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ການສຶກສາທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ 

 

ແບບສອບຖາມ 

 

 

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ການແນະນຳການສຶກສາທົ່ວໂລກ 

 

ໂດຍອີງຕາມມະຕິຕົກລົງເລກທີ 69/157 ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2014, ສະ

ມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເລຂາທິການ

ໃຫຍ່ດຳເນີນການສຶກສາທົ່ວໂລກແບບລົງເລິກກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ. ໃນເດືອນຕຸລາ 2016, ທ່ານ ແມນເຟຣດ ໂນວັກ (Manfred 

Nowak) ຈາກປະເທດໂອຕະລິດ (Austria) ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາ

ການພັດທະນາການສຶກສາທົ່ວໂລກໃນຖານະເປັນຊ່ຽວຊານເອກະລາດ. 

 

ການສຶກສາທົ່ວໂລກຈະອີງໃສ່ປະສົບການຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບເດັກ

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UN): ບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ກຣາຊາ ມາເຊລ (Graça Machel) 

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດຕໍ່ກັບເດັກ 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຶກສາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນ

ແຮງຕໍ່ກັບເດັກ ເຊິ່ງແມ່ນທ່ານ ເປົາໂລ ເຊີຈິໂອ ປິນໄຮໂຣ (Paulo Sérgio 

Pinheiro) ເປັນຜູ້ນຳພາການສຶກສາ ເຊິ່ງໃຫ້ແບບແຜນທີ່ດີສຳລັບການການ

ດຳເນີນການສຶກສາທົ່ວໂລກນີ້. ການສຶກສາທົ່ວໂລກຈະຖືກດຳເນີນໂດຍມີ

ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາລັດຖະບານ, ອົງການ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ

ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ລວມທັງ OHCHR, UNICEF, UNODC, UNHCR, ຜູ້ຕາງໜ້າພິ

ເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຝ່າຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ

ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສຳລັບເດັກ ແລະ ການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ, ຄະ

ນະກຳມະການວ່າດ້ວຍສິດເດັກ (CRC), ພ້ອມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 

ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ. ຂະບວນການປະຕິບັດຈະລວມມີການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບ

ຫົວຂໍ້, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງຈະເອົາໃຈໃສ່ເຖິງທັດສະ

ນະຄິດເຫັນຕ່າງໆຈາກທົ່ວໂລກ. ຄຳຄິດເຫັນປະກອບສ່ວນຂອງທຸກພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການສຶກສາທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ຫຼັກຖານ 

ແລະ ການສະເໜີແນະນຳທີ່ດີເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະເທດສະມາຊິກໃນຄວາມພະ

ຍາຍາມປ້ອງກັນການຕັດອິດສະຫຼະພາບຂອງເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງ

ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ຂອງການສຶກສາທົ່ວ

ໂລກນີ້ແມ່ນ: 

 

1. ເພື່ອປະເມີນເບິ່ງຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງປະກົດການ, ລວມທັງຈຳ

ນວນຂອງເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ (ແຍກຕາມອາຍຸ, ເພດ ແລະ ສັນ

ຊາດ), ພ້ອມທັງເຫດຜົນອ້າງອີງ, ສາເຫດພື້ນຖານ, ປະເພດ ແລະ ໄລຍະເວ

ລາຂອງການຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ສະຖານທີ່ກັກຂັງ; 
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2.  ເພື່ອບັນທຶກວິທີປະຕິບັດ ແລະ ປະສົບການທີ່ດີໄວ້ເປັນເອກະ

ສານ ແລະ ເພື່ອບັນທຶກທັດສະນະຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການຂອງເດັກ 

ເພື່ອສ້າງຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງການສຶກສາທົ່ວໂລກ; 

3.  ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ 

ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ຕຳນິປະນາມຕໍ່ກັບເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖືກ

ຈັບ ຫຼື ຖືກກັກຂັງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເດັກຜູ້ທີ່ຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ; 

4.  ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະສຳລັບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີປະຕິ

ບັດ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອປ້ອງ

ກັນການກັກຂັງເດັກ ແລະ ຫຼຸດຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານທາງເລືອກທີ່ບໍ່ຕ້ອງ

ຖືກກັກຂັງອີງຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີສຸດຂອງເດັກ. 

 

ຂົງເຂດເນັ້ນໜັກຕົ້ນຕໍ ຂອງການສຶກສາທົ່ວໂລກນີ້ຈະແມ່ນການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບຂອງ   

 

I. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບພາຍໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ 

II. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ຍ້າຍຖິ່ນ 

III. ເດັກທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະຖານກັກຂັງນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ 

IV. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖານດູແລເດັກຕ່າງໆ  

V. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງກັນ

ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ 

VI. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມ

ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງແບບສອບຖາມ 

 

ໃນການກະກຽມການສຳຫຼວດທົ່ວໂລກ, ຊ່ຽວຊານເອກະລາດຈະອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ

ທີ່ມີຢູ່ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ານ

ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈະລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ບົດລາຍ

ງານຂອງປະເທດພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຂໍ້ມູນທີ່

ສ້າງຂຶ້ນຈາກກອງປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການທີ່ມີ

ໃຫ້ຈາກພະແນກສະຖິຕິຂອງອົງການສະຫະຊາຊາດ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິອື່ນໆ

ທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ, ລວມທັງ UNICEF, UNODC, UNHCR, 

OHCHR ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຝ່າຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ເດັກ ແລະ ສຳລັບເດັກ ແລະ ການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ. ໜຶ່ງໃນ

ເຄື່ອງມືສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບເອົາຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານທີ່

ຮອບດ້ານ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ໃໝ່ຫຼ້າສຸດແມ່ນແບບສອບຖາມປະຈຸບັນທີ່
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ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ UN, 

ອົງການ NGO ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ລວມທັງຄະນະກຳທິການວ່າ

ດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງ UN, ຄະນະອານຸກຳມະການວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ

ການທາລຸນ (SPT) ຂອງ UN, ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ (NHRI), ກົນໄກ

ປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ (NPM) ແລະ ສະຖາບັນວິຊາການຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ຂໍເອົາ

ຢູ່ໃນແບບສອບຖາມນີ້ຄວນຈະແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຮ່ວມ

ມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງບັນດາໜ່ວຍງານ UN ທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ແລະ ກັບບັນດາອົງການ NGO, NHRI ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ລັດ

ຖະບານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າ ຄຳຕອບຕໍ່ການ

ຕັດອິດສະພາບເດັກໃນຮູບແບບຕ່າງໆອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງ

ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິ ແລະ, ໃນປະເທດ

ທີ່ມີລັດຖະບານກາງ, ຍັງຢູ່ໃນລະດັບໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານກາງນຳອີກ. 

ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ກຳນົດ ຈຸດປະສານງານ ທີ່ຮັບຜິດ

ຊອບປະສານງານການຕອບແບບສອບຖາມນີ້ ແລະ ເພື່ອການປະສານງານກັບຫ້ອງ

ການຂອງບັນດາຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງບັນດາໜ່ວຍງານຂອງ UN ແລະ ພາກ

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຂໍ

ເອົາ. 

 

ໂດຍຕົ້ນຕໍແລ້ວ ແບບສອບຖາມມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບເອົາ ແລະ ສະໜອງ 

ຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິ ດ້ານປະລິມານກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງເດັກຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຕ່າງໆຕາມທີ່ກຳນົດມາຂ້າງ

ເທິງນັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ລັດຖະບານໃຫ້ຕົວຢ່າງກ່ຽວ

ກັບວິທີປະຕິບັດທີ່ດີສຸດ ແລະ ວິທີການທາງເລືອກ ແບບໃໝ່ທີ່

ເນັ້ນໃສ່ການຫຼຸດຈຳນວນເດັກຖືກຕັດອິດສະພາບຕາມຫຼັກການສິດທິ

ເດັກ. ຍັງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງໆໃຫ້ສຳເນົາຂອງກົດໝາຍ, ການສຶກສາ, ນະໂຍ

ບາຍ, ບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອື່ນໆນຳອີກ. 

