
ລາຍງານວັນທີ 6-9 ເດືອນ ມີນາ 2013 ຂອງຄະນະຜູແທນສະພາ ຢູໂຣບ ໄປ ສປປ ລາວ
ກຽວກັບ ການຫາຍສາບສູນຂອງ ທານສົມບັດສົມພອນ 

ວັນທີ 15 ເດືອນ ທັນວາ 2012 ສົມບັດສົມພອນໄດຫາຍຕົວໄປໂດຍ ຖືກຄຸມຕົວຂນລົດ
ກະບະດວຍຄົນບຮູໜາັງຈາກທເຈາໜາທຕຳວດໄດຢຸດລົດຢູດານຕຳວດແຫງໜງໃນ
ນະຄອນວງວຽງຈັນ. ມັນເປັນເວລາ 83 ວັນ ແລວ ທບມີໃຜຮູເຫັນ ື ໄດຍິນຂາວຄາວ
ຂອງສົມບັດ.

ຄະນະຜູແທນສະພາຢູໂຣບໄດໄປຢຽມຢາມວຽງຈັນລະ[າງວັນທີ 6 ຫາ 9 ມີນາ 2013
ແລະໄດສະແດງເຖິງຄວາມຫວງໃຍຍງ ທສົມບັດສົມພອນ ຍັງບທັນໄດກັບສູຄອບຄົວດວຍ
ຄວາມປອດໄພ.

ຄະນະຜູແທນນຳໂດຍທານ Tuur Elzinga ຜູແທນສະພາສູງຂອງສະພາ ປະເທດ
ເນເທິແລນດ ແລະຍັງເປັນສະມາຊິກຂອງກັມມາທິການສະພາຢູໂຣບ ແລະທັງເປັນ
ສະມາຊິກສະຫະພັນແຮງງານແຫງຊາດແລະສາກົນອີກດວຍ. ທານ Tuur Elzinga
ຕິດຕາມດວຍ ທານ Andy Rutherford ຜູຕາງໜາຂອງ ກັມມະການສາກົນ ທຕຽມເວທີ
ສາກົນຂອງປະາຊາຊົນ ອາຊີ-ເອີໂຣບ. ກັມມະ ການສາກົນຕຽມ ເວທີ ໄດເຮັດວຽກຢາງ
ໃກສິດກັບສົມບັດ ລະ[າງ ວັນທີ 16 ຫາວັນທີ 19 ຕຸລາ 2012 ຢູນະຄອນວງວຽງຈັນ
າຍອາທິດກອນປະຊຸມ ອາແຊມທີ 9.

ຄະນະຜູແທນໄດພົບພກັບ:
• ຜູຕາງໜາລັດຖະບານສປປ ລາວ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຕາງ ປະເທດ
ທານອາລຸນແກວ ກິດທິຄຸນ 

• ຮອງປະທານສະພາຜູແທນລາສດອນ ສປປ ລາວ, ທານສົມພັນ ແພງຄຳມີ
ແລະສະມາຊິກສະພາຜູແທນລາສດອນທລວມມີ ທານອອນສີ ແສນສຸກ
ຮອງປະທານກັມມະການຄວາມສະiົບ ແລະປອງກັນຊາດ; ທານກີສິນ
ສິງພັນງາມ ຮອງປະທານ ກັມມະການກົດໝາຍ; ແລະທານຄົງສີ ສີແສງເດືອນ
ຮອງເລຂາ ທິການປະຈຳການ

• ຜູວາຫອງການທັງເປັນຫົວໜາຂອງທູດຢູໂຣບປະຈຳລາວແລະ
ເອກອັຄະລັດຖະທູດຂອງປະເທດທເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະ

• ພັນຢູໂຣບ ຢູລາວ



• ຜູຕາງຂອງອົງກອນການພັດທະນາ ຂອງລາວ
• ຜູຕາງໜາຂອງອົງກອນນານາຊາດທບຂນກັບລັດຖະບານຢູລາວ 

ທຸກໆການພົບປະໄດມີຄວາມຈິງໃຈເຕັມໄປດວຍຄວາມສະນິດສະໜົມແລະເປີດໂປງແລະ
ຄະນະຜູແທນ (ສະພາຢູໂຣບ) ກໍຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕທຸກໆ ທານ ທໄດພົບນນ
ທໄດສລະເວລາ ແລະຄວາມຈິງໃຈ ເພອໃຫທານສົມບັດ ສົມພອນ ໄດກັບສູຄອບຄົວ
ດວຍຄວາມພອດໄພ.

ຄະນະຜູແທນກໍຍັງໄດພົບກັບ ນາງສຸຍເມງ ພັນລະຍາຂອງ ສົມບັດສົມ ພອນແລະຊາບວາ
ຄວາມກັງວົນຂອງນາງ ຍັງບໄດເຫືອດຫາຍ ກຽວກັບ ສະພາບການເປັນຢູແລະການຢູແຫງ
ໃດຂອງສາມີຂອງນາງ.

ໃນການພົບປະທຸກໆຄງ ຄະນະຜູແທນໄດແບງປັນຄວາມຮູສຶກ ອັນເລິກ ຊງຕຄວາມກັງ
ວົນທບສນສຸດ ຊງສົມບັດຍັງບໄດກັບຄືນມາສູຄອບຄົວ.

ຄະນະຜູແທນໄດຮູວາ ລັດຖະບານສປປ ລາວ ໄດອອກຖະແງການ ໃຫມວນຊົນຊາບ 2
ເທອ ກຽວກັບການຄືບໜາຂອງ ການສືບສວນຫາການຫາຍ ສາບສູນຂອງສົມບັດ.
ໃນການຖະແງເທອສອງໃນວັນ 2 ມີນາ 2013 ນນ ເຖິງວາໄດມີການສຶບສາວຫາກໍຕາມ
ສົມບັດກໍຍັງບທັນໄດກັບຄືນສູຄອບຄົວຢາງປອດໄພ.

ຄະນະຜູແທນສະພາຢູໂຣບຮັບຮູວາ ມີການສືບສວນມາເຖິງປະຈຸບັນນແຕວາ
ການສືບສວນແລະການກະທຳທກຽວຂອງ ຄວນຈັດບຸລິມະສິດເຮັດແນວໃດໃຫ ສົມບັດ
ກັບຄືນສູຄອບຄົວດວຍຄວາມປອດໄພ.

ຄະນະຜູແທນກໍໄດຖືເອົາທຸກໂອກາດທຕົນມີ ເພອເນນໜັກຢໃສຄວາມຮູ ສຶກຢາງ
ເລິກຊງ ເຂາໃຈວາ ມັນນອນຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວເຮັດ
ແນວໃດໃຫ ສົມບັດກັບສູຄອບຄົວດວຍຄວາມປອດໄພ.

ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2013 ຄະນະຜູແທນໄດສະເໜີຕົກລົງເປັນທາງການ ຢາງເປັນ
ເອກະສັນ ມີມະຕິຕົກລົງ ກຽວກັບລາວ: ກໍລະນີຂອງທານສົມບັດ ສົມພອນ ຕສະພາຜູແທນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະກະຊວງຕາງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ. ໄດຢວາ ມະຕິຕົກລົງ
ໄດຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ 6 ກຸມການເມືອງ ທສຳຄັນຂອງສະພາຢູໂຣບ ແລະ



ມະຕິຕົກລົງກໍຍັງຮຽກຣອງເອົາ ລາວແລະກໍລະນີສົມບົດສົມພອນ ເຂາຢູໃນວາຣະ
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃ}ສະຫະປະຊາຊາດ ກຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ ໃຫເປັນບຸຣິມະສິດ.

ຄະນະຜູຕາງໜາຂອງລັດຖະບານສປປ ລາວ ແລະສະພາຜູແທນແຫງ ຊາດລາວ
ໄດເຫັນໃຈຢາງເລິກຊງ ກຽວກັບກໍລະນີ ທານສົມບັດ ສົມພອນ ແລະພວກເພນກໍມີ
ພັນທະເຮັດແນວໃດໃຫສົມບັດກັບສູຄອບດວຍຄວາມປອດໄພ. ຄະນະຜູຕາງສະພາ
ຜູແທນລາສະດອນກໍໄດແບງປັນພັນທະ ເພອສືບຕຕິດຕາມ ການສຶບສວນຢາງໃກຊິດ.

ວັນທີ 8 ເດືອນ ມີນາ 2013 ແມນມທີ 83 ທສົມບັດສົມພອນ ໄດຫາຍຕົວໄປ.
ຄະນະຜູແທນ (ສະພາຢູໂຣບ) ໄດມີຄວາມຮູສຶກຄືກັນກັບ ອົງການແລະສະຖາບັນທ
ພວກເພນໄດພົບແລະໂດຍສະເພາະແມນ ພາກສວນ ການເມືອງແລະອົງກອນທຢູ
ປະເທດລາວ, 100 ວັນ ເປັນເວລາທເຮົາຄວນ ທວນຄືນແລະປະເມີນຄວາມກາວໜາ.
ຖາຫາກວາບໄດຮັບຜົນທາງບວກ ຄະນະ ຜູແທນກໍຈະຮວມເລມສງທີກລຽງບໄດ
ຂອງກິຈະກັມນານາຊາດແບບໃໝແລະ

ພັນທະອັນເລິກຊງທການຫາຍຕົວຂອງສົມບັດຍັງມີຢູນນ ອາດເປັນການນຳໜາ ື
ການສົນທະນາລະ[າງ 2 ປະເທດ, ລະ[າງນານາຊາດ ແລະການ ປະຊຸມສາກົນ
ກຽວກັບລາວແລະໃນວາຣະທລາວເຂາຮວມນຳ.  ອາດຈະເປັນການ ສົນທະນາ ເຊນ
ໃນອົງການຄາໂລກ, ທະນາຄານອາຊີ, ກັມມາທິການສິດທິ ມະນຸດຊງເປັນຕົວຢາງ
ທຍັງມີອີກ. ຖາຈຳເປັນແທ ຍັງຈະແຊກເຂາໃນການ ສົນທະນາ ທສປປ ລາວ
ຈະ�ຸດພນອອກຈາກຖານະ ເປັນປະເທດດອຍ ພັດທະນາ.

ຄະນະຜູແທນມີຄວາມຫວງໃຍວາ ຫາກສົມບັດບໄດກັບຄືນສູຄອບຄົວ, ຈະມີຜົນສະທອນ
ທະວີຄູນທາງລົບ ໃສພັນທະຂອງຕາງປະເທດ ແລະການ ລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດຢູລາວ
ໃນຍາມທລາວ ມີຄວາມຂະ�ັນສຸດ ເພອ ພັດທະນາຄວາມສຳພັນແລະການຕິດຕ
ກັບສາກົນ. 2012 ເປັນປີທລາວມີໃບ ໜາກາວໜາແລະສຳຄັນຕພາຍໃນແລະສາກົນ,
ເປັນເຈາພາບປະຊຸມ ອາແຊມທີ 9 ແລະ ເວທີການຄາ ອາຊີ ເອີຣົບ ແລະກໍຈັດກອງປະຊຸມ
ເວທີປະຊາຊົນ ອາຊີ ເອີຣົບ. ກໍຍັງເປັນປີທລາວ ໄດເຂາເປັນສະມາຊິກຂອງ
ອົງການຄາໂລກ. ປີ 2013 ເປັນປີທມີຄວາມຫວງໃຍອັນໃ}ວງ ແລະຢາງກວາງຂວາງ
ກຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງລາວທຈະພາໃຫເສອມເສັຽຢາງໜັກ ມີຜົນສະທອນ ທາງລົບ
ເນອງດວຍວາ ສົມບັດຍັງບກັບຄືນ ສູຄອບຄົວຂອງລາວ ດວຍຄວາມ ປອດໄພ.



ນອກຈາກ ການຫາຍສາບສູນຂອງສົມບັດສົມພອນນນ ຄະນະຜູແທນ ສະພາຢູໂຣບ ຍັງ
ລາຍງານອີກ ກຽວກັບຂຂອງໃຈທວາ ມີການທະວີຄູນຂອງ ຄວາມຮູສຶກ, ກາລະໂອກາດ
ການໂອລົມ, ການສົນທະນາ ແລະການອະພິປາຍ ເພອເຮັດໃຫການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດແລະສັງຄົມໄປເຖິງເປາໝາຍອັນຍືນຍົງຖາວອນຢູລາວນນ ກໍອາດຈະມີການຊາລົງ.
ບັນຍາກາດຂອງການສົນທະນາ ຮວມກັນໃນທາງບວກແລະສາງສັນເປັນສວນໜງ ຂອງ
ກອງປະຊຸມອາແຊມທີ 9 ນນ ຄືວາຮູສຶກກະຫາຍຈືດຈາງໄປ. ມັນກາຍໄປເປັນຄວາມ
ຫວງໃຍ ຢາງເລີກຊງ ຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຂໍຮຽກຮອງຢາງຈິງໃຈ ໃຫມີ
ມາດຕາການໃນທາງ ບວກ ແລະພາກປະຕິບັດ ເພອຮັບປະກັນໃຫການຕົກລົງ ແລະ
ຖະແ�ງການ ຂອງ ອາແຊມທີ 9 ທໄດເຫັນຢູໃນປາຍໂຄສະນາຢູທຸກແຫງໃນ
ກອງປະຊຸມ ອາແຊມ,  ພວກເຮົາຕອງເຮັດໃຫມີສງແວດລອມ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ເພອເປັນການຊຸກຍູການຮຽນຮູ ແລະການສຳນຶກ ແລະເປັນໂອກາດເພອ ການອະພິປາຍ
ກັນຢາງເປີດເຜີຽ ມີການນັບຖືຊງກັນແລະກັນ, ມີແນວຄິດແຕກ ຕາງກັນໄດ ແລະ
ເປັນການສາງສັນ. ພວກເຮົາສະນັບສນູນ ຄວາມພອມພຽງ, ຄວາມອິດູກຸນາກັນ
ແລະຄວາມເຂາໃຈຊງກັນແລະກັນ, ໃນເວລາດຽວກັນນນ ກໍຮັບຮູຂອບເຂດຂອງການແຕກ
ຕາງກັນແລະຄວາມສາມະຄີ ເພອສັນຕິພາບ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ນນກໍກາຍເປັນຊີວິດຕົວຈິງຂອງບຸກຄົນ ທມີ ຄວາມເສັຽສະະເພອຄວາມສາມະຄີ
ຂອງປະຊາຊົນ ເພອຕານກັບຄວາມຍາກຈົນ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູລາວ.

ລາຍງານຂອງຄະນະຜູແທນສະພາຢູໂຣບທໄປຢຽມຢາມ ສປປ ລາວ:

Tuur Elzinga
ຜູແທນສະພາສູງຂອງສະພາເນເທີແລນດ ແລະເປັນສະມາຊິກຂອງກັມມາທິການສະພາ
ຢູໂຣບ

ແລະ

Andy Rutherford
ຜູຕາງໜາຂອງກັມມະການສາກົນທຈັດຕຽມກອງປະຊຸມ ເວທີ ອາຊີ-ເອີຣົບ ຂອງ
ປະຊາຊົນ
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ສົມບັດສົມພອນ

ສົມບັດເປັນສະມາຊິກຄົນໜງຊງເປັນໜານັບຖືຂອງອົງກອນລາວ ທຮັບໃຊມວນ ຊົນ –
ເປັນທຮູກັນດີໃນວຽກສງເສີມການສຶກສາແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ສົມບັດສົມ
ພອນເຄີຽໄດເປັນປະທານຮວມຂອງ ຄະນະກັມມະການແຫງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມ
ອາແຊມທີ 9, ເປັນຜູໜງປາທະກາຖາເປີດປະຂຸມອາແຊມ, ເປັນຜູປະສານງານຜູໜງຂອງ
ວິໄສທັດຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະເປັນຜູໃຫ ຄຳເຫັນໃຫແຂວງຕາງໆ. ທານສົມບັດຍັງໄດ
ເປັນຜູປະກອບສວນນຳ Film ເລອງ “ລາວເປັນປະເທດມີຄວາມສຸກ” ທຖືກຍົກຍອງ
ສາຍໃຫເບງເວລາປີດ ກອງປະຊຸມ ອາແຊມ 9. ສົມບັດຖືກຄົນທບຮູໜາ ເອົາຕົວໄປນຳລົດ
ກະບະ ັງຈາກທເຈາໜາທຕຳວດໄດຢຸດກວດລົດໃນນະຄອນວງ ວຽງຈັນໃນວັນທີ 15
ເດືອນ ທັນວາ 2012. ນັບແຕນນມາ ບມີໃຜເຫັນແລະບຮູຂາວ�ັງຈາກສົມບັດ.


