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ກອງປະຊຸມລະດǟບຊາດຄǣງທີ 4 ປະຈǓປີ 2020 ໄǬƹຖືກຈǟດຂǈນຢູ່ທǀ ຫໍປະຊຸມແǽ່ງຊາດ, ນະຄອນǋວງວຽງຈǟນ ແǺະ ສືບຕƽ
ດƹວຍກອງປະຊມຸລະດǟບພາກ ເǪƿງໄǬƹຖືກຈǟດຂǈນສǓລǟບບǟນດາແǦວງພາກເȀືອ, ພາກກາງ ແǺະ ພາກໃǭƹ.

ກອງປະຊຸມລະດǟບຊາດ ເǲັນການເǲີດເǻທີໃǽƹແǥ່ອǠງການຕຸລາການ ແǺະ ໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄǬƹ
ມີໂǾກາດແǺກປ່ຽນບǠດຮຽນ ແǺະ ເǼີມສƹາງຄວາມຮູƹຄວາມສາມາດ ເǵǂອສƹາງຄວາມເǦǅມແǦງໃǰການປະສານງານລະǞ່າງ
ໜວ່ຍງານໃǰຂອບເǦດທǢວປະເǯດ ພƹອມທǟງຮວ່ມມືກǟນຢ່າງກວƹາງຂວາງໃǰການຄǤນຄວƹາກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ
ແǺະ ປƹອງກǟນອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ.

ຈຸດປະສົງǋǟກຂອງກອງປະຊຸມແǷ່ນ:
• ເǵǂອເǼີມສƹາງ ຄວາມຮǟບ ຮູƹກ່ຽວກǟບ ຂǄກǓນǠດກǠດໝາຍທǟງພາຍໃǰປະເǯດ ແǺະ ສາກǠນກ່ຽວກǟບອາຊະຍາກǓທǀມີ

ການຈǟດຕǣງໂǬຍເǰǅນໜǟກ ການຟອກເ ິນ, ການຄ້າມະນຸດ, ັກຖານໃ ການດ ເ ີນຄະດີອາຍາ ແǺະ ການຮ່ວມມື
ສາກົນທາງດ້ານອາຍາ;

• ເພອສງເ ີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕງປະຕິບັດທ�ດີ ໃǰການຕƹານ ແǺະ ສະກǟດກǣນອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ;
• ເǵǂອສະໜອງ ແǺະ ສະໜǟບສະໜູນເǻທີສǓລǟບ ການຮ່ວມມື ລະǞ່າງບǟນດາໜ່ວຍງານທǀສǓຄǟນໃǰວຽກງານຕຸລາການ

ແǺະ ການບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍເǵǂອການຕƹານ ແǺະ ສະກǟດກǣນອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ.

ກອງປະຊຸມລະດǟບຊາດກ່ຽວກǟບການສ້າງຄວາມເǦǅມແǦງໃǰການຕ້ານອາຊະຍາກǓຂ້າມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ
ໂǬຍເǰǅນໜǟກໃǼ່ ບǟນຫາການຟອກເǨິນ, ການຄາ້ມະນຸດ, ǋǟກຖານໃǰການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ

ແǺະ ການຮ່ວມມືສາກົນທາງດ້ານອາຍາ.
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ແຜນທǀປະເǯດລາວ

ຕົວເǷືອງ ແǦວງ
ຜǤງສາລີ ຜǤງສາລີ
ອຸດǠມໄǪ ອຸດǠມໄǪ
ǋວງນǕທາ ǋວງນǕທາ
ຫƹວຍຊາຍ ບƽແǥƹວ
ໄǪຍະບູລີ ໄǪຍະບູລີ
ǋວງພະບາງ ǋວງພະບາງ
ຊǓເȀືອ ຫǠວພǟນ
ໂǵນສະǞǟນ ຊຽງຂວາງ
ໂǵນໂǿງ ວຽງຈǟນ
ປາກຊǟນ ບໍລິຄǓໄǪ
ທ່າແǦກ ຄǓມ່ວນ
ສະǞǟນນະເǦດ ສະǞǟນນະເǦດ
ສາລະວǟນ ສາລະວǟນ
ປາກເǪ ຈǓປາສǟກ
ອǟດຕະປື ອǟດຕະປື
ເǪກອງ ເǪກອງ
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ກອງປະຊມຸລະດǟບພາກ ຄǣງທີ I ສǓລǟບບǟນດາແǦວງພາກເȀືອ
ທǀ ແǦວງǋວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທີ I ສǓລǟບປີ 2020 ໄǬƹຖືກຈǟດຂǈນທǀ ນະຄອນǋວງພະບາງ, ແǦວງǋວງພະບາງ ໃǰລະǞ່າງວǟນທີ
28 – 30 ກໍລະກǠດ 2020. ບǟນດາໄǾຍະການ, ເǩǊາໜƹາທǀຕǓǋວດ ແǺະ ຜູƹພິພາກສາຈາກທǟງໝǠດ 7 ແǦວງພາກເȀືອໄǬƹເǦǊາ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃǰນǣນປະກອບມີ: ແǦວງǋວງພະບາງ, ຜǤງສາລີ, ຫǠວພǟນ, ǋວງນǕທາ, ບƽແǥƹວ, ໄǪຍະບູລີ ແǺະ ອຸດǠມໄǪ.
ພາຍໃǰກອງປະຊຸມດǡງກາ່ວ, ບǟນດາຊ່ຽວຊານໄǬƹນǓສະເȀີກ່ຽວກǟບອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ, ເǭັກນິກໃǰການ
ສືບສວນ-ສອບສວນ, ການເǥັບກǓǋǟກຖານໃǰຄະດອີາຍາ ແǺະ ການຮວ່ມມືສາກǠນທາງດƹານອາຍາ.
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ການກ່າວຄǓໂǾວາດ

ພະນະທ່ານ ຄǓສານ ສຸວົງ
ຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດແǽ່ງ ສປປ ລາວ

ການຄƹາມະນດຸ, ການຄƹາຂາຍຢາເǼບຕິດ ແǺະ ການຟອກເǨິນ ເǲັນ
ສƿງທƹາທາຍທǀສຸດໃǰສǟງຄǠມ ເǪƿງບƽສະເǵາະແǭ່ຢູ່ໃǰປະເǯດໃǬ
ປະເǯດໜǁງ ເǯǃານǣນ ແǭ່ຍǟງເ ǥີດຂǈນຢູ່ໃǰທǢວພາກພǉນ . ໂǬຍ
ສະເǵາະຢ່າງຍƿງ ໃǰຍກຸແǽ່ງໂǺກາພວິǟດທǀມີການຂະǙາຍຕǠວທາງ
ດƹານເǼດຖະກດິ ແǺະ ການລǠງທຶນ, ກຸ່ມອາຊະຍາກອນ ໄǬƹມີການ
ຜǟນຂະǙາຍກາຍເǲັນລǟກສະນະແǱບເǧືອຂ່າຍແǺະ ອາຊະຍາກǓທǀ
ມີການຈǟດຕǣງບƽແ Ƿ່ນບǟນຫາໃȁ່ສǓລǟບ ສປປ ລາວ ອີກຕƽໄǲ .
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສດຸ ຍǟງສືບຕƽຄǤນຄວƹາ ແǺະ ປǟບປຸງ
ນິຕິກǓຕ່າງໆ ເǲັນຕǤນແǷ່ນບǟນດາຄǓແǰະນǓກ່ຽວກǟບການປະຕິບǟດ

ວຽກງານການຕƹານອາຊະຍາກǓປະເǵດຕ່າງໆ ເǵǂອໃǽƹການປະຕິບǟດວຽກງານດǡງກາ່ວເǲັນເǾກະພາບກǟນໃǰຂອບເǦດທǢວ
ປະເǯດ ໂǬຍຖືສǓຄǟນການຮ່ວມມືກǟບອǠງການຈǟດຕǣງລǟດທǀກ່ຽວຂƹອງ ເǵǂອຕƹານກǟບອາຊະຍາກǓຢ່າງມີປະສິດທິຜǠນ . ດǡງນǣນ
ບǟນດາໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍທǀສǓຄǟນ ຈະຕƹອງສືບຕƽປະຕິບǟດໜƹາທǀໂǬຍສອດຄ່ອງກǟບກǠດໝາຍ ແǺະ ລະບຽບການເȂǃາ
ນǇຢ່າງເǦǅມງວດ.

ທາ່ນ ຣີຊາດ ຟີລບິປາດ
ປະທານສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

ການແǳ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂǧວິດ-19 ໄǬƹສƹາງຜǠນກະທǠບອǟນໃȄ່ǋວງຕƽສǟງຄǠມ ແǺະ
ປະຊາຊǠນສ່ວນໃȄ່ພǠບກǟບຄວາມǙຸƹງຍາກໃǰການດǓລǠງຊີວິດເǪƿງອາດເǿັດໃǽƹເǦົາເǩǊາ
ຫǟນໄǲຊອກຫາໂǾກາດວຽກເǿັດງານທǓແǱບຜິດກǠດໝາຍ ແǺະ ນǇ້ອາດກາຍເǲັນ
ທ່າແǿງໃǽƹແǥ່ ກຸ່ມອາຊະຍາກອນທǀມີການຈǟດຕǣງໃǰການຂະǙາຍກິດຈະກǓອາຊະຍາ
ກǓຕ່າງໆ ບƽວ່າຈະເǲັນການຄƹາມະນຸດ, ການຄƹາຂາຍຢາເǼບຕິດ, ການຟອກເǨິນ ແǺະ
ອǂນໆ.
ໃǰປະຈຸບǟນ ກຸ່ມອາຊະຍາກອນໄǬƹມີການປǟບຕǠວເǦǊາກǟບສະພາບການທǀປ່ຽນແǲງໄǲ
ໂǬຍມີລǟກສະນະຂƹາມຊາດ ແǺະ ທǟນສະໄȁຂǈນກວ່າເǥǃາ ເǪƿງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕƽບǟນດາ
ປະເǯດທǀກǓລǟງພǟດທະນາ. ດǡງນǣນ, ການຮ່ວມມືເǪƿງກǟນ ແǺະ ກǟນທາງດƹານກǠດໝາຍຈǁງ
ມີຄວາມສǓຄǟນໃǰການຕƹານ ແǺະ ສະກǟດກǣນອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດເȂǃານǇ ເǪƿງເǲັນ
ບǟນຫາທǀສǓຄǟນຢູ່ໃǰພາກພǉນອາຊຽນ.
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ຫົວຂǄການນǓສະເȀີ

ທາ່ນ ຈອນ ຄອນນລີໍ
ຜູƹອǓນວຍການສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ປະເǵດຂອງອາຊະຍາກǓ ແǺະ ອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ”

ອາຊະຍາກǓແǷ່ນພຶດຕິກǓທǀຜິດກǠດໝາຍ ເǪƿງສາມາດຖືກລǠງໂǯດໂǬຍລǟດ ǋື ເǩǊາໜƹາທǀ
ທǀມີສິດອǓນາດ. ອາຊະຍາກǓຖືກຈǟດແǱ່ງອອກເǲັນປະເǵດຕ່າງໆ ເǲັນຕǤນ ອາຊະຍາກǓທǀ
ໃǪƹຄວາມຮຸນແǿງ, ອາຊະຍາກǓທາງດƹານຊǟບສິນ, ອາຊະຍາກǓທǀຕິດພǟນກǟບສƿງເǼບຕິດ
ແǺະ ອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ. ໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍເǥັບກǓສະຖິຕິປະຈǓປີ
ຂອງອາຊະຍາກǓຕາມປະເǵດຕ່າງໆ. ການວິເǧາະກະແǼຂອງອາຊະຍາກǓສາມາດຊວ່ຍໃǰ
ການກǓນǠດນະໂǫບາຍການປƹອງກǟນອາຊະຍາກǓ. ປະມວນກǠດໝາຍອາຍາຂອງ ສປປ ລາວ
ສະບǟບປີ 2017 ໄǬƹຈǟດແǱ່ງປະເǵດຂອງອາຊະຍາກǓຢູ່ໃǰໝວດສະເǵາະເǪƾນ ການຄƹາຂາຍ
ສƿງເǼບຕິດ, ການສǄລາດບǟງǋວງ, ອາຊະຍາກǓທາງດƹານເǼດຖະກິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓທາງ
ດƹານຊǟບສິນ.

ທາ່ນ ນາງ ອາລີນາ ທີມູສ໌
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ທີມູສ໌ ໄǬƹນǓສະເȀີພາບລວມຂອງອາຊະຍາກǓທາງດƹານ
ສƿງແǻດລƹອມ, ລະບǠບຄອມພິວເǭີ, ການຄƹາມະນດຸ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ
ຄໍເǼǉອຂາວ. ສປປ ລາວ ເǲັນເǼǅນທາງຜ່ານສǓລǟບກຸ່ມອາຊະຍາກອນ
ໃǰການຂǠນສǢງ ແǺະ ຄƹາຂາຍສǟດປ່າທǀໃǥƹຈະສູນພǟນໄǲຍǟງປະເǯດ
ປາຍທາງເǪƾນ: Ǟຽດນາມ ແǺະ ສປ ຈີນ. ການຂຸດຄǤນປ່າໄǷƹທǀຜິດ
ກǠດໝາຍ ກໍເǲັນອີກບǟນຫາໜǁງທǀຈǓເǲັນຕƹອງມີກǠດໝາຍຄຸƹມຄອງທǀ
ຮǟດກຸມ. ການຮວ່ມມືສາກǠນລະǞ່າງເǩǊາໜƹາທǀ ແǺະ ອǠງການຈǟດຕǣງ
ຕ່າງໆທǀກ່ຽວຂƹອງໃǰວຽກງານຕƹານ ແǺະ ສະກǟດກǣນອາຊະຍາກǓເȂǃານǇ
ຈǁງມີຄວາມສǓຄǟນǋາຍທǀສຸດ.