 

ແບບສອບຖາມ ມີຈຸດປະສົງສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງທີ່ເປັນຈິງລະຫວ່າງຂໍ້

ມູນທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການວິເຄາະແບບຮອບດ້ານ ແລະ 

ແບບປຽບທຽບກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ 

ກັບຂໍ້ມູນທີ່ຄາດໝາຍວ່າຈະໄດ້ຮັບຕາມຄວາມເປັນຈິງຈາກລັດຖະບານທີ່

ຈະເກັບເອົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີພ້ອມໄວ້. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ໄດ້ມີ

ການຫຼີກລຽງຄຳຖາມລະອຽດເຈາະເລິກ ແລະ ຂໍ້ມູນແຍກລະອຽດນອກຈາກອາຍຸ, 

ເພດ ແລະ ສັນຊາດ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍອັນອາດຈະບໍ່ມີ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແບບສອບຖາມຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງໆພະຍາຍາມເປັນພິເສດໃນ

ການເກັບເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນວັນທີສະເພາະໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ (26 

ມິຖຸນາ 2018) ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້ຂອງຈຳນວນເດັກຖືກກັກຂັງ

ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ. ຖ້າລັດຖະບານຂອງທ່ານເກັບເອົາຂໍ້ມູນ “ໂດຍຫຍໍ້” 

ດັ່ກງ່າວໃນວັນອື່ນຂອງປີ, ກະລຸນາໃຫ້ບອກຂໍ້ມູນນັ້ນ. ຖ້າຂໍ້ມູນ

ນັ້ນມີໃຫ້ສຳລັບໄລຍະຜ່ານມາຕາມປົກກະຕິ, ໄດ້ມີການຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວ

ກັບຈຳນວນຂອງເດັກຖືກກັກຂັງທັງໝົດໃນແຕ່ລະປີຂອງຊ່ວງໄລຍະສິບປີ

ຜ່ານມາ (2008 ຫາ 2017). ນີ້ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມທີ່

ຈຳກັດ. ດ້ານອື່ນໆຂອງການສຶກສາທົ່ວໂລກນີ້ ເຊັ່ນວ່າ ສະພາບເງື່ອນໄຂ
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ຢູ່ໃນການກັກຂັງ (ສິດທິໄດ້ຮັບຄວາມຊື່ສັດສ່ວນຕົວ, ການສຶກສາ, ສຸຂະ

ພາບ ແລະ ອື່ນໆ) ຫຼື ການລວມຫຼັກການດ້ານສິດທິເດັກຈະປະກອບເປັນ

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເກັບເອົາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ.  

 

ຄຳຕອບແບບສອບຖາມ ຄວນຈະສົ່ງເປັນທັງສະບັບເຈ້ຍ ແລະ ແບບອີເລັກໂທຣ

ນິກເປັນໜຶ່ງໃນຫົກພາສາທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃຊ້ເປັນທາງການຢ່າງ

ຊ້າບໍ່ກາຍວັນທີ 1 ກັນຍາ 2018 ໂດຍສົ່ງໄປໃຫ້: 

 

Manfred Nowak 

UNOG-OHCHR 

CH-1211 Geneva 10 

ອີເມວ: globalstudycdl@ohchr.org. 
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ນິຍາມຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນແບບສອບຖາມ 

 

ຄຳສັບ “ເດັກ” ຖືກນິຍາມໄວ້ຢູ່ໃນມາດຕາທີ 1 ໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ

ສິດທິເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າແມ່ນ “ມະນຸດທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳ

ກວ່າສິບແປດປີ ນອກຈາກວ່າຈະຮັບການບັນລຸນິຕິພາວະໄວກ່ອນນັ້ນ ອີງ

ຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກັບເດັກ”. ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ

ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະ ຫຼະພາບນີ້, ເຊິ່ງຈະອີງໃສ່

ຂໍ້ມູນປຽບທຽບຂອງທຸກປະເທດ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເກັບເອົາ

ກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນສິບແປດປີ, 

ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າ ຄຳສັບ “ເດັກ” ຈະຖືກນິຍາມແນວໃດກໍຕາມພາຍໃຕ້ກົດ

ໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ອັນນີ້ລວມທັງເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງພ້ອມກັບສະມາຊິກ

ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ 

ຫຼື ຖືກແຍກ.  “ເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ” (ຍັງເອີ້ນວ່າເປັນ ຜູ້

ເຍົາບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ) ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ຕາມທີ່ໄດ້ນິຍາມໄວ້ໃນມາດຕະ

ທີ 1 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດຂອງເດັກ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຍກຈາກພໍ່

ແມ່ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລໂດຍຜູ້

ໃຫຍ່ທີ່ຄວນຮັບຜິດຊອບການດູແລເບິ່ງແຍງດັ່ງກ່າວອີງຕາມກົດໝາຍ 

ຫຼື ປະເພນີ. “ເດັກທີ່ຖືກແຍກ” ແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ຕາມທີ່ໄດ້ນິຍາມໄວ້

ໃນມາດຕາທີ 1 ຂອງສົນທິສັນຍາ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຍກຈາກພໍ່ແມ່ທັງສອງ 

ຫຼື ຈາກຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລຫຼັກຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ປະເພນີປະຕິບັດ

ຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແມ່ນຈາກຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ. 

 

ທຸກໆຄົນລວມທັງເດັກແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ມີ ສິດທິມະນຸດ

ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບສ່ວນຕົວ ຕາມທີ່ຮັບປະກັນໄວ້ໃນມາດຕາທີ 9 ຂອງສົນ

ທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ການເມືອງ (ICCPR), ມາດ

ຕາ 37(b) ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ຂອງ UN ແລະ ຂໍ້ບັນ

ຍັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນວ່າດ້ວຍ

ສິດທິມະນຸດ. ຄໍາສັບ “ການຕັດອິດສະຫຼະພາບ” ໄດ້ນິຍາມໄວ້ຢູ່ໃນມາດ

ຕາທີ 4(2) ຂອງພິທີສານແບບເລືອກໄດ້ຕໍ່ກັບສົນທິສັນຍາຕ້ານ

ການທາລຸນປີ 2002 ຂອງ UN, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄຳນິຍາມຢູ່ໃນມາດຕາທີ 

11(b) ຂອງກົດລະບຽບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເດັກ

ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບປີ 1990 (ກົດລະບຽບຮາວານາ), ໂດຍເປັນ “ຮູບແບບໃດໆ

ກໍຕາມຂອງການກັກຂັງ ຫຼື ການຈຳຄຸກ ຫຼື ການເອົາບຸກຄົນໜຶ່ງໄວ້ໃນ

ສະຖານທີ່ກັກຂອງສາທາລະນະ ຫຼື ສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງຄົນຜູ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້

ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງໂດຍມີຄຳສັ່ງຂອງສານ, 

ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໆ”. ຄຳນິຍາມນີ້ເຊິ່ງປະກອບເປັນ

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍສຳລັບການໄປຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມສະຖານທີ່ກັກຂັງຂອງ

ຄະນະກຳມາທິການຍ່ອຍຂອງ UN ສຳລັບການປ້ອງກັນການທາລຸນ ແລະ ໂດຍກົນໄກ

ການປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຍັງຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ

ທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະ ຫຼະພາບ. ຂໍ້ກຳນົດທີ່ການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກສັ່ງໂດຍ “ສານ, ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ 

ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໆ” ນໍາໄປສູ່ຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າເດັກຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບໂດຍຜູ້ປະຕິບັດທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ (ຕົວຢ່າງ: 
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ພໍ່ແມ່, ຜູ້ຄ້າມະນຸດ ຫຼື ກຸ່ມກະບົດຕິດອາວຸດ) ຈະບໍ່ລວມຢູ່ໃນ

ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງພັນທະໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ

ໃນການປ້ອງກັນການຕັດອິດສະພາບປະເພດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ສະຖານທີ່ກັກຂັງ

ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າຄຸກ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ລັດຖະບານຈັດໃຫ້ ແລະ ລວມມີສະ

ຖານທີ່ກັກຂັງສ່ວນບຸກຄົນເຊັ່ນ: ຄຸກສ່ວນບຸກຄົນ, ສະຖາບັນສຶກສາ

ອົບຮົມ, ໂຮງໝໍໂລກຈິດ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕາບເທົ່າທີ່ສະ

ຖານທີ່ກັກຂັງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ໄດ້ເຮັດສັນຍາໂດຍລັດ 

ແລະ/ຫຼື ການຕັດອິດສະຫຼະພາບໄດ້ຮັບການສັ່ງໂດຍອົງການຂອງລັດຖະບານ.  

