຂ້ົາ
ປະເທດ, ເພາະດ ັງ່ນ ັນ້ຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍກ ່ ເຕັມໃຈທ ່ ຈະໄປພ້ອມກບັນາຍໜາ້ທ ່ ຢ ່ຕາ່ງປະເທດ, 
ແຕ່ເມ ື່ອອອກຈາກປະເທດຜ ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍໄດຖ້ກືບງັຄບັໃນສະຖານະການທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັ 
ແລະ ມ  ການຂ ດຮ ດ. ພະນກັງານລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕອ້ງໄດເ້ຮັດວຽກເພື່ ອ
ຕ້ານການຫລອກລວງ ແລະ ວິທ ການຂອງນາຍໜ້າເຫ່ົຼານ  ້ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ຂ້ອງ
ເຂົາເຈົາ້ຢ ່ໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ.  

 
ຜ່ານມາທາງແຂວງຊຽງຂວາງໄດດ້  າເນ ນຄະດ ກ ລະນ ຄາ້ມະນດຸແລວ້ 32 ກ ລະນ  ແລະ ອ ກ 
2 ກ ລະນ ກ າລງັດ າເນ ນຄະດ . ທາງຫ້ອງການ ແລະ ພະນກັງານແຂວງຈະສືບຕ ່ ປ ກຈດິ
ສ  ານ ກກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຂອງການຄາ້ມະນຸດ, ການຫຼອກລວງ ແລະ ວິທ ການພ້ອມທງັ
ສືບຕ ່ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫກ້ບັພະນກັງານປາບປາມການຄາ້ມະນດຸຂອງພາກລດັ, 
ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ແລະ ການປະສານງານກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງເພື່ ອດ  າ
ເນ ນຄະດ  ແລະ ປະຕິບດັການຕດັສິນຂອງສານໃນກ ລະນ ຄາ້ມະນຸດ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ແຂວງຊຽງຂວາງ  
 

ທາ່ນ. ຄ  າເພັດ ສ ສ  າພນັໄຊ 
ຮອງຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 

 

ຮບູພາບຂອງບນັດາຄະນະຜູແ້ທນແຕລ່ະແຂວງ  
1. ແຂວງບ ່ ແກວ້ 

 
2. ແຂວງບ ລິຄ  າໄຊ 

 
3. ແຂວງອດັຕະປື 

 
4. ແຂວງຫວົພນັ 

 
5. ແຂວງຄ  າມວ່ນ 

 
6. ແຂວງຈ  າປາສກັ 

 
7. ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 

 
8. ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 
9. ແຂວງຫຼວງນ  າ້ທາ 

 
10. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 
11. ແຂວງອດຸມົໄຊ 

 
12. ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
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หน้าที ่21 
 
 
 
 
 
 
 

ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊ 
 

ທາ່ນ. ນາງ. ສບີນຸຍອນ ພີມມະສອນ  
ຮອງປະທານສານ ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊ 
 

ກ ລະນກີານຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ 
ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊມຊີາຍແດນຕ ດກບັສອງປະເທດແມນ່:ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ດ ັງ່ນ ັນ້ມນັຈ ື່ງເປັນສູນກາງໃນການຄາ້ ແລະ ຂນົສ ົ່ງທ່ີສ  າຄນັຂອງພາກພື້ນ; 
ຄວາມສ  າຄນັທາງພູມ  ສາດນີໄ້ດນ້  າໄປສູບ່ນັຫາໃນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບ
ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ. ໃນປີ 2012 ສານປະຊາຊນົແຂວງ ບ ລ ຄ  າໄຊ ໄດດ້  າເນນີຄະດີ 3 
ກ ລະນຂີອງການຄາ້ມະນຸດ, ມ ີ3 ຜູ້ຕອ້ງຫາ (ຍ ງ 1, ຊາຍ 2) ແລະ 6 ຜູ້ຖກືເຄາະ
ຮາ້ຍ. 1 ໃນ 3 ຜູ້ຕອ້ງຫານີ້,້ ໄດຮ້ບັການຕດັສີນໂທດຈ  າຄກຸ 15 ປີ, ອີກສອງຄນົແມນ່
ໂທດຈ  າຄກຸຄນົລະ 7 ປີ. ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2012, ແມນ່ຍງັບ ່ ທນັມກີ ລະນອີື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັການຄາ້ມະນຸດທ່ີສານປະຊາຊນົແຂວງອີກ. ສ່ວນກ ລະນີຂອງປາກດົການລກັລອບ
ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງແມນ່ທາງສານແຂວງຍງັບ ່ ທນັມບີດົບນັທືກຄກືບັກ ລະນ ການຄາ້ມະນຸດ. 
ເນື່ອງຈາກວາ່ໃນປະຈບຸນັທາງລດັໄດຮ້ບັ ຮອງກດົໝາຍໃໝທ່ີ່ມປີະສ ດທ ພາບຮອບດາ້ນ
ເພື່ ອຮບັມກືບັກ ລະນຕີາມຂງົເຂດທ່ີມຊີາຍແດນຕ ດກບັປະເທດປະເທດຕາ່ງໆ, ແຕຄ່ວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກທ່ີສ  າຄນັຍງັຄງົຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອທ່ີຈະຊວ່ຍຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍທ່ີຢູນ່ອກ
ຂອບເຂດຊາຍແດນປະເທດລາວ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที ่21 
 
