ສະຫະພ%ນສາກ)ນ ເພ+ອ ສ-ດທiມະນ2ດ (FIDH)
ຂະບວນການລາວ ເພ+ອ ສ-ດທiມະນ2ດ (ຂລສມ)

ທ)ບທວນ ສະຖານະພາບດ8ານສiດທiມະນuດ ກ:ອນໜ8າ ການພ)ບພ<ຄ>ງທ- ໗ ຣະວ:າງ
ສະຫະພາບເອ-ຣ)ບ ແລະ ສປປລາວ, 16 ກ2ມພາ 2017 ທD ວຽງຈ%ນ

ບ"ນຫາ ສ'າຄ"ນ ສiດທiມະນuດ ທ/ຕອ2ງ ເປ"ນຮວ8ງ ແລະ ຕ;ດຕາມ :

1….ຜ=2ຕ2ອງຕi ຣ"ຖະບານ ຖ@ກຈ"ບກ=ມຄ=ມຂ"ງ ຢ8າງ ພະເດ"ດການ
2….ການ ຫາຍຕGວ ແບບ ຖ@ກ ບ"ງຄ"ບ ຍ"ງບHຖ@ກ ແກ2ໄຂ
3…. ສiດທiປາກເວJາ ຂ;ດຂຽນ ສແດງຄວາມຄ;ດເຫ"ນ ຍ"ງຖ@ກ ປາບປາມ ຢ8າງ ຮ2າຍແຮງ
4…. ການລGງໂທດ ປະຫານ ຊiວ;ດ ຍ"ງຄGງ ຢ=8ໄນ ກGດໝາຍ
4…. ການ ເລ@ອກຕOງ ແບບ ຈອມປອມ ພ"ກດຽວ ຍ"ງຈ"ບອ'ານາດຜ=ກຂາດ
5…. ອ"ດຕຣາ ວ"ດແທກ ສາກGນ ຍ"ງ ຊP ສແດງວ8າ ບHມ;ຄວາມຄ@ບໜ2າ ດ2ານ ປະຊາທiປະໄຕ ແລະ ສ;ດທiມະນ=ດ
6…. ອ"ດຕຣາ ວ"ດແທກ ສາກGນ

ຜ28ຕ8ອງຕi ຣ%ຖະບານ ຖIກຈ%ບກ2ມຄ2ມຂ%ງ ຢ:າງ ພະເດ%ດການ
ເມRອປ; ໒໐໑໖, ທາງການ ສປປລາວ ຍ"ງຄGງສ@ບຕH ຈ"ບກuມຄuມຂ"ງ ໂດຍບHມ;ການ ສ@ບສວນ ຜ=2ຄGນ ທ;ສວຍໃຊ2
ອ;ນເຕ;ແນດ ເພRອກ8າວຕ2ອງຕi ຣ"ຖະບານ X@ ກ8າວຊ"ກທອດ ການສ'ຮາຊ
ເມRອເດ@ອນມ;ນາ ໒໐໑໖, ທາງເຈJາໜ2າທ;ໄດ2ຈ"ບຕGວ ທ8ານສGມພອນ ພiມມະສອນ, ນາງXອດຄY ທ"ມມະວGງ ແລະ
ທ8ານສuກ"ນໃຈທາດ ໃນຂະນະທ; ທ"ງສາມ ໄດ2 ກ"ບຄ@ນ ຈາກ ປະເທດໄທ ເພRອ ຕH ອາຍu ບ"ດເດ;ນທາງ. ທ"ງສາມ
ໄດ2ສZງ ຂ[ຄວາມ ຜ8ານສRສ"ງຄGມ ເພສບuກ ກ8າວຊ"ກທອດ ການສ[ຣາຊບ"ງXວງ, ການຕ"ດໄມ2 ແລະ ບ"ນຫາ ຣະເມ;ດ
ສiດທiມະນuດ. ທ"ງສາມ ຖ@ກເຈJາໜ2າທ/ ຈ"ບຕGວ ແບບຕiດຕHບH ໄດ2 ເປ"ນຣະຍະ Xາຍວ"ນ. ໃນເວລາປະຈuບ"ນ ຖ@ກກ"ກຂ"ງ
ທ/ຄuກໂພນທ"ນ, ນະຄອນວຽງຈ"ນ, ໂດຍ ບHມ; ກ8າວຫາໃດໆ ອ;ງຕາມ ກGດໝາຍ ອາຍາ.
ເມRອ ເດ@ອນທ"ນວາ ໒໐໑໖, ເນRອງໃນໂອກາດ ວ"ນຊາດ (ວ"ນທ; ໒ ທ"ນວາ) ທາງເຈJາໜ2າທ/ ໄດ2 ປ8ອຍຕGວ ນ"ກໂທດ
໓໒໗ ຄGນ ທ; ຖ@ກ ນiຣະໂທດກ"ມ ຈາກ ປະທານປະເທດ. ອ;ກນ"ກໂທດ ໑໑໒໓ ຄGນ ໄດ2 ຮ"ບໂທດ ເບGາລGງ. ສ8ວນໃຫຍ8
ນ"ກໂທດ ທ; ຖ@ກ ນiຣະໂທດກ"ມ ແມ8ນ ມ;ສ8ວນກ8ຽວຂ2ອງ ໃນການຄ2າຢາເສບຕiດ.
ບH ມ;ການ ນiຣະໂທດກ"ມ ຕH
ນ"ກໂທດ ການເມ@ອງ ໃດໆທ"ງສPນ.
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ສະພາບການ:
•