 

ມາດຕາທີ 37(b) CRC ບອກວ່າ “ການຈັບກຸມ, ການກັກຂັງ ຫຼື ການຈຳຄຸກເດັກ

ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ເປັນມາດຕະການ

ຂອງການດຳເນີນການສຸດທ້າຍ ແລະ ເປັນໄລຍະເວລາເຫມາະສົມທີ່ສັ້ນທີ

່ສຸດ”. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະຕິບັດສິດທັງໝົດພາຍໃຕ້ CRC ຕ້ອງ

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງສົນທິສັນຍາໄດ້ແກ່: ການບໍ່ເລືອກ

ປະຕິບັດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທີ່ດີສຸດ, ສິດທິໃນການມີຊີວິດ, ການ

ຢູ່ລອດ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ສິດທິຂອງເດັກໃນການສະແດງທັດສະນະຄິດ

ເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ບອກວ່າເດັກຄວນຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບການພິເສດເທົ່ານັ້ນ, ມາດຕາທີ 

37(b) CRC ໃຊ້ຄຳສັບສະເພາະສາມຄຳສຳລັບຄຳສັບທົ່ວໄປ “ການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ”. “ການຈັບກຸມ” ປົກກະຕິແລ້ວໝາຍເຖິງການປະຕິບັດ

ການຕັດອິດສະຫຼະພາບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງ

ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍອື່ນໆ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ “ການກັກຂັງ” ໝາຍເຖິງສະພາບ

ການຕັດອິດສະຫຼະພາບ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຈັບກຸມ ແລະ ສິ້ນສຸດ

ດ້ວຍການປ່ອຍຕົວບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ “ການກັກຂັງ” ຖືກໃຊ້

ເປັນຄຳສັບທົ່ວໄປສຳລັບການຕັດອິດສະຫຼະພາບທຸກໆປະເພດ, “ການຈຳຄຸກ” 

ຫຼື “ການກັກຂັງ” ຖືກໃຊ້ສຳລັບແຕ່ການກັກຂັງຫຼັງຈາກການຕັດສິນໂທດ

ໂດຍສານອາຍາ ແລະ ຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່າ

ນັ້ນ. ໄລຍະການຈຳຄຸກປົກກະຕິແມ່ນຖືກໃຊ້ຢູ່ໃນ “ຄຸກ” ຫຼື “ສະຖານດັດ

ສ້າງ”. ການກັກຂັງຂອງຕຳຫຼວດນັ້ນຕາມປົກກະຕິຈະໝາຍເຖິງ “ການຄຸມຂັງ” 

ຂອງຕຳຫຼວດຢູ່ໃນຫ້ອງຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ຫຼື “ຄຸກ” ຕຳຫຼວດ (ເປັນໄລຍະ

ເວລາທີ່ດົນກວ່າ). ການກັກຂັງຢູ່ໃນແຄ້ມ (ຕົວຢ່າງ: ຊະເລີຍເສິກ) ປົກ

ກະຕິເອີ້ນວ່າ “ການກັກກັນ” ຫຼື “ການກັກບໍລິເວນ”. ຄຳສັບວ່າ “ສະຖາບັນ” 

(ຫຼື “ສູນ”) ໝາຍເຖິງສະຖານທີ່ຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນທັງໝົດຢູ່ນອກລະ

ບົບຍຸຕິທຳ ຫຼື ອົງການດັດສ້າງ, ບ່ອນທີ່ເດັກສາມາດຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວອາດຈະລວມມີ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ເຮືອນ

ລ້ຽງເດັກກຳພ້າ, ໂຮງຮຽນດັດສ້າງ, ຫ້ອງຄຸມຂັງມືດ ຫຼື ສະຖານດັດ

ສ້າງອື່ນໆ, ສະຖານສຳລັບເດັກພິການ, ສຳລັບເດັກມີບັນຫາສຸຂະພາບ (ຕົວ

ຢ່າງ: ສະຖານທີ່ຮັບມືພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ສະຖານບຳບັດຈິດ), ສຳ

ລັບເດັກຕິດຢາ, ເຫຼົ້າ ຫຼື ອື່ນໆ, ສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກ

ທາລຸນຂົ່ມເຫັງ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ, ສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່

ເບິ່ງແຍງດູແລ, ຈາກບ່ອນທີ່ເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຕາມ

ຄວາມຕ້ອງການ. 
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ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄຳສັບ ຫຼື ກ່ຽວກັບສະພາບການຕັດອິດສະຫຼະພາບ

ຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍແນວໃດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ, ສິ່ງທີ່ເປັນຄຳ

ແນະນຳສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາທົ່ວໂລກນີ້ແມ່ນຂໍ້ເທັດ

ຈິງທີ່ວ່າເດັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໂດຍວິທີການໃດໆກໍຕາມ (ການບັງ

ຄັບທາງຮ່າງກາຍ, ການກີດກັ້ນທາງຮ່າງກາຍ, ການຂົ່ມຂູ່, ການລົງໂທດ, 

ການຈຳກັດ, ການປິ່ນປົວ, ອື່ນໆ) ບໍ່ໃຫ້ອອກໄປຈາກສະຖານທີ່, ທີ່ຕັ້ງ 

ຫຼື ສະຖາບັນສະເພາະໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ ການສຶກສາທົ່ວ

ໂລກນີ້ຈິ່ງສະແຫວງຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັດອິດສະຫຼະພາບຂອງເດັກ

ທັງໃນທາງພຶດຕິໄນ (de facto) ແລະ ນິຕິໄນ (de jure). 

 

ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປສຳລັບການຕອບແບບສອບຖາມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ:  

 

• ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນແຕ່

ລະຂົງເຂດຫົວຂໍ້:  

o ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນສຳລັບວັນທີທີ່ເລືອກໄວ້, ກະລຸນາໃຫ້

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ມີ. 

o ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນຜ່ານມາສຳລັບແຕ່ລະ 10 ປີຜ່ານມາ, ກະລຸ

ນາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນໄລຍະນັ້ນ.  

• ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການເກັບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ລວມ

ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນນະ

ພາບຂໍ້ມູນ ໃນບ່ອນທີ່ມີ.  

• ກະລຸນາຈື່ຄຳຫຍໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ໄວ້ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ໃນຕະຫຼອດຕາຕະລາງ: 

o ຊ: ເພດຊາຍ 

o ຍ: ເພດຍິງ  

o ຄ: ຄົນ  

o ສ.ຊ: ສັນຊາດ/ພົນລະເມືອງ  

o ບ.ສ.ຊ: ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ  
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ແບບສອບຖາມ 

 

I. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບພາຍໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ  

 

1) ອາຍຸຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ

ແມ່ນຈັກປີ?  

ຖ້າອາຍຸຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຢູ່ໃນປະເທດຂອງ

ທ່ານມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ກະລຸນາບອກລາຍລະອຽດ. 

 

2) ມີຂະບວນການຍຸຕິທຳເດັກ ແລະ/ຫຼື ສະຖານດຳເນີນການແຍກຕ່າງຫາກ

ສຳລັບເດັກທີ່ກະທຳຜິດກັບກົດໝາຍບໍ?  

ກະລຸນາອະທິບາຍການຈັດວາງຄວາມຍຸຕິທຳເດັກໃນທຸກລະດັບຂອງລະ

ບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາ (ຕໍາຫຼວດ, ສານ, ການດັດສ້າງ). 

 

 

3) ເດັກຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ຈັກປີຂຶ້ນໄປຈິ່ງຈະມີການກັກຂັງຢູ່ໃນລະ

ບົບຍຸຕິທຳເດັກໄດ້? ພວກເຂົາຕ້ອງມີອາຍຸແຕ່ຈັກປີຂຶ້ນໄປ

ຈິ່ງຈະມີການກັກຂັງຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້? 

 

4) ກະລຸນາບອກຕົວເລກຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບໃນວັນທີ 

26 ມີຖຸນາ 2018: 

 

A) ຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດສຳລັບການສົງໄສວ່າມີການກະທຳ

ຜິດ  

B) ຢູ່ໃນການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ (ສົ່ງກັບໄປຄຸມ

ຂັງລະຫວ່າງລໍພິຈາລະຄະດີ) 

C) ຢູ່ໃນຄຸກ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຂັງອື່ນໆຫຼັງຈາກການຕັດ

ສິນ ແລະ ການລົງໂທດຈຳຄຸກ (ຫຼື ໂທດທຽບເທົ່າພວກມັນຢູ່ໃນ

ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ) 

 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່

ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້.  
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ຕາຕະລາງທີ 1: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018  
 

 ຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ 10-11 ປີ 12-13 ປີ 14-15 ປີ 16-17 ປີ ລວມທັງໝົດ 

(ອາຍຸ 0-17 ປີ) 

 ສ.

ຊ 

ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.

ຊ 

ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.

ຊ 

ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.

ຊ 

ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.

ຊ 

ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.

