ລາວ ສືບຕໍ່ ປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຕ້ານການຟອກເງ ິນ
້
ຢໍ່າງຕງໜ້າ
້ ນຕ້ານການຟອກເງ ິນ (ສຕຟງ) ມີພາລະບົດບາດເປນເສນາທິການ ແລະ ຊໍ່ວຍວຽກໃຫ້ແກໍ່ ຄະນະກາມະ
ສານກງານຂມູ

້
ການແຫໍ່ງຊາດ ເພືໍ່ອຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ໃນການຈດຕງປະຕິ
ບດການຄ ້ມຄອງ,

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ ເພືໍ່ອເຮ ດໃຫ້ສງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງ ົບ, ເປນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄໍ່ອງກບລະບຽບກົດໝາຍແລະມາດຕະຖານສາກົນ.

້ ໍ່ າ:ໃນໄລຍະ
ທໍ່ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອງ ຄະນະພກທະນາຄານແຫໍ່ງ ສປປ ລາວ, ຫົວໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແຈງ້ ໃຫ້ຮູວ
້ 2021 ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກໍ່ ຽວກບວຽກງານຕາ້ ນສະກດກນການຟອກເງ
້
ິນ ແລະການສະໜ
6 ເດືອນຕົນປີ

້ 2 (2019-2021) ຊຶໍ່ງໄດ້ເຮດວຽກກບພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂ້ອງທງພາກລດ ແລະ
ອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ຄງທີ

້
້
ົ ໄດ້ສາເລດໂດຍ
ເອກະຊົນ ເພືໍ່ອຕອບບນຫາຄາຖາມເຈາະຈີມຂອງສາກົ
ນຕາມມາດຖານ 40 ຂແນະນ
າ ແລະ 10 ດ້ານປະສິດທິຜນ
້
້ າເລດການສ້າງ ແລະປບປງນິຕກ
ິ າ ທີໍ່ຕິດພນກບວຽກງານຕາ້ ນການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການ
ພືນຖານໃນນີ
ສ
້ ກລົງ 9 ສະບບ, ຄາແນະນາ 4 ສະບບ,
ຮ້າຍຫຼາຍກວໍ່າ 30 ສະບບ (ກົດໝາຍ 2 ສະບບ, ດາລດ 2 ສະບບ, ຄາສໍ່ ງ 4 ສະບບ, ຂຕົ
ິ າຈານວນ 4 ສະບບ ເພືໍ່ອ
ແຈ ້ງການ 5 ສະບບ ແລະ ຄູໍ່ມືຈານວນໜຶໍ່ງ ຮບໃຊ້ວຽກວິເຄາະ ແລະກວດກາ), ປະຈບນກາລງຮໍ່າງນິຕກ
ປະຕິບດຕາມແຜນການແກ ້ໄຂຜົນການປະເມີນຄວາມສໍ່ຽງລະດບຊາດ ກໍ່ ຽວກບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງ
ທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ ແລະ ປະຕິບດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕາ້ ນການຟອກເງ ິນສາກົນ.
ດ້ານວິຊາສະເພາະ ສາເລດການລົງປະເມີນຕາມຫຼກການບລິຫານຄວາມສໍ່ຽງ ກໍ່ ຽວກບວຽກງານຕາ້ ນການຟອກເງ ິນ
ແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ ຈານວນ 3 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງທະນາຄານ, ບລິສດຫຼກຊບ ແລະ ປະກນໄພ)

້
້
ແລະສືບຕໍ່ ຈດຕງປະຕິ
ບດ 11 ຂະແໜງການ (ຂະແໜງການກາຊີໂນ, ອະສງຫາລິມະຊບ, ຊື-ຂາຍວ
ດຖມີຄໍ່າ ແລະ ເຄືໍ່ອງເກົໍ່າ,
ບລິສດໂອນເງ ິນດໍ່ວນ, ຮ້ານແລກປໍ່ ຽນເງ ິນຕາ, ສະຖາບ ນການເງ ິນຈ ລະພາກ, ບລິສດເຊົໍ່າສິນ ເຊືໍ່ອ, ໂຮງຊວດຈາ, ສະພາ