ທາ່ນ ຖາວອນ ແǥ້ວພິລາ
ຫǠວໜƹາພະແǰກສອບສວນຄະດີ, ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ
“ວຽກງານຕƹານການຄƹາມະນຸດໃǰ ສປປ ລາວ”
ສາເǽດǋǟກຂອງການຕǠກເǲັນເȄǂອຂອງການຄƹາມະນຸດ ແǷ່ນບǟນຫາ
ທາງດƹານຖານະຄອບຄǠວ ແǺະ ລະດǟບການສຶກສາຕǔ ເǪƿງເǿັດໃǽƹບƽມີ
ຄວາມເǦǊາໃǩໃǰບǟນຫາການຄƹາມະນຸດ ເເǺະ ຂາດສມືີເເǿງງານ.
ພǟກ ເເǺະ ລǟດຖະບານ ໄǬƹວາງນະໂǫບາຍການປǠກປƹອງຈາກການຕǠກ
ເǲັນເȄǂອຂອງການຄƹາມະນຸດ ເເǰໃǼ່ເເǷ່ຍິງ ເເǺະ ເǬັກນƹອຍ
ເǲັນຕǤນຕໍ ໂǬຍການສƹາງໜວ່ຍງານປຶກສາຫາລືດƹານການຄƹາມະນຸດ
ຂǈນໃǰປີ 2005, ເເǳນງǠບປະມານສະເǵາະວຽກງານຕƹານການຄƹາ
ມະນຸດ, ເເǳນງານໃǰ 5 ປີຕƽໜƹາ ແǺະ ບǟນດາຂະເເȀງການຮǟບຜິດ
ຊອບທǀກຽ່ວຂƹອງເǪƾນ: ກǠມຕǓǋວດສະກǟດກǣນ ເເǺະ ຕƹານການຄƹາມະນຸດ. ທາ່ນ ຖາວອນ ໄǬƹກ່າວເǰǅນເǮິງຄວາມສǓຄǟນຂອງ
ການຮ່ວມມືສາກǠນໃǰການປະຕິບǟດວຽກງານຕƹານການຄƹາມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
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ທາ່ນ ວິລະສິດ ສິງກາວົງໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນພາກກາງ
“ຄǓແǰະນǓຮ່ວມກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີ, ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດ ແǺະ ຄວາມພະຍາຍາມກƽການກະທǓ
ຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ”
ຄ ແ ະນ ຮ່ວມກ່ຽວກບການ� ເ ີນຄະ�ີອາຍາ, ຂນຕອນກະກຽມ
ໃຫ້ແ ່ການກະ ຜິ� ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກການກະ ຜິ�ໃ
ສະຖານການຄ້າມະນຸ�ວາງອອກໂǬຍອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ
ສານປະຊາຊǠນ ແǺະ ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ ແǷ່ນມີ
ຈຸດປະສǠງເǵǂອຮǟບປະກǟນການປະຕິບǟດວຽກງານຕǠວຈິງທǀເǲັນເǾກະ
ພາບກǟນ. ການຄƹາມະນຸດເǲັນການກະທǓຜິດທǀຈǓເǲັນຕƹອງໄǩƹແǫກ
ອອກຈາກກໍລະນີຄະດີອາຍາທǢວໄǲ ດƹວຍການກǓນǠດອǠງປະກອບ
ສະເǵາະຂອງມǟນ. ຕǠວຢ່າງການກະກຽມ ແǺະ ຄວາມພະຍາຍາມໃǰ
ການກະທǓຜິດໃǰແǭ່ລະຮູບແǱບໄǬƹຖືກຍǠກຂǈນມາປະກອບຄǓ
ອະທິບາຍເǵǂອເǼີມສƹາງຄວາມເǦǊາໃǩຢ່າງເǺິກເǪƿງກ່ຽວກǟບຄǓແǰະນǓສະບǟບນǇ.

ທາ່ນ ນາງ ເǵີຣີນ ຊມີອນ
ເǩǊາໜƹາທǀປະສານງານ, ມະຫາວິທະຍາໄǺລຸກຊǓບວກ ແǺະ ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

“ຄວາມສǓຄǟນຂອງǋǟກຖານໃǰການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ”
ǋǟກຖານມີຄວາມສǓຄǟນໃǰການດǓເǰີນທຸກໆຄະດີອາຍາ ແǺະ ຈະຕƹອງຖືກເǥັບຮǟກສາ
ແǺະ ນǓໃǪƹຢ່າງຖືກຕƹອງໃǰແǭ່ລະຂǣນຕອນຂອງການດǓເǰີນຄະດີ ນǟບຕǣງແǭ່ການ
ສືບສວນ-ສອບສວນໄǲຈǠນເǮິງການພິຈາລະນາຕǟດສິນຄະດີໃǰສານ. ເǩǊາໜƹາທǀຕǓǋວດ,
ເǩǊາໜƹາທǀສືບສວນ-ສອບສວນ, ໄǾຍະການແǺະຜູƹພິພາກສາ ມີບǠດບາດທǀສǓຄǟນໃǰການ
ກວດກາ, ຊǡງຊາຕີລາຄາǋǟກຖານ. ມາດຕາ 36 ຂອງ ກǠດໝາຍວ່າດƹວຍການດǓເǰີນຄະດີ
ອາຍາຂອງສປປລາວໄǬƹກǓນǠດລະບຽບການສǓລǟບການເǥັບກǓແǺະພສູິດǋǟກຖານທǀ
ຖືກຕƹອງ. ການສǟນນິຖານຜູƹຖືກຫາວ່າເǲັນຜູƹບໍລິສຸດ ເǲັນǋǟກການພǉນຖານໃǰການ
ດǓເǰີນຄະດີອາຍາ.

ທາ່ນ ສຸພາສດິ ລໍວǟນໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາກǠມກວດກາຄະດີອາຍາ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສງູສຸດ
“ǋǟກຖານໃǰຄະດີອາຍາ”
ການນǓສະເȀີກ່ຽວກǟບǋǟກຖານໃǰຄະດີອາຍານǇແǷ່ນເǰǅນໃǼ່ການ
ປະກອບǋǟກຖານທǀຖືກຕƹອງ ເǪƿງຈະຕƹອງສາມາດຢǣງຢືນແǺະ ພິສູດ
ຄວາມຈິງຂອງເǽດການໄǬƹ.ǋǟກຖານມີຄວາມສǓຄǟນໃǰການພິສູດ
ການກະທǓຜິດທາງອາຍາໂǬຍສະເǵາະǋǟກຖານຜູກມǟດແǺະǋǟກ
ຖານແǥƹມǟດ ເǪƿງເǲັນພǉນຖານໃǽƹແǥ່ການພິຈາລະນາຕǟດສິນຄະດີ,
ການເǵǀມໂǯດ ǋື ການǋǌດຜ່ອນໂǯດ. ການນǓສະເȀີນǇຍǟງກວມ
ເǾົາອǠງປະກອບຂອງອາຊະຍາກǓ, ປະເǵດǋǟກຖານ ພƹອມທǟງວທິີ
ການກວດກາ,ຊǡງຊາຕີລາຄາǋǟກຖານໂǬຍອǠງການທǀມີສິດກວດກາ
ໄǬƹແǥ່ ອǠງການສບືສວນ-ສອບສວນ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ແǺະ ສານປະຊາຊǠນ ເǲັນຕǤນ.
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ທາ່ນ ຄີດ ຟາຄູຮາຊǟນ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການຟອກເǨິນ ແǺະ ການກະທǓຜິດຕǤນ”
ມາດຕາ 130 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາ ປີ 2017 ແǺະ
ມາດຕາ 8 ຂອງກǠດໝາຍວາ່ດƹວຍການຕƹານ, ສະກǟດກǣນການຟອກ
ເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍ ປີ 2014 ໄǬƹ
ກǓນǠດການກະທǓຜິດສະຖານການຟອກເǨິນ. ກຸ່ມອາຊະຍາກອນນǓ
ໃǪƹແǳນການຟອກເ ǨິນເǵǂອປິດບǟງຈຸດເǪǂອມໂǫງລະǞ່າງລາຍໄǬƹ
ທǀຜິ ດກǠດໝ າຍ ແǺະ ການກະທǓຜິດຕǤນ . ຂອບວ ຽ ກດƹາ ນກǠດ
ໝາຍພາຍໃǰປະເǯດ ມີຄວາມສǓຄǟນໃǰການຕƹານ, ສະກǟດກǣນອາ
ຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ ເǪƿງການດǓເǰີນຄະດີ, ການຍຶດ ແǺະ ອາ
ຍǟດຊǟບສິນທǀໄǬƹຈາກການກະທǓຜິດສາມາດຊ່ວຍຍຸຕິການດǓເǰີນກິດຈະກǓທǀຜິດກǠດໝາຍຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນໄǬƹຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.

ທາ່ນ ລǟງສີ ສບຸີນເǿືອງ
ອະດີດຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດແǽ່ງ ສປປ ລາວ
“ຈǟນຍາບǟນຂອງພະນǟກງານປǠກປƹອງກǠດໝາຍ”

ຜູƹປǠກປƹອງກǠດໝາຍກໍຄຜູືƹພິພາກສາ, ໄǾຍະການ ແǺະ ທະນາຍຄວາມ
ແǷ່ນຈະຕƹອງຮູƹ ແǺະ ປະຕິບǟດໜƹາທǀດƹວຍǋǟກຈǟນຍາບǟນ-ຈǟນຍາທǓ.
ທ່ານ ລǟງສີ ໄǬƹຍǠກເǾົານິຍາມຂອງຄຸນສǠມບǟດສິນທǓປະຕິວǟດພƹອມ
ຕǠວຢ່າງທǀດີ ແǺະ ບƽດີ ເǪƿງຜູƹປǠກປƹອງກǠດໝາຍຕƹອງໄǬƹເǾົາໃǩໃǼ່.
ທ່ານໄǬƹຍǠກໃǽƹເǽັນ ເ Ǯິ ງ 4 ອǟກຄະ ຕິທǀຜູƹປǠກປƹອງກǠດໝາຍຕƹອງ
ǋີກລ່ຽງເǵǂອຮǟບປະກǟນຄວາມຍຸຕທິǓໃǰການດǓເǰີນຄະດີ.
ນອກຈາກນǇ, ກໍຍǟງມີການສǠມທຽບການປະຕິບǟດǋǟກຈǟນຍາບǟນໃǰ
ອະດີດ ແǺະ ປະຈຸບǟນ ເǵǂອສະແǬງເǮິງຄວາມສǓຄǟນຂອງǋǟກຈǟນຍາ
ບǟນ-ຈǟນຍາທǓໃǰການປǠກປƹອງວຊິາອາຊບີຂອງຜູƹປǠກປƹອງກǠດໝາຍ.

ທາ່ນ ຄີດ ຟາຄູຮາຊǟນ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ”

ທ່ານ ຟາຄູຮາຊǟນ ໄǬƹຍǠກເǾົາການດǓເǰີນຄະດີຕǠວຈິງໃǰກໍລະນີ
ຄƹາຂາຍຢາເǼບຕິດ ເǵǂອມາອະທິບາຍຂǣນຕອນ ແǺະ ວິທີການ
ສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ ເǲັນຕǤນແǷ່ນ ການລາຍ
ງານທຸລະກǓທǀໜƹາສǠງໄǼ ແǺະ ແȂ່ງຂǄມູນຈາກໜ່ວຍງານທǀມີ
ໜƹາທǀລາຍງານ. ການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ
ແǷ່ນການຕິດຕາມການເǧǂອນໄȉຂອງເǨິນສǠດ, ຊǟບສິນ ເǪƿງ
ແȂ່ງຂǄມູນ ແǺະ ຮອ່ງຮອຍຂອງທຸລະກǓການເǨິນ ແǺະ ຊǟບສິນ
ຕ່າງໆທǀຕິດພǟນກǟບການຟອກເǨິນມີຄວາມສǓຄǟນໃǰການດǓເǰີນ
ການສືບສວນ-ສອບສວນກ່ຽວກǟບການຟອກເǨິນ ຄ່ຽງຄູ່ໄǲກǟບການກະທǓຜິດຕǤນ.
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ທາ່ນ ກຸ່ຍສີ ສີລາພອນ,
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ເເǦວງຫǠວພǟນ

ຄǓຖາມ: ໃǰຄະດີການແǭ່ງດອງຄǠນລາວ-ຈີນ ທǀເǥີດມີການຂູດ
ຮີດທາງເǵດ, ພວກເǿົາຈະຮູƹໄǬƹເເǰວໃǬວ່າຄະດີນǇຕǠກຢູ່ໃǰ
ກໍລະນີການຄƹາມະນຸດ? ເǩǊາໜƹາທǀຄວນຈະດǓເǰີນຄະດີຜູƹໃǬ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ວິລະສິດ ສິງກາວǠງໄǪ, ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾ
ຍະການປະຊາຊǠນພາກກາງ, ກ່າວວາ່ ໃǰການກǓນǠດຄະດີການ
ຄƹາມະນຸດນǣນຕƹອງມີ 3 ອǠງປະກອບຂອງການກະທǓຜິດ: ການ
ກະທǓ, ວິທີການ ເເǺະ ຈຸດປະສǠງ ພƹອມດƹວຍ 4 ອǠງປະກອບ
ທາງອາຍາ. ພƹອມນǇຍǟງຕƹອງໄǬƹກǓນǠດຕǠວຂອງຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍ

ກ່ອນວາ່ເǲັນເȄǂອຂອງການຄƹາມະນຸດເເǯƹບໍ ແǺະ ຕƹອງມີການສືບສວນ-ສອບສວນບຸກຄǠນທǀກ່ຽວຂƹອງ, ລວມທǟງຜູƹຖືກເǧາະ
ຮƹາຍເǵǂອຊອກຫາຄວາມຈິງຂອງຄະດີ. ໃǰກໍລະນີການແǭ່ງດອງ, ເǩǊາໜƹາທǀຕƹອງພິຈາລະນາເǱƿງວາ່ການແǭ່ງດອງນǣນເǲັນຕາມ
ປະເǵນີ ໂǬຍບƽຖືກຕƹອງຕາມກǠດໝາຍບໍ ແǺະ ມີການຕǠວະຍǠວະǋອກລວງ ǋື ການຂູດຮີດບໍ ເǪƿງສƿງນǇສາມາດຊ່ວຍກǓນǠດເǲǊາ
ໝາຍຂອງການແǭ່ງດອງແǾບແǴງ. ຖƹາຫາກຄະດີດǡງກາ່ວມີຄǠບອǠງປະກອບທǟງໝǠດທǀກ່າວມາຈǁງສາມາດກǓນǠດເǲັນຄະດີການ
ຄƹາມະນຸດ ແǺະ ດǓເǰີນການສǡງຟƹອງຄະດີໄǬƹ.

ທາ່ນ ສຸພາສດິ ລໍວǟນໄǪ,
ຮອງຫǠວໜƹາກǠມກວດກາຄະດີອາຍາ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສງູສຸດ
ຄǓຖາມ: ສǓລǟບການຍຶດ ǋື ອາຍǟດຊǟບສິນທǀກ່ຽວຂƹອງກǟບການ
ຟອກເǨິນໃǰກໍລະນີທǀຜູƹຖືກຫາໄǬƹǋǠບໜີໄǲໃǰລະǞ່າງ
ການດǓເǰີນຄະດີ ແǷ່ນຕƹອງໄǬƹອີງໃǼ່ກǠດໝາຍໃǬ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຟາຄູຮາຊǟນ, ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການສະຖາບǟນ
ILSTA, ກ່າວວາ່ ກǠດໝາຍໄǬƹກǓນǠດໄǻƹວ່າ ຊǟບສນິສາມາດຮິບ
ໄǬƹ ໃǰກໍລະນີທǀມີǋǟກຖານຄǠບຖƹວນສǠມບູນ ເǪƿງສາມາດນǓໃǪƹ
ມາດຕາ 130 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາໄǬƹ. ສານມີສິດ
ອອກຄǓສǡງອາຍǟດຊǟບສິນເǵາະວ່າກǠດໝາຍບƽໄǬƹກǓນǠດໄǻƹວ່າ
ຈǓເǲັນຕƹອງມີຜູƹຖືກຫາເǦǊາຮ່ວມທǀປະຊມຸສານ.

ພາກຄǓຖາມ ແǺະ ຄǓຕອບ
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ທາ່ນ ບຸນອ້ອມ ພǟນທະວົງ,
ຜູƹພິພາກສາ ສານປະຊາຊǠນ ເເǦວງໄǪຍະບູລີ

ຄǓຖາມ: ພວກເǿົາສາມາດດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນທǀມາ
ຈາກ ການກະທǓຜິດຕǤນທǀຊຸກເǪǂອງໃǰທຸລະກິດນƹອຍໆໄǬƹ
ແǰວໃǬ?

ຄǓຕອບ:ທ່ານຟາຄູຮາຊǟນກ່າວວ່າ ອີງຕາມຄǓສǡງເເǰະນǓວ່າ
ດƹວຍການດǓເǰີນຄະດກີານຟອກເǨິນແǺະການສະໜອງທຶນ
ໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍ, ມາດຕາ 9 ໄǬƹກǓນǠດໄǻƹວ່າ ຖƹາຫາກ
ມີການກະທǓຜິດຕǤນຈະຕƹອງດǓເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນ
ແǱບຄູ່ຂະໜານ ເǪƿງກໍຄືການສືບສວນ-ສອບສວນການກະທǓ
ຜິດຕǤນຄຽງຄູ່ໄǲພƹອມກǟບການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານ

ການເǨິນສǓລǟບການຟອກເǨິນ ເǵǂອປະກອບǋǟກຖານທາງດƹານການເǨິນ ເເǺƹວສະເȀີຕƽສານເǵǂອພິຈາລະນາອອກຄǓສǡງຮິບຊǟບ
ສິນດǡງກ່າວ.

ທາ່ນ ນາງ ຈǟນສະໝອນ ສູນນະລາດ,
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ແǦວງǋວງພະບາງ
ຄǓຖາມ: ອີງຕາມກǠດໝາຍການໄǬƹມາເǪƿງǋǟກຖານຈາກການ
ທຸບຕີທໍລະມານ ເເǺະ ການໃǪƹຄວາມຮຸນເເǿງໃǰຮູບເເǱບ
ຕ່າງໆເເǷ່ນຖືວ່າບƽສາມາດໃǪƹໄǬƹ. ສານຄວນຕǟດສິນເǵǀມໂǯດ
ǋື ǋǌດຜ່ອນໂǯດແǰວໃǬ ຖƹາຫາກຈǓເǺີຍປະຕິເǼດຄǓຮǟບ
ສາລະພາບ ǋື ອƹາງວາ່ຕǠນຮǟບຄǓສາລະພາບຍƹອນວ່າຖືກທຸບຕີ
ທໍລະມານ ǋື ຖƹາຫາກຈǓເǺີຍຍອມຮǟບຄǓສາລະພາບວ່າຕǠນ
ໄǬƹກະທǓຜດິ ໃǰຕອນສຸດທƹາຍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ສຸພາສິດ ລໍວǟນໄǪ, ຮອງຫǠວໜƹາກǠມກວດກາ
ຄະດີອາຍາ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສດຸ ກ່າວວ່າ: ຖƹາ
ຫາກວ່າ ຜູƹຖືກຫາຮǟບສາລະພາບໃǰຂǣນສານເເǷ່ນຜູƹກ່ຽວຈະຖືວ່າເǲັນຈǓເǺີຍ. ດǡງນǣນ, ອີງຕາມມາດຕາ 36 ຂອງກǠດໝາຍວ່າ
ດƹວຍການດǓເǰີີນຄະດີອາຍາ, ຄǓຮǟບສາລະພາບຂອງຈǓເǺີຍເເǷ່ນບƽພຽງພໍຕƽການພິຈາລະນາຄະດີ. ດǡງນǣນ, ຕƹອງມີǋǟກຖານອǂນ
ມາປະກອບຕǂມຈǁງ ສາມາດຕǟດ ສິນລǠງ ໂǯດຜູƹກະທǓຜິດໄǬƹ. ຄǓໃǽƹການທǀໄǬƹມາຈາກ ການທຸບ ຕີທໍ ລະມານ ǋື ການ
ບǟງຄǟບເເǷ່ນບƽສາມາດນǓໃǪƹໃǰການດǓເǰີນຄະດີໄǬƹ.
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ການແǦ່ງຂǟນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກົດໝາຍ

ຜູƹຊະນະເǺີດສǓລǟບກິດຈະກǓການຕອບຄǓຖາມຄວາມຮູƹທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກǠດໝາຍ
ໃǰກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທǓອິດ ທǀ ແǦວງǋວງພະບາງ

ທ່ານ ບຸນໄǪ ບຸນແǥ່ນ, ພະແǰກຕǓǋວດສະກǟດກǣນ ແǺະ ຕƹານການຄƹາມະນຸດ
ຫƹອງການຕǓǋວດປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ ແǦວງໄǪຍະບູລີ

www.ilsta.org
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ກອງປະຊມຸລະດǟບພາກ ຄǣງທີ II ສǓລǟບບǟນດາແǦວງພາກກາງ
ທǀ ແǦວງຄǓມ່ວນ

ກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທີ II ໄǬƹຈǟດຂǈນທǀ ເǷືອງ ທາ່ແǦກ, ແǦວງຄǓມ່ວນ ໃǰລະǞ່າງວǟນທີ 13 – 15 ຕຸລາ 2020.
ພະນǟກງານຈາກອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ, ໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ ແǺະ ອǠງການຕຸລາການຂອງບǟນດາແǦວງພາກ
ກາງ ເǪƾນ: ແǦວງໄǪສǠມບູນ, ແǦວງຊຽງຂວາງ, ແǦວງບໍລິຄǓໄǪ, ແǦວງຄǓມວ່ນ ແǺະ ນະຄອນǋວງວຽງຈǟນ ກໍໄǬƹເǦǊາ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃǰຄǣງນǇ.
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ການກ່າວຄǓໂǾວາດ

ທາ່ນ ບນຸຍǟງ ຈǟນດາລາສານ
ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ

ອາຊະຍາກǓທǀມກີານຈǟດຕǣງ ໂǬຍສະເǵາະບǟນຫາການຟອກ
ເǨິນເǲັນສƿງທƹາທາຍຕƽການພǟດທະນາເǼດຖະກິດທǟງພາຍໃǰ
ປະເǯດແǺະສາກǠນ. ກຸ່ມອາຊະຍາກອນໄǬƹພະຍາຍາມສວຍ
ໃǪƹທຸກວິທີທາງໃǰການແǪກແǪງເǦǊາໃǰລະບǠບເǼດຖະກິດ
ເǵǂອຊອກຫາຜǠນປະໂȄດໃǽƹແǥ່ຕǠນເǾງ. ບǟນຫາການຄƹາ
ມະນຸດ ແǺະ ການຟອກເǨິນບƽແǷ່ນບǟນຫາໃȁ່ຢູ່ພາຍໃǰ
ສປປ ລາວ. ເǪƿງນǣນກໍໝາຍຄວາມວາ່ ການປǟບປຸງກǠດໝາຍ
ແǺະ ລະບຽບການປǠກຄອງ ແǷ່ນຕƹອງແǰໃǼ່ການແǥƹໄǦ

ບǟນຫາດǡງກາ່ວ. ບǟນດາໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ ກໍຄື ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ, ສານປະຊາຊǠນ ແǺະ ກະຊວງປƹອງ
ກǟນຄວາມສະǘǠບ ໄǬƹອອກຄǓສǡງແǰະນǓຮ່ວມກຽ່ວກǟບອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ ໂǬຍສະເǵາະ ເǺǂອງການຄƹາ
ມະນຸດ ໂǬຍແǰໃǼ່ປǠກປƹອງສິດ ແǺະ ຜǠນປະໂȄດຂອງພǠນລະເǷືອງ ແǺະ ຮǟບປະກǟນຄວາມຍຸຕິທǓໃǰສǟງຄǠມ.

ທາ່ນຣີຊາດ ຟິລບິປາດ
ປະທານສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

ເǪƿງກǟນ ແǺະ ກǟນ. ການຊວ່ຍເȂືອເǪƿງກǟນ ແǺະ ກǟນທາງດƹານກǠດໝາຍມີຄວາມສǓຄǟນຕƽການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການ
ດǓເǰີນຄະດີ ແǺະ ການພິຈາລະນາຕǟດສິນຄະດີ. ສະນǣນ, ພວກເǿົາຢາກສǢງເǼີມການຮǟບຮອງກǠດໝາຍວ່າດƹວຍການຮ່ວມມື
ຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃǰໄǻໆນǇ. ໃǰຖານະທǀເǲັນຄູ່ຮ່ວມມືກǟບລǟດຖະບານລາວ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງ
ດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວຊິາການ ຈະສືບຕƽສະໜǟບສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມອǟນມີຄວາມໝາຍຄວາມສǓຄǟນດັ່ງກ່າວ.

ໃǰການຕƹານອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງແǷ່ນ
ຈǓເǲັນທǀຈະຕƹອງມີການຮ່ວມມືກǟບສາກǠນຢາ່ງຫƹາວຫǟນ
ແǺະ ຕƽເǰǂອງ ພƹອມທǟງຕƹອງມີການແǺກປ່ຽນຂǄມູນຂ່າວ
ສານລະǞ່າງບǟນດາໜ່ວຍງານ ແǺະ ເǭັກນິກການສືບ
ສວນ-ສອບສວນ ທǀທǟນສະໄȁ. ເǩǊາໜƹາທǀລǟດ ຈະຕƹອງມີ
ການປǟບຕǠວຢ່າງວ່ອງໄǻເǵǂອໃǽƹທǟນຕາມສະພາບການ
ປ່ຽນແǲງໃȁ່ ແǺະ ສƹາງຊ່ອງທາງໃǰການແǺກປ່ຽນຂǄມູນ
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ຫົວຂǄການນǓສະເȀີ

ທາ່ນ ຈອນ ຄອນນລີໍ ແǺະ ທາ່ນ ນາງ ອາລີນາ ທີມູສ໌
ຜູƹອǓນວຍການ ແǺະ ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ປະເǵດຂອງອາຊະຍາກǓ ແǺະ ອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ”

ປະເǵດອາຊະຍາກǓທǀຕິດພǟນກǟບ ການໃǪƹຄວາມຮຸນແǿງ, ຊǟບສິນ, ສƿງເǼບ
ຕິດ, ສƿງແǻດລƹອມ, ລວມເǮິງ ອາຊະຍາກǓຄໍເǼǉອຂາວ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ
ແǱບມີການຈǟດຕǣງ ໄǬƹຖືກນǓສະເȀີ ໂǬຍ
ອƹາງອີງເ ǮິງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາຂອງ
ສປປ ລາວ ສະບǟບປǟບປຸງປີ 2017 ພƹອມ
ດƹວຍສǠນທິສǟນຍາສະຫະປະຊາຊາດວາ່ດƹວຍ

ການຕƹານອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ (UNTOC). ອາຊະຍາກǓແǭ່ລະປະເǵດໄǬƹ
ຖືກຍǠກຂǈນມາອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍພƹອມດƹວຍຕǠວຢ່າງ . ການເǥັບກǓສະຖິຕິອາຊະຍາກǓ
ຕາມປະເǵດສາມາດຊ່ວຍລǟດຖະບານແǰໃǼ່ບǟນຫາທǀສǓຄǟນເǵǂອກǓນǠດນະໂǫບາຍປƹອງກǟນ
ອາຊະຍາກǓ.

ທາ່ນ ວິລະສິດ ສິງກາວົງໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນພາກກາງ

“ຄǓແǰະນǓຮ່ວມກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີ, ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດ ແǺະ
ຄວາມພະຍາຍາມກƽການກະທǓຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ”
ທ່ານ ວິລະສິດ ເǰǅນເǮິງຄວາມສǓຄǟນຂອງການເǼີມສƹາງຄວາມເǦǊາໃǩຢ່າງເǲັນເǾກະພາບໃǰ
ການຈǟດຕǣງປະຕິບǟດ ຄ ແ ະນ ຮ່ວມ ກ່ຽວກບການ� ເ ີນຄະ�ີອາຍາ, ຂນຕອນກະກຽມ
ໃຫ້ແ ່ການກະ ຜິ� ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມກການກະ ຜິ�ໃ ສະຖານການຄ້າມະນຸ�
ເǪƿງເ ǲັນບ່ອນອƹາງອີ ງໃǽƹແǥ່ອǠງການດǓເǰີນຄະດີອາຍາໃǰ ພາກປະຕິບǟດຕǠວຈິງ . ພƹອມທǟງ
ອະ ທິບາຍການນǓໃǪƹມາດຕາທǀສǓຄǟນໃǰຄǓເເǰະນǓຮ່ວມເǪƾນ : ມາດຕາ 3 ການເເǭ່ງດອງ
ເເǾບເເǴງ ທǀໄǬƹກǓນǠດວິທີການໃǰຮູບແǱບການໝǣນໝາຍ ǋື ເເ ǭ່ງດອງເເǾບເເǴງເǪƾນ :
ການວາງເເǳນ, ການເǿັດເǾກະສານ, ເເǱບຟອມຕ່າງໆທǀກຽ່ວຂƹອງ.

ທາ່ນ ຄຣິສ ແǱັດ
ທǀປຶກສາດƹານການຕƹານການຟອກເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍໃǰລະດǟບພາກພǉນ,
ອǠງການສະຫະປະຊາຊາດຕƹານສƿງເǼບຕິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ (UNODC)
“ກǠນໄǥຮ່ວມມືສາກǠນທǀບƽເǲັນທາງການໃǰເǺǂອງຄະດີອາຍາ”
ການຮ່ວມ ມືສາກǠນ ເǲັນສƿງທǀສǓຄǟນທǀສຸດໃǰການຕƹານອາຊະຍາກǓຂƹາມ
ຊາດ. ນອກຈາກກǠນໄǥແǱບທາງການໃǰການຮວ່ມມືສາກǠນທາງອາຍາ
ເǪƾນ : ກ ານ ຮ່ວມມື ຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດ, ກໍຍǟງມີǋາຍວີ ທີການທǀບƽ
ເǲັນທາງການ ເǪƿງ ເǩǊາໜƹາທǀຄວນນǓໃǪƹ. ໃǰນǣນມີ ການແǺກປຽ່ນຂǄ
ມູນລະǞ່າງ ໜ່ວຍງ ານຂǄມູນຕƹານການຟອກ ເ Ǩິນ (FIU t o FIU ) ,
ອǠງການເ ǥັບກູƹຊǟບ ສິນພາກພǉນອາຊີ -ປາຊີ ຟິກ (ARIN -AP). ນອກນǇ
ກໍຍǟງ ມີ ກ ານຮ່ວມ ມືລະǞ່າ ງ ເǩǊາໜƹາ ທǀຕǓǋວດເ Ǫƾນ : ອǠງ ກ ານຕǓǋວດ
ສາກǠນ ( IN TERPOL ) , ອǠງ ການຕǓǋວດ ເ ǾີຣǠບ (EUROPOL ) ,
ສະມາຄǠມເǩǊາໜƹາທǀປະຕິບǟດກǠດໝາຍ (FLEC), ອǠງການ UNODC ແǺະ ສະຖານທູດຕ່າງປະເǯດທǀປະຈǓຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ກǠນໄǥຂອງອǠງການຕǓǋວດສາກǠນ ǋື ຕǓǋວດອາຊຽນ ບǠນພǉນຖານǋǟກການທǀມີຢູ່.

ທາ່ນ ພǟທ ຖາວອນ ແǥ້ວພິລາ
ຫǠວໜƹາພະແǰກສອບສວນ, ກǠມຕǓǋວດສະກǟດກǣນ ແǺະ ຕƹານການຄƹາມະນຸດ, ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ
“ການເǧǂອນໄȉວຽກງານຕƹານການຄƹາມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ”
ໃǰຂອບວຽກກǠດໝາຍ ສປປ ລາວໄǬƹສƹາງກǠດໝາຍວ່າດƹວຍການຕƹານ
ການຄƹາມະນຸດ ແǺະ ມາດຕາ 215 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາ ສະບǟບ
ປີ 2017 ໄǬƹກǓນǠດການຄƹາມະນຸດເǲັນການກະທǓຜິດທາງອາຍາ.
ສປປ ລາວ ເǽັນໄǬƹເ ǮິງຄວາມສǓຄǟນຂອງການຮ່ວມມືສາກǠນໃǰວຽກ
ງານຕƹານການຄƹາມະນຸດ ເǪƿງສະແǬງອອກໃǰການເǦǊາຮ່ວມເǲັນພາຄີ
ຂອງສǠນທິສǟນຍາສະຫະປະຊາຊາດທǀກ່ຽວຂƹອງ ແǺະ ສົນ ິສນຍາອາຊຽນ
ວ່າ�້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸ� ໂດຍສະເ າະແ ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ພƹອມນǇ, ທ່ານກໍໄǬƹຍǠກໃǽƹເǽັນເǮິງສƿງທƹາທາຍໃǰການດǓເǰີນວຽກງານ
ຕƹານການຄƹາມະນຸດ ໂǬຍສະເǵາະການພǠວພǟນຮ່ວມມືເǵǂອຂໍຂǄມູນກǟບປະເǯດທǀຍǟງບƽທǟນມີບǠດບǟນທຶກຄວາມເǦǊາໃǩ (MOU)
ກǟບ ສປປ ລາວ.

ທາ່ນ ຄີດ ຟາຄູຮາຊǟນ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການຟອກເǨິນ ແǺະ ການກະທǓຜິດຕǤນ”

ຂະບວນການຟອກເǨິນປະກອບມີ 3 ຂǣນຕອນໄǬƹແǥ່: 1) ການນǓເǾົາເǨິນເǦǊາສູ່ລະບǠບ;
2) ການເǿັດທຸລະກǓທǀສǟບຊƹອນ; 3) ການນǓເǾົາເǨິນອອກມາ. ຈຸດປະສǠງຂອງການ
ຟອກເǨິນແǷ່ນເǵǂອປǠກປິດແȂ່ງທǀມາຂອງລາຍໄǬƹຈາກການກƽອາຊະຍາກǓເǾǇນວ່າ ການ
ກະທǓຜດິຕǤນ.
ເǵǂອສƹາງຄວາມເǦǊາໃǩຍƿງຂǈນ, ນິຍາມຂອງການຟອກເǨິນ ແǺະ ການກະທǓຜິດຕǤນທǀ
ກǓນǠດໄǻƹຢູ່ໃǰກǠດໝາຍທǀກ່ຽວຂƹອງໄǬƹຖືກນǓມາອະທິບາຍພƹອມດƹວຍກໍລະນີສຶກສາ
ການດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນ ເǪƿງຜູƹກະທǓຜິດນǓໃǪƹວິທີການຊຸກເǪǂອງ, ປ່ຽນຮູບ,
ຂǠນສǢງ ǋື ໂǾນກǓມະສິດຊǟບສິນທǀຜິດກǠດໝາຍ. ນອກຈາກນǇ ຍǟງ ມີການຊǉສƿງຂອງ
ທǀມີຄ່າເǪƾນ ຄǓ, ລǠດ, ໂǷງທǀǋǍǋາ ແǺະ ການເǿັດທຸລະກິດທǀຖືກກǠດໝາຍເǪƾນ ການ
ສƹາງຕǣງບໍລິສǟດນǕມǟນ.

ທາ່ນ ນາງ ເǷັດມະນີ ວǟນນະສີ
ຮອງຫǠວໜƹາພະແǰກຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດ, ກǠມແǳນການແǺະ ຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສດຸ
“ການຮວ່ມມືທາງດƹານຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດໃǰ ສປປ ລາວ”

ສປປ ລາວ ກǓລǟງກະກຽມຮǟບຮອງເǾົາ ຮາ່ງກǠດໝາຍວາ່ດƹວຍການ
ຮ່ວມມືຍຸ ຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດ ທǀກǓນǠດໃǽƹ ອǠງການໄǾຍະການ
ປະຊາຊǠນສູງສຸດ ເǲັນອǠງການໃǩກາງໃǰການຊǇນǓ-ນǓພາ ການຄǤນຄວƹາ
ຄǓຮƹອງຂໍທǀສǢງມາຈາກຕ່າງປະເǯດ ǋື ສǢງອອກໄǲຍǟງຕ່າງປະເǯດ.
ພƹອມນǇ, ກໍ ໄǬƹອ ະທິ ບ າຍຂະບວນການສǢງຄǓຮƹອ ງ ຂໍບǠນພǉນຖານ
ສǠນທິສǟນຍາສາກǠນ ເǪƿງໄǬƹແǥ່ ສǠນທິສǟນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດƹວຍ
ການຕƹານອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ (UNTOC) ແǺະ
ສǠນທິສǟນຍາສອງຝ່າຍ. ໃǰກໍລະນີທǀບƽມີສǠນທິສǟນຍາທǀເǲັນພາຄີຮວ່ມ
ກǟນ, ການຮƹອງຂໍແǷ່ນສາມາດດǓເǰີນໂǬຍຜ່ານທາງການທູດ ແǺະ
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2) ຂǄມູນລǟບ: ການສǓພາດ, ການເǥັບໂǿມǋǟກຖານທາງນິຕິວິທະຍາ ແǺະ ອǂນໆ. ໃǰຕອນທƹາຍ, ທ່ານໄǬƹຍǠກພາລະບǠດບາດ
ຂອງອǠງການທǀມີສິດ ແǺະ ໜƹາທǀໃǰການກວດກາ ແǺະ ຊǡງຊາຕີລາຄາǋǟກຖານ ເǲັນຕǤນແǷ່ນ ອǠງການສືບສວນ-ສອບສວນ,
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ແǺະ ສານປະຊາຊǠນ.

ທາ່ນ ຄີດ ຟາຄູຮາຊǟນ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ”
ເǭັກນິກການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ ທǀນǓໃǪƹໃǰ
ຄະດີຕǠວຈິງ ສະແǬງໃǽƹເǽັນເǮິງວິທີການ ແǺະ ແȂ່ງຂǄມູນທǀສǓຄǟນ
ໃǰຄະດີການຟອກເǨິນ. ການສƹາງປະǞǟດຂǄມູນທາງການເǨິນຂອງຜູƹ
ຖືກສǠງໄǼ ໂǬຍການຕິດຕາມຊǟບສິນ, ທຸລະກິດ ແǺະ ການເǿັດທຸລະ
ກǓທǀໜƹາສǠງໄǼ ສາມາດພິສູດວາ່ ຜູƹຖືກສǠງໄǼກǓລǟງປǠກປິດແȂ່ງທǀມາ
ຂອງຊǟບສິນທǀມີສູງເǥີນລາຍຮǟບທǀຖືກກǠດໝາຍຂອງຕǠນ ǋື ບໍ. ການ
ປະຕິບǟດດǡງກ່າວນǇ ສາມາດດǓເǰີນຄຽງຄູ່ໄǲກǟບການສືບສວນ-ສອບ
ສວນການກະທǓຜິດຕǤນ.

ທາ່ນ ຄຣິສ ແǱັດ
ທǀປຶກສາດƹານການຕƹານການຟອກເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍໃǰລະດǟບພາກພǉນ,
ອǠງການສະຫະປະຊາຊາດຕƹານສƿງເǼບຕິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ (UNODC)
“ມາດຕາ 130 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາ (ການຟອກເǨິນ): ອǠງປະກອບ ແǺະ ປະເǬັນທǀຕƹອງພິສູດ”

ທາ່ນ ສຸພາສດິ ລໍວǟນໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາກǠມກວດກາຄະດີອາຍາ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສງູສຸດ
“ǋǟກຖານໃǰຄະດີອາຍາ ຕາມກǠດໝາຍລາວ”

ທ່ານ ສຸພາສິດ ໄǬƹກ່າວ ເǮິງǋǟກຖານປະເǵດຕ່າງໆອǟນ ເǲັນ ບ່ອນອີງໃǽƹ
ແǥ່ການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ ໃǰການພິສູດຄວາມຈິງ, ກǓນǠດອǠງປະກອບ
ຂອງການກະທǓຜິດ ແǺະ ສາເǽດຂອງການເǵǀມ ǋື ǋǌດຜ່ອນໂǯດ.
ǋǟກຖານແǭ່ລະປະເǵດໄǬƹຖືກນǓມາອະທິບາຍຢາ່ງລະອຽດ ໂǬຍອີງຕາມ
ກǠດໝາຍວາ່ດƹວຍການດǓເǰີນຄະ ດີອາຍາ. ນອກນǇ, ທາ່ນ ສຸພາສິດ ຍǟງ
ໄǬƹຍǠກບǟນຫາກ່ຽວກǟບການເ ǥັບກǓ ǋǟກຖານທາງດƹານການເǨິນ ໂǬຍຊǇ
ໃ ǽƹເ ǽັ ນ ເ Ǯິ ງ ແȂ່ງ ຂǄມູ ນທǀສǓຄǟນ ເ Ǫƾນ : 1 ) ຂǄມູ ນ ເ ǲີ ດ : ທະບ ຽນທǀດິ ນ ,
ລǠດ , ທຸລະກິດ, ບǟນຊີທະນາຄານ ແǺະ ອǂນໆທǀບƽເ ǲັນຄວາມລǟບ ; ແǺະ

ມາດຕາ 130 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາກ່ຽວກǟບການຟອກເǨິນ
ສອດຄ່ອງກǟບǋǟກການສາກǠນ ກ່ຽວກǟບການຕƹານການຟອກເǨິນ. ǋǟກ
ຖານທǀສາມາດນǓໃǪƹໃǰການດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນ ລວມມີǋǟກ
ຖານທາງກǠງ, ǋǟກຖານທາງອƹອມ ແǺະ ǋǟກຖານທǀໄǬƹມາຈາກການ
ອະນຸມານ. ສƿງǙຸƹງຍາກທǀເǩǊາໜƹາທǀຕƹອງພǠບພǄ ແǷ່ນການຕǟດສິນໃǩວ່າ
ຈະດǓເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນການກະທǓຜິດຕǤນ ແǺະ ການ
ສືບສວນ-ສອບສວນທາງການເǨິນໃǰເǻລາດຽວກǟນ ǋື ບໍ? ມǟນຈǓເǲັນ
ທǀຈະຕƹອງມີການດǓເǰີນຄະດີການກະທǓຜິດຕǤນກ່ອນ ແǺƹວຈǁງດǓເǰີນ

ຄະດກີານຟອກເǨິນບໍ? ບǟນຫາດǡງກ່າວນǇ ຈະຖືກນǓໄǲທǠດສອບຢູ່ໃǰການປະຕິບǟດກǠດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
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ແǱບເຝິກຫǟດພາກປະຕິບǟດຕົວຈິງ - ກລໍະນີສຶກສາ

ທາ່ນ ນາງ ອາລີິນາ ທີມູສ໌ ແǺະ ທາ່ນ ຄຣິສ ແǱັດ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
ທǀປຶກສາລະດǟບພາກພǉນ, ອǠງການສະຫະປະຊາຊາດຕƹານສƿງເǼບຕິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ (UNODC)

ເǵǂອເǼີມສƹາງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ບǟນດາເǩǊາໜƹາທǀ
ບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ ໃǰການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ ໃǰ
ພາກປະຕິບǟດຕǠວຈິງ, ໃǰກຸ່ມກິດຈະກǓ ໄǬƹມີການນǓສະເȀີ
ກໍລະນີສຶກສາຫǠວຂǄການຄƹາມະນຸດ ໂǬຍຜູƹເǦǊາຮ່ວມແǭ່ລະ
ແǦວງໄǬƹສǠນທະນາກ່ຽວກǟບການວາງແǳນ ເǵǂອກະກຽມ
ການສǓພາດຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍ ພƹອມທǟງແǺກປ່ຽນເǪƿງກǟນ
ແǺະ ກǟນ ກ່ຽວກǟບແǱບປະຕິບǟດທǀດີທǀສດຸ ແǺະ ເǭັກນິກໃǰ
ການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີ.

ການຈǓລອງການສǓພາດຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍຈາກການຄƹາມະນດຸ
ບǟນດາເǩǊາໜƹາທǀເǪƿງເǲັນຕǠວແǯນຈາກອǠງການໄǾຍະການ
ປະຊາຊǠນສູງສຸດ ແǺະ ຫƹອງການຕǓǋວດປƹອງກǟນຄວາມ
ສະǘǠບແǦວງຄǓມວ່ນ ໄǬƹມີບǠດບາດປະກອບສ່ວນເǦǊາໃǰ
ກິດຈະກǓການຈǓລອງສະຖານະການສǓພາດຜູƹຖກືເǧາະຮƹາຍ
ຈາກການຄƹາມະນຸດ.

ການຈǓລອງການສǓພາດຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍນǇ ເǿັດໃǽƹເǩǊາໜƹາທǀສາມາດສະແǬງເǮິງສƿງທƹາທາຍ ແǺະ ຖອດຖອນເǾົາເǭັກນິກທǀ
ສາມາດນǓໃǪƹເǵǂອເǥັບກǓຂǄມູນຈາກການດǓເǰີນການສǓພາດ ບƽວ່າຈະເǲັນຜູƹຖກືເǧາະຮƹາຍ, ຜູƹຖກືສǠງໄǼ ແǺະ ພະຍານ.
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ທາ່ນ ວົງເǵັດ ແǥ້ວສີນວນ,
ຜູƹພິພາກສາ ສານປະຊາຊǠນ ແǦວງຊຽງຂວາງ

ຄǓຖາມ: ໃǰກໍລະນີທǀເǥີດຂǈນຕǠວຈິງ ເǪƿງຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍໄǬƹຖືກຂǠນສǢງໄǲ
ປະເǯດຈີນ ແǭ່ໄǬƹǋǠບໜີຈາກຜູƹຄƹາມະນຸດ ແǺະ ລາຍງານຕƽເǩǊາໜƹາທǀ, ກໍລະນີ
ດǡງກ່າວຖືວ່າເǲັນຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດສະຖານການຄƹາມະນຸດບໍ
ຖƹາຫາກຍǟງບƽທǟນມີການຂູດຮີດເǥີດຂǈນ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ວິລະສິດ ສິງກາວǠງໄǪ ຕອບວ່າ ກໍລະນີດ່ັງກ່າວ ຖືວ່າຢູ່ໃǰຂǣນ
ຕອນຄວາມພະຍາຍາມໃǰການກະທǓຜດິສະຖານການຄƹາມະນຸດ ເǰǂອງຈາກວ່າມີ
ການຂǠນສǢງຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍໄǲສູ່ປະເǯດຈຸດໝາຍປາຍທາງ ເǮິງແǷ່ນວ່າຈະຍǟງບƽ
ທǟນມີການຂູດຮີດກໍຕາມ ໂǬຍອີງຕາມຂǄກǓນǠດທǀໄǬƹລະບຸໄǻƹໃǰ ມາດຕາ 3
ຂອງຄǓແǰະນǓຮ່ວມກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີ, ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹເເǥ່ການ
ກະທǓຜິດ ເເǺະ ຄວາມພະຍາຍາມກƽການກະທǓຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ.

ທາ່ນ ນາງ ເǷັດມະນີ ວǟນນະສີ,
ຮອງຫǠວໜƹາພະແǰກຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດ, ກǠມແǳນການ ແǺະ ຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດ
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ

ພາກຄǓຖາມ ແǺະ ຄǓຕອບ

ຄǓຖາມ: ສປປລາວຍǟງປະເǪີນກǟບສƿງທƹາທາຍǋາຍອǟນ ໃǰຂອບ
ເǦດການຈǟດຕǣງປະຕິບǟດ ວຽກງານການຮ່ວມມືຍຸຕິທǓລະǞ່າງ
ປະເǯດ ອǟນເǰǂອງມາຈາກຄວາມອາດສາມາດທາງດƹານເǭັກນິກ
ສະເǵາະຍǟງຈǓກǟດແǺະຂາດການປະສານງານລະǞ່າງໜວ່ຍງານ
ຕ່າງໆ, ສປປ ລາວ ຄວນມີວິທີການເເǥƹໄǦເເǰວໃǬຕǂມ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຄຣິສ ແǱັດ, ທǀປຶກສາໃǰລະດǟບພາກພǉນຈາກ
ອǠງການ UNODC ໄǬƹມີຄǓສະເȀີແǰະວາ່: ໃǽƹມີການສƹາງກຸ່ມ ǋື

ໜວ່ຍງານຂǣນສູນກາງທǀປະກອບດƹວຍເǩǊາໜƹາທǀຈາກອǠງການຈǟດຕǣງລǟດ ຕ່າງໆທǀກ່ຽວຂƹອງ ເǪƾນ: ເǩǊາໜƹາທǀສືບສວນ-ສອບ
ສວນ, ໄǾຍະການ ແǺະ ເǩǊາໜƹາທǀຕǓǋວດ ສǓລǟບການຕິດຕƽປະສານງານກǟບຕາ່ງປະເǯດ. ເǩǊາໜƹາທǀ ǋື ອǠງການຈǟດຕǣງລǟດທǀ
ກ່ຽວຂƹອງສາມາດຂໍຄວາມຊວ່ຍເȂືອຈາກອǠງການຈǟດຕǣງສາກǠນໃǰການພǟດທະນາ ແǺະ ເǼີມສƹາງຄວາມອາດສາມາດສະເǵາະ
ທາງດƹານວຽກງານການຮວ່ມມຍຸືຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດ.
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ທາ່ນ ພອນປະສິດ ຄǓສະǞǟດ,
ຮອງຫǠວໜƹາພະແǰກອາຍາ ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ພາກກາງ

ຄǓຖາມ: ຈາກປະສǠບການສືບສວນ-ສອບສວນພາຍໃǰ
ປະເǯດຂອງ ທາ່ນ ຟາຄູຮາຊǟນ, ທາ່ນມເີǭັກນິກການ
ສືບສວນເເǰວໃǬ ເǵǂອທǀຈະຮູƹໄǬƹວ່າຊǟບສນິທǀຜູƹກະທǓ
ຜິດຄອບຄອງຢູ່ມີǙǟງເເǬ່ ເເǺະ ບຸກຄǠນນǣນມີຊǟບສິນ
Ǚǟງຕǂມ ທǟງພາຍໃǰປະເǯດ ເເǺະ ຕ່າງປະເǯດ ໂǬຍ
ສະເǵາະໃǰກໍລະນີທǀຜູƹຖືກຫາບƽໃǽƹການຮ່ວມມື. ພາຍ
ໃǰປະເǯດຂອງທ່ານໄǬƹມີການກວດກາ ເເǺະ ຊອກຫາ
ຊǟບສິນດǡງກ່າວນǣນໄǬƹເເǰວໃǬ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຟາຄູຮາຊǟນ ຕອບວ່າ ພາຍໃǰປະເǯດ
ຂອງຕǠນແǷ່ນນǓໃǪƹແȂ່ງຂǄມູນເǲີດ ແǺະ ບǠດບǟນທຶກທະບຽນລǠດ, ທǀດິນ ແǺະ ບǟນຊີທະນາຄານ. ໂǬຍພǉນຖານແǺƹວ ເǩǊາໜƹາ
ທǀຈະພະຍາຍາມຕິດຕາມການເǧǂອນໄȉຂອງເǨິນ ນǟບຕǣງແǭ່ບǠດບǟນທຶກທະນາຄານ ແǺະ ສາຍພǠວພǟນກǟບຄອບຄǠວຂອງຜູƹຖືກ
ສǠງໄǼ, ການເǿັດທຸລະກǓ ǋື ການໂǾນເǨິນ. ບາງຄǣງ, ມǟນອາດເǲັນສƿງທǀຍາກທǀຈະກǓນǠດຊǟບສິນດǡງກ່າວ ເǵǂອທǀຈະເǿັດໃǽƹ
ສາມາດຮູƹໄǬƹວ່າຊǟບສິນນǣນກ່ຽວຂƹອງກǟບການຟອກເǨິນ ǋື ບໍ ເǪƾນ: ໃǰປະເǯດອǟງກິດ ແǺະ ຝຣǡງ ສ່ວນໃȄ່ມǟກຈະສາມາດ
ພິສູດໄǬƹວ່າ ມີການຟອກເǨິນເǥີດຂǈນ ຖƹາຫາກວ່າຜູƹຖືກສǠງໄǼບƽສາມາດອະທິບາຍເǽດຜǠນຕƽຄວາມຮǡງມີຂອງຕǠນ ǋື ຢǣງຢືນທǀ
ມາຂອງຊǟບສິນເȂǃານǣນໄǬƹ ເǪƿງສ່ວນǋາຍເǩǊາຂອງຊǟບສິນມǟກຈະບƽສາມາດອະທິບາຍໄǬƹວ່າຊǟບສິນດǡງ ກ່າວນǣນມາຈາກໃǼ.
ສະນǣນ, ໃǰກໍລະນີນǇ ຈະຖືໄǬƹວ່າມີການຟອກເǨິນເǥີດຂǈນ.

ທາ່ນ ອະພສິິດ ເǯບພະສອນ,
ພະນǟກງານວິຊາການ ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ແǦວງຄǓມ່ວນ

ຄǓຖາມ: ໃǰກໍລະນີທǀທະນາຄານລະງǟບບǟນຊີລູກຄƹາ
ເǰǂອງຈາກວ່າມີການໂǾນເǨິນເǦǊາອອກຕ່າງປະເǯດǋາຍ
ຄǣງ, ເǪƿງຜູƹກ່ຽວອາດກະທǓຜິດທາງດƹານການເǨິນ ເເǭ່
ອƹາງວ່າຕǠນເǿັດທຸລະກິດຮƹານຂາຍຄǓ ເເǺະ ເເǺກປ່ຽນ
ເǨິນຕາ, ຈǁງໄǬƹຮƹອງຟƹອງທະນາຄານວ່າມີການລະເǷີດ
ສິດສ່ວນບຸກຄǠນ ໂǬຍການກວດບǟນຊີ ເເǺະ ລະງǟບ
ບǟນຊີ. ຕƽກǟບບǟນຫານǇ ໃǰປະເǯດຂອງທ່ານເǩǊາໜƹາທǀຈະ
ກວດສອບໄǬƹເເǰວໃǬວ່າ ການເǧǂອນໄȉບǟນຊີນǣນ
ຖືກຕƹອງ ǋື ຜິດກǠດໝາຍ ເເǺະ ເǩǊາໜƹາທǀຈະຍຶດຖືເǾົາ
ຂǄມູນຈາກທະນາຄານພຽງຝ່າຍດຽວບໍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຄຣິສ ແǱັດ ກາ່ວວ່າ ເǷǂອດǓເǰີນການສືບສວນ-ສວບສວນ, ການທǀຈະລະງǟບບǟນຊີໄǬƹຕƹອງມີເǽດຜǠນເǱǉອງ
ǋǟງທǀໜǟກເເȀƹນ. ມǟນຈǓເǲັນທǀຈະຕƹອງມີǋǟກຖານຂǄມູນພຽງພໍຕƽສານຈǁງສາມາດລະງǟບບǟນຊີໄǬƹ. ǋǟກຖານເȂǃານǣນ ສາມາດໄǬƹ
ມາຈາກທະນາຄານ ໂǬຍອີງຕາມລະບຽບການ ທະນາຄານຈະຕƹອງຮູƹຈǟກລູກຄƹາຂອງຕǠນ (KYC) ເǪƿງກǓນǠດໃǽƹທະນາຄານ
ເǥັບກǓຂǄມູນສ່ວນຕǠວຂອງຜູƹເǲີດບǟນຊີທຸກຄǠນ ເǪƾນ: ບǟດປະຈǓຕǠວ, ທǀຢູ່ ແǺະ ອາຊີບ. ຕǠວຢ່າງ: ໃǰກໍລະນີທǀ ລາຍຮǟບຂອງຜູƹ
ຖືກສǠງໄǼມີǋາຍເǥີນຄວາມເǲັນຈິງ ໂǬຍທຽບກǟບອາຊີບທǀຜູƹກ່ຽວແǩƹງກǟບທະນາຄານ ແǷ່ນຖືວ່າເǲັນສƿງທǀໜƹາສǠງໄǼເເǯƹ.
ສະນǣນ, ທະນາຄານຈǁງສາມາດລະງǟບບǟນຊີໄǻƹກ່ອນໄǬƹ. ທະນາຄານມີໜƹາທǀຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແǺະ ລາຍງານທຸລະກǓທǀ
ໜƹາສǠງໄǼໃǰບǟນຊີ ເǪƿງອາດຈະກ່ຽວຂƹອງກǟບການກະທǓຜິດ ເǪƾນ : ການຟອກເǨິນ ເǪƿງສ່ວນໃȄ່ຈະມີການນǓເǾົາເǨິນຈǓ
ນວນǋາຍທǀໄǬƹຈາກການກະທǓຜິດມາຝາກໄǻƹໃǰບǟນຊີທະນາຄານ ແǺະ ǋǟງຈາກນǣນ ກໍເǧǂອນຍƹາຍເǨິນດǡງກ່າວ ເǵǂອໃǽƹເǱƿງຄື
ວ່າເǲັນເǨິນທǀໄǬƹມາຈາກແȂ່ງທǀຖືກກǠດໝາຍ. ເǩǊາໜƹາທǀຕƹອງເǱƿງເǵǀມເǭີມກ່ຽວກǟບຊǟບສິນທǀມີ ມູນຄ່າສູງທǀຜູƹຖືກສǠງໄǼເǲັນ
ເǩǊາຂອງ ເǪƾນ: ທǀດິນ, ຄǓ ǋື ອະສǟງຫາລິມະຊǟບ.
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ການແǦ່ງຂǟນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກົດໝາຍ

ຜູƹຊະນະເǺີດສǓລǟບກິດຈະກǓການຕອບຄǓຖາມຄວາມຮູƹທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກǠດໝາຍ
ໃǰກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທີ II ທǀ ແǦວງຄǓມ່ວນ

ທ່ານ ນາງ ອƹອຍຈǟນ ວǠງຈǟນແǬງ, ຫǠວໜƹາພະແǰກຄະດີແǵ່ງ
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນເǦດ 1 ແǦວງຄǓມວ່ນ

www.ilsta.org
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ກອງປະຊມຸລະດǟບພາກ ຄǣງທີ III ສǓລǟບບǟນດາແǦວງພາກໃǭ້
ທǀ ແǦວງ ຈǓປາສǟກ

ກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທີ I I I ໄǬƹຈǟດຂǈນທǀ ນະຄອນປາກເǪ, ແǦວງຈǓປາສǟກ ໃǰລະǞ່າງວǟນທີ 23 – 25 ພະຈິກ
2020 ໂǬຍມີພະນǟກງານຈາກອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ, ໜວ່ຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ ແǺະ ອǠງການຕຸລາການຂອງ
ແǦວງວຽງຈǟນ ແǺະ ບǟນດາແǦວງພາກໃǭƹ ເǦǊາຮວ່ມກອງປະຊຸມໃǰຄǣງນǇ: ແǦວງສະǞǟນນະເǦດ, ແǦວງສາລະວǟນ, ແǦວງ
ອǟດຕະປື, ແǦວງຈǓປາສǟກ ແǺະ ແǦວງເǪກອງ.
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ທາ່ນ ບຸນຍǟງ ຈǟນດາລາສານ
ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ
ອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດ, ໂǬຍສະເǵາະການຄƹາມະນຸດ ແǺະ ການຟອກເǨິນເǲັນໄǵ
ຂǢມຂູ່ຕƽສິດທິມະນຸດ ແǺະ ຊǟບສິນຂອງປະຊາຊǠນ ພƹອມທǟງເǲັນອຸປະສǟກຕƽການ
ຈະເǺີນເǭີບໂǭທາງດƹານເǼດຖະກິດພາຍໃǰ ແǺະ ສາກǠນ. ໃǰປີ 2020 ນǇ, ອາ
ຊະຍາກǓດǡງກ່າວບƽແǷ່ນບǟນຫາໃȁ່ສǓລǟບ ສປປ ລາວ. ດƹວຍເǽດນǇ, ໜ່ວຍງານ
ບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍຕƹອງຮ່ວມມືກǟນຢ່າງຈິງຈǟງເǵǂອຕƹານ ແǺະ ສະກǟດກǣນອາຊະຍາ
ກǓເȂǃານǇ ໂǬຍສອດຄ່ອງຕາມກǠດໝາຍ. ສປປ ລາວ ໄǬƹຮǟບຮອງເǾົາ ປະມວນ
ກǠດໝາຍອາຍາ ສະບǟບປǟບປຸງປີ 2017 ພƹອມທǟງກǠດໝາຍ, ຄǓແǰະນǓອǂນໆທǀ
ກ່ຽວຂƹອງກǟບການຟອກເǨິນ ແǺະ ການຄƹາມະນຸດ ເǪƿງເǲັນບ່ອນອີງພǉນຖານໃǽƹ
ແǥ່ການດǓເǰີນຄະດີ ແǺະ ການລǠງໂǯດຜູƹກະທǓຜິດ. ຜ່ານມາບƽດǠນນǇ, ອǠງການ
ໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ ແǺະ ສານປະຊາຊǠນສງູສຸດໄǬƹອອກ ຄǓແǰະນǓຮ່ວມ
ກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ, ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດ ແǺະ
ຄວາມພະຍາຍາມກƽການກະທǓຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ. ກອງປະຊຸມ
ດǡງກາ່ວນǇ ເǲັນໂǾກາດທǀດີໃǽƹແǥ່ການເǼີມສƹາງຄວາມເǦǅມແǦງໃǰຂອດປະສານ
ງານແǺະການຮ່ວມມລືະǞ່າງໜວ່ຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍໃǰຂອບເǦດທǢວປະເǯດນǟບແǭ່ຂǣນຮາກຖານຈǠນໄǲເǮິງຂǣນສນູກາງ ເǵǂອຮǟບ
ປະກǟນການຈǟດຕǣງປະຕິບǟດກǠດໝາຍຢ່າງເǲັນເǾກະພາບກǟນໃǰພາກປະຕິບǟດຕǠວຈິງ.

ທາ່ນຣີຊາດ ຟິລບິປາດ
ປະທານສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

ການຍຸຕິກະແǼການເǧǂອນໄȉທǀຜິດກǠດໝາຍ ຂອງຂະບວນການກƽອາຊະຍາກǓ
ເǲັນຕǤນແǷ່ນ ການຟອກເǨິນ, ການຄƹາມະນຸດ, ການຄƹາຂາຍສƿງເǼບຕິດ, ການ
ຄƹາຂາຍໄǷƹ ແǺະ ສǟດປ່າທǀຜິດກǠດໝາຍ ເǲັນສƿງທǀສǓຄǟນຕƽການພǟດທະນາແǱບຍືນ
ຍǠງ. ອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງ ໄǬƹປǟບປ່ຽນໄǲຕາມສະພາບການທາງດƹານ
ເǼດຖະກິດ ແǺະ ຕຸລາການ ໂǬຍຊອກຫາຊ່ອງວ່າງທາງດƹານໂǧງສƹາງ ແǺະ ພູມ
ສາດຂອງປະເǯດເǵǂອຈະດǓເǰີນ ແǺະ ຂະǙາຍກິດຈະກǓທǀຜິດກǠດໝາຍຂອງ
ພວກເǦົາ. ໃǰໄǺຍະນǇ, ອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງຍǟງສາມາດເǥີດຂǈນຂƹາມແǬນ
ໄǬƹຢ່າງງ່າຍດາຍ ເǮິງແǷ່ນວ່າດ່ານຊາຍແǬນຂອງປະເǯດ ຍǟງຖືກປິດໄǻƹເǰǂອງ
ຈາກພະຍາດໂǧວິດ-19 ເǪƿງຜ່ານມາກໍຍǟງມີການກວດຈǟບ, ຍຶດເǾົາສƿງເǼບຕິດ
ໄǬƹຈǓນວນǋາຍຄǣງ. ຍƹອນແǰວນǣນ, ການຮ່ວມມືສາກǠນ ແǺະ ການເǵǀມທະວີ
ການແǺກປ່ຽນຂǄມູນທǀວ່ອງໄǻລະǞ່າງບǟນດາລǟດເǲັນສƿງທǀສǓຄǟນທǀສຸດ.
ໃǰເǺǂອງການຄƹາມະນຸດ, ການໃǽƹຖືພາແǯນຄǠນອǂນ ເǪƿງເǾǇນວ່າ ການອຸƹມບຸນ
ແǷ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂƹອງກǟບການຄƹາມະນຸດ ເǪƿງບƽໄǬƹຖືກກǓນǠດຢູ່ໃǰຮູບແǱບຂອງ

ການຂູດຮີດໃǰສǠນທິສǟນຍາວ່າດƹວຍການຕƹານອາຊະຍາກǓຂƹາມຊາດທǀມີການຈǟດຕǣງ. ດǡງນǣນ, ຈǁງເǽັນວາ່ມີຄວາມຈǓເǲັນທǀຈະ
ຕƹອງໄǬƹພິຈາລະນາການຮາ່ງກǠດໝາຍກ່ຽວກǟບຈǟນຍາບǟນທາງວິທະຍາສາດການແǵດ ໂǬຍກວມເǾົາບǟນຫາການປƿນປǠວທາງ
ການແǵດຢາ່ງຮອບດƹານ ພƹອມທǟງການແǪກແǪງເǦǊາໃǰກິດຈະກǓທາງການແǵດເǵǂອຈຸດປະສǠງຫາລາຍໄǬƹ.

ການກ່າວຄǓໂǾວາດ
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ການຂູດຮີດມີǋາຍຮູບແǱບທǀແǭກຕ່າງກǟນ ເǪƾນ : ແǿງງານບǟງຄǟບ, ການຂູດຮີດ
ທາງເǵດ, ການແǭ່ງດອງແǾບແǴງ ແǺະ ການໃǽƹຖືພາແǯນຄǠນອǂນ. ການໃǽƹຖືພາ
ໄǬƹກ າຍ ເ ǲັ ນບǟນຫາທǀຕƹອ ງ ເ Ǿົາ ໃǩໃ Ǽ່ຢູ່ໃ ǰພາກພǉນ ເǪƿງທǀຜ່າ ນມາໄǬƹເ ǥີດຂǈນ ຢູ່
ປະເǯດໄǯ, ຈີນ ແǺະ ກǓປູເǩຍ. ເǰǂອງຈາກບǟນດາປະເǯດໃǥƹຄຽງໄǬƹກǓນǠດການ
ໃǽƹຖືພາເǲັນການກະທǓຜິດຈǁງເǿັດໃǽƹ ສປປ ລາວ ກາຍເǲັນປະເǯດປາຍທາງຂອງ
ຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍ. ຂະບວນການໃǽƹຖືພານǇ ເǲັນສƿງທƹາທາຍໃȁ່ ເǪƿງຈǓເǲັນຕƹອງໄǬƹ
ຮǟບການແǥƹໄǦຢ່າງທǟນການຈາກບǟນດາເǩǊາໜƹາທǀ ໂǬຍສະເǵາະໜ່ວຍງານຕƹານການ
ຄƹາມະນຸດ.
ກ າ ນນǓໃǪƹວິ ທີ ກ າ ນຮູ ບແ Ǳ ບໃȁ່ເ Ǻǉອ ຍ ໆຂອ ງ ຜູƹຄƹາ ມ ະ ນຸ ດ ນǇ ໄ Ǭƹສƹາ ງ ບǟນ ຫ າທǀ
Ǚຸƹງ ຍາກໃǽƹແ ǥ່ເǩǊາໜƹາທǀ. ສະນǣນ , ມǟນຈǁງມີ ຄວາມສǓຄǟນທǀຈະຕƹອງໄǬƹເ Ǽີມສƹາ ງ
ການຮວ່ມມືທາງດƹານອາຍາທǀເǦǅມແǦງລະǞ່າງບǟນດາເǩǊາໜƹາທǀ ເǵǂອດǓເǰີນຄະດີ
ການຄƹາມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທາ່ນ ຈອນ ຄອນນລີໍ
ຜູƹອǓນວຍການສະຖາບǟນຊວ່ຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການກະກຽມສǓລǟບການສǓພາດພະຍານ/ຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍ ǋື ຜູƹຖືກສǠງໄǼ (PEACE)”

ທ່ານ ຄອນນໍລີ ໄǬƹນǓສະເȀີວິທີການສǓພາດໃǰຮູບແǱບ PEACE ເǪƿງປະກອບ
ມີ 5 ຂǣນຕອນທǀສǓຄǟນຄື: 1) ການກະກຽມ ແǺະ ວາງແǳນ (Preparation
and planning); 2) ດǓເǰີນການສǓພາດໃǰຮູບແǱບສǠນທະນາ ແǺະ ອະທິບາຍ
ເǽດຜǠນ (Engage and explain); 3) ບǟນທຶກ, ຊǇແǩງ ແǺະ ສອບຖາມ
(Account, clarify and challenge; 4) ສǆນສຸດການສǓພາດ (Closure);
ແǺະ 5) ປະເǷີນຜǠນ (Evaluation).
ໃǰການດǓເǰີນການສǓພາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບມǟນຈǓເǲັນທǀເǩǊາໜƹາທǀຈະຕƹອງມີ
ທǟກສະໃǰການຕǣງຄǓຖາມ. ວິທີການແǱບຮູບຈວຍ (Funnel Approach) ເǲັນ
ເǭັກນິກການຕǣງຄǓຖາມທǀສǓຄǟນ ເǵǂອທǀຈະສາມາດເǥັບກǓເǾົາຂǄມູນໃǽƹໄǬƹǋາຍທǀ
ສຸດຈາກການສǓພາດ. ສƿງທǀສǓຄǟນສǓລǟບເǩǊາໜƹາທǀ ແǷ່ນຈະຕƹອງສǟງເǥດເǱƿງພດຶຕິ
ກǓǋື ການສະແǬງທາ່ທີຂອງພະຍານ/ຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍǋື ຜູƹຖກືສǠງໄǼ ໃǰລະǞ່າງ
ການສǓພາດເǵǂອໃǽƹຮູƹວ່າພວກເǦົາກǓລǟງບອກຂǄມູນທǀເǲັນຄວາມຈິງ ǋື ບໍ.

ຫົວຂǄການນǓສະເȀີ

ທາ່ນ ພǟທ ຖາວອນ ແǥ້ວພິລາ
ຫǠວໜƹາພະແǰກສອບສວນ, ກǠມຕǓǋວດສະກǟດກǣນ ແǺະ ຕƹານການຄƹາມະນຸດ, ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ
“ການເǧǂອນໄȉວຽກງານຕƹານການຄƹາມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ”
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ທາ່ນ ຄຣິສ ແǱັດ
ທǀປຶກສາດƹານການຕƹານການຟອກເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍໃǰລະດǟບພາກພǉນ,
ອǠງການສະຫະປະຊາຊາດຕƹານສƿງເǼບຕິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ (UNODC)
“ກǠນໄǥຮ່ວມມືສາກǠນທǀບƽເǲັນທາງການໃǰເǺǂອງຄະດີອາຍາ”

ກǠນໄǥການຮ່ວມມືສາກǠນແǱບບƽເǲັນທາງການ ປະກອບ
ມີ: ໜວ່ຍງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນ (FIU-FIU) ,
ອǠງການເǥັບກູƹຊǟບສິນພາກພǉນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (ARIN-
AP) , ອǠງການຕǓǋວດສາກǠນ ( INTERPOL), ອǠງ
ການຕǓǋວດເǾີຣǠບ (EUROPOL) ແǺະ ສະມາຄǠມ
ເǩǊາໜƹາທǀປະຕິບǟດກǠດໝາຍລະǞ່າງປະເǯດ (FLEC).
ການແǺກປ່ຽນຂǄມູນແǱບບƽເǲັນທາງການມີຄວາມສǓຄǟນ
ຕƽວຽກງານຕƹານການຟອກເǨິນ ໂǬຍສະເǵາະ ການດǓ
ເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີການຟອກເǨິນ. ທ່ານ

ແǱັດ ສະໜǟບສະໜູນໃǽƹເǩǊາໜƹາທǀລາວນǓໃǪƹກǠນໄǥການແǺກປຽ່ນຂǄມູນທǀບƽເ ǲັນທາງການກ່ອນທǀຈະດǓເǰີນການຮƹອງຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ.

“ພາລະບǠດບາດຂອງໜ່ວຍງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນ (FIU) ໂǬຍເǰǅນໜǟກໃǼ່ການລາຍງານກ່ຽວກǟບການເǿັດທຸລະກǓທǀ
ໜƹາສǠງໄǼ/ການລາຍງານທຸລະກǓເǨິນສǠດ”

ໜວ່ຍງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນ (FIU) ມີພາລະບǠດບາດສǓຄǟນໃǰການສະໜອງຂǄມູນກ່ຽວກǟບຜູƹຖືກສǠງໄǼໃǰການຟອກ
ເǨິນ ແǺະ ການກະທǓຜິດຕǤນ. ຂǄສະເȀີແǰະທີ 29 ຂອງຄະນະປະຕິບǟດງານສະເǵາະກິດເǵǂອດǓເǰີນມາດຕະການທາງການເǨິນ
ກ່ຽວກǟບການຟອກເǨິນ (FATF) ໄǬƹກǓນǠດໃǽƹໜວ່ຍງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນເǲັນອǠງການໃǩກາງໃǰການຮǟບເǾົາລາຍ
ງານທຸລະກǓທǀໜƹາສǠງໄǼ (STR) ແǺະ ຂǄມູນອǂນໆລວມທǟງລາຍງານທຸລະກǓເǨິນສǠດ (CTR), ການໂǾນເǨິນ ແǺະ ການ
ແǩƹງ ເǨິນສǠດ. ໜ່ວຍງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນປະກອບມີ 3 ປະເǵດ. ສǓນǟກງານຂǄມູນຕƹານການຟອກເǨິນພາຍໃǭƹ
ທະນາຄານກາງແǽ່ງ ສປປ ລາວ ແǷ່ນຕǠວຢ່າງຮູບແǱບໜ່ວຍງານປະເǵດບໍລິຫານ. ໃǰບາງປະເǯດ, ໜວ່ຍງານຂǄມູນຕƹານ
ການຟອກເǨິນມີອǓນາດບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ ເǪƾນ: ເǩǊາໜƹາທǀຕǓǋວດ ແǺະ ລວມທǟງໜວ່ຍງານປະເǵດທǀມີອǓນາດດǓເǰີນ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ.

ໜ່ວຍ ງານຂǄມູ ນຕƹານການຟອກເ Ǩິ ນສາມາດສະໜອງ
ແȂ່ງຂǄມູນເǪƾນ: ແǳນວາດສະແǬງການເǪǂອມໂǫງ ແǺະ
ຜǠນການວິເǧາະບǟນຊີທະນາຄານ ການເǿັດທຸລະກǓ, ທǀຢູ່
ແǺະ ສາຍພǠວພǟນຂອງ ຜູƹຖືກສǠງໄǼກǟບ ບຸກຄǠນ ǋື ນິ ຕິ
ບຸກຄǠນທǀກ່ຽວຂƹອງ.

ເǷǂອສǠງໄǼວ່າມີການຟອກເǨິນ ǋື ການກະທǓຜິດຕǤນໃǬ
ໜǁງ , ເǩǊາໜƹາທǀສາມ າດ ເ ǥັບກǓຂǄມູນທǀກ່ຽວຂƹອງກǟບ ຜູƹ
ຖື ກ ສǠງ ໄ Ǽ ǋື ບຸ ກ ຄǠນ ອǂນ ທǀສǠງ ໄ Ǽ ວ່າ ມີ ສ່ວ ນ ຮ່ວ ມ ໃ ǰ
ການກະທǓຜິດຢູ່ນອກປະເǯດໂǬຍຜ່ານເǧືອຂ່າຍການ
ຮ່ວ ມ ມືລະǞ່າ ງ ໜ່ວຍ ງານຂǄມູ ນຕƹາ ນການຟອກ ເǨິ ນ
ດǡງກ່າວນǇໄǬƹ.



Óx,i i i i L i

ທາ່ນ ວິລະສິດ ສິງກາວົງໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນພາກກາງ
“ຄǓແǰະນǓຮ່ວມກ່ຽວກǟບການດǓເǰີນຄະດີ, ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດ ແǺະ ຄວາມພະຍາຍາມກƽການກະທǓ
ຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ”

ທ່ານ ວລິະສິດ ໄǬƹນǓສະເȀີ ຄǓແǰະນǓຮ່ວມກຽ່ວກǟບການດǓເǰີນຄະດີ
ຂǣນຕອນກະກຽມໃǽƹແǥ່ການກະທǓຜິດ ແǺະ ຄວາມພະຍາຍາມກƽການ
ກະທǓຜິດໃǰສະຖານການຄƹາມະນຸດ ເǪƿງເǲັນນິຕິກǓທǀສǓຄǟນຕƽການ
ດǓເǰີນຄະດກີານຄƹາມະນຸດ. ທ່ານໄǬƹໄǩƹແǫກຄວາມແǭກຕາ່ງ ແǺະ ອǠງ
ປະກອບຂອງການກະກຽມ ແǺະ ຄວາມພະຍາຍາມໃǰການກƽການກະ
ທǓຜິດສະຖານການຄƹາມະນຸດອີງຕາມມາດຕາ 215 ຂອງປະມວນກǠດ
ໝາຍອາຍາ. ການກǓນǠດຂǣນຕອນຂອງການກະກຽມ ແǺະ ຄວາມ
ພະຍາຍາມກƽການກະທǓຜິດໃǰກໍລະນີທǀຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍຍǟງບƽທǟນຖືກຂູດ

ຮີດ ເǲັນສƿງທǀຈǓເǲັນເǵǂອທǀຈະສາມາດຊອກຫາ ແǺະ ສະກǟດກǣນການກະທǓຜິດໄǻƹກ່ອນ.

ທາ່ນ ນາງ ເǷັດມະນີ ວǟນນະສີ
ຮອງຫǠວໜƹາພະແǰກຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດ, ກǠມແǳນການແǺະ ຮ່ວມມືກǟບຕ່າງປະເǯດອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສດຸ
“ການຮວ່ມມືທາງດƹານຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດໃǰ ສປປ ລາວ”

ການຮ່ວມມືຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດແǱ່ງອອກເǲັນ 3 ຮູບແǱບຄື :
ການຮ່ວມມື ຍຸ ຕິທǓໃǰເǺǂອງຄະດີອາຍາ, ການສǢງຜູƹຮƹາຍຂƹາມແǬນ
ແǺະ ການໂǾນຕǠວນǟກໂǯດ. ຈຸດປະສǠງຂອງການຮ່ວມມືດǡງກາ່ວ ກໍ
ແǷ່ນເǵǂອ ເǾǉອອǓນວຍໃǽƹແǥ່ການເǥັບກǓຂǄມູນǋǟກຖານ ແǺະ ການ
ຈǟບກຸມຕǠວຜູƹກະທǓຜິດຢູ່ນອກດິນແǬນຂອງ ສປປ ລາວ. ສƿງດǡງກາ່ວ
ສາມາດຮǟບປະກǟນການດǓເǰີນຄະດີ ບǠນພǉນຖານǋǟກການຕ່າງຕອບ
ແǯນ. ສະພາແǽ່ງຊາດໄǬƹຮǟບຮອງເǾົາກǠດໝາຍວາ່ດƹວຍການຮວ່ມມື
ຍຸຕິທǓລະǞ່າງປະເǯດອǟນເǲັນຂີດໝາຍສǓຄǟນຂອງ ສປປ ລາວ.
ກǠດໝາຍສະບǟບນǇກǓນǠດໃǽƹ ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ ເǲັນອǠງການໃǩກາງໃǰການຊǇນǓ-ນǓພາ ແǺະ ກະຊວງປƹອງ
ກǟນຄວາມສະǘǠບເǲັນຜູƹຈǟດຕǣງປະຕິບǟດຄǓຮƹອງຂໍທǀສǢງມາຈາກຕ່າງປະເǯດ ǋື ສǢງອອກໄǲຍǟງຕ່າງປະເǯດ.

ທາ່ນ ສຸພາສດິ ລໍວǟນໄǪ
ຮອງຫǠວໜƹາກǠມກວດກາຄະດີອາຍາ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສງູສຸດ
“ǋǟກຖານໃǰຄະດີອາຍາ ຕາມກǠດໝາຍລາວ”
ໃǰມາດຕາ 28 ຂອງກǠດໝາຍວ່າດƹວຍການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ, ǋǟກຖານແǱ່ງອອກເǲັນ
3 ປະເǵດໄǬƹແǥ່: ǋǟກຖານທາງດƹານວǟດຖຸ, ǋǟກຖານທາງດƹານເǾກະສານ ແǺະ ǋǟກຖານ
ຈາກບຸກຄǠນ. ທ່ານ ສຸພາສິດ ໄǬƹອະທິບາຍǋǟກຖານທຸກປະເǵດຢ່າງລະອຽດພƹອມທǟງໃǽƹຄǓ
ແǰະນǓກ່ຽວກǟບວິທີການເǥັບກǓǋǟກຖານທǀຖືກຕƹອງຕາມຄຸນລǟກສະນະສະເǵາະຂອງǋǟກ
ຖານແǭ່ລະປະເǵດ. ǋǟກຖານເǲັນເǧǂອງມືທǀສǓຄǟນໃǰການພິສູດຄວາມຈິງ ແǺະ ຄວາມ
ຜິດຂອງຜູƹຖືກຫາ. ສະນǣນ, ມǟນຈǁງມີຄວາມສǓຄǟນທǀເǩǊາໜƹາທǀຕƹອງປະຕິບǟດຕາມກǠດໝາຍ
ຢ່າງເǦǅມງວດໃǰການເǥັບກǓǋǟກຖານ ໂǬຍອີງຕາມມາດຕາ 36 ຂອງກǠດໝາຍວາ່ດƹວຍ
ການດǓເǰີນຄະດີອາຍາ.
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ທາ່ນ ຄີດ ຟາຄູຮາຊǟນ
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ
“ການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ” ແǺະ “ການຟອກເǨິນ”

ການສືບສວນ-ສອບສວນແǱບຄູ່ຂະໜານແǷ່ນǙǟງ? ແǷ່ນຂະບວນ
ການກǓນǠດຈຸດເǪǂອມໂǫງລະǞ່າງອາຊະຍາກǓ ແǺະ ແȂ່ງທǀມາຂອງ
ຊǟບສິນຜູƹຖືກສǠງໄǼ ຕາມທǀໄǬƹກǓນǠດໄǻƹໃǰ ຄǓສǡງແǰະນǓວ່າດƹວຍ
ການດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການ
ກƽການຮƹາຍ ເǺກທີ 01/ຄນສຟ ລǠງວǟນທີ 8 ມǟງກອນ 2020. ການ
ຕິດຕາມຊǟບສິນ, ທຸລະກິດ ແǺະ ການເǿັດທຸລະກǓຂອງຜູƹຖືກສǠງໄǼ
ແǷ່ນຂǣນຕອນທǀສǓຄǟນ ໃǰການດǓເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນ.
ແȂ່ງຂǄມູ ນທǀສǓຄǟນ ເȂǃານǇແǷ່ນພǉນຖານຂອງການສືບສວນ-ສອບ
ສວນທາງດƹານການເǨິນໃǰຄະດີການຟອກເǨິນ ເǪƿງສາມາດໄǬƹຈາກ
ສǓນǟກງານຂǈນທະບຽນລǠດ ແǺະ ທǀດິນ, ຮƹານແǺກປ່ຽນເ Ǩິນຕາ,

ຮƹານບໍລິການໂǾນເǨິນ, ບǠດລາຍງານທຸລະກǓທǀໜƹາສǠງໄǼຈາກທະນາຄານ, ທະນາຍຄວາມ ແǺະ ນǟກບǟນຊ.ີ

ນິຍາມ, ຈຸດປະສǠງ ແǺະ ຂະບວນການຟອກເǨິນ ໄǬƹຖືກກǓນǠດໄǻƹ
ຢູ່ໃǰປະມວນກǠດໝາຍອາຍາສະບǟບປີ 2017 ແǺະ ກǠດໝາຍຕƹານ,
ສະກǟດກǣນການຟອກເ Ǩິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແ ǥ່ການກƽ
ການຮƹາຍ ສະບǟບປີ 2014. ການຟອກເǨິນສາມາດດǓເǰີນໃǰຮູບ
ແǱບໃǬກໍໄǬƹ ເǪƿງ ເ ǲັນສາ ເǽດທǀເ ǿັດໃǽƹນິຍາມຂອງມǟນ ມີຄວາມ
ໝາຍທǀກƹວາງ ແǺະ ຍǟງກǓນǠດໂǯດຕƽບຸກຄǠນ ແǺະ ນິ ຕິບຸກຄǠນນǓ
ອີກດƹວຍ. ດǡງນǣນ, ການດǓເǰີນຄະດີຜູƹກະທǓຜິດສະຖານການຟອກ
ເǨິນ ເǵǂອຍຶດເǾົາລາຍໄǬƹຈາກອາຊະຍາກǓ ເǲັນເǧǂອງມືທǀສǓຄǟນໃǰ
ການປາບປາມກິດຈະກǓທǀຜິດກǠດໝາຍຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນ.

ທາ່ນ ຄຣິສ ແǱັດ
ທǀປຶກສາດƹານການຕƹານການຟອກເǨິນ ແǺະ ການສະໜອງທຶນໃǽƹແǥ່ການກƽການຮƹາຍໃǰລະດǟບພາກພǉນ,
ອǠງການສະຫະປະຊາຊາດຕƹານສƿງເǼບຕິດ ແǺະ ອາຊະຍາກǓ (UNODC)
“ມາດຕາ 130 ຂອງປະມວນກǠດໝາຍອາຍາ (ການຟອກເǨິນ): ອǠງປະກອບ ແǺະ ປະເǬັນທǀຕƹອງພິສູດ”

ǋǟກຖານທາງກǠງ, ǋǟກຖານທາງອƹອມ ǋື ǋǟກຖານຕາມສະຖານະການສາມາດນǓໃǪƹ
ເǵǂອພິສູດວ່າ ຜູƹຖືກສǠງໄǼ ໄǬƹຮູƹ ǋື ສǠງໄǼວ່າຊǟບສິນນǣນໄǬƹມາຈາກການກƽອາຊະຍາກǓ
ǋື ບໍ. ǋǟກຖານທາງກǠງໄǬƹແǥ່ ຄǓຮǟບສາລະພາບ, ຂǄມູນ ແǺະ ບǠດສǠນທະນາ ເǪƿງແǭກ
ຕ່າງຈາກǋǟກຖານທາງອƹອມທǀໄǬƹມາຈາກການອະນຸມານ. ຄະດີຕǠວຈິງǋາຍຄະດີໄǬƹຖືກ
ຍǠກຂǈນມາສະແǬງໃǽƹເǽັນເǮິງສǟນຍານຂອງການຟອກເǨິນ ເǪƾນ: ການຂǠນສǢງເǨິນສǠດ
ຂƹາມຊາຍແǬນ ǋື ການປະປǠນລາຍໄǬƹທǀຜິດກǠດໝາຍເǦǊາໃǰທຸລະກິດທǀຖືກກǠດໝາຍ.
ເǵǂອພິສູດວາ່ ຜູƹຖືກສǠງໄǼມີສ່ວນກ່ຽວຂƹອງໃǰການຟອກເǨິນ ǋື ບໍ ເǩǊາໜƹາທǀຈະຕƹອງ
ປຽບທຽບຄວາມແǭກໂǭນກǟນລະǞ່າງວິຖີການດǓລǠງຊີວິດ ແǺະ ລາຍຮǟບທǀຖືກກǠດ
ໝາຍ ໂǬຍການສƹາງປະǞǟດຂǄມູນທາງດƹານການເǨິນ. ວິທີການນǇສາມາດຊ່ວຍໃǽƹເǩǊາ
ໜƹາທǀຮູƹໄǬƹວ່າ ຜູƹຖືກສǠງໄǼມີຖານະຮǡງມີເǥີນລາຍໄǬƹທǀຖືກກǠດໝາຍຂອງຕǠນ ເǪƿງເǲັນ
ສǟນຍານຂອງການຟອກເǨິນ.



ÓÇ,i i i i L i

ການຈǓລອງການສǓພາດໃǰກໍລະນສຶີກສາ ການຄƹາມະນຸດ
ການຈǓລອງສະຖານະການສǓພາດ ຜູƹຖືກເǧາະຮƹາຍຈາກການຄƹາ
ມະນຸດໄǬƹຈǟດຂǈນເǵǂອສະແǬງທǟກສະ ແǺະ ເǭັກນິກການສǓພາດ
ໃǰສະຖານະການຕǠວຈິງ ພƹອມທǟງການເǥັບກǓຂǄມູນຈາກການສǓ
ພາດດǡງກາ່ວ. ເǩǊາໜƹາທǀຕǓǋວດໄǬƹປະກອບສ່ວນໃǰ ກິດຈະກǓ
ໂǬຍສະແǬງໃǽƹເǽັນເǮິງການປະຕິບǟດທǀດີ ແǺະ ສະໜອງຂǄມູນທǀ
ພຽງພໍໃǽƹແǥ່ເǩǊາໜƹາທǀອǂນໆ ໃǰການກǓນǠດການກະທǓຜິດ ແǺະ
ຂǣນຕອນດǓເǰີນການຕƽໄǲສǓລǟບໜ່ວຍງານບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍ.

ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກǟບການຄƹາມະນດຸ ເǪƿງເǲັນກດິຈະກǓແǱບ
ເǴິກຫǟດໃǽƹແǥ່ບǟນດາເǩǊາໜƹາທǀ ໃǰການກǓນǠດການກະທǓຜິດ
ສະຖານການຄƹາມະນຸດພƹອມທǟງຂǣນຕອນທǀສǓຄǟນໃǰການດǓ
ເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ເǲັນຕǤນແǷ່ນ ການເǥັບກǓຂǄ
ມູນǋǟກຖານເǵǂອດǓເǰີນການສǡງຟƹອງຄະດີ.

ແǱບເຝິກຫǟດພາກປະຕິບǟດຕົວຈິງ - ກລໍະນີສຶກສາ

ທາ່ນ ນາງ ອາລີິນາ ທີມູສ໌
ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການ, ສະຖາບǟນຊ່ວຍເȂືອທາງດƹານກǠດໝາຍ ແǺະ ວິຊາການ

ພາຍǋǟງການສǠນທະນາ, ກໍໄǬƹມີການສະǋǌບຜǠນ ໂǬຍການຍǠກປະເǬັນສǓຄǟນທǀແǭ່ລະກຸ່ມໄǬƹກ່າວເǮິງ ເǪƿງສະແǬງໃǽƹເǽັນເǮິງ
ໂǧງສƹາງແǳນການໃǰການກະກຽມການສǓພາດຜູƹຖກືເǧາະຮƹາຍເǷǂອພǠບວ່າມີການຄƹາມະນດຸເǥີດຂǈນ.

ບǟນດາຜູƹເǦǊາຮ່ວມກອງປະຊຸມໄǬƹປະກອບສ່ວນໃǰກິດຈະກǓດǡງກ່າວ ເǪƿງເǲັນໂǾກາດໃǰການແǺກປ່ຽນວິທີການປະຕິບǟດ
ທǀຊǓນານຈາກແǭ່ລະແǦວງ.
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ແǱບເǴິກຫǟດພາກປະຕິບǟດຕǠວຈິງຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ
ການສືບສວນ-ສອບສວນອາຊະຍາກǓທǀມີການຈǟດຕǣງມີຄວາມǙຸƹງຍາກສະລǟບສǟບຊƹອນ ເǪƿງເǲັນສƿງທƹາທາຍສǓລǟບໜ່ວຍງານ
ບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍໃǰການປະຕິບǟດວຽກງານຕǠວຈິງ. ທ່ານ ແǱັດ ໄǬƹແǺກປ່ຽນປະສǠບການຂອງຕǠນໃǰການນǓໃǪƹເǭັກນິກ
ການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂǬຍອີງໃǼ່ກໍລະນີສຶກສາການຄƹາມະນຸດ ແǺະ ນǓພາຜູƹເǦǊາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃǰແǭ່ລະບາດກƹາວຂອງ
ການເǪǂອມໂǫງກǟນລະǞ່າງການກະທǓຜິດຕǤນ ແǺະ ການຟອກເǨິນ ດƹວຍການວິເǧາະແȂ່ງຂǄມູນເǲີດ ແǺະ ຂǄມູນປິດຕ່າງໆ
ເǪƾນ : ບǟນຊີ ເǶດ ສ໌ບຸກ , ຂ່າວສານ, ບǠດລາຍງານທຸລະກǓທǀໜƹາສǠງໄǼ/ ທຸລະກǓເ ǨິນສǠດ , ຂǄມູນບǟນຊີທະນາຄານ ແǺະ
ເǾກະສານອǂນໆທǀກ່ຽວຂƹອງ.

ໃǰສະພາບການພǟດທະນາຢ່າງວອ່ງໄǻຂອງເǭັກໂǰໂǺຊີ , ມǟນເǲັນສƿງທǀສǓຄǟນທǀເǩǊາໜƹາທǀບǟງຄǟບໃǪƹກǠດໝາຍເǼີມສƹາງທǟກສະ
ໃǰການນǓໃǪƹເǧǂອງມືທǀທǟນສະໄȁປະກອບເǦǊາໃǰການສືບສວນ-ສອບສວນແǱບຄູ່ຂະໜານ. ໂǬຍຜ່ານແǱບເǴິກຫǟດນǇ ຜູƹ
ເǦǊາຮວ່ມໄǬƹພǟດທະນາຄວາມສາມາດ ແǺະ ປະຕິບǟດການສືບສວນ-ສອບສວນທາງດƹານການເǨິນ ແǺະ ການສືບສວນ-ສອບ
ສວນການກະທǓຜິດຕǤນຕǠວຈິງໃǰແǭ່ລະບາດກƹາວ.

ການນǓສະເȀີບົດສະǋǌບກຸ່ມສົນທະນາ
ແǭ່ລະກຸ່ມໄǬƹມີການນǓສະເȀີບǠດສະǋǌບແǳນການສືບສວນ-ສອບສວນໃǰຂǣນຕƽໄǲເǵǂອດǓເǰີນການສǡງຟƹອງຄະດີ. ໃǰກິດຈະກǓ
ນǇບǟນດາຜູƹເǦǊາຮວ່ມແǭ່ລະແǦວງໄǬƹມີໂǾກາດສǠນທະນາກǟນຢ່າງເǺິກເǪƿງກ່ຽວກǟບການຊǡງຊາຕີລາຄາǋǟກຖານ ແǺະ ການຊອກຫາຂǄ
ມູນອǂນໆທǀກ່ຽວຂƹອງ ເǪƿງອາດຈະສາມາດນǓມາປະກອບǋǟກຖານເǵǀມເǭີມ.
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ທາ່ນ ພǟທ ໄǪຈິດ ໄǪຍະເǬດ,
ຫƹອງການຕǓǋວດປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ ເເǦວງຈǓປາສǟກ

ຄǓຖາມ: ກǠມຕƹານການຄƹາມະນຸດຢູ່ຂǣນສູນກາງ ສາມາດຊ່ວຍເǲັນອǠງການໃǩກາງປະສານງານ
ລະǞ່າງເǩǊາໜƹາທǀຢູ່ຂǣນແǦວງ/ທƹອງຖƿນ ແǺະ ຕ່າງປະເǯດກຽ່ວກǟບບǟນຫາການຄƹາມະນຸດໄǬƹ
ແǰວໃǬ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ພǟທ ຖາວອນ ແǥƹວພິລາ, ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ ຕອບວາ່ ສǓລǟບ
ວຽກງານການປະສານງານນǓເǩǊາໜƹາທǀຕ່າງປະເǯດເເǷ່ນຖືຕາມບǠດບǟນທຶກຄວາມເǦǊາໃǩ.
ການຮ່ວມມືແǱ່ງອອກເǲັນສອງເເǱບຄື: ເເǱບທາງການ ເເǺະ ບƽເǲັນທາງການ. ເǩǊາໜƹາທǀ
ເເǦວງຈǓປາສǟກສາມາດປະສານງານໂǬຍຜ່ານສູນກາງກໍຄື ກະຊວງປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ
ເǵǂອເǾົາຂǄມູນຢ່າງເǲັນທາງການ.

ທາ່ນ ເເǼນປະເǼີດ ພົມມາລໄືǪ,
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ເເǦວງຈǓປາສǟກ

ຄǓຖາມ: ໃǰກໍລະນີການຍǟກຍອກຊǟບສິນ ເǪƿງກະທǓໂǬຍຄǠນຕ່າງປະເǯດຢູ່ລາວ ແǭ່
ຜູƹກ່ຽວໄǬƹໂǭນໜີກǟບປະເǯດຂອງຕǠນຄືນ. ເǩǊາໜƹາທǀສາມາດຮƹອງຂໍສǢງຜູƹຮƹາຍຂƹາມແǬນ
ຈາກປະເǯດດǡງກ່າວໂǬຍຜ່ານອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດໄǬƹບໍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ນາງ ເǷັດມະນີ ວǟນນະສີ, ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນສູງສຸດ ຕອບວາ່:
ຖƹາຫາກມີສǠນທິສǟນຍາສອງຝາ່ຍລະǞ່າງ ສປປ ລາວ ກǟບປະເǯດນǣນໆ ແǷ່ນສາມາດຮƹອງ
ຂໍສǢງຕǠວ ຜູƹຮƹາຍຂƹາມແǬນຜູƹກຽ່ວໃǽƹກǟບມາລາວໄǬƹ ແǭ່ສƿງທǀສǓຄǟນແǷ່ນຕƹອງປະກອບສǓ
ນວນຄະດີ ເǲັນຕǤນແǷ່ນǋǟກຖານທǀໜǟກແȀƹນກ່ຽວກǟບການກະທǓຜິດພƹອມດƹວຍ ຄǓ
ຖະແȂງຂອງອǠງການໄǾຍະການຢ່າງຄǠບຖƹວນ.

ທາ່ນ ພູ ສຸລຍິາ,
ຫƹອງການຕǓǋວດປƹອງກǟນຄວາມສະǘǠບ ເເǦວງສະǞǟນນະເǦດ

ຄǓຖາມ: ຖƹາມີບກຸຄǠນໜǁງນǓເǨິນທǀໄǬƹມາຈາກການກະທǓຜິດ
ຕǤນເǪƿງເǲັນເǨິນສǠດມາຝາກໄǻƹນǓໝູ່ ໃǰໄǺຍະເǻລາໃǬໜǁງ
ເເǺƹວຈǁງກǟບໄǲເǾົາເǨິນຄືນ. ຜູƹທǀຮǟບຝາກນǣນສາມາດເǾǇນວ່າ
ເǲັນຜູƹຟອກເǨິນ ǋື ບໍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຟາຄູຮາຊǟນ, ເǩǊາໜƹາທǀໂǧງການສະຖາບǟນ
ILSTA ຕອບວາ່ ຕາມປະມວນກǠດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 130
ກǓນǠດໄǻƹວ່າບຸກຄǠນນǣນໄǬƹຮູƹ ǋື ສǠງໄǼວ່າເǨິນນǣນໄǬƹມາຈາກ
ການກະທǓຜິດຕǤນ. ບາງຄǣງຜູƹຮǟບຝາກອາດບƽຮູƹ ǋື ອາດເǲັນຜູƹ
ສǠມຮູƹຮ່ວມຄິດ ǋື ບາງຄǣງອາດມີຄວາມສǠງໄǼກຽ່ວກǟບເǨິນ
ທǀນǓມາຟອກນǣນ. ການຝາກເǨິນນǓໝູ່ເǵǂອນຍາດພǀນƹອງ ǋື
ບຸກຄǠນໃǥƹຊິດ ເເǷ່ນໜǁງໃǰວິທີທǀອາຊະຍາກອນມǟກນǓໃǪƹເǦǊາໃǰການຟອກເǨິນ. ດǡງນǣນ, ບຸກຄǠນດǡງກ່າວສາມາດເǲັນຜູƹຖືກສǠງໄǼທǀ
ສǠມຮູƹຮ່ວມຄິດໃǰການຟອກເǨິນ ǋື ເǲັນຜູƹຟອກເǨິນ ຖƹາມີອǠງປະກອບດǡງກ່າວ.

ພາກຄǓຖາມ ແǺະ ຄǓຕອບ
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ທາ່ນ ສຸລິສǟກ ເເǥ້ວປະເǼີດ,
ສານປະຊາຊǠນ ເເǦວງຈǓປາສǟກ

ຄǓຖາມ: ໃǰກໍລະນີຄູ່ຜǠວເǷຍຄູ່ໜǁງ, ພາຍǋǟງທǀເǷຍໄǬƹສǄໂǥງເǨິນ
ຈາກບໍລິສǟດຈǓນວນປະມານ 1 ລƹານບາດເǵǂອເǾົາມາໃǽƹຜǠວສƹາງ
ເǿືອນ. ກໍລະນນີǇເǾǇນວ່າການຟອກເǨິນໄǬƹບໍ? ເເǺະ ຜູƹເǲັນຜǠວມີ
ຄວາມຜິດບໍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຟາຄູຮາຊǟນ ກ່າວວ່າ ການສƹາງເǿືອນ ເǲັນວິທີ
ການໜǁງທǀອາຊະຍາກອນນǓໃǪƹເǦǊາໃǰການຟອກເǨິນ. ສ່ວນ
ປະເǬັນກ່ຽວກǟບຄວາມຜິດຂອງຜູƹທǀກ່ຽວຂƹອງໃǰການຟອກເǨິນ,
ເǩǊາໜƹາທǀຕƹອງດǓເǰີນການສືບສວນ-ສອບສວນເǵǂອຊອກຮູƹວ່າ ຜູƹ
ເǲັນຜǠວນǣນໄǬƹຮູƹເǽັນເǲັນໃǩ ǋື ສǠມຮູƹຮ່ວມຄິດນǓບໍ. ໃǰກໍລະນີ
ທǀກ່າວມານǇ, ຜູƹເǲັນຜǠວຄວນຮູƹວ່າ ເǷຍຂອງຕǠນເǾງມີລາຍໄǬƹ
ເǯǃາໃǬ ເǪƿງການທǀເǾົາເǨິນມາຈǓນວນǋາຍນǣນຜູƹເǲັນຜǠວຍ່ອມຮູƹ ǋື ສǠງໄǼວ່າເǨິນທǀໄǬƹມານǣນບƽເເǷ່ນມາຈາກເǨິນເǬືອນຂອງ
ເǷຍ ເǪƿງອາດໄǬƹມາຈາກການກະທǓທǀບƽຖືກຕƹອງຕາມກǠດໝາຍ.

ທາ່ນ ເເǼນປະເǼີດ ພົມມາລໄືǪ,
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ເເǦວງຈǓປາສǟກ

ຄǓຖາມ: ໃǰເເǦວງຈǓປາສǟກ ມກໍີລະນີການນǓເǦǊາເǨິນຜ່ານດ່ານກǓປູເǩຍ-ລາວເǥີດ
ຂǈນ ໂǬຍຜູƹຖືກຫານǓໃǪƹລǠດຕູƹມາໃǰນາມນǟກທ່ອງທ່ຽວ ແǺƹວເǥີດອຸບǟດຕິເǽດເǿັດ
ໃǽƹລǠດຕູƹຈີກຂາດ ເເǺƹວປາກǠດເǽັນເǨິນເǿ່ຍອອກມາຈາກລǠດຕູƹຈǓນວນ 5 ເເǼນໂǬ
ລາ. ຜ່ານການສືບສວນທາງເǩǊາໜƹາທǀສາມາດຊອກຮູƹໄǬƹວ່າເǨິນດǡງກ່າວນǣນ ເເǷ່ນໄǬƹ
ມາຈາກການຄƹາຂາຍຢາເǼບຕິດຕາມທǀຜູƹກຽ່ວຮǟບສາລະພາບ. ເǩǊາໜƹາທǀສາມາດ
ດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນນǓຜູƹກ່ຽວໄǬƹບໍ?

ຄǓຕອບ: ທ່ານ ຄຣິສ ແǱັດ, ທǀປຶກສາລະດǟບພາກພǉນຈາກອǠງການ UNODC ຕອບ
ວ່າ: ເǩǊາໜƹາທǀບƽສາມາດດǓເǰີນຄະດີການຟອກເǨິນໄǬƹໃǰທǟນທີເǺີຍ ເǰǂອງຈາກວ່າ
ຖƹາເǱƿງຕາມນິຍາມມາດຕາ 2 ຂອງກǠດໝາຍຕƹານການຟອກເǨິນ ເເǺະ ການສະໜອງ
ທຶນໃǽƹເເǥ່ການກƽການຮƹາຍແǺƹວ ພວກເǿົາພຽງເເǭ່ປາກǠດເǽັນຜູƹຖືກສǠງໄǼເǧǂອນຍƹາຍ
ເǨິນເເǭ່ຍǟງບƽທǟນມີການປ່ຽນຮູບຂອງເǨິນເǯǂອ, ນǣນເເǷ່ນປະເǬັນທີໜǁງ ທǀຕƹອງໄǬƹ

ພິຈາລະນາ. ປະເǬັນທີສອງ: ຖƹາຫາກຜູƹກ່ຽວຮູƹທǀມາຂອງເǨິນວາ່ມາເເǭ່ໃǼ ເǪƿງມາຈາກການຄƹາຂາຍຢາເǼບຕິດເເǷ່ນເǩǊາໜƹາທǀ
ສາມາດດǓເǰີນຄະດີຜູƹກ່ຽວສະຖານສǠມຮູƹຮ່ວມຄິດໃǰການຟອກເǨິນໄǬƹ. ສ່ວນບǟນຫາເǨິນທǀຕǠກເǿ່ຍເǼຍຫາຍ ເǩǊາໜƹາທǀຄວນ
ສືບຕƽຄǤນຫາເǵǂອຮິບເǲັນຂອງລǟດໄǻƹ.



Î£,i i i i L i

ການແǦ່ງຂǟນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກົດໝາຍ

ຜູƹຊະນະເǺີດສǓລǟບກິດຈະກǓການຕອບຄǓຖາມຄວາມຮູƹທǢວໄǲກ່ຽວກǟບກǠດໝາຍ
ໃǰກອງປະຊຸມລະດǟບພາກຄǣງທີ III ທǀ ແǦວງຈǓປາສǟກ

ທ່ານ ແǼນປະເǼີດ ພǠມມາລືໄǪ
ອǠງການໄǾຍະການປະຊາຊǠນ ແǦວງຈǓປາສǟກ

www.ilsta.org
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