ຊ 

ບ.ສ.ຊ ລວມ 

A) ຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ  

ເພດຊາຍ                    

ເພດຍິງ                    

ລວມທັງ

ໝົດຢູ່

ໃນການຄຸມ

ຕົວຂອງຕຳ

ຫຼວດ  

                  

B) ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ 

ເພດຊາຍ                    

ເພດຍິງ                   

ລວມທັງ

ໝົດຢູ່

ໃນການກັກ

ຂັງກ່ອນ

ການພິຈາລະ

ນາຄະດີ 

                  

C) ຄຸກ  

ເພດຊາຍ                    

ເພດຍິງ                   

ລວມທັງ

ໝົດ
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ຢູ່ໃນຄຸກ 

ລວມເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາທັງໝົດ  

ລວມເພດ

ຊາຍ  

                  

ລວມເພດຍິ

ງ 

                  

ລວມເດັກທັງ

ໝົດ 
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5) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກຕຳ

ຫຼວດກັກຂັງສຳລັບການສົງໄສການກະທຳຜິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານ

ມາ. 

 

ຕາຕະລາງທີ 2: ເດັກທີ່ຖືກຕຳຫຼວດກັກຂັງສຳລັບການສົງໄສການກະທຳ

ຜິດ, ປີ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

 

6) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກກັກ

ຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີໃນແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. 

 

ຕາຕະລາງທີ 3: ເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ, ປີ 2008-

2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

 

7) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກກັກ

ຂັງຢູ່ໃນຄຸກ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຂັງດັດສ້າງອື່ນໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

10 ປີຜ່ານມາ. 

 

ຕາຕະລາງທີ 4: ເດັກທີ່ຖືກເອົາເຂົ້າຄຸກ ຫຼື ການກັກຂັງດັດສ້າງ

ອື່ນໆ, ປີ 2008-2017  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

 

8) ມີທາງເລືອກການລົງໂທດໃດແດ່ສຳລັບເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າກະທຳ

ຜິດທາງອາຍາ?  

 

9) ໄລຍະການກັກຂັງ (ການຂັງຄຸກ ຫຼື ການກັກຂັງຮູບແບບອື່ນ) ດົນ

ສຸດແມ່ນເທົ່າໃດຕໍ່ກັບເດັກທີ່ສາມາດຖືກຕັດສິນລົງໂທດໄດ້? 

10)  ເດັກສາມາດຖືກຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດບໍ? 
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11)  ສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກ

ທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະ

ຫຼອດຊີວິດ ແລະ ປະຫານຊີວິດ. 

 

ຕາຕະລາງທີ 5: ເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ 

ແລະ ປະຫານຊີວິດ, 2008-2017   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

ຖືກຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດ 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

 

 

12)  ກະລຸນາບອກອັດຕາສ່ວນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ (ຕໍ່ປະຊາກອນ 100 000 

ຄົນ) (ການກະທຳຜິດທັງໝົດ) ທີ່ມີແຍກຕາມອາຍຸສຳລັບປີຫຼ້າ

ສຸດຕາມເວລາປະຕິທິນ.  

 

ຕາຕະລາງທີ 6: ອັດຕາສ່ວນການກະທຳຜິດແຍກຕາມອາຍຸ, [ກະລຸນາລະບຸ

ປີ] 

 ຕ່ຳ

ກວ່າ 

10 ປີ 

10-11 

ປີ 

12-13 

ປີ 

14-15 

ປີ 

16-17 

ປີ 

ລວມເດັກ 

(0-17 ປີ) 18 + 

ທັງ

ໝົດ  

ເພດຊາຍ         

ເພດຍິງ         

ລວມທັງ

ໝົດ  
        

 

 

13)  ກະລຸນາບອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກທັງໝົດຕໍ່ກັບການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກສຳລັບການກະທຳຜິດຂອງເດັກ ຫຼື ທາງອາດຍາ 

(ເຊັ່ນ: ວິທີການຍຸຕິທຳແບບແກ້ໄຂຟື້ນຟູຄືນ, ການປ່ຽນແປງ, 

ແຜນງານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄຸມຂັງ) ທີ່ກຳນົດໄວ້

ຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ວິທີປະຕິບັດ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການ

ຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ, ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຫຼື ການຈຳ

ຄຸກຫຼັງຈາກການຕັດສິນໂທດ.  
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14)  ມີການປ່ຽນແປງທາງກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍສຳຄັນໃດບໍທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບເດັກທີ່ກະທຳຜິດກົດໝາຍໃນສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017)? 

ຖ້າມີ, ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໃດແດ່ຕໍ່ຈຳນວນ

ຂອງເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ?  

 

15)  ກະລຸນາຍົກຕົວຢ່າງຂອງວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ແນ່ໃສ່ການ

ປ້ອງກັນການກັກຂັງເດັກ, ການຫຼຸດຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະ

ຫຼະພາບພາຍໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳລົງ ຫຼື ການຕັດໄລຍະການກັກຂັງ

ໃຫ້ສັ້ນລົງ.  
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II. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການ

ຍ້າຍຖິ່ນ 

 

16) ກະລຸນາບອກລາຍລະອຽດກົດໝາຍທີ່ເດັກທີ່ຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິ່ນ. 

(ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຄັດຕິດສຳເນົາກົດໝາຍມາພ້ອມ) 

 

17) ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ທີ່ເດັກສາມາດຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິ່ນ

ແມ່ນເທົ່າໃດ? (ກະລຸນາບອກໄລຍະເວລາ ແລະ ຊື່ຂອງກົດໝາຍກ່ຽວ

ຂ້ອງ). 

 

18) ໜ່ວຍງານໃດເປັນຜູ້ຕັດສິນຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກສຳລັບເຫດຜົນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການຍ້າຍຖິ່ນ?  

 

19) ໃນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ເກນມາດຖານໃດຖືກນຳມາພິຈາລະນາ?  

 

20) ຂະບວນການທົບທວນຄືນສຳລັບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນແນວໃດ? 

 

21) ກະລຸນາເຮັດບັນຊີລາຍຊື່ສະຖານດຳເນີນການທັງໝົດ (ເຊັ່ນ: 

ສູນກັກຂັງຄົນເຂົ້າເມືອງສະເພາະ, ສະຖານີຕຳຫຼວດ, ສະຖານດຳເນີນ

ການຢູ່ຊາຍແດນ, ສູນຮັບຕ້ອນ, ບ່ອນພັກພິງ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ

ຢູ່ສະໜາມບິນ, ເຂດພື້ນທີ່ຜ່ານ, ສະຖານທີ່ສຸກເສີນ ຫຼື 

ຊົ່ວຄາວ, ສູນສົ່ງກັບຄືນປະເທດ, ຄຸກ, ແລະ ອື່ນໆ) ບ່ອນທີ່ເດັກ

ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິ່ນ. 
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22) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບໃນວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2018 ດ້ວຍເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການຍ້າຍຖິ່ນຕໍ່ໄປນີ້: 

A) ການເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ  

B) ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການ (ເຊັ່ນ: ການລະບຸຕົວຕົນ, ການກວດຄັດສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ; ສະຖາ

ນະບໍ່ມີເອກະສານ; ອາຍຸຂັດກັນ; ຫຼື ການພັກຢູ່ເກີນກຳນົດອະນຸຍາດ; ການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້

ຮັບອະນຸຍາດ; ການກຳນົດການລີ້ໄພ, ຜູ້ລີ້ໄພ ຫຼື ສະຖານະການປົກປ້ອງສາກົນອື່ນໆ; ຜູ້ເຄາະ

ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ) 

C) ການກັບຄືນ/ການສົ່ງກັບຄືນດ້ວຍການບັງຄັບ 
 

ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກລະອຽດສຳລັບເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍມີ ແລະ ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ຖືກແຍກຕ່າງຫາກ) 

 ຕາຕະລາງທີ 7: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິ່ນ, 26 ມິຖຸນາ 

2018 

23) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ດ່ານເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່

ປົກກະຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. 
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 0-3 ປີ 4-9 ປີ 10-11 ປີ 12-13 ປີ 14-15 ປີ 16-17 ປີ ລວມທັງໝົດ 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

A) ການເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດປົກກະຕິ 

ກັກຂັງຢູ່ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ກັກຂັງໂດຍບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ລວມການເຂົ້າເມືອງທີ່

ຜິດປົກກະຕິທັງໝົດ  
                     

B) ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການ 

ກັກຂັງຢູ່ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ກັກຂັງໂດຍບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ລວມທັງໝົດໃນລະຫວ່າງ

ການດຳເນີນການ 
                     

C) ການກັບຄືນ/ການສົ່ງກັບຄືນດ້ວຍການບັງຄັບ 

ກັກຂັງຢູ່ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ກັກຂັງໂດຍບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ 

                     

ລວມການກັບຄືນ/ການ

ສົ່ງກັບຄືນດ້ວຍການ
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ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກລະອຽດສຳລັບເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍມີ ແລະ ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ ຫຼື ຖືກແຍກຕ່າງຫາກ) 

 

