
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການ(ກບັຄນື)ເຂົົ້າສ ູ່ສງັຄມົ ທັດສະນະຂອງໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກູ່ຽວກັບຜົນ

ສໍາເລັດ ແລະ ອຸປະສັກໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ 



 

ຮ ບຖູ່າຍທັງໝົດໃນເອກະສານສະບັບນ ົ້ ແມູ່ນຖືກພິມໂດຍສອດຄູ່ອງກັບ ຫ ັກການພືົ້ນຖານຂອງ UNIAP ວູ່າດົ້ວຍຈັນຍາບັນ ແລະ ສິດທິມະນຸດໃນການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ 
 

ທັດສະນະຂອງໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ  

ກູ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ອຸປະສັກໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ 

ຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສາລະບານ 

ຄາໍນໍາ               1 

 

ລະບບົ ແລະ ກນົໄກຂອງ ການ(ກບັຄນື) ເຂົົ້າສ ູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ມ  ຢ ູ່ໃນອະນພຸາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ     3 

ກໍາປ ເຈຍ ແລະ ຈ ນ             3         

ສປປ ລ ແລະ ມຽນມາ             4 

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ             5 

 

ບນັຫາສາໍຄນັ ຂອງ ການ(ກບັຄນື)ເຂົົ້າສ ູ່ສງັຄມົ ທ ູ່ລະບໂຸດຍ ຜ ົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ອືຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ   7 

   ບັນຫາທ  1. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ.   7 

   ບັນຫາທ  2. ຂາດຄວາມກະຈູ່າງແຈົ້ງ ກູ່ຽວກັບການໃຫົ້ຄໍານິຍາມ ‘ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ຜົນສໍາເລັດ’   9 

   ບັນຫາທ  3. ຂາດການບໍລິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.    11 

   ບັນຫາທ  4. ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທ ູ່ກໍາລັງຕອບສະໜອງ, ເຊິູ່ງລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ, ບໍູ່ສອດຄູ່ອງ  12 

ກັບ ສະພາບແວດລົ້ອມເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງທົ້ອງຖ ູ່ນ ທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກສົູ່ງໄປຢ ູ່. 

   ບັນຫາທ  5. ຕົ້ອງສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເນັົ້ນໃສູ່ດົ້ານມົນທິນ.  14 

   ບັນຫາທ  6. ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນ ນງານ (SOP) ແມູ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບສົ້າງຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່  15 

ຜ ົ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຢູ່າງມ ປະສິດທິຜົນ. 

   ບັນຫາທ  7. ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ກັບ ອົງການ  16 

  ຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ແລະ ລະຫວູ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສໍາລັບ 

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງກໍລະນ  ລະຫວູ່າງປະເທດ. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ຢ ູ່ ກໍາປ ເຈຍ, 2011. 
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ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນອາດສະຍາກໍາທ ູ່ຮົ້າຍແຮງ ດົ້ວຍການຕົວະຍົວະ ຫ ື ຫ ອກລວງ 

ບຸກຄົນໃດໜຶູ່ງເຂົົ້າສ ູ່ການໃຫົ້ບໍລິການທາງເພດ ຫ ື ການໃຊົ້ແຮງງານ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ 

ເພືູ່ອຂ ດຮ ດ. ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນອາດສະຍາກໍາຂົ້າມຊາດ ທ ູ່ມ ຜົນກະທົບຕໍູ່ທຸກຄົນ

ທົູ່ວໂລກ. ໃນປ  2005 ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດົ້ຄາດຄະເນວູ່າ ໃນພາກພືົ້ນ ອາຊ  

ປາຊ ຟິກ ມ ຄົນຖືກບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານປະມານ 9.49 ລົ້ານຄົນ, ເຊິູ່ງໃນນັົ້ນຕົວເລກ

ສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມູ່ນຢ ູ່ໃນ ອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ (GMS).  

 
ປະສົບກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ ສາມາດສົ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຮົ້າຍແຮງ ແລະ 

ຜູ່ານຜູ່າໄດົ້ຍາກ. ມັນສາມາດສົ້າງບາດແຜໄລຍະຍາວ ທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ 

ຈິດໃຈ ເຊິູ່ງອາດຈະບໍູ່ສາມາດຢຽວຢາໄດົ້ ເຖິງວູ່າຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຢ ູ່ໃນສະພາບທ ູ່

ປອດໄພແລົ້ວກໍູ່ຕາມ. ມ ຫ າຍຄັົ້ງ, ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ຖືກສົູ່ງກັບຄືນສ ູ່

ສະພາບແວດລົ້ອມແບບເກົູ່າ ແລະ ຍົ້ອນແແນວນັົ້ນພວກເຂົາຈຶູ່ງກັບຄືນສ ູ່ສະພາບ

ເດ ມ ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ກາຍເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍອ ກ.  

 
ມັນຊັດເຈນຢ ູ່ແລົ້ວວູ່າ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫ າຍຄົນ ຕົ້ອງການຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ເພືູ່ອໃຫົ້

ໄດົ້ສິດໃນການເປັນເຈົົ້າຕົນເອງຄືນມາ, ເພືູ່ອຟືົ້ນຟ ຈາກຜົນສະທົ້ອນຂອງການຄົ້າມະ 

ນຸດ ແລະ ສົ້າງຊ ວິດຂອງຕົນຄືນໃໝູ່. ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ 

ມ ບົດບາດສໍາຄັນໃນການ ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃຫົ້ສໍາເລັດຜົນໃນການຟືົ້ນຟ  

ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ສະນັົ້ນ, ຈຶູ່ງຕົ້ອງມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງ 

ການຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ ທ ູ່ມ ຄວາມພິເສດສະເພາະ, ເຊິູ່ງລວມທັງການ

ປູ່ຽນແປງຕາມການເວລາ ແລະ ການຕອບໂຕົ້ກັບສິູ່ງທົ້າທາຍໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນ. 

ໂດຍເປັນພາກສູ່ວນໜຶູ່ງ ຂະບວນການຄອມມິດ, ແນວຄິດລິເລ ູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບ

ຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງຄອມມິດໄດົ້ເລ ູ່ມຂຶົ້ນໃນປ  2010 ເພືູ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫົ້

ຄວາມຕົ້ອງການເຫ ົູ່ານັົ້ນໄດົ້ຖືກລະບຸ ແລະ ຖືກດໍາເນ ນການຢູ່າງແທດເໝາະ ໃນໄລ 

ຍະສັົ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ. 

ແນວຄິດລິເລ ູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ

ແມູ່ນລິເລ ູ່ມຂຶົ້ນ ໃນປ ສຸດທົ້າຍຂອງ ແຜນງານລະດັບພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດໄລຍະ

ສອງ (COMMIT SPA II, 2008-2010), ແລະ ສືບຕໍູ່ດໍາເນ ນຄວາມຄືບໜົ້າ ຢ ູ່ພາຍ

ໃຕົ້ແຜນງານລະດັບພາກພືົ້ນ ຂອງຄອມມິດໄລຍະສາມ (COMMIT SPA III, 

2011-2013). ຈຸດປະສົງຕົົ້ນຕໍ ຂອງແນວຄິດລິເລ ູ່ມກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງ 

ຄົມໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ ແມູ່ນເພືູ່ອຕ ລາຄາ ປະສິດທິຜົນການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ກໍາລັງປະຕິບັດຢ ູ່ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ແລະ 

ເພືູ່ອສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈໃຫົ້ຫ າຍຂຶົ້ນກູ່ຽວກັບຄວາມຕົ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈທ ູ່ 

ແທົ້ຈິງຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ, ເຊິູ່ງລວມທັງຜ ົ້ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍ 

ເຫ ືອ ແລະ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ, ເພືູ່ອສົ້າງຄໍາແນະນໍາທ ູ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ ສໍາ

ລັບການປັບປຸງລະບົບ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃນທົູ່ວພາກ

ພືົ້ນ. ເປົົ້າໝາຍສຸດທົ້າຍກໍູ່ຄືການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ມ ປະສິດທິພາບກວູ່າເກົູ່າ ແລະ ການ

(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ 

ໃນອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ. 

 
ຕະຫ ອດ ປ  2010, ຜ ົ້ທ ູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ຜ ົ້ຕອບໂຕົ້ການຄົ້າມະນຸດ ທ ູ່ສະໜອງ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຢ ູ່ໃນປະເທດ ໃນອະນຸພາກພືົ້ນ

ລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ (ກໍາປ ເຈຍ, ຈ ນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໄດົ້

ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັນໃນເວທ ລະດັບຊາດ ຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຫ າຍຄັົ້ງເພືູ່ອ 

ສົນທະນາກູ່ຽວກັບ ລະບົບການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ມ ຢ ູ່ໃນປະຈຸ

ບັນ, ບົດຮຽນທ ູ່ຖອດຖອນໄດົ້, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍ. ກອງປະຊຸມພົບປະ

ຫ າຍຄັົ້ງດັູູ່່ງກູ່າວ ແມູ່ນຖືກຈັດຂຶົ້ນໂດຍເປັນສູ່ວນໜຶູ່ງ ຂອງແນວຄິດລິເລ ູ່ມ ກູ່ຽວກັບ

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ ເຊິູ່ງໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະ

ໜ ນ ຈາກກະຊວງທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງທາງດົ້ານສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ຂອງປະເທດຄອມມິດ, 

ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນທາງດົ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ຈາກອົງການ ສຸພານິ 

ມິດ ແລະ UNIAP, ພົ້ອມທັງອົງການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກ, IOM, ແລະ UNICEF. 

ຄໍານໍາ 
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ເອກະສານສະບັບນ ົ້ ມ ຈຸດປະສົງເພືູ່ອ ຮວບຮວມບັນດາຂໍົ້ມ ນສໍາຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມ

ພົບປະລະດັບຊາດ ຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດັູ່ງກູ່າວ, ໂດຍການຂັດຈົ້ອນເອົາໃຈຄວາມ

ທ ູ່ສໍາຄັນ, ບົດຮຽນທ ູ່ຖອດຖອນໄດົ້, ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍທົູ່ວໄປ ທ ູ່ ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ປະເຊ ນໜົ້າໃນການດໍາເນ ນຂັົ້ນຕອນຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ (ກັບ

ຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ທັດສະນະທ ູ່ຖືກບັນທຶກ ຢ ູ່ໃນເອກະສານສະບັບນ ົ້ ແມູ່ນຂໍົ້ສະເໜ , 

ຄວາມຄິດ, ຄໍາຕໍານິຕິຊົມ, ບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນຫູ່ວງ ຂອງ ໜູ່ວຍງານໃຫົ້ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ກູ່ຽວກັບການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ 

ໃນທົູ່ວ ອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ. 

 

ນອກຈາກ ກອງປະຊຸມພົບປະລະດັບຊາດ ຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນແລົ້ວ, 

ແຫ ູ່ງຂໍົ້ມ ນທ ູ່ສໍາຄັນທ ສອງ ຂອງ ແນວຄິດລິເລ ູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ 

ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ ແມູ່ນການສໍາຫ ວດກູ່ຽວກັບ ສະພາບພາຍຫ ັງການ

ເຄືູ່ອນຍົ້າຍ: ປະສົບການ ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍ ຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ, ການ

ເລ ູ່ມຕົົ້ນສໍາຫ ວດ ທ ູ່ໄດົ້ສໍາພາດແບບເຈາະເລິກ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫ າຍກວູ່າ 300 ຄົນ 

ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ, ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການ

ຄົ້າແຮງງານ, ການແຕູ່ງງານ, ແລະ ການບໍລິການທາງເພດ, ທ ູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ບໍູ່

ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ທ ູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ການສໍາ

ຫ ວດຈະສໍາເລັດໃນປ  2012, ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກລັດຖະບານ ປະເທດ

ຄອມມິດ ແລະ ຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ສົ້ອມແປງລົດຈັກ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຕັົ້ງຮົ້ານສົ້ອມແປງລົດຈັກ ແມູ່ນການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃຫົ້ແກູ່ ຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍ ຜ ົ້ຊາຍ ຢ ູ່ ມຽນມາ (ຮ ບເທິງ) ແລະ ກໍາປ ເຈຍ (ຮ ບລຸູ່ມ). 
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ຄົນກໍາປ ເຈຍທ ູ່ເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດຂົ້າມຊາດ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນຖືກສົູ່ງກັບຈາກ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຜູ່ານຂັົ້ນຕອນທ ູ່ມ ລະບົບທ ູ່ອ ງໃສູ່ບົດບັນທຶກ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈລະຫວູ່າງສອງຝູ່າຍ. ກໍາປ ເຈຍ ມ ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນ ນງານ (SOP), ນະໂຍບາຍ, ແລະ ລະບຽບອືູ່ນໆ ທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການຟືົ້ນຟ ສະພາບ, ການກັບຄືນ

ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປົ້ອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. ສໍາລັບການຮູ່ວມມືກັບ ໄທ, ຫົ້ອງການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງສະຫວດັດ ການ

ສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ໄດົ້ຮັບຂໍົ້ມ ນກູ່ຽວກັບການໄຈົ້ແຍກ ຄົນກໍາປ ເຈຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ໄດົ້ແລກປູ່ຽນຂໍົ້ມ ນກັບ ພະແນກ ສະຫວັດດ 

ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຂອງແຂວງທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເພືູ່ອຕິດຕາມຫາຄອບຄົວ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ການສົູ່ງຄືນພ ມລໍາເນົາຈຶູ່ງໄດົ້ຖືກດໍາເນ ນການໂດຍ ສ ນພັກເຊົາ

ຊົູ່ວຄາວ ປອຍເປັດ ທ ູ່ເປັນສ ນຊົູ່ວຄາວທ ູ່ຢ ູ່ໃກົ້ຊາຍແດນ ໄທ-ກໍາປ ເຈຍ ທ ູ່ບໍລິຫານໂດຍ ກະຊວງສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ. ໂດຍບໍູ່ຈໍາແນກເພດ

ໄວ, ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະສາມາດຢ ູ່ໃນສ ນ ປອຍເປັດ ໄດົ້ສ ງສຸດ 24 ຊົູ່ວໂມງ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນພວກເຂົາຈະຖືກສົູ່ງກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົົ້າ ດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ດົ້ານການຂົນສົູ່ງ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ່ວນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຕັົ້ງຕົົ້ນເຮັດທຸລະກິດຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ. ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມາຈາກຫວຽດນາມ, ສະຖານກົົງສ ນ 

ກໍາປ ເຈຍ ທ ູ່ປະຈໍາຢ ູ່ ນະຄອນໂຮູ່ຈິມິນ  ຈະມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນການສົູ່ງກັບພ ມລໍາເນົາ ໂດຍໄດົ້ໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ສົູ່ງຂໍົ້ມ ນຕໍູ່ໃຫົ້ ພະແນກສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ 

ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເພືູ່ອຕິດຕາມຫາຄອບຄົວ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນທັງສອງຝູ່າຍຈຶູ່ງດໍາເນ ນການສົູ່ງຄືນ. ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ຖືກສົູ່ງກັບ

ຈາກ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ສາມາດເລືອກເຂົົ້າໂຄງການສ ນຮັບຕົ້ອນ ຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານຈິດໃຈ, ສັງຄົມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກ

ອົບຮົມທັກສະຕູ່າງໆ. ໄລຍະຂອງການພັກເຊາົຢ ູ່ໃນສ ນແມູ່ນແຕກຕູ່າງກັນ ເຊິູ່ງນັບແຕູ່ ສາມເດືອນ ຈົນເຖິງ ຫົ້າປ . ຫ ັງຈາກໄລຍະພັກເຊາົໃນສ ນ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັັງກັດລັດ 

