ຄະນະກຳມະກຳນແຫ່ງຊຳດ ເພື່ອຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ

ບົດສັງລວມກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນ
ຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກກ
ໍ່ ຳນຮ້ຳຍ
ຂອງ ສປປ ລຳວ

1

ສຳລະບຳນ
I.
1.
2.

ພຳບລວມ .................................................................................................................... 3
ຈຸດປະສົງ....................................................................................................................................3
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ .......................................................................................4

II.

ກຳນປະເມີນ ໄພຂົົ່ມຂ່ ແລະ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ........................................ 7

III.

ກຳນປະເມີນ ມຳດຕະກຳນເພື່ອປ້ອງກັນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ .......................... 10

IV.

ຂະແໜງກຳນທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນ ......................................................................... 12

1
2
3
4
5
6
7
8.

ທະນຳຄຳນ ................................................................................................................................12
ກຳຊີໂນ....................................................................................................................................13
ທຸລະກິດ ຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳ.....................................................................................14
ຫັກຊັບ ....................................................................................................................................14
ປະກັນໄພ .................................................................................................................................15
ຮ້ຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳທົົ່ວໄປ. .......................................................................................................15
ບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ ......................................................................................................16
ທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມຳຊັບ ...........................................................................................................16

V.

ກຳນປະເມີນ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ ......................... 17

VI.

ແຜນປະຕິບັດງຳນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວຳມສ່ຽງກຳນຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລຳວ ........................................ 19