 
 
 
 
 
 

ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊ 
 

ທາ່ນ. ນາງ. ສບີນຸຍອນ ພີມມະສອນ  
ຮອງປະທານສານ ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊ 
 

ກ ລະນກີານຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ 
ແຂວງບ ລ ຄ  າໄຊມຊີາຍແດນຕ ດກບັສອງປະເທດແມນ່:ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ ດ ັງ່ນ ັນ້ມນັຈ ື່ງເປັນສູນກາງໃນການຄາ້ ແລະ ຂນົສ ົ່ງທ່ີສ  າຄນັຂອງພາກພື້ນ; 
ຄວາມສ  າຄນັທາງພູມ  ສາດນີໄ້ດນ້  າໄປສູບ່ນັຫາໃນການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບ
ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ. ໃນປີ 2012 ສານປະຊາຊນົແຂວງ ບ ລ ຄ  າໄຊ ໄດດ້  າເນນີຄະດີ 3 
ກ ລະນຂີອງການຄາ້ມະນຸດ, ມ ີ3 ຜູ້ຕອ້ງຫາ (ຍ ງ 1, ຊາຍ 2) ແລະ 6 ຜູ້ຖກືເຄາະ
ຮາ້ຍ. 1 ໃນ 3 ຜູ້ຕອ້ງຫານີ້,້ ໄດຮ້ບັການຕດັສີນໂທດຈ  າຄກຸ 15 ປີ, ອີກສອງຄນົແມນ່
ໂທດຈ  າຄກຸຄນົລະ 7 ປີ. ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2012, ແມນ່ຍງັບ ່ ທນັມກີ ລະນອີື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ
ກບັການຄາ້ມະນຸດທ່ີສານປະຊາຊນົແຂວງອີກ. ສ່ວນກ ລະນີຂອງປາກດົການລກັລອບ
ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງແມນ່ທາງສານແຂວງຍງັບ ່ ທນັມບີດົບນັທືກຄກືບັກ ລະນ ການຄາ້ມະນຸດ. 
ເນື່ອງຈາກວາ່ໃນປະຈບຸນັທາງລດັໄດຮ້ບັ ຮອງກດົໝາຍໃໝທ່ີ່ມປີະສ ດທ ພາບຮອບດາ້ນ
ເພື່ ອຮບັມກືບັກ ລະນຕີາມຂງົເຂດທ່ີມຊີາຍແດນຕ ດກບັປະເທດປະເທດຕາ່ງໆ, ແຕຄ່ວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກທ່ີສ  າຄນັຍງັຄງົຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ ອທ່ີຈະຊວ່ຍຜູ້ຖກືເຄາະຮາ້ຍທ່ີຢູນ່ອກ
ຂອບເຂດຊາຍແດນປະເທດລາວ. 
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ທ່ານ. ນະລງົລິດ ນ ລະສິງ 
ຫວົໜ້າກມົຮວ່ມມສືາກນົ, ກະຊວງຍຕຸທິ  າ 

ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ທິດທາງໃນຕ ່ໜ້າການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ 
ແລະ ກນັໃນເລ່ືອງອາຍາ ຢ  ່ສປປ ລາວ 
ລດັໃດໜ ່ ງຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມ UNTOC ໃນການແລກປ່ຽນຂ ມ້  ນກບັລດັອື່ນໃນການຊອກ
ຫາຄວາມຍຸຕິທ  າທາງອາຍາ. ພວກເຂົາຕອ້ງເອື້ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກບັກ  າ
ຫລກັຖານທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຫກັຖານທ ່ ເປັນເອກະສານ. ໃນມາດຕາ 271 ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ ສປປ ລາວ ອາດຈະໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂ ຈາກບນັດາປະເທດອື່ ນໆໃນການຊວ່ຍເຫລືອ, 
ຖາ້ຫາກວາ່ພາກສວ່ນອື່ ນໄດຮ້ບັຮອງເອົາສນົທິສນັຍາ. ທຸກໆ ການຮອ້ງຂ ຕ້ອງບ ່ ຂດັກບັ   
ກດົໝາຍລາວ, ຄວາມປອດໄພຂອງປວງຊນົ ແລະ ຄວາມໝ ັນ້ຄງົຂອງປະເທດ ສປປ 
ລາວ. ມ ການຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມ  ກດົໝາຍພາຍໃນປະເທດສະບບັໃໝເ່ຊິ່ ງກວມລວມເອົາການ
ຮອ້ງຂ ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດ. ໂຄງຮາ່ງກດົໝາຍໃນປດັຈບຸນັນ ້ແມນ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ຮບັເອົາການຮອ້ງຂ ໂດຍຜ່ານທາງການທ ດ, ຖາ້ ສປປ ລາວ ຫາກມ ກນົໄກທ ່
ເຂັ້ມແຂງ, ການຮວ່ມມນື ັນ້ກ ່ຈະງາ່ຍຂ ນ້ ແລະ ມ ການກຽມພ້ອມທາງດາ້ນການດ  າເນ ນ
ຄະດ . ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອາຍາທ ່ ຍງັບ ່ທນັເຂັມ້ແຂງເທ່ົາທ ່ ຄວນ ແລະ ຕອ້ງການກນົໄກອື່ນໆ 
ເຂ້ົາມາຊວ່ຍເຫລືອເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ ການການໃນການຊວ່ຍເຫລືອ
ຈາກຕ່າງປະເທດ. ປດັຈບຸນັນ ກ້ານປະສານສມົທບົແມນ່ຍງັມ  ອປຸະສກັ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ສ  າລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແມນ່ຍງັຫຼາ້ຊາ້ເກ ນໄປ. ເພື່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການ, ກະຊວງຍຸຕິທ  າຈ ິ່ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້  ການສາ້ງຄວາມອາສາມາດໂດຍສະເພາະແມນ່
ການຝ ກອບົຮມົພາສາຕາ່ງປະເທດໃຫ້ແກພ່ະນກັງານຂອງຕນົ. 

