
 

 

 

 

ກົມໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ ເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານ

    ສ�ານັກງານຂໍ�ມ�ນຕ�ານການຟອກເງິນ ຮ�ວມ

ເຊື່ອມຊຶມວຽກງານຕ�ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

ສິງຫາ 2020 ທີ່ຫ�ອງປະຊຸມຂອງກົມໃຫຍ�ດັ�ງກ�າວ

ໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 

ເຂ້ົາຮ�ວມ. 

 ທ�ານ ຈິນດາໄມ ວິໄລຫົງສ ໌ຮອງຫົວໜ�າສ�າ

ຮອງຫົວໜ�າກົມໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ ແລະ ທ�ານ ພົມສ�ວັນ

ວຽກງານດັ�ງກ�າວ ແນໃສ�ເພືອ່ໃຫ�ນາຍຕ�າຫຼວດ

ຜ�ານມາ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການກະກຽມໃຫ�ແກ�ການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ

ທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ�

ເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດ; ລັດຖະບານ ສປປ 

ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ ແລະ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການລະດັບຊາດຂ້ຶນ

ປະກອບມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງ

ງານດັ�ງກ�າວ ບົນພ້ືນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ�ແນະນ�າຂອງອົງການຕ�ານການຟອກເງິນສາກົນ

ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານຄັ້

ລາວ ແມ�ນຕົກຢ��ໃນບັນຊີເທົາ ເຮັດໃຫ� ສປປ ລາວ

ຂໍ�ຄົງຄ�າງຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນ ອອກບັນດານິຕິກ�າທີ່ຕິດພັນ

ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມມາດຖານສາກົນ

ໃຫ�ເກີດປະສດິທິຜົນຕາມນິຕິກ�າທີ່ວາງອອກໄດ�ຈ�ານວນໜ່ຶງ

ສາກົນ.  

ເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງນິ
 

 

ຮ�ວມກັບກົມໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ ແລະ ນິຕິກ�າ

ກ�າວ ພາຍໃຕ�ການເປ�ນປະທານຂອງທ�ານ ພົນຈັດຕະວາ ຄ�າກິ່ງ

; ພ�ອມນີ,້ ກໍ�ມີບັນດານາຍຕ�າຫຼວດ ທີ່ມາຈາກບັນດາກົມກອງ

ໜ�າສ�ານັກງານຂໍ�ມ�ນຕ�ານການຟອກເງິນ, ທ�ານ ພັນເອກ ປອ

ພົມສ�ວັນ ພິລາຈັນ ຫົວໜ�າຄະນະສານການຄ�າ ສານປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ

ຕ�າຫຼວດທີເ່ຮັດໜ�າທີດ່�າເນີນຄະດີຮັບຮ��ເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບພາບລວມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລຍະ

ການກະກຽມໃຫ�ແກ�ການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ

ໃນປ� 2020-2021 ຊຶ່ງວຽກງານດັ�ງກ�າວ ເປ�ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕໍ�ສະພາບການດ�າ

 ລາວ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ວຽກງານຕ�ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ

ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການລະດັບຊາດຂ້ຶນ ໂດຍປະກອບມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຮອງລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງ ແລະ ທຽບເທົ�າຕ�າງໆເຂ້ົາຮ�ວມໃນຄະນະ ເພື່ອສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ

ຂໍ�ແນະນ�າຂອງອົງການຕ�ານການຟອກເງິນສາກົນ ທີ ່ສປປ ລາວ ເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນສະມາຊິກ

ໄດ�ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານຄັ້ງທ�າອິດ ໃນປ� 2010 ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນ

ລາວ ພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກຫຼາຍດ�ານ. ຢ�າງໃດກໍດ,ີ ສປປ ລາວ

ອອກບັນດານິຕິກ�າທີ່ຕິດພັນ ຈ�ານວນ 28 ສະບັບ ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານການ

ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມມາດຖານສາກົນ, ສ�າງກົນໄກ 

ດທິຜົນຕາມນິຕິກ�າທີ່ວາງອອກໄດ�ຈ�ານວນໜ່ຶງ ມາຮອດປ� 2017 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ� ສປປ ລາວ ສາມາດອອກຈາກບັນຊີເທົາຂອງ

ການຟອກເງນິ 

 
 ໄດ�ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ� ແລະ 

ນິຕິກ�າ ທີ່ຕິດພັນ ໃນວັນທ ີ11 

ກິ່ງ ຜ�ຍຫຼ�າມະນວົີງ  ຫົວໜ�າກົມ

ກົມກອງທີຂ້ຶ່ນກັບກົມໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ 

ປອ. ເພັງສະຫວັນ ທິບພະວົງໄຊ 

ສານປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ ໄດ�ພັດປ�ຽນກັນເຜີຍແຜ�

ພາບລວມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນໄລຍະ

ການກະກຽມໃຫ�ແກ�ການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ

ເປ�ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕໍ�ສະພາບການດ�າ

ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�

ໂດຍປະກອບມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປ�ນປະທານ  ແລະ ຍັງ

ເພື່ອສ�ມໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ

ເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນສະມາຊິກ. 

ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໃນ ຄັ້ງນັ້ນ ສປປ 

ລາວ ໄດ�ສ��ຊົນ, ປ�ບປ�ງແກ�ໄຂ

ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານການ

 ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ�າງໆ ປະຕິບັດ

ສາມາດອອກຈາກບັນຊີເທົາຂອງ



 
 

ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ໄດ�ດ�າເນີນການປະເມີນຄວາມສ�ຽງລະດັບຊາດ ດ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການ

ຮ�າຍສ�າເລັດໃນກາງປ� 2018 ຊຶ່ງສາມາດກ�ານົດໄດ� 8 ຂະແໜງການທ�ລະກິດ ທີ່ມີຄວາມສ�ຽງຈະຖືກສວຍ ໃຊ�ໃນຂະບວນການຟອກເງິນ 

ແລະ 7 ຄວາມຜິດຕ້ົນ ທີ່ເປ�ນໄພຂົ�ມຂ��ຕໍ�ການຟອກເງິນ ເປ�ນຕ້ົນການຜະລິດ ແລະ ຄ�າຂາຍຢາເສດຕິດ; ການປອມແປງແຊັກ, ການນ�າໃຊ�

ທະນະບັດປອມ ຫຼື ທະນະບັດປອມ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ; ອາຊະຍະກ�າສິ່ງແວດລ�ອມ; ການລັກຊັບພົນລະເມືອງ; ການປອມແປງເງິນ ຫຼ ື

ການນ�າໃຊ�ເງ ິນປອມ; ການປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ການໃຊ�ເອກະສານປອມ ແລະ ການສໍ�ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ທີ່ຕ�ອງເລັ�ງແກ�ໄຂ

ຫຼຸດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ ທີ່ໄດ�ຈາກຜົນການປະເມີນກໍ�ຄືອົງການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ ຕ�ອງດ�າເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນໃນຂໍ�ຫາຄວາມຜິດ

ຕົ້ນ ຄຽງຄ��ກັບການຟອກເງິນ ທີສ່ອດຄ�ອງກັບໄພຂົ�ມຂ�� ແລະ ເປ�ນຄວາມສ�ຽງການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ�ມີຈ�ານວນສະຖິຕ ິ50 ຄະດ ີຫຼ ື

ຫຼາຍກວ�າໃນປ� 2020. 

ເພື່ອກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານ ຄັ້ງທີ 2 ໃນສົກປ� 2020-2021; ພ�ອມດຽວກັນນ້ີ, ລັດຖະບານ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະ

ກິດຂ້ຶນ ຊຶ່ງມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈ�ານວນ 25 ທ�ານ ຈາກ 14 ກະຊວງ ປະກອບຢ��ໃນຄະນະກ�າມະການ ແລະ ໄດ�ແບ�ງ

ອອກເປ�ນ 4 ກ��ມວຽກໃນນີ້ມີວຽກງານເຜີຍແຜ� ແລະ ເຊື່ອມຊືມ; ວຽກງານນິຕິກ�າ ແລະ ກົນໄກ; ວຽກງານຄ��ມຄອງ ແລະ ວຽກງານ

ການດ�າເນີນຄະດ ີ ໃນນັ້ນ, ສ�າລັບກ��ມວຽກງານການດ�າເນີນຄະດ ີ ພາຍໃຕ�ເປ�ນຫົວໜ�າກ�າມະການຂອງປະທານສານປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ 

ພ�ອມທັງຄະນະກ�າມະການຂ້ັນລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ ົບ, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ອົງການກວດກາ

ລັດຖະບານ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສ�ງສ�ດ ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຊີ້ນ�າກົມກອງ ແລະ ພະແນກການ ທີ່ຂ້ຶນ

ກັບຄວາມຮບັຊອບຂອງຕົນ ໃນຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ, ດ�າເນີນຄະດີຄວາມຜິດຕ້ົນ ຄຽງຄ��ກັບການຟອກເງິນ ທີ່ໄດ�ກ�າວຂ�າງກ�ອນ

ໜ�ານີ ້ ໂດຍແມ�ນສ�ານັກງານຂໍ�ມ�ນຕ�ານການຟອກເງິນ ເປ�ນກອງເລຂາ ເຮັດວຽກໃນການປະສານງານ. 

ທ�ານຫົວໜ�າກົມໃຫຍ�ຕ�າຫຼວດ ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ�ເນັ້ນວ�າ: ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ

ທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍ, ລະບຽບການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ, ຄ�າສັ�ງແນະນ�າວ�າດ�ວຍການດ�າເນີນຄະດີຟອກເງິນ ແລະ 

ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ ທີ່ປະທານຄະນະກ�າມະການແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�

ການກໍ�ການຮ�າຍ ຮັບຮອງໃນຕົ້ນປ�ນ້ີໃຫ�ແກ�ບັນດາທ�ານໃນນາມເປ�ນອົງການດ�າເນີນຄະດີອາຍາໃຫ�ເຂ້ົາໃຈຢ�າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮຽກຮ�ອງ

ມາຍັງບັນດາທ�ານຕ�ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງໃນການແລກປ�ຽນຄ�າເຫັນຢ�າງພາວະວິໄສ, ກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ�ສາມາດນ�າໄປຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ�ຢ�າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສ�ງ ພ�ອມທັງມີຜົນສ�າເລັດຢ�າງຈົບງາມ. 

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 
 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 