ສືບຕໍູ່ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການລົງຢົ້ຽມຢາມຕິດຕາມ ແລະ ບາງເທືູ່ອກໍູ່ໃຫົ້ທຶນ ຫ ື ການຝຶກອົບຮົມເພ ູ່ມ

ເຕ ມ ສໍາລັບໄລຍະ ໜຶູ່ງ ຫາ ສອງປ . ການສົູ່ງ ຄົນກໍາປ ເຈຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈາກການຖືກຂ ດຮ ດຢ ູ່ປະເທດອືູ່ນ ຄືນສ ູ່ພ ມລໍາເນົາ ແມູ່ນດໍາເນ ນຕາມວິທ ທາງການທ ດ ໂດຍຜູ່ານ

ສະຖານທ ດ ແລະ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດແລະການຮູ່ວມມືສາກົນ ດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ເຊັູ່ນ: UNIAP ຫ  ືIOM ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ຢ ູ່ ກໍາປ 

ເຈຍ ແລະ ປະເທດປາຍທາງ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ກະຊວງການຕູ່າງປະເທດແລະການຮູ່ວມມືສາກົນ ມອບໃຫົ້ ກະຊວງສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ນໍາພາ 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ໂດຍອ ງຕາມຂັົ້ນຕອນທ ູ່ກູ່າວຂົ້າງເທິູ່ງ, ເຖິງແມູ່ນວູ່າວິທ ດັູ່ງກູ່າວ ຍັງເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ຖືກສົູ່ງກັບພ ມລໍາເນົາຫ າຍຄົນບໍູ່ໄດົ້ຮັບ

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູ່າງຄົບຖົ້ວນກໍູ່ຕາມ. ສໍາລັບການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສູ່ວນຫ າຍ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນກໍລະນ ຂ ດຮ ດທາງເພດ, 

ແມູ່ນຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ຈາກກະຊວງສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ດັູ່ງທ ູ່ໄດົ້ກູ່າວ

ຜູ່ານມາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ ຜ ົ້ຊາຍ ແມູ່ນບໍູ່ຢ ູ່ໃນເງືູ່ອນໄຂດັູ່ງກູ່າວ. ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດ ທ ູ່ກັບຄືນພ ມລໍາເນົາ ດົ້ວຍຕົນເອງ ກໍູ່ມ ອຸປະສັກເຊັູ່ນດຽວກັນ ທ ູ່ຈະໄດົ້

ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ. 

 ຢ ູ່ ຈ ນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໄຈົ້ແຍກ ແລະ ສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຕົົ້ນຕໍແມູ່ນສຸມໃສູ່ລະດັບພາຍໃນປະເທດ, ເຖິງແມູ່ນວູ່າ 

ລັດຖະບານຈະໄດົ້ຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດກັບຄືນພ ມລໍາເນົາກໍູ່ຕາມ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຈາກມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລົ້ວ, ຢ ູ່ໃນຈ ນ ມ 

ພຽງແຕູ່ ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ທ ູ່ຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບທ ູ່ຖືກຂ ດຮ ດ ເຊັູ່ນ: ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ແຕູ່ງງານ, ການຮັບມາລົ້ຽງແບບຜິດກົດໝາຍ, ການຂ ດຮ ດທາງເພດ, ແລະ ການບັງຄັບໃຊົ້

ແຮງງານເດັກ ເທົູ່ານັົ້ນ ຈະຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ຖືກຊູ່ວຍເຫ ືອໃນຖານະທ ູ່ເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ, ເຖິງແນວໃດກໍູ່ຕາມ ຜ ົ້ຊາຍກໍູ່ສາມາດຖືກຮັບຮ ົ້ວູ່າ ເປັນຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານໄດົ້ ພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ສາມາດໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອຢ ູ່ໃນສ ນຮັບຕົ້ອນຂອງລັດຖະບານ. ພາຍຫ ັງທ ູ່ ຕໍາຫ ວດໄດົ້ໄຈົ້ແຍກຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ໂດຍການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກ ອໍານາດການປົກຄອງຕູ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ກະຊວງປົ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສະຫວັດດ ການ ແລະ 

ສະຫະພັນແມູ່ຍິງຈ ນ ຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອຊົູ່ວຄາວ, ການສົູ່ງກັບ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ຍົ້ອນມ ຫ າຍເຂດປົກຄອງ ແລະ ມ ປະຊາກອນຫ າຍ, ລັດຖະບານຈ ນຈຶູ່ງ

ເປ ດ ສ ນຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສ ນປົກປົ້ອງເດັກ 1,593 ແຫູ່ງໃນທົູ່ວປະເທດ ທ ູ່ສະໜອງການບໍລິການທ ູ່ຫ າກຫ າຍໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ເຊິູ່ງລວມທັງບູ່ອນພັກເຊົາ, ການປິູ່ນປົວ, 

ການຟືົ້ນຟ ສະພາບຈິດໃຈ, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການດົ້ານກົດໝາຍ ພົ້ອມທັງ ການອົບຮມົທັກສະ ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດ. ການຊູ່ວຍເຫ ືອດັູ່ງກູ່າວ ແມູ່ນແນໃສູ່ເພືູ່ອປ ກຈິດ

ສໍານຶກໃຫົ້ແກູ່ຜ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປົກປົ້ອງຕົນເອງ, ປັບປຸງອາຊ ບ ແລະ ທັກສະຊ ວິດ. ສ ນຮັບຕົ້ອນຂອງລັດທຸກແຫູ່ງ 

ແມູ່ນດໍາເນ ນພາຍໃຕົ້ແນວທາງຊ ົ້ນໍາ ຂອງ ກະຊວງສະຫວັດດ ການ, ເຊິູ່ງໄດົ້ກໍານົດ ກົນໄກການຮັບເອົາຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນລະຫວູ່າງທ ູ່ພັກເຊົາຢ ູ່ໃນສ ນ. 

ສະຫະພັນແມູ່ຍິງຈ ນລະດັບທົ້ອງຖິູ່ນພົ້ອມທັງອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ຢ ູ່ລະດັບພືົ້ນຖານຊຸມຊົນ ອາດຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອເພ ູ່ມເຕ ມດົ້ານການ

ພັກເຊົາ, ອາຫານ, ການອົບຮົມທັກສະ ແລະ ການດໍາລົງຊ ວິດ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານການແພດ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ ຫ ື ການເຂົົ້າເຖິງເງືູ່ອນໄຂດົ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ບາງອົງການກໍູ່ ໃຫົ້ການຕິດຕາມຊູ່ວຍເຫ ືອຕືູ່ມອ ກ ຫົກເດືອນພາຍຫ ງັ ທ ູ່ຜ ົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດໄດົ້ຜູ່ານໂຄງການສ ນພັກເຊົາ. 

 

ລະບບົ ແລະ ກນົໄກ ການ(ກບັຄນື)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄມົ ທ ູ່ມ ຢ ູ່ໃນອະນພຸາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ 
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ຢ ູ່ ລາວ, ກົນໄກຂອງການສົູ່ງກັບຄືນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນສຸມໃສູ່ກໍລະນ ລະຫວູ່າງປະເທດ ກັບ ໄທ. ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ມ ຈໍານວນ

ໜົ້ອຍດຽວ ທ ູ່ຖືກສົູ່ງກັບຈາກບູ່ອນອືູ່ນ, ຂັົ້ນຕອນ ແມູ່ນສືບຕໍູ່ປະຕິບັດຕາມ ວິທ ການທ ູ່ເປັນວຽກເພ ູ່ມ ຂອງທາງການທ ດ, ໂດຍທ ູ່ຜ ົ້ຖືກສົູ່ງກັບຈະຖືກສົູ່ງໄປຊມຸຊົນຂອງພວກເຂົາ

ຫ ັງຈາກທ ູ່ກັບມາເຖິງປະເທດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ບົນພືົ້ນຖານບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈຂອງສອງຝູ່າຍ, ຜ ົ້ທ ູ່ຖືກສົູ່ງກັບຈາກໄທຈະຖືກຮັບເຂົົ້າສ ນພັກເຊົາຊົູ່ວຄາວ ຢ ູ່ວຽງຈັນ, 

ເຊິູ່ງເປັນສ ນທ ູ່ຮູ່ວມກັນສົ້າງຂຶົ້ນໂດຍ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດ ການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ IOM. ພາຍໃນໄລຍະໜຶູ່ງອາທິດ, ຕໍາຫ ວດຈະສໍາພາດກູ່ຽວກັບປະສົບການຖືກ

ຄົ້າມະນຸດຂອງພວກເຂົາ, ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ກູ່ຽວຂອງ (AFESIP, ບົ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ແລະ ສຸພານິມິດ) ຈະສະເໜ  ກູ່ຽວກັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ, ທູ່ານໝໍ

ຈະກວດສຸຂະພາບ ແລະ ສະໜອງການປິູ່ນປົວ ຖົ້າຈໍາເປັນ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ກະຊວງ ຮສສ, IOM ຫ ື ອົງການສຸພານິມິດ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄືນ

ສ ູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ຈະປະເມ ນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ ເພືູ່ອຮູ່ວມກັນວາງແຜນການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ພຽງພໍໃຫົ້ ການ(ກັບຄືນ)

ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ໂດຍຂຶົ້ນກັບໜູ່ວຍງານ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດັູ່ງກູ່າວອາດຈະລວມເຖິງການພັກເຊົາຢ ູ່ໃນ ໜຶູ່ງໃນສ ູ່ສ ນພັກເຊາົໃນທົູ່ວປະເທດ, ການສະໜອງສະພາບແວດລົ້ອມທ ູ່ມ 

ຄວາມປອດໄພ ທ ູ່ມ ການອົບຮົມວຊິາຊ ບ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນກໍລະນ ອືູ່ນ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນລັກສະນະຄົ້າຍຄືກັນ ໄດົ້ສະໜອງໃຫົ້ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ຈາກການຄົ້າມະນຸດຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍູ່ໄດົ້ເຂົົ້າສ ນພັກເຊາົ. ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແມູ່ນສິົ້ນສຸດລົງ ດົ້ວຍການສືບຕໍູ່ຕິດຕາມ ຊ ວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ບົ້ານຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະ ໜຶູ່ງ ຫາ ສາມປ . ຂັົ້ນຕອນຂົ້າງເທິງກໍູ່ຍັງໃຊົ້ກັບກໍລະນ ການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ເຊິູ່ງປະຕິບັດໂດຍສະຫະພັນແມູ່ຍິງລາວ ແລະ 

AFESIP. ທັງສອງສະຖາບັນ ບໍລິຫານໂຄງການສ ນຕົ້ອນຮັບ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພາຍໃນປະເທດ ທ ູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ຄົ້າຍຄືການຊູ່ວຍເຫ ືອຂົ້າງເທິງ. ໃນຂະນະທ ູ່ ຜ ົ້ຊາຍ

ສາມາດຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າ ເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍອາຍາ, ແຕູ່ວູ່າການຊູ່ວຍເຫ ືອທັງໝົດທ ູ່ມ  ແມູ່ນບໍລິການສະເພາະແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ.   

 
ຢ ູ່ ມຽນມາ, ມ ຫ າຍວິທ ການສົູ່ງກັບຄືນພ ມລໍາເນົາ ລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ທ ູ່ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກູ່ການສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບຄືນຈາກປະເທດອືູ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ

ຈາກ ຈ ນ ແລະ ໄທ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທຸກເພດໄວ ມ ສິດໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ໃນພາກປະຕິບັດ

ຕົວຈິງ ການຊູ່ວຍເຫ ືອແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ແມູ່ນຄົບຖົ້ວນກວູ່າການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຊາຍ. ຫ ັງຈາກກັບມາເຖິງປະເທດ, ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກຮັບເຂົົ້າ ໜຶູ່ງໃນຫົ້າສ ນພັກເຊົາ/ຮັບ

ຕົ້ອນ ໃນທົູ່ວປະເທດ ທ ູ່ບໍລິຫານໂດຍ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ເຊິູ່ງອະນຸຍາດໃຫົ້ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍພັກເຊົາໄລຍະສັົ້ນ ກູ່ອນທ ູ່ຈະກັບຄືນສ ູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ການຝຶກອົບຮົມວຊິາ

ຊ ບ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດູ່ວນດົ້ານການແພດ ແລະ ການໃຫົ້ຄໍາປຶກສາຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແມູ່ນໜຶູ່ງໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອຫ າຍດົ້ານທ ູ່ສະໜອງໃຫົ້ໃນໄລຍະດັູ່ງກູ່າວ. ໃນກໍລະນ ພິເສດ, ຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ເປັນເດັກ ທ ູ່ມ ຜົນການປະເມ ນຄອບຄົວບໍູ່ດ  ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫົ້ພັກເຊົາເພືູ່ອໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະຍາວ. ກອງປະຊມຸກູ່ຽວກັບການດໍາເນ ນການສົູ່ງກັບ ແລະ 

ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ເປັນປະທານໂດຍ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ມ ຫ າຍໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງລັດ ແລະ ບໍູ່ສັງກັດລັດເຂົົ້າຮູ່ວມ ຈະຈັດຂຶົ້ນທັນທ ພາຍຫ ັງທ ູ່ຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍເດ ນທາງມາເຖິງ ເພືູ່ອດໍາເນ ນການປະສານງານກັບທຸກອົງການທ ູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນການກະກຽມການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ປະສິດທິພາບ. ໄດົ້ແບູ່ງຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບໃຫົ້ແກູ່ໜູ່ວຍງານທ ູ່ແທດເໝາະ ທ ູ່ລວມມ ການຕິດຕາມ/ປະເມ ນຄອບຄົວໂດຍທັນທ , ການອອກເອກະສານຮັບຮອງສັນຊາດ, ການສໍາພາດການບັງຄັບໃຊົ້ກົດໝາຍ, 

ມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນຂັົ້ນຕອນທາງກົດໝາຍ, ການຂົນສົູ່ງ ແລະ ໄດົ້ແບູ່ງໜົ້າທ ູ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ອົງການສຸພານິມິດ 

ແລະ ອົງການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກ ແມູ່ນໜູ່ວຍງານຫ ັກທ ູ່ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໄລຍະຍາວ ຢ ູ່ ມຽນມາ. ຖົ້າວູ່າຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບຄືນໄປເຂດເຮັດວຽກ

ຂອງອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ອົງການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກ ກໍູ່ຈະມ ການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ຄົບຖົ້ວນ ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ການປະເມ ນຄວາມຕົ້ອງການ, ການຝຶກ

ອົບຮົມວຊິາຊ ບ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານວັດຖຸແລະການສົ້າງລາຍໄດົ້, ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ພົ້ອມທັງການຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນໄລຍະ ໜຶູ່ງຫາ

ສອງປ . ຢ ູ່ເຂດຫູ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ເຂດທ ູ່ເຂົົ້າເຖິງໄດົ້ຍາກຂອງ ມຽນມາ, ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຂອງອົງການ UNICEF ໄດົ້ຮູ່ວມກັນສະເໜ  ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອບາງສູ່ວນໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ, ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ການຊູ່ວຍເຫ ືອເປັນເງິນສົດ, ວັດຖຸ, ແລະ ການຕິດຕາມໄລຍະສັົ້ນກວູ່າ. ນອກຈາກນັົ້ນ, IOM ຍັງສະເໜ 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອເງິນສົດບົນພືົ້ນຖານການປິດຊູ່ອງຫວູ່າງ ໃຫົ້ແກູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ແມູ່ຍິງ ທ ູ່ກັບມາແຕູ່ຕູ່າງປະເທດ. 