 
 

ທ່ານ.ຈນັທ  ໂປລ ວນັ,                         
ຫວົໜ້າກມົກວດກາຄະດ ອາຍາ / ອງົການໄອຍາການປະຊາຊນົສ ງສດຸ 

ຫລກັການໃນການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາ 
ທາ່ນ. ຈນັທ  ໂປລ ວນັ ໄດນ້  າສະເໜ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍປດັຈບຸນັ 
ແລະ ຂ ັນ້ຕອນພື້ນຖານໃນການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາ, ພ້ອມທງັເນັນ້ໝກັຄວາມສ  າຄນັ
ຂອງແຕ່ລະຂ ັນ້ຕອນໃນການເກັບກ  າຫລກັຖານ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັເພື່ ອໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັຄ  າແນະນ  າຢາ່ງຈະແຈງ້ ແລະ ການສ ັ່ງຟ້ອງເຖງິລະດບັສານ. ນອກຈາກ
ນ ້ທ່ານກ ່ຍງັໄດອ້ະທິບາຍເຖງິຄວາມສ  າຄນັ ແລະ ການນ  າໃຊກ້ດົໝາຍການຄາ້ມະນຸດ
ສະບບັໃໝ່. ປດັຈບຸນັນ ້ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຈດັຝ ກອບົຮມົໃນຂະ  
ແໜງການທ ່ ກ ່ຽວຂອ້ງແມນ່ຍງັສືບຕ ່ ປະຕິບດັ ແລະ ໄດ້ຮບັການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ພາກສ່ວນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງໃນການປບັປຸງນຕິິກ  າກຽ່ວກບັການຕ ່ ຕ້ານການຟອກເງນິ. ເວ້ົາ
ລວມແລວ້, ຈ  ານວນຄະດ ອາຍາກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນດຸແມນ່ຍງັບ ່ທນັຫລາຍ, ແຕວ່າ່ສິ່ ງ
ທ ່ ຕ້ອງຄ  ານ ງເຖິງນ ັນ້ແມນ່ຄວາມຈ  າເປັນທ ່ ຕອ້ງມ  ການປ ກຈດິສ  ານ ກ ແລະ ລງົໂທດ
ຢ່າງເຂັມ້ງວດສ  າລບັການກະທ  າຜິດນ .້ 
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ທ່ານ. ນາງ. ມາລິກະ ເມກັອາດ  າ 
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ມາດຕະຖານກດົໝາຍສາກນົ 
ທ່ານ. ນາງ. ມາລິກະ ໄດໃ້ຫ້ການນ  າສະເໜ ແບບຫຍ ້ໆກຽ່ວກບັການສ  າຫຼວດ ຂອງ
ວທິ ການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາທ ່ ສາມາດນ  າໃຊໃ້ນຍກຸໂລກາພິວດັໄດ.້ ສະຫະປະຊາຊາດ
ໄດ້ສ້າງສນົທິສນັຍາລະຫວ່າງປະເທດໃນການຕ ່ ຕ້ານອງົການຈດັຕ ັງ້ອາຊະຍາກ  າ 
(UNTOC) ໄດລ້ງົນາມໃນສນົທິສນັຍາ ປາເລໂມ ໃນປ  2000 ໄດສ້ະແດງເຖ ງການ
ຕອບສະໜອງການປະສານງານກຽ່ວກບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດລະຫວາ່ງປະເທດ, ໄດ້
ມ  ໂຄງຮາ່ງສ  າລບັການຮວ່ມມ,ື ການຊວ່ຍເຫຼືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັທາງດາ້ນກດົຫມາຍ, 
ການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ ແລະ ການກະທ  າຜິດ, ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັກດົໝາຍພາຍ
ໃນ, ເຊ ່ ງມ   3 ອະນຸສນັຍາ ການຄາ້ມະນຸດ, ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ຂອບ
ເຂດວຽກງານ. ພ້ອມທງັອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນຸດແລະ
ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ,ເຊ ່ ງເນັນ້ໜກັແມນ່ການລກັລອບ, ບ ່ ແມນ່ການເຄື່ອນ
ຍາ້ຍ, ອງົປະກອບທ ົ່ວໄປທ ່ ສ  າຄນັລະຫວາ່ງສອງປະເທດທ ມ  ເພື່ ອປ້ອງກນັອາຊະຍາກ  າ
, ປກົປກັຮກັສາຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍ, ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການຮວ່ມມສືາກນົ. ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ການສ ົ່ງເສ ມການຮວ່ມມສືາກນົເປັນພື້ນຖານທ ່ ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ແຕ່ເປັນສິ່ ງ 
ສ  າຄນັສ  າລບັການແກໄ້ຂບນັຫາຄະດ ອາຍາ. ອງົການ UNODC ໄດມ້  ການຂະຫຍາຍ
ອງົການອອກຢາ່ງກວ້າງຂວາງເພື່ ອສະໜບັສະໜນຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ກບັຜ ້ທ ່ ເຮັດວຽກໃນວຽກງານນ .້                                              
ທາ່ນສາມາດເຂ້ົາຊອກຫາຂ ມ້  ນເພ ້ມເຕ ມໄດທ້ ່ www.unodc.org 
 

