Illegal Wildlife Trade

ຄະດີໄດ້ຖກ
ື ປິດລົງແລ້ວແມ່ນບ?ໍ່ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈງໍ່
ຕ້ອງທົບທວນຄືນຄະດີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນປະ
ຫວັດສາດຈາກທັດສະນະທາງການເງິນ
ໂດຍ ອາເລັກຊານເດຼຍ ເຣດ ແລະ ທອມ ຄີດຕິນຈ໌ (Alexandria Reid and Tom Keatinge)
ອີງໃສ່ຜນ
ົ ການການປະເມີນທີຈ
ໍ່ ັດຂນ
ຶ້ ໃນ ສປປ ລາວ, ບົດຂ່າວສັຶ້ນສະບັບນີຶ້ ໄດ້ຊອກຮ້ກຽ່ ວກັບຜົນປະໂຫຍດໃນການທົບທວນຄືນບັນດາຄະດີ
ກ່ຽວກັບສັດປ່າໃນປະຫວັດສາດຈາກທັດສະນະທາງການເງິນ.
ມັນແມ່ນຄວາມຈິງທີໍ່ໜາ້ ເສົຶ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປະຈຸ
ບັນການບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍຕໍ່ກັບຂະບວນການຄ້າ
ຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ (IWT) ທີໍ່ມັກຈະເລີໍ່ມຕົນ
ຶ້
ແລະ ສິນ
ຶ້ ສຸດລົງດ້ວຍການຍດເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ
ທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ການສືບສວນສອບສວນທາງດ້ານ
ການເງິນ - ບັນຫາອາຊະຍາກາທີຮ
ໍ່ ້າຍແຮງອືໍ່ນໆທີໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນເປັນປະຈາ - ແມ່ນບໍ່ຄອ
່ ຍຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບດ
ັ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ມີ
ການເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມ
ຈາເປັນໃນການເຊືອ
ໍ່ ມສານວິທີການທາງການເງິນ ເຂົຶ້າ
ໃນວຽກງານການສືບສວນສອບສວນທັງໝົດຂອງການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ວຽກງານດັໍ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້
ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີແຕ່ການການົດບັນດາຊັບສິນທີໍ່ໄດ້
ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການ
ຍດຊັບສິນເທົາໍ່ ນັນ
ຶ້ , ແຕ່ແມ່ນການນາໃຊ້ຂ່າວກອງທາງ
ການເງິນເຂົາຶ້ ໃນວຽກງານການດາເນີນການສືບສວນ
ສອບສວນບັນຫາທີໍ່ເກີດຂນ
ຶ້ ໃນປະຈຸບັນ.

ການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ
ແມ່ນວິທີການໜໍ່ງທີໍ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ,
ແຕ່ມັນເປັນເຄືໍ່ອງມືທີໍ່ຈາເປັນທີໍ່ສຸດໃນ
ການສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກາທີໍ່ມີການ
ຈັດຕັຶ້ງ
ເປັນສັນຍານທີໍ່ດ,ີ
ເນືອ
ໍ່ ງຈາກຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະ
ແດງຄວາມຍິນດີໃນການຮັບເອົາເຕັກນິກເຫຼາົໍ່ ນີຶ້ເຂົາຶ້
ໃນຂັຶ້ນຕອນການສືບສວນສອບສວນຂອງພວກ
ເຂົາ. ແຕ່ສິໍ່ງທີບ
ໍ່ ັນດາປະເທດເຫຼົໍ່ານີຶ້ຍັງບໍ່ທັນມີແມ່ນ
ຊັບພະຍາກອນ, ທັກສະຄວາມຮ້ ແລະ ປະສົບ
ການໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນ ເພືໍ່ອຊຸກຍ້
ການປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮບປະທາ. ໃນນີຶ້, ການປັບ
ປຸງລະບົບການເຮັດວຽກໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິນ
ໍ່ ,
ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ຕອບໂຕ້ ແລະ ການອ້າງອີງຫຼັກຖານເປັນສິໍ່ງທີໍ່ຈາ
ເປັນທີໍ່ສດ
ຸ .
ໃນປີ 2017, ສປປ ລາວ, ໄດ້ກາຍເປັນໜງໍ່ ໃນຕະ
ຫຼາດງາຊ້າງທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດໃນພາກພືຶ້ນ, ສປປ ລາວ
ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໝັຶ້ນຕັຶ້ງໃຈໂດຍການນາ
ໃຊ້ງົບປະມານຈານວນໜໍ່ງເຂົາຶ້ ໃນວຽກງານການສືບ
ສວນສອບສວນຂອງຕົນ, ເຊັໍ່ນດຽວກັບການນາໃຊ້
ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືໍ່ອປັບປຸງກົນໄກການຕອບສະ
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ໜອງຕຂ
ໍ່ ະບວນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ.
ໃນເດືອນພະຈິກ 2019, ກົມກວດກາປ່າໄມ້
(DoFI), ໄດ້ເຊືຶ້ອເຊີນອົງການກອງທນເພືໍ່ອອະນຸ
ລັກສັດປ່າ (WWF), ອົງການຕິດຕາມເຄືອຂ່າຍ
ລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ (TRAFFIC) ແລະ
ອົງການ RUSI ໃນການທົດລອງການຈັດການປະ
ເມີນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ໃນຮບແບບ
ການທົບທວນຄືນຂອງຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງໃນວຽກງານການສືບສວນສອບສວນການລັກ
ລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະຈຸບນ
ັ .
ບົດຂ່າວສັນ
ຶ້ ສະບັບນີຶ້
ໄດ້ວິເຄາະຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນ
ໜໍ່ງໃນການດາເນີນການປະເມີນດັໍ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງ
ຜົນປະໂຫຍດທີໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ
ການທົບທວນຄືນທີຄ
ໍ່ ້າຍຄືກັນໃນສະພາບການ
ອືໍ່ນໆ.

ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີຜ
ໍ່ ິດກົດໝາຍໃນ
ສປປ ລາວ
ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ
ແມ່ນຖືກຄອບງາໂດຍກຸ່ມອາຊະຍາກາທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງ,
ມີການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານການເງິນ, ມີການຈັດ
ຕັຶ້ງເປັນເຄືອຂ່າຍກຸ່ມອາຊະຍາກາທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງໃນ
ລະດັບພາກພືຶ້ນທີມ
ໍ່ ີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໃນເດືອນ
ມັງກອນ 2018, ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາໄດ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ກມ
ຸ່ ທີໍ່ມຊ
ີ ືໍ່
ວ່າ ‘Zhao Wei’ ເຊິໍ່ງເປັນກຸ່ມອາຊະຍາກາຂ້າມຊາດ
ທີໍ່ມີການຈັດຕັງຶ້ ໃນຂຫ
ຶ້ າຟອກເງິນ, ລັກລອບຄ້າຂາຍ
ສັດປ່າ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ ຜ່ານ
ຄາສິໂນຄິງສ໌ໂຣແມນ (Kings Roman Casino),
ທີຕ
ໍ່ ັຶ້ງຢ່ເຂດສາມຫຼໍ່ຽມຄາ, ເຊິໍ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິ
ເສດຂອງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັຶ້ນ, ອີງຕາມບົດ
ປະເມີນຂອງອົງການ ສປຊ ເພືໍ່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ
ອາຊະຍາກາ (UNODC) ທີໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນກ
ລະກົດ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄືອຂ່າຍຂະບວນ
ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນອາຊີຕາ
ເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີການແບ່ງຂັນ
ຶ້ ຄຸ້ມຄອງ, ແຕ່ຫາກວ່າ
ມີການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ດີ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກຸ່ມ
ຄົນທີໍ່ມອ
ີ ິດທິພນ
ົ ທີໍ່ມຄ
ີ ວາມຊານິຊານານສງ ເພືໍ່ອອາ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການລັກລອບຄ້າຂາຍສິໍ່ງຜິດ
ກົດໝາຍໃນຂັຶ້ນຕ່າງໆ, ເຊິໍ່ງກຸ່ມຄົນດັໍ່ງກ່າວມີວທ
ິ ີການ,
ການນາໃຊ້ເສັຶ້ນທາງລາລຽງຂົນສົງໍ່ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງ
ໃຜມັນ.
ຕົວຢ່າງເຊັໍ່ນ: ງາຊ້າງແມ່ນສິໍ່ງໜງໍ່ ທີໍ່ຖືກລັກລອບນາເຂົາຶ້
ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼາຍທີສ
ໍ່ ຸດ ເຊິໍ່ງເປັນປະເທດທີໍ່ບມ
ໍ່ ີ
1

ຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ
ໄທ - ເຊິໍ່ງເປັນສອງປະເທດພາກພືຶ້ນທີມ
ໍ່ ີຄວາມສ່ຽງໃນ
ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍທີໍ່ມຄ
ີ ວາມສາຄັນໃນລະ
ດັບໂລກ.
ອີງຕາມຂຶ້ມນຈາກອົງການອະນຸລັກຊ້າງ
(Save the Elephants), ຈົນເຖິງປີ 2016, ເຫັນວ່າ
90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຂົນສົໍ່ງງາຊ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ທງັ
ໝົດທີໍ່ຖືກສົງໍ່ ເຂົຶ້າໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມໃນເມືໍ່ອກ່ອນ
ອາດຖືກເຄືອ
ໍ່ ນຍ້າຍໄປຍັງ ສປ. ຈີນ ໂດຍກົງ, ແຕ່ໃນປີ
2017
ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍລັກສະນະດັໍ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປ່ຽນ
ຈາກ ສສ. ຫວຽດນາມ ໄປສ່ເຂດຕົວເມືອງໃນ ສປປ
ລາວ. ເຊິໍ່ງສິນຄ້າດັໍ່ງກ່າວຖືກວາງຂາຍຕາມຮ້ານຄ້າຂາຍ
ຍ່ອຍທີມ
ໍ່ ີຄນ
ົ ຈີນເປັນເຈົາຶ້ ຂອງ ແລະ ຖືກຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຄົນຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ເຊິງໍ່ ມີການສົມຮ້ຮວ
່ ມຄິດ
ກັບຜ້ນາທ່ຽວ. ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າເຫຼາົໍ່ ນີຶ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄາ
ແນະນາແກ່ລກຄ້າກ່ຽວກັບວິທີການຫຼີກລ້ຽງການຄວບ
ຄຸມຂອງດ່ານພາສີໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂ້າມຊາຍ
ແດນ, ແຕ່ຍັງສະເໜີຮບແບບການຂົນສົໍ່ງຮອດຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງສາລັບສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິໍ່ງການຊາລະເງິນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານ WeChat ຫຼື ຜ່ານບັດຊາລະສ່ວນ
ບຸກຄົນ. ໃນບາງກລະນີ, ການຊາລະເງິນຈະມີຂນ
ຶ້ ຕໍ່ເມືອ
ໍ່
ສິນຄ້າຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງເປັນທີຮ
ໍ່ ຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເທົໍ່າ
ນັຶ້ນ.

ສັນຍານທີໍ່ບງົໍ່ ບອກເຖິງການຊຸກຍສ
້ ງົໍ່ ເສີມ:
ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງມາດຕະ
ການ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍໃນ
ສປປ ລາວ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ນາໃຊ້ວທ
ິ ີການທີຫ
ໍ່ ຼາກ
ຫຼາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ
(ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ), ໂດຍສະເພາະໃນ
ຄະດີທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍສິນຄ້າທີໍ່ຜດ
ິ ກົດ
ໝາຍທີໍ່ມາຈາກປະເທດອືໍ່ນ ແລະ ການລັກລອບຄ້າຂາຍ
ໄມ້ພາຍໃນປະເທດ. ໃນປີ 2016, ກອງເລຂາຂອງສົນທິ
ສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ
ພືດປ່າທີໍ່ໃກ້ຈະສນພັນລະຫວ່າງຊາດ (CITES) ໄດ້ສະ
ຫຼຸບວ່າກົດໝາຍຂອງປະເທດແມ່ນຍັງບໍ່ມຄ
ີ ວາມຊັດເຈນ,
ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຍັງບໍ່ພຽງພ ສາລັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ.
ບົດລາຍງານສະບັບດຽວກັນ
ຍັງວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບ
ການຂາດຂັນ
ຶ້ ຕອນການດາເນີນຄະດີຕໍ່ການລັກລອບຄ້າ
ຂາຍສັດປ່າໃນລະຫວ່າງປີ 2012-16.
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ແລະ ຫຼັງຈາກນັຶ້ນກໍ່ກະຈາຍໄປຍັງບັນດາ
ຕົວເມືອງໃນ ສປປ ລາວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ເປັນຄົນຈີນ
ແມ່ນຕະຫຼາດທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສດ
ຸ ສາລັບການຄ້າຂາຍງາຊ້າງ.

ໂດຍຮັບຮ້ເຖິງໄພຂົມ
ໍ່ ຂດ
່ ັໍ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊືໍ່
ສຽງຂອງປະເທດຕໍ່ເວທີສາກົນ,
ລັດຖະບານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຫຼາຍມາດຕະການໃນໄລຍະ 3
ປີທີໍ່ຜ່ານມາ ເພືໍ່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນການລັກລອບ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍການປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ. ໃນ
ນັຶ້ນ, ປະກອບມີການປະກາດໃຊ້ປະມວນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການລົງໂທດ (ເດືອນພດສະພາ 2017, ທີໍ່ໄດ້ປະ
ກາດນາໃຊ້ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2018), ໂດຍເພີໍ່ມການ
ປັບໄໝໂທດສງສຸດ ເຖິງ 10 ລ້ານກີບ (1252 ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ພ້ອມໂທດຈາຄຸກຕັຶ້ງແຕ່ 3 ເດືອນເຖິງ 5
ປີ ສາລັບການກະທາຜິດກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍ
ສັດປ່າພາຍໃນປະເທດ. ສິໍ່ງທີໍ່ສາຄັນ, ເມືອ
ໍ່ ເຫັນໄດ້ເຖິງ
ລັກສະນະຂອງໄພຂົມ
ໍ່ ຂ່ທີໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ປະ
ມວນກົດໝາຍອາຍາຍັງໄດ້ນາສະເໜີບັນດາຂຶ້ການົດທີໍ່
ສ້າງຂນ
ຶ້ ສະເພາະ ໂດຍແນໃສ່ອາຊະຍາກາທີມ
ໍ່ ີການຈັດ
ຕັຶ້ງແບບຂ້າມຊາດ; ບຸກຄົນໃດໜງໍ່ ທີໍ່ດາເນີນການ ຫຼື
ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີໍ່ ທີໍ່ມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມອາຊະຍາກາ
ທີໍ່ມີການຈັດຕັງຶ້ ໃນປະຈຸບັນ ຈະຕ້ອງຖືກຈາຄຸກເປັນເວ
ລາ 5 ເຖິງ 10 ປີ ພ້ອມທັງຖືກປັບໄໝເຖິງ 3 ເທົາໍ່
ຂອງມນຄ່າສິນຄ້າ. ຍິໍ່ງໄປກວ່ານັຶ້ນ, ໃນປີ 2015,
ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ນາສະເໜີກ່ຽວກັບອາຊະຍາກາສິງໍ່
ແວດລ້ອມ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບຄ້າ
ຂາຍທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ ເຊິໍ່ງເປັນການຄາດຄະເນການກະ
ທາຜິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການຟອກເງິນ - ເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້
ການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ ເຊືໍ່ອມໂຍງເຖິງ
ຄະດີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສິງໍ່ ນີຶ້ ຍັງບໍ່ທັນມີການກ່າວເຖິງໃນບົດລາຍ
ງານສາທາລະນະກ່ຽວກັບການສືບສວນສອບສວນທາງ
ການເງິນໂດຍວາງຈຸດສຸມໃສ່ສັດປ່າ, ການປະຕິຮບທາງ
ດ້ານນິຕິການີຶ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີໍ່ມທະວີ
ການນາໃຊ້ມາດຕະການທາງກົດໝາຍກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ. ຄາສັໍ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 05,
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ສະບັບລົງວັນທີ 8 ພດສະພາ 2018 ເຊິໍ່ງໄດ້ຊີຶ້ນາ
ໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັງຶ້ ກະ
ຊວງ - ອົງການທຽບເທົາໍ່ ກະຊວງ, ເຈົຶ້າຄອງນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເຈົຶ້າແຂວງໃນທົວ
ໍ່
ປະເທດ ໃຫ້ມມ
ີ າດຕະການເຂັຶ້ມງວດໃນການບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ, ລວມທັງການປະຕິບດ
ັ
ຕາມກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອບກົດໝາຍລະ
ຫວ່າງຊາດກຄ
ໍ່ ສ
ື ົນທິສັນຍາ CITES. ອີງຕາມອົງ
ການ WWF, ເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນຊື-ຶ້ ຂາຍຜະ
ລິດຕະພັນສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດມີການ
ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນງາຊ້າງ,
ໂຕລິໍ່ນ ແລະ ນແຮດ ອີງຕາມຄາສັງໍ່ ນາຍົກເລກທີ
05. ໃນປີ 2018, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ຕາ
ຫຼວດສິງໍ່ ແວດລ້ອມໄດ້ລາຍງານວ່າ ຜ່ານການບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍສະເພາະ 15 ສະບັບ, ສາມາດກວດ
ຍດເອົາຜະລິດຕະພັນທີໍ່ມີມນຄ່າຫຼາຍກວ່າ
750,000 ໂດລາ. ເມືອ
ໍ່ ບດ
ໍ່ ົນມານີ,ຶ້ ຫ້ອງວ່າການ
ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮັບຮອງດາລັດນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ ນຍ/09, ເຊິໍ່ງໄດ້ມີ
ການສ້າງຕັຶ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັນ
ຶ້ ສງ ເພືໍ່ອກວດ
ກາທຸກບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຟອກ
ເງິນ (AML) ແລະ ອາຊະຍາກາທາງການເງິນ. ໃນ
ວັນທີ 08 ມັງກອນ 2020, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້
ອອກຄາແນະນາ ສະບັບເລກທີ 1, ຊຸກຍ້ໃຫ້ເຈົາຶ້
ໜ້າທີໍ່ສບ
ື ສວນສອບສວນຄະດີວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ
ຄະດີຕາ້ ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສືບສວນສອບ
ສວນດ້ານການເງິນທີໍ່ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບຄະດີການລັກ
ລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ໃນຂະນະທີມ
ໍ່ ີ
ຄວາມກ້າວໜ້າທີໍ່ດີໃນວຽກງານດັໍ່ງກ່າວ,
ແຕ່ໃນ
ຄວາມເປັນຈິງ ຍັງມີຫຼາຍສິໍ່ງຫຼາຍຢ່າງທີໍ່ຍັງຈາເປັນ
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ຕ້ອງມີການດາເນີນການ ເພືໍ່ອປິດຕະຫຼາດການຄ້າຂາຍສັດ
ປ່າ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິໍ່ງເປັນຕົວຊີບ
ຶ້ ອກທີສ
ໍ່ າຄັນວ່າ ເຈົຶ້າ
ໜ້າທີກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໝັຶ້ນ
ຕັຶ້ງໃຈໃນການນາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ
ໃນຮບແບບຂອງອາຊະຍາກາທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງແບບຂ້າມ
ຊາດ - ເຊິໍ່ງເປັນຈຸດປະສົງທີຮ
ໍ່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ນາເອົາການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນເຂົຶ້ານາ.