•

ການຈ"ບກ=ມຄ=ມຂ"ງ ຢ8າງ ພະເດ"ດການ ຜ=2ທ; ມ;ແນວຄiດ ຕHຕ2ານ ໂດຍ ສ"ນຕiວiທ; ບHແມ8ນ ສ/ງໃໝ8ໃນ
ສປປລາວ. ນ"ກຕHສ=2 ເພRອ ປະຊາທiປະໄຕ, ທ8ານ ບuນທ"ນ ທYມາວGງ, ພGລເມ@ອງ ໂປໂລຍ ເຊ_ອຊາດລາວ,
ຍ"ງຄGງ ຖ@ກກ"ກຂ"ງທ/ ຄuກ ໂພນທ"ນ, ນະຄອນ ວຽງຈ"ນຢ=,8 ພາຍX"ງ ທ;ຖ@ກ ຈ"ບຕGວ ເມRອ ເດ@ອນ ມiຖuນາ
2015. ໄນ ວນທ; 18 ເດ@ອນ ກ"ນຍາ 2015, ທ8ານ ບ=ນທ"ນ ຖ@ກຕ"ດສPນ ຈ'າຄ=ກ 4 ປ; ແລະ 9 ເດ@ອນ ໄນ
ໃນຂ[ຫາ ຕອ2ງຕi ຣ"ຖະບານ ຜ8ານ ສRສ"ງຄGມ ເຟສບ=ກ.
ທອງປະເສ;ດ ເກ_ອກ=ນ ແລະ ແສງອາລ=ນ ແພງພ"ນ, ຜ=2ນ'າ ຂະບວນການ ນ"ກສ@ກສາ, ຖ@ກຈ"ບ ເມRອ ເດ@ອນ
ຕuລາ 1999, ຫລ"ງຈາກ ປະທວ2ງ ແບບ ສ"ນຕi ວiທ; ເພRອ ປະຊາທiປະໄຕ ; ຖ@ກ ກ"ກຂ"ງ ທ/ ຄ=ກ ຊ'າເຄ2
ນະຄອນ ວຽງຈ"ນ ເປ"ນເວລາ 16 ປ;ກZວ ໄນ ຂ[ຫາ ທ'ຣະຍGດ ຕHຊາດ. ເມRອ ວ"ນທ; 26 ມGກກະຣາ 2016,
ທ"ງສອງ ຖ@ກ ປອ8ຍຕGວ ກອ8ນກ'ານGດ ທ/ ຕ"ດສ;ນໃວ2 ເພRອ 20ປ;.

ຂ< ສເນ• ຢ=ດຕi ການ ຈ"ບຂ"ງ ແບບ ພະເດ"ດການ ບ=ກຄGນ ທ/ ຕອ2ງຕi ຣ"ຖະບານ ຢ8າງ ສ"ນຕi ວiທ; ;
ໂດຍດວ8ນ ແລະ ຢາງ ບHມ; ເງRອນໄຂ ຜ=2ທ/ ຕອ2ງຕi ຣ"ຖະບານ ຊRງ ຖ@ກ ກ"ກຂ"ງ.