ຕາຕະລາງທີ 8: ເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ດ່ານເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ປີ 2008-2017  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ກັກຂັງຢູ່

ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ກັກຂັງໂດຍ

ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ລວມການ

ເຂົ້າເມືອງ

ທີ່ບໍ່

ປົກກະຕິ  

                              

 

24) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກກັງຂັງໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການ (ເຊັ່ນ: 

ການລະບຸຕົວຕົນ, ການກວດຄັດສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ; ສະຖານະບໍ່ມີເອກະສານ; ອາຍຸຂັດກັນ; ຫຼື ການ

ບັງຄັບ 

ລວມເດັກຖືກກັກ

ຂັງທັງໝົດ 
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ພັກຢູ່ເກີນກຳນົດອະນຸຍາດ; ການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ການກຳນົດການລີ້ໄພ,  ຜູ້ລີ້ໄພ 

ຫຼື ສະຖານະການປົກປ້ອງສາກົນອື່ນໆ; ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ) 

 

ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກລະອຽດສຳລັບເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍມີ ແລະ ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ລວມທັງເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ ຫຼື ຖືກແຍກຕ່າງຫາກ) 

 

 

 ຕາຕະລາງທີ 9: ເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການກ່ຽວຂ້ອງກັບການການຍ້າຍຖິ່ນ, ປີ 2008-

2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ກັກຂັງຢູ່

ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ກັກຂັງໂດຍ

ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ລວມທັງ

ໝົດໃນລະ

ຫວ່າງການດຳ

ເນີນການ 
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25) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ຖືກກັກຂັງເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການກັບຄືນ/ການ

ສົ່ງກັບຄືນດ້ວຍການບັງຄັບໃນແຕ່ລະ 10 ປີຜ່ານມາ. 

ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກລະອຽດສຳລັບເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍມີ ແລະ ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ລວມທັງເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມ ຫຼື ຖືກແຍກຕ່າງຫາກ) 

 

 ຕາຕະລາງທີ 10: ເດັກທີ່ຖືກກັກຂັງເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການກັບຄືນ/ການສົ່ງກັບຄືນດ້ວຍການບັງຄັບ, 

ປີ 2008-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ກັກຂັງຢູ່

ກັບຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ກັກຂັງໂດຍ

ບໍ່ມີຄອບ

ຄົວ/ຜູ້

ໃຫ້ການ

ເບິ່ງແຍງດູ

ແລ 

                              

ລວມການກັບ

ຄືນ/ການ

ສົ່ງກັບ

ຄືນດ້ວຍ

ການບັງຄັບ 
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26) ກະລຸນາບອກທາງເລືອກອື່ນທັງໝົດຕໍ່ກັບການຕັດອິດສະຫຼະພາບ

ເດັກທີ່ມີໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ. 

ຖ້ານຳໃຊ້ມາດຕະການແຕກຕ່າງສຳລັບເດັກຖືກກັກຂັງໂດຍມີ ແລະ ບໍ່

ມີຄອບຄົວ/ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງດູແລ (ເດັກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດ

ຕາມ ຫຼື ຖືກແຍກຕ່າງຫາກ), ກະລຸນາບອກລາຍລະອຽດ. 

 

27) ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນບໍທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກຍ້ອນເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການການຍ້າຍຖິ່ນໃນລະຫວ່າງສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017)? ກະລຸນາ

ໃຫ້ລາຍລະອຽດ. ຖ້າຖ້າຮູ້ຈັກ, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນ

ກະທົບໃດໆກໍຕາມ (ວັດແທກ ຫຼື ຄາດໄວ້) ທີ່ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່າ

ນີ້ມີຕໍ່ກັບຈຳນວນຂອງເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ. 

 

28) ກະລຸນາໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ແນ່ໃສ່ການ

ປ້ອງກັນການກັກຂັງເດັກ ແລະ ການຫຼຸດຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດ

ສະຫຼະພາບຍ້ອນເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການການຍ້າຍຖິ່ນລົງ. 
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III. ເດັກທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບ່ອນກັກຂັງນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ 

 

29) ບຸກຄົນຕ່າງໆ (ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ເດັກ) ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນສະພາບຂອງລະ

ບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ

ພັກຢູ່ກັບພວກເຂົາໃນບ່ອນກັກຂັງຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ? ພື້ນຖານ

ທາງກົດໝາຍແມ່ນແນວໃດ? ນີ້ນຳໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ກັກຂັງທຸກ

ບ່ອນຢູ່ໃນປະເທດບໍ? ນີ້ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ເປັນພໍ່ ເຊັ່ນດຽວກັບ

ຜູ້ເປັນແມ່ບໍ? ມີຂີດຈຳກັດທາງດ້ານອາຍຸໃດບໍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸ

ຍາດໃຫ້ພັກຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງ? ເດັກສາມາດເຂົ້າຄຸກ

ນຳພໍ່ແມ່ໄດ້ບໍ ຫຼື ມີແຕ່ເດັກທີ່ເກີດຢູ່ໃນຄຸກເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໄດ້ບໍ? 

 

30) ອົງການໃດຕັດສິນໃຈວ່າ ເດັກສາມາດພັກຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ໃນບ່ອນກັກ

ຂັງໄດ້? 

 

31) ຂະບວນການທົບທວນຄືນສຳລັບການຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແນວໃດ? 

 

32) ໜ່ວຍງານໃດຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປົກປ້ອງເດັກໃນຂະນະທີ່ເດັກກຳ

ລັງອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸກຄຸມຂັງ? 

 

33) ມາດຖານໃດຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກ

ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງໃນສະພາບຂອງລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາ?  

 

34) ກະລຸນາອະທິບາຍເຖິງສະຖານທີ່ເດັກພັກຢູ່ ເມື່ອພວກເຂົາດຳລົງ

ຊີວິດຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄຸກ. 

 

35) ກະລຸນາບອກລາຍລະອຽດການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງເດັກໃນດ້ານຕໍ່ໄປນີ້ 

ໃນຂະນະທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນການກັກຂັງນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ: 

 

ການສຶກສາ:  

 

ການດູແລເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ:  

 

ການປົກປ້ອງ: 

 

ການພັກຜ່ອນ: 

 

ເວລາຫວ່າງ: 

 

ການຫຼິ້ນ ແລະ ກິດຈະກຳການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ: 
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ໂພຊະນາການ: 

 

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ: 

 

 

 



 

23 

36) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດ (ອາຍຸ 0-17 ປີ) ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະພາບຂອງລະບົບຍຸ

ຕິທຳທາງອາຍາໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018. 

 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້.  

 

ຕາຕະລາງທີ 11: ເດັກທີ່ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະພາບຂອງລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາ, 26 ມິຖຸນາ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ເດັກອ່ອນ 

(<12 ເດືອນ) 

1-2 ປີ 3-4 ປີ 4-5 ປີ 5-6 ປີ 6-17 ປີ ລວມທັງໝົດ 

0-17 ປີ 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ແມ່ນສັນຊາດ                      

ບໍ່ແມ່ນສັນ

ຊາດ 
                     

ລວມທັງໝົດ                       
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37) ສຳລັບແຕ່ລະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງ

ໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຄຸມຂັງດັດ

ສ້າງ (ຄຸກ) ນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະພາບຂອງລະບົບຍຸຕິ

ທຳທາງອາຍາ1. 

 

ຕາຕະລາງທີ 12: ເດັກທີ່ເຂົ້າສູ່ການກັກຂັງຂະແໜງຍຸຕິທຳນຳພໍ່

ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປີ 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ເພດຊາຍ            

ເພດຍິງ           

ລວມທັງ

ໝົດ  

          

 

38) ມີຂໍ້ແນະນຳການຕັດສິນລົງໂທດສະເພາະໃດໆສຳລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ເປັນ

ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລບໍ? ຕົວຢ່າງ, ພໍ່ແມ່ມີສິດໄດ້ຮັບການໂຈະ

ການລົງໂທດ, ການກັກບໍລິເວນຢູ່ໃນເຮືອນ, ການຕິດຕາມທາງອີເລັກ

ໂທຣນິກ ຫຼື ມາດຕະການອື່ນທີ່ແນໃສ່ການຫຼີກລຽງການພັກອາໄສ

ຂອງເດັກຢູ່ໃນບ່ອນກັກຂັງນຳພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກກັກຂັງຂອງເຂົາ

ເຈົ້າບໍ? 