ບົດຮຽນທີສ
ໍ່ າມາດຖອດຖອນໄດ້:
ການ
ທົບທວນຄືນການພິຈາລະນາຄະດີຂອງ
ຫຼາຍອົງການຈັດຕັງຶ້ ທີກ
ໍ່ ຽ່ ວຂ້ອງໃນ ສປປ
ລາວ
ໂດຍອີງຕາມການເຊືຶ້ອເຊີນຂອງກົມກວດກາປ່າໄມ້, ໃນ
ເດືອນພະຈິກ 2019, ອົງການ WWF, TRAFFIC
ແລະ ອົງການ RUSI ໄດ້ດາເນີນການທົບທວນຄືນຄະດີ
ຂອງຫຼາຍອົງການໃນການສືບສວນສອບສວນການລັກ
ລອບຄ້າຂາຍງາຊ້າງ 2 ຄະດີທີໍ່ຜ່ານມາ. ວິທີການແບບຕັງຶ້
ໜ້າດັໍ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມໝາຍໝັຶ້ນຕັຶ້ງໃຈ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດທີໍ່
ຈາເປັນ” ເພືໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່
ຜິດກົດໝາຍ, ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ຢງັຶ້ ຢືນຄືນໃນບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບດ
ັ ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ
ວຽກງານງາຊ້າງ ໃນປີ 2018.
ບັນດາອົງການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການປະເມີນຄັຶ້ງນີຶ້
ປະກອບມີກົມກວດກາປ່າໄມ້, ບັນດາຫ້ອງການກວດກາ
ປ່າໄມ້ແຂວງທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕາຫຼວດເສດຖະກິດ ແລະ ສາ
ນັກງານຂຶ້ມນຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLIO). ທຸກອົງ
ການຍົກເວັຶ້ນຫ້ອງການ AMLIO ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສະມາ
RUSI Newsbrief
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ຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນາຶ້
ແລະ ສັດປ່າ ສປປ ລາວ (LAO-WEN), ກົນໄກການ
ປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດສາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ
ອາຊະຍາກາສັດປ່າ, ໄດ້ຮັບການຊຸກຍ້ພາຍໃຕ້ຄາສັໍ່ງເລກ
ທີ ນຍ/05 ແລະ ມີກົມກວດກາປ່າໄມ້ເປັນປະທານ.
ປະຈຸບນ
ັ
LAO-WEN ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ຈາກຕົວແບບ ‘P-WEN’’ ທີໍ່ມີຢ່ໃນຫຼາຍແຂວງຂອງ
ສປປ ລາວ ທີນ
ໍ່ າພາໂດຍເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ສບ
ື ສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນທີມ
ໍ່ ີປະສົບການ, ການປະເມີນດັໍ່ງກ່າວມີ
ຈຸດປະສົງເພືໍ່ອ:

• ລະບຸໂອກາດໃນການດາເນີນການທາງການເງິນໃນ
ໄລຍະການສືບສວນສອບສວນເບືຶ້ອງຕົຶ້ນທີໍ່ເສຍ
ໄປ.

• ປກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ການຕ້ານການ

ຟອກເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາປັດຕະ
ຍະກາອາຊະຍາກາທາງການເງິນຕໍ່ການຄ້າຂາຍສັດ
ປ່າ.

• ຊຸກຍ້ການນາໃຊ້ການສືບສວນສອບສວນທາງ
ການເງິນໂດຍໜ່ວຍງານຂັຶ້ນທ້ອງຖິນ
ໍ່ .
• ສາຫຼວດບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານພາຍໃນປະເທດ

ໃນການຕ້ານການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ເຊືອ
ໍ່ ມ
ໂຍງກັບອາຊະຍາກາທາງການເງິນ.

• ສ້າງຂັນຶ້ ຕອນທາອິດເພືອໍ່ ກະຕຸນ້ ໃຫ້ເກີດມີການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ.
• ຊຸກຍ້ອງົ ການສາກົນທີໍ່ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ.
• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນກະ

ທົບຂອງການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນ
ເພືໍ່ອຊຸກຍ້ ແລະ ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ
ນະໂຍບາຍຕໍ່ໄປ.