ສໍາລັບການຄົ້າມະນຸດພາຍໃນປະເທດ, ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສູ່ວນຫ າຍຖືກໄຈົ້ແຍກໂດຍໜູ່ວຍງານບັງຄັບໃຊົ້ກົດໝາຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່

ສັງຄົມສໍາລັບພວກເຂົາມ ໜົ້ອຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອພຽງໜົ້ອຍດຽວ. ຖົ້າພວກເຂົາລາຍງານປະສົບການ ການຖືກຂ ດຮ ດ

ຂອງພວກເຂົາ ຕໍູ່ສ ນ ຫ ື ໜູ່ວຍງານບັງຄັຍໃຊົ້ກົດໝາຍ, ພວກເຂົາອາດຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອຂະໜາດນົ້ອຍເປັນເງິນສົດ ຫ ື ເຄືູ່ອງຊູ່ວຍເຫ ອື ທ ູ່ສະໜອງໃຫົ້ໂດຍກົມສັງຄົມ

ສົງເຄາະ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການ UNICEF, ແຕູ່ວູ່າ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ຢ ູ່ໃນສະພາບດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນ ບໍູ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການທ ູ່ຄົບຖົ້ວນໄດົ້.  
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ກົມພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດ ການ ຂອງໄທ ປະສານງານກັບຕໍາຫ ວດ, ອົງການສາກົນ ເພືູ່ອການຍົ້າຍຖ ູ່ນຖານ (IOM), ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ 

ເພືູ່ອຮັບຕົ້ອນຄົນໄທທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນເວລາທ ູ່ກັບມາເຖິງປະເທດ ຢ ູ່ທ ູ່ສະໜາມບນິບາງກອກ. ຕໍູ່ຈາກນັົ້ນ, ໄດົ້ມ ການສໍາພາດ ຜ ົ້ຖືກສົູ່ງກັບແຕູ່ລະຄົນ ກູ່ຽວກັບປະສົບການ 

ການຖືກຂ ດຮ ດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ເພືູ່ອລະບຸວູ່າການຊູ່ວຍເຫ ືອຂັົ້ນຕົົ້ນແບບໃດ ມ ຄວາມເໝາະສົມທ ູ່ສຸດໃນຂັົ້ນຕອນນ ົ້. ໄດົ້ສະໜອງການພັກເຊາົຊົູ່ວຄາວ ຢ ູ່ສ ນຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມ ການປົກປົ້ອງ ຈົນກວູ່າການປະສານງານທ ູ່ຈໍາເປັນທັງໝົດ ໃນລະດັບປະເທດຈະສິົ້ນສຸດລົງ ແລະ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຖືກສົູ່ງກັບບົ້ານ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ສໍານັກ

ງານຕົ້ານການຄົ້າແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ຈະເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ຂັົ້ນແຂວງ ເພືູ່ອຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜ ົ້ຖືກສົູ່ງກັບ 

ທາງດົ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ ປະກອບດົ້ວຍ ຂັົ້ນຕອນການປະເມ ນຄວາມຕົ້ອງການ ໂດຍການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ການພິຈາລະນາ ສະພາບເສດຖະກ ດໂດຍລວມໃນຊຸມຊົນ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຜ ົ້ຖືກສົູ່ງກັບເຂົົ້າຮູ່ວມໂຄງການໄລຍະຍາວຂອງສ ນຮບັຕົ້ອນ 

ຢ ູ່ ໜຶູ່ງ ໃນເກົົ້າສ ນ ໃນທົູ່ວປະເທດ (ສ ູ່ສ ນສໍາລັບແມູ່ຍິງ, ສ ູ່ສ ນສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ໜຶູ່ງສ ນສໍາລັບເດັກນົ້ອຍຜ ົ້ຊາຍ) ສໍາລັບໄລຍະສອງ ຫາ ສາມເດືອນ, ເຊິູ່ງມ ຈຸດປະສົູ່ງ ເພືູ່ອສະ

ໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທກັສະ. ຕາມປົກກະຕິການຝຶກອົບຮົມປະກອບດົ້ວຍ ຫ ັກສ ດການປຸງແຕູ່ງອາຫານ ແລະ ເສ ມສວຍ ສໍາລັບແມູ່ຍິງ, ຫ ັກສ ດ 

ຊູ່າງກົນຈັກ ແລະ ຊູ່າງເຕັກນິກ ສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ. ອ ກທາງເລືອກໜຶູ່ງ, ພວກເຂົາສາມາດເລືອກເອົາ ກົນໄກການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ບໍູ່ຕົ້ອງພັກເຊາົຢ ູ່ໃນສ ນ, ເຊິູ່ງກົນໄກດັູ່ງກູ່າວສະໜອງ

ການຝຶກອົບຮມົທ ູ່ຄົ້າຍຄືກັນ, ແຕູ່ວູ່າການຝຶກອົບຮົມບໍູ່ໄດົ້ຈັດຂຶົ້ນຢ ູ່ໃນສ ນ. ຫ ັງຈາກສໍາເລັດຫ ັກສ ດແລົ້ວ, ສໍານັກງານຕົ້ານການຄົ້າແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍ ແລະ ໜູ່ວຍງານລັດ 

ຂັົ້ນແຂວງ ຈະປະສານງານກັບຄ ູ່ຮູ່ວມງານຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ຂັົ້ນບົ້ານ ເພືູ່ອຕິດຕາມ ຜົນສໍາເລັດຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແລະ ເພືູ່ອສະໜອງການແນະນໍາ ແລະ ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອເພ ູ່ມເຕ ມ. ໄລຍະຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນດັູ່ງກູ່າວ ປົກກະຕິແມູ່ນ ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶູ່ງປ . ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງຢ ູ່ໄທ ປົກກະຕິແລົ້ວ ຄ ູ່

ຮູ່ວມງານທ ູ່ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ຢ ູ່ປະເທດປາຍທາງ ຈະແຈົ້ງໃຫົ້ກົມພດັທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດ ການ ຮ ົ້ກູ່ຽວກັບການສົູ່ງກັບ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ພະນັກງານກົມ

ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດ ການ ຮູ່ວມກັບຕໍາຫ ວດ ດໍາເນ ນຂັົ້ນຕອນການໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ຫົ້ອງການກວດຄົນເຂົົ້າເມືອງ. ຖົ້າວູ່າ ຜ ົ້ທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ຖືກ

ໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ພວກເຂົາຈະມ ສິດໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ. ກູ່ຽວກັບການ ສົູ່ງຄືນພ ມລໍາເນົາ ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງຄົນຕູ່າງດົ້າວທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ຈາກການຄົ້າມະນຸດ, ໄທ ສຸມໃສູ່ການຮູ່ວມມືກັບສາກົນ ສໍາລັບການສົູ່ງຄືນພ ມລໍາເນົາທ ູ່ປອດໄພ ໂດຍຜູ່ານ ກົນໄກລະຫວູ່າງລັດຖະບານ ທ ູ່ມ ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນ ນ

ງານ ທ ູ່ປະຕິບັດຕາມວິທ ການທ ູ່ຖືເອົາຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍເປັນສໍາຄັນ ເພືູ່ອແນໃສູ່ປົກປົ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. 

 

 

ຢ ູ່ຫວຽດນາມ, ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດ ການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ມ ໜົ້າທ ູ່ຮັບຜິດຊອບລວມ ກູ່ຽວກັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ຈາກການຄົ້າມະນຸດ. ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດແຫູ່ງຊາດສະບັບໃໝູ່ ຮັບຮ ົ້ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ແມູ່ຍິງ, ເຖິງແນວໃດກໍູ່ຕາມ ຜ ົ້ຊາຍສູ່ວນຫ າຍ ບໍູ່ໄດົ້ຮັບການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ຍົ້ອນວູ່າຂາດໂຄງການສະເພາະ ແລະ ທ ູ່ແທດເໝາະ ລວມທັງບໍູ່ມ ສ ນສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄົນຫວຽດນາມ ທ ູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ຢ ູ່ປະເທດໃກົ້ຄຽງເຊັູ່ນ ກໍາປ ເຈຍ, 

ສປປ ລາວ ແລະ ຈ ນ ຈະຖືກສົູ່ງກັບຢູ່າງເປັນທາງການໂດຍຜູ່ານດູ່ານ. ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກສົູ່ງກັບ ຈາກປະເທດທ ູ່ຢ ູ່ໄກ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ, ຄະນະທາງການທ ດ

ຂອງປະເທດ ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກັບຄືນບົ້ານດົ້ວຍການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກ IOM ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດທ ກູ່ຽວຂົ້ອງ. ໃນບາງເຂດ ການກັບຄືນອາດຈະ

ຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈາກໜູ່ວຍປົ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫ  ື ການຮັບຕົ້ອນໄລຍະສັົ້ນ, ເຊິູ່ງດໍາເນ ນການໂດຍ ກອງບັນຊາການປົ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ 

ສະຫວັດດ ການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບການຮັບຕົ້ອນໄລຍະສັົ້ນ ແມູ່ນມ ສ ນໃນລັກສະນະດັູ່ງກູ່າວສາມແຫູ່ງໃນທົູ່ວປະເທດ, ສອງແຫູ່ງຢ ູ່ພາກເໜືອ ສໍາລັບຜ ົ້

ຖືກສົູ່ງກັບຈາກ ຈ ນ ແລະ ໜຶູ່ງແຫູ່ງຢ ູ່ພາກໃຕົ້ ສໍາລັບການສົູ່ງກັບຈາກ ກໍາປ ເຈຍ, ເຊິູ່ງສະໜອງບູ່ອນພັກເຊາົ, ສິູ່ງຈໍາເປັນພືົ້ນຖານ, ການດ ແລສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຫົ້ຄາໍປຶກສາ

ຂັົ້ນຕົົ້ນ ໃນໄລຍະເວລາສ ງສຸດ 15 ວັນ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສາມາດຊອກຫາການຊູ່ວຍເຫ ືອຕືູ່ມ ຈາກ ໜຶູ່ງ ໃນ ຫົ້າສ ນ ທ ູ່ໃຫົ້ຄວາມສະດວກໄລຍະຍາວ, ເຊິູ່ງບໍລິຫານ

ໂດຍ ໜູ່ວຍງານທົ້ອງຖິູ່ນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ດົ້ວຍການສະໜັບສະໜ ນດົ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ. ບັນດາສະຖາບັນ

ດັູ່ງກູ່າວເຫ ົູ່ານ ົ້ ມ ໜົ້າທ ູ່ຫ າຍກວູ່າສ ນຮັບຕົ້ອນທ ູ່ກູ່າວຂົ້າງເທິງ, ແຕູ່ວູ່າມັນສົ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ມ ພ ູ່ນົ້ອງຢ ູ່ຂອບເຂດໃກົ້ຄຽງ. ການບໍລິການກວມເອົາ ການ

ສຶກສາໃນຫ ກັສ ດ, ການຝຶກອົບຮມົວິຊາຊ ບ, ການຊູ່ວຍເຫ ອືດົ້ານກົດໝາຍ, ການດ ແລສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຫົ້ຄາໍປຶກສາ, ເຊິູ່ງຂຶົ້ນກັບຜົນຂອງການປະເມ ນຄວາມຕົ້ອງການ 

ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜ ົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ. ການພັກເຊົາແມູ່ນບໍູ່ມ ການກໍານົດໄລຍະເວລາໄວົ້ລູ່ວງໜົ້າ ແລະ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສາມາດອາໃສຢ ູ່

ຈົນຮອດສອງປ , ຫ ັງຈາກນັົ້ນຈະສະໜອງການຕິດຕາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ແຕູ່ລະຄົນໂດຍບໍູ່ມ ຂັົ້ນຕອນທ ູ່ເປັນມາດຖານ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຍັງສາມາດເລືອກເອົາການຊູ່ວຍເຫ ອືທ ູ່ບໍູ່ຕົ້ອງ

ພັກເຊົາຢ ູ່ໃນສ ນ ໂດຍຜູ່ານຫົ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດ ການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນ ສໍາລັບໄລຍະເວລາ ຫົກເດືອນ, ເຊູ່ັນ ການຝຶກອົບຮົມວຊິາຊ ບ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຊອກບູ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ກ ົ້ຢືມເງິນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດສະບັບໃໝູ່ ຍັງອະນຸຍາດໃຫົ້ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງຫ າຍຄົນ ລາຍງານການ

ຖືກຂ ດຮ ດຂອງຕົນຕໍູ່ໜູ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ເພືູ່ອຮັບເອົາສະຖານະພາບການເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢູ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດົ້ຮັບສິດຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່

ຕາມ ຂັົ້ນຕອນດັູ່ງກູ່າວນ ົ້ບໍູ່ສາມາດໃຫົ້ຫ ກັຖານພຽງພໍສາໍລັບການໄຈົ້ແຍກ ຢ ູ່ສະເໝ , ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ທ ູ່ບໍູ່ໄດົ້ຮັບສິດມ ພຽງທາງເລືອກດຽວ ຄືການຊອກຫາການຊູ່ວຍເຫ ອື ຢ ູ່ສ ນ

ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະຍາວທ ູ່ເຮັດໜົ້າທ ູ່ຫ າຍດົ້ານ.  
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ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານເສດຖະກດິໃນການ(ກັບ

ຄືນ)ເຂົົ້າສ ສັງຄົມ ຢ ູ່ ມຽນມາ, 2011. 
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ບັນຫາທ  1.  ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ 

 

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດສາມາດຕົກຢ ູ່ໃນໜຶູ່ງ ໃນຈໍານວນສອງກໍລະນ  - 

ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແລະ ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ແມູ່ນຜ ົ້ທ ູ່ໄດົ້ຮັບສະ 

ຖານະພາບເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຈາກເຈົົ້າໜົ້າທ ູ່ ທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ທ ູ່ມ 

ສິດອໍານາດ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທັງໝົດທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການປົກປົ້ອງຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ - ເຊິູ່ງອາດຈະເປັນສູ່ວນ

ຫ າຍຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທົູ່ວໂລກ - ອາດຈະຢ ູ່ໃນສະພາບແວດລົ້ອມທ ູ່ມ ອັນຕະ 

ລາຍ ຫ ື ອາດຈະອອກຈາກສະພາບແວດລົ້ອມທ ູ່ມ ອັນຕະລາຍ, ແຕູ່ວູ່າບໍູ່ໄດົ້ຖືກໄຈົ້

ແຍກວູ່າເປັນບຸກຄົນທ ູ່ມ ສິດພິເສດ ທ ູ່ຕົ້ອງໄດົ້ຮັບການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ 

ໃນຖານະທ ູ່ເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຂອງອາດສະຍາກໍາ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ທ ູ່ບໍູ່ຖືກໄຈົ້

ແຍກ, ໂດຍສະເພາະຜ ົ້ທ ູ່ຖືກຄົ້າມະນຸດໄປຕູ່າງປະເທດ, ແມູ່ນມ ຄວາມສູ່ຽງພິເສດ 

ຍົ້ອນວູ່າ ພວກເຂົາອາດຈະກາຍເປັນແຮງງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍຜິດກົດໝາຍ ຫ ື ເປັນຜ ົ້ຂາຍ

ບໍລິການທາງເພດແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ຕົກຢ ູ່ໃຕົ້ອໍານາດ ຂອງການເຮັດຜິດກົດ    

ໝາຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ຄວາມຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງພວກເຂົາສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນ

ບໍູ່ຖືກຮັບຮ ົ້ ແລະ ບໍູ່ຖືກເອົາໃຈໃສູ່. ໃນລະຫວູ່າງກອງປະຊຸມພົບປະຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ

ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນປະເທດຕົົ້ນທາງ, ເຊັູ່ນ: ກໍາ

ປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ, ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກ ໃນການຕິດຕາມ

ຫາ ‘ຜ ົ້ສ ນຫາຍ’ ທ ູ່ອາດຈະບໍູ່ໄດົ້ຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະ 

ນຸດ ຢ ູ່ຕູ່າງປະເທດ, ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍໃນການໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ໃນບັນດາຜ ົ້

ທ ູ່ຖືກສົູ່ງກັບປະເທດ ແລະ ຜ ົ້ທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ. ຜ ົ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ ຢ ູ່

ຫວຽດນາມ ຮັບຮ ົ້ວູ່າ ຢ ູ່ຫວຽດນາມ ສູ່ວນຫ າຍມັກຈະເປັນ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ ‘ກັບຄືນ

ດົ້ວຍຕົນເອງ’ ທ ູ່ມ ຂໍົ້ມ ນໜົ້ອຍກູ່ຽວກັບການ ເຂົົ້າເຖິງສິດ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ມ  

ບັນຫາສໍາຄນັຂອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ລະບໂຸດຍຜ ົ້ໃຫົ້ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ 

ໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດ ຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ ອອກແບບ ບັດໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ

ແບບໄວ ເພືູ່ອໃຫົ້ພະນັກງານແນວໜົ້າທ ູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ເຊິູ່ງເປັນຜ ົ້ທ ູ່ອາດຈະພົບ

ກັບຜ ົ້ທ ູ່ອາດຈະເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃຊົ້ໃນການໄຈົ້ແຍກ. 
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ໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ທ ູ່ມ ຢ ູ່ໃນກົດໝາຍ ແລະ ແມູ່ນກະທັົ້ງ ອາດຈະບໍູ່ຮ ົ້ວູ່າພວກ

ເຂົາເອງເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.   

