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ທ່ານທ່ານທ່ານທ່ານ ເອກອັກຄະຣາຊທູດເອກອັກຄະຣາຊທູດເອກອັກຄະຣາຊທູດເອກອັກຄະຣາຊທູດ 

ໃນ ວັນທີ  14 ພຶສະຈິ ກາ ທີ່  ຈະ ມາ ເຖີ ງ ນີ ້   ກອງປະຊູມ  ໂຕະ ມົນ ຂ້ັນສູງ ຈະ ໄຂ ຂື ້ ນ ທີ່  ນະຄອນຫລວງ 

ວຽງຈັນ. 

ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ  ເຊື່ ອ ແນ່ ວ່າ ມີ  
ຄວາມ ສໍ າຄັນ ຍີ່ ງ ທີ່  ປັນຫາ ຜູ້ ໃຫັ ການ ຊວ່ຍ ເຫລື ອ ຈະ ສວຍ ໄຊ້  ກອງ ປະຊູມ ຄ້ັງນີ ້  ເພ່ືອ ກ່າວ ໃຫ້ 
ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ຣູ້ ວ່າ ຕົນ ຈະ ໄດ້ ຣັບ ການ ຊວ່ຍ ເຫລື ອ ໃນ ລະດັບ ເດີ ມ ຫລື  ຫລາຍ ກ່ົວ ເກ່ົາ ກ່ໍ 
ຂື ້ ນ ຢູ່ ກັບ ວ່າ ຕົນ ຈະ ພະທະນາ ໃຫ້ ມີ  ຄວາມ ກ້າວ ໜ້າ ທາງ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ  ຫລື  ບໍ່ . 

ເມື່ ອ ບໍ່  ເທົ່ າ ໃດ ປີ  ຜ່ານ ມານີ ້   ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ການ ພັທະນາ ຕ່ໍ ສປປ ລາວ ໃດ້ ເພ້ີມ ທະວີ  ຂື ້ ນ ຢ່າງ 

ສມ່ໍາ ສເມິ ເຖີ ງ 23%  ແຕ່ ປີ  2010- 2011  ຫາ ປີ  2012- 2013, ຈາກ 630 ລ້ານ ໂດລາ  ສະຫາຣັດ ຫາ 777 

ລ້ານ ໂດລາ ສະຫາຣັດ.  

ໃນ ລະຍະ 9 ເດື ອນ ຂອງ ຕ້ົນ ປີ  2013 -2014  ສປປ ລາວ ໃດ້ ຣັບ ງົບປະມານ ເຖີ ງ 613 ລານ ໂດລາ  
ສະຫາຣັດ  ເກີນ ການ ຄາດ ຄະເນ ຂອງ ທາງ ການ ທີ່  ຄາດໃວ້  ຄື  600 ລານ ໂດລາ ສະຫາຣັດ. 

ພວກ ຈ້າພະເຈົ ້ າ  ສະຫາພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ  ແລະ ຂະບວນ ການ  ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ 

ສແດງ ຄວາມ ເສັຽໃຈ ທີ່  ຄວາມ ມູ້ງມາດ ປາຖນາ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍ ເຫລື ອ ທີ່  ຢາກ ເຫັນ 
ຊິ ວິ ດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ ດີ  ຂື ້ ນ ນ້ັນ   ຊໍ ້ າ ບໍ່  ກົງກັບ ການ ທີ່  ທາງ ການ ສປປ ລາວ ຢາກ 
ຈະ ພັທະນາ ແລະ  ປົກປອ້ງ ສິ ດທິ ພ້ືນຖານ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເລີ ຍ. 

 ຄວາມ ລ້ົມເຫລວ ຂອງ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນ ການ ສື ບສວນ ຢ່າງ ຄັກແນ່ ກໍຣະນີ  ຫາຍ ສາບສູນ 
ແລະ ການ ໄຕ່ສວນ ຄະດີ  ຜູ້ ຖື ກ ຕອ້ງຫາ ແມ່ນ ປັນຫາ ສໍ າຄັນ .  ເຊັນ ກໍຣະນີ  ສໍ າຄັນ ຂອງ ທ່ານ 
ສົມບັດ ສົມພອນ  ທີ່ ໃດ້ ປະກົດ ຕົວ ຄ້ັງ ສູດທ້າຍ ເມື່ ອ ແລງ ວັນທີ່  15 ທັນວາ ປີ  2012 ທີ່  ນະຄອນ 
ຫລວງ ວຽງຈັນ.  

ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ບໍ່  ແມ່ນ ກໍຣະນິ  ດຽວ. ມາ ເຖີ ງ ປະຈຸບັນ ບໍ່ ມີ  ໃຜ 
ຊາບ ເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ຄະນະ ປະທວ້ງ ບໍ່  ຕ່ໍາ ກ່ົວ 13 ຄົນ  ຊື່ ງ ໃນ ນ້ັນ ມີ  ຄະນະ ຂະບວນ ລຸກຣື ້  26 
ຕຸລາ 1999. 

ການ ຫາຍ ສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໃດ້ ສ້າງ ຜົນ ກະຖົບ ຕ່ໍ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕ້ັງ ທີ່  ບໍ່  

ຂື ້ ນ ກັບ ລັຖະບານ ທ່ົວ ປະເທດ. ເຫລົ່ າ ອົງການ  ການ ຈັດຕ້ັງ ທອ້ງຖີ່ ນ ບໍ່  ກ້າ ຈະ ກ່າວເຖີງ ປັນຫາ ການ 

ລະເມິດ ສິ ດທິ ມະນຸດ    ບໍ່  ກ້າ ຈະ ທໍາ ກິດຈະກັມ ເພ່ຶອ ປົກປອ້ງ ແລະ ສ່ົງເສີ ມ ສິ ດທິ ມະນຸດ ເພາະ ຢ້ານ 
ກົວ ການ ໂຕ້ຕອບ ຈາກ ທາງ ການ.   

ເຄື່ ອງ ບ່ົງ ບອກ ເຖີ ງ ການ ຂາດ ການ ພັທະນາ ທາງ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ຄື  : ສປປ ລາວ 
ຖື ກຈັດ ໃນ ລະດັບ ທີ່  168 ໃນ ຈໍ ານວນ ປະເທດ ທັງໝົດ 178  ອີ ງ ຕາມ ຕົວເລກ ຂອງ ອົງການ 
ນັກຂ່າວ ບໍ່ ມິ ພົມ ແດນ (Reporteurs Sans Frontières) ເມ່ືອ ປີ  2010. ສໍ າລັບ ປີ  2014 ສປປ ລາວ 
ຕົກ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ທີ່  171 ໃນ ຈານວນ ທັງໝົດ 180 ປະເທດ.  ສວ່ນ ອົງການ ອິ ດສາຣະພາບ (Freedom 
House) ຖື ຕລອດ ມາ ວ່າ ສປປ ລາວ ຂາດ ເສຣີ ພາບ ທາງ ສິ ດທິ ການ ເມື ອງ ແລະ ສິ ດທິ ພົລະເຣື ອນ.   



ກົດໝາຍ ທີ່  ລຽບລຽງ ໄໝ່ ບໍ່  ນານ ມານີ ້ ເອງ ຈໍ າກັດ ຢ່າງ ເຂ້ັມ ງວດ ສິ ດທິ ການ ເມື ອງ ແລະ 
ພົລະເຣື ອນ ຂອງ ປະຊາຊົນ.        ຕົວຢ່າງ ດໍ າຣັດ ເລກທີ່  327, ອອກ ເມ່ຶອ ວັນທີ  16 ກັນຍາ 2014, ບ່ົງ 
ໃວ້ ວ່າ ຜູ້ ສວຍ ໄຊ້ ເຄື ອ ຄ່າຍ internet ຈະ ຖືກ ໂທດ ໃນຂໍ ້ ຫາ ‘’ເຜີຍ ແພ່ ຂໍ ້  ມູນ ທີ່  ບໍ່  ມີ  ຄວາມ ຈີ ງ 
ເພ່ືອ ໂຈມຕີ ພັກ ແລະ ລັດ,  ຫວັງ ທໍາລາຍ ສັນຕິພາບ, ເອກະຣາດ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ 
ຄວາມ ກ້າວໜ້າ ຂອງ ປະເທດ ‘’. ດໍ າຣັດ ດ່ັງ ກ່າວ ແນ່ນອນ ຈະ ລົງໂທດ ຜູ້ ຕິ ຕຽນ ລັຖະບານ ທາງ 
internet ຊື່ ງ ອັນ ນີ ້  ຈະ ບໍ່  ສອດ ຄອ່ງ ກັບ ເງື່ ອນໄຂ ສາກົນ ທາງ ດ້ານ ສິ ດທິ ປາກເວົ ້ າ. 

