
ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍການພັດທະນາ
ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ (ສະບັບປີ 2004)



ມາດຕາ 6:

ຄວາມໝາຍຂອງການພັດທະນາແມ�ຍິງ 
   ການພັດທະນາແມ�ຍິງ ແມ�ນພາກສ�ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ�ແມ�ຍິງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຮູ�, ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ມີຄຸນສົມບັດສິນ��ປະຕິວັດ.



ມາດຕາ 8:

ເນື້ອໃນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາແມ�ຍິງ
ການພັດທະນາແມ�ຍິງ ມີເນື້ອໃນພື້ນຖານດັ່ງນີ້: 
• ການພັດທະນາທາງດ�ານຮ�າງກາຍ;
• ການພັດທະນາທາງດ�ານແນວຄິດຈິດໃຈ;
• ການພັດທະນາທາງດ�ານການສຶກສາ;
• ການພັດທະນາທາງດ�ານວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ.
ການພັດທະນາຄອບຄົວກ�ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່��ຄັນໃຫ�ແກ�ການພັດທະນາດ�ານຕ�າງໆ
ທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງນີ້.



ມາດຕາ 9:

ການພັດທະນາທາງດ�ານຮ�າງກາຍ 
   ການພັດທະນາແມ�ຍິງທາງດ�ານຮ�າງກາຍ  ແມ�ນການເຮັດໃຫ�ແມ�ຍິງມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ທາງດ�ານຮ�າງກາຍຢ�າງສົມບູນ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມັນສະໝອງດີ, ມີຄຸນນະພາບ
ຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີອາຍຸຍືນ.



ມາດຕາ 10:

ການພັດທະນາທາງດ�ານແນວຄິດຈິດໃຈ
   ການພັດທະນາແມ�ຍິງທາງດ�ານແນວຄິດຈິດໃຈ ແມ�ນການເຮັດໃຫ�ແມ�ຍິງມີສຸຂະພາບ
ຈິດທີ່ດີ, ມີຈິດໃຈໜັກແໜ�ນເຂັ້ມແຂງ, ມີອຸດົມການ, ຄຸນສົມບັດສິນ��ປະຕິວັດ, 
ມີວັດທະນະ��ອັນດີງາມ, ມີກິລິຍາມາລະຍາດດີ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, 
ພ�ອມກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນສ�າງສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ�ຮັ່ງມີ, ຜາສຸກ
ແລະ ກ�າວໜ�າ.



ມາດຕາ 11:

ການພັດທະນາທາງດ�ານການສຶກສາ 
   ການພັດທະນາແມ�ຍິງທາງດ�ານການສຶກສາ ແມ�ນການສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບ
ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຢ�າງທົ່ວເຖິງ, ໄດ�ຮັບການສຶກສາທາງດ�ານວິທະຍາສາດ��ມະຊາດ 
ແລະ ສັງຄົມ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ແນໃສ�ຍົກລະດັບຄວາມຮູ�, ຄວາມສາມາດໃຫ�ແມ�ຍິງ
ຢ�າງຮອບດ�ານ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ�ທີ່ມີພອນສະຫວັນ.



ມາດຕາ 12:

ການພັດທະນາທາງດ�ານວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ
   ການພັດທະນາແມ�ຍິງທາງດ�ານວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ ແມ�ນການສ�າງເງື່ອນໄຂ
ໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ມີສີມືແຮງງານ ແລະ ປະສົບການ, 
ມີວິໄນແຮງງານ   ເພື່ອໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ມີວຽກເຮັດງານ��ໃນສັງຄົມເຊັ່ນດຽວກັນ
ກັບເພດຊາຍ.



ມາດຕາ 13:

ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
   ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ; ຍິງ 
ແລະ ຊາຍ ມີຄຸນຄ�າ ແລະ ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນທາງດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນະ��-ສັງຄົມ, ຄອບຄົວ, ການປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ 
ແລະ ການຕ�າງປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນລັດຖະ��ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.



ມາດຕາ 17:

ສິດສະເໝີພາບທາງດ�ານຄອບຄົວ
ລັດ ແລະ  ສັງຄົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍພາຍໃນຄອບຄົວ.
ຍິງ ແລະ ຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ�ານກ�ຽວກັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວ.
ແມ�ຍິງທີ່ມີອາຍຸແຕ� 18 ປີຂຶ້ນໄປ ມີເສລີພາບໃນການເລືອກຄູ�ຄອງ ເພື່ອສ�າງຄອບຄົວ.
ເມຍມີສິດເລືອກເອົານາມສະກຸນຂອງຜົວ ຫຼື ຈະຮັກສານາມສະກຸນເດີມຂອງຕົນໄວ�ກ�ໄດ�.
ເມຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນກັບຜົວ ກ�ຽວກັບສິນສົມສ�າງ.



ມາດຕາ 17:

    ຜົວເມຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການປຶກສາຫາລື, ຕົກລົງ ແລະ ແກ�ໄຂບັນຫາພາຍໃນ
ຄອບຄົວ ຢ�າງເປັນເອກະພາບໃນການເລືອກບ�ອນຢູ�, ການປະກອບອາຊີບ, ການມີລູກ 
ແລະ ອື່ນໆ; ຜົວເມຍ ຕ�ອງຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ເບິ່ງແຍງຊ�ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ພ�ອມກັນ ລ�ຽງດູ, ສຶກສາອົບຮົມລູກ ແລະ ກ�່ສ�າງກັນ ໃຫ�ກາຍເປັນຄອບຄົວວັດທະນະ��, 
ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນ, ມີຄວາມຜາສຸກ ແລະ ກ�າວໜ�າ.
    ລູກສາວ ແລະ ລູກຊາຍມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການສືບທອດມູນມ�ຣະດົກ 
ແລະ ໄດ�ຮັບການສຶກສາຮ��ຮຽນຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ.



ສິດ,ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງແມ�ຍິງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດແຮງງານ 
   ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນຂົງເຂດແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ: 
ການຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມໃນການອອກແຮງງານທີ່ປອດໄພ, 
ສະຫວັດດີການ, ຄ�າຕອບແທນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ�າງໆ ຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�
ໃນລະບຽບກົດໝາຍ. 

ມາດຕາ 19:



ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນຄອບຄົວ
   ແມ�ຍິງໄດ�ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນຄອບຄົວດັ່ງນີ້ :  
   ໃນເວລາເມຍຖືພາ ຫຼື ລູກມີອາຍຸບ�່ຮອດໜຶ່ງປີ ຜົວບ�່ມີສິດ ຂ�ຢ�າຮ�າງ ແຕ�ເມຍມີສິດຂ�ຢ�າຮ�າງໄດ�.
   ໃນກ�ລະນີທີ່ມີການຢ�າຮ�າງ ເມຍມີບຸລິມະສິດໃນການສະເໜີເອົາລູກນ�ອຍມາຢູ���ຕົນ. 
   ເມື່ອມີການຮ�ວມປະເວນີກັນ ຫຼື ມີລູກກ�ອນການແຕ�ງດອງ ຖ�າວ�າຊາຍຊູ�ຫາກບ�່ເອົາຍິງຊູ�ເປັນເມຍ 
ຍິງຊູ�ມີສິດຮຽກເອົາຄ�າເສຍຫາຍຈາກຊາຍຊູ� ແລະ ມີສິດຮ�ອງຂ�ເອົາຄ�າລ�ຽງດູລູກຈົນເຖິງກະສຽນ
ອາຍຸ 18 ປີ.
   ແມ�ມີສິດຕາງໜ�າລູກທີ່ຢູ�ໃນທ�ອງໃນການສືບທອດ ແລະ ຄຸ�ມຄອງມູນມ�ຣະດົກ 
ເມື່ອມີການແບ�ງປັນມູນມ�ຣະດົກ.