 

ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຢ ູ່ໃນປະເທດທ ູ່ ຖືວູ່າເປັນປະເທດປາຍທາງຢ ູ່ສະເໝ , ເຊັູ່ນ ໄທ, ຮັບ

ຮ ົ້ກູ່ຽວກັບສິູ່ງທົ້າທາຍ ທ ູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ໃນການໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະ 

ນຸດ ທ ູ່ມ ຄວາມຢົ້ານທ ູ່ຈະກົ້າວຂາອອກມາເພືູ່ອຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈາກເຈົົ້າໜົ້າທ ູ່ລັດ 

ຖະບານ, ຫ ື ບໍູ່ຮ ົ້ວູ່າຈະລາຍງານກໍລະນ  ຫ ື ຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອແບບໃດ. ເກືອບທຸກປະ 

ໃນປະເທດ, ໂດຍລວມຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ຂາດລະບົບ ໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງເປັນ

ອຸປະສັກກ ດຂວາງການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ທ ູ່ຕົ້ອງການ

ຄວາມ ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫົ້ໄດົ້ຫ າຍຂຶົ້ນ. ການໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຍັງມ ຄວາມທົ້າທາຍ

ຕືູ່ມອ ກ ຍົ້ອນວູ່າຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫ າຍຄົນບໍູ່ຮ ົ້ວູ່າ ການຄົ້າມະນຸດແມູ່ນຫຍັງ ຫ ື ບໍູ່ຮ ົ້ວູ່າ

ພວກເຂົາຕົກຢ ູ່ໃນກໍລະນ ຂອງ ‘ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ’ ທ ູ່ມ ສິດໄດົ້ຮັບ

ການປົກປົ້ອງ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຫ ືບໍູ່.  

 

 

ກໍລະນ ສຶກສາ: ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈາກການຄົ້າມະນຸດເພືູ່ອການແຕູ່ງງານ ທ ູ່ບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການກັບຄືນສ ູ່ສັງຄົມດົ້ວຍຕົນເອງ 

 

ນາງ ທ , ແມູ່ຍິງຫວຽດນາມ ອາຍຸ 22 ປ  ທ ູ່ມ ລ ກແລົ້ວ, ໄດົ້ຮັບການສະເໜ ວຽກ ທ ູ່ມ ລາຍໄດົ້ສ ງຢ ູ່ຕູ່າງແຂວງ ຈາກພ ູ່ນົ້ອງຄົນໜຶູ່ງ. ໃນລະຫວູ່າງການເດ ນທາງ, ລາວຖືກວາງຢາ 

ແລະ ພາຍຫ ັງທ ູ່ຮ ົ້ສຶກຕົວ, ລາວພົບວູ່າລາວຖືກຂາຍໃຫົ້ຜ ົ້ຊາຍຄົນຈ ນ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຫົ້າປ  - ປະຈຸບັນມ ລ ກຜ ົ້ທ ສອງ, ລ ກຊາຍອາຍຸສາມປ  - ລາວສາມາດໜ ອອກໄດົ້ດົ້ວຍການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອຂອງຄົນຂົ້າງບົ້ານທ ູ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມ, ເຊິູ່ງເຄ ຍເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມາກູ່ອນ. ແຕູ່ວູ່າ ຄົນຂົ້າງບົ້ານຜ ົ້ນັົ້ນຫ ອກລວງລາວອ ກ ແລະ ຂາຍລ ກຊາຍຂອງລາວ ໃຫົ້ຄົນ

ຈ ນຄົນອືູ່ນ ແລະ ລາວກໍູ່ບໍູ່ພົບລ ກຊາຍອ ກເລ ຍ. ໃນເວລາທ ູ່ຍູ່າງ ຢູ່າງບໍູ່ມ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ ູ່ຈ ນ, ນາງ ທ  ໄດົ້ພົບກັບຊາຍຄົນໜຶູ່ງ ເຊິູ່ງໄດົ້ສະເໜ  ວຽກ ແລະ ທ ູ່ພັກໃຫົ້ລາວ. 

ໃນໄລຍະຕໍູ່ມາ ຜ ົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນ ກໍູ່ ແນະນໍາໃຫົ້ລາວຮ ົ້ຈັກກັບ ແມູ່ຍິງຫວຽດນາມຄົນໜຶູ່ງ ເຊິູ່ງເຄ ຍເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມາກູ່ອນ ແລະ ໄດົ້ຊູ່ວຍສົູ່ງລາວກັບຫວຽດນາມ. ເມືູ່ອລາວ

ກັບມາຮອດບົ້ານຂອງລາວ ພາຍຫ ັງທ ູ່ລາວຈາກໄປຫ າຍກວູ່າສິບປ , ທຸກສິູ່ງທຸກຢູ່າງມ ການປູ່ຽນແປງ; ແມູ່ນແຕູ່ຜົວຂອງລາວ ກໍູ່ໄດົ້ໜ ໄປພົ້ອມກັບລ ກ. ນາງ ທ  ມ ບັນຫາຫ າຍ

ຢູ່າງໃນການປັບຕົວເຂົົ້າກັບບົ້ານເກົູ່າຂອງລາວ; ລາວຂາດຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນ, ສິົ້ນຫວັງ, ແລະ ມ ຄວາມທຸກທໍລະມານດົ້ານຈິດໃຈ. ສິູ່ງທ ູ່ລາວເຮັດໄດົ້ກໍູ່ຄື ຊູ່ວຍວຽກພໍູ່ແມູ່ ທ ູ່ເຖົົ້າ

ແກູ່ຂອງລາວຢ ູ່ໄຮູ່. ພະນັກງານຂອງອົງການທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຮູ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນຂອງລັດ ໄດົ້ມາຢົ້ຽມຢາມ ແລະ ສະໜອງການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ເຊິູ່ງປະກອບດົ້ວຍ ສັດລົ້ຽງ, ປະກັນສຸຂະພາບ, ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການລົ້ຽງສັດ. ອໍານາດການປົກຄອງທົ້ອງຖິູ່ນ ໄດົ້ຊູ່ວຍເຫ ືອ

ລາວກູ່ຽວກັບຂັົ້ນຕອນການຢູ່າຮົ້າງ ແລະ ໃຫົ້ໂອກາດລາວໄດົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມຫ ັກສ ດລົບລົ້າງການກືກໜັງສື. ສິູ່ງສໍາຄັນ ແມູ່ນການເຂົົ້າຮູ່ວມ ກຸູ່ມຊູ່ວຍເຫ ືອຕົນເອງຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍໃນຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ລາວ ກັບມາມ ຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນ ແລະ ມ ຄວາມເຄົາລົບໃນຕົວເອງ. ປະຈຸບັນ ລາວໄດົ້ແຕູ່ງງານໃໝູ່, ມ ລ ກອາຍຸໜຶູ່ງປ  ໜຶູ່ງຄົນ ແລະ ດໍາລົງຊ ວິດ

ຢູ່າງມ ຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວຂອງລາວ ຢ ູ່ໃນບົ້ານຂອງລາວ. 
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ບັນຫາທ  2. ຂາດຄວາມກະຈູ່າງແຈົ້ງກູ່ຽວກັບ ການໃຫົ້ຄໍານິຍາມ ‘ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ຜົນສໍາເລັດ’ 

 

ຜ ົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ສະແດງຄວາມເປັນຫູ່ວງວູ່າ

ຜົນໄດົ້ຮັບດົ້ານສັງຄົມ, ຈິດໃຈ ແລະ ການແພດ ທ ູ່ໄດົ້ປະຕິບັດໃນລະຫວູູ່່າງ ວັນ ຫ ື 

ອາທິດທໍາອິດ ຂອງການດ ແລຊົູ່ວຄາວ ມ ຄວາມສູ່ຽງທ ູ່ຈະສ ນເສຍໄປ ດົ້ວຍການສົູ່ງຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບໄປສ ູ່ສະພາບເງືູ່ອນໄຂເກົູ່າ ທ ູ່ອາດຈະສິູ່ງຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ພວກເຂົາໜ ໄປ

ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ຜ ົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໃຫົ້ຂໍົ້ສັງເກດວູ່າ: “ຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ການບໍູ່ມ ກິດຈະກໍາສົ້າງລາຍໄດົ້ ຢ ູ່ໃນບົ້ານ ອາດຈະ....ຊຸກຍ ົ້ຊາວບົ້ານໃຫົ້ເຄືູ່ອນ

ຍົ້າຍ. ຖົ້າບົ້ານຍັງມ ຄວາມທຸກຍາກຢ ູ່, ພວກເຮົາຄວນສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍກັບຄືນໄປ

ບົ້ານດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນບໍູ່?” ການສົນທະນາດັູ່ງກູ່າວ ໄດົ້ພາໃຫົ້ຜ ົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ ູ່ ສປປ 

ລາວ ແລະ ມຽນມາ ໂຕວາທ ກັນວູ່າ ວິທ ການທ ູ່ມ ປະສິດທິຜົນທ ູ່ສຸດ ຂອງການ(ກັບ

ຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແມູ່ນການສົູ່ງຄືນຊຸມຊົນບົ້ານເກ ດ ຫ ືວູ່າແມູ່ນການເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຢ ູ່

ສະຖານທ ູ່ ທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍສາມາດຊອກເຮັດວຽກທ ູ່ສົ້າງລາຍໄດົ້ ເພືູ່ອຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ (ໃນຂະນະດຽວກັນກໍູ່ຮັບຮ ົ້ວູ່າຈະມ ບັນຫາຫ າຍຢູ່າງເກ ດຂຶົ້ນ

ຈາກວິທ ນ ົ້).   

 

ບັນຫາດົ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ທ ູ່ບໍູ່ສາມາດແກົ້ໄຂໄດົ້ ກໍູ່ຖືກຍົກໃຫົ້ເປັນສິູ່ງທົ້າ

ທາຍຂອງການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ປອດໄພ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍົກຕົວຢູ່າງ 

ເຊັູ່ນ ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂໍົ້ຂັດແຍູ່ງ ຫ ື ການຂົູ່ມເຫັງທາລຸນຢ ູ່ໃນຄອບຄົວ. ນອກຈາກປັດ 

ໃຈທາງດົ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ/ຄອບຄົວແລົ້ວ, ປັດໃຈດົ້ານຄວາມປອດໄພ ກໍູ່

ຍັງເປັນໄພຂົູ່ມຂ ູ່ຕໍູ່ ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ຜົນສໍາເລັດ. ຍົ້ອນວູ່າຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍສູ່ວນຫ າຍບໍູ່ຖືກໄຈົ້ແຍກ, ຜ ົ້ກະທໍາຜິດຢ ູ່ໃນກໍລະນ ຂອງພວກເຂົາຍັງມ ອິດສະຫ ະ

ຢ ູ່ - ລວມທັງ ນາຍໜົ້າ ຫ ື ຫົ້ອງການຕົວແທນ ທ ູ່ມ ການຜ ກມັດກັບຊຸມຊົນບົ້ານເກ ດ. 

ຜ ົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢ ູ່ໄທ ຍົກຕົວຢູ່າງ ກໍລະນ ທ ູ່ນາຍໜົ້າ ທ ູ່ມ ອິດທິພົນຕໍູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງ

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຈະສົູ່ງຜົນສະທົ້ອນທາງລົບ ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ.   

 

ຜ ົ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢ ູ່ ກໍາປ ເຈຍ, ຈ ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດົ້ສົນທະນາກູ່ຽວກັບ ສິູ່ງທົ້າ

ທາຍທົູ່ວໄປທ ູ່ຕັດສິນວູ່າການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຈະສໍາເລັດຜົນຫ ືບໍູ່, ແມູ່ນຍົ້ອນໄລ 

ຍະເວລາທ ູ່ສັົ້ນ ທ ູ່ໂຄງການ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໄດົ້ຮັບງົບປະມານ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ

ແມູ່ນໃຈຄວາມໂດຍລວມໃນທຸກໆປະເທດ, ເຊິູ່ງຕົ້ອງການຢາກຮ ົ້ຜົນໄດົ້ຮັບຂອງຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນ ສອງ ຫ ື ສາມປ  ຫ ັງຈາກຖືກຄົ້າມະນຸດ, ແຕູ່ວູ່າມ ງົບປະມານສໍາ

ລັບການຕິດຕາມ ພຽງແຕູ່ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫ ື ໜຶູ່ງປ . ຫ າຍໆການສົນທະນາ ກໍູ່

ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນສິູ່ງທົ້າທາຍ ໃນການຂາດຄໍານິຍາມ ທ ູ່ເປັນເອກະພາບຢູ່າງຊັດເຈນວູ່າ 

ແມູ່ນຫຍັງທ ູ່ປະກອບເປັນ “ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.” 