ປອ8ຍຕGວ

ການ ຫາຍຕ)ວ ແບບ ຖIກ ບ%ງຄ%ບ ຍ%ງບLຖIກ ແກ8ໄຂ
ວ"ນທ; 15 ທ"ນວາ 2016 ເປ"ນ ວ"ນຄGບຮອບ 4 ປ; ທ/ ທ8ານ ສGມບ"ດ ສGມພອນ ຜ=2ນ'າ ຊRດ"ງ ຂອງ ອGງການ ສ"ງຄGມ
ພGລະເຮ@ອນ ໄດ2 ຫາຍສາບສ=ນ. ທ8ານ ສGມບ"ດ ສGມພອນ ໄດ2 ປະກGດຕGວ ຄOງ ສ=ດທ2າຍ ທ/ ປອ2ມຍາມ ຕ'າຫລວດ ທ/
ຖນGນ ອ"ນ ຝGດຝ_ນ ທ/ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈ"ນ ໃນ ຄ@ນ ວ"ນທ; 15 ທ"ນວາ 2012. ເຖ;ງແມ8ນວ8າ ທາງການ
ສປປລາວ ຈະກ8າວວ8າ ການ ສ@ບສວນ ຍ"ງ ດ'າເນ;ນຢ=8 ກHຕາມ ແຕ8 ທາງເຈJາໜ2າທ/ ກH ບHໄດ2ໃຫ2 ຂ[ມ=ນໃໝ8 ນ"ບແຕ8
ວ"ນທ; 7 ມiຖuນາ 2016 ເປ"ນຕJນມາ.
ສະພາບການ:
•

•

ສປປລາວ ໄດ2 ລGງນາມ ເຊ"ນຣ"ບ ສGນທiສ"ນຍາ ສາກGນ ວ8າດວ2ຍ ການປGກປອ2ງ ບ=ກຄGນ ຕHການ
ຫາຍສາບສ=ນ ແບບ ຖ@ກບ"ງຄ"ບ ເມRອ ເດ@ອນ ກ"ນຍາ 2008 (ICCPED), ແຕ8 ສປປລາວ ກ'ຍ"ງບHໄດ2
ສ"ດຕະຍາບ"ນ ສGນທiສ"ນຍາ ນPເທRອ. ເຖiງແມ8ນວ8າ ທາງການ ສປປລາວ ຈະໄດ2 ຮ"ບເອGາ ຂ[ສເນ; ໃຫ2
ສ"ດຕະຍາບ"ນ ເນRອງໃນ ໂອກາດ ກອງປະຊuມ ກວດກາ ດ2ານ ສ;ດທiມະນ=ດ ຢ=8 ສະຫະປະຊາຊາດ (UPR)
ຄOງທ;ນRງ ເດ@ອນພyສພາ ໒໐໑໐, ແລະ ຄOງທ;ສອງ ຄOງເດ@ອນມiຖuນາ ໒໐໑໕ ກ'ຕາມ, ແຕ8 ທາງການ
ສປປລາວ ກ'ໄດ2 ຖະແລງວ8າ ຍ"ງ ‘’ພiດຈາຣະນາ’’ ສ"ດຕະຍາບ"ນ ສGນທiສ"ນຍາ ດdງກ8າວ.
ນອກຈາກທ8ານ ສGມບ"ດ ສGມພອນ ແລ2ວ, ມາເຖiງປະຈuບ"ນ ພວກເຮGາ ກ'ຍ"ງ ບHຊາບ ເຖiງ ຊາຕາກ"ມ
ຂອງອ;ກ ໑໒ ຄGນ, ຄ@ :

