
 

 

 

 

ເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງນິໃຫ�ແກ�ສ່ືມວນຊົນ
 
 

ສ�ານັກງານຂໍ�ມ�ນຕ�ານການຟອກເງິນ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ທ�ອງທ�ຽວ ໄດ�ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ

2020 ທີ່ຫ�ອງປະຊຸມ ທຫລ ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງທ�ານ

ຣາຊະມ�ນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ແລະ

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ�ເພື່ອເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃຫ�ພະນັກງານ

ຂ້ັນນ�າກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ

ເລິກເຊິ່ງ ກ�ອນທ່ີຈະເຮັດການເຜີຍແຜ�ໃຫ�ສັງຄົມກໍ�ຄືປະຊາຊົນ ໄດ�ມີຄວາມຮັບຮ��ເຂ້ົາໃຈວຽກງານດັ�ງກ�າວ ແລະ

ເຂ້ົາໃຈກ�ຽວກັບວຽກງານດັ�ງກ�າວ ໂດຍເນັ້ນໃສ�ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກະກຽມໃຫ�ແກ�ການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ� 

ວຽກງານດັ�ງກ�າວ ເປ�ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕໍ�ສະພາບການດ�າເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດ

ເລັ�ງເຫັນຄວາມສ�າຄັນ ແລະ ໄດ�ສ�າງຄະນະກ�າມະການລະດັບຊາດ

ໃສ�ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ�ງກ�າວບົນພ້ືນຖານເງື່ອນໄຂ 

ລາວ ໄດ�ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານຄັງ້ທ�າອິດໃນປ� 

ໃຫ� ສປປ ລາວ ພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕ້ົນ 

ຄ�າສິນຄ�າ-ບໍລິການ, ພາບພົດຂອງປະເທດທີ່ສາກົນເບ່ິງ ສປປ ລາວ ແມ�ນປະເທດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງດ�ານຟອກເງິນ ແລະ

ໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍ, ນັກລົງທຶນຕ�າງປະເທດຫຼຸດລົງ ແລະ

 

ເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງນິໃຫ�ແກ�ສ່ືມວນຊົນ

 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ�ວມກັບກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ

ໄດ�ຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃນວັນທີ 

ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມຂອງທ�ານ ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການ 

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ; ບັນດາພະນັກງານຈາກ

ທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂ້ົາຮ�ວມ. 
ກໍ�ເພື່ອເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃຫ�ພະນັກງານ

ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ພ�ອມສື່ມວນຊົນ ທີ່ເປ�ນພາກສ�ວນເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ�ໃຫ�ເຂ້ົາໃຈຢ�າງ

ກ�ອນທ່ີຈະເຮັດການເຜີຍແຜ�ໃຫ�ສັງຄົມກໍ�ຄືປະຊາຊົນ ໄດ�ມີຄວາມຮັບຮ��ເຂ້ົາໃຈວຽກງານດັ�ງກ�າວ ແລະ

ໃສ�ພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ�ານມາ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ�ໜ�າ

ກະກຽມໃຫ�ແກ�ການປະເມີນຜົນຮອບດ�ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ� 2020-2021.  

ວຽກງານດັ�ງກ�າວ ເປ�ນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ�າຄັນຕໍ�ສະພາບການດ�າເນີນເສດຖະກິດໃນປະເທດ, ສປປ ລາວ ກໍ�ຄືລັດຖະບານໄດ�

ໄດ�ສ�າງຄະນະກ�າມະການລະດັບຊາດ ໂດຍການນ�າຂ້ັນສ�ງຈາກ 13 ກະຊວງ/ທຽບເທົ�າ ເຂ້ົາຮ�ວມ ເພື່ອສ�ມ

ບົນພ້ືນຖານເງື່ອນໄຂ 40 ຂໍ�ແນະນ�າຂອງສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປ�ນພາຄີ

ງທ�າອິດໃນປ� 2010 ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໃນຄັ້ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ແມ�ນຕົກຢ��ໃນບັນຊີເທົາ ເຮັດ

ໃຫ� ສປປ ລາວ ພົບຄວາມຫຍ��ງຍາກຫຼາຍດ�ານ ເປ�ນຕ້ົນ ລະບົບໃນການຊ�າລະເງິນກັບສາກົນ ຖືກຈ�າກັດ,

ພາບພົດຂອງປະເທດທີ່ສາກົນເບ່ິງ ສປປ ລາວ ແມ�ນປະເທດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງດ�ານຟອກເງິນ ແລະ

ນັກລົງທຶນຕ�າງປະເທດຫຼຸດລົງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.  

ເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງນິໃຫ�ແກ�ສ່ືມວນຊົນ 

 
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ

ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 

ພ�ດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ, ທ�ານ ສະຫວັນຄອນ    

ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ, ຈາກ

ກໍ�ເພື່ອເຜີຍແຜ�ວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍໃຫ�ພະນັກງານ

ທ�ອງທ�ຽວ ພ�ອມສື່ມວນຊົນ ທີ່ເປ�ນພາກສ�ວນເຮັດວຽກງານເຜີຍແຜ�ໃຫ�ເຂ້ົາໃຈຢ�າງ

ກ�ອນທ່ີຈະເຮັດການເຜີຍແຜ�ໃຫ�ສັງຄົມກໍ�ຄືປະຊາຊົນ ໄດ�ມີຄວາມຮັບຮ��ເຂ້ົາໃຈວຽກງານດັ�ງກ�າວ ແລະ ແນໃສ�ສ�າງຄວາມຮັບຮ��

ແຜນການໃນຕໍ�ໜ�າ ແລະ ການ

ສປປ ລາວ ກໍ�ຄືລັດຖະບານໄດ�

ທຽບເທົ�າ ເຂ້ົາຮ�ວມ ເພື່ອສ�ມ

ທີ່ ສປປ ລາວ ເປ�ນພາຄ.ີ ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ສປປ 

ຄັ້ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ແມ�ນຕົກຢ��ໃນບັນຊີເທົາ ເຮັດ

, ບໍ�ສາມາດໂອນເງິນໄປຊ�າລະ

ພາບພົດຂອງປະເທດທີ່ສາກົນເບ່ິງ ສປປ ລາວ ແມ�ນປະເທດທີ່ມີຄວາມສ�ຽງສ�ງດ�ານຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ



 
 

ເຖິງຢ�າງໃດກໍດ,ີ ສປປ ລາວ ໄດ�ສ��ຊົນ, ປ�ບປ�ງແກ�ໄຂຂໍ�ຄົງຄ�າງຕ�າງໆ ເປ�ນຕ້ົນ ອອກບັນດານິຕິກ�າທີ່ຕິດພັນ ຈ�ານວນ 29 

ສະບັບ ເພື່ອເປ�ນບ�ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານການຟອກເງິນໃຫ�ສອດຄ�ອງຕາມມາດຖານສາກົນ, ສ�າງກົນໄກ ແລະ ຂ້ັນ

ຕອນຕ�າງໆປະຕິບັດໃຫ�ເກີດປະສິດທິຜົນຕາມນິຕິກ�າ ທີ່ວາງອອກໄດ�ຈ�ານວນໜ່ຶງມາຮອດປ� 2017 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ� ສປປ ລາວ ສາມາດ

ອອກຈາກບັນຊີເທົາຂອງສາກົນ. ຫຼັງຈາກນ້ັນ, ໄດ�ດ�າເນີນການປະເມີນຄວາມສ�ຽງລະດັບຊາດດ�ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ

ທຶນໃຫ�ແກ�ການກໍ�ການຮ�າຍສ�າເລັດໃນກາງປ� 2018 ຊຶ່ງສາມາດກ�ານົດໄດ�ໄພຂົ�ມຂ��ຂອງການຟອກເງິນ, ຂະແໜງການທ�ລະກິດທີ່ມີ

ຄວາມສ�ຽງຈະຖືກສວຍໃຊ�ໃນຂະບວນການຟອກເງິນ ແລະ ເລັ�ງແກ�ໄຂຂໍ�ຄົງຄ�າງທີ່ໄດ�ຈາກຜົນການປະເມີນ ເພື່ອປ�ບປ�ງປະສິດທິພາບ

ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ�ງກ�າວໃຫ�ສອດຄ�ອງ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ�ຕາມມາດຖານສາກົນຍິ່ງຂ້ຶນ. ເພື່ອກະກຽມການປະເມີນຜົນ

ຮອບດ�ານ ຄັ້ງທີ 2 ໃນສົກປ� 2020-2021; ພ�ອມດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດຂ້ຶນ ຊຶ່ງນ�າໂດຍທ�ານ ສົມດີ ດວງ

ດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກກະຊວງກ�ຽວຂ�ອງ ຈ�ານວນ 25 ທ�ານປະກອບຢ��ໃນຄະນະກ�າມະ

ການ ແລະ ໄດ�ແບ�ງໜ�າວຽກອອກເປ�ນ 4 ກ��ມວຽກຄື: ວຽກງານເຜີຍແຜ� ແລະ ເຊື່ອມຊືມ, ວຽກງານນິຕິກ�າ ແລະ ກົນໄກ, ວຽກງານຄ��ມ

ຄອງ ແລະ ວຽກງານການດ�າເນີນຄະດ.ີ 

  ທ�ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມ�ນຕ ີໄດ�ຕີລາຄາສ�ງຕໍ�ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍໍາຄັນ ແລະ ເປ�ນໂອກາດທີ່ດີ ເພື່ອ
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