 

ກໍລະນ ສຶກສາ: ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກໍາພົ້າພໍູ່ແມູ່ ຕົກເປັນຂົ້າທາດຄືນອ ກ 

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແມູ່ຍິູ່ງສາວ ທ ູ່ກໍາພົ້າພໍູ່ແມູ່ ຖືກສົູ່ງກັບຊຸມຊົນຂອງລາວ ເພືູ່ອອາໃສຢ ູ່ເຮືອນຂອງປົ້າ, ແຕູ່ວູ່າປົ້າຂອງລາວ ກໍູ່ມ ລ ກຫ າຍຄົນ

ແລົ້ວ. ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໄດົ້ຕົກຢ ູ່ໃນສະພາບທ ູ່ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດວຽກ ຮັບໃຊົ້ປົ້າ ແລະ ລ ກຂອງປົ້າ ໃນສະພາບທ ູ່ຄົ້າຍກັບຂົ້າທາດ ເພາະວູ່າ

ຄວາມສູ່ຽງດັູ່ງກູ່າວບໍູ່ໄດົ້ຖືກຄົົ້ນພົບໃນລະຫວູ່າງການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມ ນຄອບຄົວ. 
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ກໍລະນ ສຶກສາ: ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ ູ່ ມຽນມາ ຍົ້ອນການເອົາໃຈໃສູ່ 

ກູ່ຽວກັບສະພາບທົູ່ວໄປຂອງຄອບຄົວ  

 

ນາງ ນ ອາຍຸໄດົ້ 16 ປ  ໃນຕອນທ ູ່ລາວຖືກໝ ູ່ຊັກຊວນໃຫົ້ໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ໄທ. ຢ ູ່ເຂດໃກົ້ຊາຍແດນ ນາຍ

ໜົ້າ ໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາໝັົ້ນສັນຍາກັບພວກເຂົາວູ່າຈະໄດົ້ເຮັດວຽກດ  ມ ລາຍໄດົ້ສ ງ, ແຕູ່ສຸດທົ້າຍໄດົ້ຂາຍພວກເຂົາ

ໃຫົ້ ຮົ້ານຄາຣາໂອເກະ ຢ ູ່ອ ກຟາກໜຶູ່ງຂອງຊາຍແດນ. ໃນຂະນະທ ູ່ໝ ູ່ຂອງລາວສາມາດໜ ອອກໄດົ້ໂດຍ

ໄວ, ນາງ ນ ບໍູ່ສາມາດໜ ໄດົ້ ແລະ ຖືກຂ ດຮ ດທາງເພດ. ພາຍໃນເວລາ ສອງເດືອນລາວຖືກສົູ່ງໄປ ຄາຣາ

ໂອເກະ ຫ າຍແຫູ່ງ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນຖືກຂາຍໃຫົ້ຄົນຄຸມສາວບໍລິການ ເຊິູ່ງໄດົ້ລັກພາລາວເຂົົ້າໄປ ມາເລເຊຍ 

ແລະ ໃຫົ້ເຮັດວຽກຢ ູ່ບູ່ອນຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນສາມປ ລາວຈຶູ່ງສາມາດໜ ອອກໄດົ້, ເມືູ່ອ

ລ ກຄົ້າຄົນໜຶູ່ງໄດົ້ຊືົ້ລາວຈາກເຈົົ້າຂອງບູ່ອນຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຍົ້ອນວູ່າລາວປະ 

ຕິເສດທ ູ່ຈະຢ ູ່ກັບຜ ົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນ, ຜ ົ້ຊາຍຄົນນັົ້ນຈຶູ່ງຂັງລາວໄວົ້ໃນຫົ້ອງນົ້ອຍ ເປັນເວລາສອງເດືອນ. ມືົ້ໜຶູ່ງ 

ຫ ັງຈາກທ ູ່ລາວເຮັດສຽງຮົ້ອງດັງ, ຜ ົ້ທ ູ່ຢ ູ່ ອາພາດເມັນ ຫົ້ອງຖັດໄປເກ ດສົງໃສ ແລະ ໄດົ້ລາຍງານຕໍາຫ ວດ 

ໃຫົ້ມາຊູ່ວຍລາວ. ໂດຍການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກ ເຈົົ້າໜົ້າທ ູ່ຂອງ ມຽນມາ ແລະ ໂຄງການຂອງອົງການ ສປຊ 

ນາງ ນ ຖືກສົູ່ງກັບຄືນສ ູ່ປະເທດຂອງລາວ. ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ອົງການ ສປຊ ໄດົ້ປະສານງານກັບ ອົງການຈັດຕັົ້ງ

ທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໃນການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມ ນຄອບຄົວ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. 

ພະນັກງານ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດໄດົ້ສະໜອງການໃຫົ້ຄໍາປຶກສາ ຢູ່າງລະອຽດເລິກ ເຊິູ່ງໃນໄລຍະ

ສ ູ່ເດືອນ, ແລະ ຫ ັງຈາກນັົ້ນໄດົ້ສືບຕໍູ່ຕິດຕາມການເປັນຢ ູ່ຂອງລາວ ສອງຄັົ້ງຕໍູ່ເດືອນ. ຍົ້ອນວູ່າມັນເປັນ 

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງ ນາງ ນ ທ ູ່ຢາກຊູ່ວຍພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວ ໃນການເຮັດນາ, ອົງການໄດົ້ສະໜອງ ຄວາຍ

ສອງໂຕ ແລະ ລົດໄຖເດ ນຕາມໜຶູ່ງຄັນ ສໍາລັບການເຮັດນາຂອງພວກເຂົາ. ຍົ້ອນເຫດຜົນດັູ່ງກູ່າວ, ຜົນຜະ 

ລິດເຂົົ້າກໍູ່ມ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ເຊິູ່ງເຮັດໃຫົ້ຄອບຄົວສາມາດສົ້າງລາຍໄດົ້ ແລະ ຈົນກະທັົ້ງສາມາດທົ້ອນ

ເງິນໄດົ້. ລາວໄດົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມການ ປະຊຸມຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງຊູ່ວຍໃຫົ້ລາວຮັບຮ ົ້ວູ່າມ ໄວໜຸູ່ມຫ າຍຄົນທ ູ່ມ 

ໂຊກຊະຕາຄົ້າຍຄືກັນກັບລາວ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ ນາງ ນ ຫົ້າວຫັນເຮັດໜົ້າທ ູ່ໂຄສະນາປ ກຈິດສໍາ

ນຶກຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ, ເຊິູ່ງລາວໄດົ້ເຜ ຍແຜູ່ຄວາມຮ ົ້ຂອງລາວກູ່ຽວກັບການຄົ້າມະນຸດ ໃຫົ້ແກູ່ຄົນລຸົ້ນດຽວກັນ 

ແລະ ຜ ົ້ອືູ່ນໆຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນ. ປະຈຸບັນ ນາງ ນ ອາຍຸໄດົ້ 24 ປ  ແລະ ດໍາລົງຊ ວິດຢູ່າງມ ຄວາມສຸກກັບຄອບ 

ຄົວຂອງລາວ. ການຟືົ້ນຟ  ແລະ ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງ ນາງ ນ ແມູ່ນຍົ້ອນວິທ ການເຮັດວຽກຂອງ 

ຜ ົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ໄດົ້ເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ໂດຍເອົາໃຈໃສູ່ສະພາບເສດຖະກິດລວມຂອງ

ຄອບຄົວຂອງລາວ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍູ່ໄດົ້ສົ້າງໃຫົ້ລາວມ ຄວາມເຊືູ່ອໝັົ້ນຕົນເອງ ດົ້ວຍວິທ ການປິູ່ນປົວ 

ສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸູ່ມທ ູ່ແທດເໝາະ. 

 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານເສດຖະກດິທ ູ່ສະໜອງໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ 

ຢ ູ່ ມຽນມາ ມ ຈຸດປະສົງເພືູ່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕົ້ອງການທາງ

ດົ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມໂດຍລວມ ຂອງໝົດທງັຄອບຄົວ. 
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ບັນຫາທ  3. ຂາດການບໍລິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ 

 
ຢ ູ່ໃນຫ າຍປະເທດ ມ ການຮັບຮ ົ້ຢູ່າງກວົ້າງຂວາງວູ່າ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈໍານວນຫ າຍສົມຄວນ 

ແມູ່ນຜ ົ້ຊາຍ ແລະ ຮັບຮ ົ້ວູ່າຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຕົ້ອງການ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ແຕກຕູ່າງຈາກ

ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍຢ ູ່ສະເໝ . ຜ ົ້ຊາຍອາດຈະບໍູ່ເຕັມໃຈ ທ ູ່ຈະຖືກໄຈົ້ແຍກ ວູ່າເປັນ ‘ຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍ’ ແລະ ຮັບເອົາການປົກປົ້ອງ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອ. ເຖິງວູ່າຈະມ ການຮັບຮ ົ້ ສິູ່ງທົ້າທາຍ

ດັູ່ງກູ່າວ ແລະ ເຖິງແມູ່ນວູ່າການຄົ້າມະນຸດ ຫ ື ການບັງຄັບໃຊົ້ແຮງງານຜ ົ້ຊາຍ ຖືກຮັບຮ ົ້ວູ່າເປັນ

ອາດສະຍາກໍາ ຢ ູ່ໃນກົດໝາຍອາຍາ ຫ ື ກົດໝາຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງທຸກປະເທດໃນອະນຸ

ພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງກໍູ່ຕາມ, ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ແທດເໝາະສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ ກໍູ່ຍັງຂາດເຂ ນ. 

ດັູ່ງທ ູ່ໄດົ້ສົນທະນາຢ ູ່ຂົ້າງເທິງ, ຜ ົ້ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດົ້ຖົກຖຽງວູ່າ ສິູ່ງທົ້າທາຍໃນການໄຈົ້

ແຍກຜ ົ້ຊາຍ ທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແມູ່ນເຈົົ້າໜົ້າທ ູ່ ທູ່ ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂາດ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈ ກູ່ຽວກັບສິູ່ງຊ ົ້ບອກກູ່ຽວກັບການຄົ້າແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນ ການແຍກ ຜ ົ້

ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າແຮງງານ ທ ູ່ເປັນຄົນຕູ່າງດົ້າວ ອອກຈາກ ແຮງງານເຄືູ່ອນ

ຍົ້າຍຕູ່າງດົ້າວບໍູ່ມ ເອກະສານ ທ ູ່ບໍູ່ຖືກຂ ດຮ ດ. ສ ນພັກເຊົາ ສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ ໄດົ້ຖືກຕັົ້ງຂຶົ້ນຢູ່າງ

ເປັນທາງການ ຢ ູ່ພຽງແຕູ່ໃນ ໄທ ເທົູ່ານັົ້ນ, ໃນຂະນະທ ູ່ສ ນພັກເຊົາຂອງຈ ນ ເຮັດວຽກກັບທັງ

ແມູ່ຍິງ ແລະ ຜ ົ້ຊາຍ. ສ ນພັກເຊົາຊົູ່ວຄາວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ຮັບຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດບົູ່ມຊົ້ອນໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອເບືົ້ອງຕົົ້ນໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຊາຍ

ທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ແຕູ່ວູ່າບໍູ່ມ ສ ນໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ. ຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ, ຢ ູ່ແຂວງ ເກາະ

ກົງ ມ  ສ ນຮັບຕົ້ອນຊົູ່ວຄາວ ສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ, ສ ນຮັບຕົ້ອນຂອງຫວຽດນາມ ຢ ູ່ຊາຍ

ແດນທາງພາກເໜືອທ ູ່ຕິດກັບຈ ນ ຮັບຮ ົ້ຄວາມຈໍາເປັນທ ູ່ຕົ້ອງ ຂະຫຍາຍການຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫົ້

ກວມເອົາຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຂ ດຮ ດແຮງງານ ແລະ ການຄົ້າມະນຸດ. ຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ 

ມ ການບໍລິການຊູ່ວຍ ເຫ ືອດົ້ານກົດໝາຍ, ດົ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ ສໍາລັບຜ ົ້

ຊາຍ, ໃນຂະນະທ ູ່ ຢ ູ່ ມຽນມາ ແມູ່ນກໍາລັງຢ ູ່ໃນຂັົ້ນຕອນການປຶກສາຫາລື ເພືູ່ອວາງແຜນ 

ຂະຫຍາຍການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ສະເພາະບຸກຄົນ ສໍາລັບຜ ົ້ຊາຍທ ູ່ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ. 

 

ກໍລະນ ສຶກສາ: ຜ ົ້ຊາຍກໍາປ ເຈຍ ເລ ູ່ມຊ ວິດໃໝູ່ດົ້ວຍທັກສະໃໝູ່ ແລະ ຮົ້ານຕັດຜົມຂະໜາດນົ້ອຍ 

 

ລຮ ອາຍຸໄດົ້ 23 ປ  ໃນຕອນທ ູ່ລາວອອກຈາກບົ້ານໄປພົ້ອມກັບຜ ົ້ອືູ່ນໆ ອ ກເຈັດຄົນ ເພືູ່ອໄປຊອກວຽກເຮັດຢ ູ່ໄທ. ທໍາອິດລາວໄດົ້ວຽກຢ ູ່ໄຮູ່ ເຊິູ່ງລາວເຮັດວຽກຢ ູ່ບູ່ອນນັົ້ນໄດົ້ ໜຶູ່ງເດືອນ ຈົນ

ເຖິງຕອນທ ູ່ ຄ ູ່ຮູ່ວມງານຂອງລາວໄດົ້ມາຊັກຊວນລາວ ເພືູ່ອໄປຊອກວຽກທ ູ່ດ ກວູ່າ ຢ ູ່ບາງກອກ. ສຸດທົ້າຍລາວຖືກຕົວະ ແລະ ຖືກຂາຍລົງເຮືອຫາປາ. ຫ ັງຈາກຢ ູ່ທະເລ ປະມານ ສາມເດືອນ 

ເຊິູ່ງລາວຖືກທາລຸນຊໍົ້າແລົ້ວຊໍົ້າອ ກ, ລຮ ສາມາດໜ ອອກໄດົ້ໃນເວລາທ ູ່ເຮືອເຂົົ້າທຽບທູ່າເຮືອແຫູ່ງໜຶູ່ງຢ ູ່ ມາເລເຊຍ. ແຕູ່ໂຊກບໍູ່ດ , ຫ ັງຈາກທ ູ່ໜ ອອກມາໄດົ້ ລາວຕົກໄປຢ ູ່ໃນເງືົ້ອມມື ຂອງ

ຜ ົ້ຄົ້າມະນຸດ ເຊິູ່ງໄດົ້ຂາຍລາວ ໃຫົ້ກັບສວນຢາງພາລາ. ຫ ັງຈາກທ ູ່ຖືກບັງຄັບໃຫົ້ເຮັດວຽກໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຄູ່າຈົ້າງປະມານ ໜຶູ່ງເດືອນ, ລາວສາມາດໜ ອອກໄດົ້ ແລະ ຖືກຕໍາຫ ວດຈັບ. 