ທ່ານ. ຈອນ ໂຄໂນລ   
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
 

ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍເຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັກຽ່ວກບັການຄາ້
ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ 
ແມນ່ການນ  າສະເໜ ພາບລວມຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ ອາຍາທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນດຸ 
ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ. ໃນຍຸກໂລກາພິວດັໄດເ້ຫັນການແຜ່ລະບາດຂອງອາຊະ-
ຍາກ  າຂາ້ມຊາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການຮວ່ມມສືາກນົເພື່ ອຕ ່ ສ ກ້ບັມນັ.  
ສະຫະປະຊາຊາດ (UNTOC) ຈື່ງມ  ສນົທິສນັຍາລະຫວາ່ງປະເທດທ ່ ເກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າ ແລະ 
ອະນຸສນັຍາທ ່ ມ  ອງົປະກອບພາຍໃນທ ່ ສ  າຄນັ. ໄດສ້ ົ່ງເສ ມການແລກປ່ຽນຂ ມ້  ນຂາ່ວສານ, ການ
ຮວ່ມມລືະຫວາ່ງອງົການ, ການຊວ່ຍເຫລືອເຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັທາງດາ້ນກດົຫມາຍ (MLA), 
ແລະ ຂ ້ຕກົລງົໃນການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ. ການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ ແລະ MLA ທ ່ ເປັນ
ທາງການ, ຄວາມລະອຽດ, ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງກບັລະບຽບການແຫ່ງຊາດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ມາດຕາ 16 ຂອງ UNTOC ແມນ່ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນກ ່
ສາມາດນ  າມາປະຕິບດັໄດກ້ບັປະເທດທ ່ ບ ່ທນັຮບັຮອງສນົທິສນັຍາສອງຝ່າຍຢາ່ງເປັນທາງການ
ກ ່ຕາມ; ກຽ່ວກບັການນ  າໃຊມ້າດຕາ 18 ຂອງ MLA,  ທ ່ ກວມລວມຢ່າງສມົບ ນແບບຂອງ
ບນັຫາກດົໝາຍ ແລະ ວຽກງານສືບສວນ - ສອບສວນ. ໃນອະນາຄດົຂາ້ງໜ້າ, ເພ ່ ມ
ຂະຫຍາຍພະນກັງານຂອງ MLA, ເພື່ ອການຝ ກອບົຮມົຢ່າງລະອຽດໃຫ້ກບັທຸກໆ ລະດບັ, 
ແບບຟອມທ ່ ມ  ມາດຕະຖານ, ແລະ ການເຮັດວຽກແບບລະບບົເອເລັກໂຕຣນກິທ ່ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັບ ລິມະສິດ.  

ທ່ານ. ນາງ. ມາລິກະ ເມກັອາດ  າ 
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ມາດຕະຖານກດົໝາຍສາກນົ 
ທ່ານ. ນາງ. ມາລິກະ ໄດໃ້ຫ້ການນ  າສະເໜ ແບບຫຍ ້ໆກຽ່ວກບັການສ  າຫຼວດ ຂອງ
ວທິ ການດ  າເນ ນຄະດ ອາຍາທ ່ ສາມາດນ  າໃຊໃ້ນຍກຸໂລກາພິວດັໄດ.້ ສະຫະປະຊາຊາດ
ໄດ້ສ້າງສນົທິສນັຍາລະຫວ່າງປະເທດໃນການຕ ່ ຕ້ານອງົການຈດັຕ ັງ້ອາຊະຍາກ  າ 
(UNTOC) ໄດລ້ງົນາມໃນສນົທິສນັຍາ ປາເລໂມ ໃນປ  2000 ໄດສ້ະແດງເຖ ງການ
ຕອບສະໜອງການປະສານງານກຽ່ວກບັອາຊະຍາກ  າຂາ້ມຊາດລະຫວາ່ງປະເທດ, ໄດ້
ມ  ໂຄງຮາ່ງສ  າລບັການຮວ່ມມ,ື ການຊວ່ຍເຫຼືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັທາງດາ້ນກດົຫມາຍ, 
ການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ ແລະ ການກະທ  າຜິດ, ເພ ່ ອໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັກດົໝາຍພາຍ
ໃນ, ເຊ ່ ງມ   3 ອະນຸສນັຍາ ການຄາ້ມະນຸດ, ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ, ຂອບ
ເຂດວຽກງານ. ພ້ອມທງັອະທິບາຍຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງການຄາ້ມະນຸດແລະ
ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ,ເຊ ່ ງເນັນ້ໜກັແມນ່ການລກັລອບ, ບ ່ ແມນ່ການເຄື່ອນ
ຍາ້ຍ, ອງົປະກອບທ ົ່ວໄປທ ່ ສ  າຄນັລະຫວາ່ງສອງປະເທດທ ມ  ເພື່ ອປ້ອງກນັອາຊະຍາກ  າ
, ປກົປກັຮກັສາຜ ້ຖືກເຄາະຮາ້ຍ, ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການຮວ່ມມສືາກນົ. ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ການສ ົ່ງເສ ມການຮວ່ມມສືາກນົເປັນພື້ນຖານທ ່ ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ແຕ່ເປັນສິ່ ງ 
ສ  າຄນັສ  າລບັການແກໄ້ຂບນັຫາຄະດ ອາຍາ. ອງົການ UNODC ໄດມ້  ການຂະຫຍາຍ
ອງົການອອກຢາ່ງກວ້າງຂວາງເພື່ ອສະໜບັສະໜນຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ກບັຜ ້ທ ່ ເຮັດວຽກໃນວຽກງານນ .້                                              
ທາ່ນສາມາດເຂ້ົາຊອກຫາຂ ມ້  ນເພ ້ມເຕ ມໄດທ້ ່ www.unodc.org 
 