ກົດ ລະບຽບ ໃໝ່ ສເນີ  ໂດຍ ທາງການ ສປປ ລາວ, ຖ້າ ນໍ າ ມາ ໃຊ້, ນອກ ຈາກ ສ້າງ ຜົນ ກະຖທົບ ໃຫ້ 
ແກ່ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລ້ວ, ກ່ໍ ຍັງ ຈະ ສ້າງ ຜົນ ກະທົບ ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ ອົງການ ຈາກ ຕ່າງ ປະເທດ   ທີ່  
ບໍ່  ຂື ້ ນ ກັບ ລັຖະບານ (International Non-Government Organizations ) ແລະ ອົງການ ລາວ ທີ່  ບໍ່  ຂື ້ ນ 

ນໍ າ ລັຖະບານ (Non-Profit Associations ) ອີ ກ.  

ກົດ ລະບຽບ ໃໝ່,  ສເນີ  ໂດຍ ກະຊວງ ການ ຕ່າງ ປະເທດ ເມ່ືອ ເດຶ ອນ ມິຖຸນາ ທີ່  ຜ່ານ ມາ, ມີ  ກໍານົດ  
ວ່າງ ເງື່ ອນໄຂ ອັນ ຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ດົນ ນານ ກອ່ນ ຈະ ອະນຸມັດ ໃຫ້ ອົງການ ຈາກ ຕ່າງ ປະເທດ  ທີ່  ບໍ່  
ຂື ້ ນ ກັບ ລັຖະບານ ໄດ້ ທໍາ ກິດຈະການ. ນະໂຍບາຍ ດ່ັງ ກ່າວ ຈະ ເຣັດ ໃຫ້ ອົງການ ເຫລົ່ າ ນີ ້  ບໍ່  ສາມາດ 
ປະຕິບັດ ງານ ໄດ້ ໂດຍ ເສຣີ ,  ແລະ ເປັນ ເອກະຣາດ ຈາກ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ.  ສວ່ນ ກົດ ລະບຽບ 
ສໍ າລັບ ອົ ງການ ທີ່  ບໍ່  ສແວງ ຫາ ຜົນ ກ່ໍາໄລ ກ່ໍ ມີ  ໝາຍ ກໍານົດ ວາງ ເງື່ ອນໄຂ ໃຫ້ ເຂົ າເຈົ ້ າ ຂໍ  ອະນຸມັດ 
ຈາກ ກະຊວງ ການຄັງ,  ກະຊວງ ການ ຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ກະຊວງ ພາຍໃນ,  ແລກປ່ຽນ ກັບ ການ 
ບໍ ຣິ ຈາກ ເຖີ ງ 100 ລ້ານ ກີບ (12 430 ໂດລາ ສະຫະຣັດ). ນອກ ຈາກ ນ້ັນ, ອີ ງ ຕາມ ກົດ ລະບຽບ ສະບັບ 

ນີ ້ , ກິດຈະກັມ ຂອງ ອົງການ ເຫລົ່ າ ນີ ້  ກ່ໍ ຈະ ຖື ກ ຈໍ າກັດ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ຂອບເຂດ ຂອງ ການ ກະສິ ກັມ, 
ການ ສຶ ກສາ, ສາທາຣະນະສຸກ, ກິລາ,  ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ການ ຊ່ອຍ ເຫລື ອ ດ້ານ ມະນຸດສະທັມ.  ໝາຍ 
ຄວາມ ວ່າ  ອົງການ ດ່ັງກ່າວ ຈະ ຖືກ ຫາມ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ  ກິດຈະກັມ  ກ່ຽວກັບ ສິ ດທິ ມະນຸດ.   ພາລະກິດ 
ຂອງ ການ ລົງ ມະດິ  ຣັບຣອງ ເອົ າ ກົດໝາຍ ແລະ ການ ປະຕິຣູບ ສະຖາບັນ ຂື ້ ນ ຢູ່ ກັບ ລັຖະບານ ສປປ 
ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ.  ແຕ່ ເຖີ ງ ຢ່າງ ໃດ ກ່ໍ ຕາມ,  ບັນດາ ຕ່າງ ປະເທດ  ທີ່  ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ 
ກ່ໍ ສາມາດ ວາງ ເງື່ ອນໄຂ ໃຫ້ມີ  ການ ປະຕິຣູບ ປ່ຽນແປງ ໄດ້.   ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ຄວນ ຈະ ສື ບຕ່ໍ   
ສ່ົງເສີ ມ ໃຫ້ ມີ  ການ ພັທະນາ ຊິ ວິ ດ ການ ເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນນ, ສນັບ ສນູນ  ການ ຈັດຕ້ັງ 
ພົລະເຣື ອນ ທີ່  ບໍ່  ຂື ້ ນ ກັບ ລັຖະບານ, ປົກປອ້ງ ແລະ ສ່ົງເສີ ມ ການ ເຄົ່ າຣົບ ສິ ດທິ ມະນຸດ ໃນ ປະເທດ. 
ໃນ ຂະນະ ດຽວກັນ,  ທາງການ ສປປ ລາວ ຕອ້ງ ຍອມຣັບ ເອົ າ ຄວາມ ຣັບພິດຊອບ ໃນ ການ ລົ ້ ມ 
ເຫລວ ຂອງ ຕົນ ທາງ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ. ສປປ ລາວ ບໍ່  ຄວນ ຈະ ໃດ້ ຣັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລື ອ ຈາກ ນາໆ 
ຊາດ ຕາບໃດ ທີ່  ສປປ ລາວ ຍັງ ບໍ່  ຍອມ ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່  ຂອງຕົນ ໃນການ ເຄົ່ າຣົບ ສິ ດທິ ມະນຸດ.  