. . ຜ=2ນ'າ 2 ຄGນ ຂອງ ຂະບວນການນ"ກສ@ກສາ ທ;ຖ@ກຈ"ບ ຄOງ ເດ@ອນຕuລາ ໑໙໙໙ ໃນຂະນະ ທYການປະທ2ວງ
ໂດຍສ"ນຕiວiທ; ທ/ນະຄອນວຽງຈ"ນ ເພRອ ຮຽກຮ2ອງເອGາ ປະຊາທiປະໄຕ, ທ8ານບGວວ"ນ ຈ"ນມະນ;ວGງ ແລະແກ2ວໃຈ.
.. ໙ ຄGນ ທ; ຖ@ກຈ"ບຄOງ ແຕ8 ເດ@ອນ ພyສຈiກາ ໒໐໐໙ ໃນຂະນະ ຕຽມ ການປະທ2ວງ ເພRອ ປະຊາທiປະໄຕ ຢ=8
ຫລາຍແຮ8ງ ໄນລາວ : ນາງກ/ງແກ2ວ, ສGມຈiດ, ທ2າວ ສuບ;ນ, ສວນ, ສ;ນປະສGງ, ຄY ສອນ, ໜ=, ສGມຄiດ ແລະ
ສuຣiຍາ.
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.. ທ8ານ ສGມພອນ ຂ"ນຕiສuກ ທ; ກ8າວຕ2ອງຕi ຢ8າງເປ;ດແປນ ຕHໂຄງການກະສiກ"ມ ອu2ມຊ= ໂດຍ ສປ ຈ;ນ,ທ/
ແຂວງXວງນ[າທາ. ຜ=2ກ8ຽວ ຫາຍສາບສ=ນ ພາຍX"ງ ທ; ຖ@ລ"ກລອບຕGວໄປ ເມRອເດ@ອນມGກະຣາ ໒໐໐໗ ໂດຍ ບuກຄGນ
ໃນເຄRອງແບບ.

ຂ< ສເນ•
•
•

ໃຫ2 ສປປລາວ ທYການ ສ"ດຕະຍາບ"ນ ສGນທiສ"ນຍາ ວ8າດ2ວຍ ການປGກປ2ອງ ບuກຄGນ ຕHການ ຫາຍສາບສ=ນ
ແບບ ຖ@ກບ"ງຄ"ບ.
ເຜ;ຍເຖiງຊາຕາກ"ມຂອງທ8ານ ສGມບ"ດ ສGມພອນ ແລະ ໑໒ ກ'ຣະນ; ຫາຍສາບສ=ນ ແບບຖ@ກບ"ງຄ"ບ.
ທY ການ ສ@ບສວນ ຢ8າງລGງເລ;ກ ເຖiງ ກ'ຣະນ; ເXJານP ແລະ ເຜ;ຍເຖiງ ຄວາມ ຄ@ບໜ2າ ຂອງ
ການສ@ບສວນ.

ສiດທi ປາກເວNາ ຂ-ດຂຽນ ສແດງຄວາມຄ-ດເຫ%ນ ຍ%ງຖIກ ປາບປາມ ຢ:າງຮ8າຍແຮງ
ອiງຕາມ ດYຣ"ດ ຂອງ ນາຍຍGກຣ"ຖມGນຕຮ; ສະບ"ບ ລGງວ"ນທ; ໒໖ ພyສຈiກາ ໒໐໑໕, ທ; ຖ@ກ ປະຕiບ"ດ ມາຕOງແຕ8
ວ"ນທ; ໑໖ ມGກຣາ ໒໐໑໕ ນOນ, ສRມວນຊGນ ຕ8າງປະເທດ ທ;ມ; ຈuດປະສGງ ຕOງ ຫ2ອງການ ໃນ ສປປລາວ ຈະຕ2ອງ ຂ'
ອະນuຍາດ ກ"ບ ກະຊວງການຕ8າງປະເທດ. ນ"ກຂ8າວ ຕ8າງປະເທດ ທ/ ບH ຢ=8 ໄນ ລາວ ຊRງ ປະສGງ ຂຽນຂ8າວ
ກ8ຽວກ"ບ ເມ@ອງລາວ ຈະຕ2ອງ ຂ' ອະນuຍາດ ກ"ບ ກະຊວງການຕ8າງປະເທດ ຢ8າງນ2ອຍ ໑໕ ມ_ ກອ8ນ.
ສະພາບການ:
•
•
•

ລ"ດຄວບຄuມເກ@ອບທuກໆວGງການຂ8າວ ຕະລອດເຖiງໂທຣະພາບ,ວiທະຍu ແລະ ສRມວນຊGນ.
ກGດໝາຍ ອ"ນເຂdງຄ"ດ ເຮ"ດໃຫ2 ບHມ; ສiດທi ປາກເວJາ, ສiດທi ສແດງຄວາມຄ;ດເຫ"ນ ແລະ ຂ8າວສານ.
ບHເທZາໃດປ;ຜ8ານມາ, ຮ"ຖບານ ໄດ2 ຂະຍາຍ ການ ປາບປາມ ໄປເຖiງ ສRສ"ງຄGມ“ອອນໄລ“(online).
ໄນ ໂອກາດນ2ອຍ ໆ ທ;ປະຊາຊGນ ເຜ;ຍເຖiງ ແນວຄiດ, ແຕ8 ແລ2ວ ທາງເຈJາໜ2າທ; ກ'ເອGາ ມາຕະການ
ປາບປາມ ຜ=2ຄGນ ທ;ຕ2ອງຕi ຮ"ຖບານ.