2

I. ພຳບລວມ
ສະພຳບກຳນເຄ ື່ອນໄຫວກໍ່ອຳຊະຍຳກຳທີື່ເປັນ ກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນຂອງກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ໄດ້ເກີດຂຶັ້ນທັງໃນພຳກພັ້ນ ແລະ ທົົ່ວໂລກແຕ່ລະໄລຍະ. ຊຶື່ງອຳຊະຍຳກຳດັງກ່ຳວ ເປັນໄພຄຸກ
ຄຳມທີື່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫຳຍທີື່ຮ້ຳຍແຮງຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດມວນມະນຸດ. ບັນດຳອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສຳກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ກຳນົດມຳດຕະກຳນທີື່ເປັນມຳດຖຳນເພື່ອໃຫ້ບັນດຳປະເທດສ້ຳງກົນໄກ, ຫັກກຳນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄປຕຳມ
ມຳດຖຳນເພ ື່ອເປັນກຳນຕ້ຳນສະກັດກັັ້ນອຳຊະຍຳກ ຳດັົ່ງ ກ່ຳວ. ສປປ ລຳວ ເຂົັ້ຳຮ່ວມເປັນພຳຄີໃນບັ ນດຳສົນທິສັນຍຳ
ສຳກົນທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງກັບວຽກງຳນທີື່ເ ປັນ ກຳນຕ້ຳນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ບັນດຳອຳຊະຍຳກ ຳຂ້ຳມຊຳດ, ລັດຖະບຳນໄດ້
ເອົຳໃຈໃສ່ສ້ຳງ ແລະ ປັບປຸງບັນດຳນິຕິກຳ, ກົນໄກເພື່ອຮັບປະກັນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍຳສຳກົນ ກໍ່ຄຮອງຮັບ
ໄດ້ກຳນຕ້ຳນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ບັນດຳອຳຊະຍຳກຳ ທຸກຮບແບບພຳຍໃຕ້ສົນທິສັນຍຳກັບສຳກົນ.
ສະເພຳະວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນ ກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ (Anti-Money
Laundering and Counter-Financing of Terrorist “AML/CFT”), ລັດຖະບຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ສ້ຳງຕັັ້ງ
ຄະນະກ ຳມະກຳນແຫ່ງ ຊຳດ ເພ ື່ອຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແ ກ່ກຳນກ ໍ່ກຳນຮ້ ຳຍ (ຄຕຟງ) ແລະ
ສ ຳນັກງຳນຂ ໍ້ມ ນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ເປັນຜ ້ປະສຳນງຳນກັບພຳກສ່ວນກ່ຽ ວຂ້ອງໃນກຳນຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັ ດວຽກງຳນ
AML/CFT, ເຮັດໃຫ້ວຽກງຳນ AML/CFT ມີກຳນພັດທະນຳໃນລະດັບທີື່ແນ່ນອນ ປະຕິບັດໄດ້ມຳດຖຳນສຳກົນໃນ
ລະດັບໜຶື່ງ ແລະ ເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ວຽກງຳນກຳນປະຕິບັດຕຳມຂ ໍ້ແນະນ ຳ 1 “ກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ ຽ ງ ແລະ ຂະບວນກຳນ
ບລິຫຳນຄວຳມສ່ຽງ” ຂອງ 40 ຂໍ້ແນະນຳຂອງອົງກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນສຳກົນ (Financial Action Task Force
“FATF”) ໃຫ້ໄດ້ຕຳມມຳດຖຳນສຳກົນ ແລະ ໂດຍໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫ ອດ້ຳນວິຊຳກຳນຈຳກທະນຳຄຳນໂລກ. ສປປ
ລຳວ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່
ກຳນຮ້ຳຍ (National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assesment “NRA”) ຄັັ້ງທຳອິດ
ໃນລະຫວ່ຳງປີ 2017-2018.
ຄະນະສະເພຳະກິດ ເພື່ອປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ກ່ຽວກັບກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່
ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ຂອງ ສປປ ລຳວໄດ້ຖກແຕ່ງຕັັ້ງ, ປະກອບດ້ວຍເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ຂອງລັດ ໂດຍມີທະນຳຄຳນໂລກໃຫ້ກຳນ
ຊ່ວຍເຫ ອທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ ຊຶື່ງໄດ້ມີ ກຳນຈັດຝຶກອົບຮົມ 2-3 ຄັັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳ ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຳນຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວມີປະສິດທິຜົນສງສຸດ. ສ່ວນກຳນສະໜອງສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມນທີື່ໃຊ້ສຳລັບກຳນປະເມີນຄວຳມ
ສ່ຽງ NRA, ລວມທັງຜົນກຳນປະເມີນ, ກຳນໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ກຳນພິຈຳລະນຳພຳຍໃຕ້ຂອບເຂດກຳນປະເມີນຄວຳມ
ສ່ຽງ NRA ແມ່ນຜ້ປະເມີນ ຫ ເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ຂອງລັດຂອງ ສປປ ລຳວ ແລະ ຄະນະກຳມະກຳນທີື່ຮັບຜິດຊອບເປັນຜ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ.
ຈຸດປະສົງ
ກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ແມ່ນ
ເພື່ອລະບຸ ແລະ ທຳຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈຄວຳມສ່ຽງຂອງກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ຊຶື່ງ
ເປັນອົງປະກອບທີື່ສຳຄັນໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັດທະນຳລະບົບຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້
ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ຊຶື່ງລວມທັງກົດໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ, ກຳນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝຳຍ ແລະ ມຳດຕະກຳນອື່ນໆໃນກຳນ
ຫຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃນກຳນຈັດສັນແຫ່ງ
ຂໍ້ມນໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບໃຫ້ກັບເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜົນຂອງກຳນປະເມີນ NRA ຍັງສຳມຳດນຳໃຊ້ເປັນຂໍ້ມນ
ໃນກຳນປະເມີ ນ ຄວຳມສ່ ຽ ງຫົ ວ ໜ່ ວ ຍທີ ື່ ມີ ໜ ້ ຳ ທີ ື່ ລ ຳຍງຳນ (ສະຖຳບັ ນ ກຳນເງິ ນ ແລະ ສະຖຳບັ ນ ທີ ື່ ບ ໍ່ ນ ອນໃນຂະ
ແໜງກຳນເງິນ).
1.
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ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ
ກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ເປັນ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄັັ້ງທຳອິດ, ຊຶື່ງຂະບວນກຳນໃນກຳນກະກຽມກຳນປະເມີນ ກໍ່ຄກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ຳໃນ
ລຳຍລະອຽດ ຊຶື່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໄລຍະດັົ່ງນີັ້:
2.