ຕ່ໍໜ້າ ປັນຫາ ສິ ດທິ ມະນຸດ ນີ ້ ,  ລັຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບເກີດ ມີ ຄວາມ ຊໍ ານິ  ຊໍ ານານ ໂດຍ ໃຫ້ 
ຄໍ າໝ້ັນ ສັນຍາ ແຕ່ ບໍ່  ຖື  ສັດຈະ ຂອງ ຕົນ. ຕົວ ຢ່າງ : ເຖີ ງ ແມ່ນ ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ ຣັບ ເອົ າ ຂໍ ້  

ສເນີ  ເຖີ ງ 115 ຂໍ ້  ສວ່ນ  145 ຂໍ ້  ທັງ ໝົດ ເນື່ ອງ ໃນ ໂອກາດ ການ ສໍ າຫລວດ ຄ້ັງ ເດື ອນ ພຶາ ປີ  2010 ທີ່  
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ໍ ຕາມ, ແຕ່ ລັຖະບານ ສປປ ລາວ,  ມາ ເຖີງ ປະຈຸບັນ,  ກ່ໍ ບໍ່  ເຄີ ຍ ນາ ເອົ າ 
ຂໍ ້  ສເນີ  ດ່ັງກ່າວ  ມາ ປະຕິບັດ  ແຕ ປະການໃດ.  ຍີ່ ງ ໄປ ກ່ົວນ້ັນ,  ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງ ໄດ້ 

ປະຕິເສດ ປັດ ເຂັ່ ຍ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ສັນຍາ 5 ຂໍ ້  ຊື່ ງ ຕົນ ໄດ້ ໃຫ້ ໄວ້ ໃນ ໂອກາດ ການ ສໍ າຫລວດ ດ່ັງ ກ່າວ. 

ນອກນ້ັນ,  ທາງການ ສປປ ລາວ ຍັງ ສຶ ບຕ່ໍ ບໍ່  ຍອມ ປະຕິບັດ ເງື່ ອນໄຂ ຂອງ ສັນຍາ ຕ່າງໆ ທີ່  ຕົນ ໄດ້ 
ລົງ ນາມ ເຊັນ ຣັບ ວ່າ ດວ້ຍ ສິ ດທິ ມະນຸດ. 

 



ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແລະ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ຣຽກຣອ້ງ ຕ່ໍ ຜູ້ ໄຫ້ 

ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ ນາໆ ຊາດ ທົບທວນ ເບີ່ ງ ຄື ນ ໃໝ່ ເງື່ ອນໄຂ ຂອງ ການ ຊວ່ຍ ເຫລື ອ ຕ່ໍ ສປປ ລາວ 

ຕາບໄດ ຖ້າ ຫາກ ສປປ ລາວ ຍັງ ບໍ່ ມີ  ຕວາມ ກ້າວໜ້າ ເຊັ່ ນ : 

- ເປີ ດ  ເຜີຍ ເຖີ ງ ຂໍ ້ ມູນ ທີ່  ຈະ ເຣັດ ໃຫ້ ສາມາດ ຊາບ ເຖີງ ຊາຕາກັມ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ 
ສົມພອນ  ແລະ ຜູ້ ຫາຍ ສາບສູນ ອື່ ນໆ ອິ ກ. 