ຂ< ສະເນ-:
ໃຫ2 ປະຕiຮ=ບ X@ ລGບລ2າງ ກGດໝາຍ ທ; ຈYກ"ດ ສiດທi ຕ2ານແນວຄiດ ແລະ ການປາກເວJາ, ທ;ບH ສອດຄ8ອງ ກ"ບ
ກGດໝາຍສາກGນ.

ໂທດປະຫານ ຍ%ງ ປະກ)ດ ຢ2:ໃນ ກ)ດໝາຍ:
ຮ"ຖບານ ສປປລາວ ອອກປະກາດ XາຍຄOງ XາຍຫGນ ວ8າ ກYລ"ງ ປະຕiຮ=ບ ກGດໝາຍອາຍາ ເພRອ ຈYກ"ດ
ໂທດປະຫານ ສYລ"ບ ພຽງແຕ8 ອາສຍາກ"ມ ອ"ນຮ2າຍແຮງເທZານOນ,ເພRອໃຫ2 ສອດຄ8ອງ ກ"ບ ກGດໝາຍສາກGນ
ແຕ8ແລ2ວ ກ'ບHມ; ຄວາມຄ@ບໜ2າ ຢ8າງແທ2ຈ;ງ ເທJາເຖ;ງ ວ"ນນP.
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ສະພາບການ:
•
•

ເປ"ນການຍາກ ທ;ຈະໄດ2 ຂ[ມ=ນ ຮວມທ"ງ ສະຖiຕi ກ8ຽວກ"ບ ໂທດປະຫານ ໃນ ສປປລາວ.
ເມRອວ"ນທ; ໙ ຕuລາ ໒໐໑໕, ໄດ2ມ; ການເປ;ດເຜ;ຍ ວ8າ ຣະຫວ8າງ ປ; ໒໐໑໐ ຫາ ໒໐໑໕, ສານ ໄດ2 ຕ"ດສ;ນ
ໂທດປະຫານ ປະມານ ໒໐ ກວ8າ ຄະດ;.

ຂ< ສເນ-:
•
•
•
•

ໃຫ2 ເຜ;ຍ ເຖiງ ສະຖiຕi ຢ8າງ ຣະອຽດ ຮວມທ"ງ ສະຖiຕi ກ8ຽວກ"ບ ໂທດປະຫານ
ອອກ ດYຣ"ດ ໂຈະການ ປະຫານ.
ປະຕiຮ=ບ ກGດໝາຍອາຍາ ໃຫ2 ເສ"ດສPນ ເພRອ Xuດຜ8ອນ ຈY ນວນ ໂທດປະຫານ.
ລGບລ2າງ ໂທດປະຫານ ສYລ"ບ ທuກໆ ອາສຍາກ"ມ.

ການເລIອກຕ>ງ ແບບ ຈອມປອມ ເຮ%ດໃຫ8 ຣະບອບ ການປ)ກຄອ ງແບບພ%ກໂທນ ມ-ຄວາມ ຄ)ງຕ)ວຢ2:.
ໃວ"ນທ; ໒໐ ມ;ນາ ໒໐໑໖, ໄດ2ມ; ການເລ@ອກຕOງ ສະມາຊ;ກສະພາ ນiຕiບ"ນຍ"ດ ຄOງທ; ໖, ນ"ບຕOງແຕ8 ໄດ2ມ;ການ
ຈ"ດຕOງ ສະພາແກ8ງຊາດ ຂ_ນ ເມRອປ; ໑໙໙໑. ດdງ ການເລ@ອກ ທ;ຜ8ານມາ, ການປ8ອນບ"ດ ຄOງນP ກ' ບH ເປ"ນໄປ
ຕາມX"ກການ ແຂ8ງຂ"ນ ແບບເສຣ;,ຖ@ກຕ2ອງ ແລະ ປະຊາທiປະໄຕ. ເປ"ນ ການເລ@ອກຕOງ ເອGາ ໑໔໙ ສະມາຊ;ກ
ທ/ນdງ ສYລ"ບສGກ ໕ປ;, ເປ"ນ ຄOງທYອ;ດ ທ;ໄດ2 ມ;ການ ເລ@ອກຕO ງສະມາຊ;ກ ສະພາທ2ອງຖ/ນ. ໃນຈY ນວນ ໑໔໙
ສະມາຊ;ກ ສະພາແຫ8ງຊາດ ໒໖% ຍ"ງຄອງ ຕYແໜ8ງເດ;ມ, ໒໗,໕% ແມ8ນ ສະມາຊ;ກ ສ"ດຕຮ;. ເຖ;ງແມ8ນວ8າ
ທາງການ ໄດ2ເຜ;ຍວ8າ ມ; ປະຊາຊGນ ໄດ2 ອອກສຽງ ປ8ອນບ"ດ ເຖiງ ໙໗,໙% ກ'ຕາມ, ແຕ8 ການເລ@ອກຕOງ ຄOງ
ດdງກ8າວ ກ' ບHໄດ2 ເຮ"ດໃຫ2 ປະຊາຊGນ ມ; ຄວາມກະຕ@ ລ@ລJນ ພ'ປະມານ, ໂດຍ ປະຊາຊGນ ສ8ວນໃຫຍ8 ຈະຢ@ນຍ"ນ ວ8າ
ການເລ@ອກຕOງ ຈະບH ເຮ"ດໃຫ2 ມ;ການ ປ8ຽນແປງ ຫຍ"ງໝGດ.
ສະພາບການ:
•
•