2.1 ໄລຍະກະກຽມ
 ຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ຊອກຄ ່ຮ່ວມງຳນໃນກຳນຊ່ວຍເຫ ອທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ: ສປປ ລຳວ ໄດ້ຊອກຮ້ບັນດຳຄ່ຮ່ວມ
ງຳນສຳກົນກ່ຽວກັບ ວຽກງຳນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້
ແກ່ກຳນກ ໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ໂດຍສະເພຳະທະນຳຄຳນໂລກທີື່ມີປະສົບກຳນໃຫ້ກຳນຊ່ວຍເຫ ອວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວກັບ ຫ ຳຍ
ປະເທດ. ໃນນັັ້ນ, ມີບັນດຳປະເທດອ້ອມຂ້ຳງທີື່ມີສະພຳບແວດລ້ອມຄ້ຳຍຄ ກັບ ສປປ ລຳວ ໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫ ອ
ຈຳກທະນຳຄຳນໂລກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ . ສະນັັ້ນ, ສປປ ລຳວ ຈຶື່ງໄດ້ສະເໜີຂກຳນຮ່ວມມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ອທຳງດ້ຳນ
ວິຊຳກຳນກັບທະນຳຄຳນໂລກ, ຊຶື່ງກໍ່ໄດ້ຮັບກຳນຕອບຮັບເປັນຢ່ຳງດີ , ມີກຳນປຶກສຳຫຳລກະກຽມ, ຕິດຕຳມ ແລະ
ຝືກອົບຮົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະຂອງກຳນດຳເນີນກຳນປະເມີນ ເຮັດໃຫ້ບັນດຳໜ້ຳວຽກທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນໄດ້ຮັບກຳນ
ແກ້ໄຂ ແລະ ສຳມຳດດຳເນີນກຳນປະເມີນຢ່ຳງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄດ້ຕຳມກຳນົດເວລຳທີື່ວຳງໄວ້;
 ຊອກຮ ້ກັບບັນດຳປະເທດອ້ອມຂ້ຳງທີື່ພ ວມກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກຳນປະເມີນ ຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນ
ກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ ກຳນຮ້ຳຍແລ້ວ ເຊັົ່ນ: ປະເທດ ສສ. ຫວຽດນຳມ, ປະເທດ
ກຳປເຈຍ ແລະ ປະເທດ ໄທ. ຊຶື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈສະພຳບກຳນກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນກຳນ
ປະເມີນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອມຳສ້ຳງແຜນວຽກຂອງຕົ ນໂດຍຈຳກັດໄດ້ຈຸດອ່ອນທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍໄດ້ຢ່ຳງມີປະ
ສິດທິຜົນ;
 ລຳຍງຳນ ແລະ ສະເໜີຂັັ້ນເທິງ (ລັດຖະບຳນ) ເພື່ອຂອະນຸມັດດ້ຳນຫັກກຳນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນກຳນ
ປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ;
 ກຳນຈັດຕັັ້ງຄະນະສະເພຳະກິດລະດັບສງ, ແບ່ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບລົງເລິກຊີັ້ນຳແຕ່ລະດ້ຳນ, ແຕ່ງຕັັ້ງບັນດຳວິຊຳ
ກຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂະແໜງກຳນເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງ ທັງສນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
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2.2 ໄລຍະກຳນປະເມີນ
ໄດ້ມີກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈໃຫ້ບັນດຳຜ້ປະເມີນຈຳກພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ດ້ວຍກຳນຈັດປະຊຸມສຳມະ
ນຳຈຳກຊ່ຽວຊຳນທະນຳຄຳນໂລກໃນວັນທີ 22-24 ມັງກອນ 2017 ແລະ ສບຕໍ່ຈັດສຳມະນຳພຳຍໃນຂອງແຕ່ລະອະນຸ
ກຳມະກຳນຫຳຍຄັັ້ງ ໃນກຳນທຳຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈບັນດຳຂັັ້ນຕອນກຳນປະເມີນ, ເນັ້ອໃນກຳນປະເມີນ ແລະ ເຄື່ອງມໃນກຳນ