ມາດຕາ 20:



ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນກົດໝາຍອາຍາ 
   ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ�ຍິງໃນກົດໝາຍອາຍາ ມີດັ່ງນີ້:
   ແມ�ຍິງກະ��ຜິດໃນເວລາຖືພາຈະໄດ�ຮັບການຫ�ດຜ�ອນໂທດ.
   ແມ�ຍິງຖືພາ ຫຼື ມີລູກນ�ອຍອາຍຸບ�່ທັນເຖິງແປດປີ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ�ປະຕິບັດໂທດ
ຕັດອິດສະລະພາບແລ�ວຈະບ�່ຖືກໂທດ��ກັດທີ່ຢູ� ຊຶ່ງເປັນໂທດເພີ່ມ. 
   ແມ�ຍິງກະ��ຜິດໃນເວລາຖືພາ ຈະບ�່ຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ 
ຫຼື ປະຫານຊີວິດ.

ມາດຕາ 21:



ມາດຕາ 21:

   ແມ�ຍິງທີ່ຖືກລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ຈະຖືກໂຈະການປະຕິບັດໂທດດັ່ງກ�າວໄວ�
ຊົ່ວຄາວຖ�າຜູ�ກ�ຽວຫາກຖືພາ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດຈະມີລະບຽບການສະເພາະຕ�າງຫາກ.



��ລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ວ�າດ�ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ

ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍຄອບຄົວ
(ສະບັບປັບປຸງປີ 2008)



ມາດຕາ 12:

ຄວາມສະເໝີພາບດ�ານຕ�າງໆ ລະຫວ�າງ ຍິງ-ຊາຍ 
   ຍິງ-ຊາຍ ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ��-ສັງຄົມ 
ແລະ ໃນຄອບຄົວ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ຢູ�ໃນພາກທີ III ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ
ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງຢ�າງເຂັ້ມງວດ.



ມາດຕາ 2:

(ວັກ 1)
ຍິງ -ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນທຸກດ�ານກ�ຽວກັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວ.



ມາດຕາ 3:

ສິດເສລີພາບໃນການແຕ�ງດອງ 
   ລັດປົກປ�ອງສິດເສລີພາບຂອງຍິງ - ຊາຍໃນການແຕ�ງດອງ. 
   ຍິງ-ຊາຍທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກເອົາຄູ�ຮັກຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ 
ແລະ ຄວາມຮັກມັກຂອງທັງສອງຝ�າຍ ເພື່ອເອົາກັນເປັນຜົວເມຍຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ
ຂອງຊາດລາວ.  
   ລັດບ�່ອະນຸຍາດໃຫ�ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ຫຼື  ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ບັງຄັບ ຫຼື ຂັດຂວາງການແຕ�ງດອງ
ຂອງລູກຫຼານ, ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ,  ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄຸ�ມຄອງ
ຂອງຕົນ.



ມາດຕາ 4:

ການເປັນຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວ
   ຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ຮອດກະສຽນອາຍຸເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕ�ອງປະຕິບັດຫຼັກການ
ຜົວໜຶ່ງເມຍດຽວເທົ່ານັ້ນ. 
   ລັດ ບ�່ອະນຸຍາດໃຫ�ຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີຫຼາຍຜົວ ຫຼາຍເມຍ.



ມາດຕາ 5:

ການປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ� ແລະ ເດັກ 
   ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຖືເອົາການປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ��ຂອງຜູ�ເປັນແມ� 
ແລະ ເດັກ 
ເປັນບູລິມະສິດໃນເວລາຜົວເມຍຢູ�ຮ�ວມກັນ, ແຍກກັນຢູ� ຫຼື ຢ�າຮ�າງກັນ.



ມາດຕາ 7
(ປັບປຸງ):

ການທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງມາຈາກການບ�່ປະຕິບັດຕາມ
ການໝັ້ນໝາຍ  ແລະ ການສູ�ຂ�.
   ໃນກ�ລະນີທີ່ມີການໝັ້ນໝາຍຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ
ຄອບຄົວ ຖ�າຫາກຝ�າຍຊາຍລະເມີດການໝັ້ນໝາຍໂດຍບ�່ມີເຫດຜົນພຽງພ�ແລ�ວຊັບສິນ, 
ວັດຖຸມີຄ�າ ທີ່ບ�່ທັນໄດ�ມອບຕາມບົົດບັນທຶກນັ້ນ ຕ�ອງ��ມາມອບໃຫ�ຝ�າຍຍິງ ຫຼື ຊັບສິນ, 
ວັດຖຸມີຄ�າທີ່ໄດ�ມອບໃຫ�ແລ�ວນັ້ນ ກ�ໃຫ�ຕົກເປັນຂອງຝ�າຍຍິງ.



ມາດຕາ 7
(ປັບປຸງ):

   ໃນກ�ລະນີທີ່ຝ�າຍຍິງ ຫາກເປັນຜູ�ລະເມີດການໝັ້ນໝາຍໂດຍບ�່ມີເຫດຜົນພຽງພ�ແລ�ວ
ຊັບສິນ, ວັດຖຸມີຄ�າທີ່ບ�່ທັນໄດ�ມອບຕາມບົດບັນທຶກນັ້ນ ກ�ຈະຕົກໄປ, ��ລັບຊັບສິນ, 
ວັດຖຸມີຄ�າທີ່ໄດ�ຮັບຈາກຝ�າຍຊາຍແລ�ວນັ້ນ ຝ�າຍຍິງກ�ຕ�ອງສົ່ງຄືນ
ໃຫ�ແກ�ຝ�າຍຊາຍ.
   ໃນກ�ລະນີທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ກຽດສັກສີຂອງຝ�າຍຍິງ ຫລື ຝ�າຍຊາຍ ຫລື ມີການ
ໃຊ�ຈ�າຍເຂົ້າໃນການກະກຽມແຕ�ງດອງແລ�ວ ຝ�າຍທີ່ບ�່ປະຕິບັດຕາມການສູ�ຂ�ໂດຍບ�່ມີເຫດຜົນ
ພຽງພ�ນັ້ນ ກ�ຈະໄດ�ຮັບຜິດຊອບໃຊ�ແທນຄ�າເສຍຫາຍນັ້ນ.



ການຮ�ວມປະເວນີກັນກ�ອນການເປັນຜົວເມຍ 
   ເມື່ອຊູ�ສາວ ໄດ�ຮ�ວມປະເວນີກັນກ�ອນການເປັນຜົວເມຍ ຖ�າຫາກຊາຍຊູ�ບ�່ເອົາຍິງຊູ�
ເປັນເມຍແລ�ວ ຊາຍຊູ�ນັ້ນກ�ຈະໄດ�ເສຍຄ�າປົວແປງຈິດໃຈ, ຄ�າ��ຂວັນຍິງຊູ� 
ຫລື ຄອບຄົວຂອງຍິງຊູ�ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ. 
   ໃນກ�ລະນີທີ່ຍິງຊູ� ຫາກບ�່ເອົາຊາຍຊູ�ເປັນຜົວກ�ຈະບ�່ມີການເສຍຄ�າປົວແປງຈິດໃຈ, 
ຄ�າ��ຂວັນນັ້ນແຕ�ຢ�າງໃດ.