ທ່ານ. ຈອນ ໂຄໂນລ   
ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) 
 

ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍເຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັກຽ່ວກບັການຄາ້
ມະນດຸ ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ 
ແມນ່ການນ  າສະເໜ ພາບລວມຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄະດ ອາຍາທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄາ້ມະນດຸ 
ແລະ ການລກັລອບເຂ້ົາ-ອອກເມອືງ. ໃນຍຸກໂລກາພິວດັໄດເ້ຫັນການແຜ່ລະບາດຂອງອາຊະ-
ຍາກ  າຂາ້ມຊາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການຮວ່ມມສືາກນົເພື່ ອຕ ່ ສ ກ້ບັມນັ.  
ສະຫະປະຊາຊາດ (UNTOC) ຈື່ງມ  ສນົທິສນັຍາລະຫວາ່ງປະເທດທ ່ ເກ ດມ  ອາຊະຍາກ  າ ແລະ 
ອະນຸສນັຍາທ ່ ມ  ອງົປະກອບພາຍໃນທ ່ ສ  າຄນັ. ໄດສ້ ົ່ງເສ ມການແລກປ່ຽນຂ ມ້  ນຂາ່ວສານ, ການ
ຮວ່ມມລືະຫວາ່ງອງົການ, ການຊວ່ຍເຫລືອເຊ ່ ງກນັ ແລະ ກນັທາງດາ້ນກດົຫມາຍ (MLA), 
ແລະ ຂ ້ຕກົລງົໃນການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ. ການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນ ແລະ MLA ທ ່ ເປັນ
ທາງການ, ຄວາມລະອຽດ, ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງກບັລະບຽບການແຫ່ງຊາດ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ມາດຕາ 16 ຂອງ UNTOC ແມນ່ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງຜ ້ຮາ້ຍຂາ້ມແດນກ ່
ສາມາດນ  າມາປະຕິບດັໄດກ້ບັປະເທດທ ່ ບ ່ທນັຮບັຮອງສນົທິສນັຍາສອງຝ່າຍຢາ່ງເປັນທາງການ
ກ ່ຕາມ; ກຽ່ວກບັການນ  າໃຊມ້າດຕາ 18 ຂອງ MLA,  ທ ່ ກວມລວມຢ່າງສມົບ ນແບບຂອງ
ບນັຫາກດົໝາຍ ແລະ ວຽກງານສືບສວນ - ສອບສວນ. ໃນອະນາຄດົຂາ້ງໜ້າ, ເພ ່ ມ
ຂະຫຍາຍພະນກັງານຂອງ MLA, ເພື່ ອການຝ ກອບົຮມົຢ່າງລະອຽດໃຫ້ກບັທຸກໆ ລະດບັ, 
ແບບຟອມທ ່ ມ  ມາດຕະຖານ, ແລະ ການເຮັດວຽກແບບລະບບົເອເລັກໂຕຣນກິທ ່ມ  ຄວາມຈ  າເປັນ
ຕອ້ງໄດຮ້ບັບ ລິມະສິດ.  
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ທ່ານ. ນາງ. ດຣ ຊ ກຽດ ປນັຍານວຸງົ 
ໂຄງການ UN-ACT ລາວ 
ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງພາກພ້ືນລຸມ່ແມນ່  າ້ຂອງ ຂອງຂະບວນການ

ຄອມມດິ (COMMIT) 
ທາ່ນ. ນາງ. ດຣ ຊ ກຽດໄດໃ້ຫກ້ານນ  າສະເໜ ກຽ່ວກບັຂ ຕ້ກົລງົຂອງຂະບວນການຄອມມດິ 

ລະດບັພາກພື້ນ. ຂະບວນການຄອມມດິແມນ່ຂະບວນການໜ ່ ງທ ່ ນ  າພາໂດຍລດັຖະບານ 

ເພື່ ອການຮວ່ມມຕືາ້ນການຄາ້ມະນຸດໃນລະດບັພາກພື້ນເຊິ່ ງປະກອບມ ການຮວ່ມມຂືອງ 6 

ປະເທດລຸມ່ແມນ່  າ້ຂອງເຊ່ັນວາ່: ປະເທດກ  າປ ເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ, ປະເທດ 