ຣະບGບ ຕuລາການ ອ"ນໂຫດຮ2າຍ ຈະ ອະນuຍາດ ໃຫ2ມ; ພຽງ ພ"ກໂທນ ເທZານOນ. ຜ=2ເຂJາ ສະມ"ກ ແຂ8ງຂ"ນ
ການເລ@ອກຕOງ ຈະ ຕ2ອງ ໄດ2ຮ"ບ ຄວາມເຫ"ນດ; ເຫ"ນຊອບ ຈາກ ພ"ກ ປະຊາຊGນ ປະຕiວ"ດລາວ.
ພ"ກ ປະຊາຊGນ ປະຕiວ"ດລາວ ຄວບຄuມ ຢ8າງຖ/ທ2ວນ X"ກການການ ເລ@ອກຕOງ ໂດຍ ມ; ຄນະ ກ"ມມະການ
ເລ@ອກຕOງ ແຫ8ງຊາດ, ຕະລອດເຖ;ງ ການໂຄສນາ ຫາສຽງ ກ'ຖ@ກ ຊ"ກດ@ງ ຢ8າງໄກ2ຊ;ດ.

ຂ<ສເນ-:
•
•

ໃຫ2 ວາງມາຕການ ຕາມທາງຄວນ ເພRອ ເອ_ອອYນວຍ ໃຫ2 ການເລ@ອກຕOງ ເປ"ນການ ແຂ8ງຂ"ນ
ອ"ນແທ2ຈ;ງ ໂດຍ ອະນuຍາດ ໃຫ2ມ; ຜ=2 ຮ"ບສະມ"ກ ຈາກ ພ"ກການເມ@ອງອRນ, X@ ຜ=2ຮ"ບ ສະມ"ກ ເອກະຣາດ.
ແຕ8ງຕOງ ອGງການເອກະຣາດ ຄວບຄ=ມ ຄະມການເລ@ອກຕOງ.
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ຕ)ວເລກ ສາກ)ນ ສະແດງ ໃຫ8 ເຫ%ນວ:າ ບLມ- ຄວາມຄIບໜ8າ ທາງດ8ານ ປະຊາທiປະໄຕ ແລະ ການເຄ)າຣ)ບ
ສiດທiມະນuດ.
ນ"ບແຕ8 ການ ພGບປະສGນທະນາ ດ2ານ ສ;ດທiມະນ=ດ ແຕ8ປ; 2005 ເປ"ນຕJນມາ ກ"ບ ສະຫະພາບ ເອ;ຣGບ, ສປປລາວ
ຍ"ງຄGງ ຖ@ກຈ"ດ ໃນ ຣະດ"ບ ລາກທ2າຍ ຢ8າງເນRອງນ;ດ ທາງດ2ນ ນ"ບຖ@ X"ກ ປະຊາທiປະໄຕ ແລະ ສiດທi ພGລເຮ@ອນ
ແລະ ການເມ@ອງ.
ສປປລາວ ຖ@ກ ຈ"ດ ໄນ ຈ'າພວກ ‘’ຣະບອບ ປະເທດ ຜະເດ"ດການ ‘’(ປະເພດ ທ; ຕ'າທ/ສ=ດ), ໄນ ທ=ກໆ
Democracy Index ຂອງ Enonomist Intelligence Unit (EIU) ຈ"ດອອກ ທ=ກປ; ນ"ບແຕ8
2006 ເປ"ນຕJນມາ.
ອGງການ Freedom House ໄດ2 ແຍກ ສປປລາາວ ຕລອດມາ ວ8gາ ເປ"ນ ປະເທດ ທ/ ບHມ; ເສຣ;ພາບ
ທາງດ2ານ ສiດທi ພGນລະເຮ@ອນ, ສiດທi ດ2ານ ການເມ@ອງ ແລະ ບHມ; ເສຣ;ພາບ ດ2ານ ສRມວນຊGນ. ອGງການ ນ"ກຂ8າວ
ບHມ; ພGມແດນ, Reporteurs Sans Frontière, ຈ"ດ ສປປລ ໃນອ"ນດ"ບ ໑໕ ປະເທດ ລາກທ2າຍ ຕOງແຕ8ປ;