ມາດຕາ 8
(ປັບປຸງ):



ມາດຕາ 8
(ປັບປຸງ):

   ໃນກ�ລະນີທີ່ມີການຖືພານອກຈາກຈະໄດ�ເສຍຄ�າ��ຂວັນແລ�ວ ຊາຍຊູ�ຍັງຈະຕ�ອງເສຍຄ�າ
ອອກລູກ, ຄ�າຢູ��� ແລະ ຄ�າໃຊ�ຈ�າຍອື່ນຕື່ມອີກ.
   ບ�່ວ�າໃນກ�ລະນີໃດກ�ຕາມ ຊາຍຊູ�ມີພັນທະລ�ຽງດູລູກທີ່ເກີດມານັ້ນ 
ຈົນກວ�າເດັກຈະຮອດກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດປີ. 



ມາດຕາ 9
(ປັບປຸງ):

ເງື່ອນໄຂການເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ
   ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ຈະເອົາກັນເປັນຜົວເມຍ ຕ�ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
   1. ມີອາຍຸແຕ�ສິບແປດປີຂຶ້ນໄປ;  
   2. ມີຄວາມມັກຮັກ, ການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມສະໝັກໃຈຂອງຄູ�ບ�າວສາວ;
   3. ເປັນໂສດ, ເປັນຮ�າງ ຫຼື ເປັນໝ�າຍ ໂດຍມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຢ�າງຖືກຕ�ອງ;
   4. ບ�່ເປັນບ�າເສຍຈິດ ຫຼື ບ�່ເປັນພະຍາດຮ�າຍແຮງ ຫລື ຕິດແປດ.



ມາດຕາ 21
(ໃໝ� ):

ປະເພດການຢ�າຮ�າງ
   ການຢ�າຮ�າງມີສອງປະເພດ ດັ່ງນີ້:
   1. ການຢ�າຮ�າງດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ;
   2. ການຢ�າຮ�າງດ�ວຍການຕັດສິນຂອງສານ.
   ບ�່ວ�າໃນກ�ລະນີໃດ ບ�່ອະນຸຍາດໃຫ�ມີການຊື້ຮ�າງ.



ມາດຕາ 21/1
(ໃໝ� ):

ການຢ�າຮ�າງດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
   ການຢ�າຮ�າງດ�ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຕ�ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
   1. ຄູ�ຜົວເມຍ ມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ�ອມຢ�າຮ�າງກັນ;
   2. ຄູ�ຜົວເມຍ ບ�່ມີຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�ຽວກັບບັນຫາລູກ ເປັນຕົ້ນການລ�ຽງດູລູກ;
   3. ຄູ�ຜົວເມຍ ບ�່ມີຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�ຽວກັບສິນສົມສ�າງ;
   4. ຄູ�ຜົວເມຍ ບ�່ມີຂ�້ຂັດແຍ�ງກ�ຽວກັບໜີ້ສິນ.



ກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍການຕ�ານ
ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ

ແລະ ເດັກ (ສະບັບປີ 2014)



ມາດຕາ 2:

ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
   ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ�ນພຶດຕິ�� ທີ່ເຮັດໃຫ�ເກີດ 
ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ�ເກີດອັນຕະລາຍ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ທາງດ�ານຮ�າງກາຍ, 
ຈິດໃຈ, ທາງເພດ, ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.



ມາດຕາ 3:

ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
  ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ແມ�ນການປ�ອງກັນ, 
ການປົກປ�ອງ, ການຊ�ວຍເຫືຼອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ການແກ�ໄຂການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ 
ລວມທັງການ��ໃຊ�ມາດຕະການຕ�່ຜູ�ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ.



ມາດຕາ 12:

ປະເພດການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
   ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີ ສີ່ປະເພດ ດັ່ງນີ້:
   1. ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຮ�າງກາຍ;
   2. ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຈິດໃຈ;
   3. ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ;
   4. ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ.



ມາດຕາ 13:

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຮ�າງກາຍ 
   ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຮ�າງກາຍ ແມ�ນການກະ��ໂດຍເຈດຕະນາເປັນຕົ້ນ ການທາລຸນ, 
ການທ�ລະມານ, ການຕົບຕີ, ການເຕະ, ການຊຸກ, ການຍູ�, ການໂຍນເດັກຖິ້ມ ຊຶ່ງພາໃຫ�
ບາດເຈັບ, ມີຮອຍຊ�� ຫຼື ບາງກ�ລະນີອາດຈະບ�່ເຫັນຮ�ອງຮອຍຂອງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ, 
ເປັນບ�າ, ເສຍຈິດ, ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.



ມາດຕາ 14:

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຈິດໃຈ
   ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຈິດໃຈ ແມ�ນການກະ��, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ ທີ່ກ�່ໃຫ�ເກີດຜົນກະທົບ
ຕ�່ຈິດໃຈຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ ການມີເມຍຫຼາຍຄົນ, ການໝິ່ນປະໝາດ, ການນິນທາ, 
ການໃສ�ຮ�າຍ, ການປ�ອຍດ�າ, ການປະຈານ, ການບ�່ໃຫ�ຄວາມ��ຄັນ, ການ��ມິດສະຈານ, 
ການປ�ອຍປະ, ການ��ອຽງ, ການ��ແນກ, ການແຍກຈາກໝູ�ເພື່ອນ ຫຼື ຄອບຄົວ, ການບ�່
ໃຫ�ກຽດ, ບ�່ນັບຖື, ການເຍາະເຍີ້ຍສຽດສີ, ການກີດກັ້ນ,ການບັງຄັບ ຫຼື ການຂົ່ມຂູ� ຊຶ່ງເຮັດໃຫ� 
ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ, ອັບອາຍ, ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເສຍສຸຂະພາບຈິດ, ຊຶມເສົ້າ 
ຫຼື ຂ�າຕົວຕາຍ.



ມາດຕາ 15:

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
   ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແມ�ນການກະ�� ຫຼື ຄວາມພະຍາຍາມກະ�� ທີ່ກ�່ຄວາມເສຍຫາຍ
ຕ�່ສິດທິທາງເພດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ເປັນຕົ້ນ ການຂົ່ມຂືນ����ເລົາ, ການບັງຄັບຮ�ວມເພດ, 
ການ��ລາມົກ, ການ��ອະນາຈານ, ການກະ��ທີ່ຫຽາບຊ�າທາງເພດ, ການເວົ້າຈາ ຫຼື ການ
��ຜັດ ໃນລັກສະນະທາງເພດ ຊຶ່ງບ�່ເປັນທີ່ຕ�ອງການຂອງຜູ�ຮັບຟັງ ຫຼື ຜູ�ຖືກ��ຜັດ ຫຼື ການ
ສົ່ງຜູ�ຍິງ ຫຼື ເດັກໃຫ�ບຸກຄົນອື່ນ ເພ່ືອເປົ້າໝາຍທາງເພດ.