ປະເມີນ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ສ້ຳງແຜນວຽກດຳເນີນກຳນປະເມີນ ພ້ອມກຳນົດເວລຳປະຕິບັດ ແລະ ສຳເລັດ. ໃນນັັ້ນ, ໄດ້
ເນັັ້ນບຳງບັນຫຳທີື່ຕ້ອງກຳໄດ້ເຊັົ່ນ:
 ກຳນົດຕົວປ່ຽນໃນກຳນປ້ອນຂໍ້ມນ (Input Variables) ຊຶື່ງໄດ້ແຍກເປັນ ຕົວປ່ຽນຄວບຄຸມ AML (AML
Control Variables) ແລະ ຕົວປ່ຽນທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງໃນຕົວ (Inherent Vulnerability Variables);
ນອກຈຳກນີັ້ ຍັງມີຕົວປ່ຽນກຳງ (Intermediate Variables);
 ກຳນົດເປົ້ຳໝຳຍທັງພຳກອົງກຳນຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ຂະແໜງກຳນເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ທີື່ເຫັນວ່ຳ
ມີຄວຳມສ່ຽງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ເພື່ອດຳເນີນກຳນປະເມີນ;
 ສ້ຳງແບບສອບຖຳມ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມນທີື່ຕ້ອງກຳນມຳປະກອບໃສ່ບົດ NRA;
 ສົົ່ງແບບສອບຖຳມໃຫ້ເປົ້ຳໝຳຍທັງພຳກອົງກຳນຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ຂະແໜງກຳນເອກະຊົນ ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມນ
ແລະ ລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບເປົ້ຳໝຳຍດັົ່ງກ່ຳວທັງຂັັ້ນສນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ;
 ສັງລວມຂໍ້ມນເຂົັ້ຳໃນເຄື່ອງມກຳນປະເມີນ Excel Template ໂດຍອີງຕຳມຜົນກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນຕົວຈິງຈຳກ
ຂັັ້ນສນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພື່ອສ້ຳງບົດລຳຍງຳນຜົນກຳນປະເມີນ NRA.
ນອກຈຳກນີັ້, ຍັງໄດ້ມີກຳນສັງລວມແຫ່ງຂໍ້ມນເປີດຕຳມສື່, ບົດຄວຳມ, ບົດລຳຍງຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອື່ນໆທີື່
ມີເພື່ອປະກອບໃນກຳນປະເມີນ.
2.3 ໄລຍະກຳນວິເຄຳະ ແລະ ຮ່ຳງບົດລຳຍງຳນ
 ບັນດຳອຳນຸກຳມະກຳນພຳຍຫັງສັງລວມຂໍ້ມນທັງໝົດທັງຜ່ຳນແບບຟອມທີື່ໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ມນຈຳກແຫ່ງເປີດ ແລະ
ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອມຳຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ທ ຳຄວຳມເຂົັ້ ຳໃຈຂ ໍ້ມນທີື່ໄດ້ຮັບ , ມີກຳນວິເຄຳະຂ ໍ້ມ ນຢ່ຳງພຳວະວິໄສ ເພ ື່ອກ ຳນົດ
ລະດັບຄວຳມຖກຕ້ອງ ແລະ ແນ່ນອນຂອງຂໍ້ມນ;
 ທົດລອງເອົຳຂໍ້ມນລົງໃນເຄື່ອງມ NRA ເພື່ອເບິື່ງຜົນໄດ້ຮັບ, ປຽບທຽບກັບສະພຳບຄວຳມເປັນຈິງ;
 ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນຳສະເພຳະກັບຊ່ຽວຊຳນທະນຳຄຳນໂລກກ່ຽວກັບຜົນກຳນປະເມີນເບັ້ ອງຕົັ້ນ ເພື່ອປຶກສຳ
ຫຳລວິທີກຳນວິເຄຳະປຽບທຽບບັນດຳຕົວປ່ຽນທີື່ເປັນມຳດຖຳນ ແລະ ຕົວປ່ຽນທີື່ໄດ້ຈຳກກຳນປະເມີນຕົວຈິງ;
 ສັງລວມຂໍ້ມນທັງໝົດລົງເຄື່ອງມ NRA ເພື່ອເອົຳຜົນໄດ້ຮັບເປັນບ່ອນອີງໃນກຳນຂຽນບົດລຳຍງຳນຜົນ ໄດ້ຮັບ
ຈຳກກຳນປະເມີນ.
ດ້ຳນດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ ໃນກຳນດຳເນີນກຳນປະເມີນ
ດ້ຳນດີ
 ລັດຖະບຳນໃຫ້ຄວຳມສຳຄັນ ແລະ ເອົຳໃຈໃສ່ວຽກງຳນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດ ດ້ຳນກຳນຟອກ
ເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກ ໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ໂດຍແຕ່ງຕັັ້ງ ໃຫ້ຄະນະຊີັ້ນ ຳລວມ ແລະ ລົງ ເລິກ ຊີັ້ນ ຳ
ສະເພຳະແຕ່ລະອະນຸກຳມະກຳນຕຳມກຳນແບ່ງວຽກ ຢ່ຳງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນປກກະຕິ;


ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ທັງສນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໄດ້ອຳນວຍຄວຳມສະດວກທຳງດ້ຳນງົບປະມຳນກໍ່ຄ
ສິື່ງ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກອ ື່ນ ເຊັົ່ນ: ກຳນເດີນທຳງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີື່ຈ ຳເປັນ ໃຫ້ແ ກ່ຄ ະນະອະນຸ
ກຳມະກຳນທັນຕຳມກຳນົດເວລຳ ເພື່ອດຳເນີນກຳນປະເມີນ;



ບັນດຳພຳກສ່ວນທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງກຳນ ທັງສ ນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ກຳນຮ່ວມມ ແກ່
ອະນຸກຳມະກຳນ ເຮັດໃຫ້ສຳມຳດເກັບກຳຂໍ້ມນເປັນຢ່ຳງດີ;
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ບັນດຳອະນຸກຳມະກຳນມີຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ , ເສຍສະຫະ ທັງທຳງດ້ຳນເວລຳກໍ່ຄມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ
ແລະ ປະກອບສ່ວນຕຳມຂັັ້ນຕອນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ NRA.



ຂໍ້ຈຳກັດ
ຄວຳມຮັບຮ້ວຽກງຳນ AML/CFT ຂອງທຸກພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນກວ້ຳງ ແລະ ເລິກເຊິື່ງ;



ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບວຽກງຳນ AML/CFT ຂອງອະນຸກຳມະກຳນ, ຜ້ຄຸ້ມຄອງ, ຫົວໜ່ວຍທີື່ມີໜ້ຳທີື່ລຳຍ
ງຳນ ແລະ ບັນດຳເປົ້ຳໝຳຍທີື່ຖກກຳນົດໃນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງຍັງຈຳກັດ;



ກຳນປະສຳນງຳນເຖິ ງ ບັ ນດຳພຳກສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ອ ງຍັ ງ ບ ໍ່ ເ ປັ ນເຈົັ້ ຳ ກຳນໃນກຳນຈັດ ຕັັ້ ງ ປະຕິບ ັ ດໜ້ ຳທີ ື່ ທ ີ ື່ຕ ົ ນ
ຮັບຜິດຊອບ;

II.



ກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມຳຊິກໃນບຳງອະນຸກຳມະກຳນຍັງບໍ່ເຕັມສ່ວນ ຫ ຂຳດເປັນປກກະຕິ;



ຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ໃນກຳນຕອບສະໜອງຂໍ້ມນຂອງບັນດຳພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນສງ ບໍ່ໄດ້ຕຳມກຳນົດເວລຳ;



ຂໍ້ມນທີື່ເກັບກຳໄດ້ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕຳມມຳດຖຳນຂອງສຳກົນ ເຊັົ່ນ: ໄລຍະເວລຳ ແລະ ບຳງຕົວປ່ຽນ
ແມ່ນບໍ່ມີ ຫ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫັນວ່ຳລຳຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມນມີຄວຳມອ່ອນໄຫວກໍ່ບໍ່ສຳມຳດຕອບສະໜອງ
ໄດ້.
ກຳນປະເມີນ ໄພຂົມ
ົ່ ຂ່ ແລະ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີອ
ື່ ຳດເກີດຂຶນ
ັ້

ພຳບລວມຂອງກຳນປະເມີນໄພຂົົ່ມຂ່ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດຈະເກີດຂຶັ້ນກັບ ສປປ ລຳວ:
ກຳນປະເມີນໄພຂົົ່ມຂ່ດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແມ່ນກຳນວິເຄຳະລະດັບຄວຳມສ່ຽງຂອງບັນດຳພຶດຕິກຳຂອງກຳນກະ
ທ ຳຜິດຕົັ້ນ ທີື່ມີຄວຳມສ່ຽ ງໃນກຳນຟອກເງິນ ຊຶື່ງ ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ຄວຳມໝັັ້ນຄົງ ຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ກຳນ
ລົ ງ ທຶ ນ ຂອງ ສປປ ລຳວ. ກຳນປະເມີ ນ ໄພຂົ ົ່ ມ ຂ ່ ດ ້ ຳ ນກຳນຟອກເງິ ນ ທີ ື່ ອ ຳດເກີ ດ ຂຶ ັ້ ນ ກັ ບ ສປປ ລຳວ ຖ ກຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ
ປະຕິ ບ ັ ດ ຄ່ຽ ງຄ ່ ກ ັ ບ ກຳນປະເມີ ນ ຄວຳມສ່ ຽ ງດ້ຳ ນອ ື່ ນ ໆ ເພ ື່ ອ ໃຫ້ ສ ຳມຳດຮ ້ ໄ ດ້ ເ ຖິ ງ ລະດັ ບ ຫ ຂະໜຳດຄວຳມເປັ ນ
ອັນຕະລຳຍຂອງອຳຊະຍຳກຳ (ສະຖິຕິໃນກຳນກະທຳຜິດ ແລະ ຈຳນວນເງິນ ຫ ຊັບສິນ ທີື່ໄດ້ຈຳກກຳນກະທຳຜິດ ) ແລະ
ສຳເຫດທີື່ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ທີື່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນດຳອຳຊະຍຳກຳກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ ທັງພຳຍໃນ ແລະ ຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ທີື່
ກໍ່ໃຫ້ເກີດກຳນຟອກເງິນ.
2.1