- ຍົກ ເລີ ກ ກົດໝາຍ ທີ່  ຕັດ ເສຣີ ພາບ ສິ ດທິ ທາງ ດ້ານ ຊູມນູມ ຊົນ, ດ້ານ ການ ປາກເວົ ້ າ  ແລະ 
ດ້ານ ສະມາຄົມ. 

- ຣັບຣອງ ເອົ າ ສົນທິ ສັນຍາ ສາກົນ  ວ່າ ດວ້ຍ ສິ ດທິ ມະນຸດ ເປັນ ກົດໝາຍ  

- ໃນ ປະເທດ. ເຊັ່ ນ ... ສັນຍາ ວ່າ ດວ້ຍ ສິ ດທິ ທາງ ດ້ານ ເສຖກິດ.. ສັງຄົມ ແລະ ວັທະນະທັມ... 
ສັນຍາ ສາກົນ ວ່າ ດວ້ຍ ການ ປົກປອ້ງ ຜູ້ ຣັບເຄາະ ຈາກ ການ ຫາຍ ສາບສູນ... ສັນຍາ ສະບັບ 
ທີ່  1 ແລະ ທີ່  2 ວ່າ ດວ້ຍ ສິ ດທິ ພົລະເຣື ອນ ແລະ ການເມືອງ ແລະ ສັນຍາ ຕ້ານ ການ ທໍຣະມານ 
ແລະ ການ ລົງໂທດ ແບບ ໄຣ້ ມະນຸດສະທັມ. 

- ສ້າງ ຕ້ັງ ອົງການ ແຫ່ງ ຊາດ ເພ່ຶອ ສິ ດທິ ມະນຸດ ອີ ງຕາມ ເງື່ ອນໄຂ ຂອງ ສັນຍາ Paris. 

- ເສີ ມ ຂຍາຍ ການ ເຊື ້ ອເຊີ ນ ຄະນະ ກັມມາທິ ການ ດ້ານ ສິ ດທິ ມະນຸດ ແຫ່ງ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ເຂ້ົາ ຢ້ຽມຢາມ ປະເທດ. 

- ປະກາດ ການ ຫາມ ໂທດ ປະຫານ ຊິ ວິ ດ ໂດຍ ມີ ຈຸດໝາຍ ຈະ ລົບລ້າງ ກົດໝາຍ ປະຫານ 
ຊິ ວິ ດ. 

- ນາໆ ຊາດ  ຜູ້ ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍເຫລື ອ  ຄວນ ຈະ ເຈຣະຈາ ກັບ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ແກ້ໄຂ ແຕໍ ລະ 
ປັນຫາ ອີ ງຕາມ ຄວາມ ຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນ ຂອງ ແຕໍ ລະ ກໍຣະນີ . 

ພວກ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ  ແລະ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ 
ຕ້ັງ ຄວາມຫວັງ ໄວ້ ວ່າ  ທ່ານ ຈະ ຢິ ບ ຍົກ ເອົ າ ປັນຫາ ທິ່  ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທີ ງ ນີ ້  ຂື ້ ນ ມາ ສົນທະນາ ໃນ 
ໂອກາດ ກອງ ປະຊູມ ຄ້ັງ ນີ ້     ແລະ ທ່ານ ຈະ ໃຫ້ ຂໍ ້  ສເນີ  ແກ້ໄຂ ຕ່ໍ ສປປ ລາວ ຕາມ ທາງ ຄວນ. ພວກ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າ  ຈະຂໍ  ລໍ  ຄອຍ ຄໍ າຕອບ ຈາກ ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວ ແລະ ເງື່ ອນໄຂ ທີ່  ທ່ານ ນໍ າ ໄປ ສເນີ  
ຕ່ໍ ທາງການ ສປປ ລາວ . 

 

ດ້ວຍ ຄວາມ ນັບຖື ຢ່າງ ສູງ 

 ກາຣີ ມ  ລາຣິ ດຊີ  

ປະທານ ສະຫະພັນ ສາກົນ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ 

 

ວະນິ ດາ ເທພສຸວັນ 

ປະທານ ຂະບວນ ການ ລາວ ເພ່ືອ ສິ ດທິ ມະນຸດ 
 
 
    