ມາດຕາ 16:

ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ
   ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ຊັບສິນ ຫຼື ເສດຖະກິດ ແມ�ນການກະ��, ການເມີນເສີຍ ຫຼື ລະເລີຍ
ທີ່ກ�່ຄວາມເສຍຫາຍຕ�່ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ, ຊັບສິນທີ່ເປັນ��ມະສິດຮ�ວມກັນ, ຊັບສິນ
ສ�ວນຕົວຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຫຼື ເຮັດໃຫ�ສູນເສຍໂອກາດໃນການສ�າງລາຍໄດ� 
ຫຼື ຜົນປະໂຫຽດອື່ນທາງເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນ ການ��ລາຍ, ຈູດເຜົາ, ມ�າງເພເຮືອນຊານ, 
ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ການຊຸກເຊື່ອງ, ການຄອບຄອງ, ໂອນ, ��ໃຊ� ຫຼື ແບ�ງປັນຊັບສິນ



ມາດຕາ 16:

ໂດຍບ�່ຖືກຕ�ອງ, ການໃຫ�ຄ�າແຮງງານ ຫຼື ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ບ�່ເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ, 
ການກີດກັ້ນບ�່ໃຫ�ເຂົ້າຮ�ວມ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃດໜຶ່ງ ທັງໆທີ່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດ.



ພຶດຕິ��ທີ່ເປັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
   ພຶດຕິ��ທີ່ເປັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ມີ ດັ່ງນີ້:
   1. ການທາລຸນ, ການທ�ລະມານ, ການທຸບຕີ, ການບັງຄັບ, ການຂົ່ມຂູ�, ການໂຍນ
ເດັກຖິ້ມ, ການກະ��ທີ່ຫຍາບຊ�າ ຫຼື ການປະພຶດອື່ນໂດຍເຈດຕະນາ ທີ່ແຕະຕ�ອງ
ຕ�່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ ຫຼື ຈິດໃຈ;
   2. ການນິນທາ, ການໃສ�ຮ�າຍ, ການປ�ອຍດ�າ, ການເຍາະເຍີ້ຍສຽດສີ, ການໝິ່ນ
ປະໝາດ ຫຼື ການປະພຶດອື່ນ ໂດຍເຈດຕະນາທີ່ເຮັດໃຫ�ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ 
ຫຼື ຈິດໃຈ;

ມາດຕາ 17:



ມາດຕາ 17:

   3. ການ��ແນກ, ການເຮັດໃຫ�ໂດດດ�ຽວ, ການໄລ�ອອກຈາກທີ່ພັກອາໄສ ຫຼື ໃຫ�ອອກ
ຈາກວຽກ ໂດຍບ�່ຖືກຕ�ອງ ຫຼື ສ�າງຄວາມກົດດັນທາງດ�ານຈິດຕະສາດ;
   4. ການບ�່ໃຫ�ໂອກາດ, ການກີດກັ້ນການປະຕິບັດໜ�າທີ່, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼື ກີດກັ້ນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�
ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;



ມາດຕາ 17:

   5. ການ��ລາມົກ, ການ��ອະນາຈານ, ການເຜີຍແຜ�ສິ່ງລາມົກ, ການ��ມິດສະຈານ, 
ການບັງຄັບຮ�ວມເພດ, ການຮ�ວມເພດກັບເດັກ, ການຂົ່ມຂືນ����ເລົາ, ການບັງຄັບ
ເປັນໂສເພນີ, ການຄ�າໂສເພນີ ຫຼື ການລ�ວງລະເມີດທາງເພດດ�ວຍຮູບການອື່ນ;
   6. ການລັກພາຕົວ, ການບັງຄັບໃຫ�ແຕ�ງດອງ ຫຼື ຢ�າຮ�າງ, ການກີດກັ້ນການແຕ�ງດອງ 
ຫຼື ຢ�າຮ�າງ, ການແຕ�ງດອງແລ�ວ��ໄປຂາຍ;



ມາດຕາ 17:

   7. ການບ�່ປະຕິບັດພັນທະໃນການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມລູກ, ບ�່ຊ�ວຍກັນ
��ມາຫາກິນ ຫຼື ການບ�່ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ທີ່ຢູ�ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
   8. ການຄອບຄອງ, ຍ�າຍ, ໂອນ, ��ໃຊ�, ແບ�ງປັນ, ຍຶດ, ຊຸກເຊື່ອງ ຫຼື ການ��ລາຍຊັບ 
ໂດຍບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ;
   9. ການໃຊ�ແຮງງານເດັກ, ການບັງຄັບໃຫ� ອອກແຮງງານ ຫຼື ໃຫ�ປະກອບສ�ວນທາງດ�ານ
ການເງິນ;
   10. ການປະພຶດອື່ນທເປັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ  ເດັກ



ການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມ
   ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ�ວນໃນສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ�ວຍການມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສົ່ງເສີມສິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ໃນການປູກຈິດ��ນຶກ, ໃນການສ�າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 
ແລະ ເຂົ້າ ຮ�ວມກິດຈະ��ກ�ຽວກັບການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ພ�ອມກັນນັ້ນ ກ�ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບ, ຮ�ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ�າວ ໃຫ�ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 24:



ມາດຕາ 25:

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
   ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ຕັກເຕືອນສະມາຊິກ
ອື່ນໃນຄອບຄົວຕົນ ໃຫ�ເຄົາລົບສິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ຕ�ານທຸກພຶດຕິ��ທີ່ເປັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ພ�ອມກັນນັ້ນ 
ກ�ສົ່ງເສີມແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນຄອບຄົວໃຫ�ມີການພັດທະນາຢ�າງຮອບດ�ານ.



ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ�ຍິງ
   ແມ�ຍິງ ຕ�ອງເປັນເຈົ້າການພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ�ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານຮ�າງກາຍ,
ຈິດໃຈ, ຄຸນສົມບັດ, ມາລະຍາດ, ການສຶກສາ,ວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ຍົກສູງ
ບົດບາດຂອງຕົນ ທາງດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ��-ສັງຄົມ, ປ�ອງກັນ
ຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ການຕ�າງປະເທດ.

ມາດຕາ 26:



ມາດຕາ 26:

   ແມ�ຍິງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດ
ອັນຊອບ��ຂອງຕົນ ແລະ ຂອງແມ�ຍິງດ�ວຍກັນ, ຊຸກຍູ� ແລະ ເຂົ້າຮ�ວມວຽກງານປ�ອງກັນ
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ພ�ອມກັນນັ້ນ ກ�ບ�່ໃຫ�ເອົາຄວາມເຊື່ອຖື 
ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ເປັນສິ່ງກົດໜ�ວງຕົນເອງ.



ມາດຕາ 27:

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ�ຊາຍ
   ຜູ�ຊາຍ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ  ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປ�ອງກັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ປັບປ�ຽນພຶດຕິ�� ແລະ ຍຸດ ຕິການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ, ມີທັດສະນະຄະຕິ
ທີ່ດີ, ເຄົາລົບສິດສ�ວນບຸກຄົນຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຮັບຮູ� ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ 
ເພື່ອໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ�ໃຊ�ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກ ພ�ອມກັນນັ້ນ 
ກ�ບ�່ໃຫ�ເອົາຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີເປັນຂ�້ອ�າງ ເພື່ອໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ. ຜູ�ຊາຍ ຕ�ອງເປັນເຈົ້າການໃນການໂຄສະນາ, ຊວນເຊື່ອ, ສ�າງສະຕິໃນການຕ�ານ 
ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.



