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ຖແລງ ການ ຣວ່ມ 
 

ສປປ ລາວ : ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍ ເຫລື ອ ຕອ້ງ ພັກດັນ ໃຫ້ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ແກ້ໄຂ ປັນຫາ ສິ ດທິ ມະນຸດ 
 

ປາຣີ  , 14 ພຶສະຈິ ກາ 2014 – ‘’ຕ່າງ ປະເທດ ທີ່  ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍເຫລື ອ ຄວນ ຈະ ທົບທວນ ຄື ນ ເຖີ ງ ເງື່ ອນໄຂ 

ຂອງ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ໂດຍ ຣຽກຣອ້ງ ໃຫ້ ທາງການ ສປປ ລາວ ແກ້ໄຂ ປັນຫາ ໂດຍ ແທ້ຈີ ງ’’, ສະຫະພັນ 

ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໃດ້ ກ່າວ ໃນ ສານ ສະບັບ ລົງ ວັນທີ່  

13 ພຶສະຈິ ກາ 2014 ສ່ົງ ເຖີ ງ ບັນດາ ນັກ ການ ທູດ ແລະ ອົງການ ທີ່  ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ທີ່  ນະຄອນ 

ວຽງຈັນ. 
 

ໃນ ວັນທີ່  14 ພຶສະຈິ ກາ 2014, ທາງການ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະ ຕ່າງ ປະເທດ ທີ່  ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ມີ  

ໝາຍ ກໍານົດ ເຂົ ້ າ ຣວ່ມ ກອງ ປະຊູມ ໂຕະມົນ ທີ່  ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ຊື່ ງ ມີ  ເປົ ້ າໝາຍ ທົບທວນ ເຖີ ງ 

ການ ດໍ າເນີ ນ ນະໂຍບາຍ ການ ພັທະນາ ສັງຄົມ ແລະ ເສຖກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບ ທີ່  7, ຕລອດ ເຖີ ງ ປັນຫາ 
ອື່ ນໆ ທີ່  ຢິ ບຍົກ ຂື ້ ນ ມາ ສົນທະນາ ໃນ ໂອກາດ ກອງປະຊູມ ໂຕະມົນ ເມື່ ອ ປີ  ທີ່  ຜານ ມາ, ຄ້ັງ ເດື ອນ 

ພືສະຈິ ກາ 2013. ກອງ ປະຊູມ ໃນ ມື ້
້
 ນີ ້  ຍັງ ຈະ ເປັນ ໂອກາດ ໃຫ້ ທັງ ສອງ ຝ່າຍ ໃດ້ ແລກປ່ຽນ ຂໍ ້ ມູນ ແລະ 

ຄວາມຄິ ດ ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຍຸທະາດ ແລະ ແຜນການ ພັທະນາ. 
 

ເມື່ ອ ບໍ່  ເທົ່ າ ໃດ ປີ  ທີ່  ຜ່ານ ມາ, ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ການ ພັທະນາ (Official Development Assistance-

ODA) ໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃດ້ ເພ້ີມ ຂື ້ ນ ຢ່າງ ຕ່ໍເນື່ ອງ, ເຖີ ງ 23% ຈາກ 630 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະຣັດ ໃນ ປີ  2012-

2013. ແຕ່ ໜ້າ ເສັຽດາຍ ທີ່  ຄວາມ ປາຖນາ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຢາກ ໃຫ້ ຊິ ວິ ດ ການ ເປັນຢູ່ 

ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ ດີ  ຂື ້ ນ, ບໍ່  ໃດ້ ຣັບ ຄວາມ ປາຖນາ ດີ  ດ່ັງ ດຽວ ກັນ ຈາກ ທາງການ ສປປ ລາວ ໃນ ການ 

ຢາກ ຕ້ັງໃຈ ສ່ົງເສີ ມ ແລະ ປົກປອ້ງ ສິ ດທິ ພ້ືນຖານ ຂອງ ປະຊາຊົນ, ນີ ້  ຄື  ຄໍ າ ເວົ ້ າ ໃນ ຈົດໝາຍ ຂອງ 

ສະຫາພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ.  
 

‘’ ໃນ ສປປ ລາວ ຊັບ ສົມບັດ ຈາກ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຕ່າງ ປະເທດ ບໍ່  ໃດ້ ນໍ າພາ ໃຫ້ ຊື່ ງ ການ ນັບຖື ສິ ດທິ 

ມະນຸດ ແຕ່ ປະການ ໃດ. ເຖີ ງ ເວລາ ແລ້ວ ທີ່  ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຈະຕອ້ງ ວາງ ເງື່ ອນໄຂ ພັກດັນ ໃຫ້ 

ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ນັບຖື ສິ ດທິ ມະນຸດ ‘’ ທ່ານ ກາຣີ ມ ລາຣີ ດຈີ , ປະທານ ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ 

ມະນຸດ ໃດ້ ກ່າວ. 
 