໒໐໐໒ ເປ"ນຕJນມາ.
ຕGວເລກ ວ"ດແທກ ສະຖານະພາບ ທາງດ2ານ ການຄ2າມະນuດ, ເສຣ;ພາບ ດ2ານ ສາສນາ, ການ ສ[ຮາຊບ"ງXວງ
ແລະ ເສຣ;ພາບ ທາງດ2ານ ເສຖກiດ, ສະແດງ ໃຫ2 ເຫ"ນວ8າ ສປປລາວ ບHໄດ2ມ; ຄວາມຄ@ບໜ2າເລ;ຍ ຫລ@ ມ;
ຄວາມຄ@ບໜ2າ ໜອ2ຍທ/ສ=ດ.
ເມRອປ; ໒໐໑໖, ກະຊວງ ຕ8າງປະເທດ ອາເມຣiກ"ນ ຈ"ດ ສປປລາວ ເປ"ນ ປ;ທ; ໓ ລຽນຕiດ, ໃຫ2 ຢ=8ໃນ ຣະດ"ບ
ກ8ອນລາກທ2າຍ. ສ8ວນ ຄນະ ກ"ມມະທiການ ອາເມຣiກ"ນ ດ2ານ ສiດທiສາສນາ ຈ"ດ ສປປລາວ ເມRອປ; ໒໐໐໙,
ຢ=8ໃນຣະດ"ບ“Tier 2"ກ8ອນລາກທ2າຍ, ໂດຍຖ@ວ8າ ເປ"ນ ປະເທດ ທ; ຈະຕ2ອງ ຕiດຕາມ ຢ8າງໄກ2ຊ;ດ ຍ2ອນ
ການປາບປາມ ອ"ນຮ2າຍແຮງ ຂອງ ຮ"ຖບານ. ເມRອປ; ໒໐໐໕, Transparency International’s
Corruption Perceptions Index ຈ"ດ ສປປລາວ ຢ=8ໃນ ກu8ມ ປະເທດ ທ; ມ;ການ ສ[ຮາຊບ"ງXວງ ຢ=8
ອ"ນດ"ບ 77 ໄນ 159 ປະເທດ. ປ; 2016 ສປປລາວ ຕGກຢ=8 ອ"ນດ"ບ 123 ໄນ 176 ປະເທດ. ສ8ວນ ອGງການ
Heritage Foundation ຕ;ລາຄາ ວ8າ ສປປລາວ ‘’ຂາດ ເສຣ;ພາບ’’ ທາງດ2ານ ເສຖກiດ,X@ ເສຣ;ພາບ ທາງ
ດ2ານເສຖກiດ ໃນ ສປປລາວ ຖ@ກ ‘’ປາບປາມ’’.
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International indexes

Freedom House1

Freedom in the
World (political
rights and civil
liberties)
[Score:
0=worst,
100=best]

201
7

Reporters
Without
Borders
(RSF)

Economist
Intelligence
Unit (EIU)

US
Department
of State

Freedom of the
Press
[Score: 0=best,
100=worst]

Press
Freedom
Index
[Score:
0=best,
100=worst]

Democracy
Index
[Score:
0=worst,
10=best]

