ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ ງຊາດ ເພ່ ອຕ້ານການຟອກເງ ິນ
້ III ປະຈໍາປີ 2021
ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ຄັງທີ

້
ັ
ໃນຕອນເຊາຂອງ
ວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 ຢ່ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທຶນ ໄດ້ຈດ

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພ່ ອຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ)
້ III ປະຈໍາປີ 2021 ຜ່ານລະບບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍການໃຫ້ກ ຽດເປັ ນປະທານຂອງ
ສະໄໝສາມັນ ຄັງທີ
ັ ດອນ ຮອງນາຍກລັດຖະມນຕີ, ລັດຖະມນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງທຶນ, ປະທານ
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພນ

ີ ນ
ັ ດາສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການເເຫ່ ງຊາດ, ກອງເລຂາ ແລະ ພະນັກ ງານຂອງກະຊວງ
ຄຕຟງ. ພ້ອ ມນີ,້ ກໍມ ບ
້ ່ ວມ.
ກ່ ຽວຂ້ອງເຂາຮ

້ ສະພາບລວມການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ວຽກງານຕ າ້ ນການຟອກ
ທີ່ປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລຫຼາຍບັນຫາເປັ ນຕນ
ບດ

ເງ ິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຄວາມຄບໜ້າການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກ
້
ງານຕາ້ ນການຟອກເງ ິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍຮອບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກ APG. ພ້ອມນັນ,

້
້ ່ ານມາ ກ່ ຽວກັບການ
ັ ຟັງການລາຍງານຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ຄັງຜ
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮບ
ບດ
ກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງ ິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ

ັ ຮອງເອາແຜນວຽກບລິມະສິດຂອງ 4 ພາກສ່ວນ ຄ: 1. ວຽກ
ໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຮບ
້ ຄອງ; 2. ວຽກງານການດາເນີນຄະດີ; 3. ວຽກງານນິຕ ກ
ິ ໍາ ແລະ ກ ນໄກ ແລະ 4. ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ
ງານຄຸ ມ
ເຊ່ ອມຊມ.

ັ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສ່ ງບດລາຍງານດ້ານນິຕກ
ິ ໍາ ຮອບທີ 2 ແລະ ບດລາຍງານດ້ານປະ
ປັດຈຸບນ
ິ າໍ ລຸ່ ມກດໝາຍ ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະບັບ ໃຫ້ທມ
ີ ປະເມີນ.
ສິດທິຜນ ຮອບທີ 1 ພ້ອມທັງ ບັນດາກດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
້ ຈາກຄະນະປະເມີນສາກນຕໍ່ກັບບດລາຍ
້
້
ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ພວມຢ່ ໃນຂັນຕອນການຄ
ນຄວ້
າຕອບຄໍາຖາມເຈາະຈີມ

ງານດ້ານປະສິດທິຜນ ທີ ສປປ ລາວ ສ່ ງໃຫ້ໃນຮອບທໍາອິດ, ສ່ວນການລງມາກວດກາຕວຈິງຂອງສາກນ ແມ່ ນຄາດ
້
້ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ.້
ຄະເນ ຈະຂຶນໃນຕ
ນປີ

້ ງໄດ້ສບເລັ່ງສ້າງ ແລະ ປັ ບປຸ ງນິຕກ
ິ ໍາຈໍານວນໜ່ ງທີ່ຕິດພັນກັບ
ໃນໄລຍະການປະເມີນ ສປປ ລາວ ຍັງຕອ

້ ່ ຕິດພັນກັບການຟອກເງ ິນຈໍານວນໜຶ່ງ
້ ຄອງ ກໍ່ຄຫວໜ່ວຍທີ່ມີໜາ້ ທີ່ລາຍງານ, ການກະທໍາຜິດຕນທີ
ພາກສ່ວນຄຸ ມ
້
ແລະ ສບຕໍ່ຄນຄວ້
າສ້າງແຜນຍຸ ດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັນ້ ການຟອກເງ ິນ ແລະ ການສະໜອງ

້
່ ສາກ ນ ເພ່ ອ
ທຶນ ໃຫ້ແ ກ່ ການກໍ່ການຮ້າ ຍ ປີ 2021-2025 ເພ່ ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັ ນ ບ່ ອນອີງ ໃນການຊີແຈງຕໍ
ຮັບ ປະກັນ ບໍ່ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕ ກຢ່ ໃນບັນ ຊີກ ານຕິດ ຕາມຂອງສາກ ນກ່ ຽວກັບ ວຽກງານ AML/CFT ແລະ

້
ັ ວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັ ນລະບບ ແລະ ຍັບເຂາໃກ
້ມາດຖານສາກນເທ່ ອ
ຮັບປະກັນໄດ້ກບ
ລະກ ້າວ.
# ຂ່າວ: ສຕຟງ, ພາບ: ຂ່າວສານ ທຫລ

ໃຊ້ເງ ິນກີບ ທ່ ວທັງຊາດ ສ້າງບດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