ມາດຕາ 29:

ການແຈ�ງ ຫຼື ລາຍງານ 
  ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ�ຮູ� ຫືຼ ໄດ�ເຫັນກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕ�ອງແຈ�ງ ຫຼື ລາຍງານເຫດການໃຫ�ອົງການປົກຄອງບ�ານ, ການຈັດຕັ້ງ
ບ�ອນເກີດເຫດ, ສະຫະພັນແມ�ຍິງ, ຕາໜ�າງ ຫືຼ ຄະນະ��ມະການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອ
ເດັກ ຫຼື ເຈົ້າໜ�າທ່ີ��ຫຼວດໃນທັນທີ.
   ຖ�າແພດ, ຜູ�ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຄູ, ອາຈານ, ຜູ�ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ຫຼື ພະນັກງານ
ວິຊາການອື່ນທີ່ປະຕິບັດໜ�າທີ່ຫາກພົບເຫັນ ຫືຼ ຮູ�ເຫດການກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ



ມາດຕາ 29:

ຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕ�ອງແຈ�ງ ຫຼື ລາຍງານຕ�່ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ຫຼື ເຈົ້າໜ�າທີ່��ຫຼວດ 
ບ�ອນເກີດເຫດ.
   ໃນກ�ລະນີ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ຫາກເປັນເດັກນັ້ນ ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ�ຮັບການລາຍງານ 
ຕ�ອງປະສານສົມທົບກັບຕາໜ�າງ ຫຼື ຄະນະ��ມະການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ 
ເພື່ອເຂົ້າຮ�ວມໃນການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກຢ�າງທັນການ.



ສິດຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ
   1) ຮ�ອງຂ� ຫຼື ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ບຸກຄົນທ່ີຢູ�ໃກ�ຄຽງ,  
ອົງການປົກຄອງບ�ານ, ການຈັດຕັ້ງບ�ອນຕົນ ຫຼື ຜູ�ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງສັງກັດຢູ�, ສະຫະພັນ
ແມ�ຍິງ, ຕາໜ�າງ ຫຼື ຄະນະ��ມະການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ, ເຈົ້າໜ�າທີ່ຕ�າຫຼວດ 
ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດ��ນາດ;
   2) ໄດ�ຮັບການເຄົາລົບສິດ, ຖືກປະຕິບັດດ�ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ� ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນມິດ;

ມາດຕາ 31:



ມາດຕາ 31:

   3) ແຈ�ງກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ�ອົງການປົກຄອງບ�ານ, ເຈົ້າໜ�າທີ່��ຫຼວດ,  
ສະຫະພັນແມ�ຍິງ ຫຼື ຕາໜ�າງ ຫຼື ຄະນະ��ມະການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອເດັກ 
ເພື່ອໃຫ�ການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອ ຫຼື ດ�າເນີນຄະດີຕ�່ຜູ�ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ;
   4) ເລືອກຮູບການແກ�ໄຂການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ຕາມທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນມາດຕາ 47 
ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ;



ມາດຕາ 31:

   5) ຮ�ອງຂ� ແລະ ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງ ເນື່ອງຈາກຕົນໄດ�ຖືກບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ� ຫຼື ໄດ�ຮັບ
ຄວາມອັນຕະລາຍທຸກຮູບແບບ ລວມທັງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມ;
   6) ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອທີ່��ເປັນ ເປັນຕົ້ນ ການໃຫ���ປຶກສາ, ທີ່ພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ
ຊົ່ວຄາວ, ດ�ານການແພດ, ດ�ານກົດໝາຍ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການ
ກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ;
   7) ໄດ�ຮັບການທົດແທນຄ�າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ�າປົວແປງຈິດໃຈ;



ມາດຕາ 31:

   8) ໄດ�ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ;
   9) ໄດ�ຮັບການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອ ຈາກລັດ, ແນວລາວສ�າງຊາດ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
   10) ມີສິດອື່ນຕາມທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.



ການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອທີ່��ເປັນ
   ເມື່ອພົບເຫັນ ຫຼື ໄດ�ຮັບການລາຍງານກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງແລ�ວ ຂະແໜງການ 
ແລະ ພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຕ�ອງໃຫ�ການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ເດັກ 
ທີ່ຕິດຕາມດ�ານຕ�າງໆ ດັ່ງນີ້:
1. ສັງຄົມສົງເຄາະ;
2. ການໃຫ���ປຶກສາ;
3. ທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ;

ມາດຕາ 32:



4. ການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກ;
5. ການແພດ;
6. ກົດໝາຍ;
7. ເສດຖະກິດ;
8. ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
9. ການກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 32:



ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານສັງຄົມສົງເຄາະ
   ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານສັງຄົມສົງເຄາະ ສາມາດ��ເນີນໄດ�ໃນທຸກໄລຍະທີ່ມີການໃຊ�ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 
ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ ດັ່ງນີ້:
   1. ປະເມີນສະພາບຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມສ�ຽງ, ການພັດທະນາ ແລ�ວສ�າງ
ແຜນການຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ;

ມາດຕາ 33:



ມາດຕາ 33:

   2. ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອໃຫ�ການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອທີ່��ເປັນ 
ແລະ ຕິດຕາມການປົກປ�ອງ ແລະ ຊ�ວຍເຫຼືອດັ່ງກ�າວ;
   3. ລາຍງານສະພາບກ�ຽວກັບຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ແລະ ສະເໜີວິທີທາງແກ�ໄຂໃຫ�
ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;
   4. ເຂົ້າຮ�ວມໃນການ��ພາດ, ການເອົາ��ໃຫ�ການຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ, ຕິດຕາມການໄກ�ເກັ່ຍ 
ແລະ ການ��ເນີນຄະດີຕ�່ຜູ�ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ.



ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການໃຫ���ປຶກສາ
   ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການໃຫ���ປຶກສາ ເປັນຕົ້ນ ກ�ຽວກັບຈິດໃຈ, ກົດໝາຍ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ໃຫ���ເນີນໃນທຸກໄລຍະ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາອັນເນື່ອງມາຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ລວມທັງການສະໜອງຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບສິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ແລະ ສິດຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ.

ມາດຕາ 34:



ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ
  ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ທີ່ມີຄວາມ��ເປັນຕ�ອງໄດ�ແຍກອອກຈາກຜູ�ໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຊຶ່ງບ�່ມີທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ເດັກທີ່ຕິດຕາມ ຈະໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານທີ່ພັກເຊົາ
ຊົ່ວຄາວທີ່ປອດໄພ ຈາກສະຫະພັນແມ�ຍິງແລະ ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເປັນຕົ້ນ ອາຫານ, 
ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງນຸ�ງຫົ່ມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ�ສອຍ ທີ່��ເປັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 35:



ການຊ�ວຍເຫຼືອໃນການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກ
   ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ ຈາກການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ດ�ວຍການກະ��ຂອງພ�່ແມ� ຫຼື ຜູ�
ປົກຄອງ ຈະໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອໃນການເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູຈາກຂະແໜງການແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ�ວນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຖ�າຫາກວ�າ
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ມີຄວາມສ�ຽງຈະສືບຕ�່ ແລະ ຍາດພີ່ນ�ອງ ກ�ບ�່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະ
ເບິ່ງແຍງລ�ຽງດູເດັກ. 

ມາດຕາ 36:



ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການແພດ 
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ�ານຮ�າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈ ຈະໄດ�ຮັບ
ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການແພດ ດັ່ງນີ້:
   1. ໄດ�ຮັບການກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ;
   2. ໄດ�ຮັບ��ປຶກສາແນະ��ດ�ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດ��ບັດ. ໃນກ�ລະນີຜູ�
ຖືກເຄາະຮ�າຍເປັນແມ�ຍິງນັ້ນ ການກວດສຸຂະພາບໃຫ���ເນີນໂດຍແພດຍິງ, ຖ�າກວດ
ໂດຍແພດຊາຍ ກ�ໃຫ�ມີການເຂົ້າຮ�ວມຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະຜູ�ຍິງ ຫຼື ພະຍາບານຍິງ. 