 

39) ໜ່ວຍງານໃດດຕັດສິນວ່າ ເດັກຜູ້ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ທີ່

ຖືກກັກຂັງຈະຍ້າຍອອກຈາກສະຖານທີ່ກັກຂັງໄດ້, ຕົວຢ່າງ ເມື່ອ

ພວກເຂົາຮອດອາຍຸສູງສຸດທີ່ຈະຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ? ມີ

ການກະກຽມ ຫຼື ການສະໜັບສະໜຸນອັນໃດແດ່ໃຫ້ກັບເດັກ ແລະ ພໍ່

ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເດັກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກສະຖານ

ທີ່ກັກຂັງ? 

                                                      
1 ລວມທັງເດັກເກີດກັບແມ່ຍິງທີ່ຖືກຈຳຄຸກ. 
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IV. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ 

 

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດນີ້, 'ສະຖາບັນ'2 ມີນິຍາມຄວາມໝາຍເປັນສະ

ຖານດຳເນີນການທີ່ເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ: 

 

- ໂດຍການດຳເນີນການຂອງລັດ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂດຍທາງກົງ ຫຼື ຜ່ານການອອກ

ໃບອະນຸຍາດໃຫ້ ຫຼື ເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ດຳເນີນການທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດ) 

- ໃນບ່ອນທີ່ລັດຖະບານມີ ຫຼື ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການເບິ່ງ

ແຍງດູແລເດັກ.  

 

ອັນນີ້ບໍ່ລວມເອົາສະຖານດຳເນີນການທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະເອົາເດັກນ້ອຍ

ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໄວ້ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງສະຖາບັນເອກະຊົນ (ລັດບໍ່

ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ມີສັນຍາກັບລັດ) ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ບໍ່ຄວນ

ລວມເອົາສະຖາບັນຂະແໜງຍຸຕິທຳຢູ່ໃນຂໍ້ນີ້ (ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຖືກ

ພິຈາລະນາຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນການສຳຫຼວດນີ້).  
 

 

40) ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະຖາບັນໃດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເອກະຊົນ (ລັດອະ

ນຸຍາດ) ຫຼື ຂອງລັດທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ບ່ອນທີ່ເດັກ

ຖືກນຳໄປໄວ້ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຖືກ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບການປົກປ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ເຊິ່ງບໍ່

ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນທາງການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສຸຂະພາບ ຫຼື 

ຄວາມພິການ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມ

ທຸກຍາກ, ສຳລັບການຖືກແຍກຈາກພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສຳລັບການ

ເປັນເດັກກຳພ້າ, ສຳລັບສະພາບການອາໄສຢູ່ຕາມຖະໜົນ, ສຳລັບການຖືກ

ຄ້າມະນຸດ ຫຼື ການຖືກຂູດຮີດ ຫຼື ສຳລັບເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄື

ກັນ? 

 

41) ມີຂັ້ນຕອນດຳເນີນການໃດແດ່ໃຫ້ກັບເດັກ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຂົາ

ເຈົ້າ ເພື່ອອຸທອນ ຫຼື ຄັດຄ້ານການເອົາພວກເຂົາໄປໄວ້ໃນສະຖາ

ບັນດັ່ງກ່າວ?  

 

 

 

 

 

                                                      
2 ບັນດາສະຖາບັນອາດຈະມີບໍ່ຈຳກັດແຕ່ເຮືອນລ້ຽງເດັກກຳພອຍ, ໂຮງຮຽນດັດສ້າງ, 

ຫ້ອງຄຸມຂັງມືດ ຫຼື ສະຖານດັດສ້າງ, ສະຖານສຳລັບເດັກພິການ, ສຳລັບເດັກມີບັນ

ຫາສຸຂະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທີ່ຮັບມືທາງດ້ານພຶດຕິກຳຜິດປົກກະຕິ, ສະຖານ

ບຳບັດຈິດ), ສຳລັບເດັກຕິດຢາ, ເຫຼົ່າ ຫຼື ອື່ນໆ, ສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະ

ຮ້າຍຂອງການຖືກສວຍໃຊ້ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ, ສຳເລັດເດັກທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່

ເບິ່ງແຍງດູແລ, ຈາກທີ່ເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
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42) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດ (ອາຍຸ 0-17 ປີ) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖາບັນປະເພດ

ຕໍ່ໄປນີ້ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018: 
 

A) ໂຮງລ້ຽງເດັກກຳພ້າ 

B) ໂຮງຮຽນດັດສ້າງ ຫຼື ສະຖາບັນດັດສ້າງອື່ນໆຢູ່ນອກລະບົບຍຸຕິທຳ 

C) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກພິການ 

D) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານດຳເນີນການຮັບມືກັບພຶດຕິກຳທີ່

ຜິດປົກກະຕິ, ສະຖານບຳບັດຈິດ) 

E) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກຕິດຢາ, ເຫຼົ້າ ຫຼື ອື່ນໆ 

F) ສະຖາບັນສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກຂູດຮີດ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ 

G) ສະຖາບັນອື່ນໆສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພໍ່ແມ່ 
 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້.  
 

ຕາຕະລາງທີ 13: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ (ຕາມທີ່ໄດ້ນິຍາມໄວ້), 26 ມິຖຸນາ 2018 

 ອາ

ຍຸໜ້ອຍກວ່າ 

3 ປີ 

3-5 ປີ 6-9 ປີ 10-13 ປີ 14-17 ປີ ລວມທັງໝົດ (ອາ

ຍຸ 0-17 ປີ) 

 ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.ຊ ລວມ 

A) ໂຮງລ້ຽງເດັກກຳພ້າ  

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ  

                  

ລວມ (A)                    

B) ໂຮງຮຽນດັດສ້າງ ຫຼື ສະຖາບັນດັດສ້າງອື່ນໆຢູ່ນອກລະບົບຍຸຕິທຳ 

ເພດຊາຍ                    
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ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ (B)                   

C) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກພິການ 

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ (C)                    

D) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານດຳເນີນການຮັບມືກັບພຶດຕິກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ສະ

ຖານບຳບັດຈິດ) 

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ (D)                    

E) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກຕິດຢາ, ເຫຼົ້າ ຫຼື ອື່ນໆ 

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ (E)                    

F) ສະຖາບັນສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກຂູດຮີດ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ 

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ (F)                    

G) ສະຖາບັນອື່ນໆສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພໍ່ແມ່  

ເພດຊາຍ                    

ເພດ                   
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ຍິງ 

ລວມ 

(G)  

                  

ລວມເດັກທັງໝົດທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ (ຕາມທີ່ໄດ້ນິຍາມໄວ້) 

ເພດຊາຍ                    

ເພດ

ຍິງ 

                  

ລວມ 

(G)  

                  

 

 

 

 

43) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີທີ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າກັກຂັງຕາມສະຖາບັນ, ຢູ່ໃນແຕ່ລະ

ປະເພດສະຖາບັນຕໍ່ໄປນີ້, ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. 

 

A) ໂຮງລ້ຽງເດັກກຳພ້າ 

B) ໂຮງຮຽນປະຕິຮູບ ຫຼື ສະຖາບັນດັດສ້າງອື່ນໆຢູ່ນອກລະບົບຍຸຕິທຳ 

C) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກພິການ 

D) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານດຳເນີນການຮັບມືກັບພຶດຕິກຳທີ່

ຜິດປົກກະຕິ, ສະຖານບຳບັດຈິດ) 

E) ສະຖາບັນສຳລັບເດັກຕິດຢາ, ເຫຼົ້າ ຫຼື ອື່ນໆ 

F) ສະຖາບັນສຳລັບການປົກປ້ອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກຂູດຮີດ ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ 

G) ສະຖາບັນອື່ນໆສຳລັບເດັກທີ່ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງພໍ່ແມ່ 

 

ຕາຕະລາງທີ 14: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ (ຕາມທີ່ໄດ້ນິຍາມໄວ້), 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

A) ໂຮງລ້ຽງ

ເດັກກຳພ້າ 

                              

B) ໂຮງຮຽນປະ

ຕິຮູບ, 

ອື່ນໆ 

                              

C) ສະຖາບັນສຳ

ລັບເດັກພິ

ການ 

                              

D) ສະຖາບັນສຳ

ລັບເດັກມີ

ບັນຫາສຸຂະ

ພາບ 

                              

E) ສະຖາບັນສຳ

ລັບເດັກ

ຕິດຢາ, 

ເຫຼົ້າ 

ຫຼື ອື່ນໆ 

                              

F) ສະຖາບັນສຳ

ລັບການປົກ

ປ້ອງຜູ້

ເຄາະຮ້າຍ

ຂອງການຖືກ

ຂູດຮີດ 

                              

G) ສະຖາບັນ

ອື່ນໆສຳ

ລັບເດັກ
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44) ກະລຸນາບອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກອື່ນທັງໝົດຕໍ່ການຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກຢູ່ໃນສະຖາບັນ

ຕ່າງໆ. 

