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ການນ�ສະເໜີໃນທີ່ກອງປະຊຸຸມນັ້ນແມ່ນຖືກດ�ເນີນເປັນລະບົບສອງພາສາຄື: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ໂດຍມີການແປຜ່ານຜູ້ແປທີ່ມີປະສົບການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມບັນດາເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດອາດຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ

ສົມບູນເນື່ອງຈາກວ່າມີການນ�ສະເໜີເປັນລະບົບສອງພາສາ.ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການກ�ນົດບັນດາ

ເນື້ອໃນທັງໝົດທີ່ຖືກນ�ສະເໜີໃນທີ່ປະຊຸມເຊິ່ງມີຄວາມສົມບູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ.



ສາລະບານ
ຄຳ�ເຫັນ  ມື້ທີ 1, ວັນອັງຄຳານ ທີ 27 ກຸມພາ 2018

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ
  ຮອງປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ
  ປະທານສະຖາບັນ
 ສະຖານທູດການາດາ ທ່ານ ນາງ ລີແອນ ເຮີແມນ
  ອຸບປະທູດ
 ສະຖານທູດລຸກຊ�ບວກ ທ່ານ ນາງ ຈູ່ລີ ແວກເນີ
  ທີ່ປຶກສາ

ຫົວຂໍ້ການນ�ສະເໜ ີ ມື້ທີ 1, ວັນອັງຄຳານ ທີ 27 ກຸມພາ 2018

1. ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງອາຊະຍາກ� ທ່ານ ຈອນ ໂຄໂນລີ ແລະ ທ່ານ ຄີດ ຟາກູຣາຊັນ
  ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ
2. ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດຢູ່ໃນປະເທດການາດາ ແລະ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທ່ານ ເລມອດ ຟໍເຕ
  ຕ�ຫຼວດການາດາ
3. ທຸລະກິດຂອງອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ ທ່ານ ທໍດໍ ຢາມາລົບ
  ສູນສຶກສາເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ປະເທດບູນກາລີ 
4. ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທ່ານ ພຸດສະຫວາດ ສູນທາລາ
  ຄະນະກ�ມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ
5.  ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງ : ປອ ເຮເລນ ເດີ ກີສ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ໂຄໂນລີສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
 ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ
6. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທ່ານ ເທບພະໄທ ພັນກ້າ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
  ອົງການກວດກາ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
7. ອາຊະຍາກ�ຄ້າສັດປ່າ ທ່ານ ກີໂອວັນນີ ບຣູຊາດ
  ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ�
 ຫົວຂໍ້ການນ�ສະເໜ ີ ມື້ທີ 2, ວັນພຸດ ທີ 28 ກຸມພາ 2018

1. ຜູ້ກໍ່ການກະທ�ຜິດ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ  ທ່ານ ແມັກ ມູນເລີ
 : ການກະທ�ຜິດຫຼາຍສະຖານ Kaufhold & Reveillaud, Avocats
2.  ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ  ທ່ານ ສຸພາສິດ ລໍ່ວັນໄຊ
 ຄະດີການຟອກເງິນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
3. ສົນທີສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຕ້ານຢາເສບຕິດ ທ່ານ ແສງພະອາທິດ ສະໜຸກພອນ
  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
4. ກອງປະຊຸມພິເສດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ     ທ່ານ ເລມອດ ຟໍເຕ  
 ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕ�ຫຼວດການາດາ
5. ວິທີການຮັບມື : ເຄືອຄ່າຍຫ້ອງການປະສານງານຕາມຊາຍແດນ ທ່ານ ເກີຊັນ ເບີແກດ
  ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ�
6. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ແກ້ວວົງພະຈັນ
  ຫົວໜ້າກົມສົນທິສັນຍາ
  ກະຊວງຍຸຕິທ�
7.  ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ທ່ານ ຄິດ ຟາກູຣາຊັນ
  ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ
8. ການຕ້ານການຟອກເງິນ ທ່ານ ຈິນຕະໄມ ວິໄລຫົງ
  ຮອງຫົວໜ້າສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ
  ສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO)
9. ອາຊະຍາກ�ເອເລັກໂທນິກ ຢູ່ໃນ ອາຊຽນ ທ່ານ ອານິສັກ ຫວ່າງວິຈິດ
  ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ
  ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
10.  ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ, ຢາເສບຕິດ  ທ່ານ ທອງໄມ ມູນບັນດິດ
 ແລະ ການຟອກເງິນ : ທັດສະນະຈາກຝ່າຍຕຸລາການ ຄະນະສານອາຍາ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ



ຫົວຂໍ້ການນ�ສະເໜ ີ ມື້ທີ 3, ວັນອັງຄຳານ ທີ 1 ມີນາ 2018

1. ທ່າອຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນ  ທ່ານ ອິນຊິກ ຊິມ
 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ຜົນກະທົບຕໍ່ ສປປ ລາວ ນັກຄົ້ນຄວ້າ
  ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ� 
2.  ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການ ທ່ານ ວິລະສິດ ສິງຄະວົງໄຊ
  ຜູ້ຕາງໜ້າ
  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (OSPP)
3. ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທ່ານ ຄ�ປານ ໄຊຍະວົງ
  ຫົວໜ້າພະແນກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ກົມຕ�ຫຼວດສະກັດກັ້ນ 
  ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
4. ສິ່ງເສບຕິດທີ່ເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ Basic Needs
  ດຣ ຈັນທະຣະວະດີ, ຜູ້ບໍລິຫານ
5. ບົດຮຽນໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ ທ່ານ ສົມພອນ ອິນທະວົງ
  ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ
  ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 

   ທ່ານ ພັນໂທ ຄ�ຄູນ ບົວລຽງຄ�
  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ປກສ ແຂວງຫຼວງນ�ທາ
  ແຂວງຫຼວງນ�ທາ 
 
  ທ່ານ ຊົມຊວາ ຊານູ
  ປະທານອົງການໄອຍະການແຂວງຫຼວງພະບາງ
  ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 
6. ບົດຮຽນໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ   ທ່ານ ບຸນມາ ດວງມາລາສິນ
 ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຮອງປະທານອົງການໄອຍະການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 
  ທ່ານ ພູຄ� ໃນນິນ
  ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
 
  ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນເພັງ ສັນທະລາວອນ
  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ�ຫຼວດ ຜູ້ຊີ້ນ�ວຽກງານສືບສວນສອບສວນ
  ແຂວງອຸດົມໄຊ

  ທ່ານ ພັນໂທ ຄິດສອນ ອິນສຸພັນ
  ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ
  ແຂວງຫົວພັນ
 
7. ການປະກອບຄ�ເຫັນ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  ທ່ານ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ
8. ກ່າວເປິດການສົນທະນາ i. ທ່ານ ບົວທອງ ຂູນຍອດປັນຍາ
   ຮອງເຈົ້າແຂວງ ສາລະວັນ
  ii. ທ່ານ ປອ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  iii.  ທ່ານ ຈິດຕະໄມ ວິໄລຫົງ  
  AMLIO
9. ກ່າວປິດພິທີ ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ
  ຫົວໜ້າສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ
10. ການປະກອບຄ�ເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ
  ຮອງປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ
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ທ່ານນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ    
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງສປປ ລາວ

ທ່ານ ນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາແຂກ ແລະ ຕົວແທນຈາກຫຼາຍສະຖາບັນ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຕ້ານອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊມຸໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືໃນລະດັບສາກົນ, 
ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຕ້ານການຄ້າຢາເສບຕິດ 
ແລະ ການຟອກເງິນ. ທ່ານ ນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ ໄດ້ຖືໂອກາດສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະ
ບານລຸກຊ�ບວກ ແລະ ລັດຖະບານການາດາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. 
ພິເສດ, ທ່ານໄດ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ວິຊາການ, ພອ້ມດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສ�
ຄັນດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ.

  ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ ຮອງປະທານ
 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາແຂກ, ຕົວແທນຈາກສະຖານທູດ, 
ຈ າ ກ ກ ະ ຊ ວ ງ ,  ຈ າ ກ ອົງ ກ າ ນ ຈັດ ຕັ້ງ ທ້ອ ງ ຖິ່ນ ,  ອົງ ກ າ ນ ຈັດ ຕັ້ງ ສ າ ກົນ  ແ ລ ະ 
ສະຖາບັນທຸກຂັ້ນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜນຸ ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃນຫົວຂໍ້ການຕ້ານກັບອາຊະ
ຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ຂອບໃຈ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ລັດຖະບານລຸກຊ�ບວກ ແລະ ລັດຖະບານການາດາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ : ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ ເປັນບັນຫາທີ່ທ້າທາຍແກ່ທຸກປະເທດ
ໃນພາກພື້ນ, ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ ກ່າວເຖິງຄວາມສ�ຄັນ ແລະ 

ຈ�ເ ປັ ນ ທີ່ຈ ະ ຕ້ອ ງ ມີ ກ າ ນ ຮ່ວ ມ ມື  ແ ລ ະ  ປ ະ ສ າ ນ ສົມ ທົບ ນ�ກັນ ລ ະ ຫ່ວາ ງ ປ ະ ເ ທ ດ  ເ ພື່ອ ຕໍ່ສູ້ຕ້າ ນ ກັບ ອ າ ຊ ະ ຍ າ ກ�ຂ້າ ມ ຊ າ ດ ,  ເ ຊັ່ນ : 
ອາຊະຍາກ�ການຄ້າຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນ. ນອກນັ້ນທັງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະນາຄົດຂອງຊາດ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຕ້ານກັບອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ, ໂດຍການປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທາງ
ດ້ານກົດໝາຍ.

ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ   
ປະທານສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລີປາກ  ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາແຂກ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ທ່ານເວົ້າວ່າ 
ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງແມ່ນ ອາຊະຍາກ�ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ, ແລະ ໃນນັ້ນ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍເປັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໂດຍສະເພາະ 
ປະເທດທີ່ກ�ລັງພັດທະນາ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງ; ລະບົບໂຄງສ້າງອາດເຊື່ອມສະພາບລົງ ແລະ ເປົ້າ
ໝາຍຂອງການພັດທະນາຍັງພົບຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງນີ້ 
ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງສະພາວະໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແນໃສ່ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການຟອກເງິນ ເຊິ່ງທັງສອງເລື່ອງນີ້ຖືເປັນ 
ບັນຫາທີ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ຄວາມສ�ຄັນສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນການຕິດຕໍ່ພັວພັນກັນ 
ລະຫ່ວາງປະເທດຍິ່ງນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ເປັນອັນສ�ຄັນໃນການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະຫ່ວາງປະເທດ. ໃນນີ້, 
ສປປ ລາວ ເອງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈົນມາຮອດ ປີ 2017 ແມ່ນສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ຽວກັບ
ການຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍຍັງມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມື, ເຊິ່ງບັນຫາອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຟອກເງິນ ຍັງເປັນບັນຫາ
ທີ່ພົບພໍ້ຫຼາຍຢູ່ໃນສະຖາບັນນິຕິບຸກຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຍິນດີໃນການຕ້ອນຮບັຕົວແທນຈາກທະນາຄານ 10 ແຫ່ງ ແລະ ຄາຊິໂນ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້. ທ່ານ ລີຊາດ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະສາມວັນ ກອງປະຊຸມຈະດ�ເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີ. 
ສຸດທ້າຍນີ້, ທ່ານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສະລະເວລາອັນມີຄ່າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.
 

ການສະເໜີຈຸດປະສົງ:
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ທ່ານ ນາງ ລີແອນ ເຮີແມນ     
ອຸບປະທູດ, ສະຖານທູດການາດາ ປະຈ� ສປປ ລາວ

ທ່ານນາງ ລີແອນ ເຮິແມນ ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະ ສະຖາບັນ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງ 
ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມການຕ້ານການ
ຟອກເງິນຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນໜຶ່ງໃນຂະແໜງການທີ່ ປະເທດກາ 
ນາດາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ. ທ່ານເຊື່ອວ່າ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຈະສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນ  
ແລະ ຜົນສ�ເລັດ ຈາກ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງກ່ອນ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່  
ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານໄດ້ຍ�ວ່າ: ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຟອກເງິນ ເປັນບັນຫາ 
ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພົວພັນການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. 
ລັດຖະບານການາດາ ຢືນຢັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອຕ້ານກັບໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເດີນທາງ ແລະ ການຄ້າ, ເຊິ່ງ ປະເທດການາດາ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນແມ່ນມີສາຍ
ສ�ພັນທີ່ດີນ�ກັນເປັນເວລາຍາວນານ. 
 