ມາດຕາ 37:



ມາດຕາ 37:

   ໃນກ�ລະນີ ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຮຽກ ຮ�ອງໃຫ�ມີການກວດສຸຂະພາບດ�ານນິຕິວິທະຍາ 
ຕ�ອງໄດ�ຮັບ��ເຫັນດີຈາກຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍເສຍກ�ອນ.
   ໃນກ�ລະນີ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍເປັນເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບປີ ໃຫ�ມີການຕົກລົງເຫັນດີ
ຈາກພ�່ແມ� ຫຼື ຜູ�ປົກຄອງ.
   ຜົນກວດດ�ານການແພດ ແລະ ຂ�້ມູນຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ຕ�ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ 
ເວັ້ນເສຍແຕ�ການສະໜອງໃຫ�ອົງການທີ່ມີສິດ��ນາດຂອງລັດ.



ມາດຕາ 38:

ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍ
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍ ດ�ວຍການໄດ�ຮັບ��ປຶກສາ, ��ແນະ��
ດ�ານກົດໝາຍ, ມີທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ�ປົກປ�ອງອື່ນ ເປັນຕົວແທນໃນການຕ�່ສູ�ຄະດີ 
ເພື່ອປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງຕົນ. 
   ໃນກ�ລະນີຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ບ�່ຮູ�ພາສາລາວ ກ�ສາມາດໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກຜູ�ແປພາສາ
ໃນເວລາທີ່ຮ�ອງຂ� ລວມທັງການແປເອກະສານທາງກົດໝາຍທີ່��ເປັນ.
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທີ່ເປັນຜູ�ທຸກຍາກ ຈະໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານກົດໝາຍໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ.



ມາດຕາ 39:

ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານເສດຖະກິດ
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ບ�່ມີເງື່ອນໄຂທາງດ�ານເສດຖະກິດຈະໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອ
ດ�ານເສດຖະກິດຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງ ຖິ່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເປັນຕົ້ນ ການຊ�ວຍເຫຼືອ
ເບື້ອງຕົ້ນ ດ�ານການເງິນ, ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ຫຼື ການປະກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ�ຜູ�
ຖືກເຄາະຮ�າຍສາມາດເຄື່ອນໄຫວຫາລ�ຽງຊີບ ແລະ ກຸ�ມຕົນເອງທາງດ�ານເສດຖະກິດ.



ມາດຕາ 40:

 ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທີ່ເປັນເດັກ, ແມ�ຍິງທີ່��ລັງສຶກສາຢູ� ຫຼື ເດັກທີ່ຕິດຕາມມາ��ຜູ�ຖືກ
ເຄາະຮ�າຍ ຕ�ອງໄດ�ຮັບໂອກາດໃນການສືບຕ�່ສຶກສາຢູ�ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາ 
ບ�ອນຜູ�ກ�ຽວຮຽນຢູ� ຫຼື ຢູ�ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາອື່ນ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ 
ຊຶ່ງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຕ�ອງ��ນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.



ມາດຕາ 40:

    ��ລັບຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ທີ່ບ�່ມີເງື່ອນໄຂສຶກສາຕ�່ ກ�ມີສິດໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ�ຜູ�ກ�ຽວມີວຽກເຮັດງານ��, ມີລາຍຮັບ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ�
ໃຫ�ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບຂະແໜງການ 
ແລະ ພາກສ�ວນອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.



ການຊ�ວຍເຫຼືອໃນການກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ
   ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອໃນການກັບຄືນສູ�ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ 
ຊຶ່ງພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຕ�ອງປະເມີນ
ສະພາບຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ, ຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມທີ່ຜູ�ຖືກ
ເຄາະຮ�າຍ��ລົງຊີວິດຢູ�. ຖ�າເຫັນວ�າຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ມີຄວາມພ�ອມໃນການກັບຄືນສູ�
ຄອບຄົວ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ�ອມເດີມແລ�ວ ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, 

ມາດຕາ 41:



ມາດຕາ 41:

ນັກສັງຄົມສົງ ເຄາະ ຫຼື ເຈົ້າໜ�າທີ່ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ຕ�ອງປະສານກັບເຈົ້າໜ�າທີ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່
ກ�ຽວຂ�ອງ ເພື່ອ��ສົ່ງຜູ�ກ�ຽວກັບຄືນ ແລະ ມີການຕິດຕາມໃນແຕ�ລະໄລຍະ.
   ໃນກ�ລະນີຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ບ�່ສາມາດກັບຄືນ ຫຼື ບ�່ຢາກກັບຄືນນັ້ນ ພະນັກງານສັງຄົມ
ສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຕ�ອງປະສານກັບເຈົ້າໜ�າທີ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ 
ເພື່ອຄົ້ນຄວ�າຊອກຫາສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມໃຫ�ຜູ�ກ�ຽວຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ



ມາດຕາ 52:

ອົງການທີ່ມີສິດໃນການໄກເກັ່ຍ
   ການໄກ�ເກັ່ຍກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ��ເນີນໂດຍອົງການ ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະໄກ�ເກັ່ຍຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ;
2. ໜ�ວຍງານໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ;
3. ເຈົ້າໜ�າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນຂອງ��ຫຼວດ; 
4. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
5. ສານປະຊາຊົນ.



ມາດຕາ 57:

ການຮ�ອງຟ�ອງ ຫຼື ການແຈ�ງຄວາມ
   ການຮ�ອງຟ�ອງ ຫຼື ການແຈ�ງຄວາມກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ສາມາດ��ເນີນໄດ�ທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ລາຍລັກອັກ ສອນ ຕ�່ເຈົ້າໜ�າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນ
ຂອງ��ຫຼວດ.
   ຜູ�ມີສິດຮ�ອງຟ�ອງ ຫຼື ແຈ�ງຄວາມ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ, ຜູ�ຕາງໜ�າ ຫືຼ ການຈັດຕັ້ງຂອງຜູ�ກ�ຽວ;



ມາດຕາ 57:

2. ພ�່ແມ� ຫືຼ ຜູ�ປົກຄອງຂອງເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍ; 
3. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ�ພົບເຫັນ ຫືຼ ຮູ�ເຫດການກ�ຽວກັບການໃຊ�
ຄວາມຮຸນແຮງ;
4. ແພດ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ຄູ, ອາຈານ, ຜູ�ເບິ່ງແຍງ
ດູແລເດັກ, ເຈົ້າໜ�າທ່ີ��ຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານອື່ນ ທີ່ປະຕິບັດໜ�າທ່ີ່ີທີ່ໄດ�ພົບເຫັນ 
ຫຼື ຮູ�ເຫດການກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ.



ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປີ 2017



ມາດຕາ 194:

ການ��ຮ�າຍຮ�າງກາຍ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກເຮັດໃຫ�ຜູ�ອື່ນໄດ�ຮັບບາດເຈັບໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ� ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ� 3.000.000 ກີບ 
ຫາ 10.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີທີ່ມີການຫຸ�ມຕີ ຫຼື ໃນກ�ລະນີທີ່ການກະ��ຜິດດັ່ງກ�າວ ຫາກໄດ�ເຮັດໃຫ�
ມີການບາດເຈັບສາຫັດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະ ພາບ ແຕ� ສາມປີ ຫາ ເຈັດປີ 
ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ� 10.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 194:

   ໃນກ�ລະນີການກະ��ຜິດ ຫາກໄດ�ເຮັດໃຫ�ເສຍອົງຄະ, ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ� ເຈັດປີ ຫາ ສິບຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໄໝ ແຕ� 30.000.000 ກີບ 
ຫາ 50.000.000 ກີບ.
   ຄວາມພະຍາຍາມກ�່ການກະ��ຜິດ ກ�ຈະຖືກລົງໂທດ.



ມາດຕາ 224:

ການ��ແນກເພດຍິງ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ���ແນກ, ແບ�ງແຍກ, ກີດກັ້ນ, ��ກັດແມ�ຍິງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ທາງດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະ��, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ 
ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງເພດ ຈະຖືກ��ໜິວິຈານ ຫຼື ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດອິດສະລະພາບ 
ຫຼື ລົງໂທດຕັດອິດສະລະ ພາບ ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ
ແຕ� 3.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 226:

ການ��ແນກເດັກ
  ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ���ແນກ, ແບ�ງແຍກ, ກີດກັ້ນ, ກົດໜ�ວງ ຫຼື ��ກັດ ບົນພື້ນຖານ
ເຊື້ອຊາດ, ຜິວພັນ, ເພດ, ເຜ່ົາ, ສາສະໜາ, ພາສາ, ການສຶກສາ, ຄວາມຮູ�ຄວາມສາມາດ, 
ສະຕິປັນຍາ, ຖານະທາງດ�ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສຸຂະພາບ, ຮູບຮ�າງ, ຄວາມພິການ, 
ຕົ້ນ��ເນີດ ແລະ ດ�ານອື່ນຂອງເດັກ, ພ�່ແມ�, ຜູ�ປົກຄອງ ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ
ຂອງເດັກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ�ເດັກບ�່ໄດ�ຮັບສິດອັນຊອບ��ຂອງຕົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ� 1.000.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 247:

ການ��ມິດສະຈານ
   ບຸກຄົນໃດ ທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກໄດ�ເສບສົມກັບຜູ�ອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ
ແຕ� ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼືື ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ  
ແຕ� 1.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.
   ຄູ���ມິດສະຈານ ກ�ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານດຽວກັນ.
   ຄວາມພະຍາຍາມກ�່ການກະ��ຜິດ ກ�ຈະຖືກລົງໂທດ.



ມາດຕາ 248:

ການຂົ່ມຂືນ����ເລົາ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ໃຊ���ລັງ, ໃຊ�ອາວຸດນາບຂູ�, ໃຊ�ຢາສະຫຼົບ, ໃຊ�ສິ່ງມຶນເມົາ 
ຫຼື ໃຊ�ວິທີອື່ນ ທີ່ເຮັດໃຫ�ຜູ�ອື່ນຕົກຢູ�ໃນສະພາບບ�່ສາມາດຊ�ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ� ຫຼື ສວຍ
ໂອກາດ ເພື່ອ����ເລົາ ດ�ວຍການຂືນໃຈຂອງຜູ�ກ�ຽວ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ສີ່ປີ ຫາ ຫົກປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ  ແຕ� 5.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 248:

   ໃນກ�ລະນີທີ່ຜູ�ກະ��ຜິດ ຫາກໄດ�ຂົ່ມຂືນ����ເລົາຜູ�ຍິງທີ່ມີອາຍຸ ແຕ� ສິບຫ�າປີ 
ຫາ ຕ��ກວ�າ ສິບ ແປດປີ, ທີ່ຢູ�ໃນການຄຸ�ມຄອງດູແລຂອງຕົນ ຫຼື ໃນການປິ່ນປົວຂອງຕົນ 
ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ຫົກປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 7.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.



   ໃນກ�ລະນີທີ່ຜູ�ກະ��ຜິດ ຫາກໄດ�ຂົ່ມຂືນ����ເລົາ ດ�ວຍວິທີປ�ຽນຜຽນກັນ, ຂົ່ມຂືນ
����ເລົາເດັກ ທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບຫ�າປີ, ໄດ���ຮ�າຍຮ�າງກາຍຜູ�ຍິງໃນເວລາຂົ່ມຂືນ 
ຫຼື ເຮັດໃຫ�ຜູ�ຍິງພິການຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ຫຼື ຕັດອິດສະລະພາບຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 10.000.000 ກີບ ຫາ 70.000.000 ກີບ.
   ຄວາມພະຍາຍາມກ�່ການກະ��ຜິດ ກ�ຈະຖືກລົງໂທດ.

ມາດຕາ 248:



ມາດຕາ 250:

ການ����ເລົາເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຮ�ວມເພດກັບເດັກຍິງ ຫຼື ເດັກຊາຍ ທ່ີມີອາຍຸ ຕ��ກວ�າສິບແປດປີລົງມາ 
ຫາ ສິບຫ�າປີ ດ�ວຍການຕົວະຍົວະ, ຫຼອກລວງ, ຊວນເຊື່ອ, ຊື້ຈ�າງ, ຈອບອອຍ ຫຼື ຮູບ
ການອື່ນ ເພື່ອໃຫ�ເດັກສົມຍອມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 3.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 250:

   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຮ�ວມເພດກັບເດັກຍິງ ຫຼື ເດັກຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບຫ�າປີ 
ຫາ ສິບສອງ ປີ ດ�ວຍການຈ�າຍຄ�າຕອບແທນ ຫຼື ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດດ�ວຍຮູບການ
ໃດໜຶ່ງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສາມປີ ຫາ ຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 5.000.000 ກີບ ຫາ 7.000.000 ກີບ.
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຮ�ວມເພດກັບເດັກຍິງ ຫຼື ເດັກຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບສອງປີ 
ຈະດ�ວຍຮູບການໃດກ�ຕາມຖືວ�າເປັນການຂົ່ມຂືນ����ເລົາເດັກ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
   



ມາດຕາ 250:

 ແຕ� ສິບປີ ຫາ ສິບຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 7.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ.
   ບຸກຄົນໃດ ທີ່ໄດ�ສະເໜີ, ຮັບເອົາ, ຈັດຫາ ຫຼື ສະໜອງເດັກ ທ່ີມີອາຍຸຕ��ກວ�າສິບແປດປີ
ລົງມາ ໃຫ�ຂາຍປະເວນີ ຖືວ�າເປັນການກະ��ຜິດ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕາມທີ່ໄດ���ນົດ
ໄວ�ໃນມາດຕາ 254 ຂອງປະມວນກົດໝາຍສະບັບນີ້.