ສະຖານທ ດກໍາປ ເຈຍ, ໂດຍການຊູ່ວຍເຫ ືອຈາກອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງກໍາປ ເຈຍ, ສາມາດຈັດການສົູ່ງລາວກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫ ັງຖືກກັກຂັງໄດົ້ຫ າຍກວູ່າຫົກເດືອນ. ຫ ັງຈາກ

ກັບມາເຖິງປະເທດ ໜູ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໄດົ້ຊູ່ວຍເຫ ືອສົູ່ງລາວກັບຄືນຊຸມຊົນຂອງລາວ, ພົ້ອມກັນນັົ້ນໜູ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ໄດົ້

ຊູ່ວຍເຫ ືອການຝຶກອົບຮົມເປັນຊູ່າງຕັດຜົມ ແລະ ໃຫົ້ທຶນເລ ູ່ມຕົົ້ນ ເພືູ່ອຕັົ້ງຮົ້ານຕັດຜົມ ຢ ູ່ໜົ້າເຮືອນຂອງລາວ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ຮັບປະກັນວຽກທ ູ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍມ ລ ກຄົ້າປະຈໍາ, ເຊິູ່ງສົ້າງ

ລາຍໄດົ້ປະຈໍາວັນ ປະມານ 2.50 ຫາ 5.00 ໂດລາຕໍູ່ມືົ້, ແລະ ເຮັດໃຫົ້ລາວສາມາດໃຫົ້ທຶນການຮຽນແກູ່ນົ້ອງຊາຍຂອງລາວ. ໃນຕອນຄໍູ່າລາວ ສອນເລກ ແລະ ພາສາຂະແມ ໃຫົ້ເດັກນົ້ອຍ

ຢ ູ່ພາຍໃນບົ້ານ. ແຜນຫ ົ້າສຸດທ ູ່ລາວວາງໄວົ້ ແມູ່ນຢືມເງິນຈາກກອງທຶນວ ເຊິນ, ເຊິູ່ງເປັນໂຄງການກອງທຶນຂະໜາດນົ້ອຍ ຂອງອົງການສຸພານິມິດ, ເພືູ່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໂດຍຈະເປ ດ

ຮົ້ານຂາຍເຄືູ່ອງຍູ່ອຍ ແລະ ຂາຍນໍົ້າມັນ. ປະຈຸບັນ ລຮ ໄດົ້ກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃນຊຸມຊົນຮຽບຮົ້ອຍແລົ້ວ; ລາວມ ໝ ູ່ຫ າຍຄົນ, ແລະ ຄົນເຮືອນໃກົ້ຄຽງ ພົວພັນກັບລາວທໍາມະດາ ຄືກັບ

ພົວພັນກັບຊາວບົ້ານຜ ົ້ອືູ່ນໆ. ພໍູ່ແມູ່ຂອງລາວມ ຄວາມພາກພ ມໃຈ ທ ູ່ລາວສາມາດຜູ່ານຜູ່າ ປະສົບການທ ູ່ບໍູ່ດ ນັົ້ນໄດົ້ ແລະ ດ ໃຈກັບຄວາມສາມາດຂອງລາວ ໃນການສະໜັບສະໜ ນນົ້ອງ

ຊາຍຂອງລາວ. ປະຈຸບັນລາວກໍາລັງມ ຄວາມຮັກ ແລະ ວາງແຜນຈະແຕູ່ງງານໃນໄວໆນ ົ້.    
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ບັນຫາທ  4. ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທ ູ່ກໍາລັງຕອບສະໜອງ, ເຊິູ່ງລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ, ບໍູ່ສອດຄູ່ອງກັບ 

ສະພາບແວດລົ້ອມເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງພ ມລໍາເນົາ ທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະຖືກສົູ່ງໄປຢ ູ່ 

 

ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຢ ູ່ໃນ ປະເທດໃນ

ອະພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ທໍາມະດາຈະຈັດ ຢ ູ່ໃນສ ນ ແລະ ຈະມ ຫ ັກສ ດການຝຶກ

ອົບຮົມທ ູ່ໄດົ້ຕັົ້ງມາດຖານແນູ່ນອນໄວົ້, ເຊັູ່ນ ຕັດຫຍິບ, ຕໍູ່າຫ ກ, ແຕູ່ງຊົງຜົມ ຫ ື ປຸງ

ແຕູ່ງອາຫານ. ໂດຍການດໍາເນ ນງານຈະແນໃສູ່ກຸູ່ມຄົນສະເພາະ ເຊັູ່ນ ເດັກນົ້ອຍຍິງທ ູ່

ອາຍຸ ບໍູ່ທັນບັນຫ ຸດນິຕິພາວະ, ການບໍລິການດັູ່ງກູ່າວນ ົ້ ແມູ່ນບໍູ່ແທດເໝາະກັບຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍຫ າຍຄົນ ທ ູ່ບໍູ່ຢ ູ່ໃນມາດຖານດັູ່ງກູ່າວ. ຕາມປົກກະຕິ ຫ ັກສ ດຈະໃຊົ້ເວລາ 

ສາມ ຫາ ຫົກເດືອນ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ຜ ົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດຈະຖືກສົູ່ງກັບຊຸມຊົນ, ສູ່ວນ

ຫ າຍແມູ່ນພົ້ອມກັບການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານເສດຖະກິດ ທ ູ່ປະກອບດົ້ວຍເຄືູ່ອງມື ທ ູ່ກູ່ຽວ 

ຂົ້ອງ ແລະ ທຶນ ສໍາລັບເລ ູ່ມຕົົ້ນທຸລະກິດ ອ ງຕາມວິຊາຊ ບທ ູ່ຮຽນມາໃໝູ່. ສໍາລັບວຽກ

ທ ູ່ບໍູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບການເລ ູ່ມຕົົ້ນທຸລະກິດຂະໜາດນົ້ອຍ, ຈະມ ການສະໜອງ ການຝຶກ

ງານໄລຍະສັົ້ນ ແລະ ຊອກວຽກເຮັດໃຫົ້ ແຕູ່ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນບໍູ່ມ . 

ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໃນທົູ່ວອະນຸພາກພືົ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍົ້າຂອງ ໄດົ້

ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ມ ໜົ້ອຍກໍລະນ ໄດົ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍທ ູ່ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານ

ເສດຖະກິດ ແລະ ວິຊາຊ ບ ໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຜ ົ້ໄດົ້ຮັບປະໂຫຍດສາມາດດໍາລົງຊ ວິດແບບມ 

ຄວາມໝັົ້ນຄົງ ເນືູ່ອງຈາກໝາກຜົນຂອງການຊູ່ວຍເຫ ືອດັູ່ງກູ່າວ. ຜ ົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມໂຄງ 

ການຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ ອະທິບາຍວູ່າ ສູ່ວນຫ າຍການຝຶກອົບຮົມບໍູ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມ

ຕົ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ຢ ູ່ໃນເຂດທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ (ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. 

ພວກເຂົາຍັງໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນວູ່າ ບາງເທືູ່ອຜ ົ້ໄດົ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກໍູ່ຍັງຂາດຄວາມຮ ົ້

ພືົ້ນຖານທ ູ່ຈໍາເປັນດົ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາ ເພືູ່ອຮັບເອົາຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມ

ວິຊາຊ ບຢູ່າງມ ຜົນສໍາເລັດ, ເພືູ່ອໃຫົ້ໄດົ້ເຮັດວຽກ ຫ ື ເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນົ້ອຍ. 

ການສົນທະນາຢ ູ່ ຈ ນ ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ, ຍົ້ອນວູ່າອິດສະຫ ະສູ່ວນຕົວຂອງແມູ່ຍິງຢ ູ່

ເຂດຊົນນະບົດ ຖືກຈໍາກັດຢ ູ່ສະເໝ , ດັູ່ງນັົ້ນ ໃນການດໍາລົງຊ ວິດຕົວຈິງ ພວກເຂົາຈຶູ່ງ

ບໍູ່ສາມາດໃຊົ້ປະໂຫຍດຈາກ ວິຊາຊ ບ

ທ ູ່ຮຽນມາໃໝູ່. ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງທູ່ານ

ໜືູ່ງກູ່າວວູ່າ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນພໍູ່ແມູ່ 

ເປັນຄົນຕັດສິນໃຈວູ່າ ຢາກໃຫົ້ລ ກຮຽນ

ວິຊາຊ ບຫຍັງ, ໂດຍບໍູ່ມ ການພິຈາ ລະ

ນາຫ າຍປານໃດ ກູ່ຽວກັບຄວາມສົນ 

ໃຈຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຫ ື  ຄວາມ

ເປັນຈິງຂອງຕະຫ າດ ຢ ູ່ໃນບົ້ານຂອງ

ພວກເຂົາ. ຜ ົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອຢ ູ່ ມຽນ

ມາ ໄດົ້ສົນທະນາວູ່າ ການຝຶກອົບຮົມຢ ູ່

ໃນສ ນ ຄວນສຸມໃສູ່ທັກສະຊ ວິດ, ການສົ້າງແຜນສໍາລັບການດໍາລົງຊ ວິດ, ແລະ 

ຄວາມຮ ົ້ພືົ້ນຖານກູ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແທນທ ູ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊ ບ, ຍົ້ອນໄລຍະ

ການພັກເຊົາຢ ູ່ໃນສ ນ ແມູ່ນສັົ້ນເກ ນໄປ ສໍາລັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ເພືູ່ອຮຽນຮ ົ້ວິຊາຊ ບທ ູ່

ມ ປະໂຫຍດ. 

ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຢູ່າງກວົ້າງຂວາງໃນທົູ່ວກອງປະຊຸມພົບປະວູ່າ ຮ ບແບບ

ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຕົ້ອງມ ການປັບປຸງ ແລະ 

ປູ່ຽນແປງຕືູ່ມອ ກ. ວິທ ປະຕິບັດແບບ ຮ ບການດຽວສໍາລັບທຸກຄົນ ທ ູ່ມ ຄວາມຈໍາກັດ

ດົ້ານເວລາສໍາລັບການພັດທະນາທັກສະ ໄດົ້ພິສ ດໃຫົ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດທ ູ່ມ ຄວາມຈໍາ

ກັດ ໃນການຮັບປະກັນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຢູ່າງສໍາເລັດຜົນ ດົ້ານເສດຖະກິດ

ຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 

“ທັກສະດົ້ານວິຊາຊ ບ ທ ູ່ສະໜອງ

ໃຫົ້ຢ ູ່ໃນສ ນ ຕົ້ອງແທດເໝາະກັບ

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ສະພາບ

ເງືູ່ອນໄຂຂອງຊຸມຊົນ”   

- ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດທ ູ່

ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
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ເດັກນົ້ອຍຍິງ ແລະ ໄວໜຸູ່ມຍິງ ເຂົົ້າຮູ່ວມຫ ັກສ ດ

ຕັດຫຍິບ ຢ ູ່ສ ນພັກເຊົາໄລຍະຍາວ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ໂດຍການເພ ູ່ມການຮູ່ວມມືກັບບໍລິສັດຕູ່າງໆ, ອົງ

ການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ກໍາລັງພະຍາຍາມຊູ່ວຍ 

ເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຊອກວຽກເຮັດ ຫ ັງຈາກສໍາ

ເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ.   

ກໍລະນ ສຶກສາ: ການເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່ສະໜອງໂອກາດທ ູ່ດ ກວູ່າໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

 

ນາງ ປ ຖືກຮັບເຂົົ້າເຮັດວຽກ ໂດຍນາຍໜົ້າຢ ູ່ບົ້ານຂອງລາວ ເພືູ່ອໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ໄທ. ລາວຂົ້າມຊາຍແດນທາງເຮືອ ຮູ່ວມກັບແຮງງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍຄົນລາວ ອ ກຫ າຍຄົນ. ເມືູ່ອແຮງ

ງານເຄືູ່ອນຍົ້າຍ ມາເຖິງບາງກອກ, ພວກເຂົາໄດົ້ຖືກແຍກໃຫົ້ໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຫ າຍບູ່ອນຕູ່າງກັນ. ນາງ ປ ໄດົ້ເຮັດວຽກເປັນແມູ່ບົ້ານ ຂອງຄອບຄົວຄົນໄທຄອບຄົວໜຶູ່ງ. ຍົ້ອນວູ່າ 

ນາຍຈົ້າງບໍູ່ຈູ່າຍເງິນເດືອນໃຫົ້ລາວ, ລາວຈຶູ່ງໄດົ້ຕັດສິນໃຈລາອອກວຽກ ແລະ ໄປເຮັດວຽກກັບຄອບຄົວອືູ່ນທ ູ່ຕົ້ອງການແມູ່ບົ້ານ. ແຕູ່ວູ່າ ສະພາບການເຮັດວຽກ ຮົ້າຍແຮງກວູ່າ

ເກົູ່າ: ລາວບໍູ່ໄດົ້ຮັບເງິນເດືອນອ ກຄືເກົູ່າ ແລະ ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງຖືກທາລຸນ ແລະ ຂົູ່ມເຫງ ທຸກເທືູ່ອ ທ ູ່ເຈົົ້າຂອງເຮືອນບໍູ່ພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກຂອງລາວ. ມືົ້ໜຶູ່ງ ນາງ ປ ຖືກທຸບຕ  

ຢູ່າງໂຫດຮົ້າຍ ຈົນລາວບໍູ່ສາມາດຍິນສຽງໄດົ້ຊັດເຈນ ເປັນເວລາດົນນານ. ຍົ້ອນບໍູ່ສາມາດທົນຕໍູ່ການປະຕິບັດດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ອ ກ, ລາວຈຶູ່ງໜ ຈາກບູ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍງານຕໍາ

ຫ ວດ. ຢ ູ່ໃນການສໍາພາດກັູ່ນຕອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ລາວຖືກໄຈົ້ແຍກວູ່າເປັນຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ແລະ ຫ ັງຈາກນັົ້ນໄດົ້ຖືກສົູ່ງໄປສ ນ ເກຣດຕະການ. ພາຍຫ ັງ

ການສົູ່ງກັບສ ູ່ພ ມລໍາເນົາ ສປປ ລາວ ຢູ່າງເປັນທາງການ, ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດ ການແລະສັງຄົມ ໄດົ້ມອບລາວໃຫົ້ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຢ ູ່ຂັົ້ນ

ຊຸມຊົນ ທ ູ່ສະໜັບສະໜ ນໂດຍອົງການສຸພານິມິດ. ພະນັກງານອົງການ, ໂດຍການປະສານງານກັບພະແນກແຮງງານສະຫວັດດ ການແລະສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ຂັົ້ນ

ເມືອງ, ໄດົ້ດໍາເນ ນການ ປະເມ ນຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ. ຈາກການປະເມ ນພົບວູ່າ ນາງ ປ ສົນໃຈວຽກຕັດຫຍິບ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນ ອົງການກໍູ່ໄດົ້ສະໜອງໂອກາດໃຫົ້ລາວ ໄດົ້

ເຂົົ້າຮັບຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມ ສາມເດືອນ ຢ ູ່ບໍລິສັດແຫູ່ງໜຶູ່ງ ຢ ູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງແຂວງ, ເຊິູ່ງການຊູ່ວຍເຫ ືອປະກອບດົ້ວຍທ ູ່ພັກເຊົາ, ອາຫານ ແລະ ການເດ ນທາງຕະຫ ອດໄລຍະ

ການຝຶກອົບຮົມ. ຫ ັງຈາກສໍາເລັດຫ ັກສ ດ, ອົງການ, ຮູ່ວມກັບ ພະແນກແຮງງານ ສະຫວັດດ ການແລະສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ, ໄດົ້ຊູ່ວຍ ນາງ ປ ໃນການຕໍູ່ລອງກັບເຈົົ້າ

ຂອງ ໂຮງງານກູ່ຽວກັບສັນຍາເຮັດວຽກ. ປະຈຸບັນລາວເຮັດວຽກຢ ູ່ບໍລິສັດ, ໂດຍບໍູ່ຕົ້ອງການ ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອເພ ູ່ມເຕ ມ ຈາກຄ ູ່ຮູ່ວມງານອືູ່ນໆ.  
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ບັນຫາທ  5. ຕົ້ອງສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຊູ່ວຍເຫ ືອດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນເນັົ້ນໃສູ່ດົ້ານມົນທນິ 

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ທ ູ່ຖືກຊູ່ວຍກອບກ ົ້ຊ ວິດ ຈາກສະພາບແວດລົ້ອມການເຮັດ

ວຽກທ ູ່ ທ ູ່ມ ການຂ ດຮ ດຢູ່າງຮຸນແຮງ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນຕົ້ອງການ ການດ ແລດົ້ານສຸຂະພາບຢູ່າງ

ລະອຽດຄົບຖົ້ວນ ທັງທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນຂະນະທ ູ່ບາດແຜທາງດົ້ານຮູ່າງກາຍ 

ສາມາດສັງເກດເຫັນ ແລະ ປິູ່ນປົວໄດົ້, ແຕູ່ວູ່າຜົນກະທົບທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແມູ່ນມ 

ຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກທ ູ່ສຸດ ທ ູ່ຈະກວດພົບ ແລະ ປິູ່ນປົວ, ເຊິູ່ງອາດຈະມ ຜົນສະທົ້ອນຮົ້າຍແຮງສໍາ

ລັບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງພວກເຂົາ. ສິູ່ງທົ້າທາຍສູ່ວນຫ າຍ ແມູ່ນຄວາມຕົ້ອງການ ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອ ທາງດົ້ານຈິດໃຈແລະສັງຄົມ ທ ູ່ເຂັົ້ມແຂງ ຈາກພະນັກງານທ ູ່ໄດົ້ຜູ່ານການຝຶກອົບຮົມ

ຢູ່າງຖືກຕົ້ອງ. ບັນດາຜ ົ້ທ ູ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງຈາກ ກໍາປ ເຈຍ ໄດົ້ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນ ການຂາດເຂ ນ

ໂດຍລວມ ຂອງຈໍານວນສະຖາບັນ ທ ູ່ມ ຄວາມສາມາດສະໜອງການບໍລິການດັູ່ງກູ່າວ, ໂດຍ

ສະເພາະແມູ່ນການບໍລິການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ມ ມົນທິນຮົ້າຍແຮງ. ພວກເຂົາຍັງໄດົ້

ສະເໜ ອ ກວູ່າ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຂ ດຮ ດທາງເພດ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນຕົ້ອງການ ການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອພິເສດ, ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ມ ຢ ູ່ ແມູ່ນບໍູ່ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພືູ່ອຕອບສະໜອງ

ກັບການຊູ່ວຍເຫ ືອສະເພາະແຕູ່ລະກໍລະນ ດັູ່ງກູ່າວ. ບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຈາກໄທ ໄດົ້

ສົນທະນາກູ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸົ້ງຍາກໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອຢູ່າງພຽງພໍໃຫົ້ແກູ່ ຜ ົ້ທ ູ່ມ 

ຄວາມສັບສົນດົ້ານຈິດໃຈ ເຊິູ່ງບາງຄັົ້ງເກ ດຂຶົ້ນຍົ້ອນຜົນຂອງການຄົ້າມະນຸດ. ເຊັູ່ນດຽວກັນ 

ບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກຈ ນ ໄດົ້ພົບເຫັນຊູ່ອງຫວູ່າງ ລະຫວູ່າງຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ ແລະ ຈໍານວນຂອງພະນັກງານທ ູ່ມ ລະດັບ ພົ້ອມທັງການບໍລິການພິເສດ

ສະເພາະແຕູ່ລະກໍລະນ . ຢ ູ່ໃນກອງປະຊຸມພົບປະທ ູ່ໄດົ້ຈັດຂຶົ້ນ, ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດົ້ສົນທະນາ 

ກູ່ຽວກັບການຂາດໂຄງການສ ນພິດເສດສະເພາະ ເພືູ່ອເຮັດວຽກກັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ມ ມົນທິນ

ຮົ້າຍແຮງ ທ ູ່ຢ ູ່ໃນສະພາບແວດລົ້ອມດຽວກັນກັບຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ບໍູ່ມ ບຫາຄືດັູ່ງກູ່າວ.  

ບັນດາຜ ົ້ບໍລິການໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈາກມຽນມາ ມ ຫ າຍຄໍາເຫັນກູ່ຽວກັບການແກົ້ໄຂບັນຫາ

ຄວາມຕົ້ອງການ ເພ ູ່ມຄວາມສາມາດໃນການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ. 

ຄໍາເຫັນທ ໜຶູ່ງ ແມູ່ນການສົູ່ງເສ ມ ການຮຽນຮ ົ້ຈາກການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ໃຫົ້ແກູ່ພະນັກງານຂອງ

ສ ນ, ໂດຍສຸມໃສູ່ທັກສະໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເຊັູ່ນ: ການປະເມ ນຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍ, ການບໍລິຫານຈັດການກໍລະນ  ແລະ ທັກສະໃນການສືູ່ສານ. ອ ກຄວາມເຫັນໜຶູ່ງ

ແມູ່ນ ພິຈາລະນາວິທ ການທ ູ່ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດສາມາດສະເໜ  ກິດຈະກໍາເສ ມ ພົ້ອມ

ທັງສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທາງດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ຢ ູ່

ໃນສ ນຮັບຕົ້ອນຊົູ່ວຄາວ. 

ມ ການຮັບຮ ົ້ຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ ໃນບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງວູ່າ ສິູ່ງເຫ ົູ່ານ ົ້ ແມູ່ນຊູ່ອງຫວູ່າງທ ູ່ສໍາ

ຄັນຂອງການໃຫົ້ການບໍລິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ມັນເປັນອຸປະສັກສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງການ

(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. ດັູ່ງນັົ້ັນ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່

ທົ້ອງຖິູ່ນ ສໍາລັບການປະຕິບັດຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງການດົ້ານສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມທ ູ່ສະລັບ

ຊັບຊົ້ອນ ຄວນເປັນບ ລິມະສິດຕົົ້ນຕໍ ທ ູ່ຈະຕົ້ອງສົູ່ງເສ ມໂດຍການຮູ່ວມມືລະດັບພາກພືົ້ນໂດຍ

ອ ງໃສູ່ບົດຮຽນທ ູ່ຖອດຖອນໄດົ້ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງທ ູ່ໄດົ້ຮັບຜົນດ . 

ການປະຕິບັດທ ູ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຫວັງ: ສະຖາບັນສັງຄມົສົງເຄາະແຫູ່ງຊາດ, 

ກະຊວງສັງຄົມສງົເຄາະ, ນັກຮບົເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຢ ູ່ ກໍາປ ເຈຍ 

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມູ່ນໄດົ້ຖືກກໍານົດໃຫົ້ເປັນຄວາມຈໍາເປັນຕົົ້ນຕໍ 

ສໍາລັບການປັບປຸງການດ ແລສະພາບຈິດໃຈ-ສັງຄົມ ຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຢ ູ່ກໍາປ ເຈຍ.

ເພືູ່ອຕອບສະໜອງສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ, ກະຊວງສັງຄົມສົູ່ງເຄາະ, ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ກໍາ

ລັງສົ້າງ ສະຖາບັນສັງຄົມສົງເຄາະແຫູ່ງຊາດ ເພືູ່ອຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງ

ສັງຄົມສົູ່ງເຄາະ, ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ຜ ົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອອືູ່ນໆ ທ ູ່ມາຈາກ 

ພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ເພືູ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການດ ແລ.

proved quality of care. 

 

ການປະຕິບັດທ ູ່ເຕັມໄປດົ້ວຍຄວາມຫວັງ: ພະນັກງານສ ນ ລົງຢົ້ຽມຢາມ ຊຸມ

ຊົນຢ ູ່ ມຽນມາ 

 

ພະນັກງານ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ສ ນ ຢ ູ່ມຽນມາ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ ເພືູ່ອ

ສົ້າງໂອກາດ ໃຫົ້ພະນັກງານສ ນຮັບຕົ້ອນ ໄດົ້ຮູ່ວມຕິດຕາມພະນັກງານອົງການລົງຢົ້ຽມ 

ຢາມເຮັດວຽກຢ ູ່ພາກສະໜາມ. ຈຸດປະສົງແມູ່ນເພືູ່ອສົ້າງຄວາມເຂົົ້າໃຈຮູ່ວມກັນລະ 

ຫວູ່າງພະນັກງານສ ນ ແລະ ອົງການ ກູ່ຽວກັບສິູ່ງທົ້າທາຍທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍປະເຊ ນ 

ຫ ັງຈາກການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແລະ ຜ ົ້ທ ູ່ໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມ

ກັນແນວໃດເພືູ່ອຊູ່ວຍຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແກົ້ໄຂສິູ່ງທົ້າທາຍດັູ່ງກູ່າວ. 
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ບັນຫາທ  6. ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາເນ ນງານ (SOP) ແມູ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບສົ້າງຄວາມສາມາດໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ປະຕິບັດງານຕົວຈິງ 

ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສງັຄົມຢູ່າງມ ປະສິດທິຜົນ 

ຢ ູ່ໃນອະນຸພາກພືົ້ນແມູ່ນໍົ້າຂອງ, ໜູ່ວຍງານສູ່ວນຫ າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງອົງການຈັດ 

ຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ມ ຄ ູ່ມືສໍາລັບ

ການປົກປົ້ອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ ູ່ຫ າຍປະເທດ ໄດົ້ຊ ົ້ໃຫົ້

ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການ ຂັົ້ນຕອນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ເຄືູ່ອງມືເພືູ່ອອະທິບາຍຢູ່າງຈະແຈົ້ງ 

ໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ມ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຢ ູ່ໃນຂອບເຂດເວລາ ທ ູ່

ສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະ ຄວນມ ການອະທິບາຍທິດທາງ ໃນການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານຢູ່າງ

ລະອຽດ.   

ກູ່ອນການ ສົູ່ງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຈາກປະເທດປາຍທາງ ຄືນສ ູ່ປະເທດ

ພ ມລໍາເນົາ, ໄດົ້ມ ການ ‘ຕິດຕາມ’ ແລະ ‘ປະເມ ນ’ ຄອບຄົວຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນ 

ເພືູ່ອໃຫົ້ຮ ົ້ວູ່າ ຄອບຄົວຕົ້ອງການ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບເອົາຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຄືນ

ຢູ່າງປອດໄພຫ ືບໍູ່. ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂອງກໍາປ ເຈຍ ແລະ ລາວ ຮັບຮ ົ້ເຖິງຄຸນຄູ່າຄວາມສໍາຄັນ

ຂອງການມ  ຄ ູ່ມືການປະຕິບັດ ສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຄອບຄົວ. ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ 

ຈາກ ມຽນມາ ກໍູ່ສະເໜ ວູ່າ ຄ ູ່ມືສໍາລັບການປະເມ ນຄອບຄົວ ຄວນໄດົ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 

ລວມເອົາ ລະບຽບການໃນການປະຕິບັດສໍາລັບກໍລະນ ທ ູ່ ການປະເມ ນຄອບຄົວ ມ ຜົນຮັບ ‘ເປັນ

ທາງລົບ’ (ເຊິູ່ງໝາຍເຖິງ ຄອບຄົວຖືກປະເມ ນວູ່າ ບໍູ່ມ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບເອົາຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍ), ແລະ ເມືູ່ອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍບໍູ່ກັບຄືນບົ້ານເດ ມຂອງພວກເຂົາ.   

ທັງເວລາທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຢ ູ່ສ ນຮັບຕົ້ອນ ແລະ ກັບຄືນປະເທດພ ມລໍາເນົາ, ການປະເມ ນ

ຄວາມຕົ້ອງການ ແມູ່ນໄດົ້ຖືກປະຕິບັດ ເພືູ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫົ້ການສະໜັບສະໜ ນຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້

ຖືກເຄາະຮົ້າຍແຕູ່ລະຄົນໃນການກັບຄືນສ ູ່ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາໃຫົ້ດ ທ ູ່ສຸດ. ບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກ

ຕົວຈິງຈາກ ມຽນມາ ສັງເກດເຫັນວູ່າ ພວກເຂົາອາດຈະສາມາດໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະ

ຮົ້າຍໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໄດົ້ດ ກວູ່າເກົູ່າ, ຖົ້າວູ່າມ ການປັບປຸງຄ ູ່ມືສໍາລັບການປະເມ ນ

ຄວາມຕົ້ອງການຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ເຊິູ່ງລວມທັງການປະເມ ນດົ້ານການແພດ. ຢ ູ່ ຫວຽດ 

ນາມ, ມ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຫ າຍຄົນທ ູ່ ‘ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ,’  ໂດຍປາດສະຈາກການຊູ່ວຍເຫ ືອ

ຈາກລັດຖະບານ ຫ ື ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍອືູ່ນໆ. ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກ

ຫວຽດນາມ ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນທ ູ່ຕົ້ອງມ ແບບຟອມ ໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ສໍາລັບຜ ົ້

ປະຕິບັດໜົ້າທ ູ່ ທ ູ່ອາດຈະເຊ ູ່ນໜົ້າກັບ ຜ ົ້ທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ, ເພືູ່ອວູ່າ ຈະສາມາດຄົົ້ນພົບ 

ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ແລະ 

ໃນການປັບປູ່ຽນເພືູ່ອດໍາລົງຊ ວິດຢ ູ່ຫວຽດນາມ.   

ບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຂອງຫວຽດນາມຍັງໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນເພ ູ່ມເຕ ມຢູ່າງກວົ້າງຂວາງວູ່າ ຄ ູ່ມື

ຂອງຄອມມິດລະດັບພາກພືົ້ນ ສໍາລັບການປົກປົ້ອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ຄວນໄດົ້ຮັບການປັບໃຫົ້

ແທດເໝາະໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ອະທິບາຍໃຫົ້ລະອຽດຂຶົ້ນຕືູ່ມ ເພືູ່ອເຮັດໃຫົ້ສາມາດເຂົົ້າ

ເຖິງ ແລະ ເຂົົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງຫ າຍຂຶົ້ນ ສໍາລັບພະນັກງານທ ູ່ປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ.   

ບັນດາຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງກໍາປ ເຈຍ ໄດົ້ໃຫົ້ຄໍາເຫັນວູ່າຄ ູ່ມື ແລະ ມາດຖານຂັົ້ນຕອນການດໍາ

ເນ ນງານສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຄວນຮັກສາມາດຖານຈັນຍາບັນ, 

ເຊິູ່ງໝາຍຄວາມວູ່າ ຕົ້ອງເຄົາລົບນັບຖືຄວາມລັບຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ບໍູ່ເຮັດໃຫົ້ເກ ດ

ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຕັົ້ງໃຈ. 