ຄວາມ ລ້ົມເຫລວ ຂອງ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນ ການ ສື ບສ່ວນ ຢ່າງ ຄັກແນ່ ແລະ ແກ້ໄຂ ປັນຫາ ກໍຣະນີ  

ຫາຍ ສາບສູນ . ເຊັ່ ນ ກໍຣະນີ  ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຍັງ ຄົງ ເປັນ ປັນຫາ ໃຫຍ່ ອັນ ໜ້າ ວິ ຕົກ ກ່ັງວົນ. ຍີ່ ງ 
ໄປ ກ່ົວ ນີ ້  ກົດໝາຍ ໄໝ່ ທີ່  ຖຶກ ລົງ ມະຕິ ເມື່ ອ ບໍ່  ນານ ມາ ນີ ້ , ເພ້ີມ ກັບ ກົດໝາຍ ສະບັບ ກອ່ນ, ຍີ່ ງ ມີ  

ແຕ່ ຈໍ າກັດ ສິ ດທິ ພົລະເຣື ອນ ແລະ ສິ ດທິ ການເມືອງ ຂອງ ປະຊາຊົນ. ກົດ ລະບຽບ ໄໝ່ ສເນີ  ໂດຍ ທາງການ 

ສປປ ລາວ, ຖ້າ ຜ່ານ ການ ລົງ ມະຕິ, ກ່ໍ ຈະ ສ້າງ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ລົບ ໃຫ້ ແກ່ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ອົງການ 

ນາໆ ຊາດ ໃນ ລາວ ທີ່  ບໍ່  ຂື ້ ນ ນໍ າ ລັຖະບານ (International Non-Government Organizations -INGOs) 

ພອ້ມ ທັງ ສະມາຄົມ ໃນ ລາວ ຊື່ ງ ບໍ່  ສແວງ ຫາ ຣາຍໃດ້ (Non-Profit Associations - NPAs).  
 

ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ຣຽກຣອ້ງ ຕ່ໍ ນາໆ ຊາດ ທີ່  

ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ລາວ ໃຫ້ ທົບທວນ ເບີ່ ງ ຄື ນ ໄໝ່ ເຖີ ງ ເງື່ ອນໄຂ ຂອງ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ເວ້ັນ ເສັຽ ແຕ່່ 



ວ່າ ທາງການ ສປປ ລາວ ຍອມ ພະຍາຍາມ ປະຕີບັດ ໃຫ້ ມີ  ການ ຄື ບໝ້າ , ເຊັ່ ນ : ເປີ ດ ເຜີ ຍ ຂໍ ້ ມູນ ທີ່  ຈະ 
ເຣັດ ສາມາດ ຣູ້ ເຖີ ງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ແລະ ຜູ້ ຫາຍ ສາບສູນ ອື່ ນໆ ອີ ກ. 
 

‘’ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຈາກ ນາໆ ຊາດ ແມ່ນ ປຽບ ເໝືອນ ບໍ່  ຫັນໃຈ ທີ່  ຂາດ ບໍ່  ໃດ້ ສໍ າລັບ ລັຖະບານ ສປປ 

ລາວ. ສນ້ັນ, ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຈະ ຕອ້ງ ກ້າ ປະເຊີ ນ ໝ້າ ກັບ ຄວາມ ຈີ ງ ຂອງ ການ ລະເມີດ ສິ ດທິ 

ມະນຸດ ຢ່າງ ນັກໜວ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະ ຕອ້ງ ຊອກ ຊອ່ງ ທາງ ແກ້ໄຂ ບໍ່  ໃຫ້ ມີ  ການ ລະເມີດ ແບບ 

ນີ ້  ຕ່ໍ ໄປ ອີ ກ ໃດ້. ຫາກ ນາໆ ຊາດ ຫລົງ ພິດພາດ ບໍ່  ຂໍ  ໃຫ້ ສປປ ລາວ ແກ້ໄຂ ປັນຫາ ການ ລະເມີດ ສິ ດທິ 

ມະນຸດ ກ່ໍ ຈະ ເທົ່ າ ກັນ ກັບ ວ່າ ນາໆ ຊາດ ເປັນ ໃຈ ສ້ົມຣູ້ ຣວ່ມ ຄິ ດ ໃນ ການ ລ່ວງ ລະເມີດ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໃນ 

ລາວ ນ້ັນ ເອງ’’ ຍານາງ ວະນິ ດາ ເທພສູວັນ ປະທານ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໄດ້ ກ່າວ. 
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