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ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ
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ຄະນະທິມງານຮ່າງມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນສປປ ລາວ
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກ
ຄວາມຮຸນເເຮງ ໃນ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ ຮ່າງໂດຍ: ທ່ານ ໂຣບິນ ມໍເນ ທີ່ປຶກສາສາກົນ.
ກວດກາດ້ານວິຊາການໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສຸວັນ ວໍຣະບຸດ ຫົວໜ້າແຜນງານ ການປ້ອງກັນ ເເລະ ການເເກ້ໄຂຄວາມຮຸນ
ເເຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ທ່ານ ນາງ ວິກຕໍເລຍ ດາຣຕ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນດ້ານການປ້ອງກັນ ເເລະ ການເເກ້ໄຂຄວາມຮຸນ
ເເຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ທ່ານ ນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ນາງ ສຸດາລັກ ພູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ອິນພະພົມ ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ
ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມາລິສາ ແສງດາລາ, ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ
ສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ນາງ ສິລິໄພທູນ ໄຊຍະມົງຄຸນ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍລາວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາດ້ານວິຊາການໂດຍ ທ່ານ
ນາງ ມາຣຽມ ອາ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNFPA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ໂດຍການຊີ້ນໍາຈາກ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງ
ປະທານ (ຜູ້ປະຈໍາການ) ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແລະ
ທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ)
ຄະນະທິມງານວິຊາການ: ທ່ານ ນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະພົມມາ ຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ນາງ ສຸດາລັກ ພູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ອິນພະພົມ ຮອງຫົວໜ້າສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ
ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸກພາພອນ ຜານິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນອົງການຕົວແທນໃນການພັດທະນາ, ການປົກປ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນ ສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA): ແມ່ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນ ສໍາລັບ
ປະຊາກອນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 150 ປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ການເສຍຊີວິດ
ຂອງແມ່ເປັນສູນ, ການບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ເປັນສູນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດເປັນສູນ.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: laos.office@unfpa.org
ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ www.laowomenunion.org.la,
UNFPA ສປປ ລາວ ໄດ້ທີ່: https://lao.unfpa.org/en ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ : https://ncawmc.gov.la
ຮູບພາບ: ອົງການ UNFPA ສປປ ລາວ
ຜູ້ອອກເເບບປື້ມຄູມື: ທ້າວ ທະນຸສອນ ບັນນະວົງ
ສະໜັບສະໜູນການເງິນໂດຍ: KOIKA
ກັນຍາ 2022

ຄໍານໍາ
ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ເເກ້ວບຸນພັນ,

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ຮອງປະທານ (ຜູ້ປະຈໍາການ) ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ
ໃນນາມປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານ (ຜູ້ປະຈໍາການ) ຄະນະກໍາ
ມາ ທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ), ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນ
ຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມແກ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈ
ໃສ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານຕ່າງໆເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ນັບທັງດ້ານແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຮ່ວມມື, ການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີ
ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະ
ນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ,
ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກ ຄັ້ງທີ II.
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ລາວບັນດາເຜົ່າ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາ
ກອນ (UNFPA) ແລະ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຮ່າງ
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່
ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນສປປ ລາວ ຂຶ້ນ. ຊຶ່ງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງສາກົນ ໂດຍສະເພາະຊຸດການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ (Essential Service Packages) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ
ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ, ດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ດ້ານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ດ້ານການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ດ້ານ
ການແພດ, ດ້ານກົດໝາຍ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັບຄືນ
ສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ. ບັນຫາສໍາຄັນ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງຖືສິດ,ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດເປັນໃຈກາງ, ບົນພື້ນຖານຄວາມ
ສະໝັກໃຈ, ການຮັກສາຄວາມລັບ, ການຍິນຍອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ.
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນສປປ ລາວ ເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນ

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ສອດຄ່ອງກັບນິິຕິ
ກໍາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາໝາຍໝັ້ນ
ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງ
ຄົມໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນເວົ້າລວມ,
ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຈັດຕັ້ງທຸກ
ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ອາດຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງເປັນຕົ້ນ ດ້ານ
ເນື້ອໃນ, ໄວຍາກອນ, ການໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ອ່ານ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະ
ຖານການດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ ຈະປະກອບຄໍາເຫັນໃນທາງສ້າງສັນແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ມີການປັບປຸງໃນ
ອານາຄົດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ດີກວ່າເກົ່າ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງ ອົງການ UNFPA ແລະ KOIKA ທີ່ຍາມໃດ
ກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຕະຫຼອດມາ ນັບທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ສປປ ລາວ.

ຄໍານໍາ
ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ

ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຢ່າງຍິ່ງທີ່ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂອງຂະເເໜງສັງຄົມ: ການປົກປ້ອງ ເເລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມເເກ່ເເມ່ຍິງ ເເລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນເເຮງ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ
ຮັບຮອງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້-ນໍາພາຂອງ ສະຫະພັນເເມ່ຍິງລາວ ເເລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂື້ນໂດຍ ອີງໃສ່ຊຸດບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ
ຊຶ່ງເປັນຄູ່ມືທີ່ເປັນຫລັກການທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກສາກົນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 SOPs, ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ UNFPA, ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ESP ທີ່ຈະຖືກເປີດຕົວໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022.
ການບໍລິການສັງຄົມແມ່ນການບໍລິການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນູນສິດທິ, ການບໍລິ
ການທາງສັງຄົມແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍການບໍລິການຫລາຍຢ່າງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສິດທິ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ. ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີ
ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສາຍດ່ວນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ໃຫ້ທີ່ພັກທີ່ປອດໄພ, ການຝຶກອົບ
ຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະຕິບັດແນະນໍາວ່າຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີ່ສະຫນອງໃຫ້
ເເລະ ວິທີການສະຫນອງການບໍລິການມີຜົນຫຼາຍ ຕໍ່ຜູ້ຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນການເລືອກໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ປະສິດ
ຕິພາບຂອງການບໍລິການສໍາລັບພວກເຂົາ.
ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງຄໍາໝາຍໝັ້ນສັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDGs. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກ
ການຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ ຍິງ (CEDAW), ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ແລະ ICPD 25. ມາດຕະຖານການດໍາ
ເນີນງານ (SOP) ນີ້ຍັງໄດ້ຕອບສະໜອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບູ
ລິມະສິດ ຂອງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) (EVAW NAP).
ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານຂະເເໜງສັງຄົມນີ້ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຊອກຫາຄວາມ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການດ້ານສັງຄົມທີ່ໄດ້ຮັບ ການຝຶກ ອົບຮົມຢ່າງເປັນມືອາຊີບ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈ ສູນກາງສະຫະພັນເເມ່ຍິງລາວ
ເເລະ ອົງການ KOICA ສໍາລັບການສ້າງ ຕັ້ງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນ ສປປ ລາວ
ເເລະ ຫວັງວ່າຈະເຫັນຜົນຕອບຮັບທີ່ດິຂອງວຽກງານນີ້ ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນໆໜື່ງ.

ສາລະບານ
ພາກທີ 1 ພາກສະເໜີ

3
3
4

ພາກທີ 2 ຄໍາສັບ ແລະ ນິຍາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ຍິງ ເເລະ ເດັກຍິງ
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5
5
6
6
6
7
7
7
7
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ພາກທີ 3
1

ຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (SOP)

ນິຍາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
1.1 ອະທິບາຍຄໍາສັບ
1.2 ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຮູບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
2.1 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
2.2 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ
ປະເພດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
3.1 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ
3.2 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈ
3.3 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
3.4 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ
ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຫຼັກການ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນ
ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມທັງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
10

ຫຼັກການຂອງການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ
10
1.1 ຫຼັກການມະນຸດສະທໍາ
10
1.2 ຫຼັກການສະເໝີພາບ
10
1.3 ຫຼັກການຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ
10
1.4 ຫຼັກການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
11
1.5 ຫຼັກການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
11
1.6 ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ
11
1.7 ຫຼັກການປະສານງານ
11
1.8 ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ
12
2
ຄຸນ ລັ ກສະນະທົ ່ ວໄປຂອງການປົ ກ ປ້ ອ ງ, ການບໍ ລິ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ທີ່ ຈ ໍ າ ເປັ ນ ດ້ າ ນສັ ງ ຄົ ມຕໍ ່ ຜ ູ ້ ຖືກ ເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ
12
2.1 ຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການ
12
2.2 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
12
2.3 ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການປັບຕົວຂອງການບໍລິການ
12
2.4 ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືເປັນບູລິມະສິດ
12
2.5 ຄວາມຍິນຍອມ (ການເຫັນດີ) ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
13

1

2.6

ການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ,
13
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
13
2.7 ການເກັບກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນ
13
2.8 ການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່
14
3
ການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ພາກທີ 4

ການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
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15
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ພາກທີ 5

ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ

27
27
27
28
28
29

ເອກະສານຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ

30

1

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເບື້ອງຕົ້ນ
1.1. ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ
1.2 ຜູ້ມີສິດແຈ້ງຄວາມ
1.3 ຜູ້ມີສິດຮັບການແຈ້ງຄວາມ
2 ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
2.1 ດ້ານສັງຄົມສັງເຄາະ
2.2 ດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
2.3 ດ້ານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
2.4 ດ້ານການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ
2.5 ດ້ານການແພດ
2.6 ດ້ານກົດໝາຍ
2.7 ດ້ານເສດຖະກິດ
2.8 ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
2.9 ດ້ານການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ

1

ພາກທີ 6

ການປະສານງານກ່ອນການສົ່ງຕໍ່
1.1 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
1.2 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
1.3 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ
1.4 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການສຶກສາຮໍ�າຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ

ເອກະສານຄັດຕິດ

31

2

ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

ເພືອ
່ ຮັບປະກັນກ່ຽວກັບວຽກງານມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງ
ດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຖືກຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຈຶ່ງໄດ້ແນະນໍາ ດັ່ງນີ້:

ພາກທີ

1

ພາກສະເໜີ

1. ຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ່ນການລະເມີດສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ຄວາມຮຸນ
ແຮງດັ່ງກ່າວສາມາດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນສັງຄົມ, ໄດ້ທຸກເວລາ, ສະຖານທີ່, ຊັ້ນຄົນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ຜິວພັນ, ຊົນເຜົ່າ
ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼື ລະດັບການສຶກສາ. ຜົນກະທົບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ສຸຂະພາບ ແລະ ທາງເພດ, ເສດຖະກິດ ຫຼື ມີຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເພາະເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ອີງຕາມການທົບທວນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ໃນປີ 2013 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ 35% ຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫຼື ທາງເພດໂດຍຄູ່ຮັກ ຫຼື
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ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍບຸກຄົນອື່ນ, ໂດຍທົ່ວໄປ 1 ໃນ 5 ຂອງເດັກຍິງແມ່ນຖືກທາລຸນໃນໄວເດັກ ແຕ່ໃນ
ບາງປະເທດອາດສູງກວ່າ 1 ໃນ 3 ຂອງເດັກ.2
ໃນ ສປປ ລາວ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດປີ 2014
ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ເຫັນວ່າມີ 11.6% ຂອງແມ່ຍິງຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ (ທາລຸນ) ຈາກຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກ, ມີ 26.2% ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ (ອາລົມ), ມີ 7.2%
ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ມີ 12.9% ຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ກໍຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດຕໍ່ແມ່ຍິງກວມເອົາ 15.3% ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 4.2% ທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມ
3

ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມີ 5.3% ແມ່ນເດັກຍິງ ອາຍຸ 15 ປີ ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໂດຍຜູ້ອື່ນ.

ຄວາມຮຸນແຮງໃນໄວເດັກຍັງເປັນຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂື້ນທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ. ການສໍາຫຼວດຕົວບອກຊີ້
ສັງຄົມໃນປະເທດລາວປີ 2017 II (LSIS II) ພົບວ່າ 69% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ອາຍຸ 1-14 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸກຮານ
ທາງດ້ານຈິດໃຈ ຫຼື ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຮູບເເບບໃນ 1 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ການສໍາຫຼວດຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ (2014) ເປີດເຜີຍວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ແມ່ນຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງ
ທີ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. 75% ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກ
ຊາຍ ອາຍຸ 13 ຫາ 17 ປີ ທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດລາຍງານວ່າ ເຫດການຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງພວກເຂົາເກີດຂຶ້ນເມື່ອ
ພວກເຂົາມີອາຍຸ 13 ປີ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ. ເດັກນ້ອຍຍັງບໍ່ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢູ່ໃສ: ເດັກຍິງ
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ອົງການອະນາໄມໂລກ, ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ເອົາມາຈາກ http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en
ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (2015) ການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ປີ
2014. ວຽງຈັນ.
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

ພຽງແຕ່ 5.2% ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າພວກເຂົາຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ບໍ່ມີເດັກ
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ຍິງຄົນໃດລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການປ້ອງກັນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ຖືເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ປີ 2004, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014, ແຜນ
ດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໄລຍະ
ປີ 2014-2020 ແລະ ໄລຍະປີ 2021-2025. ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ
ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ ສົນທິສັນ ຍາວ່າດ້ວຍການ
ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ສົນທິສັນຍາຊີດໍ), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC), ແຜນປະຕິບັດ
ງານປັກກິ່ງ ແລະ ຖະແຫຼງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຊີວິດສັງຄົມ.

2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (SOP)
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ (ເອີ້ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມ). ບັນ
ຫາສໍາຄັນ ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານດ້ານສັງຄົມສະບັບນີ້ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານສະ
ບັບອື່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມາດຕະຖານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານຕໍາຫລວດ
ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການປົກປ້ອງເດັກ.
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

ພາກທີ

2

ຄໍາສັບ ແລະ ນິຍາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ຍິ ງ
ເເລະ ເດັ ກ ຍິ ງ

1. ນິຍາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
1.1 ອະທິບາຍຄໍາສັບ
ຄໍາສັບຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:
1. ເດັກ ແມ່ນບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸຕໍ�າກວ່າສິບແປດປີ;
2. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ,
ທາງເພດ, ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ ຈາກການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍຂອງຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ;
3. ຜູ້ກະທໍາຜິດ/ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນຜູ້ກະທໍາ, ຜູ້ເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ ຊື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່
ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ;
4. ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແມ່ນຜົວ, ເມຍ, ພໍ່, ແມ່, ລູກ, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ ແລະ ຜູ້ອ່ືນ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາ ໂດຍ
ໄດ້ຂຶ້ນສໍາມະໂນຄົວ ລວມທັງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພັກເຊົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
5. ການປົກປ້ອງ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການ, ມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ການຂູດຮີດທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ (SEA) ແມ່ນຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍການປະ
ພຶດທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ກະທໍາໂດຍພະນັກງານ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ (ເຊັ່ນ: ອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ, ພະນັ ກ ງານມະນຸ ດ ສະທໍ າ , INGO/CSOs), ຫຼື ຄູ ່ ຮ ່ ວ ມງານຂອງອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ການຊ່ ວ ຍ
ເຫຼືອຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະມາຊິກຜູ້ອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເຊິ່ງອາດເປັນການ
ລ່ວງລະເມີດຕົວຈິງ ຫຼື ການພະຍາຍາມໃດໆໃນການໃຊ້ອາໍ ນາດ, ຂົ່ມຂູ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື
ອາໃສຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເພື່ອລະເມີດທາງເພດ, ລວມທັງການສະເເຫວງຫາຜົນກໍາໄລທາງດ້ານການເງິນ,
ທາງດ້ານສັງຄົມ ຫຼື ທາງດ້ານການເມືອງ.
7. ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງຈາກອົງ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ສັງກັດຢູ່ສະຫະ
ພັນແມ່ຍິງລາວ, ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ
ຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມ ໝາຍເຖິງພະນັກງານທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ແລະ ພະນັກງານມືອາ
ຊີບທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນລະບົບສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານຫມໍ, ພະຍາບານ, ນັກກາຍຍະບໍາບັດ, ຄູ ລວມທັງພະນັກ
ງານທີ່ສັງກັດຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ມີພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ແຕ່ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ ຄືການເບິ່ງແຍງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສະ
ຫນັບສະຫນູນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
8. ຄວາມຍິ ນ ຍອມ (ການເຫັ ນ ດີ ) ແມ່ ນ ການຕົ ກ ລົ ງ ເຫັ ນ ດີ ຮັ ບ ເອົ າ ການບໍ ລິ ກ ານບົ ນ ພື້ ນ ຖານຂໍ ້ ມ ູ ນ ຄົ ບ
ຖ້ວນ, ລວມທັງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ
ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ, ບໍ່ມີການບີບບັງຄັບ, ການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບ
5

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເພື່ອຮັບປະກັນການຍິນຍອມນັ້ນ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງມີການລາຍງານ
5

ເອກະສານຂອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ (GBV) - GSDRC
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

ໃຫ້ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອື່ນໆ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ຜູ້ໃຫຍ່) ຄວນໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນຂະບວນ
ການນີ້.
1.2 ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຄໍານິຍາມບັນດາເນື້ອໃນ ມີດັ່ງນີ້:
1.)

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕາມກົດໝາຍຂອງສປປ ລາວ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ່ນ ພຶດຕິກໍາ (ການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ, ການລະເລີຍ) ທີ່ເຮັດໃຫ້
ເກີດ ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ, ຄວາມເສັຍຫາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ,
ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.
2)

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕາມຄວາມໝາຍຂອງສາກົນ

ກ.

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຕາມຄໍານິຍາມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຂະຫຍາຍຄໍານິຍາມນີ້

ເພີ່ມ

6

ເຕີມ ແລະ ກໍານົດວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ່ນການກະທໍາໃດໆທີ່ເປັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ຊີວິດສ່ວນຕົວ ;
ຂ.

ຕາມຄໍານິຍາມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແມ່ນທຸກຮູບແບບ

ຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈ, ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ການຖືກທາລຸນ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື
7

ການລະເລີຍຕໍ່ເດັກ ຫຼື ການສວຍໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ, ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ (ເພດຊາຍ ຫຼື ເພດຍິງ
ຕໍ�າກວ່າ 18 ປີ). ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການຈໍາແນກລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍ້ອນວ່າເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ
ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

2. ຮູບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີສອງຮູບການ ດັ່ງນີ້:
-

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ;

-

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.

2.1 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແມ່ນ ການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ
ຫຼື ລະເລີຍ ຂອງສະມາຊິກຜູໃ້ ດໜຶງ່ ໃນຄອບຄົວ (ພໍ,່ ແມ່, ອ້າຍເອືອ
້ ຍ, ນ້ອງ, ພໍນ
່ າ້ , ແມ່ນາ້ , ພໍເ່ ຖົາ້ , ແມ່ເຖົ້າ……)
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍ, ຄວາມເສັຍຫາຍ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,
ຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບວ່າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ໃດ
ກໍຕາມ.
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ຖະແຫຼງການສະພາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, 20 ທັນວາ 1993
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

2.2 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ແມ່ນ ການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ
ຂອງບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ (ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ເພື່ອນບ້ານ, ເພື່ອນຮ່ວມງານ…)
7

ຂອງຕົນຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມທັງການກະທໍາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັນຕະລາຍ, ຄວາມ
ເສັຍຫາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ ຢູ່ສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ,
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ສະຖານການສຶກສາ, ສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນ.

3. ປະເພດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ການໃຊ້
8

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີ 04 ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
-

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ;

-

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈ;

-

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ;

-

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.

3.1 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍຮ
່ າ່ ງກາຍ ແມ່ນການກະທໍາໂດຍເຈດຕະນາ ເປັນຕົນ
້ ການທາລຸນ,
ການທໍລະມານ, ການຕົບຕີ, ການເຕະ, ການຊຸກ, ການໂຍນເດັກຖິມ
້ ຊຶງ່ ພາໃຫ້ບາດເຈັບ, ມີຮອຍຊໍາ� ຫຼື ບາງກໍລະນີອາດ
9

ຈະບໍເ່ ຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເປັນບ້າເສຍຈິດ, ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຊີວດ
ິ .
3.2 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຈິດໃຈ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈ ແມ່ນການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ ການມີເມຍຫຼາຍຄົນ, ການໝິ່ນປະໝາດ, ການນິນທາ, ການໃສ່
ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດ່າ, ການປະຈານ, ການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ການທໍາມິດສະຈານ, ການປ່ອຍປະ, ການລໍາອຽງ, ການ
ຈໍາແນກ, ການແຍກຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ, ການບໍ່ໃຫ້ກຽດ, ບໍ່ນັບຖື, ການເຍາະເຍີຍ
້ ສຽດສີ, ການກີດກັນ
້ , ການ
ບັງຄັບ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ, ອັບອາຍ, ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເສຍສຸຂະພາບຈິດ,
ຊຶມເສົ້າ, ຂ້າຕົວຕາຍ.
3.3 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບທາງເພດ ແມ່ນການກະທໍາ ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມກະທໍາທີ່ກໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍ່ສິດທິທາງເພດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ ການຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ, ການບັງຄັບຮ່ວມເພດ, ການທໍາ
ລາມົກ, ການທໍາອະນາຈານ, ການກະທໍາທີ່ຫຍາບຊ້າທາງເພດ, ການເວົ້າ ຫຼື ການສໍາຜັດ ໃນລັກສະນະທາງເພດ ຊຶ່ງບໍ່
ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮັບຟັງ ຫຼື ຖືກສໍາຜັດ ຫຼື ການສົ່ງແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກ ໄປຫາບຸກຄົນອື່ນເພື່ອເປົ້າໝາຍທາງເພດ.
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ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 12-16 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

3.4 ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດແມ່ນການກະທໍາ, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະ
ເລີຍທີ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ, ຊັບສິນທີ່ເປັນກໍາມະສິດຮ່ວມກັນ, ຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນທາງເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນ ການທໍາ
ລາຍ, ການຈູດ, ມ້າງເພເຮືອນຊານ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ການຊຸກເຊື່ອງ, ການຄອບຄອງ, ໂອນ, ນໍາໃຊ້ ຫຼື ແບ່ງປັນຊັບສິນ
ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການໃຫ້ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍ່ເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ, ການກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ
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ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ງ ທັງໆທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດ.

ນອກຈາກປະເພດຄວາມຮຸນແຮງຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ ຄວາມຮຸນແຮງຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້
ໃນສະຖານທີອ
່ ນ
ື່ ເຊັນ
່ ຢູເ່ ຮືອນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊຸມຊົນ ແລະ ທາງສືສ
່ ງັ ຄົມອອນລາຍ ຊຶງ່ ຜູກ
້ ະທໍາຜິດອາດແມ່ນຄອບ
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ຄົວ, ສະມາຊິກ ຫຼື ຜູ້ອື່ນທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກ.

ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ປະກົດຂຶ້ນອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ທັນມີຄໍານິຍາມທີ່ຖືກຍອມຮັບໄດ້ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທີ່ເກີດຈາກການ
ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກະທໍາໂດຍບຸກຄົນຕັ້ງແຕ່ໜຶ່ງຄົນຂຶ້ນ
ໄປ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ
ໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານທາງສື່ດິຈິຕອນ ຕໍ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງບົນພື້ນຖານທາງເພດ
12
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະຈຸບັນນີ້ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເທື່ອ.
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ປະກອບມີ ການຂົ່ມຂູ່ທາງອອນລາຍ, ການ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, ການສະກົດຮອຍຕາມໃນໂລກອອນລາຍ, ຈໍາກັດ ແລະ ຄວບຄຸມການນໍາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງແມ່ຍິງໂດຍຄູ່ຮັກ ຫຼື ຜົວ, ຫຼື ການນໍາໃຊ້ໂດຣນ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງທາງອີເລັກໂທຣນິກເພື່ອກໍ່
ໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ລວມທັງ
ການແບ່ງປັນຮູບພາບສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ, ການປອມແປງ (ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບພາບນິ້ງ,
ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວິດີໂອ), ຮູບພາບລາມົກອານາຈານຂອງເດັກ ແລະ ການລັກເບິ່ງ (ການເອົາຮູບພາບທີ່
ຖືກລັກຖ່າຍພາບຢູ່ກ້ອງກະໂປງ/ສິ້ນ)
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ເບິ່ງ No Safe Haven: Male Violence Against Women at Home, at Work, and in the Community | Office of Justice
Programs (ojp.gov)
ມາດຕາ 31 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ກໍານົດສິດຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ.
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

4. ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ
ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີດັ່ງນີ້:
•

ຮ້ອງຂໍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ,
ການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕົນ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສັງກັດຢູ່, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຕາໜ່າງ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການ
ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີພາລະບົດບາດ;

•

ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບສິດ, ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນມິດ;

•

ແຈ້ງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫຼື
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເດັກ (CPAC) (ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຂັນ
້ ເມືອງ) ຫຼື ຕາໜ່າງ
ປົກປ້ອງເດັກ (CPN) (ຂັ້ນບ້ານ) ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ/ຜູ້ກະທໍາຜິດ; 13

•

ເລືອກເອົາຮູບການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ;

•

ຮ້ອງຂໍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເນື່ອງຈາກຕົນໄດ້ຖືກບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບຄວາມອັນຕະລາຍ ທຸກ
ຮູບແບບ ລວມທັງ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມ;

•

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ດ້ານການແພດ,
ດ້ານກົດໝາຍ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ;

•

ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ;

•

ໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ;

•

ໄດ້ ຮັ ບ ການປົ ກ ປ້ ອ ງ ແລະ ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຈາກລັ ດ , ແນວລາວສ້ າ ງຊາດ, ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ມະຫາຊົ ນ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

•

ມີສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ການກໍານົດສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ທາງເລືອກ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ ເພື່ອຮັບ
ປະກັນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທັນເວລາ ແລະ ປອດໄພ.

