
 

 
 

 
ລາວ ສບືຕ ໍ່ ປະເມນີຜນົຮອບດາ້ນ ຕາ້ນການຟອກເງນິ 

ຢໍ່ າງຕ ງ້ໜາ້ 
        
      ສ ານ ກງານຂ ມູ້ນຕາ້ນການຟອກເງນິ (ສຕຟງ) ມພີາລະບດົບາດເປ ນເສນາທກິານ ແລະ ຊໍ່ ວຍວຽກໃຫແ້ກໍ່ ຄະນະກ າມະ
ການແຫໍ່ ງຊາດ ເພືໍ່ ອຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ (ຄຕຟງ) ໃນການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດການຄ ມ້ຄອງ, 
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ  ເພືໍ່ ອເຮ ດໃຫສ້ ງຄມົມຄີວາມ
ສະຫງບົ, ເປ ນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ສອດຄໍ່ ອງກ ບລະບຽບກດົໝາຍແລະມາດຕະຖານສາກນົ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ທໍ່ ານນາງ ແພງສ ີແພງເມອືງ ຄະນະພ ກທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ, ຫວົໜາ້ ສຕຟງ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຮູ້ວ້ໍ່ າ:ໃນໄລຍະ 
6 ເດອືນຕົນ້ປີ 2021 ໄດກ້ະກຽມການປະເມນີຜນົຮອບດາ້ນກໍ່ ຽວກ ບວຽກງານຕາ້ນສະກ ດກ ນ້ການຟອກເງນິ ແລະການສະໜ
ອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄ ງ້ທ ີ2 (2019-2021) ຊຶໍ່ ງໄດເ້ຮ ດວຽກກ ບພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂອ້ງທ ງພາກລ ດ ແລະ
ເອກະຊນົ ເພືໍ່ ອຕອບບ ນຫາຄ າຖາມເຈາະຈີມ້ຂອງສາກນົຕາມມາດຖານ 40 ຂ ແ້ນະນ າ ແລະ 10 ດາ້ນປະສດິທຜິນົ ໄດສ້ າເລ ດໂດຍ
ພືນ້ຖານໃນນີສ້ າເລ ດການສາ້ງ ແລະປ ບປ ງນຕິກິ າ ທີໍ່ ຕດິພ ນກ ບວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການ
ຮາ້ຍຫຼາຍກວໍ່ າ 30 ສະບ ບ (ກດົໝາຍ 2 ສະບ ບ, ດ າລ ດ 2 ສະບ ບ, ຄ າສ ໍ່ ງ 4 ສະບ ບ, ຂ ຕ້ກົລງົ 9 ສະບ ບ, ຄ າແນະນ າ 4 ສະບ ບ, 
ແຈງ້ການ 5 ສະບ ບ ແລະ ຄູໍ່ ມຈື ານວນໜຶໍ່ ງ ຮ ບໃຊວ້ຽກວເິຄາະ ແລະກວດກາ), ປະຈ ບ ນກ າລ ງຮໍ່ າງນຕິກິ າຈ ານວນ 4 ສະບ ບ ເພືໍ່ ອ
ປະຕບິ ດຕາມແຜນການແກໄ້ຂຜນົການປະເມນີຄວາມສໍ່ ຽງລະດ ບຊາດ ກໍ່ ຽວກ ບວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງ
ທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ ແລະ ປະຕບິ ດຕາມມາດຖານຂອງອງົການຕາ້ນການຟອກເງນິສາກນົ.   
     ດາ້ນວຊິາສະເພາະ ສ າເລ ດການລງົປະເມນີຕາມຫຼ ກການບ ລຫິານຄວາມສໍ່ ຽງ ກໍ່ ຽວກ ບວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ 
ແລະສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ ຈ ານວນ 3 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງທະນາຄານ, ບ ລສິ ດຫຼ ກຊ ບ ແລະ ປະກ ນໄພ) 



 