ທະນາຍຄວາມ, ອົງການທະບຽນສານ ແລະ ບ ລິສ ດກວດສອບບ ນຊີ), ນອກຈາກນີ ້ ຍ ງມີອ ົງ ການທີໍ່ບໍ່ ຫວ ງຜົນ ກ າໄລ
້ ງໄດ້ດາເນີນການຈດຕ ງ້
(ສະມາຄົມ ແລະ ມູ ນນິທ)ິ ທີໍ່ມີຄວາມສໍ່ຽງບໍ່ ໄດ້ນອນຢູໍ່ ໃນຫົວໜໍ່ວຍທີໍ່ມີໜ າ້ ທີໍ່ລາຍງານ ຊຶໍ່ງຈະຕອ
ປະຕິບດໃນຕໍ່ ໜ້າ;

ສາເລດການລົງຊກຍູ ້ ແລະເຜີຍແຜໍ່-ເຊຶໍ່ອມຊືມວຽກງານຕາ້ ນການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການ

້ ໍ່ ວມຫຼາຍກວໍ່າ 1000 ຄົນ ໂດຍເນນໃສ
້ ໍ່ ການສ້າງ
ຮ້າຍໃຫ້ແກໍ່ ພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ້ອງພາກລດ ແລະ ເອກະຊົນ 11 ຄງ້ ມີຜູເ້ ຂົາຮ
້
ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ ແລະ ສິດພນທະຂອງແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ວນ
ຄວາມເຂົາໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ
້
້
ິນ ແລະ ສະ
ໃຫ້ສາມາດຈດຕ ງປະຕິ
ບດ ຕາມທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວໍ່າດ້ວຍການຕ າ້ ນ ແລະ ສະກ ດກ ນການຟອກເງ

້ ນໃຫ້ແກໍ່ ພາກສໍ່ວນລດ, ເອກະຊົນ, ພາກສໍ່ວນ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍ; ສາເລດການສ້າງລະບົບການແລກປໍ່ຽນຂມູ
້ າທີໍ່ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ສ້າງລະບົບລາຍງານໃຫ້ແກໍ່ ຫົວໜໍ່ວຍທີໍ່ມີໜາ້ ທີໍ່ລາຍງານ ເພືໍ່ອຮບປະກນການແລກປໍ່ຽນ
ເຈົາໜ້

້ ນ ໄດ້ຢໍ່າງປອດໄພ, ວໍ່ ອງໄວ ແລະ ທ ນສະໄໝ; ສາເລ ດການເຊ ນບົດບ ນທຶກ ຄວາມເຂົາໃຈການແລກປ
້
້ ນກບ
ໍ່ ຽນຂ ຂມູ
ຂມູ
້
ພາກສໍ່ວນກໍ່ ຽວຂ້ອງມາຮອດປະຈບນສາມາດເຊນບົດບນທຶກຄວາມເຂົາໃຈພາຍໃນປະເທດມີ
ທງໝົດ 16 ກົມ, 8 ກະຊວງ

້
ແລະ ສາເລດເຊນກບສາ ກົນ ຈານວນ 3 ສະບບ ຊຶໍ່ງປະຈບນສາມາດເຊນບົດບນທຶກຄວາມເຂົາໃຈກ
ບສາກົນທງໝົດຈານວນ
17 ປະເທດ.
ທໍ່ ານນາງ ແພງສີ ແພງເມືອ ງ ຫົວ ໜ້າ ສຕຟງ ໄດ້ແ ຈ ງ້ ແຜນວຽກໃນຕໍ່ ໜ້າ ໂດຍສືບ ຕໍ່ ກະກຽມການປະເມີນ ຜົນ
້
ິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກໍ່ ການກໍ່ ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ
ຮອບດ້ານກໍ່ ຽວກບວຽກງານຕ້ານ ສະກດກນການຟອກເງ

້ 2 (2019-2021) ໃນດ້ານນິຕກ
້
ິ າ, ການຈດຕງປະຕິ
ຄງທີ
ບດວຽກງານຕົວຈິງ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການເຜີຍແຜໍ່້
ໍ່ ກບວຽກງານດໍ່ ງກໍ່ າວ ເພືໍ່ອຮບປະກນໃຫ້ ສປປ ລາວ
ເຊືໍ່ອມຊຶມໃຫ້ທກພາກສໍ່ວນທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ທົໍ່ວສງຄົມຮບຮູ ເ້ ຂົາໃຈຕ
້ ້ ບໍ່ ໃຫ້ຕກ
ົ ໃນສະພາບການຕິດຕາມຂອງສາກົນ.
ຜໍ່ານການປະເມີນໃນຄງນີ

ໂດຍ: ຣດສະໝີ ດວງສດຈະ

ເງ ິນກີບຄືກຽດສກສີຂອງຄົນລາວ