 

45) ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນໃດບໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາເດັກໄວ້ 

(ບໍ່ໃຫ້ຢູ່) ຢູ່ໃນສະຖາບັນໃນລະຫວ່າງສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017)? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງ

ເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໃດແດ່ຕໍ່ຈຳນວນຂອງເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ? 

 

46) ກະລຸນາຍົກຕົວຢ່າງຂອງວິທີປະຕິບັດທີ່ດີແນໃສ່ການປ້ອງກັນການກັກຂັງເດັກ ແລະ ການຫຼຸດຈຳ

ນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ.  

 

 

 

ທີ່ບໍ່ມີ

ການເບິ່ງ

ແຍງດູແລ

ຂອງພໍ່

ແມ່  
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V. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ  
 

47) ປະເທດຂອງທ່ານກຳລັງກັກຕົວເດັກໄວ້ເປັນສະເລີຍເສິກ (POW) ຫຼື ພົນລະເຮືອນດ້ວຍເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ

ໃນສະພາບຂອງການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດສາກົນບໍ?  
 

48) ຖ້າແມ່ນແລ້ວ, ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດ (ອາຍຸ 0-17 ປີ) ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຕົວໄວ້ເປັນສະເລີຍເສິກ 

(POW) ຫຼື ພົນລະເຮືອນໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018 ດ້ວຍເຫດຜົນຄວາມປອດໄພໃນສະພາບຂອງການຂັດແຍ່ງກັນ

ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດສາກົນ. 

 

 ອາ

ຍຸໜ້ອຍກວ

່າ 10 ປີ 

10-11 ປີ 12-13 ປີ 14-15 ປີ 15-16 ປີ 16-17 ປີ ລວມທັງໝົ

ດ (ອາຍຸ 0-17 

ປີ) 

 ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ຊະເລີຍເສິກ (POW) 

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມ POW ທັງ

ໝົດ 
                     

ພົນລະເຮືອນ 

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                      

ລວມພົນລະ

ເຮືອນທັງ

ໝົດ 

                     

ລວມທັງໝົດ 

ເພດຊາຍ                       
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ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້. 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 15: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ, 26 ມິຖຸ

ນາ 2018 

49) ສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີ ທີ່ໄດ້

ຖືກກັກຕົວໄວ້ເປັນ POW ຫຼື ພົນລະເຮືອນດ້ວຍເຫດຜົນຄວາມປອດໄພໃນສະພາບຂອງການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍ

ກຳລັງອາວຸດສາກົນ. 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 16: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ, 2008-2017 

 

 

50) ປັດຈຸບັນປະເທດຂອງທ່ານກຳລັງກັກຂັງເດັກທີ່ມີການສົງໄສວ່າພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່

ແມ່ນຂອງລັດ ຫຼື ມີການພົວພັນຕົວຈິງບໍ? ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ, ກະລຸນາລະບຸພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ.  
 

51) ເດັກອາດຈະຖືກກັກຂັງສະເພາະການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຢ່າງດຽວ ຫຼື ພຽງແຕ່ສຳ

ລັບການກະທຳຜິດເພີ່ມເຕີມທີ່ໄດ້ກະທຳເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດບໍ?  
 

52) ເດັກທີ່ການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖືກກັກຂັງຢູ່ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານໃດ?  

ເພດຍິງ                      

ລວມທັງໝົດ                       

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ຊະເລີຍເສິກ                                

ພົນລະ

ເຮືອນ 

                              



 

33 

 

53) ສະຖານທີ່ປະເພດໃດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກັກຂັງເດັກທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດ

ອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ?  
 

54) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດ (ອາຍຸ 0-17 ປີ) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່

ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ,  
 

A) ກຳລັງຖືກຂໍ້ກ່າວຫາເລື່ອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາ 

B) ຢູ່ໃນການກັກຂັງທາງດ້ານການບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພ (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອປ້ອງກັນການກັບຄືນໄປຫາກຸ່ມ

ຕິດອາວຸດ ແລະ/ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ) 

 

ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້.  

 

ຕາຕະລາງທີ 17: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນ

ຂອງລັດ, 26 ມິຖຸນາ 2018 

 ອາ

ຍຸໜ້ອຍກວ

່າ 10 ປີ 

10-11 ປີ 12-13 ປີ 14-15 ປີ 15-16 ປີ 16-17 ປີ ລວມທັງໝົ

ດ (ອາຍຸ 0-17 

ປີ) 
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55) ສຳລັບແຕ່ລະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ຖືກກັກຂັງທີ່ມີການພົວ

ພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ, 

 

A) ກຳລັງຖືກຂໍ້ກ່າວຫາເລື່ອງການກະທຳຜິດທາງອາຍາຢ່າງເປັນທາງການ 

 ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

A) ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາການກະທຳຜິດທາງອາຍາທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດ 

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມຖືກຂໍ້

ກ່າວຫາທັງ

ໝົດ 

                     

B) ການກັກຂັງທາງດ້ານບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດ 

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                      

ລວມທາງດ້ານ

ບໍລິຫານທັງ

ໝົດ 

                     

ລວມທັງໝົດ  

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມທັງໝົດ                       
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B) ຢູ່ໃນການກັກຂັງທາງດ້ານການບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພ (ຕົວຢ່າງ: ເພື່ອປ້ອງກັນການກັບຄືນໄປຫາ

ກຸ່ມຕິດອາວຸດ ແລະ/ຫຼື ການເຂົ້າຮ່ວມໃນຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ) 

 

ຕາຕະລາງທີ 18: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບທີ່ມີການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ, 

2008-2017 
 

56) ຖ້າເດັກໄດ້ພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖືກຂໍ້ກ່າວຫາການກະທຳຜິດສະເພາະ, ພວກ

ເຂົາຈະຂຶ້ນສານທະຫານ ຫຼື ພົນລະເຮືອນ?  
 

57) ມີທາງເລືອກການຕັດສິນລົງໂທດໃດແດ່ສຳລັບເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າກະທຳຜິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວ

ພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ?  
 

58) ສຳລັບແຕ່ລະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດດັ່ງ

ຕໍ່ໄປນີ້: 
 

A) ການຕັດສິນຈຳຄຸກ (ຍົກເວັ້ນການຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ຖືກຂໍ້

ກ່າວຫາ

ເລື່ອງການ

ກະທຳຜິດທາງ

ອາຍາ 

                              

ການກັກ

ຂັງທາງດ້ານ

ບໍລິ

ຫານ/ຄວາມ

ປອດໄພ  

                              



 

36 

B) ການຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ 

C) ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ 

ຕາຕະລາງທີ 19: ເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ, ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດທີ່ມີການພົວພັນກັບ

ກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ, 26 ມິຖຸນາ 2018. 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ຈຳຄຸກ                                

ການຕັດສິນຈຳ

ຄຸກຕະຫຼອດຊີ

ວິດ  

                              

ການປະຫານຊີ

ວິດ 
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59) ມີຂະບວນການໃດແດ່ໃຫ້ກັບເດັກ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອ

ອຸທອນ ຫຼື ຄັດຄ້ານການກັກຂັງຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກມີການ

ພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດ?  

 

60)  ກະລຸນາບອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງເລືອກອື່ນທັງໝົດຕໍ່ການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດ ທີ່ຖືກ

ຈັດໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ການປະຕິບັດຕ່າງໆ. 

 

61) ກະລຸນາຍົກຕົວຢ່າງຂອງວິທີປະຕິບັດທີ່ດີແນໃສ່ການປ້ອງກັນ

ການກັກຂັງເດັກ ແລະ ການຫຼຸດຈຳນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະ

ຫຼະພາບສຳລັບການພົວພັນກັບກຸ່ມຕິດອາວຸດລົງ.  
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VI. ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບທີ່ກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ 

 

62) ກະລຸນາອະທິບາຍກອບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມ

ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ລວມທັງຂໍ້ບັນຍັດພິເສດໃດໆກໍຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ. 

 

63) ການພົວພັນກັບອົງການຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຫຼື ກຸ່ມອາຊະຍາກຳອື່ນໆຖືກພິຈາລະນາເປັນການກະທຳຜິດທາງ

ອາຍາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອາຍາຂອງທ່ານບໍ? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດ. 

 

64) ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດ (ອາຍຸ 0-17 ປີ) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2018 ກ່ຽວ

ກັບພື້ນຖານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ:  

A) ການກັກຂັງທາງດ້ານບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພ? 

B) ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ (ການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ການກັກຂັງຄຸມຂັງ)? 

C) ການຈຳຄຸກຫຼັງຈາກການຕັດສິນ ແລະ ການພິພາກສາຕັດສິນ? 

 

 ອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 

10 ປີ 

10-11 12-13 14-15 15-16 16-17 ລວມທັງໝົດ (ອາ

ຍຸ 0-17 ປີ) 

 ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວມ ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

ສ.ຊ ບ.ສ.

ຊ 

ລວ

ມ 

A) ການກັກຂັງທາງດ້ານບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພ  

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມຖືກຂໍ້ກ່າວ

ຫາທັງໝົດ 
                     

B) ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ (ການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ການກັກຂັງຄຸມຂັງ) 

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                      

ລວມທາງດ້ານບໍລິ

ຫານທັງໝົດ 
                     

C) ການຈຳຄຸກຫຼັງຈາກການຕັດສິນ ແລະ ການພິພາກສາຕັດສິນ  

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມທັງໝົດ                       

ລວມທັງໝົດ  

ເພດຊາຍ                       

ເພດຍິງ                       

ລວມທັງໝົດ                       
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ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ) ໃນບ່ອນທີ່ເປັນໄປ

ໄດ້.  

ຕາຕະລາງທີ 20: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, 28 ມິຖຸນາ 2018 

65) ສຳລັບແຕ່ລະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນເດັກທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸ 0-17 ປີຖືກກັກຂັງ

ຢູ່ໃນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ: 

 

A) ການກັກຂັງທາງດ້ານບໍລິຫານ/ຄວາມປອດໄພ 

B) ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ (ການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ການກັກຂັງຄຸມຂັງ) 

C) ການຈຳຄຸກຫຼັງຈາກການຕັດສິນຄວາມຜິດ ແລະ ການຕັດສິນລົງໂທດ 

 

ຕາຕະລາງທີ 21: ເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, 2008-2017 

 

66) ເດັກຖືກຂໍ້ກ່າວຫາການກະທຳຜິດທາງດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ/ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດຈະຂຶ້ນສານທະຫານ 

ຫຼື ສານພົນລະເຮືອນ?   

 

67) ມີທາງເລືອກການຕັດສິນລົງໂທດໃດແດ່ສຳລັບເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນມີການກະທຳຜິດທາງດ້ານການກໍ່ການ

ຮ້າຍ/ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ?  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ການກັກ

ຂັງທາງດ້ານ

ບໍລິ

ຫານ/ຄວາມ

ປອດໄພ  

                              

ການກັກຂັງ

ກ່ອນການພິ

ຈາລະນາຄະດີ  

                              

ການຈຳຄຸກ                               
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68) ການຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກດົນທີ່ສຸດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ຖືກຕັດສິນມີການກະທຳຜິດທາງ

ດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ/ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດແມ່ນເທົ່າໃດ? 

  

69) ພວກເຂົາອາດຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດບໍ? 

 

70) ພວກກເຂົາອາດຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດເຖິງໂທດຂັ້ນປະຫານຊີວິດບໍ?  

 

71) ມີເດັກນ້ອຍຈັກຄົນຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດໃນແຕ່ລະສິບປີຜ່ານ

ມາ (2008-2017), ໂດຍສານພົນລະເຮືອນ ຫຼື ສານທະຫານ? 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 22: ເດັກຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຫຼື ປະຫານຊີວິດໂດຍສານທະຫານ ຫຼື ພົນລະ

ເຮືອນບົນພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, 2008-2017 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

ການພິພາກສາຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ  

ສານພົນລະ

ເຮືອນ 

                              

ສານທະຫານ                               

ລວມທັງໝົດ

ຢູ່ໃນຄຸກ 

                              

ການປະຫານຊີວິດ 

ສານພົນລະ

ເຮືອນ 

                              

ສານທະຫານ                               

ລວມທັງ

ໝົດການປະຫານ

ຊີວິດ 
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72) ກະລຸນາບອກຂໍ້ມູນທາງເລືອກທັງໝົດຕໍ່ການຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກສຳລັບເດັກທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າ

ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ການປະຕິບັດ 

(ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງຕຳຫຼວດ, ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຫຼື ການຈຳຄຸກຫຼັງຈາກຄຳ

ພິພາກສາ). 

 

73) ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍຕົ້ນຕໍໃດບໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກທີ່ຖືກສົງໄສມີ

ການກະທຳຜິດໃນການກໍ່ການຮ້າຍ/ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໃນສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017)? ຖ້າເປັນເຊັ່ນ

ນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໃດແດ່ຕໍ່ຈຳນວນຂອງເດັກຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ? 

 

74) ກະລຸນາຍົກຕົວຢ່າງຂອງວິທີປະຕິບັດທີ່ດີເນັ້ນໃສ່ການປ້ອງກັນການກັກຂັງເດັກ ແລະ ການຫຼຸດຈຳ

ນວນເດັກທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບທີ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ ຜູ້

ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ.  
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VII. ພາກທົ່ວໄປ 

 

75) ກະລຸນາບອກປະຊາກອນຜູ້ຢູ່ອາໄສໂດຍປະມານສຳລັບປະເທດຂອງທ່ານສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (ປະຊາກອນ

ຕາມທີ່ຢູ່ຈຸດເຄິ່ງກາງ), ແຍກຕາມເພດ, ອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ (ພົນລະເມືອງ/ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ). (ຖ້າ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ກະລຸນາໃຫ້ການປະມານປະຊາກອນຫຼ້າສຸດ 3 ເທື່ອ). 

 

ປະເພດການເກັບຂໍ້ມູນ (ຕົວຢ່າງ: ສຳມະໂນຄົວ, ບັນທຶກທາງດ້ານບໍລິຫານ) ອື່ນໆ):  

ອົງການຈັດຕັ້ງຮັບຜິດຊອບການປະເມີນປະຊາກອນ:  

 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 23: ປະຊາກອນຢູ່ອາໄສປະເມີນຕາມອາຍຸ ແລະ ສັນຊາດ, 2008-2017 

 ອາ

ຍຸໜ້ອຍກວ່າ 

10 ປີ 

10-11 

ປີ 

12-13 ປີ 14-15 ປີ 15-16 ປີ 16-17 ປີ ລວມເດັກທັງ

ໝົດ  

(0-17) 

18 ປີ

ຂຶ້ນໄປ 

ລວມປະ

ຊາ

ກອນທັງ

ໝົດ 

(ທຸກອາ

ຍຸ) 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

2008                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2009                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 
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2010                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2011                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2012                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2013                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2014                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2015                            
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ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2016                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

2017                            

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

ບໍ່

ແມ່ນສັນ

ຊາດ 

                           

 

 

 

 

 

 

76) ກະລຸນາໃຫ້ລາຍງານ ຫຼື ຄຳສະເໜີແນະນຳຫຼ້າສຸດໃດໆກໍຕາມຈາກໜ່ວຍງານຕິດຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ

ສິດອຳນາດຕິດຕາມການຕັດອິດສະຫຼະພາບເດັກ (ທຸກປະເພດ) ຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. 

 

77) ມີການສຶກສາ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າໃດບໍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຕັດອິດສະຫຼະພາບ (ທຸກປະເພດ) ຕໍ່

ກັບເດັກ? ຖ້າມີ, ຜົນອອກມາເປັນແນວໃດ? 
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78) ສຳລັບແຕ່ລະໄລຍະສິບປີຜ່ານມາ (2008-2017), ກະລຸນາບອກຈຳນວນການເສຍຊີວິດທັງໝົດທັງໝົດຂອງເດັກ  

 

A) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບພາຍໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ 

B) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບສຳລັບເຫດຜົນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ້າຍຖິ່ນ 

C) ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບ່ອນກັກຂັງນຳພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ 

D) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ  

E) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບຢູ່ໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ 

F) ທີ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບກ່ຽວກັບເຫດຜົນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ ຊ ຍ ຄ 

A) ຂະແໜງຍຸຕິ

ທຳ 

                              

B) ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ການການຍ້າຍ

ຖິ່ນ 

                              

C) ຢູ່ໃນການກັກ

ຂັງນຳພໍ່

ແມ່ 

                              

D) ສະຖາບັນ                                

E) ການຂັດ

ແຍ່ງກັນ

ດ້ວຍກຳລັງ

ອາວຸດ 

                              

F) ເຫດຜົນຄວາມ

ໝັ້ນຄົງຂອງ

ຊາດ  

                              

ລວມການເສຍຊີ                               



 

46 

ຕາຕະລາງທີ 24: ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການຕັດອິດສະຫຼະພາບຕາມສະພາບ, 2008-2017 

ວິດຂອງເດັກທັງ

ໝົດໃນລະຫວ່າງ

ການ

ຕັດອິດສະຫຼະພາບ  