ແລະສບືຕ ໍ່ ຈ  ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ 11 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງການກາຊໂີນ, ອະສ ງຫາລມິະຊ ບ, ຊື-້ຂາຍວ ດຖ ມຄີໍ່ າ ແລະ ເຄືໍ່ ອງເກົໍ່ າ, 
ບ ລສິ ດໂອນເງນິດໍ່ ວນ, ຮາ້ນແລກປໍ່ ຽນເງນິຕາ, ສະຖາບ ນການເງນິຈ ລະພາກ, ບ ລສິ ດເຊົໍ່ າສນິເຊືໍ່ ອ, ໂຮງຊວດຈ າ, ສະພາ
ທະນາຍຄວາມ, ອົງການທະບຽນສານ ແລະ ບ ລິສ ດກວດສອບບ ນຊີ), ນອກຈາກນີ ້ຍ ງມີອົງການທີໍ່ ບ ໍ່ ຫວ ງຜົນກ າໄລ 
(ສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິ)ິ ທີໍ່ ມຄີວາມສໍ່ ຽງບ ໍ່ ໄດນ້ອນຢູໍ່ ໃນຫວົໜໍ່ ວຍທີໍ່ ມໜີາ້ທີໍ່ ລາຍງານ ຊຶໍ່ ງຈະຕອ້ງໄດດ້ າເນນີການຈ ດຕ ງ້
ປະຕບິ ດໃນຕ ໍ່ ໜາ້; 

ສ າເລ ດການລງົຊ ກຍູ ້ແລະເຜຍີແຜໍ່ -ເຊຶໍ່ ອມຊມືວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການ
ຮາ້ຍໃຫແ້ກໍ່ ພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊນົ 11 ຄ ງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມຫຼາຍກວໍ່ າ 1000 ຄນົ ໂດຍເນ ນ້ໃສໍ່ ການສາ້ງ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈວຽກງານຕາ້ນການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ ແລະ ສດິພ ນທະຂອງແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ ວນ
ໃຫສ້າມາດຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດ ຕາມທີໍ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ ວໍ່ າດວ້ຍການຕາ້ນ ແລະ ສະກ ດກ ນ້ການຟອກເງນິ ແລະ ສະ   
ໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍ; ສ າເລ ດການສາ້ງລະບບົການແລກປໍ່ ຽນຂ ມູ້ນໃຫແ້ກໍ່ ພາກສໍ່ ວນລ ດ, ເອກະຊນົ, ພາກສໍ່ ວນ
ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ສາ້ງລະບບົລາຍງານໃຫແ້ກໍ່ ຫວົໜໍ່ ວຍທີໍ່ ມໜີາ້ທີໍ່ ລາຍງານ ເພືໍ່ ອຮ ບປະກ ນການແລກປໍ່ ຽນ
ຂ ມູ້ນໄດຢ້ໍ່ າງປອດໄພ, ວໍ່ ອງໄວ ແລະ ທ ນສະໄໝ; ສ າເລ ດການເຊ ນບດົບ ນທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈການແລກປໍ່ ຽນຂ ຂ ມູ້ນກ ບ
ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂອ້ງມາຮອດປະຈ ບ ນສາມາດເຊ ນບດົບ ນທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈພາຍໃນປະເທດມທີ ງໝດົ 16 ກມົ, 8 ກະຊວງ 
ແລະ ສ າເລ ດເຊ ນກ ບສາ ກນົ ຈ ານວນ 3 ສະບ ບ ຊຶໍ່ ງປະຈ ບ ນສາມາດເຊ ນບດົບ ນທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈກ ບສາກນົທ ງໝດົຈ ານວນ 
17 ປະເທດ. 

ທໍ່ ານນາງ ແພງສີ ແພງເມອືງ ຫົວໜາ້ ສຕຟງ ໄດແ້ຈງ້ແຜນວຽກໃນຕ ໍ່ ໜາ້ ໂດຍສບືຕ ໍ່ ກະກຽມການປະເມນີຜົນ
ຮອບດາ້ນກໍ່ ຽວກ ບວຽກງານຕາ້ນ ສະກ ດກ ນ້ການຟອກເງນິ ແລະ ການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກໍ່ ການກ ໍ່ ການຮາ້ຍຂອງ ສປປ ລາວ 
ຄ ງ້ທ ີ2 (2019-2021) ໃນດາ້ນນຕິກິ າ, ການຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດວຽກງານຕວົຈງິ, ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການເຜຍີແຜໍ່ -
ເຊືໍ່ ອມຊມຶໃຫທ້ ກພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ທົໍ່ ວສ ງຄມົຮ ບຮູເ້ຂົາ້ໃຈຕ ໍ່ ກ  ບວຽກງານດ ໍ່ ງກໍ່ າວ ເພືໍ່ ອຮ ບປະກ ນໃຫ ້ສປປ ລາວ 
ຜໍ່ ານການປະເມນີໃນຄ ງ້ນີ ້ບ ໍ່ ໃຫຕ້ກົໃນສະພາບການຕດິຕາມຂອງສາກນົ.  

 
 

ໂດຍ: ຣ ດສະໝ ີດວງສ ດຈະ 
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