ມາດຕາ 251:

ການໃຊ�ເລ�ລ�ຽມເພື່ອມີເພດ��ພັນ
  ບຸກຄົນໃດ ຫາກໃຊ�ເລ�ລ�ຽມ ເພື່ອໃຫ�ບຸກຄົນທີ່ຢູ�ໃນການຄຸ�ມຄອງດູແລຂອງຕົນ ຫຼື ບຸກຄົນ
ທີ່ຢູ�ໃນສະພາວະ��ເປັນ ມີເພດ��ພັນກັບຕົນ ຫຼື ກັບບຸກຄົນອື່ນ ດ�ວຍການຂືນໃຈ
ຂອງຜູ�ກ�ຽວຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສອງປີ ຫາ ຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີ ການກະ��ຜິດຕ�່ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບແປດປີ ຫາ ສິບສອງປີ ມີເພດ��ພັນ



ມາດຕາ 251:

ກັບຕົນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ຫ�າປີ ຫາ ສິບປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ  
ແຕ� 10.000.000 ກີບ ຫາ 50.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີ ການກະ��ຜິດຕ�່ເດັກ ທີ່ມີອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບສອງປີ ຈະດ�ວຍຮູບການໃດ
ກ�ຕາມ ຖືວ�າ ເປັນການຂົ່ມຂືນ����ເລົາເດັກ ແລະ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ສິບປີ ຫາ ຊາວປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 15.000.000 ກີບ 
ຫາ 70.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 252:

ການບັງຄັບຮ�ວມເພດກັບເມຍ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຮ�ວມເພດກັບເມຍຕົນ ດ�ວຍການໃຊ���ລັງ, ບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ� ຊຶ່ງຝືນໃຈຂອງຜູ�
ເປັນເມຍ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີເມຍຢູ�ໃນສະພາບບ�່ພ�ອມ ທ່ີຈະມີເພດ��ພັນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫືຼ ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 500.000 ກີບ ຫາ 3.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີການບັງຄັບຮ�ວມເພດທ່ີພາໃຫ�ມີການບາດເຈັບໜັກ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດ
ສະລະພາບ ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 256:

ການເຜີຍແຜ�ສິ່ງລາມົກເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຜະລິດ, ��ໜ�າຍ, ເຜີຍແຜ�, ��ເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສະແດງ 
ຫຼື ຂາຍໜັງສື, ຮູບ, ຟິມວີດີໂອ, ວີຊີດີ, ດີວີດີ ແລະ ສິ່ງອື່ນ ທີ່ລາ ມົກກ�ຽວກັບເດັກ 
ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 3.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 261:

ການບ�່ປະຕິບັດພັນທະໃນການລ�ຽງດູລູກ, ພ�່, ແມ� ຫຼື ຜົວເມຍ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກບ�່ໄດ�ລ�ຽງດູລູກຂອງຕົນ ທີ່ຍັງບ�່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸສິບແປດປີ, ບ�່ໄດ�ລ�ຽງດູ
ພ�່ແມ�ຂອງຕົນທີ່ຂາດເຂີນ, ບ�່ລ�ຽງດູເມຍ ຫຼື ຜົວຂອງຕົນທີ່ເສຍອົງຄະ ຫຼື ປ�ວຍໂຊ ຕາມ��ຕັດສິນ
ຂອງສານ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດ
ອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 262:

ການທ�ອງທ�ຽວທາງເພດເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ເດີນທາງຈາກປະເທດໜຶ່ງ ໄປຍັງປະເທດອື່ນ ຫຼື ຈາກສະຖານທີ່
ໃດໜຶ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ອື່ນ ເພ່ືອລ�ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ ດ�ວຍການສ�າງຄວາມຜູກພັນ, 
ສ�າງກິດຈະ��ໃດໜຶ່ງຮ�ວມກັບເດັກ ຫຼື ໃຊ�ວິທີການອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ຫ�າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 5.000.000 ກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 262:

   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ຈັດຫາ, ໂຄສະນາ, ��ນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ�ແກ�ຜູ�ທີ່ເດີນທາງ
ເພື່ອທ�ອງທ�ຽວ ທາງເພດເດັກ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະ ລະພາບ ແຕ� ຫົກເດືອນ 
ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 2.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 263:

ການທາລຸນແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ທາລຸນທາງດ�ານຮ�າງກາຍ ຫຼື ຈິດໃຈຂອງແມ�ຍິງ ດ�ວຍການເຕະ, ຕີ, 
ຜູກມັດ, ຂັງ, ໃຫ�ອົດອາຫານ, ບັງຄັບໃຫ�ອອກແຮງງານເກີນຂອບເຂດ, ນອກໃຈ, ລ�ວງລະເມີດ
ທາງເພດຕ�່ແມ�ຍິງ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກ
ປັບໃໝ ແຕ� 3.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີການກະ��ຜິດຕ�່ເດັກ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ຫ�າປີ
ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 5.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 265:

ການປະຖິ້ມເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ປະຖິ້ມເດັກໂດຍເຈດຕະນາ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 
ແຕ� ຫົກເດືອນ ຫາ ສອງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 5.000.000 ກີບ 
ຫາ 20.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີທີ່ການປະຖິ້ມ ຫາກເຮັດໃຫ�ເດັກ ເສຍອົງຄະ, ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ 
ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສາມປີ ຫາ ເຈັດປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 
ແຕ� 7.000.000 ກີບ ຫາ 30.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 268:

ການບັງຄັບໃຫ�ແຕ�ງດອງ ຫຼື ຢ�າຮ�າງ ແລະ ການກີດກັ້ນການແຕ�ງດອງ ຫຼື ຢ�າຮ�າງ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກບັງຄັບຜູ�ທີ່ຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄຸ�ມຄອງຂອງຕົນ ໃຫ�ແຕ�ງດອງ, ຢ�າຮ�າງ ຫຼື ກີດກັ້ນ
ການແຕ�ງດອງ ຫຼື ການຢ�າຮ�າງ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 2.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຂົ່ມຂູ�ທາງດ�ານຈິດໃຈ ເພ່ືອບັງຄັບຜູ�ທີ່ຢູ�ພາຍໃຕ�
ການຄຸ�ມຄອງຂອງຕົນ ໃຫ�ແຕ�ງດອງ, ຢ�າຮ�າງ ຫຼື ກີດກັ້ນ ການແຕ�ງດອງ ຫຼື ການຢ�າຮ�າງ 
ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫືຼ ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດອິດສະລະພາບ 



ມາດຕາ 268:

ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 3.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.
   ໃນກ�ລະນີ ບັງຄັບເດັກອາຍຸຕ��ກວ�າ ສິບແປດປີ ໃຫ�ແຕ�ງດອງ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ໜຶ່ງປີ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 4.000.000 ກີບ 
ຫາ 15.000.000 ກີບ.



ມາດຕາ 269:

ການແຕ�ງດອງກັບເດັກ
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ແຕ�ງດອງກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ ຕ��ກວ�າ ສິບແປດປີລົງມາ ຈະຖືກລົງໂທດ
ຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ� ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ�າງໂດຍບ�່ຕັດອິດສະລະພາບ 
ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ� 2.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ.
   ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ�ອະນຸຍາດໃຫ�ເດັກທີ່ຍັງບ�່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ສິບແປດປີ 
ແຕ�ງດອງ ກ�ຈະຖືກລົງໂທດໃນສະຖານດຽວກັນ.



ຫາກພົບເຫັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ກະລຸນາແຈ�ງ:



ມາດຕາ 262:

 ສາຍດ�ວນ 1362 ແລະ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ 021 771302-03 ຂອງ ສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ 
    ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ
 ສາຍດ�ວນ 1300 ຂອງເຈົ້າໜ�າທີ່ຕ�າຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ�ານການຄ�າມະນຸດ 
    ຫຼື ສາມາດແຈ�ງເຖິງ
    ເຈົ້າໜ�າທີ່ຕ�າຫຼວດ ແລະ ສະຫະພັນແມ�ຍິງແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
    ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ