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫຼື ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີການກະທໍາ, ຄວາມບໍ່ຮູ້ ຫຼື ການລະເລີຍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີງຕາມ
ກົດໝາຍ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຊຶງ່ ກໍຄ
່ ວາມເສຍຫາຍຕໍຮ
່ າ່ ງກາຍ, ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ
ຫຼື ຊັບສິນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາຂອງຕົນເອງ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ຖືກສຶກສາອົບ
ຮົມ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂື້ນ ເຊັ່ນ: ຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ ແລະ
ຄ່າປ່ວຍການ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດທາງອາຍາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍ
ອາຍາ ປີ 2017 ໄດ້ກໍານົດໂທດຕໍ�າສຸດແມ່ນສາມເດືອນ ແລະ ໂທດສຸງສຸດ ແມ່ນສິບຫ້າປີ ແລະ ໂທດປັບໃໝຕໍ�າສຸດ
ແມ່ນ 500.000 ກີບ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ 15.000.000 ກີບ.
13

NB: MOLSW is in the process of updating the CPAC Decree which will result in changing the name of the CPN
to Village CPAC.
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ພາກທີ

3

ຫຼັ ກ ການ ແລະ ຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະທົ ່ ວ ໄປຂອງການປົ ກ ປ້ ອ ງ, ການບໍ ລິ
ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມທັງ
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

1. ຫຼັກການຂອງການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ
ຫຼັກການຂອງການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ຫຼັກການມະນຸດສະທໍາ;
2) ຫຼັກການສະເໝີພາບ;
3) ຫຼັກການຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ເປັນໃຈກາງ;
4) ຫຼັກການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
5) ຫຼັກການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ;
6) ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ;
7) ຫຼັກການປະສານງານ;
8) ຫຼັກການຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ.
1.1 ຫຼັກການມະນຸດສະທໍາ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນ ແລະ
ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງດໍາເນີນຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ ແລະ ທັນ
ເວລາ ໂດຍຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ເປັນໃຈກາງ ລວມທັງນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດ/ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ມາດໍາ
ເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ. ສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ການໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງ
ຄົມ ຕ້ອງບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີຂອງຜູ້ກ່ຽວ.14
1.2 ຫຼັກການສະເໝີພາບ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບົນພື້ນ
ຖານກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກສະຖານະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ສັນຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ເຜົ່າ, ພາສາ, ເພດ, ໄວ/ອາຍຸ, ແລະ ອື່ນໆ.
1.3 ຫຼັກການຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ
ໃນການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ໃຫ້ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖືເອົາສິດ, ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈກາງ. ຊຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບຂອງການຕັດສິນ
ໃຈ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
14

ເດັກນ້ອຍບໍ່ມີສິດອໍານາດທາງກົດໝາຍໃນການຍິນຍອມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕາມອາຍຸຈາກເດັກນ້ອຍ.
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ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມມີ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ, ການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ການເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດັກ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການກັບຄືນສູ່
ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
1.4 ຫຼັກການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການ
ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ຜູ ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ ຕ້ ອ ງຮັ ກ ສາຄວາມລັ ບ ຂອງຂໍ ້ ມ ູ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຜູ ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ/ຜູ ້ ລ ອດຊີ ວິ ດ . ຂໍ ້ ມ ູ ນ ເຫຼົ ່ າ
ນີ້
ປະກອບມີສະຖານະພາບ, ທີ່ຢູ່, ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ, ສະຖານການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອື່ນໆ
ລວມທັງບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍຕາມພາຍຫຼັງ.
1.5 ຫຼັກການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຈະບໍ່ຖືກຍອມຄວາມ, ບໍ່ອົດທົນຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນຊໍ�າແລ້ວຊໍ�າອີກ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນ
ຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່
ດີ, ມີການສຶກສາ, ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ, ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ສາມາດກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ທັງເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຊໍ�າອີິກ.
1.6 ຫຼັກການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກະທໍາຜິດ
ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ມີການກະທໍາຜິດ ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກກະທໍາ. ສໍາລັບຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ຕ້ອງການຈະດໍາເນີນການທາງຍຸຕິທໍາ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ຄວາມ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວ.ໃນຂະນະດຽວກັນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຂົ້າເຖິງຂະບວນຍຸຕິທໍາໄດ້ຢ່າງ
ທັນການ ແລະ ລັດຈະຕ້ອງສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່
ແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການປົກປ້ອງແບບງ່າຍດາຍ. ຈຸດປະສົງ
ທີ່ໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງລະບົບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງສືບຕໍ່ເກີດຂື້ນ.
1.7 ຫຼັກການປະສານງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ
ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຕ້ອງມີການປະສານງານກັນຢ່າງ
ກົມກຽວ ລວມທັງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກບ
ັ ຕ່າງປະເທດ ບົນພືນ
້ ຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ.
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1.8 ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ
ພາຍໃຕ້ການຍອມຮັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ປົກປ້ອງເດັກ, ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຖືເອົາຫຼັກການທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ເປັນການ
ພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍໃນທຸກການຕັດສິນໃຈທັງໝົດທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ. ການນໍາໃຊ້ຫຼັກການນີ້ຍັງຈະພິຈາລະນາ
ສະພາບສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍາຂອງ ສປປ ລາວ.

2. ຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະທົ ່ ວ ໄປຂອງການປົ ກ ປ້ ອ ງ, ການບໍ ລິ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ທີ່ ຈ ໍ າ ເປັ ນ ດ້ າ ນສັ ງ ຄົ ມ ຕໍ ່
ຜູ ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ/ຜູ ້ ລ ອດຊີ ວິ ດ
ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນເບື້ອງຕົ້ນແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງດໍາເນີນບົນພື້ນຖານການເຫັນດີ ຫຼື ການປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປ ດັ່ງນີ້:
2.1 ຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສາຍດ່ວນ,
ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ), ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຈໍາແນກຖານະທາງດ້ານສັງຄົມ, ຕົ້ນກໍາເນີດ, ຊົນຊັ້ນ, ເພດ,
ຊົນເຜົ່າ, ອາຍຸ, ສາສະຫນາ, ພາສາ, ພູມລໍາເນົາ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ແລະ ອື່ນໆ.
2.2 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ຍຸຕິທໍາ ລວມທັງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຢ່າງສະ
ດວກ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕົກລົງເຫັັນດີບົນພື້ນຖານຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມທັງບໍ່ຈໍາກັດ
ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ການບໍ່ຈໍາກັດທາງດ້ານພາສາ.
2.3 ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ການປັບຕົວຂອງການບໍລິການ
ການບໍລິການຕ້ອງອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ຮັບ, ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນຫຼັກການມະນຸດສະທໍາ, ການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ເຄົາລົບກຽດສັກສີ
ແລະ ວັດທະນະທໍາ ອາຍຸ, ເພດ ເເລະ ຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ.
2.4 ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຖືເປັນບູລິມະສິດ (ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ)
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ
ຈະສື ບ ຕໍ ່ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງໃນອະນາຄົ ດ ນັ້ ນ ຕ້ ອ ງມີ ກ ານປະເມີ ນ , ການຄູ ້ ມ ຄອງບໍ ລິ ຫ ານກໍ ລ ະນີ ໂດຍອີ ງ ໃສ່ ລ ະດັ ບ
ຂອງຄວາມຮຸນແຮງ, ການກໍານົດວິທີການ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ລະຫວ່າງ ຂົງເຂດສັງຄົມ,
ສາທາລະນະສຸກ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.
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2.5 ຄວາມຍິນຍອມ (ການເຫັນດີ) ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການປົກປ້ອງ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ (ດ້ານສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ຍຸຕິທໍາ), ລວມທັງປັດໃຈສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້
ຮັບຈາກການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນໃຈ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕົກລົງຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ບໍ່.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ
ແຕກຕ່າງກັນ. ແມ່ຍງິ ທີເ່ ປັນຜູໃ້ ຫຍ່ມສ
ີ ດ
ິ ອໍານາດເຕັມສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ. ສິງ່ ດັງ່ ກ່າວນີເ້ ອີນ
້ ວ່າການ
ຍິນຍອມພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດ. ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ, ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການ
ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ ຈະຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງ / ຜູ້ປົກຄອງທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່.
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຮັກ
ສາຄວາມລັບ, ຫ້າມເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບຜ່ານມານັ້ນ ເປັນບັນຫາລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ, ຫາກຖືກເປີດເຜີຍໃນ
ທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
2.6 ການສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຕົນນັ້ນ ຈະມີຜູ້ຮັບຟັງ,
ເຂົ້າໃຈ, ຮູ້ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ, ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ມີວິທີການສື່ສານທີ່ດີ ຈະສາມາດ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຊຶ່ງການສື່ສານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ຂໍ້ມູນດັ່ງ
ກ່າວ ຕ້ອງຖືກສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ເປັນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ສໍາລັບເດັກ
ນ້ອຍ, ການສື່ສານຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມກັບໄວ/ອາຍຸຂອງເດັກ.
2.7 ການເກັບກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນ
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຂອງການ
ສືບຕໍປ
່ ບ
ັ ປຸງການບໍລກ
ິ ານຊ່ວຍເຫຼອ
ື . ໃນຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕ້ອງມີການບັນທຶກຂໍມ
້ ນ
ູ ຂອງຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ/ຜູລ
້ ອດ
ຊີວິດ ແຟັມສໍານວນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ / ຜູ້ລອດຊີວິດ, ຂໍ້ມູນ
ຜູກ
້ ະທໍາຜິດ, ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ, ການບໍລກ
ິ ານທີໄ່ ດ້ສະຫນອງ ແລະ ສົງ່ ຕໍ່ ແລະ ມີການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິ.
ເອກະສານກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະຕ້ອງຊັດເຈນ, ປິດລັບ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມປອດ
ໄພ.
2.8 ການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່
ບັນດາຂະແໜງການທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງ
ຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງມີການປະສານງານກັນຢ່າງທັນເວລາ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການສົ່ງ
ຕໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້, ໃຫ້ມີການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄດ້ຢ່າງງ່ າ ຍດາຍ. ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ໄ ດ້ ສ່ິ ງ ທີ່ ກ ່ າ ວມານີ້ ຕ້ ອ ງມີ ນິ ຕິ ກ ໍ າ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະສານງານທີ່ ກ ໍ າ ນົ ດ ຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການຍຸຕິທໍາ.
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3. ການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ມີຄວາມຮັບຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຈາກການຖືກຈໍາ
ແນກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້, ລວມມີ ແຕ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນພິການ, ກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTIQA+), ແມ່
ຍິງທີ່ເປັນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອ HIV; ແມ່ຍິງສູງອາຍຸ; ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ, ກໍາມະກອນໂຮງງານຕັດ
ຫຍິບ, ພະນັກງານບັນເທີງ, ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ຫຼື ຊົນເຜົ່າ. ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ, ມົນ
ທິນ ແລະ ການຈໍາແນກ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງ
ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ.
ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການພື້ນຖານການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນ
ລະດັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃນລະດັບຜູ້ປະສານງານ ເພື່ອພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ
ເໝາະສົມສໍາລັບແມ່ຍິງ ເເລະ ເດັກຍິງ. ສິ່ງສໍາຄັນ, ການວິເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດໍາເນີນການ ເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່າແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ. ສິ່ງກີດຂວາງອາດຈະປະກອບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າບໍລິການ
ເເລະ ອື່ນໆ) ພາສາ, ໄລຍະທາງ, ຫຼື ປັດໃຈອື່ນໆ. ບາງຍຸດທະສາດເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງກີດຂວາງໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ
ການລວມມີ:
•

ແກ້ໄຂບັນທັດຖານທາງສັງຄົມທີ່ມີການຈໍາແນກ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການດູຖູກ ແລະ ການຈໍາແນກຕໍ່ກຸ່ມ
ຄົນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນ – ໂດຍຜ່ານການກະຕຸ້ນຊຸມຊົນ, ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໃນພາກລັດ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບສິດ.

•

ກໍານົດກຸ່ມຕ່າງໆໂດຍຜ່ານການວິເຄາະວິໄຈທາງດ້ານ ເພດ, ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງແຕ່ລະກຸ່ມ ທີ່ຖືກຈໍາແນກ ຫຼື ມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

•

ຮວບຮວມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ກ່ຽວກັບບັນດາອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອຕອບໂຕ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

•

ເຮັດໃຫ້ມີບໍລິການຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ມີການແປພາສາເປັນປົກກະຕິໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຫຼາຍພາສາ ຫຼື
ມີຈໍານວນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍ.

•

ກໍານົດວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານສັງຄົມ ຫຼື ໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານ.

•

ກໍາຈັດສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຢູ່ຈຸດບໍລິການເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທີ່ພັກອາໄສທີ່ປອດໄພ ແລະ ອື່ນໆ.
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ພາກທີ

4

ການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມໃຫ້
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ ແມ່ນໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາ
ເປັນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ອງຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນ ໃຈກາງ
ໂດຍການຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ການປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານສັງຄົມໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ປະກອບມີ:
-

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ;

-

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

1. ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເບື້ອງຕົ້ນ
1.1. ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ການແຈ້ງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຜູ້ແຈ້ງ
ເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ຈາກການລາຍງານ ອາດແມ່ນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເອງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງ ທີ່ຮູ້ເຫັນເຫດການ.
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີດັ່ງນີ້:
-

ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

ແລະ ເດັກ ຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມລັກສະນະຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ
ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆເຊັ່ນ ເຂົ້າໄປຫ້າມ (ຫຼື ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ), ກີດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ດ້ວຍຄວາມ
ລະມັດລະວັງ, ສຶກສາອົບຮົມຄູ່ກໍລະນີ (ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ) ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນ
ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ. ໃນກໍລະນີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບຕ້ອງນໍາສົ່ງຄົນເຈັບ
ໄປ
ໂຮງໝໍ.
-

ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮູ້ເຫດການກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍຜ່ານ

ການລາຍງານ, ການແຈ້ງຄວາມທາງໂທລະສັບ ກໍຕ້ອງຫາວິທີໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ.
-

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ກໍຕ້ອງໃຫ້

ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ບົນພື້ນຖານຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຕາມວິທີການທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນວັກທີ 1 ເທິງນີ້.
ຜູ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ: ການເຂົ້າໄປປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດນັ້ນ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມ
ເປັນອັນຕະລາຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນກໍລະນີ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫາກເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ, ຜູ້ພົບເຫັນເຫດການຕ້ອງຮີີບຮ້ອນແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
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1.2

ຜູ້ມີສິດແຈ້ງຄວາມ
ຜູ້ມີສິດຮັບແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີ:

- ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ;
- ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ;
- ຍາດພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ, ບຸກຄົນໃກ້ຄຽງ, ບຸກຄົນອື່ນທີ່ພົບເຫັນເຫດການ.
ການແຈ້ງຄວາມອາດຈະແຈ້ງທາງປາກເປົ�າ, ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍໄດ້.
ຜູ້ແຈ້ງຄວາມຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
1.3

ຜູ້ມີສິດຮັບການແຈ້ງຄວາມ
ຜູ້ມີສິດຮັບການແຈ້ງຄວາມ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີ:

- ອົງການປົກຄອງບ້ານ;
- ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ;
- ການຈັດຕັ້ງ, ສະຖານທີ່ບ່ອນເກີດເຫດ (ບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ);
- ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ;
- ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ (CPAC).
ການແຈ້ງຄວາມ ແລະ ຮັບການແຈ້ງຄວາມແຕ່ລະເທື່ອນັ້ນ ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ ແລະ ຜູ້ຮັບການແຈ້ງຄວາມຕ້ອງ
ເຮັດບົດບັນທຶກການແຈ້ງຄວາມ ໂດຍໃຫ້ມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
• ສະຖານທີ່, ວັນ, ເວລາ, ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ຊັ້ນຕໍາແໜ່ງຂອງຜູ້ຮັບແຈ້ງຄວາມ;
• ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ບ່ອນຢູ່ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຄູ່ກໍລະນີ ແລະ ຜູ້ແຈ້ງຄວາມ;
• ເລົ່າເຫດການ ຫຼື ສະຫຼຸບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍຫຍໍ້: ເຫດການເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ, ຢູ່ໃສ, ມີຜູ້ໃດຮູ້ເຫັນ
ນໍາ. ຖ້າມີພະຍານ ກໍສະເໜີໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ການເພີ່ມເຕີມອີກກໍໄດ້. (ມີຮ່າງແບບພິມບົດບັນທຶກການແຈ້ງ
ແລະ ຮັບແຈ້ງຄວາມທີ່ເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຄັດຕິດຄູ່ມືສະບັບນີ້).
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ແຈ້ງຄວາມສໍາເລັດແລ້ວ ຜູ້ຮັບການແຈ້ງຄວາມຕ້ອງອ່ານເນື້ອໃນບົດບັນທຶກໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງ
ຄວາມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆຟັງ (ຖ້າມີ), ຈາກນັ້ນ ກໍພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປ້ມື ໃສ່ບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າຫາກແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫຼື ອົງການປົກຄອງເປັນຜູ້ຮັບການແຈ້ງຄວາມນັ້ນ ຕ້ອງສົ່ງບົດບັນທຶກດັ່ງ
ກ່າວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນທັນໃດ ເພື່ອດໍາເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ຖືກຫາຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ສໍາລັບການແຈ້ງຄວາມທາງໂທລະສັບນັ້ນ ຜູ້ແຈ້ງຄວາມຕ້ອງໄດ້ມາພົວພັນກັບຜູ້ຮັບແຈ້ງຄວາມ ເພື່ອສະ
ໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນບົດບັນທຶກແຈ້ງຄວາມຂອງຕົນ (ເບີໂທລະສັບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເປັນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍຄັດຕິດຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້).
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ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

2. ການປົກປ້ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນດ້ານຕ່າງໆແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ມີດັ່ງນີ້:
1.

ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ;

2.

ດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ;

3.

ດ້ານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ;

4.

ດ້ານການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ;

5.

ດ້ານການແພດ;

6.

ດ້ານກົດໝາຍ;

7.

ດ້ານເສດຖະກິດ;

8.

ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;

9.

ດ້ານການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
ເມື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງຄວາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັບທັງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.

ຮູບທີ 1: ປະເພດຂອງການບໍລິການ

ດ້ານເສດຖະກິດ
ການສຶກສາ
ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ

ການດູແລ
ທາງການແພດ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຂໍ້ມູນ ແລະ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ສັງຄົມສົງເຄາະ

ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ
ທີ່ປອດໄພ

ການປົກປ້ອງ,
ຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນ
ໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
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ການເບິ່ງເເຍງ
ດູເເລເດັກ
ການກັບຄືນສູ່
ຄອບຄົວ
ແລະ ສັງຄົມ

ມາດຕະຖານການດໍາເ�ີນງານ ການປ�ກປ�ອງ ແ�ະ ການບໍລິການຊ�ວຍເ�ືອ ທາງດ�ານສ�ງຄ�ມແ��ແ��ຍິງ ແ�ະ ເ�ັກຍິງ ທ�ຖືກຄວາມຮຸນແ�ງໃ� ສປປ ລາວ

2.1 ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະແກ່ຜຖ
ູ້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກພະນັກ ງານສັງຄົມ
ສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ເປັນຕົນ
້ ການກໍານົດບັນຫາຂອງເຫດການ, ປະເມີນສາເຫດທີພ
່ າໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮຸນແຮງ,
ກໍານົດປັດໄຈຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການຕິດຕາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການໃຫ້
ຄວາມອົບອຸ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາພາດ, ການເອົາຄໍາໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຕິດຕາມການໄກ່ເກັ່ຍ ແລະ ບໍ່
ໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີ; ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຟື້ນຟູ, ຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ແລະ ນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ
ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເລີ່ມຈາກການໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ມີສ່ວນຮ່ວມ
(ຮັບບົດລາຍງານ), ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງພວກເຂົາໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ປະ
ສົບ ແລະ ສະຖານະການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນນັ້ນ, ປະ
ເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ລວມທັງສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ທີ່ຈໍາເປັນ. ການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຟື້ນຟູ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນຖືເປັນບູລິມະສິດ.
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕາມຂັ້ນຕອນການ
ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີດັ່ງນີ້:
1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການສື່ສານແບບສະໜັບສະ
ໜູນ (ການຕ້ອນຮັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ການຮັບຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ການໃຊ້ພາສາຄໍາເວົ້າທີ່ນີ້ມ
ນວນ, ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ອື່ນໆ), ການສໍາພາດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ພື້ນຖານ ຊຶ່ງປະກອບມີ ຊື່, ເພດ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ທີ່ຢູ່ (ບ່ອນເກີດ, ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນ), ປະເພດຄວາມຮຸນ
ແຮງ, ສະຖານທີ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ ຊື່, ເພດ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ທີ່ຢູ່ (ບ່ອນເກີດ, ບ່ອນຢູ່ປະຈຸບັນ), ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ເຫດການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ. ສໍາລັບເດັກ ນອກຈາກຂໍ້ມູນພື້ນຖານແລ້ວ ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມ່, ຜູ້ດູແລ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ສະ
ມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆ;
2. ການປະເມີນສະພາບ/ຄວາມຕ້ອງການໃນທັນທີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນການປະເມີນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ;
3. ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທັນທີ ແມ່ນການສະໜອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຢ່າງທັນການ ຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເປັນຕົ້ນ ການດູແລສຸຂະພາບ, ການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ທາງ
ດ້ າ ນກົ ດ ໝາຍ ຫຼື ການວາງແຜນຮັ ກ ສາຄວາມປອດໄພ ຕ້ ອ ງບົ ນ ພື້ ນ ຖານການເຫັ ນ ດີ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມທັງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ.
4. ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໜ້າ
ທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍດ່ວນ ໂດຍສະເພາະການສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ
ທີ່ປອດໄພໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
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5. ການປະເມີນ, ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວຂອງຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວ ແມ່ນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂດຍຜ່ານການ
ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ລວມທັງຕິດຕາມ
ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ;
6. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນລະຫວ່າງການສະໜອງການບໍລິການ ຫຼື ຂະບວນການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເວລາສໍາພາດເອົາຄໍາໃຫ້ການ, ການຕິດ
ຕາມການໄກ່ເກັ່ຍຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
7. ການຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຄືນໃໝ່ ແມ່ນການທົບທວນ
ຄືນກ່ຽວກັບຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ໂດຍມີຈຸດ
ປະສົງເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງມີຊີວິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ;
8. ການລາຍງານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ (ຄະດີ) ແມ່ນການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຮັກ
ສາຄວາມລັບຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ.
ິ ານທີ່
9. ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ຫຼາກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນຕ້ອງການ ຫຼື
ບາງຄົນບໍ່ຕ້ອງການການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຕ້ອງ
ສະໜອງໃຫ້. ກໍລະນີມີການສົ່ງຕໍ່ ຕ້ອງບົນພື້ນຖານການຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ. (ເບິ່ງ
ແບບຟອມການຍິນຍອມໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ).
ແຜນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີທັງໝົດແມ່ນສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການຍິນຍອມ ຫຼື ການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ມີສິດປະຕິເສດການຮັບເອົາການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ການຍິນຍອມ (ການເຫັນດີ) ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນບົນພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີໂດຍຖືເອົາຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດເປັນໃຈກາງ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບການຮັບເອົາການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈແຕກ
ຕ່າງກັນ. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ມີສິດອໍານາດເຕັມສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ການ
ຍິນຍອມ ຫຼື ການເຫັນດີ. ສໍາລັບເດັກ ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ,
ແຕ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຮັບບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຜູ້ດູແລ/ຜູ້ປົກ
ຄອງຂອງຕົນ.
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ຮູບທີ 2: ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີໃນການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ

ການເຂົ້າເຖິງຂອງ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ

ທັກທາຍຢ່າງອົບອຸ່ນ
ແຈ້ງຂໍອະນຸຍາດ

ການປະເມີນ
ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທັນທີ

ການດູແລທາງການແພດແບບຮີບດ່ວນ
ຄວາມປອດໄພ
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ
ຕົກລົງຮ່ວມກັບຜູ້ລອດຊິວິດ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ

ການສ້າງແຜນ
ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ

ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງ

ສະໜອງການບໍລິການ
ປະສານງານສໍາລັບການສົ່ງຕໍ່
ປັບປຸງແຜນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ
ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ຊີວິດ
ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ

ນໍາພາຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂດຍສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວ

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະສະໜອງການບໍລິການໂດຍນໍາໃຊ້ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີໃນການ
ສະໜອງການບໍລິການທາງສັງຄົມ (ເບິ່ງຮູບທີ 1). ຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນ
ແຜນວາດ (ຮູບທີ 2) ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ຂ້າງເທິງ. ການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ, ການປະເມີນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຮີບດ່ວນ ດ້ານສຸ
ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ; ສ້າງແຜນກໍລະນີເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ. ການສະໜອງການບໍລິການຕ່າງໆ ແມ່ນບົນພື້ນຖານໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ແລະ ສົ່ງ
ຕໍ່ ເ ຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານອື່ ນ ໆ ໂດຍອີ ງ ໃສ່ ກ ານເຫັ ນ ດີ ຂ ອງຜູ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ/ຜູ້ ລ ອດຊີ ວິ ດ , ມີ ກ ານຕິ ດ ຕາມ, ປັ ບ ປຸ ງ
ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເມື່ອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ມີຄວາມປອດໄພແລ້ວ ຫຼື ເລືອກທີ່ຈະຢຸດຮັບການບໍລິ
ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍໃຫ້ປິດກໍລະນີ.
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2.2 ດ້ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຮັບຄໍາປຶກສາ ແລະ ອະທິບາຍຊີ້ແຈງເຫດຜົນບັນຫາໃດ
ໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານຈິດໃຈ, ດ້ານກົດໝາຍ, ດ້ານສຸຂະພາບ ລວມທັງການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິດຂອງແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມເຖິງສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ສາມາດດໍາເນີນໄດ້ຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ
ທີ່ປອດໄພ ແລະ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ສາມາດດໍາເນີນໂດຍ 02 ຮູບແບບຄື:
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບເຊິ່ງໜ້າ ແມ່ນຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍ
ການອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງເຫດຜົນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີລົງ, ຈັດລໍາດັບທາງດ້ານຄວາມຄິິດ,
ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຊ່ວຍຊອກຫາທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສາມາດພັດທະນາຕົນເອງທາງ
ດ້ານຄວາມຄິດ, ສະຕິປັນຍາ, ມີການປັບຕົວ, ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ, ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບຄວາມເປັນ
ຈິງ ແລະ ຜ່ານວິກິດການໄປໄດ້.
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບ (ສາຍດ່ວນ #1362) ແມ່ນຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ມີຄວາມທຸກໃຈ, ພົບອຸປະສັກ ຫຼື ມີບັນຫາໃນຊີວິດ, ຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາທາງອອກ, ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງທາງດ້ານ
ຄວາມຄິດ, ສະຕິປັນຍາ, ມີການປັບຕົວ, ກ້າປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາ, ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ແລະ ຜ່ານວິກິດການໄປໄດ້.
2.3 ດ້ານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈໍານວນຫຼາຍຈໍາເປັນຕ້ອງອອກຈາກສະຖານທີ່ທີ່ຕົນເອງເຄີຍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຢ່າງຮີບ
ດ່ວນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ
ເຊິ່ງຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ເພື່ອນບ້ານ ສາມາດສະໜອງທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້.
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດພັກເຊົາໄດ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ກໍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າພັກເຊົາ
ຢູ່ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ.
ການສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວປອດໄພ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຫະພັນແມ່
ຍິງລາວ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງການອືນ
່ ໆທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ.
ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ປະກອບມີ ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ (ສູນ
ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ), ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂຶ້ນກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,
ຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຮັບການສະໜອງດ້ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດ
ໄພ ລວມທັງ ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອັນຈໍາເປັນໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ນອກຈາກ
ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບການສະໜອງການບໍລິການ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ ພາຍຫຼັງ
ອອກຈາກສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ເພື່ອກັບໄປດໍາລົງຊີວິດແບບປົກກະຕິໃນສັງຄົມໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.
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ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຮັບເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຂົ້າພັກເຊົາຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່
ປອດໄພ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
ກ.) ການປະເມີນກ່ອນເຂົ້າຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄວາມຕ້ອງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ກ່ອນເຂົ້າພັກເຊົາຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ໂດຍນັກສັງຄົມສົງເຄາະ
ຫຼື ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ອາຍຸ, ເພດ, ສັນຊາດ, ພາສາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ສັງລວມ
ເຫດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ພຶດຕິກໍາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຕາມຮ່າງກາຍ ລວມທັງສະຖານທີ່ຢູ່
ອາໄສຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ເຮືອນ), ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເພື່ອບັນທຶກເປັນຂໍ້ມູນ
ໃນການວາງແຜນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫາກໄດ້
ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນແລ້ວ ກໍບໍ່ຈໍາເປັນເອົາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຄືນອີກ (ອີງຕາມແຕ່
ລະກໍລະນີ).
ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນເດັກ ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ກ່ຽວກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ສະພາບ
ການດໍາລົງຊີວິດພາຍໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ຂ.) ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບາງກໍລະນີຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາໃນປະ
ຈຸບັນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ ບາງກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ອາດ
ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ. ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນັ້ນ ພະນັັກງານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາກ່ຽວກັບສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງສູນພັກເຊົາ, ລະ
ບຽບຂອງສູນ, ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສູນ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກເຊົາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າໄປພັກເຊົາຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ ດ້ວຍການຍິນຍອມຂອງຜູ້ກ່ຽວ
ເອງ.
ຄ.) ການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ພັກເຊົາຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ຫຼື ໂດຍຜ່ານການສົ່ງຕໍ່ ຈະໄດ້ຮັບການ
ບໍລິການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ (ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 4.2.1 ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນພາກທີ
4 ຂອງເອກະສານສະບັບນີ້). ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແຕ່ລະຄົນ ຈະມີແຜນການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຂອງໃຜລາວ ໂດຍອີງໃສ່ການ
ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສາມາດກັບຄືນສູ່ສັງຄົມຄືນໃໝ່
ດໍາລົງຊີວິດແບບປົກກະຕິ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
2.4 ດ້ານການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ
ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ (ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມມານໍາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ) ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ເໝາະສົມໃນສະຖານ
ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ອົບອຸ່ນ, ມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ໄດ້
ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເດັກ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໃນສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
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+

ສໍາລັບເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ (ອາຍຸຕໍ�າກວ່າ 18 ປີ) ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະ

ຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ເຖິງວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະມີພໍ່ແມ່ພັກເຊົາຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ຢູ່
ກໍຕາມ.
+

ເດັກທີ່ຕິດມານໍາແມ່ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ຕ້ອງ

ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ.
ກໍລະນີເດັກທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ມີແມ່ມາຢູ່ນໍາ ຕ້ອງມີພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາ
ຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ, ດູແລ, ເບິ່ງແຍງ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະ
ສົມ. ແຜນຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ ຈະສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປອດໄພ,
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງເດັກ ລວມທັງແຜນການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວເດີມ, ການດູແລຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄອບຄົວ
ທົດແທນ (ຄອບຄົວໃໝ່) ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ.
ເດັກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເດັກທີ່ຕິດມານໍາແມ່ທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກ ແລະ ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນຕົ້ນ ການສຶກສາ, ການຫຼິ້ນ, ການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງສັງ
ຄົມ.
2.5 ດ້ານການແພດ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ ຈາກການເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການດ້ານການແພດດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຈາກການສົ່ງຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກຄົນອື່ນພາໄປ ຊຶ່ງມີລາຍລະ
ອຽດດັ່ງນີ້:
1.

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ
ທີ່ ປ ອດໄພ ມີ ໜ ້ າ ທີ່ ໃ ຫ້ ຄ ໍ າ ປຶ ກ ສາດ້ າ ນຈິ ດ ໃຈ,
ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປະສານງານ
ກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພືອ
່ ກະກຽມທິມ
ງານ, ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນການແພດຮັບໃຊ້ໃນ
ການກວດ, ບົງ່ ມະຕິ, ປິນ
່ ປົວ ແລະ ຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ລວມທັງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ແນະນໍາດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດບໍາບັດ (ໂດຍບໍ່
ເສຍຄ່າ).

2.

ກໍລະນີແພດໝໍ ຫາກພົບເຫັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງມາກວດສຸຂະພາບນໍາຕົນນັ້ນພາຍ
ຫຼັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ການກວດ, ປິ ່ ນ ປົ ວ , ຢັ ້ ງ ຢື ນ ສຸ ຂ ະພາບ
ແລ້ວ, ແພດໝໍຕ້ອງຮີບຮ້ອນແຈ້ງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເຫຼືອ
ຜູ ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ ບົ ນ ພື້ ນ ຖານການປຶ ກ ສາຫາລື

ການໃຫ້ ຄ ໍ າ ປຶ ກ ສາ ແລະ ການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ
ເບືອ
້ ງຕົນ
້ ທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍພາກສ່ວນທີຮ
່ ບ
ັ
ຜິດຊອບສະຖານທີພ
່ ກ
ັ ເຊົາຊົວ
່ ຄາວທີປ
່ ອດໄພ
ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ; ແຕ່ຖ້າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດ ຖືກນໍາສົ່ງໄປໂຮງຫມໍ ອາດຈະ
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕາມຕົວຈິງອີງໃສ່ລະບຽບການ
ຂອງແຕ່ລະໂຮງໝໍ
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກວດ,
ການປິ່ນປົວ ແລະ ການເຂົ້າໂຮງຫມໍ, ສະເໜີ
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມທີ່ມາດຖານການດໍາເນີນງານ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຮ່ວມກັບຜູ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ຈາກນັນ
້ ຈຶງ່ ນໍາສົງ່ ໄປຍັງສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວເພືອ
່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຕາມແຕ່ລະ
ກໍລະນີ.
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3.

ກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ທາງເພດ ເປັນຕົ້ນ ພິການ, ເປັນບ້າ,
ເສຍຈິດ, ເສຍອົງຄະ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ຕິດເຊື້ອໄວຣັດ HIV/AIDs, ສິ່ງເສບຕິດ ແມ່ນຂະ
ແໜງການສາທາລະນະສຸກ ມີໜ້າທີ່ໃນການກວດ, ບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ. ພາຍຫຼັງໄດ້
ຮັບການປິ ່ນປົວສຸຂະພາບດີຂຶ້ນແລ້ວ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພື່ອປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບກໍລະນີຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການຮວມຮວມຫຼັກຖານທາງດ້ານນິຕິວິທະຍາ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງໃນຂັ້ນສຸກສາລາ - ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການເກີດລູກ
ສາມາດດໍາເນີນການກວດສອບທາງດ້ານກົດຫມາຍທາງການເເພດເພື່ອລະບຸການຂົ່ມຂືນ/ຄວາມຮຸນເເຮງ
ທາງເພດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດເບິ່ງຄູ່ມື ມາດຖານການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງສຸຂະພາບ ສໍາ
ລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

4.

ການຮັກສາຄວາມລັບ: ຜົນກວດດ້ານການແພດ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາເປັນ
ຄວາມລັບ ແລະ ຕ້ອງມອບໃຫ້ອົງການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ສໍາເນົາໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດອັນຮີບດ່ວນ ຫຼື ໃນໄລຍະ

ຍາວຕາມທີ່ໄດ້ແນະນໍາຢູ່ໃນມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ (SOPs) ຂອງຂະແຫນງການສາທາລະນະສຸກ.
2.6 ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ດ້ວຍການໄດ້ຮັບຄໍາປຶກ
ສາ, ຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດໝາຍ (ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ທາງປາກເປົ�າ), ການຮ່າງເອກະສານ,ປະກອບເອກະສານ,
ການຮ້ອງຂໍຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ, ມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງອື່ນ (ຜົວ, ເມຍ, ພໍ່, ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຍາດພີ່
ນ້ອງ, ການຈັດຕັ້ງ) ເປັນຕົວແທນໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
ໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ກໍສາມາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ແປພາສາ ໃນເວລາທີ່
ຮ້ອງຂໍ ລວມທັງການແປເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຈໍາເປັນ.
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຍັງຕ້ອງສະໜອງເອກະ
ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນຄະດີ, ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນຄະດີ, ທັງເປັນຜູ້ປົກປ້ອງ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດ
ຊີວິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຍຸຕິ
ທໍາ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຊຶ່ງຈະມີເອກະສານຕ່າງຫາກ ( SOPs ).
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2.7 ດ້ານເສດຖະກິດ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດຕາມເງື່ອນໄຂ
ຕົວຈິງຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການຈັດຕັ້ງ
ທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGO) ຫຼື ອື່ນໆ ດ້ວຍການສະ
ໜອງດ້ານການເງິນ, ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຫຼື ການປະກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ຜູຸ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສາມາດເຄື່ອນໄຫວຫາລ້ຽງຊີບ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
2.8 ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ກ.) ດ້ານການສຶກສາ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມມາກັບແມ່ ຢູ່ໃນສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວປອດໄພ
ເຊິ່ງຍັງຮຽນຢູ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາຈາກສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ຫຼື ສະຖານທີ່ສຶກສາອື່ນໆ ຕາມກໍາ
ນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:
-

ໃຫ້ເດັກນ້ອຍສືບຕໍ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາເດີມບ່ອນຜູ້ກ່ຽວກໍາລັງຮຽນຢູ່ ຖ້າມີຄວາມ
ປອດໄພ;

-

ຖ້າບໍ່ສາມາດຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເດີມໄດ້ນ້ັນ, ກໍໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອື່ນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາ
ອື່ນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ.

ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
ຖ້າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ມາພ້ອມກັບແມ່ຕ້ອງການຮຽນເຕັມເວລາ ຫຼື ບໍ່ເຕັມເວລາ
ສາມາດປະສານສົມທົບກັບການສຶກສານອກລະບົບ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການທີ່ສະໜອງໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດ
ທະນາວິຊາຊີບ (ປະສານງານກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ແລະ / ຫຼື ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ).
ຂ.) ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ) ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສຶກສາຕໍ່ ເຂົາເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍແມ່ນ
ຂະແໜງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະສານງານກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍຖືເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນ
ໃຈກາງ, ມີຄວາມສົນໃຈ, ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການ.
2.9 ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຊຶ່ງດໍາເນີນຕາມການຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
-

ການປະເມີນກ່ອນການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ;

-

ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
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ກ.) ການປະເມີນກ່ອນການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຖານທີ່ພັກ
ຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນດັ່ງນີ້:
-

ປະເມີນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບສະພາບຈິດໃຈ
ແລະ ຮ່າງກາຍ, ອາຊີບ, ລາຍຮັບ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ ລວມທັງສະພາບຄອບຄົວ,
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອາໄສຢູ່ ເພື່ອກໍານົດແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ອນການນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

-

ຖ້າຜົນຂອງການປະເມີນເຫັນວ່າ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕ້ອງການກັບ
ຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ກໍໃຫ້ນໍາສົ່ງຜູ້ກ່ຽວ ຄືນໃຫ້ຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

-

ການນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານ ແລະ ສົ່ງແຈ້ງການເຖິງ
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ (ຖ້າເປັນເດັກ), ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບແຜນ
ການນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ, ສະຖານທີ່ຮັບ-ສົ່ງ, ເອກະສານມອບ-ຮັບ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ,
ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້).