Trafficking in
Persons (TIP)
Report

Rank:
=151/167
Score: 2.37
Category:
Authoritarian
Rank: 155/167
Score: 2.21
Category:
Authoritarian
Rank: 157/167
Score: 2.21
Category:
Authoritarian
Rank: 156/167
Score: 2.21
Category:
Authoritarian
Rank: 156/167
Score: 2.32

Tier 2 Watch
List

Status:
Free
Score: 12
Status:
Free
Score: 12

Not

Not

Rank: 181/199
Status: Not Free
Score: 84

Rank: 173/180
Score: 71.58

201
5

Status:
Free

Not

Rank: 183/199
Status: Not Free
Score: 84

Rank: 171/180
Score: 71.25

201
4

Status:
Free

Not

Rank: 183/197
Status: Not Free
Score: 84

Rank: 171/180
Score: 71.22

201
3

Status:
Free

Not

Rank: 182/196
Status: Not Free
Score: 84

Rank: 168/179
Score: 67.99

201
2

Status:
Free

Not

Rank: 182/197
Status: Not Free

Rank: 165/179
Score: 89.00

201
6

Transparency
International

Heritage
Foundation

Corruption
Perceptions
Index
[Score: 0=highly
corrupt,
100=very
clean;2 0=highly
corrupt,
10=very clean3]

Index of
Economic
Freedom
[Score: % free]

Tier 2

Rank: 123/176
Score: 30

Rank: 155/178
Score:
49.8%
(Repressed)

Tier 2 Watch
List

Tier 2

Rank: 139/168
Score: 25

Rank: 150/178
Score:
51.4%
(Mostly Unfree)

Tier 2 Watch
List

Tier 2

Rank: 145/175
Score: 25

Rank: 144/178
Score:
51.2%
(Mostly Unfree)

Tier 2

Tier 2

Rank: 140/177
Score: 26

Rank: 144/177
Score:
50.1%
(Mostly Unfree)

Tier 2

Tier 2

Rank: 160/176
Score: 21

Rank: 150/179

1

No available data for Laos for Freedom House’s Freedom on the Net.

2

After 2011.
2011 and prior.

3

6

United
States
Commissio
n on
Internation
al
Religious
Freedom
(USCIRF)
Annual
Report

Score: 84
201
1

Status:
Free

Not

Rank: 184/196
Status: Not Free
Score: 85

201
0

Status:
Free

Not

Rank: 181/196
Status: Not Free
Score: 84

Rank: 168/178
Score: 80.50

200
9

Status:
Free

Not

Rank: 169/175
Score: 92.00

200
8

Status:
Free

Not

Rank: 184/195
Status: Not Free
Score: 86
Rank: 179/195
Status: Not Free
Score: 83

200
7

Status:
Free

Not

Rank: 161/169
Score: 75.00

200
6

Status:
Free

Not

Rank: 176/195
Status: Not Free
Score: 81
Rank: 174/194
Status: Not Free
Score: 81

200
5

Status:
Free

Not

Rank: 179/194
Status: Not Free
Score: 83

Rank: 155/167
Score: 66.50

Rank: 164/173
Score: 70.00

Rank: 156/168
Score: 67.50

Category:
Authoritarian
Rank: 156/167
Score: 2.10
Category:
Authoritarian
Rank: 156/167
Score: 2.10
Category:
Authoritarian

Rank: 157/167
Score: 2.10
Category:
Authoritarian

Rank: 155/167
Score: 2.10
Category:
Authoritarian

7

Score:
50.0%
(Mostly Unfree)
Rank: 141/179
Score:
51.3%
(Mostly Unfree)

Tier 2

Tier 2

Rank: 154/183
Score: 2.2

Tier 2 Watch
List

Tier 2

Rank: 154/178
Score: 2.1

Rank: 138/179
Score:
51.1%
(Mostly Unfree)

Tier 2

Tier 2

Rank: 158/180
Score: 2.0

Tier 2

Not
designated

Rank: 151/180
Score: 2.0

Rank: 150/179
Score:
50.4%
(Mostly Unfree)
Rank: 137/157
Score:
49.2%
(Repressed)

Tier 2

Not
designated

Rank: 168/179
Score: 1.9

Tier 3

Not
designated

Rank: 111/163
Score: 2.6

Tier 2

Not
designated

Rank: 77/159
Score: 3.3

Rank: 140/157
Score:
49.1%
(Repressed)
Rank: 149/157
Score:
47.5%
(Repressed)
Rank: 150/155
Score:
44.4%
(Repressed)