ກໍລະນ ສຶກສາ: ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງບໍູ່ໄດົ້ຖືກສົູ່ງຕໍູ່ເພືູ່ອຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຍົ້ອນຂາດການປະສານງານຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ 

 

ແມູ່ຍິງທ ູ່ຖືກເຄາະຮົ້າຍຜ ົ້ໜຶູ່ງ ຖືກຄົ້າມະນຸດຂົ້າມຊາຍແດນເພືູ່ອການຂ ດຮ ດທາງເພດ, ເຊິູ່ງໄດົ້ກັບບົ້ານດົ້ວຍຕົວເອງຫ ັງຈາກລັກໜ ອອກໄດົ້. ເມືູ່ອກັບມາຮອດບົ້ານ, ລາວໄດົ້ຍິນກູ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັົ້ງ

ໜຶູ່ງທ ູ່ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ແລະ ໄດົ້ຕິດຕໍູ່ອົງການດັູ່ງກູ່າວເພືູ່ອຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫ ືອ. ອົງການຈັດຕັົ້ງດັູ່ງກູ່າວໄດົ້ມາ ບົ້ານຂອງລາວ ແລະ ສໍາພາດລາວ, ແລະ ໄດົ້ສະເໜ ການຊູ່ວຍເຫ ືອໃນການກັບ

ຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃຫົ້ແກູ່ລາວ. ແຕູ່ໂຊກບໍູ່ດ , ໃນເວລານັົ້ນອົງການຂາດງົບປະມານ ແລະ ບໍູ່ສາມາດຊູ່ວຍເຫ ືອລາວໃນທັນທ . ອົງການໄດົ້ບອກໃຫົ້ລາວລໍຖົ້າ ຢ ູ່ບົ້ານຂອງລາວປະມານສອງສາມເດືອນ 

ຈົນກວູ່າມ ຄວາມຮັບປະກັນທາງດົ້ານງົບປະມານ, ຫ ັງຈາກນັົ້ນອົງການກໍູ່ໄດົ້ຕິດຕໍູ່ຫາລາວ ແລະ ເລ ູ່ມຊູ່ວຍເຫ ືອລາວໃນການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ໃນໄລຍະລໍຖົ້າໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ, ອົງການບໍູ່ໄດົ້ສົູ່ງລາວ

ຕໍູ່ໃຫົ້ກັບໜູ່ວຍງານ ຫ ື ສະຖາບັນໃດໆ ເພືູ່ອໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ບໍູ່ວູ່າຈະເປັນ ການຊູ່ວຍເຫ ືອໄລຍະສັົ້ນ ຫ ື ການສຸມໃສູ່ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ລາວອາໃສຢ ູ່ບົ້ານກັບຄອບຄົວຂອງລາວເປັນເວລາ

ສາມເດືອນ ໂດຍບໍູ່ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ບໍູ່ຮ ົ້ລະອຽດວູ່າ ເມືູ່ອໃດລາວຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອ. 
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ບັນຫາທ  7. ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ, ລະຫວູ່າງລັດຖະບານກັບອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, 

ແລະ ລະຫວູ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນສໍາລັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ຂອງກໍລະນ  ລະຫວູ່າງປະເທດ 

ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ກັບຄືນສ ູ່ສົງຄົມແມູ່ນໜົ້າທ ູ່ ທ ູ່ສັບສົນ, ເຊິູ່ງຕົ້ອງການ

ການປະຕິບັດໜົ້າທ ູ່ ແລະ ການຮູ່ວມມື ຢູ່າງພົ້ອມພຽງກັນ ຈາກຫ າຍໜູ່ວຍງານທ ູ່ເປັນ

ຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວູ່າງປະເທດຢ ູ່ສະເໝ . ເຖິງແມູ່ນວູ່າໄດົ້ມ 

ການປັບປຸງຢູ່າງຈິງຈັງ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກຂະບວນຄອມມິດ ແລະ ຄ ູ່

ຮູ່ວມປະຕິບັດງານ ແລົ້ວກໍູ່ຕາມ, ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຍັງພົບ

ເຫັນວູ່າ ຂໍົ້ບົກຜູ່ອງໃນການຮູ່ວມມື ແມູ່ນໜຶູ່ງໃນອຸປະສັກຕົົ້ນຕໍ ຂອງຜົນສໍາເລັດໃນ

ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ການສົນທະນາຢ ູ່ ຈ ນ ໄດົ້ຍົກໃຫົ້ເຫັນຄວາມຕົ້ອງການ

ຂັົ້ນຕອນສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ມ ລະບົບ ແລະ ມ ມາດຕະຖານຫ າຍ

ຂຶົ້ນ, ເຊິູ່ງເລ ູ່ມແຕູ່ການຊູ່ວຍຊ ວິດ ຈົນເຖິງ ຂັົ້ນຕອນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ. ການ

ສົນທະນາຢ ູ່ ມຽນມາ ໄດົ້ເນັົ້ນກູ່ຽວກັບຂໍົ້ສະເໜ ທ ູ່ຄົ້າຍຄືກັນ, ລວມທັງຄໍາເຫັນພິເສດ

ສະເພາະສໍາລັບການຮູ່ວມມືຢູ່າງໃກົ້ຊິດ ລະຫວູ່າງ ໜູ່ວຍງານບັງຄັບໃຊົ້ກົດໝາຍ 

ແລະ ໜູ່ວຍງານຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ ໃນລະຫວູ່າງທ ູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍເຂົົ້າຮູ່ວມ

ການດໍາເນ ນການທາງກົດໝາຍ. 

ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ຜ ົ້ເຂົົ້າຮູ່ວມ ໄດົ້ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນ ສໍາລັບການແລກປູ່ຽນ ບົດ 

ຮຽນ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທ ູ່ດ  ລະຫວູ່າງ ບັນດາຜ ົ້ໃຫົ້ການບໍລິການຊູ່ວຍ ເຫ ືອ 

ໃຫົ້ຫ າຍຂຶົ້ນກວູ່າເກົູ່າ, ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ປະສົບການທ ູ່ມ ຄຸນຄູ່າ ມ ປະໂຫຍດແກູ່ຄ ູ່

ຮູ່ວມງານທຸກພາກສູ່ວນທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ. ບັນດາຜ ົ້ໃຫົ້ບໍລິການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຈາກຫວຽດນາມ 

ໄດົ້ຍົກບັນຫາກູ່ຽວກັບການ ແບູ່ງການຊູ່ວຍເຫ ືອທ ູ່ບໍູ່ເທົູູ່່າທຽມກັນໃນທົູ່ວປະເທດ, ເຊິູ່ງ

ມ ຄວາມເປັນຫູ່ວງກູ່ຽວກັບການມ ຊູ່ອງຫວູ່າງຢ ູ່ໃນບາງເຂດ ທ ູ່ເຮັດໃຫົ້ມ ຄວາມຫຍຸົ້ງ 

ຍາກໃນການສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ືອການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ໃຫົ້ແກູ່ຊຸມຊົນທ ູ່ບໍູ່

ໄດົ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ືອດັູ່ງກູ່າວ. ຢ ູ່ ກໍາປ ເຈຍ ໄດົ້ຊ ົ້ໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ການຊັນຊົ້ອນບູ່ອນເຮັດ

ວຽກຂອງພະນັກງານທ ູ່ມ ອັດຕາສູ່ວນສ ງ ຂອງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ ແລະ ຂອງອົງ

ການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ເຮັດໃຫົ້ເກ ດຄວາມຫ ົ້າຊົ້າ ໃນການສືູ່ສານ 

ແລະ ການໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫ ືອ ທ ູ່ຕໍູ່ເນືູ່ອງ.  

ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບການສົນທະນາຂອງ ຈ ນ, ໄດົ້ມ ຂໍົ້ສະເໜ ວູ່າ ບັນດາຜ ົ້ໃຫົ້ການຊູ່ວຍ 

ເຫ ືອໄດົ້ເຮັດວຽກຕາມຂັົ້ນຕອນທ ູ່ ມ ລະບົບ ແລະ ມາດຕະຖານຫ າຍຂຶົ້ນ ເພືູ່ອຈໍາກັດ

ການຂຶົ້ນກັບບຸກຄົນຜ ົ້ດຽວ. ຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງ ຈາກ ໄທ ໄດົ້ເນັົ້ນກູ່ຽວກັບຄວາມທົ້າ

ທາຍທ ູ່ຄົ້າຍຄືກັນ ກູ່ຽວກັບວຽກ ທ ູ່ຕົ້ອງຢຸດສະງັກບໍູ່ມ ກການຕໍູ່ເນືູ່ຶອງເມືູ່ອການຍົ້າຍ

ໜົ້າທ ູ່ຂອງເຈົົ້າໜົ້າທ ູ່ລະດັບວາງນະໂຍບາຍ. 

ມ ການເຫັນດ ເປັນເອກະສັນຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ ທັງຢ ູ່ປະເທດຕົົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ

ວູ່າ ການປະສານງານລະຫວູ່າງຊາດ ໃນທຸກລະດັບຕົ້ອງການ ການປັບປຸງໃຫົ້ຫ າຍ

ຂຶົ້ນ, ເພືູ່ອຮັບປະກັນ ການຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທ ູ່

ມ ປະສິດທິຜົນ ໃນກໍລະນ ການຄົ້າມະນຸດລະຫວູ່າງຊາດ. ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວ ແມູ່ນລວມທັງ

ການຮູ່ວມມື ລະຫວູ່າງໜູ່ວຍງານຂອງລັດ ໃນລະດັບປະເທດ ຕົວຢູ່າງເຊັູ່ນ ໃນການ 

ດໍາເນ ນການພິສ ດສັນຊາດ ແລະ ການຕິດຕາມຫາ ແລະ ປະເມ ນຄອບຄົວ. ສິູ່ງດັູ່ງ 

ກູ່າວແມູ່ນການຊຸກຍ ົ້ ເພືູ່ອໃຫົ້ມ ການຮູ່ວມມືໃນລະດັບ ຄອມມິດໃຫົ້ຫ າຍຂຶົ້ນ, ພົ້ອມ

ທັງການມ ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງອົງການຄ ູ່ຮູ່ວມງານທາງສັງຄົມ; ເຊັູ່ນດຽວກັນການຮຽກຮອົ້ງ

ໃຫົ້ມ ການປະຕິບັດງານຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດຢູ່າງພົ້ອມພຽງ ລະຫວູ່າງ ອົງການຈັດຕັົ້ງ

ຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ແລະ ລະຫວູ່າງພາຍໃນອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່

ບໍູ່ສັງກັດລັດເອງ. 

 



 

 

ກອງປະຊຸມ ເພືູ່ອເປ ດໂຄງການເຄືອຂູ່າຍປົກປົ້ອງ ການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມຂອງຜ ົ້ຖືກ

ເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ໃນ ແຂວງ ຢຸນນານ, ປະເທດຈ ນ ໄດົ້ເປ ດຂຶົ້ນ ໂດຍ 

ຫົ້ອງການ ບໍລິຫານການຊູ່ວຍເຫ ືອ ຂອງ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແຂວງ ຢ ນນານ, ພົ້ອມ

ດົ້ວຍຫົ້ອງການປົ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພະແນກສືບສວນຄະດ  ຂອງ ແຂວງຢ ນນານ ແລະ 

ອົງການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກ. 



 

ຜ ົ້ຖືກເຄາະ ຕັດສິນໃຈເລົູ່າກູ່ຽວກັບເລືູ່ອງຂອງລາວ, ເຊິູ່ງໄດົ້

ສະໜອງຄໍາຕໍານິຕິຊົມກູ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະ 

ບານ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດ ທ ູ່ມ ຜົນສະ 

ທົ້ອນຕໍູ່ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງລາວ, ກໍາປ ເຈຍ, 2012. 



 

ເອກະສານສະບັບນ ົ້ຖືກຮູ່າງຂຶົ້ນເພືູ່ອລັດຖະບານປະເທດຄອມມິດ ໂດຍ UNIAP, ອົງການສຸພານິມິດ, ແລະ ສະຖາບັນ NEXUS, ໂດຍມ ການແປເປັນພາສາຂອງຫົກປະເທດໃນ

ອະນຸພາກພືົ້ນແມູ່ນໍົ້າຂອງ ໂດຍ UNIAP ແລະ ໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນດົ້ານງົບປະມານສໍາລັບການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃນທຸກພາສາ ຈາກອົງການ ສຸພານິມິດ. 

 

ກອງປະຊຸມພົບປະລະດັບຊາດຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງດົ້ານການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ທັງຫົກຄັົ້ງ ແມູ່ນຖືກຈັດຂຶົ້ນໂດຍເປັນສູ່ວນໜຶູ່ງຂອງແນວຄິດລິເລ ູ່ມ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າ

ສ ູ່ສັງຄົມ ໃນທົູ່ວພາກພືົ້ນຂອງຄອມມິດ, ເຊິູ່ງລວມເອົາກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງລະດັບຊາດ ທ ູ່ໄດົ້ທົ້ອນໂຮມເອົາຄວາມຮ ົ້ ແລະ ທັດສະນະຂອງ ຜ ົ້ສະໜອງການ

ຊູ່ວຍເຫ ືອໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ, ແລະ ການສໍາຫ ວດຂອງຄອມມິດ ກູ່ຽວກັບການ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມໃນລະດັບພາກພືົ້ນ ທ ູ່ໄດົ້ທອົ້ນໂຮມເອົາທັດສະນະ ແລະ ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຂອງ

ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດ ຫ າຍກວູ່າ 300 ຄົນ. 

 

ກອງປະຊຸມພົບປະຂອງຜ ົ້ເຮັດວຽກຕົວຈິງລະດັບຊາດ ໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ ບັນດາກະຊວງທ ູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງກັບວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຂອງບັນດາປະເທດຄອມມິດເຊັູ່ນ: 

ກະຊວງ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ຟືົ້ນຟ ນັກຮົບເກົູ່າ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ ຂອງ ກໍາປ ເຈຍ, ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ແລະ ຫົ້ອງການຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດລະຫວູ່າງກະຊວງ ຂອງກະຊວງປົ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບຂອງ ຈ ນ; ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດ ການ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນແມູ່ຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ໜູ່ວຍງານຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດສ ນ

ກາງ ຂອງ ມຽນມາ; ກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຂອງ ໄທ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດ ການຄົນພິການແລະສັງຄົມ ຂອງ ຫວຽດນາມ. 

 

ການສະໜັບສະໜ ນທາງດົ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ ສໍາລັບກອງປະຊຸມພົບປະ ແມູ່ນ ໄດົ້ຮັບຈາກ ອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ໂຄງການເຄືອຂູ່າຍຕົ້ານການຄົ້າມະນຸດຂອງ 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNIAP), ພົ້ອມດົ້ວຍ ອົງການຊູ່ວຍເຫ ືອເດັກ, ອົງການສາກົນ ເພືູ່ອການຍົ້າຍຖ ູ່ນຖານ IOM, ສະຖາບັນ NEXUS, UNICEF, ແລະ ຄ ູ່ຮູ່ວມງານທ ູ່ເປັນ 

ອົງການຈັດຕັົ້ງທ ູ່ບໍູ່ສັງກັດລັດຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປັນຫຍັງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈຶູ່ງປະຕິເສດການຊູ່ວຍເຫ ືອ?  ພວກເຮົາຈະໄຈົ້ແຍກຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໃຫົ້

ຫ າຍຂຶົ້ນໄດົ້ແນວໃດ?  ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍໄດົ້ກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ ໃນສະພາບເງືູ່ອນໄຂເດ ມ ທ ູ່ຊຸກຍ ົ້

ໃຫົ້ພວກເຂົາຕົ້ອງເຄືູ່ອນຍົ້າຍ ເພືູ່ອເລ ູ່ມຕົົ້ນ “ການກັບຄືນເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມທ ູ່ມ ຜົນສໍາເລັດ” ບໍູ່?  ພວກ

ເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງການປະສານງານລະຫວູ່າງ ໜູ່ວຍງານໄດົ້ແນວໃດ ເພືູ່ອສະໜອງການຊູ່ວຍ 

ເຫ ືອທ ູ່ດ ກວູ່າໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍ? ເປັນຫຍັງ ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມສູ່ວນຫ າຍຈຶູ່ງຍັງບໍູ່ສອດ 

ຄູ່ອງກັບຕະຫ າດແຮງງານ ຢ ູ່ບູ່ອນທ ູ່ ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈະ(ກັບຄືນ)ເຂົົ້າສ ູ່ສັງຄົມ? ແບບຢູ່າງທ ູ່ໄດົ້ຮັບ

ຜົນສໍາເລັດ ທ ູ່ແນໃສູ່ການຫ ດຸຜູ່ອນມົນທິນ ຢ ູ່ໃນການ(ກັບຄືນ)ເຂົົູ້່າສ ູ່ສັງຄົມຂອງຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍມ 

ຫຍັງແດູ່? ພວກເຮົາຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ເພືູ່ອສະໜອງການດ ແລທາງດົ້ານຈິດໃຈ - 

ສັງຄົມທ ູ່ມ ຄຸນນະພາບ ໃຫົ້ແກູ່ຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍຈາກການຄົ້າມະນຸດໄດົ້ແນວໃດ? ເຮັດແນວໃດພວກ

ເຮົາຈະເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອຜ ົ້ຖືກເຄາະຮົ້າຍທ ູ່ ‘ກັບຄືນດົ້ວຍຕົນເອງ’ ໃຫົ້ໄດົ້ຫ າຍຂຶົ້ນ? 