-

ຖ້າຜົນຂອງການປະເມີນເຫັນວ່າ ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວເດີມໄດ້ດ້ວຍສາ
ເຫດອັນຈໍາເປັນໃດໜຶ່ງນັ້ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກ່ຽວ ຕ້ອງເປັນໃຈ
ກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ເຊັ່ນ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບ, ການນໍາສົ່ງໄປສຶກສາຮໍ�າຮຽນຕໍ່, ການຊອກຫາຄອບຄົວທົດແທນ (ຄອບຄົວໃໝ່) ແລະ ການປະກອບ
ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ.
ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ່ຍຕ້ອງບົນພື້ນຖານການມີສ່ວນ

ຮ່ວມ ແລະ ການຕັດສິນຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ. ກໍລະນີເປັນເດັກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຜູ້ປົກຄອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ພະ
ນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂ.) ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນການຕິດຕາມສະພາບການປັບຕົວ, ຄວາມ
ປອດໄພ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີວິດ ລວມທັງການມີວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
ການຕິດຕາມພາຍຫຼັງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງທີ່ນໍາສົ່ງຜູູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ທັງເປັນຜູ້ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມ ເພື່ອສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
ໄລຍະການຕິດຕາມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 02 ປີ ພາຍຫຼັງນໍາສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
ຫຼື ອີງໃສ່ຄວາມຈໍາເປັນຂອງແຕ່ລະກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ. ສໍາລັບການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ຊຶ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 02 ປີ.
ໃນກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຫາກປະຕິເສດການຕິດຕາມພາຍຫຼັງນໍາສົ່ງກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ
ແລະ ສັງຄົມນັ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ສິ້ນສຸດ ນັບແຕ່ເວລາໄດ້ມອບ-ຮັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ
ສັງຄົມເປັນຕົ້ນໄປ.
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ພາກທີ
1.

5

ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ

ການປະສານງານກ່ອນການສົ່ງຕໍ່
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຕ້ອງປະສານສົມທົບ

ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກ່ຽວດ້ານຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ ການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ແລ້ວລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ຕາມແຕ່ລະກໍ
ລະນີ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຮັບຊາບ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຈະນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ຈະຮັບເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຮັບຊາບ, ແຈ້ງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຊາບ ແລະ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເປັນໃຈ
ກາງ.
ການສົງ່ ຕໍຜ
່ ຖ
ູ້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ/ຜູລ
້ ອດຊີວດ
ິ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັນ
້ ນອກຈາກນໍາສົງ່ ຕົວຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ/
ຜູ້ລອດຊີວິດແລ້ວ ໃນເວລານໍາສົ່ງຕ້ອງນໍາສົ່ງເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນການປົກປ້ອງ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

2. ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.
ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1.1 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ໃນກໍລະນີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ (ຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ານສັງຄົມ) ຫາກໄດ້ຮັບ
ການຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຫຼື ພົບເຫັນ ຫຼື ຮູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ແຈ້ງເຫດການ (ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ການແຈ້ງຄວາມ ຫຼື ການລາຍ
ງານ) ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກວດສຸຂະ
ພາບ, ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1)

ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກະກຽມ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ / ຜູ້ລອດຊີວິດ
(ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດທີ 2 - ແບບຟອມການຮັບ ແລະ ການປະເມີນ)

2)

ອະທິບາຍ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ກ່ຽວກັບການໄປໂຮງໝໍ (ໃຫ້ມີເອກະສານເຊັ່ນ ບັດປະຈໍາຕົວ
ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ);

3)

ກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວຄອບຄົວ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ບົດສໍາພາດເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຍິນຍອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ / ຜູ້ລອດຊີວິດ (ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງຖ້າອາຍຸຕໍ�າກວ່າ
18 ປີ) (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 - ການຍິນຍອມສໍາລັບການແຈ້ງຄວາມ/ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ) ແນະນໍາ
ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ, ຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ, ການຈັດຕັ້ງເປັນຜູ້ພາໄປ;

4)

ປະສານສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຮງໝໍຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.
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5)

ແນະນໍາບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາພາຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດໄປຫາສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.

6)

ຖ້າກໍລະນີຈໍາເປັນ ແມ່ນໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບລົດໂຮງໝໍ ຫຼື ລົດກູ້ໄພ ມາຮັບໄປໂຮງໝໍຕາມເງື່ອນໄຂ
ຕົວຈິງ.

1.2 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
ຖ້າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ (ຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ານສັງຄົມ ) ຫາກໄດ້ຮັບການ
ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພນັ້ນ, ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ໃຫ້
ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1)

ຕ້ອງປະເມີນສະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ;

2)

ປະສານສົມທົບກັບຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ບຸກຄົນໃກ້ຊິດ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະໜອງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ;

3)

ກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ນໍາສົ່ງ
ກະກຽມເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ, ບັດປະຈໍາຕົວ, ບົດບັນທຶກການສໍາພາດເບື້ອງ
ຕົ້ນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄໍາເຫັນດີຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆຂອງ
ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ;

4)

ນໍາສົ່ງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປຍັງສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວດ້ວຍຄວາມປອດໄພ;

5)

ສ້າງບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນໍາສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ.

1.3 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ
ຖ້າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ (ຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ານສັງຄົມ) ຫາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບເຈົ້າໜ້າຕໍາຫຼວດ, ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍານັ້ນ, ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ
ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1)

ປະເມີນ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ (ເບິ່ງເອ
ກະສານຄັດຕິດທີ 2 - ແບບຟອມການຮັບແຈ້ງູຄວາມ);

2)

ໃນກໍລະນີທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງຄວາມນັ້ນ. ພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ້ອງອະທິ
ບາຍຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຄວາມ ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ (ຫຼື ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ/ຜູ້ດູແລ ຫຼື ນໍາພາຜູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ເພື່ອແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ);

3)

ກວດກາ ແລະ ກະກຽມເອກະສານ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ,
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ (ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງຖ້າອາຍຸຕໍ�າ
ກວ່າ 18 ປີ) (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 - ການຍິນຍອມສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ);

4)

ປະເມີນ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທໍາ ເຊັ່ນ
ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີ, ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສໍາພາດ/ການໃຫ້ການ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໝາຍ;

5)

ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນຄະດີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສໍາພາດ, ເອົາຄໍາໃຫ້
ການ, ການປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ;

6)

ການຮ່າງເອກະສານ ເປັນຕົ້ນ ຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຄໍາແກ້ຟ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ການຮ້ອງຂໍ
ເອົາຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ;
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1.4 ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ້ອງການ ສຶກສາຮໍ�າຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ
ຖ້າບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ (ຜູ້ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ) ດ້ານສັງຄົມ ຫາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາຮໍ�າຮຽນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການຊອກວຽກເຮັດງານທໍານັ້ນ, ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກ
ເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1)

ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຮໍ�າຮຽນໄດ້ນັ້ນ
ແມ່ ນ ສະເໜີ ໃ ຫ້ ຜ ູ ້ ກ ່ ຽ ວໄປຮັ ບ ການປິ ່ ນ ປົ ວ ສຸ ຂ ະພາບເສຍກ່ ອ ນ, ພ້ ອ ມທັ ງ ແຈ້ ງ ໄປຍັ ງ ໂຮງຮຽນເດີ ມ
ທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສຶກສາຮໍ�າຮຽນໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສືບຕໍ່ຮໍ�າຮຽນພາຍ
ຫຼັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ກໍລະນີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເກົ່າໄດ້ ໃຫ້ປະສານ
ສົມທົບກັບຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊອກຫາສະຖານທີ່ການສຶກ
ສາບ່ອນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ສືບຕໍ່ຮໍ�າຮຽນຈົນຈົບການສຶກສາ.

2)

ກໍລະນີເດັກ ຫຼື ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຍັງສາມາດສືບຕໍ່ສຶກສາຮໍ�າຮຽນຢູ່ສະຖານທີ່ການສຶກສາເດີມໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນ
ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ມີນະໂຍບາຍ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວກັບຄືນໄປ
ຮຽນປົກກະຕິໄດ້ ລວມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຮັກສາຄວາມລັບ, ບໍ່ໃຫ້ລັງກຽດ ແລະ ບໍ່ມີ
ການຈໍາແນກ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ການປະພຶດ ຖ້າພົບເຫັນ
ສະພາບຜິດປົກກະຕິ ຕ້ອງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ກ່ຽວຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພໍ່ແມ່,
ຄອບຄົວ, ຜູ້ປົກຄອງ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື
ວິທີການບໍາບັດຟື້ນຟູໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

3)

ກໍລະນີເດັກ ຫຼື ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດສຶກສາຮໍ�າຮຽນ ຕາມລະບົບປົກກະຕິໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ປະສານ
ສົມທົບ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ), ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບການສຶກສາຮໍ�າຮຽນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

4)

ກໍລະນີເດັກ ຫຼື ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຫຼື ການປະກອບວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ປະ
ສານສົມທົບກັບຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ກ່ຽວ.
ມາດຕະຖານການປະສານງານ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍລະ

ອຽດຂອງແຕ່ລະການບໍລິການເພື່ອສົ່ງຕໍ່ (ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (GVB
service directory)
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ພາກທີ

6

ເອກະສານຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ

ແບບຟອມກໍລະນີ: ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ/ຜູລ
້ ອດຊີວດ
ິ ແຕ່ລະຄົນທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານ ຄວນມີເອກະສານຄົບຖ້ວນເພືອ
່ ຢັງ້ ຢືນ
ໃນການຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ແບບຟອມການປະເມີນ (ເບີ່ງແບບຟອມໃນເອກະສານຄັດຕິດທີ 2). ສໍາລັບເດັກ,
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເກັບກໍາຢູ່ໃນແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ເດັກ) (ເບີ່ງແບບຟອມໃນເອກະສານຄັດ
ຕິດທີ 3). ແລະ ແບບຟອມປະເມີນຄອບຄົວຂອງເດັກ (ເບີ່ງແບບຟອມໃນເອກະສານຄັດຕິດທີ 4) . ການສົ່ງຕໍ່ ຫຼື
ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆກໍຕາມຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈະຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມການຍິນຍອມເຫັນດີ (ເບີ່ງແບບ
ຟອມໃນເອກະສານຄັດຕິດທີ 6).
ການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນຂອງກໍລະນີທີ່ບັນຈຸເອົາຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນ ຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພ. ຖ້າ
ຫາກວ່າຂໍ້ມູນ / ແຟ້ມປະຫວັດຂອງກໍລະນີ ເປັນເຈ້ຍເອກະສານ, ເອກະສານເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ທີ່ມີ
ກຸນແຈໃສ່ໄວ້ຄັກແນ່ ແລະ ມີແຕ່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານເຫລົ່ານັ້ນໄດ້.
ຖ້າຫາກວ່າຂໍ້ມູນ / ແຟ້ມປະຫວັດຂອງກໍລະນີ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕ້ອງໄດ້ມີລະບົບປ້ອງກັນ
ຂໍ້ມູນເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ - ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ມີການລະບຸຕົວຕົນ.
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ: ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ຂໍ້ມູນທີ່ມີການລະບຸຕົວຕົນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້
ລອດຊີວິດສາມາດນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບ
ການລາຍງານຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນຊຸດຂໍ້ມູນຕໍ�າສຸດ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິການແຍກເພດສາມາດນໍາໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ມີການລະບຸຕົວຕົນ. ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນ ແລະ ປະເພດຂອງກໍລະນີ, ແຕ່ບໍ່ມີຊື່ຫຼືທີ່ຢູ່
ຂອງກໍລະນີ.
ການລາຍງານ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ຕ້ອງມີການພັດທະນາລະບົບໜຶ່ງຂື້ນສໍາລັບແຕ່ລະອົງກອນໃນລາຍງານ
ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນໂດຍອີງໃສ່ຊຸດຂໍ້ມູນຂັ້ນຕໍ�າສຸດ. ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງລາຍງານເປັນປະຈໍາ
ທຸກປີຕາມກກົນໄກການປະສານງານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຂັ້ນຕໍ�າສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການວິເຄາະ.
ການຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາເປັນໄລຍະ ສາມາດຊ່ວຍກໍານົດແນວໂນ້ມຂອງປະເພດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ/ຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ລະດັບຄວາມຮຸນແຮງໃນເເຕ່ລະປະ
ເພດທີ່ພົບເຫັນຜ່ານມາ, ຮູບແບບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ເເກ່ ການປັບປຸງລະບົບການບໍລິ
ການໃນຕໍ່ໜ້າ.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ທີ່ເກັບກໍາຈາກແຕ່ລະຂະແຫນງການ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການປະ
ຕິບັດວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນເເຮງ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນັ້ນ, ແບບຟອມຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
1.

ແບບຟອມບັນທຶກການຮັບແຈ້ງຄວາມ

2.

ແບບຟອມການຮັບ ແລະ ປະເມີນ

3.

ແບບຟອມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ເດັກ)

4.

ແບບຟອມການປະເມີນຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ເດັກ)

5.

ແບບຟອມລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

6.

ການຍິນຍອມສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

7.

ແບບຟອມເກັບກໍາສະຖິຕິຄວາມຮຸນແຮງພື້ນຖານທາງເພດ (ກໍລະນີໃໝ່)

8.

ແບບຟອມເກັບກໍາສະຖິຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພື້ນຖານທາງເພດ (ກໍລະນີທີ່ກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່)

9.

ແບບຟອມເກັບກໍາສະຖິຕິປະເພດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

10. ກໍລະນີສຶກສາ

31

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!
!
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ຕິ2ດທີ1 1
!'$=.1%:#"9/

!
!

A0@0:*,*:'2 )*<0@;)*E3 )*<0<7,:0.
A',3;"0( !%+*:02 )*<0@;)*E3 !%+*"0( .'2@*,*40.%,
(',@I++0,&'(9H8/B.01

A*40,@6$&'(+0,9H8/B.01............................, !.:0..........L1/ J%/.',@6.....................
<#$ 9:* ,01A*+C,GN8&'(9H8/B.01....................................., K80@6$&'(G;2<%(..............................
A'/+'2..........................................
+0,!+'(+MJ581N,!(#8%/378,.

!" <#$ 9:* ,01A*+C, (GN89H8/B.01)..............................., %0=C................)6, %0<6(...........
($%,)*HM+0,............................ A',<02.................... <7,!G7$0..................A0A*K0 ..............
)*HC(',FN$(80,..............................K$.=................!&#%,!:+@6.....................!1#%/..............
9J.//,*B%,>?./.................................................!(6L@:*A'(3;235$...........................
A*40,*"0(GN84#+!B0*&80=

" LA2,

" 93$//0,;

GN84#+!B0*&80=/GN8:%2<6.;216B.01";+0,(5$? " 16

" F$0&80/; " !)',O80=

" (5$16

" (5$&N8

!" <#$ 9:* ,01A*+C, (GN84#+!B0*&80=)............................., %0=C......... )6, .',!2#%,)6!+62......
(80,!+62................................, K$.=.............. !&#%,!:+@6..................!1#%/....................
9J.//,*B%,>?./......................................,

%0<6(..........................A',<02....................

<7,!G7$0....................... A0A*K0..........................:*2'(+0,AI+A0..........................................
)*HC(',FN$(80,..........................K$.=..............!&#%,!:+@6.................!1#%/.......................
9J.//,*B%,>?./.................................................!(6L@:*A'(3;235$........................................
!" <#$ 9:* ,01A*+C,"5$ (+5:*,6!2'+!)',GN84#+!B0*&80=)....................., %0=C........ )6, %0<6(..........
@6$FN$)*HC(',(80,.................K$.=...................!&#%,!:+@6..................!1#%/.....................9J.//
,*B%,>?./.......................................,
!(6L@:*A'(3;235$...........................
!" <#$ 9:* ,01A*+C,91$ (+5:*,6!2'+!)',GN84#+!B0*&80=)...................., %0=C........ )6, %0<6(..........
@6$FN$)*HC(',(80,.................K$.=...................!&#%,!:+@6..................!1#%/.....................9J.//
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&N8J581N,,6810H0+DA.............................................................................
" 109H8/28.=37,!%/

" L@:*A'(109H8/

J80"*!H780J5:0=/0,A;$/@6$E28!>',, E28Q'/ 9:* E28&N8+$-.+'(!>2+0,37.H;/J%/GN$4#+!B0*&80= 2'$/:C$1,68:
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8 '(9H8/B.01
GN&

(:7/:0=!<',)

GN8!J780&$.1/GN)
8 7+B%/

(:7/:0=!<',)

GN89H8/B.01/GN4
8 #+!B0*&80=

(:7/:0=!<', 9:* 9)*L)81#)
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,1D4,$#)94%!'3. 6%?>"6"$*+91,, C&1B=!?4&1,-./"2-+?=A+O%6?$+O8$#)$1%7D$A+O%C*&,@%$#)'43$1% / ?>"
A=.1%31%2-+EG$$*1%4";8&C&13D>+,%-.&
C&1B=!?4&19&'3$1%6J&C*&,@%C'394%!'3EG$!A-"!F-($#):

(.1,1"J,1(;"&)*+?*1$#" 91,:81,!A#%?/3 7D= $=D>%1CO%)'$C*&,@%D='O"$+O8$#).=E1)#% JDG '43$1%
91,:81!A#%?/3)
7,+%

)*+7,+%

)*D/$1%213:81,A'";B (C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43): __________________________
)*D/$1%213?-"9= (C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43): _________________________________
)*D/$1%213$1%7B" (C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43): ______________________________ 2-+
B#$A'";B / .@%B#$!H41 (C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43):_________________________ _
)*D/$1%213$4"J,1((C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43):______________________________
)*D/$1%213(spe2#$.=H-8/" (C*&,@% JDG HG+.=!B1=!?1=?43):______________________________
'G+%N (!?1=?43A=!B"C'3$1%6J&)*D/$1%, HG+, 7D= '43$1%): _________________________

!
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1$1%'=%>(1"2-?
+ =J,1(L"(F@&E$
G $=2*1:
(JKGB*+7,+/F@&A4$:'3E&1F@&EG$$=2*1,-'1(>.@3$8+1 18 A-)

7,+%

)*+7,+%

2." C&1B=!?4&1;"&<#)7?&3 7D= !C4&16?8+1)13C*&,@%2-+)*+.1,1"D=)>94894%'1"?=EG$7)+3A#%!BG+'D1(31%. C*&,@%
6"N2-+7)+3A#%?=)*.
+ 1,1")'$6"&8+1!A#%C&1B=!?4&1 JKG !J"$1%2-+!$-"$#)94%!'3. F@&6"F@&J%Q+32-+;"&P#3 ?=)*+
.1,1"D=)>9488+.!A#%C&1B=!?4&1;"& L"('-36.+C*&,@%2-+EG$7)+3A#%. C&1B=!?4&1!C4&16?8+1C*&,@%2-;+ "&EG$7)+3A#%
?=EG$A=9/)#""&8(:81,D#) 7D= :81,!:41D4).

D1(!H#%/?*&1LA&F@&2-+D1(31% ______________________________________________
2. $1%'=%>(1"2-?
+ =J,1(L"(F@&E$
G $=2*1:
(JKGB*+7,+/F@&A4$:'3E&1F@&EG$$=2*1,-'1(>9*+1$8+1 18 A-)

7,+%

)*+7,+%

(JDG B*+7,+/ F@&A4$:'3 E&1$*D=%-F@&,17?&3,-'1(>9*+1$+81 18)

D=J#"F@&<#)F/"H')$*D=%-:______________________________
8#%2-: _________________ !J#%"-6J&.1,1"7D$A+O% 7D= !A-!!F-(
$1%!$#)!A#%:81,D#)

C*&,@%.*1D#)$1%:>&,:'3$*D=%HG+F@&EG$$=2*1 : ____________________________________________________
HG+C'3F@&"@7D (E&1F@&!:1=<&1(!A#%!"#$):_________________________________
!)/L29/"9*:+ __________________________________________________
2-+M@+: _________________________________________________________
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2,,L?$%)',)A<9@747!"#$01(203G#3%D:

!'$=.1%:#ດ
"ຕິ
9/ດ
"ທີ
2- 7
ເອກະສານຄັ

&9%D:>?3!"#$01(203G#3%D: ()589(B-H$*)

!

!"G'%__________________ A/_____________________

&9%D:>?3!"#$01(203G#3%D:

!
!

1

$1%C4+,CG%2*1H*1!D41

2

$1%D+83D=!,-"213!B"

3

$1%)#3:#)6J&79+331%

4

:81,<>%7<3213<+13$1(/$1%L?,9-

5

$1%D+83D=!,-"213"&1%!."E=$/"/$1%!3 /%

6

)*+7,+%:81,<>%7<3

?*1%8%!"#$(/3

7,+(/3

(! 17 A-)

(" 18 A-)

?*1%8%!"#$/F@&(/32#3J,4"

?*1%8%!"#$2-,
+ 1%*1
(! 17 A/)

7
D8,:
(G+%L"("###############################################################################!
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2,,L?$%)',)A<9@747!"#$01(203G#3%D:

!'$=.1%:#ດ
"ຕິ
9/ດ
"ທີ
2- 8
ເອກະສານຄັ

&9%D:>?3!"#$01(203G#3%D: (J869%)',)5#>5/$C()

!

!"G'%__________________ A/_____________________

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

$*D=%-6J,+!"G'%%-&

$*D=%-2-+;"&A/"7D&8

.#3D8,?*1%8%C'3$*D=%-2#3
J,4"A=?*1!"G'%

+

_

=

$*D=%-:81,<>%7<32-+$1D#3!$-"CQ&<

?*1%8%$*D=%-?1$
!"G'%2-+7D&8
1

$1%C4+,CG%2*1H*1!D41

2

$1%D+83D=!,-"213!B"

3

$1%)#3:#)6J&79+331%

4

:81,<>%7<3213<+13$1(/$1%L?,9-

5

$1%D+83D=!,-"213"&1%!."E=$/"/$1%!3 /%

6

)*+7,+%:81,<>%7<3

7
Total:

(G+%L"("###############################################################################!

2

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

948M+137))P',

!'$=.1%:#ດ
"ຕິ
9/ດ
"ທີ
2- 9
ເອກະສານຄັ

A=!B"C'3:81,<>%7<3213!B" ($1%.=J%'3$1%)*D/$1%)

!

!"G'%__________________ A-_____________________

+0,A*>,%/+0,(5:;+0,@0/+7/ 9:* A7$/35$@6$E28!&'2G$0,10

)*!"2J%/+0,(5:;+0,

A*>,%/+0,(5:;+0,@0/+7/

A7$/35$D>8%7/+0,%#$,

:.1

280,A'/B71A7/!B0*
280,+0,D>8B50)I+A0
280,@6$"'+!<70<7$.B0.@6$)%2E"
+0,!(;$/9=/2N9:!2'+
280,+0,9"2
280,+72>10=
280,!A24*+;2
280,+0,AI+A0 9:* RI+%7(&71.;<0<6(
280,+0,+'(B#,AN$B%(B7. 9:* A'/B71
(G+%L"("###############################################################################!
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ເ�ກະສານຄ�ດຕິດທີ 10

ກໍລະນີສຶກສາ 1
ນາງ ສົມສີ (ນາມສົມມຸດ), ອາຍຸ 45 ປີ ເຊິ່ງເປັນແມ່ຮ້າງລູກຕິດ 05 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນແມ່ຍິງໝົດ, ລວມ
ທັງເດັກແຝດອາຍຸ 07 ປີ ແລະ ນາງ ສົມສີ ກໍໄດ້ແຕ່ງງານກັບທ້າວ ໄຊ, ອາຍຸ 47 ປີໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ເມື່ອແຕ່ງງານໄດ້ 02 ປີ ນາງ ສົມສີ ກໍເກີດອຸບປະຕິເຫດພາໃຫ້ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ, ຄວາມຈໍາບໍ່ດີ, ບໍ່ສາມາດອອກ
ໄປເຮັດວຽກນອກບ້ານໄດ້ຄືແຕ່ກ່ອນ ເຊິ່ງມີແຕ່ທ້າວ ໄຊ ເປັນຜູ້ຫາເງິນມາລ້ຽງດູຄອບຄົວ.
ໃນຄອບຄົວບັນດາລູກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກໍມີອາຊີບລ້ຽງຕົວພໍແຕ່ກຸ້ມຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລູກໆກໍເປັນຄົນທີ່
ມັກຊຸມ ແຊວກັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ມີເອື້ອຍຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນມີແຟນທີ່ເປັນແມ່ຍິງດ້ວຍກັນ ແລະ ເດັກຝາແຝດທັງສອງ
ກໍເຫັນ ພຶດຕິກໍາລະຫວ່າງເອື້ອຍຂອງຕົນ ແລະ ແຟນ (ທີ່ເປັນແມ່ຍິງ).
ສ່ວນພໍ່ນ້າກໍທໍາທ່າຮັກແພງເດັກແຝດ ເຊິ່ງແຕ່ລະມື້ທີ່ເລີກການມາກໍຈະຊື້ເຂົ້າໜົມມາຕ້ອນເຮັດໃຫ້ເດັດ
ຝາແຝດ 02 ຄົນ ນີ້ກໍຕິດພໍ່ເປັນພິເສດ. ເວລານອນແມ່ນພໍ່ແມ່ໃຫ້ນອນໃນຫ້ອງດຽວກັນກັບພໍ່ແມ່ມາໂດຍຕະຫຼອດ,
ໂດຍໃຫ້ ເດັກແຝດນອນຕິດກັບພໍ່ ແລະ ພໍ່ກໍມັກໃຫ້ແກ້ເຄື່ອງນອນທຸກມື້.
ມາມື້ໜຶ່ງ ແມ່ຂອງເດັກແຝດ ໄດ້ອອກໄປໂຮງໝໍເພື່ອກວດສຸຂະພາບ ແລະ ເອື້ອຍກໍອອກໄປເຮັດວຽກພໍ່
ນ້າກໍ ສວຍໂອກາດເວລານັ້ນຮ່ວມເພດກັບເດັກທັງສອງໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີໃຜຢູ່ເຮືອນ ພ້ອມທັງຂູ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກໃຜຖ້າ
ບອກຈະຂ້າ ຖີ້ມ ແລະ ໄລ່ໜີອອກຈາກເຮືອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມາພໍ່ນ້າກໍພະຍາຍາມຮ່ວມເພດກັບເດັກແຝດທັງສອງຈົນ
ສໍາເລັດ ແລະ ກໍເຮັດແນວນັ້ນເລື້ອຍມາຈົນໄດ້ 01 ປີກວ່າ. ຕໍ່ມາເອື້ອຍຂອງເດັກແຝດສັງເກດເຫັນພໍ່ຢອກເດັກຝາ
ແຝດທັງສອງຜິດປົກ ກະຕິທໍາມະດາທີ່ພໍ່ຢອກລູກ ຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນເດັກທັງສອງມາຖາມ ແລະ ເດັກກໍໄດ້ເລົ່າເຫດການທີ່
ເກີດຂື້ນທັງໝົດໃຫ້ເອື້ອຍ ຟັງລວມທັງອາການຂອງເດັກເວລາໄປຖ່າຍເບົາກໍມີເລືອດໄຫຼອອກມາທາງຊ່ອງຄອດ. ເມື່ອ
ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນເອື້ອຍກໍຟ້າວ ໄປ ປືກສານ້າບ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ທີ່ເກີດຂື້ນວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ນ້າບ່າວ ກໍໄດ້
ພາເດັກໄປໂຮງໝໍແພດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນ ວ່າອະໄວຍະວະເພດມີຮອຍຈີກຂາດ ແລະ ບວມຊໍ�າພາຍໃນ.
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
• ດ້ານສະຖານທີ່ພັກເຊົາ:
ພາຍຫຼງັ ນາງພອນເຂົາ້ ພັກເຊົາຢູສ
່ ນ
ູ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະປົກປ້ອງແມ່ຍງິ -ເດັກນ້ອຍສູນພວກເຮົາໄດ້ສະໜອ ສະຖານທີພ
່ ກ
ັ
ເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນການດໍາລົງຊີວິດແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກອື່ນໆ. ພ້ອມທັງເບິ່ງແຍດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວນັບແຕ່ມ້ືເຂົ້າສູນຈົນຮອດມື້ອອກຈາກສູນ.
• ດ້ານຈິດໃຈ:
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ນໍາພາເຮັດກິດຈະກໍາບໍາບັດຕ່າງໆຢູ່ໃນສູນ ແລະ ນອກສູນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມີກໍາລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະ ລືມເລື່ອງລາວ
ທີ່ເຈັບປວດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ເດັກທັງສອງມີອາການແຂງກະດ້າງ, ມັກຫຼີ້ນອະໄວຍະວະຂອງຕົນເອງ ແລະ ເດັກເຂົ້າໃຈວ່າການກະທໍາ
ທີ່ ພໍ່ນ້າເຮັດນໍາພວກກ່ຽວນັ້ນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາທີ່ພໍ່ແມ່ຮັກແພງລູກຈຶ່ງສະແດງແນວນັ້ນ. ສູນໄດ້ໃຫ້ການ
ບໍາບັດ ຟື້ນຟູທາງດ້ານຈິດໃຈ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາບໍາບັດຟື້ນຟູໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການປູກຈິກສໍານຶກໃຫ້ແກ່ເດັກ ເພື່ອໃຫ້
ເດັກເຂົ້າໃຈ ວ່າພຶດຕິກໍາທີ່ພໍ່ນ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ພໍ່ສະແດງຕໍ່ລູກ, ໃຫ້ເດັກຮູ້ຈັກສະຫງວນ
ຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເພດກົງກົນຂ້າມມາຈັບບາຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນ. ຊຶ່ງການບໍາບັດດ້ານຈິດໃຈນີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາເປັນປີກ
ວ່າເດັກ ຈຶ່ງລືມ ເຫດການທີ່ພໍ່ນ້າໄດ້ກະທໍາກັບພວກກ່ຽວ.

ດ້ານການແພດ:
ພາຍຫຼັງເຂົ້າມາພັກເຊົາຢູ່ສູນ ທາງສູນໄດ້ພາໄປກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນເວລາເຈັບ. ພ້ອມນັ້ນ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະອະນາໄມໃນການດູແລຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້.
ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເດັກເຂົ້າພັກເຊົາຢູ່ສູນ ເຫັນວ່າສະພາບຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ, ມີຮອຍບວມຊໍ�າຕາມຮ່າງກາຍ,
ອະໄວ ຍະວະເພດມີເລືອດໄຫຼຈາກຮູຊ່ອງຄອດ. ຈາກນັ້ນ ສູນພວກເຮົາໄດ້ພາໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ 109 ພົບວ່າຮູຊ່ອງ
ຄອດຈີກ ຂາດຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ສູນພວກເຮົາໄດ້ປະສານງານກັບໂຮງໝໍ ໃນ
ການປິ່ນປົວເດັກ ແຝດທັງສອງ, ໄດ້ພາໄປກວດເປັນໄລຍະ ແລະ ເອົາຢາໃຫ້ເດັກກິນ ຊຶ່ງປິ່ນປົວເປັນເວລາ 03 ເດືອນ
ສຸຂະພາບຂອງ ເດັກຈຶ່ງດີເປັນປົກກະຕິ.
• ດ້ານກົດໝາຍ:
- ສູນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໃນການເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດ ແກ່ການດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບົດບັນທຶກການສໍາພາດເດັກ, ຮູບຖ່າຍ
ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນແພດ. ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ, ໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງເດັກໃນການດໍາເນີນຄະດີ ລວມທັງເວລາປະຊຸມສານ, ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ
ທາງໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ສູນກໍໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເດັກໃນນາມຜູ້ປົກປ້ອງໂດຍ ເຂົ້າຮ່ວມຟັງຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານ.
- ສໍາລັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ (ຂັ້ນຕົ້ນ) ບອກວ່າ:
ທ້າວ ໄຊ ມີຄວາມຜິດໃນມາດຕາ 128 ສະຖານຂົ່ມຂືນທໍາຊໍາເລົາ ຕັດອິດສະຫຼະພາບ 7 ປີ 3 ເດືອນ, ປັບໃໝ
5.000.000 ກີບ, ຄ່າປົວແປງຈິດໃຈ 10.000.000 ກີບ ແຕ່ສູນໄດ້ອຸທອນຄໍາຕັດ ສີນ.
ສານໄດ້ພິພາກສາສົ່ງສໍານວນຄະດີຄືນໃຫ້ສານ ຂັ້ນຕົ້ນຕັດສີນຄືນໃໝ່ ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້
ຕັດສິນ (ຂັ້ນຕົ້ນໃໝ່) ລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ 10 ປີ 3 ເດືອນ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.
• ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ:
ໃນໄລຍະພັກເຊົາຢູ່ສູນທາງສູນໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງເດັກໃນການໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນລໍຖ້າ
ການດໍາເນີນຄະດີສິ້ນສຸດ ເພາະເດັກກໍາລັງຮຽນໜັງສືຢູ່ ເມື່ອປະເມີນແລ້ວເຫັນວ່າເດັກທັງສອງມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະ
ເຂົ້າຮຽນອີກຄັ້ງ ທາງສູນຈຶ່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃນທຸກດ້ານໃຫ້ແກ່ເດັກ ແລະ ດໍາເນີນການ
ໂຍກຍ້າຍເດັກມາເຂົ້າໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການເອົາເດັກເຂົ້າຮຽນແມ່ນເປັນຄວາມລັບທັງໝົດ
ໂດຍທາງສູນຈະເປັນຜູ້ຮັບ-ສົ່ງເດັກໄປໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆໃນການຮຽນໃຫ້ແກ່
ເດັກ. ເດັກທັງ ສອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເປັນເວລາ 03 ປີ. ຫຼັງຈາກດໍາເນີນ ຄະດີສໍາເລັດແລ້ວ, ສູນຈຶ່ງໄດ້ປະສານງານ
ຫາ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ເພື່ອຂໍນະໂຍບາຍໃຫ້ເດັກແຝດທັງສອງໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ
sos ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນອາຊີບ, ມີລາຍຮັບລ້ຽງຕົນເອງ.
• ດ້ານການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.
ຜ່ານການປະເມີນຄອບຄົວເດັກ ສູນເຫັນວ່າ: ຄອບຄົວເດັກເອງທຸກຍາກ, ແມ່ກໍສຸຂະພາບຈິດບໍ່ປົກກະຕິ, ເອື້ອຍຂອງ
ເດັກກໍບໍມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ເປັນເມຍນ້ອຍເຂົາ. ສະນັ້ນເດັກທັງສອງແມ່ນບໍ່ສາມາດ ກັບຄືນສູ່ຄອບ ຄົວໄດ້.
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ໃນປີ 1986 ນາງ ບຸນມີ (ນາມສົມມຸດ), ອາຊີບພະນັກງານ ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວ ກັບທ້າວ ບຸນເຫຼືອ
(ນາມສົມມຸດ), ອາຊີບພະນັກງານ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍ, ມີລູກຮ່ວມກັນ 05 ຄົນ.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜົວເມຍດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນທ້າວ ບຸນເຫຼືອ (ຜົວ) ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກປະກອບສ່ວນ
ວຽກງານພັກ-ລັດ ຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ. ນາງ ບຸນມີ ຜູ້ເປັນເມຍ ກໍເຮັດໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນເບື້ອງຫຼັງ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງ
ດູແລຄອບຄົວ ແລະ ລູກເຕົ້າ ໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມອົບອຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຜົວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ຕໍ່ມາຄອບຄົວກໍເລີ່ມມີບັນຫາ ເນື່ອງຈາກທ້າວ ບຸນເຫຼືອ ບໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາຄອບຄົວ, ຫຼີ້ນກິນຟູມ
ເຟືອຍ, ຕິດໄພສັງຄົມ ( ຕິດຜູ້ສາວ), ເວົ້າໝິ່ນປະມາດພີ່ນ້ອງລຸງຕາຝ່າຍຍິງ ພ້ອມທັງມັກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ນາງ
ບຸນມີ ມາໂດຍຕະຫຼອດ. ນັບແຕ່ສ້າງຄອບຄົວຮ່ວມກັນມາ ທ້າວ ບຸນເຫຼືອ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ນາງ ບຸນ
ມີ ເຖິງ 27 ຄັ້ງ (ບໍ່ໄດ້ລວມກັບກໍລະນີເບົາ). ຊຶ່ງນາງ ບຸນມີ ກໍອົດທົນມາຕະຫຼອດເນື່ອງຈາກຢ້ານມີຜົນກະທົບຕໍ່
ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຜົວ (ຜົວມີຕໍາແໜ່ງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມ) ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ນາງ ບຸນມີ ມີຕໍ່ຜົວ ຜູ້ກ່ຽວ
ຈຶ່ງໄດ້ອົດທົນມາໂດຍຕະຫຼອດ.
ມີຄືນໜຶ່ງນາງ ບຸນມີ ເຫັນຜົວອອກໄປນອນຢູ່ຕູບນອກບ້ານ ອີກຢ່າງຄືນນັ້ນກໍມີລົມພັດແຮງ ນາງ ບຸນ
ມີ ຈຶ່ງຢ້ານວ່າຜົວຈະເປັນໄຂ້ຈຶ່ງໄປເອີ້ນຜົວມານອນຢູ່ໃນເຮືອນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ທ້າວ ບຸນເຫຼືອ ບໍ່ພໍໃຈຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງລົງມື
ຕີນາງ ບຸນມີ ຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບພໍສົມຄວນ ໂດຍມີເລືອດໄຫຼອອກຈາກດັງ ແລະ ຫົວແຕກ ຈົນໄດ້ໄປປິ່ນປົວຢູ່
ໂຮງໝໍ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ນາງ ບຸນມີ ບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ພຶດຕິກໍາຂອງຜົວໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຜົວ
ໃນຂໍ້ຫາ: ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
• ດ້ານຈິດໃຈ:
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມີກໍາລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະ ລືມເລື່ອງລາວທີ່ເຈັບປວດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມີຄວາມກ້າຫານໃນການປະເຊີນໜ້າ
ກັບບັນຫາຂອງຕົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
• ດ້ານການແພດ:
ໄດ້ແນະນໍາຜູ້ກ່ຽວໄປກວດ ແລະ ຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ ໂດຍສູນໄດ້ປະສານງານກັບໂຮງໝໍ ເພື່ອອໍານວຍສະດວກໃນການ
ກວດ ແລະ ຢັ້ງສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນປະກອບໃສ່ສໍານວນຄະດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນການດໍາເນີນ
ຄະດີຕໍ່ເປັນຜົວ.
• ດ້ານກົດໝາຍ:
ແມ່ນໄດ້ກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ກ່ຽວກ່ອນການສໍາພາດ, ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃນການເກັບກໍາ
ຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ, ຮ່ວມສໍາພາດເອົາຄໍາໃຫ້ການສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດເພື່ອດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂຽນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ກ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ພົວພັນປະສານງານ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການດໍາເນີນຄະດີຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວຈົນສໍາເລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານ ຊຶ່ງຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານປະຊາຊົນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນທ້າວ ບຸນເຫຼືອ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາ ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຕັດອິດສາ
ລະພາບ 6 ເດືອນພາກໄວ້, ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເສຍຄ່າປົວແປງຈິດໃຈນາງ ບຸນມີ ຈໍານວນ 5,000,000 ກີບ ຊຶ່ງນາງ ບຸນ
ມີ ເອງກໍພໍໃຈຕໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີຝ່າຍໃດຈອງຂໍອຸທອນຕໍ່.
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