 ທ່ານ ນາງ ຈູ່ລີ ແວກເນີ
ທີ່ປຶກສາ ຈາກສະຖານທູດລຸກຊ�ບວກ ປະຈ� ສປປ ລາວ

ທ່ານນາງ ຈູ່ລີ ແວກເນີ ກ່າວຂອບໃຈ ຕໍ່ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ, ປະທານ 
ອົງການໄອຍະການສຸງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ ຫົວໜາ້ສະ
ຖາບັນຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວຊິາການ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໃນ
ຄັ້ງນີ້. ທ່ານເຊື່ອວ່າ ການເຕົ້າໂຮມບັນດາຕົວແທນທົ່ວປະເທດ ຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ 
ຫຼາຍສະຖາບັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທ�, ຕ�ຫຼວດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ
ທີ່ເປັນຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຂີດໝາຍອັນສ�ຄັນ ໃນການຮ່ວມມືກັນ 
ຕ້ານກັບບັນຫາອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ທ່ານເຫັນວ່າກອງປະຊຸມ ເປັນເວລາ 
3 ວັນໃນຄັ້ງນີ້  ຖືເປັນໂອກາດອັນດີແກ່ທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວ 
ພັນຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
 
ທ່ານ ນາງ ແວກເນີ ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2017 ນີ້ຖືເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍສ�ຄັນແກ່ ສປປ 
ລາວ ໃນການຕ້ານອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ ເພາະວ່າຖືເປັນບາດກ້າວແຫ່ງຜົນ
ສ�ເລັດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍລາວ ສາມາດຍາດມາໄດ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ 
ຫຸຼດພົ້ນອອກຈາກ ລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ. ລະບົບກົດໝາຍ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງຖືເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສ�ຄັນໃນການຮັບມືກັບບັນຫາອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ, ເພາະການຮັບມືກັບການໝູນວຽນຂອງເງິນ ແມ່ນງ່າຍ 
ກວ່າການຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�ໂດຍກົງ. ທ່ານຫວັງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານຈະປະສົບຜົນສ�ເລັດ ແລະ ໂຊກດີ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ 
ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານການາດາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້.
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ທ່ານ ຈອນ ໂຄໂນລີ ແລະ ທ່ານ ຄຳີດ ຟາກູຣາຊັນ  
ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງອາຊະຍາກ�
ທ່ານ ຈອນ ໂຄໂນລີ ແລະ ທ່ານ ຄີດ ຟາກູຣາຊັນ ໄດ້ນ�ສະເໜີເຖິງສະພາບລວມ
ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງອາຊະຍາກ�,ອະທິບາຍການພົວພັນກັນລະຫ່ວາງອາຊະຍາ
ກ�ເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກສະເພາະກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນ. ບົດສະເໜີແມ່ນມີການປະສົມປະສານ 
ລະຫ່ວາງ ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນ. ອາຊະຍາກ�ທີ່ຮຸນແຮງ 
ແມ່ນກວມເອົາ ການຄາດຕະກ�, ການທໍລະມານ, ການທ�ຮ້າຍຮາ່ງກາຍ, 
ການຂົ່ມຂືນ, ການລັກພາຕົວ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ໃນນັ້ນ, ການຄ້າມະນຸດຖືເປັນ
ອາຊະຍາກ�ທີ່ກວມເອົາການກະທ�ຜິດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍສະຖານ, ເຊັ່ນ : ການ 
ລັກພາຕົວ, ການທ�ຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ການຂົ່ມຂືນ, ການທໍລະມານ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ 
ຍັງລວມໄປເຖິງອາຊະຍາກ�ທີ່ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

 
ອາຊະຍາກ�ທາງດ້ານຊັບສິນ ແມ່ນຖືກນ�ສະເໜີໂດຍຜ່ານວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ການລັກຊັບ 
ພາຍໃນບ້ານ, ການລັກລອບວາງເພີງ, ການລັກຂະໂມຍ ແລະ ການທ�ລາຍຊັບສິນ. 
ໃນຂະນະທີ່ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນຍັດໄວ້ໃນ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ 
ວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການລັກລອບການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ວັດຖຸທີ່ອອກລິດຕໍ່ລະບົບປະສາດ 
ປີ 1988. ຜູ້ທີ່ກະທ�ຜິດບໍ່ສະເພາະແຕ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ, 
ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ.
 
ສ່ວນ ທ່ານ ຟາກູຣາຊັນ ກໍໄດ້ນ�ສະເໜກ່ີຽວກັບ ອາຊະຍາກ�ສິ່ງແວດລ້ອມ  ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ 
ການຄ້າສັດປ່າ, ການຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ການຄ້າສານທີ່ທ�ລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ, ການຖີ້ມ
ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການລັກຈ�ພວກທາດທາງຊີວະວິທະຍາ ແລະ ການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ.   ອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກ ແມ່ນການ 
ນ�ໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນເຄື່ອງມືໃນການກໍ່ອາຊະຍາກ� ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການລະເມີດລິຂະສິດທາງອອນລາຍ,ການເຈາະຂໍ້ມູນ, ອາຊະຍາກ�ທາງການເງິນ, 
ການລັກກາ່ຍເອົາເອກະລັກ, ເນື້ອຫາທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະການນ�ໃຊ້ເວັບທີ່ບໍ່ປະກົດໃນຖານຂໍ້ມູນ. 

ການນ�ສະເໜປິີດທ້າຍໂດຍ ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ�ຄໍປົກຂາວ. ທ່ານ. ໂຄໂນລີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກໍລະນີສຶກສາ ຈາກຄະດີທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ 
ບັນດານັກທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນເງິນຈ�ນວນມ ະຫາສານ ຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກ� ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄ້າຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍອາໄສຂໍ້
ມູນວົງໃນ, ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທ�, ການໂກງຫັຼກຊັບ, ການປອມແປງເອກະສານ, ການສໍ້ໂກງ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຟອກເງິນ, 
ການຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບ, ແລະ ການສໍ້ໂກງບໍລິສັດ. ອາຊະຍາກ�ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນສາມາດກະທ�ໂດຍຜ່ານບຸກຄົນໜຶ່ງ ຫືຼ 
ເປັນອາຊະຍາກ�ທີ່ເປັນກຸ່ມກ້ອນ. 

ການນ�ສະເໜີບັນດາຫົວຂໍ້:
ມື້ທີ 1, ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2018
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ທ່ານ ເລມອດ ຟໍເຕ   
ຕ�ຫຼວດການາດາ

ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນ ການາດາ ແລະ ພາກພື້ນ
ທ່ານ ເລມອດ ຟໍເຕ ແມ່ນນັກວເິຄາະອາຊະຍາກ� ປະຈ�ການຢູ່ທີ່ບາງກອກ ຮ່ວມກັບຕ�ຫຼວດການາດາ 
(RCMP). ຫົວຂໍ້ການນ�ສະເໜີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງຄວາມສ�ຄັນຂອງການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງປະເທດ.

ຂະແໜງການເຮດັວຽກຂອງຕ�ຫຼວດການາດາກວມເອົາ 4 ຂົງເຂດຫັຼກ ຄື: ອາຊະຍາກ� ທີ່ຮ້າຍແຮງ 
ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ, ອາຊະຍາກ�ທາງການເງິນ, ອາຊະຍາກ�ເອເລັກໂທນິກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນ 
ຄົງຂອງຊາດ. ທ່ານ ຟໍເຕ  ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງທັງສາມອາຊະຍາກ� ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກ
ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ. 

ເນື່ອງຈາກອາຊະຍາກ�ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງ, ດັງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງເບິ່ງຄືນບັນຫາທີ່
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ການາດາ ແລະ ສາກົນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງກຸ່ມຄົນຂັບລົດຈັກ ແລະ 
ຢາເສບຕິດ. ສ່ວນອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງໃນອາຊີ ທ່ານຄິດວ່າຄວນເບິ່ງການ
ພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງບັນຫາ ແລະ ເບິ່ງໃນທັດ ສະນະທີ່ກວ້າງອອກ. 
ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ ກຸ່ມກ້ອນ ຂັບລົດຈັກ ເປັນກຸ່ມທີ່ມີອິດທິພົນແຜ່ລາມ
ໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ພວກເຂົາມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ ແລະ ເດີນທາງ 
ໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ. ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວທີ່ຢູ່ໃນການາດາ ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບການ
ສະໜອງຢາເສບຕິດໃນການາດາ, ເຊິ່ງພວກເຂົາ ເດີນທາງໄປ ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ 
ເພື່ອຊື້ຢາເສບຕິດ ແລະ ນ�ເຂົ້າມາໃນການາດາ. ຍ້ອນລັກສະນະຂອງສະມາຊິກກຸ່ມ 
ດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະສາມາດເປັນພະຍານຖຶືກຂົ່ມຂູ່ຈາກພວກເຂົາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີ
ການຟອກເງິນເກີດຂຶ້ນໃນຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ຖືກກົດໝາຍ, ທີ່ໄດ້ອ�ນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ອາຊະຍາກ� ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ. 

ທ່ານ ຟໍເຕ ຍັງໄດ້ສະເໜກ່ີຽວກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ຍຸດທະວທີິການຮັບມືກັບບັນຫາຢາຝິ່ນຢູ່ໃນການາດາ ໂດຍຜ່ານການ ຊອກຮູ້ເຖິງປະເທດທີ່ເປັນ
ແຫ່ຼງຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ, ຈາກນັ້ນກໍປັບປຸງຍຸດທະວິທີເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບປະເທດທີ່ເປັນແຫ່ຼງຜະລິດນັ້ນ. ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສາກົນໃນການາດາ  
ແມ່ນສະແດງອອກຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມໂດຍທຸກວທີິການທີ່ສາມາດເຮດັໄດ້ ເພື່ອຂັດຂວາງ, ຮື້ຖອນ ແລະ ດ�ເນີນຄະດີຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເນັ້ນໜັກ
ເຖິງຄວາມສ�ຄັນຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ. 
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ທ່ານ ທໍດໍ ຢາມາລົບ 
ສູນການສຶກສາເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ປະເທດບຸນກາລີ

ເສດຖະກິດຂອງອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ
ທ່ານ ທໍດໍ ຢາມາລົບ ກ່າວວ່າ ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງເປັນທຸລະກິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງມີການ 
ແກ້ໄຂ. ອາຊະຍາກ�ດັ່ງກ່າວມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ. ທ່ານໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ 
ລັດຖະບານຄວນໄຈ້ແຍກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ�ຄັນແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຊະຍາກ�ທີ່ເປັນສິ່ງກີດ 
ຂວາງ ໂດຍການລົງທຶນທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານບໍ່ມີບຸກຄະລາກອນພຽງພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາໃນ
ທຸກໆຂົງເຂດ. 

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 1990 ຢູ່ປະເທດບູນກາລີ,  ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ�ຄັນຕໍ່ບັນຫາການຂູ່ເຂັນ 
ຫືຼ ການຕິດສິນບົນ, ລວມທັງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໃນການລົບລ້າງການກະທ�ດັ່ງກ່າວ. 
ທ່ານກາ່ວຕື່ມອີກວ່າ ທຸລະກິດທີ່ປິດບັງໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງຄວນຈະໄດ້
ຮັບການພິສູດ ແລະ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ຫຼື ເສດຖະກີດ ຄວນມີການປະຕິບັດຢ່າງຖືກກົດໝາຍ. 

ທ່ານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດ 
ຈາລະຈອນ ໃນປີ 2005/2006 ເຊິ່ງການກະທ�ດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງ
ຜົນສະທ້ອນຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ສົ່ງ 
ຜົນກະທົບໄປສູ່ຕ�ຫຼວດຫຼາຍຂັ້ນ ຈົນໄປເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດ
ທີ່ມີຕ�ແໜ່ງສູງ ເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຄ້າຢາ 
ເສບຕິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ແນວຄວາມ
ຄິດໃນການເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈະສາມາດແກ້
ໄ ຂ ບັນ ຫ າ ກ າ ນ ສໍ້ລ າ ດ ບັງ ຫຼ ວ ງ ຂ ະ ໜ າ ດ ນ້ອ ຍ ໄ ດ້, 
ແຕ່ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫັຼກຖານຈາກ ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະ 
ບັນດາພາກສ່ວນວສິາຫະກິດ ພົບວ່າວທີິການດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າ ເທັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ຍຸດທະວທີິໃນການຈັດການ 
ແລະ ຄວບຄຸມ ເປັນທາງອອກໃນການຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້, ລວມໄປເຖິງ ການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສວ່ນສາທາລະນະ.