ການສືບສວນສອບສວນທີຄ
ໍ່ ັດເລືອກໂດຍກົມກວດກາ
ປ່າໄມ້ເພືອ
ໍ່ ທົບທວນຄືນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍ
ອີງຕາມປະເພດຂອງຄະດີທີໍ່ເກີດຂນ
ຶ້ ເປັນປະຈາ ແລະ
ໂດຍປົກກະຕິຈະປະເຊີນໜ້າໂດຍເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ສບ
ື ສວນ
ສອບສວນອາຊະຍາກາກ່ຽວກັບສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ.
ເພືໍ່ອຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດາ
ເນີນມາດຕະການຕໄໍ່ ປ ຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີໍ່ຖືກລະບຸຕວ
ົ ໃນ
ການສືບສວນສອບສວນດັງໍ່ ກ່າວ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບຍຸດທະວິທຂ
ີ ອງສານວນຄະດີເຫຼາົໍ່ ນີຶ້ບໄໍ່ ດ້ມີການ
ອ້າງອີງເຖິງໃນບົດຄວາມສະບັບນີ.ຶ້ ໃນຂະນະທີໍ່ການ
ຕິດຕາມນັນ
ຶ້ ບແ
ໍ່ ມ່ນຈຸດປະສົງຂອງການທົບທວນຄືນ
ດັໍ່ງກ່າວ, ຜ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກຊຸກຍ້ໃຫ້ພິຈາລະນາທາງ
ເລືອກໃນການດາເນີນການຕໍ່ໄປພາຍໃຕ້ລະບຽບການ
ແລະ ກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ອາຊະຍາກາ
ທາງການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ.

ບົດບາດຂອງການສືບສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນ ໃນການການົດ ແລະ ສະ
ກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກາສັດປ່າໄດ້ຂະຫຍາຍ
ຕົວເປັນກ້າວໆໃນຊຸມປີທີໍ່ຜ່ານມາ
ສາລັບຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະຄັຶ້ງນີຶ້, 2 ກລະນີຄະດີ
ທີໍ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແມ່ນຖືກການົດໃຫ້ເປັນກລະນີ A
ແລະ ກລະນີ B. ກລະນີ A ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
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ການຍດງາຊ້າງທີມ
ໍ່ ີນຶ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າ 100 ກິໂລ,
ພ້ອມທັງປະລິມານທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຊິຶ້ນສ່ວນ
ຂອງໂຕລິນ
ໍ່ ແລະ ນແຮດ ຈາກຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. ກ
ລະນີ B ກ່ຽວກັບການຍດງາຊ້າງທີໍ່ມີນາຶ້ ໜັກໜ້ອຍ
ກວ່າ 5 ກິໂລ, ທີມ
ໍ່ າຈາກຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍເຊັໍ່ນດຽວ
ກັນ.
ໂດຍການນາໃຊ້ການສືບສວນສອບສວນທີຊ
ໍ່ ານານ
ແລະ ນາໃຊ້ໃນຕົວຈິງ ໃນຮບແບບປິດລັບ, ຜ້ເຂົຶ້າ
ຮ່ວມສາມາດດາເນີນການສົນທະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາ
ກ່ຽວກັບສະຖານທີໍ່ທີໍ່ມຄ
ີ ວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເກັບ
ກາຫຼັກຖານທາງການເງິນ
ເຊິໍ່ງໂດຍທົໍ່ວໄປແມ່ນໄດ້
ພາດໂອກາດໃນກລະນີຄະດີທີໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ຂສ
ຶ້ ັງເກດວ່າ ໃນທຸກໆ
ກລະນີໃນອະນາຄົດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ້ຂາຍຍ່ອຍ, ເອ
ກະສານຕ່າງໆເຊັນ
ໍ່ ໃບຮັບເງິນ, ປືມ
ຶ້ ບັນທກ, ປືມ
ຶ້ ບັນ
ທກສິນຄ້າ ແລະ ໃບເກັບເງິນຄວນຖືກຍດຢ່ສະຖານທີໍ່
ເກີດເຫດ. ອຸປະກອນອ່ານບັດ, ເຊັນ
ໍ່ ດຽວກັບລະຫັດ
QR ທີໍ່ນາໃຊ້ໃນການຊາລະເງິນຜ່ານແອັບພຣິເຄຊັນ
WeChat,
ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຫຼັກຖານທາງກາຍະ
ພາບທີໍ່ຄວນເກັບກາໃນສະຖານທີໍ່ເກີດເຫດ. ໂດຍການ
ນາພາຂອງຄຝກ, ຜ້ເຂົຶ້າຮ່ວມສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາແຫຼໍ່ງຂຶ້ມນຂ່າວ
ກອງທາງການເງິນ ເພືໍ່ອທາຄວາມເຂົຶ້າໃຈເຄືອຂ່າຍຄະດີ
ອາຍາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົໍ່າ, ເຖິງວ່າສິໍ່ງເຫຼົໍ່ານີຶ້ຈະບໍ່ຖືກນາ
ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານ.
ຂຶ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາກປະຕິບດ
ັ ກໍ່ໄດ້
ກ່າວເຖິງໃນກອງປະຊຸມ. ເຊິໍ່ງສາມາດສັງເກດໄດ້ເຊັໍ່ນ,
ຍົກຕົວຢ່າງ, ເພືໍ່ອເປັນການຮັບປະກັນການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງອົງການ, AMLIO ສາມາດຮ່ວມມືກັບ LAOWEN ແລະ ໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ກດ
ົ
ໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກາທາງການເງິນຂອງ
ສປປ
ລາວ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. AMLIO ຍັງສາມາດຈັດໃຫ້ມີ
ການຝກອົບຮົມໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບການການົດ,
ການຈັດການ ແລະ ການປະເມີນຫຼັກຖານທາງການ
ເງິນ ພ້ອມທັງເປັນການສົໍ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ລວມ
ທັງສະຖາບັນການເງິນ ເພືໍ່ອລາຍງານປະເພດອາຊະຍາ
ກາຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າ. ໂດຍກັບຄືນສ່ໄລຍະ
ເລີໍ່ມຕົຶ້ນຂອງການສືບສວນສອບສວນແຕ່ລະຄັງຶ້ , ຜ້
ເຂົຶ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົຶ້າໃຈກ່ຽວກັບ
ວິທີການໃນການດາເນີນການສືບສວນສອບສວນດ້ານ
ການເງິນ, ແລະ ບົດບາດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີໍ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ຈາກນັຶ້ນ, ຄຝກໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາກ່ຽວກັບປະ
ເພດຂອງກລະນີທີໍ່ເໝາະສົມທີໍ່ສດ
ຸ ສາລັບການສືບສວນ
ສອບສວນດ້ານການເງິນ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ
ຂອງຄາແນະນາດັໍ່ງກ່າວ, ການຮ້ອງຂຢ່າງເປັນທາງການ
ເຊິໍ່ງກາລັງຖືກນາສົງໍ່ ຫາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ຂັຶ້ນສນກາງ ເພືໍ່ອເປີດໃຫ້ມີການສືບສວນສອບສວນ
ດ້ານການເງິນຄືນໃໝ່ຂອງທັງສອງກລະນີ ທີໍ່ຖືກກວດ
ສອບໃນເດືອນພະຈິກ 2019. ເພືໍ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຍືນຍົງຂອງວິທີການດັໍ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ
2019, ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ສາ້ ງຕັງຶ້ ໜ່ວຍ
ງານພາຍໃນຂອງຕົນ ເພືໍ່ອປະສານງານ ແລະ ດາເນີນ
ການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ດາເນີນຄະດີອາຍາທາງ
ການເງິນທັງໝົດທີໍ່ກ່ຽວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມດັໍ່ງ
ກ່າວ.
ສະຫຼຸບ
ບົດບາດຂອງການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນໃນ
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ການການົດ ແລະ ສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກາສັດປ່າ ໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆໃນຊຸມປີທີໍ່ຜ່ານມາ. ການຕອບ
ສະໜອງທາງການເງິນຕໍ່ອາຊະຍາກາສັດປ່າ ໄດ້ຖືກນາ
ສະເໜີຕກ
ໍ່ ອງປະຊຸມການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜດ
ິ ກົດໝາຍ
ທີໍ່ລອນດອນ ໃນປີ 2018, ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ
ສະເພາະກິດເພືໍ່ອດາເນີນມາດຕະການທາງການເງິນທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ (FATF) – ຜ້ການົດມາດ
ຕະການຕ້ານການຟອກເງິນໃນທົວ
ໍ່ ໂລກ ໄດ້ມງຸ່ ໝັຶ້ນທີຈ
ໍ່ ະ
ສຸມໃສ່ມຕ
ິ ິຂອງການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກາສັດປ່າ
ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜາ້ .
ມີຫຼາຍຕົວຢ່າງການສກສາທີໍ່ດຂ
ີ ອງພາກລັດຖະບານ
ແລະ ອົງການຈັດຕັຶ້ງທີໍ່ບຂ
ໍ່ ຶ້ນລັດຖະບານ (NGO) ທີໍ່
ນາໃຊ້ວິທີການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນເພືໍ່ອກາ
ນົດຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃນລະດັບຊາດ. ລວມມີ
ການສກສາຄົຶ້ນຄວ້າສະບັບປີ 2018 ຂອງສະມາຄົມອະ
ນຸລັກສັດປ່າ
ໃນການດາເນີນຄະດີຂອງເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ຕລ
ຸ າ
ການໃນສາທາລະນະລັດກົງໂກ,
ດ້ວຍການວິເຄາະທີໍ່
ຄ້າຍຄືກັນທີໍ່ດາເນີນໃນຊີມບັບເວ ໂດຍໜ່ວຍງານທີມ
ໍ່ ຊ
ີ ືໍ່
ວ່າ: Space for Giants. ການຂະຫຍາຍຕົວແບບ
ໃນລັກສະນະດັງໍ່ ກ່າວ ລວມມີການວິເຄາະດ້ານການເງິນ
ຢ່າງຕໍ່ເນືໍ່ອງ ເຊິໍ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ, ແລະ ໃນສະຖານທີໍ່ ທີໄໍ່ ດ້ມີການດາເນີນການ
ສກສາຄົນ
ຶ້ ຄວ້າດັງໍ່ ກ່າວ, ກລະນີຄະດີເຫຼົໍ່ານີຶ້ ສາມາດນາ
ມາທົບທວນຄືນຈາກທັດສະນະທາງການເງິນເພືອ
ໍ່ ສ້າງ
ຕົວຊີບ
ຶ້ ອກໃໝ່.
ການທົບທວນຄືນຄະດີຂອງຫຼາຍໆອົງການຍັງເປັນໂອ
ກາດໃນການຮັບປະກັນການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ
ການສ້າງຊຸມຊົນແບບຕໍ່ເນືໍ່ອງ ລະຫວ່າງບັນດາອົງການທີໍ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີໍ່ມຄ
ີ ວາມຈາເປັນເພືໍ່ອໃຫ້ການສືບສວນສອບ
ສວນດ້ານການເງິນປະສົບຜົນສາເລັດ. ການປະຕິບັດທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດ ແລະ ຂົງເຂດທີຈ
ໍ່ ະປັບປຸງ ໄດ້ຖືກສັງເກດການ,
ໃຫ້ຄາເຫັນຈາກການປະເມີນດັໍ່ງກ່າວ ເຊິໍ່ງອາດຊ່ວຍໃຫ້
ໜ່ວຍງານຂ່າວກອງດ້ານການເງິນ ຫຼື ເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ປ່າໄມ້
ແຫ່ງຊາດ ມີເຫດຜົນໃນການນາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນອັນ
ສະເພາະ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂຄະດີການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າ
ໃນອະນາຄົດ. ການພິສດຄວາມຖືກຕ້ອງດັໍ່ງກ່າວແມ່ນມີ
ຄວາມສາຄັນຢ່າງຍິງໍ່ ໃນຂະນະທີໍ່ບນ
ັ ດາເຕັກນິກເຫຼົໍ່ານີຶ້ບໍ່
ໄດ້ນາໄປສ່ ‘ຜົນໄດ້ຮັບທີແ
ໍ່ ນ່ນອນ’ ເຊັໍ່ນ: ການຟືຶ້ນຟ
ຊັບສິນ, ເຊິໍ່ງຍັງບໍ່ສາມາດເຂົຶ້າເຖິງໄດ້ໃນຫຼາຍໆປະເທດ.
ການບັນທກເອກະສານຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດທີໍ່ດີ
ທີໍ່ສຸດໃນການສືບສວນສອບສວນທາງດ້ານການເງິນ
ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກາສັດປ່າ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີມ
ໍ່ ີຄວາມ
ສາຄັນ ສາລັບ FATF ໃນການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສປ. ຈີນ ໃນປີນ.ີຶ້ ການ
ສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນແມ່ນວິທີການໜໍ່ງທີໍ່
ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ, ແຕ່ມນ
ັ ເປັນເຄືອ
ໍ່ ງມືທີໍ່ຈາເປັນທີສ
ໍ່ ຸດ
ໃນການສະກັດກັຶ້ນອາຊະຍາກາທີໍ່ມີການຈັດຕັຶ້ງ.
ເຊິໍ່ງ
ແມ່ນເວລາທີຂ
ໍ່ ັຶ້ນຕອນເຫຼາົໍ່ ນີຶ້ ຈະຖືກນາໃຊ້ໃນຂະບວນ
ການສືບສວນສອບສວນທັງໝົດຂອງໜ່ວຍງານການຄ້າ
ຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ. ການທົບທວນຄືນການດາ
ເນີນຄະດີຄືດງັໍ່ ໃນກລະນີຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນວິທີ
ການໜໍ່ງທີມ
ໍ່ ີປະສິດທິພາບໃນການປັບປຸງການຕອບສະ
ໜອງຕໍ່ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີໍ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິງໍ່ ເປັນອາ
ຊະຍາກາທາງການເງິນ.
ອາເລັກຊານເດຼຍ ເຣດ (Alexandria Reid)
ອາເລັກຊານເດຼຍ ແມ່ນນັກຄົນ
ຶ້ ຄວ້າວິເຄາະໃນກຸ່ມການ
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ສກສາດ້ານຄວາມໝັຶ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອົງການ
RUSI.
ທອມ ຄີດຕິນຈ໌ (Tom Keatinge)
ທອມ ແມ່ນຜອ
້ ານວຍການສນການສກສາກ່ຽວກັບອາ
ຊະຍາກາທາງການເງິນ ແລະ ການສກສາຄວາມໝັຶ້ນຄົງ
ຂອງ ອົງການ RUSI.
ການສກສາຄົຶ້ນຄວ້ານີຶ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນທນ
ໂດຍອົງການ WWF ແລະ ອົງການ TRAFFIC
ຜ່ານອົງການ USAID ທີໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໂຄງ
ການ TRAPS. ຂຂອບໃຈມາຍັງລັດຖະບານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໃນການຮ່ວມມື.
ຄວາມຄິດເຫັນທັງໝົດໃນບົດຄວາມສະບັບນີແ
ຶ້ ມ່ນ
ເປັນຂອງຜ້ຂຽນເທົໍ່ານັຶ້ນ, ແລະ ບໍ່ຖືວາ່ ເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ແກ່ອົງການ RUSI ຫຼື ອົງການອືໍ່ນໆ.
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