ມຽນມາ້ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ເຊ່ັນດຽວກນັນ ,້ ທາ່ນ. ນາງ. ດຣ ຊ ກຽດ ກ ່ໄດເ້ນັນ້

ໝກັໃຫ້ເຫັນເຖງິແຜນງານແຫ່ງຊາດຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດທ ່ ຖືກປບັປຸງພາຍຫລງັເຊັນບດົ

ບນັທ ກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂະບວນການຄອມມດິ. ບດົບນັທ ກຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຂະບວນ

ການຄອມມດິໃນເບື້ອງຕ ົນ້ແມນ່ກ  ານດົໃຫ້ບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນໃກຄ້ຽງຕອ້ງເຊັນບດົ

ບນັທ ກທງັສອງຝ່າຍກຽ່ວກບັການຄາ້ມະນຸດ.  

ສ  າລບັແຜນງານແຫງ່ຊາດຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸສ  າລບັ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັຢ ່ໃນຂ ັນ້ຕອນການຂ ອະນຸມດັຈາກກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

ນອກຈາກນ ທ້າ່ນກ ່ໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມຈ  າເປັນໃນການຮວ່ມມໃືນລະດບັພາກພື້ນ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງມ  ປະສດິຕຜິນົລະຫວາ່ງບນັດາ

ລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພນົລະເຮອືນ, ໃນກ ລະນ ເກ ດມ  ການຄາ້ມະນດຸທ ່ ຕອ້ງໄດຕ້ອບສະໝອງຢ່າງວອ່ງໄວ. ບ ່ ພຽງເທ່ົານ ັນ້ກ ່ຍງັຈ  າເປັນຕອ້ງ

ປະສານງານກບັພາກສ່ວນເອກະຊນົນ  າອ ກ. ບນັດາບ ລິສດັໃຫຍ່ໆເຊ່ັນວາ່: ຢ ່ເຂດພດັທະນາເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ສປປ ລາວ ທ ່ ຈາ້ງ

ພະນກັງານຄນົລາວຫລາຍກວາ່ພນັຄນົນ ັນ້ຕອ້ງຮບັປະກນັ ແລະ ມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບວາ່ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທ ່ພວກເຂົາວາງອອກນ ັນ້ຕອ້ງມ  
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທ  າໃຫ້ແກພ່ະນກັງານຂອງພວກເຂົາແລວ້ບ ່ . 
 

ການກາ່ວປິດພິທ  
ທ່ານ. ລ ຊາດ ຟິລິບປາກ 
ປະທານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ  
ທາງສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ ຂ ນບັຖຮືກັແພງ ແລະ 
ຖເືປັນກຽດທ ່ ໄດເ້ປັນສວ່ນໜ່ືງໃນການຈດັກອງປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນ .້ ຂ ຊມົເຊ ຍຍອ້ງຍ ໃນການ
ເປັນປະທານຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ແລະ ຜ ້
ເຂ້ົາຮວ່ມທງັໝດົທ ່ ເຫັນຄວາມສ  າຄນັຂອງບນັດາຫວົຂ ຕ້າ່ງໆ ແລະ ວທິ ການຈາກຫຼາຍ
ບນັຫາທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງພວົພນັກນັ. ໃນການຕ ່ຕາ້ນກບັການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລກັລອບ
ເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜິດກດົໝາຍ, ການຕອບສະໜອງໃນການປະສານງານແມນ່ເປັນສ ່ ງ
ຈ  າເປັນທ ່ ສຸດ.  

ຂ ຂອບໃຈທາ່ນຜ ້ຊຽ່ວຊານຈາກອງົການຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ ແຫງ່ ສປປ ລາວ (OSPP) ກະຊວງການ
ຕາ່ງປະເທດ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ, ກະຊວງຍຕຸິທ  າ, ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຜ ້ຕາງຫນາ້ຈາກແຕລ່ະແຂວງ ແລະ ຜ ້ອື່ນໆ ທ ່
ເຂ້ົາຮວ່ມທງັຫມດົ. ນອກຈາກນ ກ້ ່ຂ ຂອບໃຈກບັອງົການ UNODC, IOM, UNACT, ລດັຖະບານຂອງການາດາ ແລະ ຄ ຮ່ວ່ມງານສາກນົອື່ນໆ 
ທງັຫມດົດວ້ຍ. ທາງສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ (ILSTA) ຈະປະສານງານໃນການຮວ່ມມກືບັອງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົສ ງສຸດແຫງ່ ສປປ ລາວ (OSPP), ເພື່ ອໃຫມ້  ກອງປະຊຸມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນທກຸໆ ປ . ສ  າລບັບດົລາຍງານກອງປະຊຸມແມນ່
ຈະມ  ອອກມາໄວໆ ນ .້ 
ສດຸທາ້ຍນ ,້ ຂ ຂອບໃຈມາຍງັທກຸທາ່ນທ ່ ໃຫ້ຄວາມຊວ່ຍເຫລອືໃນການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເຮດັວຽກຢ່າງເປັນລະບຽບຈບົງາມ, ຮບັໃຊໃ້ນກອງປະຊຸມ
ໂດຍສະເພາະແມນ່ພະນກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ ແລະ ພະນກັງານສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ວຊິາການ
ທງັໝດົດວ້ຍ.   
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ທ່ານ. ບນຸຍງັ ຈນັດາລາສານ 

ຮອງຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ກອ່ນອື່ ນໝດົ, ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ທ່ານ. ລີຊາດ ຟ ລ ບປາກ 
ແລະ ທາ່ນ. ລງັສີ ສີບຸນເຮອືງ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ມຄີວາມດໃີຈຫລາຍ ແລະ ມວ່ນ
ຊືນກບັການຮບັຟັງການນ  າສະເໜີໃນຫວົຂ ້ຕ່າງໆ ທ່ີໜ້າສນົໃຈ ແລະ ໄດ້ມກີານ
ແລກປ່ຽນສນົທະນານ  າກນັ, ເຊ ່ ງເຮັດໃຫ້ບນັລຸຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາດວງັໄວ.້ ຂ ຂອບໃຈ 
ແລະ ຊມົເຊີຍມາຍງັຄະນະຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝ
າຍ ແລະ ວ ຊາການ (ILSTA) ໃນການຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ.້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຜ້່ານ
ການຮບັຟງັ ແລະ ແລກປ່ຽນຫ າຍໆຫວົຂ ້ທ່ີສ  າຄນັກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການຄາ້
ມະນຸດ, ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້
ຈາກຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກບນັດາແຂວງ. 

ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ມຜີູ້ເຂ້ົາຮວ່ມທງັໝດົ 155 ທາ່ນ ຈາກຂ ັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊນົແຂວງທງັ 17 ແຂວງພາຍໃນປະເທດ. 
ນີ້ເປັນໂອກາດອນັດີທ່ີໄດຮ້ບັຟງັການປະກອບຄ  າຄ ດຄ  າເຫັນຈາກຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຮບັຟັງການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນນີຄະດພີາຍໃນແຂວງ.  
ເຖ ງແມນ່ວາ່ຈ  ານວນກ ລະນທ່ີີເກດີຂຶນ້ຍງັບ ່ ທນັຫລາຍ, ແຕ່ກ ່ບ ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ ມນັບ ່ ມບີນັຫາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ລດັຖະບານເຫັນວາ່ກອງ
ປະຊຸມນີແ້ມນ່ເປັນກອງປະຊຸມທ່ີສ  າຄນັເພື່ ອເປີດໂອກາດໃຫຜູ້້ເຂ້ົາຮວ່ມໄດສ້ນົທະນາສ ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ສ ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສກ່ຽ່ວກບັການຄາ້
ມະນຸດ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄະນະຈດັງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການສະໝບັສະໝນູທຶນ ແລະ ການສະລະເວລາທ່ີມຄີາ່ຂອງທ່ານເພື່ ອມາເຂ້ົາ
ຮວ່ມກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ.້ ການຄາ້ມະນຸດແມນ່ການກະທ າຜ ດທາງອາຍາທ່ີຮາ້ຍແຮງ. ລດັຖະບານໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສີມທກຸວ ທີທາງຢ່າງຈ  ງຈງັເພື່ ອ
ຕ ່ ຕ້ານການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ອາດຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົທງັດາ້ນເສດຖະກ ດ ແລະ ສງັຄມົ. ຫລງັຈາກກອງປະຊຸມນີສ້  າເລັດລງົແລວ້, ຂາ້ພະເຈົາ້
ຫວງັຢ່າງຍ ່ ງວາ່: ທກຸທາ່ນຈະນ  າເອົາບດົຮຽນທ່ີຮຽນມານີໄ້ປນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປະຕ ບດັວຽກງານຕວົຈ  ງ. ນອກຈາກນີ,້ ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີຍ້ງັຊວ່ຍ
ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການພວົພນັໃນຫ າຍຮບູແບບຂອງບນັຫາ ແລະ ວ ທີການຮບັມກືບັໂລກທ່ີມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງວອ່ງໄວ. 

 

ຂ ສ້ະເໜີແນະ: 
 ສະເໜີໃຫ້ຈດັກອງປະຊຸມການສາ້ງຄວາມອາສາມາດຂຶນ້ທກຸໆ ປີ ແລະ ມກີານປຶກສາຫາລືນ  າກນັເພື່ ອແລກປ່ຽນຖອດຖອນບດົຮຽນ;  

 ແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫມ້ຄີະນະກ  າມະການຊີນ້  າກອງປະຊຸມ, ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການປະສານງານ; 

 ແຈງ້ໃຫ້ທຸກລະດບັຂອງສງັຄມົຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັອນັຕະລາຍຂອງການຄາ້ມະນຸດ, ການເຂ້ົາອອກເມອືງຜ ດກດົໝາຍ, ກຸ່ມອາຊະຍາກອນທ່ີມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເນັນ້ໝກັໃສຄ່ວາມສຽ່ງໃນການພດັທະນາ; 

 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການປູກຈ ດສ  ານກຶກຽ່ວກບັກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້, ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜ ດ

ກດົໝາຍ; 

 ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດໃນການເກບັກ  າ ແລະ ການວ ເຄາະຂ ້ມນູທາງອາຍາ; ຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມຄວນດ  າເນນີການສຶກສາເພີ່ ມເຕີມ, ເພື່ ອທ  າ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈຕື່ ມກຽ່ວກບັກດົໝາຍ ແລະ ວ ທີການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ບດັ. ພະນກັງານທກຸຄນົຢູໃ່ນແຂວງຕອ້ງນ  າເອົາບດົຮຽນທ່ີຮຽນມານ ັນ້ເພື່ ອນ  າໃຊ້
ເຂ້ົາໃນການປະຕ ບດັວຽກງານຕວົຈ  ງ; 

 ປບັປຸງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູວ ທີການນ  າໃຊກ້ ລະນສີກຶສາ, ໃນການຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດ; 

 ປກູຈ ດສ  ານກຶກຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງຂອງການຄາ້ມະນດຸໃນແຂວງຂອງຕນົ ແລະ ປກົປ້ອງກຸມ່ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງໃນຊຸມຊນົທອ້ງຖ ່ນ; 

 ຕອ້ງມກີານປະສານງານຢ່າງໃກຊ້ ດກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພື່ ອຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ; 
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ທ່ານ. ບນຸຍງັ ຈນັດາລາສານ 

ຮອງຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ກອ່ນອື່ ນໝດົ, ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ທ່ານ. ລີຊາດ ຟ ລ ບປາກ 
ແລະ ທາ່ນ. ລງັສີ ສີບຸນເຮອືງ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ແມນ່ມຄີວາມດໃີຈຫລາຍ ແລະ ມວ່ນ
ຊືນກບັການຮບັຟັງການນ  າສະເໜີໃນຫວົຂ ້ຕ່າງໆ ທ່ີໜ້າສນົໃຈ ແລະ ໄດມ້ກີານ
ແລກປ່ຽນສນົທະນານ  າກນັ, ເຊ ່ ງເຮັດໃຫ້ບນັລຸຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາດວງັໄວ.້ ຂ ຂອບໃຈ 
ແລະ ຊມົເຊີຍມາຍງັຄະນະຈດັຕ ັງ້ກອງປະຊຸມ ແລະ ສະຖາບນັຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນກດົໝ
າຍ ແລະ ວ ຊາການ (ILSTA) ໃນການຈດັກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ.້ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຜ້່ານ
ການຮບັຟງັ ແລະ ແລກປ່ຽນຫ າຍໆຫວົຂ ້ທ່ີສ  າຄນັກຽ່ວກບັອງົປະກອບຂອງການຄາ້
ມະນຸດ, ການເຂ້ົາ-ອອກເມອືງຜ ດກດົໝາຍ ແລະ ກຸມ່ອາຊະຍາກອນທ່ີມກີານຈດັຕ ັງ້
ຈາກຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຜູ້ແທນຈາກບນັດາແຂວງ. 

ກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີແ້ມນ່ມຜີູ້ເຂ້ົາຮວ່ມທງັໝດົ 155 ທາ່ນ ຈາກຂ ັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ສານປະຊາຊນົແຂວງທງັ 17 ແຂວງພາຍໃນປະເທດ. 
ນີ້ເປັນໂອກາດອນັດີທ່ີໄດຮ້ບັຟງັການປະກອບຄ  າຄ ດຄ  າເຫັນຈາກຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຮບັຟັງການຮວ່ມມໃືນການດ  າເນນີຄະດພີາຍໃນແຂວງ.  
ເຖ ງແມນ່ວາ່ຈ  ານວນກ ລະນທ່ີີເກດີຂຶນ້ຍງັບ ່ ທນັຫລາຍ, ແຕ່ກ ່ບ ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວາ່ ມນັບ ່ ມບີນັຫາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ລດັຖະບານເຫັນວາ່ກອງ
ປະຊຸມນີແ້ມນ່ເປັນກອງປະຊຸມທ່ີສ  າຄນັເພື່ ອເປີດໂອກາດໃຫຜູ້້ເຂ້ົາຮວ່ມໄດສ້ນົທະນາສ ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ສ ່ ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສກ່ຽ່ວກບັການຄາ້
ມະນຸດ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຂອບໃຈມາຍງັຄະນະຈດັງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການສະໝບັສະໝນູທຶນ ແລະ ການສະລະເວລາທ່ີມຄີາ່ຂອງທ່ານເພື່ ອມາເຂ້ົາ
ຮວ່ມກອງປະຊຸມຄ ັງ້ນີ.້ ການຄາ້ມະນຸດແມນ່ການກະທ າຜ ດທາງອາຍາທ່ີຮາ້ຍແຮງ. ລດັຖະບານໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສີມທກຸວ ທີທາງຢ່າງຈ  ງຈງັເພື່ ອ
ຕ ່ ຕ້ານການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ອາດຈະສ ົ່ງຜນົກະທບົທງັດາ້ນເສດຖະກ ດ ແລະ ສງັຄມົ. ຫລງັຈາກກອງປະຊຸມນີສ້  າເລັດລງົແລວ້, ຂາ້ພະເຈົາ້
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2 หวัข้อนีไ้ม้ใส้ขดีล้างนะคะ 
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17. ແຂວງຜ ົ່ງສາລີ 
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