ທ່ານ ຢາມາລົບ ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນສອງກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ຊຸກເຊື່ອງທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນະໂຍບາຍ; ກໍລະນີທີໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບປ�ນ�ມັນປອດພາສີ 
ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນບຸນກາລີ ແລະ ອີກກໍລະນີໜຶ່ງແມ່ນການສໍ້ໂກງພາສີ. ກ່ອນປິດການນ�ສະເໜ,ີ ທ່ານໄດ້ຢ�ຕື່ມອີກເຖິງຄວາມສ�ຄັນ ແລະ ຈ�ເປັນໃນການ
ຕ້ານອາຊະຍາກ�ຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່ການກະທ�ຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
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ທ່ານ ພຸດສະຫວາດ ສູນທາລາ 
ຄະນະກ�ມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ

ຢາເສບຕິດໃນອາຊຽນ
ການນ�ສະເໜເີລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ການຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບໂດຍລວມຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ການສະຫຸຼບລວມ
ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຢູ່ຕາມເຂດສາມຫ່ຼຽມຄ�, ໂດຍຜ່ານປະເທດທາງຜ່ານ ເຊັ່ນ 
ລາວແລະ ລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຢາເສບຕິດ, ທັງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ 
ສິ່ງທ້າທາຍ. ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ແລະ ການຂາດແຄນທາງດ້ານທຶນຮອນໃນ 
ການກັບມື, ນ�ໄປສູ່ຂະບວນການຜະລິດຢູ່ເຂດສາມຫ່ຼຽມຄ� ແລະ ລາຄາຢາບ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດ 
ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນກໍ່ຕອ້ງໄດ້ຖືກຄ�ນືງ.

ການນ�ສະເໜີໄດ້ກວມລວມໄປເຖິງຂະບວນການຜະລິດ ເຮໂລອິນ ແລະ ກັນຊາ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄ�ໄຊ ແລະ ທາງເຂດເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ເປົ້າໝາຍ
ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການຂາດແຄນທາງດ້ານອຸປະກອນ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກສາກົນ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນ 3 ສົນທິສັນຍາຄື ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ປີ 1981, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສານທີ່ມີຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ປີ 
1997 ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຢາເສບຕິດ ປີ 1988. ລັດຖະບານລາວມີພັນທະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 2016-2025 ຂອງອາຊຽນ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມເຂດສາມຫຼ່ຽມຄ� ແລະ ແຜນການ 2016-2018 ຂອງການປະຕິບັດການຮ່ວມແມ່ນ�ຂອງທີ່ປອດໄພ. ສປປ ລາວ 
ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊດິກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນການຕ້ານ ແລະ ປິດເຂດສາມຫຼ່ຽມຄ� ເພື່ອຢຸດການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມ 
ຫຼ່ຽມຄ�ນັ້ນ. 

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້ ແລະ 9 ເສົາຄ�ຂອງແຜນການແຫ່ງຊາດ  
ປີ 2016-2020 ກ່ຽວກັບການຕ້ານກັບສິ່ງເສບຕິດ. ຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ນ�ສະເໜຕົີວເລກຂອງຜູ້ກະທ�ຜິດ ແລະ ຢາເສບຕິດ, ແລະ ການນ�ສະເໜແີມ່ນ 
ປິດທ້າຍໂດຍຕົວຢ່າງ ກໍລະນີສຶກສາຂອງ ທ້າວ ນໍ່ຄ� ແລະ ການຈັບຕົວບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ລະຫວ່າງປະເທດ.  

ທ່ານ ນາງ ເຮເລນ ເດີ ກີສ ແລະ ທ່ານ ຈອນ ໂຄໂນລີ 
ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊ�ບວກ ແລະ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ການຄຳ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບນ�ຄຳົນເຂົ້າເມືອງ: ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງທີ່ແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນ
ໄດ້ເລີ່ມການນ�ສະເໜີໂດຍໃຫ້ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການກວດຄົ້ນຢູ່ທີ່ ບາງກອກ, ເຊິ່ງພົບເຫັນຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ 
ການຄ້າມະນຸດ ຈ�ນວນ 113 ຄົນ ໂດຍກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການບົ່ງຕົວ ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ, 
ໃນນັ້ນລວມມີຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຄົນລາວ ຈ�ນວນ 11 ຄົນ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍ 3 ອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ 
(ການກະທ� ດ້ວຍວິທີການ ແລະ ຈຸດປະສົງ) ແລະ ຄາດວ່າຈ�ນວນຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນທົ່ວໂລກອາດຈະສູງກວ່າ 
2 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ປີ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງອະທິບາຍກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ບັນຍັດກົດໝາຍທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ລວມມີ 
Palermo Protocols ປີ 2000 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ອາຊະຍາກ�ຂ້າມ ຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ 
ການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງ. ທ່ານ ເຮເລນ ອະທິບາຍຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ສ�ຄັນ ແລະ ຈ�ເປັນໃນຄະ
ດີທີ່ກ່ຽວກັບຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອທີ່ມີອາຍຸຕ�ກວ່າ 18 ປີ. 

ທ່ານ ໂຄໂນລີ ໄດ້ນ�ສະເໜເີຖີງການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງ 2 ປະເພດຂອງອາຊະຍາກ� ເຊັ່ນວ່າ: ການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກ�
ທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫ່ວາງຊາຍແດນ, ເຊິ່ງຕ່າງກັບການຄ້າມະນຸດ ເຊິ່ງຖືເປັນການກະທ�ທີ່ບໍ່ມີການຂູດຮີດ, 
ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງແມ່ນເພື່ອຮັບຄ່າແຮງງານພຽງຄັ້ງດຽວ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂ້າມຊາຍແດນແບບຜິດກົດໝາຍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອົບພະຍົບຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ
ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ,  ຍ້ອນເຂົ້າເຈົ້າບໍ່ມີ ສັນຍາເຮັດວຽກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫືຼ 
ປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່. ສ່ວນອາຊະຍາກ�ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ 
ການຄ້າມະນຸດກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການປອມແປງເອກະສານ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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ທ່ານ ເທບພະໄທ ພັນກ້າ   
ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ການນ�ສະເໜີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສະພາບໂດຍລວມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ 
ອົງການກວດກາລັດຖະບານ (SIA). ເຊິ່ງຫ້ອງການຂັ້ນສູນກາງປະກອບດ້ວຍ 11 ກົມ, 
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກະຈາຍລົງໄປຫົວໜວ່ຍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ພາຍຫັຼງການໃຫ້ນິຍາມ
ຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລ້ວ, ການນ�ສະເໜີແມ່ນເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີຕ້ານ  
ແລະ ປ້ອງກັນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ. ວິທີການດັ່ງກ່າວກວມເອົາການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບ
ຮູ ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານການຈັດເຝິກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ກິດຈະກ�ສຶກສາອົບຮົມຕ່າງໆ.

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດ
ຕັ້ງຫັຼກສູດການສຶກສາເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ນອກນັ້ນ, ອົງການກວດ
ກາລັດຖະບານກໍໄດ້ພັດທະນາຫັຼກສູດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍພວມ 

ຮ່ວມມືກັບທາງມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຫັຼກສູດລະດັບສູນກາງ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ນ�ສະເໜກ່ີຽວກັບການ 
ແຈ້ງຊັບສິນຂອງພະນັກງານລັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການສືບສວນສອບສວນການຕິດຕາມກວດກາ. ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍກັບ  
ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ກ�ປູເຈຍ ແລະ ໄທ ແລະ ນ�ເອົາສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ມາປັບ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນກົດໝາຍພາຍໃນ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ດັດຊະນີຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນກໍໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການຫຸຼດລົງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ ສປປ 
ລາວ. ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການຂາດແຄນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໝາຍຄວາມວ່າຍັງຂາດແຄນທາງດ້ານການຈັດການເຝິກ
ອົບຮົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
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ທ່ານ ກິໂອວານນີ ບຣູສຊາດ   
ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ�

ອາຊະຍາກ�ຄຳ້າສັດປ່າ

ທ່ານ ກິໂອວານນິ ບຣູສຊາດ ເລີ່ມຕົ້ນການນ�ສະເໜີໂດຍເນັ້ນວ່າ ການຄ້າສັດປ່າຄວນມີການຈ�
ກັດຂອບເຂດພາຍໃນສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ມີການຕົກລົງກັນ, ເຊັ່ນ : ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການ
ຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ພືດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ (CITES 1975) ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ 
ກໍໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ປີ 2004. ສປປ ລາວ ໂດຍລວມແລ້ວຖືເປັນປະເທດທີ່ເປັນ 
ທາງຜ່ານ, ແຕ່ມີຫັຼກຖານທີ່ພິສູດວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດປາຍທາງແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 
ທາງເຮືອ ແລະ ວັດສະດຸພັນ. ການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍເກີດຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບການຄ້າທີ່ຖືກກົດໝາຍ, 
ໂດຍສະເພາະປະເພດ ເສືອ, ໜໍແຮດ, ງາຊ້າງ, ລິນ ແລະ ສັດຈ�ພວກອື່ນໆ. 

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການລາຍງານຂອງສື່ສາກົນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການຄ້າສັດປ່າ ແລະ 
ອະທິບາຍເຖິງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງການ 
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ  ແລະ ການວາງໂທດ.

ໃນຄ�ເຫັນສຸດທ້າຍກ່ອນຈົບການນ�ສະເໜີ, ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງສະຖາບັນທີ່ມີສິດອ�
ນາດໃນການຕິດຕາມກວດກາຄະດີການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ; ເພື່ອຈດຸປະສົງໃນການຮດັແໜ້ນ
ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂກັບບັນ 
ຫາຟາມລ້ຽງເສືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ພາຍຫັຼງການນ�ສະເໜິ, ທ່ານ ລິນທອງ ດວງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ຕ້້ງ 
ຄ�ຖາມກ່ຽວກັບບົດນ�ສະເໜີທີ່ວາ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດປາຍທາງຂອງການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດ 
ກົດໝາຍ. 

Asian Tiger, listed as an endangered species

Pangolin: the most trafficked mammal on the planet
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ທ່ານ ແມັກ ມູນເລີ 
KAUFHOLD & REVEILLAUD, Avocats

ຜູ້ກໍ່ການກະທ�ຜິດ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄຳິດ: ການກະທ�ຜິດຫຼາຍສະຖານ
ທ່ານ. ແມັກ ມູນເລີ ອະທິບາຍເຖິງວທີິຮັບມືກັບ ຜູ້ກະທ�ຜິດ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນຄະດີອາຊະຍາກ� 
ແລະ ຄວາມຈ�ເປັນໃນການທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສ�ຄັນຂອງການພົວພັນລະຫ່ວາງທັງສອງຢ່າງ. 
ໃນນັ້ນ, ຈະຕ້ອງມີໜຶ່ງ ຫືຼ ຫຼາຍອາຊະຍາກ� ແລະ ການພົວພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫ່ວາງຜູ້ກໍ່ການກະທ�ຜິດ 
ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກ່ອນການກໍ່ອາຊະຍາກ�ນັ້ນ.

ທ່ານເລັ່ງບັນຫາໄປທີ່ແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງແນວຄວາມຄິດຈາກກົດໝາຍໂຣມັນ, ໂດຍພິຈາລະນາ 
ແນວຄິດທີ່ວ່າ ຄວນຈະມີການລົງໂທດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ຄວນຈະແຍກລະຫວ່າງ ຜູ້ກະທ�ຜິດ ແລະ 
ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ. ຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງເຫດຜົນການໄຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງທັງສອງ
ຢ່າງ. ການກະທ�ຜິດຂອງຜູ້ກະທ�ຜິດເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຖົກຖຽງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຈ�ເປັນ 
ໃນການຂະຫຍາຍຄວາມ ໝາຍໂທດຂອງຜູ້ກະທ�ຜິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຄວາມຈ�ເປັນໃນການຕີ

ຄວາມໝາຍບົດບາດຂອງຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ; ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ, ຈະຕ້ອງມີການພົວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກ�ຢ່າງຊັດເຈນ 
(ຕົວຢ່າງ: ລະຫ່ວາງການກະກຽມ, ການລົງມື ຫືຼ ການຫົຼບໜີ). ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນການກະທ�ຜິດ. 

ຕາມມາດ້ວຍການອະທິບາຍເຖິງຜົນສະທ້ອນ. ລະບົບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມີການໄຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງໂທດຂອງຜູ້ກະທ�ຜິດ ແລະ  
ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ຈະຕ້ອງມີການຄ�ນວນເຖິງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນອາຊະຍາກ�. ອາຊະຍາກ�ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງຜູ້ສົມຮູ້ຮວ່ມຄິດ ແລະ ຜູ້ສະໜບັສະໜູນການກະທ�ຜິດ ຫືຼບໍ່? ດ້ວຍເຫດນີ້ບັນດາກົດໝາຍຈຶ່ງມີການໄຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂທດ.  
ທ່ານ ມູນເລີ  ໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄະດີທີ່ຜູ້ກະທ�ຜິດ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການກໍ່ອາຊະຍາກ�, ເປັນ 
ອາຊະຍາກ�ທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ; ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ, ການຟອກເງິນ, 
ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຜ່ານການວເິຄາະຈາກພະຍານ, ຜູ້ເຫັນເຫດການ, ຜູ້ຕິດຕາມເຫດການ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃນຂະບວນການກະທ�ຜິດຫຼາຍ
ສະຖານ. ໃນນີ້, ມີຫຼາຍວິທີທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາເພື່ອແກ້ໄຂກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫ່ວາງໂທດຂອງຜູ້ທີ່ກໍ່ການກະທ�ຜິດຕໍ່ເນື່ອງ  
ຫຼື ການກະທ�ຜິດຫຼາຍສະຖານ ແລະ ການກະທ�ຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນກໍໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເຫັນ. ທ່ານ. ມູນເລີ ປິດທ້າຍດ້ວຍການຍົກກໍລະນີສຶກ
ສາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜູ້ທີ່ເປີດເຜີຍການກະທ�ຜິດ ເຊິ່ງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສ�ຄັນໃນການດ�ເນີນຄະດີ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ອາຊະຍາກ� 
ການທີ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍການກະທ�ຜິດ, ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການຕອບແທນບໍ່ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຫຼື ບໍ່?

ທ່ານ ສຸພາສິດ ລໍວັນໄຊ 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການດ�ເນີນຄຳະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ການຟອກເງິນ
ທ່ານ ສຸພາສິດ ລໍວັນໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາຄະດີອາຍາ ໄດ້ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງທຸລະກິດ 
ແລະ ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແນວໂນ້ມໃນການກໍ່ການກະທ�ຜິດ, ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງ
ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທຸລະກິດ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນການຟອກເງິນ, 
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະຮູບແບບຂອງການຟອກເງິນ. 

ທ່ານ ສຸພາສິດ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ໂດຍອົງການຕິດຕາມກວດກາການດ�ເນີນຄະດີອາຍາ ແລະ ປິດທ້າຍໂດຍການອະທິບາຍກ່ຽວ
ກັບສາເຫດທີ່ນ�ໄປສູ່ການໂຈະການດ�ເນີນຄະດີ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ມີການຈັບຕົວ. 

ການນ�ສະເໜີຫົວຂໍ້: 
ມື້ທີ 2, ວັນພຸດ ທີ 28 ກຸມພາ, 2018
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ກອງປະຊຸມພິເສດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ

ທ່ານ ເລມອດ ຟໍເຕ  
ຕ�ຫຼວດການາດາ

ກອງປະຊຸມພິເສດສ�ລັບນັກວິເຄາະທີ່ເຮັດການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ�ທາງ 
ການເງິນ. ເກືອບວ່າທຸກອາຊະຍາກ�ກ່ຽວກັບເງິນຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບ. ເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຈະຕ້ອງຜ່ານການຟອກ, ເຊິ່ງນ�ເອົາໄປເຂົ້າໃນລະບົບໂດຍມີການປົກປິດແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງເງິນເຫຼົ່າ
ນັ້ນ. ຂັ້ນຕອນທ�ອິດເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຫຼັກຖານທີ່ມີ, ເຊັ່ນ : ການເກັບກ�ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້
ຈາກບັດເຄຣດິດ, ປະຫັວດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກ�ຂອງບັດເຄຣດິດ, ປະຫັວດການເດີນທາງຈາກ
ໜັງສືເດີນທາງ, ແລະ ການຕິດຕໍ່ທີ່ບັນທຶກໃນໂທລະສັບ.

ທ່ານ ຟໍເຕ ໃຫ້ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບປະເພດອາຊະຍາກ�ທາງການເງິນ, ນິຍາມການຟອກເງິນ ແລະ 
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຟອກເງິນ. ຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ນ�ສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການ 
ຟອກເງິນ, ການນ�ເງິນເຂົ້າ, ການຊຸກເຊື່ອງແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ການນ�ໃຊ້ເງິນຢ່າງຖືກກົດໝາຍ. 
ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວທີ່ຊີ້ບອກການຟອກເງິນ, ເຊັ່ນ : ລາຄາຢາບ້າ, ການໂອນ ຫືຼ 
ຈ່າຍເງິນເປັນຕົວເລກຖ້ວນ, ກະເປົາເດີນທາງທີ່ພົກພາເງິນສົດ, ການກະທ�ທີ່ຊ�ກັນ ເຊັ່ນ : 
ການຂ້າມໄປຍັງປະເທດໄທໃນມື້ດຽວກັນ ທຸກເດືອນ ແລະ ຄວາມຊ�ນິຊ�ນານ ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກ�ທາງການເງິນ.

ກອງປະຊຸມປິດທ້າຍໂດຍການສົນທະນາເປັນກຸ່ມກ່ຽວກັບ 3 ກໍລະນີສຶກສາ 
ເພື່ອໄຈ້ແຍກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຕົວທີ່ຊີ້ບອກການ 
ຟອກເງິນ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 40 ທ່ານ ທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ 
ທະນາຄານ ແລະ ສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ປະທັບໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມພິເສດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຫັນໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ 
ສາມາດນ�ໄປປະຕິບັດໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງ ແລະ ສະເໜຢີາກໃຫ້ມີການຈັດການ
ເຝິກອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.
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ທ່ານ ແສງພະອາທິດ ສະໜຸກພອນ    
ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຕ້ານຢາເສບຕິດ
ທ່ານ ແສງພະອາທິດ ສະໜກຸພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບ
ລວມຂອງອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືດ້ານກົດໝາຍຂອງສາກົນກ່ຽວກັບ
ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ ແລະ ຢາເສບຕິດ, ແລະ ຍັງອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ 
ລະບຽບກົດ ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ.

ທ່ານ ແສງພະອາທິດ ຍົກຕົວຢ່າງສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັນທະຂອງລັດພາຄີຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ 
ດັ່ງກ່າວພາຍຫັຼງທີ່ໄດ້ລົງນາມ. ທ່ານຍັງສະເໜກ່ີຽວກັບການນ�ເອົາບາງສົນທິສັນຍາສາກົນມາພັດທະນາ 
ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍພາຍໃນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

 

ທ່ານ ເກີສັນ ເບີແກດ  
ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ� (UNODC)

ການປະສານງານຕາມເຂດຊາຍແດນ
ທ່ານ ເບີແກດ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂະແໜງການເຮດັວຽກຂອງທ່ານໃນການຮ່ວມມື
ກັບລັດຖະບານໃນຂົງເຂດແມ່ນ�້ຂອງ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການບໍ
ລິຫານຕາມເຂດຊາຍແດນ. ຄະນະປະສານງານຕາມເຂດຊາຍແດນ ເປັນໜ່ວຍງານ 
ທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງ ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງຊາຍແດນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ  
ດ�ເນີນການຕ່າງໆມີມາດຕະຖານຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຜົນ 
ສ�ເລັດໃນການນ�ໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ; ສາມາດປັບປຸງລະບົບການເກັບກ� ແລະ 
ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປຽບທຽບ; ສາມາດແລກປ່ຽນ 
ທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕົວຈິງ ທີ່ຈະນ�ໄປສູ່ການຍຶດຢາເສບຕິດ ແລະ 
ການຈັບກຸມຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ. 

ທ່ານ ເບີແກດ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສ�ເລັດທີ່ແຕ່ລະປະເທດໃນຂົງເຂດ ແມ່ນ�ຂອງສາມາດຍາດມາໄດ້ ແລະ ແຜນການໃນການຂະຫຍາຍໂຄງການ 
ໜ່ວຍງານປະສານງານຕາມເຂດຊາຍແດນໄປສູ່ ສປ ຈີນ, ບັງກະລາເທດ ແລະ ອິນເດຍ. UNODC ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃນການຕ້ານກັບ ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ; ຢາເສບຕິດ, ອາຊະຍາກ�ສັດປ່າ, ການຄ້າມະນຸດ, ແລະ ການປ່ອຍຢາກ�ຈັດສັດຕູພືດລົງສູ່ທ�ມະຊາດ 
ເປັນຕົ້ນ. UNODC ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອ�ນວຍຄວາມສະດວກ, ເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ທຶນຮອນ, ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝໃນໃນການເກັບກ�ຂໍ້ມູນ, ແລະ ສົ່ງເສີມການຕິດຕໍ່ປະສານງານລະຫ່ວາງຊາຍແດນ. ປັດໄຈຫັຼກໃນການຮັບປະກັນຄວາມ 
ສ�ເລັດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ ໂຄງການປະສານງານລະຫ່ວາງຊາຍແດນນີ້ແມ່ນ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງລັດຖະບານໃນລະດັບສູງ ແລະ 
ການຮ່ວມມືລະດັບປະເທດ ທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວັດຖຸ ແລະ ການລົງທຶນໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ. 

http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/toc/border-management.html
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ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ແກ້ວວົງພະຈັນ  
ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທ�

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ
ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ແກ້ວວົງພະຈັນ ໄດ້ນ�ສະເໜີບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການປັບປຸງປະມວນກົດໝາຍ 
ອາຍາຈາກກົດໝາຍອາຍາສະບັບເກົ່າ, ແຕ່ກໍ່ຊີ້ແຈງວ່າປະມວນກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບ
ຮອງໃຫ້ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາມີທັງໝົດ 425 ມາດຕາ ແລະ 
ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປັບປຸງແຕ່ປີ 2012. ຈຸດທີ່ມີການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ປັບປຸງຫັຼກໆແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງນິຕິບຸກຄົນ. 
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງປະເພດຂອງມາດຕະການບັງຄັບທີ່ກ�ນົດໂດຍ ເລີ່ມຈາກການສຶກສາອົບຮົມ 
ໄປຈົນເຖິງ ການປະຫານຊີວິດສ�ລັບອາຊະຍາກ�ທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ທ່ານ ອິນທະປັນຍາ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ບາງມາດຕາໃໝ່ກ່ຽວກັບ ການຮວມຕົວລະຫ່ວາງກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການເຄົາລົບຕໍ່ມາດຕະຖານສາກົນ; ມາດຕາໃໝ່ກ່ຽວກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ໝວດສະເພາະ 
ຂອງອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ; ມາດຕະການບັງຄັບຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການ 
ປະກາດໃຊ້ໃນໄວໆນີ້. 

ທ່ານ ຄຳິດ ຟາກູຣາຊັນ 
ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ທ່ານ ຟາກູຣາຊັນ ເລີ່ມຕົ້ນການບັນຍາຍໂດຍເນັ້ນໃສ່ບັນຫາກ່ຽວກັບການນ�ໃຊ້ເງິນທີ່ມາຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກ�, 
ເພາະການກະທ�ດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກກົດ ໝາຍກໍ່ບໍ່
ປາຖະໜາທີ່ຈະໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກອາຊະຍາກ�. ສະນັ້ນ, ຄ�ຕອບກໍຄືຕ້ອງບໍ່ມີການຟອກເງິນ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ 
ເຫັນເຖິງນິຍາມຂອງການຟອກເງິນທີ່ກົດໝາຍກ�ນົດ ແລະ ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຂະບວນການຟອກເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ໃນສັງຄົມທີ່ນ�ໃຊ້ເງິນສົດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ບໍ່ນ�ໃຊ້ເງິນສົດ. ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ນ�ໃຊ້ເງິນສົດ, ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດນ�ເງິນໄປ
ຊື້ຄ�,ໂມງລາຄາແພງ, ລົດ, ເຮືອນ, ຫຼື ທີ່ດິນ, ເຂົ້າຄາຊິໂນ, ຫຼື ຊື້ຫຸ້ນໃນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ. ຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດເກັບຊັບ 
ສິນດັ່ງກ່າວໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ຫັຼງຈາກນັ້ນກໍຂາຍຊັບສິນເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນທີ່ສະອາດ ແລະ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າບຸກ
ຄົນນັ້ນໄດ້ຊຸກເຊື່ອງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນຈ�ນວນດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ການຟອກເງິນປະກອບດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຕອນຄື ການນ�ເງິນເຂົ້າ, ການຊຸກເຊື່ອງ 
ແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ການນ�ໃຊ້ເງິນຢ່າງຖືກກົດໝາຍ. ໃນປີ 2009 ມີການຟອກເງິນປະມານ 1,3 ພັນລ້ານໂດລາ ແລະ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສາມາດສູງເຖິງ 
2,85 ພັນລ້ານໂດລາ.
 
ການຟອກເງິນບໍ່ນັບວ່າເປັນອາຊະຍາກ�ທີ່ບໍ່ມີ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ເນື່ອງຈາກເປັນປະເພດອາຊະຍາກ�ທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບເສດຖະກິດ ແລະ 
ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສັງຄົມ. ເມື່ອອາຊະຍາກອນນ�ເງິນເຂົ້າໄປລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ຖກືກົດໝາຍ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງບໍ່ທ່ຽງທ� 
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສາມາດສະໜອງໃນລາຄາທີ່ຕ�. ການຟອກເງິນເຮດັໃຫ້ເສດຖະກິດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງ; ເຮດັໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍລາຍໄດ້ 
ເນື່ອງມາຈາກການທີ່ບໍ່ເສຍພາສີ. ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປອດໃສຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍພາສີທີ່ສູງກວ່າ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ 
ປະເທດ; ເຮດັໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຮດັໃຫ້ປະເທດກາຍເປັນເປົ້າໝາຍແກ່ກຸ່ມອາຊະຍາກອນ. ການຟອກເງິນຍັງ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດອາຊະຍາກ�ຂະຫຍາຍຕົວ, ອາຊະຍາກ�ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕາມ ຫືຼ ການຈັດຫາສູນປິ່ນປົວດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕິດຢາ. ອ�ນາດດ້ານເສດຖະກິດຫັນປ່ຽນຈາກຕະຫຼາດໄປສູ່ອາຊະ
ຍາກອນ, ແລະ ສຸດທ້າຍອາຊະຍາກອນຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ມີອ�ນາດ.

 ເຮົາຈະຢຸດການຟອກເງິນໄດ້ແນວໃດ? ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດເພື່ອດ�ເນີນມາດຕະການທາງການເງິນ (FATF) 
ແ ລ ະ  ກຸ່ມ ຮ່ວ ມ ມື ຕ້າ ນ ກ າ ນ ຟ ອ ກ ເ ງິ ນ ອ າ ຊີ - ປ າ ຊີ ຟິ ກ  ແ ລ ະ  ຈ ະ ຕ້ອ ງ ໄ ດ້ຈັດ ຕັ້ງ ປ ະ ຕິ ບັດ ລ ະ ບ ຽ ບ ກົດ ໝ າ ຍ .  ໃ ນ ມ າ ດ ຕ າ  1 2 9 
ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາສະບັບໃໝ່ ໄດ້ກ�ນົດໂທດຕໍ່ພຶດຕິກ�ທີ່ເປັນການຟອກເງິນ, ຂະນະທີ່ມາດຕາ 130 ກ�ນົດໂທດໃສ່ພຶດຕິກ�ທີ່ເປັນການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທະນາຄານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອື່ນມີໜ້າທີ່ໃນການເຮັດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບທຸລະກ�ທີ່ໜ້າສົງໃສ (STRs)  
ໃຫ້ແກ່ສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວິທີການ ‘ຊອກຮູ້ລູກຄ້າ’, ເປັນການກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ກວດສອບວ່າບັນ
ດາເອກະສານມີຄວາມຖືກຕ້ອງ. ການນ�ສະເໜີຈົບລົງໂດຍການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນທີ່ນ�ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ 
ການກໍ່ການຮ້າຍ. 
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ທ່ານ ຈິນຕະໄມ ວິໄລຫົງ   
ຮອງຫົວໜ້າສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ

ການຕ້ານການຟອກເງິນ
ທ່ານ ຈິດຕະໄມ ວິໄລຫົງ ເລີ່ມການນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ, 
ໃນການເກັບກ�ຂໍ້ມູນ, ວເິຄາະ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ໜວ່ຍງານສືບສວນສອບສວນ. ສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານ
ການຟອກເງິນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່ຄະນະປະສານງານແຫ່ງຊາດ (NCC) ວ່າດ້ວຍການ 
ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຜນວາດ ແລະ 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສ�ນັກງານ ລວມໄປເຖິງບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທັງ 4 ກົມ ພາຍໃນສ�ນັກງານ.

ທ່ານ ຈິດຕະໄມ ຍັງໄດ້ນ�ສະເໜີເຖິງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຂອງສ�ນັກງານ; AML Working Group 
and AML/CFT Focal Point. ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພົບພໍ້, ເຊັ່ນ : 
ການຮັບປະກັນການປະຕິບັດ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບການກະທ�ຜິດເບື້ອງຕົ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຄ�ແນະນ� 40+ FAFT ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ກ່ອນການປະເມີນຮ່ວມກັນໃນປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງ ແລະ ການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຢູ່ໃນ 
ສັງຄົມລາວ.

 
 ທ່ານປິດທ້າຍການນ�ສະເໜີໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນແຜນການຕໍ່ໜ້າຂອງສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ; ສ�ເລັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ 
ເພື່ອກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນໃນປີ 2020, ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ກ�ນົດແຜນປະຕິບັດງານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ 
ຟອກເງິນ ຢູ່ໃນບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ. ທ່ານຢ�ຕື່ມເຖິງບາດກ້າວແຫ່ງຜົນສ�ເລັດທີ່ ສປປ ລາວ ຍາດມາໄດ້ໂດຍເຮດັໃຫ້ສາມາດ
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປີ 2017.

ທ່ານ ອານິສັກ ຫວ່າງວິຈິດ 
ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກ
ການນ�ສະເໜີແມ່ນຄ�ນຶງເຖິງຄວາມທ້າທາຍຂອງອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກ; ວິທີການທີ່ 
ອາຊະຍາກອນນ�ໃຊ້ເພື່ອກະຈາຍລາຍຮັບໂດຍຜ່ານອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກ ແລະ 
ຄວາມທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. ບັນຫາກ່ຽວກັບສື່ສັງຄົມ, ການຊີ້ບອກຜູ້ຊົມໃຊ້, ການຫຼອກ
ລວງທາງອິນເຕີເນັດເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະລັກ. ຕົວຢ່າງທີ່ຍົກໃຫ້ເຫັນແມ່ນປະກອບມີ 
Facebook ທີ່ໄດ້ມີການສະແດງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຈ�ນວນຫຼາຍ, Whatsapp, WeChat 
(ໂດຍສະເພາະໃນ ສປ ຈີນ) ແລະ Line.

ທ່ານ ອານິສັກ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງການນ�ໃຊ້ສື່ສັງຄົມ. 
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ : ການຕິດຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມອາດນ�ໄປສູ່ການໂອນເງິນ ແລະ ຈົນເຖິງການຄ້າມະນຸດ.  
ທ່ານໄດ້ສະເໜກ່ີຽວກັບລັກສະນະຂອງອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ການໂກງ ຫືຼ ການລັກເອົາເອກະລັກ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 
ໃນປະເທດໄທ; ການກໍ່ວນິາດສະກ� - ການແຜ່ໄວຣັດສເພື່ອທ�ລາຍລະບົບ; ການເຈາະຂໍ້ມູນ ແລະ 
ຫຼອກລວງ; ການເຜີຍແຜ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ການລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍ.

ເສົາຄ�ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອາຊຽນ ຖືວ່າອາຊະຍາກ�ທາງເອເລັກໂທນິກເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຫັຼກ. ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງປະເທດທີ່ນອກຈາກ 
ພາກພື້ນອາຊຽນແມ່ນມີຄວາມສ�ຄັນ ແລະ ຈ�ເປັນ ໂດຍສະເພາະບັນຫາການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການລະເມີດຕໍ່ຄວາມໝັ້້ນຄົງຂອງປະເທດ. 



14 Conference Report 2018           

ທ່ານ ທອງໄມ ມູນບັນດິດ  
ຄະນະສານອາຍາ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ

ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ, ການຟອກເງິນ ແລະ ຢາເສບຕິດ: ທັດສະນະທາງຝ່າຍຕຸລາການ

ການນ�ສະເໜເີລີ່ມຕົ້ນໂດຍການອະທິບາຍກ່ຽວກັບລະບົບໂຄງຮ່າງຂອງສານຢູ່ໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ບົດບາດສ�ຄັນຂອງສານປະຊາຊົນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ
ແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ທ່ານ ທອງໄມ ມູນບັນດິດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ພິພາກສາຄະນະສານອາຍາ 
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາການຟອກເງິນ ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກວ່າ ມີຄວາມ
ຈ�ເປັນຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງກົດໝາຍ, ຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ແຫ່ຼງ  ແລະ 
ວິທີໃນການເກັບກ�ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງພົບຄວາມທ້າ
ທາຍເພາະເສດຖະກິດຍັງເປັນຮູບແບບທີ່ອີງໃສ່ເງິນສົດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະ
ຕ້ອງນ�ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເພື່ອເກັບກ�ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ.  
 ບັນຫາທີ່ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ໃນການຊີ້ບອກຈ�ນວນອົງປະກອບໃນຢາເສບຕິດ, ຍ້ອນວ່າ ຍັງຂາດໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ 
ດ້ານວິທະຍາສາດ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ເປັນຫຼາຍໃນການຈັດເຝິກອົບຮົມ 
ເພື່ອພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນການຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເພື່ອ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ສະເຕຟານ ບຣອມ 
ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊ�ບວກ

ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບປະກັນຄຳວາມປອດໄພຂອງຝ່າຍຈ�ເລີຍ
ເນື່ອງຈາກເວລາບໍ່ພຽງພໍ, ທ່ານ ສຈ  ບຣອມ ບໍ່ສາມາດນ�ສະເໜີຫົວຂໍ້ທີ່ສ�ຄັນໄດ້ຢ່າງລະອຽດ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ການນ�ສະເໜີຈຶ່ງຖືກເລື່ອນໄປເປັນໂອກາດໜ້າ. ທ່ານຢ�ວ່າແນວທາງປະຕິບັດໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົວແມ່ນມີຄວາມສ�ຄັນ ທີ່ຈະຮັບປະກັນສິດພື້ນຖານໃນການເຂົ້າເຖິງ
ການດ�ເນີນຄະດີທີ່ທ່ຽງທ� ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ແນວຄິດດ້ານຂະບວນຍຸຕິທ�. ທ່ານ ສຈ ບຣອມ 
ສັນຍາວ່າໃນໂອກາດໜ້າທ່ານຍິນດີທີ່ຈະນ�ສະເໜີຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວອີກ ຫາກມີເວລາພຽງພໍ. 
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ທ່ານ ອິນຊິກ ຊິມ 
ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ�

ທ່າອ່ຽງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບສິ່ງເສບຕິດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ : ຜົນກະທົບຕໍ່ 
ສປປ ລາວ
ທ່ານ ອິນຊິກ ຊິມ ໄດ້ຂຶ້ນນ�ສະເໜກ່ີຽວກັບການຫັນປ່ຽນຂອງຕະຫຼາດຢູ່ໃນພາກພື້ນຈາກການຜະລິດ
ຝິ່ນໄປສູ່ສິ່ງເສບຕິດສັງເຄາະ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ. ທ່ານໄດ້
ເວົ້າກ່ຽວກັບລະດັບການຫຸຼດລົງຂອງການຜະລິດຝິ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດສາມຫ່ຼຽມຄ�ໃນທົດສະວັດທີ່ 
ຜ່ານມາ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຸຼດລົງ, ພ້ອມທັງການຫັນປ່ຽນຂອງການ 
ນ�ໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍປ່ຽນຈາກການນ�ໃຊ້ເຮໂລອິນ
ໄປສູ່ສິ່ງເສບຕິດສັງເຄາະແທນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢາບ້າ.

ທ່ານ ຊິມ ຍັງນ�ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມອີກວ່າ ກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດໄດ້ເພີ່ມ
ທະວກີານຜະລິດ ຢາບ້າ ໂດຍອີງຕາມສະຖິຕິຈາກຫ້ອງທົດລອງຜະລິດຢາທີ່ຖືກລົບ
ລ້າງຈາກໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ການຜະລິດຢາບ້າແມ່ນ 
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວພາກພື້ນ, ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄ�, ການຜະລິດສານດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຜົນສ�ເລັດຂອງໜ່ວຍງານບັງຄັບ 
ໃຊ້ກົດໝາຍຈີນໃນການປິດຫ້ອງທົດລອງຜະລິດຢາຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສົ່ງ
ຜົນໃຫ້ມີການເປີດຫ້ອງທົດລອງຜະລິດຢາຂຶ້ນໃໝ່ເປັນຈ�ນວນຫຼາຍຢູ່ໃນມຽນມາ 
ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີລັດຖະບານຄວບຄຸມຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະ ລັດຊານ.

ການຍຶດເອົາຢາບ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານ 
ວ່າການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຕະຫຼາດຢາບ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ. 

ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊິຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເປັນຕະຫຼາດຢາບ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ການຄ້າສິ່ງເສບຕິດນີ້ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະ 
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນທາງບົກ ແລະ ຈາກການຍຶດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ຂະຫຍາຍຈາກພາກພື້ນແມ່ນ�ຂອງໄປສູ່ຂົງເຂດ
ອື່ນໆຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ສິ່ງເສດຕິດສັງເຄາະທີ່ມີລັກສະນະເປັນຢາກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດເຊິ່ງມີຜົນຄ້າຍຄືກັບຢາພື້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນພິຈາລະນາວ່າເປັນບັນຫາສ�ຄັນຢູ່ໃນພາກ
ພື້ນ, ແຕ່ມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ບາງປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນໄດ້ຄົ້ນພົບຝິ່ນສັງເຄາະ ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີ 
ວດິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນອາເມຣກິາເໜອື ແລະ ຝິ່ນສັງເຄາະດັ່ງກ່າວໃຊ້ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດທີ່ຕ�ກວ່າ ເຮໂລອິນ 50 ເທົ່າ ແລະ ຍັງມີຜົນຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າ 
50 ເທົ່າອີກດ້ວຍ. 

ທ່ານ ຊິມ ຍັງໄດ້ຍົກບັນຫາກ່ຽວກັບລະດັບການກວດກາສານທີ່ນ�ໃຊ້ຜະລິດ
ສິ່ງເສບຕິດສັງເຄາະທີ່ຕ�ຢູ່ພາຍໃນພາກພື້ນ, ໂດຍການພິຈາລະນາເຫັນວ່າ 
ທັງປະເທດຈີນ ແລະ ອິນເດຍ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບພາກພື້ນ ແລະ ມີຂະ 
ແໜງການຜະລິດຢາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີແຜນ 
ຍຸດທະສາດຕໍ່ສານດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຫັນປ່ຽນຈາກການປຶກສາຫາລື
ໃຫ້ກາຍມາເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ນອກນີ້, ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ມີການເຝິກອົບຮົມສ�ລັບໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ພ້ອມທັງປະສານ 
ຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແພດໝໍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄ�ແນະນ� ແລະ ການຊ່ວຍ 
ເຫືຼອແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢາ ແລະ ຄວາມຈ�ເປັນໃນການກ�ນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ສິ່ງເສບ
ຕິດຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

ການນ�ສະເໜີ:
ມື້ທີ 3, ວັນພະຫັດ ທີ 1 ມີນາ 2018
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ທ່ານ ວິລະສິດ ສິງຄຳະວົງໄຊ   
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄອຍະການ

ທ່ານ ວິລະສິດ ສິງຄະວົງໄຊ ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການສູງສຸດ
ສະບັບໃໝ່ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທ�ມະນູນປີ 2015 ແລະ 
ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2018. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເນື້ອໃນບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ເຊິ່ງປະກອບມີ ສິດອ�ນາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ, ການວາງແຜນພັດທະ
ນາທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການໄອະຍາການເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂອບເຂດ 
ສິດອ�ນາດບັນດາຫ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ, ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ 
ໄອຍະການ.

ທ່ານ ຄຳ�ປານ ໄຊຍະວົງ 
ຫົວໜ້າພະແນກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ການຕ້ານການຄຳ້າມະນຸດ
ທ່ານ. ຄ�ປານ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ນ�ສະເໜີກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງລະຫ່ວາງການຄ້າມະນຸດກັບ 
ອາຊະກ�ລະຫວ່າງປະເພດອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ການຄ້າສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຟອກເງິນ.  
ສິ່ງເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້ຖືກນ�ມາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ  
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຫົຼບໜີ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍເຖິງ ຂັ້ນເສຍຊີວິດ. ຜົນກ�ໄລທີ່ໄດ້ຈາກ 
ການຄ້າມະນຸດກໍ່ຖືກນ�ມາຟອກ.

ການຄ້າມະນຸດເປັນຮູບແບບຂອງຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ ມັນມີຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສະກັດ
ກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ໂດຍການສ້າງສົນທິສັນຍາສາກົນ. ສົນທິສັນຍາອາຊຽນຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນ 
ທັນທີທີ່ໄດ້ຮັບການລົງສັດຕະຍາບັນ.

ຜູ້ກະທ�ຜິດໃນຂະບວນການຄ້າມະນຸດເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການເວົ້າ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່, ພວກເຂົາມີເຄື່ອງມືອຸປະກອນທີ່ຈ�ເປັນ, 
ກົນໄກວທີິການຄວບຄຸມ ເຊັ່ນ : ໃຊ້ເຮອືນ້ອຍຫຼາຍລ� ແລະ ຕັດການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຖ່າຍວດີິໂອແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເອົາໄປເຜີຍແຜ່, 
ໃຊ້ການແຕ່ງງານແອບແຝງ. 

ຜູ້ຄ້າມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລັ່ງໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການຄ້າມະນຸດມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ 
ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເປັນບັນຫາສ�ລັບພວກເຂົາໃນການກັບຄືນສູ່ສັງຄົມ. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍບາງຄົນເຖິງຂັ້ນຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດ 
ຂ້າພວກເຂົາ. 

ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄ�ປານ ກໍໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກ�ມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ແຜນການປະຕິບັດວຽກງານ, 
ບັນດາມາດຕາຢູ່ໃນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ທ່ານກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການກະທ�, ວທີິການ, ຈຸດປະສົງ 
ແລະ ອົງປະກອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຈ�ເປັນຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ແຜນການຍຸດທະສາດແນໃສ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ເພື່ອຢຸດຕິສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ປ້າຍໂຄສະນາຕ້ານການຄ້າມະນຸດຕ່າງໆໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່
ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ກ່າວເຕືອນບັນດາໄວໜຸ່ມເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນເວລາທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ. ຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ, ຜູ້ໃດກໍຕາມ 
ທີ່ເຂົ້າມາໃນບ້ານ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດກໍ່ເຊັ່ນດ່ຽວກັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາເອກະສານ. ທັງນີ້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດການເຝິກອົບຮົມເພື່ອເຜີຍແຜ່
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ປະເທດລາວໄດ້ເຮດັບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບປະເທດໄທ, ຈນີ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ກ�ລັງຈະເຮດັກັບກ�ປູເຈຍໃນອານະຄົດມໍ່ໆນີ້.
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ທ່ານ ດຣ ຈັນທະຣະວະດີ    
ບໍລິຫານ Basic Needs

ສິ່ງເສບຕິດທີ່ເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ

ທ່ານ ດຣ ຈັນທະຣະວະດີ ເລີ່ມການສະເໜີໂດຍອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງສານເສບຕິດທີ່ແຕກ 
ຕ່າງກັນຫຼາຍປະເພດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບາງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຄົນຈຶ່ງນ�ໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້.  
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຕື່ມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຕິດສິ່ງເສບຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນ 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສຸຂະພາບ, ສັງຄົມ ແລະ ການເງິນ ລວມທັງສາທາລະນະສຸກ.  
ທ່ານໄດ້ຍົກບາງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວ ແລະ ບອກລາຍລະອຽດ 
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍຜ່ານ ການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ 
ແລະ ການສຶກສາ, ໂຄງການປິ່ນປົວ.  ຂັ້ນຕອນຫຼັງການປິ່ນປົວ ແລະ ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ 
ສັງຄົມ. ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຕ່ລະກໍລະນີແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວບຸກຄົນ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ການປິ່ນປົວທີ່ 
ອີງຕາມແຕ່ລະສະພາບການ ແລະ ການຕິດສິ່ງເສບຕິດທີ່ຍືດເຍືຶ້ອເປັນເວລາດົນນານນັ້ນສາມາດ 
ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.
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LAOS PROVINCE MAP
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ການປະກອບຄຳ�ເຫັນຈາກຜູ້ຕາງໜ້າແຂວງ

ບົດຮຽນໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ
ທ່ານ ສົມພອນ ອິນທະວົງ    
ປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ສິ່ງເສບຕິດທີ່ເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ

ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດຖືເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ 
ເພາະແຂວງບໍ່ແກ້ວມີຊາຍແດນຕິດກັບ ປະເທດໄທ ແລະ ມຽນມາ
ເຊິ່ງຢູ່ເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າສາມຫ່ຼຽມຄ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມກັງວົນ ແລະ 
ຄວາມທ້າທ້າຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ. 
ອີງຕາມສະຖິຕິໃນປີ 2017, ມີທັງໝົດ 124 ກໍລະນີ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທັງໝົດກວມເອົາ 158 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູ້ຍິງທັງໝົດ 17 ຄົນ ແລະ 
ປະກອບມີ 9 ສັນຊາດ. ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນກຽ່ວຂອ້ງກັບຢາເສບຕິດ.

ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນລະຫ່ວາງການສະໜອງ 
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�
ດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຄ�ນຶງເຖງິວທິຮີັບມກືັບຜູ້ຜະລດິ ແລະ ຜູ້ຈ�ໜ່າຍ. 
ບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນພຽງຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານໃດ 
ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທຸກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 
ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້. ນອກນັ້ນ,  
ຍັງມີຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເພີ່ມງົບປະມານໃນການດັດສ້າງໃຫ້
ແກ່ຜູ້ທີ່ຕິດຢາຢູ່ໃນແຂວງ.
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ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳ�ຄຳູນ ບົວລຽງຄຳ� 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ�ຫຼວດ ແຂວງຫຼວງນ�ທາ

ແຂວງຫຼວງນ�ທາເປັນແຂວງທີ່ອ້ອມຮອບດ້ວຍພູຜາປ່າໄມ້ ມີພື້ນທີ່ກວ່າ 9,300 ກິໂລຕາແມັດ. 
ມີຊາຍແດນ 100 ກິໂລແມັດ ຕິດກັບ ປະເທດຈີນ ແລະ 130 ກິໂລແມັດ ຕິດກັບ ປະເທດມຽນມາ. 
ລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ບໍ່ໜາແໜ້ນປານໃດ ຈຶ່ງສະດວກໃນການຂ້າມຊາຍ 
ແດນໄປອີກຟາກໜຶ່ງ, ສະນັ້ນ ແຂວງຫຼວງນ�ທາ ຈຶ່ງເປັນເປົ້າ   ໝາຍຂອງຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ໃຊ ້
ເປັນທາງຜ່ານ ຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄ� ໄປຍັງແຂວງອື່ນ ແລະ ປະເທດອື່ນ. 

ເຈົ້າໜາ້ທີ່ຕ�ຫຼວດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ກ າ ນ ປ ະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ເ ນື່ອ ງ ມ າ ຈ າ ກ 
ສະພາບພູມສັນຖານ ແລະ ການຂາດ 
ແຄນທາງດ້ານທຶນຮອນ. 

ການຮັບມືກັບຄະດີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຈາກຂັ້ນສູນກາງເຮດັໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຂຶ້ນ. ຕ�ຫຼວດແຂວງ 

ຫຼວງນ�ທາມີໜ່ວຍງານສະເພາະ ແລະ ເບີໂທສຸກເສີນ. ໃນປີ 2017, ມີ 103 ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ເຊິ່ງມີຜູ້ຕ້ອງສົງໃສໝົດກວ່າ 100 ຄົນ, ຈັບຢາບ້າໄດ້ 2,4 ລ້ານເມັດ ແລະ ເຮໂລອິນ 22 ກິໂລ 
ພ້ອມທັງອຸປະກອນ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ໂທລະສັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ�ຫຼວດຍັງສາມາດຮື້ຖອນ
ເຄືອຄ່າຍການຄ້າມະນຸດໄດ້ສ�ເລັດ.

ບໍ່ມີໝູ່ບ້ານໃດຢູ່ໃນແຂວງທີ່ປອດຢາເສບຕິດ. ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ໃນການຈັບຕົວຜູ້ຄ້າຢາລາຍໃຫຍ່
ຍອ້ນວ່າຜູ້ຄ້າຢາລາຍຍ່ອຍປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອເປີດເຜີຍຜູ້ກະທ�ຜິດ. ທ່ານ ພັນໂທ ຄ�ຄູນ ໃຫ້ຄ�ເຫັນວ່າຄວນມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດ
ປຸກລະດົມ, ສ້າງສູນດັດສ້າງ ແລະ ອ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດໂດຍການຈັດຫາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ພຽງພໍ. 
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ທ່ານ ຊົມຊວາ ຊານູ   
ປະທານອົງການໄອຍະການ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ບັນຫາຢາເສບຕິດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຫັຼກຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ບໍ່ວ່າໝູ່ບ້ານ 
ໃດກໍ່ພົບພໍ້ກັບບັນຫາຢາເສບຕິດໂດຍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດ
ຫຼັກຂອງຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນໝູ່ບ້ານ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄວໜຸ່ມ ຈົນເຖິງປະຊາຊົນອາຍຸ 
45 ປີ ທີ່ເສບຢາເສບຕິດ. 

ມີການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ຕ�ຫຼວດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄອຍະການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຸລາການ. 
ແຂວງຫຼວງພະບາງຖືເປັນເປົ້າໝາຍ ທີ່ເປັນທາງຜ່ານຈາກພາກເໜືອໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນໆ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີສູນດັດສ້າງໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ປະຈຸບັນ, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງມີສູນດັດສ້າງຢູ່ສອງແຫ່ງ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ເສບຢາເສບຕິດ, ກໍໝາຍຄວາມວ່າຈ�ນວນຜູ້ຜະລິດຢາກໍຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຈະສາມາດຮື້ຖອນເຄືອ
ຄ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້.

ໃນປີ 2017, ມີ 80 ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນນັ້ນຈ�ນວນຜູ້ທີ່ຄ້າມີ 180 ຄົນ, 20 
ຄົນ ເປັນຍິງ, 66 ຄະດີ ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປດ�ເນີນຄະດີ ໃນຂະນະທີ່ ຄະດີອື່ນໆ
ພວມຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເກັບຮວບຮວມຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,  
ການແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກຜູ້ 
ຄ້າລາຍຍ່ອຍປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຫັຼກຖານ ຫືຼ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແກ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດ. ການເສບຢາເສບຕິດຍັງນ�ໄປສູ່ອາຊະຍາກ�ປະເພດ
ອື່ນໆ ເຊັ່ນ : ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ. 
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ບົດຮຽນໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຄຳ້າມະນຸດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທ່ານ ບຸນມາ ດວງມາລາສິນ  
ປະທານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ບນຸມາ ດວງມາລາສນີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງມາດຕາທີ່ນ�ໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ  
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບແຂວງ ແລະ 

ລະດັບເມືອງ ແລະ ບົດບາດໜາ້ທີ່ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. ທ່ານປິດທ້າຍໂດຍ 
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວເລກຂອງການດ�ເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດໃນປີ 
2017; ທັງໝົດລວມມີ 6 ຄະດີ ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ 18 ຄົນ, 
ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 5 ຄົນ. 

ທ່ານ ພູຄຳ� ໃນນິນ 
ປະທານສານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ພູຄ� ໃນນີນ ໄດ້ສະແດງສະຖິຕິຄະດີທີ່ຖືກດ�ເນີນຢູ່ສານໃນຊຸມປີ 
2015-17 ທີ່ຜ່ານມາ (116 ຄະດີ, ໃນນັ້ນ 80% ແມ່ນຄະດີທີ່ກ່ຽວພັນ 
ກັບຢາເສບຕິດ, 4 ຄະດີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ 1 ຄະດີ ກ່ຽວກັບການ 
ຄ້າມະນຸດ). ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ການບັນຍາຍໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນບາງ 
ບົດຮຽນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫ່ວາງການຕັດສິນຄະດີ; 
ການຮ່ວມມືກັບຄະນະແຂວງມຸກດາຫານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ຄົນ 
ລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ, ໂຄງການການສຶກສາໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ,  
ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ໜ່ວຍງານ ບັງຄັບ 
ໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄ�ແນະນ�ຈາກ 4 ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.  
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ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນເພັງ ສັນທະລາວອນ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ 
ຂອງການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນແຂວງ, ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກ ໂອກາດໃນການເຮັດ 
ວຽກຍັງມີໜ້ອຍ, ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕ�. ທ່ານເວົ້າວ່າຜູ້ທີ່ຕົກເປັນ
ເຫຍື່ອສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂ້າມໄປປະເທດຈນີ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮດັງານທ�. ໃນປີ 2017, 
ມີ 3 ກໍລະນີກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການ 
ຄ້າມະນຸດຢູ່ທີ່ປະເທດຈີນ ທັງໝົດລວມມີ 6 ຄົນ. 

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງແຂວງໃນການສະກັດກັ້ນກັບບັນຫາ
ການຄ້າມະນຸດ; ການເກັບກ�ຂໍ້ມູນຢູ່ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ການສຶກສາຂອງ 
ພົນລະເມືອງ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ແລະ ການດ�ເນີນຄະດີ.

ສ່ວນບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທ່ານເວົ້າວ່າຢູ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ສາມາດພົບເຫັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນບັນພະນັກງານຂັ້ນສູງ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ໄດ້ສົ່ງ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຂອງແຂວງ, ສະນັ້ນ ການຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ຕ�ຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ�ຫຼວດເສດຖະກິດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ເປັນໃນການ 
ກ�ຈັດກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. 

ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນເພັງ ສັນທະລາວອນ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ�ຫຼວດ ຜູ້ຊີ້ນ�ວຽກງານສືບສວນສອບສວນແຂວງອຸດົມໄຊ
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ທ່ານພັນໂທ ເພັດສອນ ອິນສຸພັນ
ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫົວພັນ

ທ່ານ ພັນໂທ ເພັດສອນ ອິນສຸພັນ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ຢາເສບຕິດ ແລະ 
ການລັກພາຕົວ ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນແຂວງ, ຍ້ອນສາເຫດມາຈາກທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ  

ຊາຍແດນທີ່ຕິດຈອດກັນລະຫວ່າງປະເທດ. 

ທ່ານອະທິບາຍວ່າ ການຄ້າມະນຸດກວມເອົາການ 
ແຕ່ງງານແອບແຝງ ແລະ ການຂົນຂວາຍ, ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ສຶກສາອົບ
ຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ 
ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າມະນຸດ. 

ທ່ານເວົ້າວ່າບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນບັນດາພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການສຶກສາ ແລະ  
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການເງິນຍັງເປັນບັນຫາ, ມີພຽງແຕ່ເງິນຈ�ນວນ 2 ລ້ານກີບ 
ທີ່ສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.   
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ຄຳ�ເຫັນຂອງ ທ່ານ ດຣ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ    
ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພາຍໃນແຂວງມີການຈັດຕັ້ງຄະນະຕ້ານອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ 
ໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບເມືອງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາໂຄງ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໂດຍຜ່ານ 
ການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນປີ 2017, ມີຄະດີຢາເສບຕິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
500 ຄະດີ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດ, ແຂວງສະຫັວນນະເຂດແມ່ນມີຊາຍແດນຕິດ
ກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງ 
ສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງຫຼາຍໜ່ວຍງານທັງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ 
ຮ່ວມກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ໃນນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີການຈັດຫາ ບ່ອນພັກອາໄສ 
ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ.

ສ່ວນບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເງິນຈ�ນວນ 6 ຕື້ກີບ ສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້ຈາກພະນັກງານລັດ 35 ຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ປີ 2017, ບໍ່ມີຄະດີທີ່
ກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນການ ແລະ ການກຽມພ້ອມ 
ໃນການປ້ອງກັນອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດ, ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າການລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນຖືເປັນອົງປະກອບສ�ຄັນໃນການສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກ�ເຫຼົ່ານີ້. 

ບາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ທາງແຂວງພວມພົບພໍ້ກວມເອົົາ ການໂກງບັດ ATM, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແປພາສາໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 
ຄົນບູນກາລີ, ຄວາມທ້າທາຍພາຍໃນເຄືອຄ່າຍການເຮັດວຽກຂອງອາຊຽນ, ການສ້າງທັກສະຂີດຄວາມສາມາດ, ການຮັບມືກັບຜູ້ກໍ່ການກະທ�ຜິດທີ່ມາ
ຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຄາຊິໂນ, ການແຕ່ງງານແອບແຝງ, ອາຊະຍາກ�ຄ້າສັດປ່າ ແລະ ຜູ້ເສບຢາ ແລະ ການດັດສ້າງພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດກັບຄືນສູ່ສັງ
ຄົມ. ທ່ານເວົ້າວ່າປະຊາຊົນໃນແຂວງຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ. ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຜົນເຮັດ 
ໃຫ້ເກີດມີການສວຍໃຊ້ໂອກາດຂອງຄວາມທຸກຈົນນີ້ ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮວ່ມໃນອາຊະຍາກ�. ຂົງເຂດຫັຼກສ�ລັບການພັດທະນາແມ່ນຄວາມ 
ສ�ພັນກັບປະທດໃກ້ຄຽງ ເພາະແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນທາງຜ່ານ, ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິຊາການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ. 
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ຄຳ�ເຫັນໂດຍ ທ່ານ ສຈ.ປອ ທອງເຄນ ບຸນມານ 
ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ສຈ ປອ. ທອງເຄນ ກ່າວວ່າໃນປີ 2017 ທາງແຂວງວຽງຈັນໄດ້ເອົົາໃຈໃສ່ດ້ານວຽກງານການສຶກ
ສາ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຫຼາຍໆໝູ່ບ້ານເປັນໝູ່ບ້ານທີ່
ປອດຢາເສບຕິດ ແລະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະເຫີຼມສະຫຼອງສະຖານະໝູ່ບ້ານ
ປອດຢາເສບຕິດອີກດ້ວຍ. 

ທາງດ້ານການສຶກສາ, ທ່ານກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຄອບຄົວຈະຕ້ອງສຶກສາອົບຮົມຄົນໃນຄອບຄົວ. ນາຍ
ບ້ານຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ�ຄັນແກ່ຄວາມ 
ປອດໄພພາຍໃນບ້ານ, ຕົວແທນຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. 

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຫຼວດ ແລະ ໄອຍະການ ຄວນເຮດັວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນ. ມີຫຼາຍ
ຕົວຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຈ�ເລີຍພະຍາຍາມຫຸຼດໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍພະຍາຍາມ
ເຈັບປ່ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີບັນຫາຂັ້ນຕອນທີ່ຊັກຊ້າ ເນື່ອງຈາກການລໍຖ້າຜົນຂອງ 
ການວເິຄາະຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້. ຜູ້ກໍ່ການກະທ�ຜິດສ່ວນຫຼາຍນ�ໃຊ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານອາຍາ, ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍ, ເພື່ອອ�ນວຍຄວາມສະດວກແກ່ພວກເຂົາໃນການກໍ່ອາ 
ຊະຍາກ�.

ທາງແຂວງມີຄວາມຈ�ເປັນໃນການສ້າງສູນດັດສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າ
ມະນຸດ ເພາະຄອບຄົວບໍ່ສາມາດໃຫ້ທຶນແກ່ການດັດສ້າງ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຕົວຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ
ເຂົ້າຄ້າຍຄຸມຂັງແທນ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ພວກເຂົາສາມາດຢູ່ໄດ້. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຈຶ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ສ�ຄັນ ແລະ ຈ�ເປັນ ໃນການສະກັດກັ້ນ 
ອາຊະຍາກ�.
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ທ່ານ ບົວທອງ ຄຳູນຍອດປັນຍາ 
ຮອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ

ທ່ານ ບົວທອງ ຄູນຍອດປັນຍາ ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ�ຄັນຂອງການນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ
ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ພາຍໃນແຂວງ ສ�ລັບບັນດາຄະດີທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານເວົ້າວ່າ 
ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ໄດ້ມີຕົ້ນກ�ເນີດຢູ່ລາວ. 
ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດແມ່ນມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເຄີຍ
ເຮັດວຽກຕິດຕາມຄະດີກ່ຽວກັບເຄືອຄ່າຍຢາເສບຕິດ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ສາມາດ 
ຈັບຕົວຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ໄດ້. ສ�ລັບແຂວງສາລະວັນແມ່ນເປັນທາງຜ່ານ ເພາະມີຊາຍ 
ແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ບັນດາຜູ້ນ�ພາຍໃນແຂວງຕ່າງກໍເຫັນ 

ດີພ້ອມກັນວ່າ ຈະຕ້ອງເບິ່ງບັນຫາໂດຍເບິ່ງທີ່ປະເທດທີ່ເປັນຕົ້ນທາງວ່າແມ່ນ
ປະເທດໃດ, ບໍ່ຄວນໂຍນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ປະເທດປາຍທາງ. 
ທ່ານສົມທຽບວ່າ: “ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍປະພຶດຕົວບໍ່ດີ ກໍຕ້ອງເບິ່ງພໍ່ແມ່.” 

ການປະກອບຄຳ�ເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
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ທ່ານ ປອ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ 
ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ. ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ, 
ຄະນະຕ້ານອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເກັບກ�ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດອາ
ຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ ແລະ ສຶກສາເຖິງແຫ່ຼງທີ່ມາຂອງປະເພດຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວ 
ເພື່ອທ�ລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເພດຢາເສບຕິດຊະນິດໃໝ່ທີ່ພົບເຫັນໃນແຂວງປະຈບັຸນ
ແມ່ນ ເຮໂລອິນ ແລະ ຢາອີ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນຕົວເລກການຂາຍທີ່ແຜ່ຫຼາຍ. ສະຖານ
ທີ່ທີ່ພົບເຫັນການຂາຍຢາເສບຕິດຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບັນເທີງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,  
ມີພຽງບາງກໍລະນີທີ່ສາມາດຈັບຕົວໄດ້.   

ທ່ານ ຈິນຕະໄມ ວິໄລຫົງ  
ຮອງຫົວໜ້າສ�ນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO)

ການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 
ເປັນບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຄວບຄູ່ກັບການກະທ�ຜິດຕົ້ນ. ໃນກົດໝາຍ, ຫຼາຍກວ່າ 29 ການກະ
ທ�ຜິດທາງອາຍາທີ່ຖືວ່າເປັນການກະທ�ຜິດຕົ້ນ. ຖ້າຫາກອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ ແລະ 
ການກະທ�ຜິດຕົ້ນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ນັ້ນກໍ່ສະແດງວ່າຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕ້ານກັບ
ການຟອກເງິນກໍຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບການຮ່ວມມືລະ
ຫ່ວາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນການດ�ເນີນຄະດີຕ້ານ
ການຟອກເງິນ. ປະຈຸບັນ, ຢູ່ ສປປ ລາວ ພົບໜຶ່ງຄະດີທີ່ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ 
ເຊິ່ງເປັນຄະດີການສໍ້ໂກງ. ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດເປັນບັນຫາທີ່ແຜ່ລາມໄປຫຼາຍຂົງເຂດ 
ໂດຍສະເພາະເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫືຼ ອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນ 
ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າ. ສະນັ້ນ, ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຕ້ານກັບອາຊະຍາກ�ການຟອກເງິນ, ຈະຕ້ອງມີການຮ່ວມ
ມືກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ນອກນັ້ນ, ການເຜີຍແຜ່ກໍເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ສາໍຄັນແກ່ການຕ້ານກັບບັນຫາການ
ຟອກເງິນ. 
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ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ 
ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ

ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸດແຫ່ງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງ. ໃນ 3 ມື້ ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮາົສາມາດເຫັນໄດ້ແລ້ວວ່າ 
ອາຊະຍາກ�ຂ້າມຊາດແບບມີການຈັດຕັ້ງ ມີຄວາມສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະກອບ 
ມີຫຼາຍການກະທ�ຜິດທາງອາຍາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ການຄ້າມະນຸດ, ການລັກລອບພາຄົນ 
ເຂົ້າເມືອງ, ການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໄວໜຸມ່ ແລະ ຄອບຄົວ; 
ການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ການຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ; ການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ
ຕໍ່ມໍລະດົກຂອງຊາດ; ຢາເສບຕິດ ແລະ ສານຕັ້ງຕົ້ນ, ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນຮູ້ນຫັຼງ 
ແລະ ຄອບຄົວ; ການຟອກເງິນ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ 
ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ. 

ກຸ່ມອາຊະຍາກ�ແບບມີການຈັດຕັ້ງຊອກຫາບ່ອນລົບລີ້ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອຄວາມສະດວກ 
ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກ�. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມສ�ຄັນທີ່ ສປປ ລາວ ຈະປະກາດໃຊ້ ປະມວນ
ກົດໝາຍອາຍາສະບັບໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ລັດຖະບານລາວກໍ 

ໄດ້ອອກກົດໝາຍໄອຍະການສະບັບໃໝ່. ສປປ ລາວ ມີແຜນປະຕິບັດການທີ່ສົມບູນໃນການສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ. ໃນນີ້, ສປປ ລາວ ກໍເປັນພາຄີຂອງ
ສົນທິສັນຍາສາກົນຫຼາຍສະບັບ, ເຊັ່ນ  TOC, CITES, UNCAC ແລະ ອື່ນໆ. ໃນບັນດາເອກະສານທີ່ສ�ຄັນເຫຼົ່ານີ້, ຍັງມີຈດຸໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາ
ໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ ກໍຄື: ການປ້ອງກັນ. ການປ້ອງກັນແມ່ນມີຄວາມສ�ຄັນໃນການສະກັດກັ້ນບັນດາອາຊະຍາກ�ເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມຍຸຕິທ�ທາງອາຍາ 
ແນ່ນອນວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສ�ຄັນ, ແຕ່ການປ້ອງກັນນອນຢູ່ໃນອົງປະກອບດັ່ງກ່າວ, ແລະ ທາງສະຖາບັນ ILSTA ຫັວງວ່າ 
ໃນຕໍ່ໜາ້ຈະຮັບມືກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານການຈັດເຝິກອົບຮົມ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນີ້ ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ 
ຂອງຢາເສບຕິດໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ.

ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ ຮັບປາກວ່າທາງສະຖາບັນຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ແລະ 
ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, ຜູ້ບັນຍາຍ, ແລະ ຜູ້ຈັດງານ, ໂດຍສະເພາະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊ�ບວກ, 
ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ  ແລະ ອາຊະຍາກ�,  ສະຖາບັນຊ່ວຍເ ຫືຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ, 
ກະຊວງການເງິນປະເທດລຸກຊ�ບວກ ແລະ ລັດຖະບານການາດາ. 

ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ:
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ປະທານກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານ ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜນູທຸກພາກສ່ວນ, ຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. 
ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການແລກປ່ຽນ 
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
ທ່ານຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ, ທ່ານຫວັງວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈະນ�ເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກກອງ 
ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນບັນດາແຂວງ. 

ສຸດທ້າຍ, ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວຂອບໃຈອີກຄັ້ງຕໍ່ຜູ້ທີ່ກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ  
ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ອ່ານຄ�ເຫັນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມປະຈ�ປີ 2018 ທີ່ມີເນື້ອໃນ 
ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 

ຄ�ເຫັນ:

• ຮັບເອົາບັນດາຄ�ແນະນ�ຈາກກອງປະຊຸມ ໃນປີ 2016 ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈ�ປີໃນຕໍ່ໜ້າ
• ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ໃນການຊີ້ນ�ກອງປະຊຸມ ເພື່ອອ�ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການປະສານງານ
• ສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ/ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ
• ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກ�ຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງປະເມີນກ່ຽວກັບບັນຫາ ອາຊະຍາກ�ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ
• ເຜີຍແພ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຟອກເງິນ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ ລວມທັງບັນດາຄວາມສ່ຽງພື້ນຖານທີ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ 
• ບັນດາພະນັກງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫັຼກ ໃນທຸກແຂວງ ຄວນນ�ເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄປນ�ໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ
• ຕ້ອງມີການປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕ້ານກັບອາຊະຍາກ�ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ 

ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
• ສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນອັນສ�ຄັນ ແລະ ບົດຮຽນ ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມ ພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
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 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບ, ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກ�ການທົດສອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ນ�ສະເໜີໃນກອງປະ
ຊຸມ, ເຊັ່ນ: ອາຊະຍາກ�ຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການລັກລອບນ�ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ອາຊະຍາກ�ຄ້າສັດປ່າ, ອາຊະຍາກ�ເອເລັກໂທນິກ, ການຟອກເງິນ 
ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ຄະແນນ 13/16 ໄດ້ແກ່ ທ່ານ. ທອງໃບ ລໍວັນໄຊ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງບໍລິຄ�ໄຊ ແລະ ທ່ານ 
ໄລລາທອງ ຄັນທິວາລັດ, ປະທານສານແຂວງບໍລິຄ�ໄຊ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທັງສອງທ່ານ. ຮບູພາບທີ່ຢູ່ຂ້າງນີ້ ທາງເບື້ອງຊ້າຍແມ່ນ ທ່ານ ທອງໃບ 
ລໍວັນໄຊ ພວມຮັບເອົາຂັນລາງວັນຈາກ ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລາສານ ແລະ ທ່ານ ລີຊາດ ຟີລິບປາກ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ.   

ຜູ້ຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບ
ທ່ານ ທອງໃບ ລໍວັນໄຊ (ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການຕ�ຫຼວດແຂວງບໍລິຄຳ�ໄຊ) ແລະ ທ່ານ ໄລລາທອງ ຂັນທິຍາລາດ 
(ປະທານສານແຂວງບໍລິຄຳ�ໄຊ)
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ການນ�ຈາກບັນດາແຂວງ :
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ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ :
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ຮູບພາບຂອງກອງປະຊຸມ
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ລະວງັ, ທາ່ນອາດກ ່ການກະທ  າຜິດທາງອາຍາ!

ພວກເຂົາອາດຄອບຄອງເງນິທ ່ ມາຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້
1.
ຟອກເງນິ ລວມທງັ
ຜິດຕ ົົ້ນ ມ  ຄ ື
ທ  າຮົ້າຍຮາ່ງກາຍ
ຊບັທ ່ ຜິດກດົໝາຍ
ການໃຊົ້ເຊັກ 
ລະເມ  ດຊບັສນິທາງປນັຍາ
ການຄົ້າໂສເພນ  ຜ ໃ່ຫຍ ່
ຄນົເຂົົ້າປະເທດ
ລະເບ ດ
ການຮົ້າຍ ລວມທງັການສະໜອງທຶນໃຫົ້ແກກ່ານກ ່ການຮົ້າຍ
ສິ່ ງແວດລົ້ອມ
ຕະຫຼາດ
ຂ ເ່ອົາຊບັ

2. 
ການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ
ລວມທງັຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນ
ມາດຕາ
ອງທຶນ ໃຫົ້ແກກ່ານກ ່ການຮົ້າຍ

ມາດຕາ 2 ການຟອກເງນິ
ການຟອກເງນິ ແມນ່ ການປ່ຽນຮ ບ, ນ  າໃຊົ້, ເຄື່ ອນຍົ້າຍ, ແລກປ່ຽນ, ໄດົ້ມາ, ຄອບຄອງ, ໂອນກ  າມະສດິທ ່ ແທົ້ຈງິ ຂອງເງນິ ຫືຼ ຊບັ
ສນິອື່ ນ ທ ່  ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັົ້ງ ໂດຍທ ່ ຮ ົ້, ໄດົ້ຮ ົ້ ຫືຼ ສງົໄສວາ່ ເງນິ ຫືຼ ຊບັສນິນ ັົ້ນ ມາຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ ເພ່ືອ
ປກົປິດ ຫືຼ ຊຸກເຊື່ ອງ ຄນຸລກັສະນະ, ທ ່ ມາຂອງເງນິ, ທ ່ ຕ ັ ົ້ງ ຂອງຊບັສນິ ເພ່ືອເຮັດໃຫົ້ເງນິ ຫືຼ ຊບັສນິດ ັງ່ກາ່ວ ືກືຕົ້ອງຕາມກດົໝາຍ.

ພວກເຂົາອາດຄອບຄອງເງນິທ ່ ມາຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ!
1. ການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ ໝາຍເືງິ ການກະທ  າຜິດທາງອາຍາ ທງັໝດົ ເຊິ່ ງເປັນຕ ົົ້ນເຫດຂອງການຟອກເງນິ ລວມທງັການ
ກະທ  າຜິດນອກດນິແດນ ສປປ ລາວ ທ ່ ກ ່ໃຫົ້ເກ ດມ  ຜນົຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ ມ  ຄ ືການສ ົ້ໂກງຊບັ; ການປຸົ້ນຊບັ ຫືຼ ການ
ລກັຊບັ; ການຄາດຕະກ  າ ແລະ ການທ  າຮົ້າຍຮາ່ງກາຍ; ການລກັພາຕວົ, ການກກັຂງັ ແລະ ການຈບັເປັນຕວົປະກນັ; 
ການຊືົ້-ຂາຍຊບັທ ່ ຜິດກດົໝາຍ; ການປອມແປງເງນິ ຫືຼ ການໃຊົ້ເງນິປອມ ລວມທງັການປອມແປງເຊັກ, ການໃຊົ້ເຊັກ ຫືຼ 
ພນັທະບດັປອມ; ການປອມແປງເອກະສານ ຫືຼ ການໃຊົ້ເອກະສານປອມ; ການລະເມ  ດຊບັສນິທາງປນັຍາ; ການສ ົ້ລາດບງັ
ຫຼວງ ລວມທງັການຮບັສນິບນົ ແລະ ການໃຫົ້ສນິບນົ; ການຄົ້າໂສເພນ  ຜ ໃ່ຫຍ ່ແລະ ເດັກ; ການຄົ້າມະນດຸ, ການ
ຂນົຂວາຍສ ົ່ງຄນົອອກ ຫືຼ ການເອົາຄນົເຂົົ້າປະເທດ; ການຜະລິດ ແລະ ຄົ້າຂາຍ ຢາເສບຕດິ; ການຊືົ້-ຂາຍ ອາວດຸເສກິ 
ຫືຼ ວດັືລຸະເບ ດ; ການເຂົົ້າຮວ່ມໃນກຸມ່ອງົການອາຊະຍາກ  າ ແລະ ກຸມ່ຄນົທ ່ ເກບັຄາ່ຄຸົ້ມຄອງ; ການກ ່ການຮົ້າຍ ລວມທງັ
ການສະໜອງທຶນໃຫົ້ແກກ່ານກ ່ການຮົ້າຍ; ອາຊະຍາກ  າທາງດົ້ານສິ່ ງແວດລົ້ອມ; ອາຊະຍາກ  າທາງດົ້ານອາກອນ; ການຊືົ້-
ຂາຍ ຂ ົ້ມ  ນພາຍໃນ ແລະ ການປັ່ນຕະຫຼາດ; ການລະເມ  ດລະບຽບການກຽ່ວກບັລະບອບພາສ , ອາກອນຂອງລດັ; ການ
ບງັຄບັ ນາບຂ ເ່ອົາຊບັ; ການເປັນໂຈນສະລດັ ແລະ ອື່ ນໆ;

2. ຜນົຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ ໝາຍເືງິ ເງນິ ຫືຼ ຊບັທ ່ ໄດົ້ມາໂດຍທາງກງົ ຫືຼ ທາງອົ້ອມ ຈາກການກະທ  າຜິດຕ ົົ້ນ, ຊບັສນິ
ທ ່ ໄດົ້ປ່ຽນຮ ບ ຫືຼ ປ່ຽນແປງທງັໝດົ ຫືຼ ບາງສວ່ນ ໄປເປັນຊບັສນິອື່ ນ ລວມທງັຜນົຕອບແທນຈາກການລງົທຶນ;
ມາດຕາ 8, ກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍການຕົ້ານ ສະກດັກ ັົ້ນ ການຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫົ້ແກກ່ານກ ່ການຮົ້າຍ
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