ອີງໃສ່ສະພຳບຄວຳມເປັນຈິງ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກຳນສັງລວມຂໍ້ມນຕົວຈິງກ່ຽວກັບຕົວປ່ຽນໄພຂົົ່ມຂ່ຈຳກກຳນ
ກະທຳຜິດຕົັ້ນ, ກຳນຟອກເງິນ ແລະ ປັດໄຈທີື່ເປັນໄພຂົົ່ມຂ່ຂອງຂະແໜງກຳນໄດ້ກຳນົດໄລຍະຂໍ້ມນເອົຳແຕ່ປີ 20132016 ຍ້ອນຫັງ. ໂດຍກຳນົດເອົຳ 19 ລຳຍກຳນຈຳກ 29 ລຳຍກຳນກຳນກະທຳຜິດຕົນ
ັ້ ຕຳມກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຕ້ຳນ
ສະກັດກັັ້ນ ກຳນຟອກເງິນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ. ກຳນດຳເນີນກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນນອກຈຳກ
ຂັັ້ນສນກຳງແລ້ວຍັງມີກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນຢ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນຈຳກ 17 ແຂວງທົົ່ວປະເທດ ຊຶື່ງໃນນັັ້ນ ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມນຕົວ
ຈິງ 11 ແຂວງ ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສ່ບັນດຳແຂວງທີື່ເກີດມີອຳຊະຍຳກ ຳທີື່ເປັນກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ ທີື່ມີສະຖິຕິໃນກຳນດ ຳ
ເນີນຄະດີອຳຍຳ ແລະ ສ່ວນ 6 ແຂວງ ແມ່ນໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມນໃນຮບແບບຂອງກຳນສົົ່ງແບບສອບຖຳມ. ພຳຍໃຕ້ກຳນປະ
ເມີນໄພຂົົ່ມຂ່ດັົ່ງກ່ຳວຕຳມແບບວິທີ ແລະ ເຄື່ອງມ NRA ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່ຳຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນຂອງປະເທດ
ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປຳນກຳງ-ສງ.
ກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນທີື່ເປັນບລິມະສິດ (ລວມມີ 07 ລຳຍກຳນກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ)
ໃນໄລຍະກຳນປະເມີນໄພຂົມຂ ່, ສປປ ລຳວ ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄະດີທີື່ຕັດສິນເປັນກຳນຟອກເງິນ. ຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ,
ເມື່ອໄຈ້ແຍກບັນດຳກຳນເຄື່ອນໄຫວກຳນກະທຳຜິດທຳງອຳຍຳ (ກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ) ແລະ ສ້ຳງຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈຕໍ່ລະດັບ
2.2
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ຄວຳມສ່ຽງຂອງກຳນເປັນໄພຂົົ່ມຂ ່ຂອງປະເທດດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ສຳມຳດກ ຳນົດບ ລິມະສິດ ກຳນກະທ ຳຜິດຕົັ້ນ ທີື່
ເປັນຄວຳມສ່ຽງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນ ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:
1) ກຳນຜະລິດ ແລະ ຄ້ຳຂຳຍຢຳເສບຕິດ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກຳນກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວແມ່ນໃນຮບແບບຂອງເຄອຂ່ຳຍ
ແລະ ອຳໄສດິນແດນ ສປປ ລຳວ ເປັນທຳງຜ່ຳນໃນກຳນຂົົ່ນສົົ່ງ , ຜະລິດ ແລະ ຄ້ຳຂຳຍ ໃນປີ 2013-2016
ລວມມີ 1.775 ຄະດີ (ກວມເອົຳ 83% ຂອງກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ) ແລະ ມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮິບມີຈຳນວນ
1.942.267 ໂດລຳສະຫະລັດ ກວມເອົຳ 84,7% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ . ປັດໄຈສຳ
ຄັນທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ສະພຳບພັ້ນຖຳນ (ພມີປະເທດ) ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງ ສປປ ລຳວ ເປັນເຂດທີື່ມີພຜຳ-ປ່ຳດົງຈຳນວນຫຳຍ ແລະ
ມີເສັັ້ນທຳງທີື່ຄົດລ້ຽວ ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍງຳນເຈົັ້ ຳໜ້ຳທີື່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ ສຳມຳດ ດັກຈັບໄດ້ຢ່ຳງທັນເວລຳ ແລະ
ທົົ່ວເຖິງ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກໃນກຳນເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ ທີື່ຮັບຜິດຊອບ;
- ເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລຳວ ມີກຳນນຳໃຊ້ເງິນສົດ ໂດຍບໍ່ຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນ ຊຶື່ງເປັນ ໜຶື່ງ
ໃນປັດໄຈຕົັ້ນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມສະດວກແກ່ກຸ່ມຄົນບຳງຈ ຳພວກທີື່ມີຈຸ ດປະສົງເຂົັ້ຳມຳສວຍໃຊ້ ໃນ
ກຳນຄ້ຳຂຳຍຢຳເສບຕິດ ໂດຍຜ່ຳນຕະຫ ຳດມດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະລິມຳນດັົ່ງກ່ຳວເພີື່ມຂຶັ້ນຕຳມລຳດັບ ທັງ
ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນທຳງກຳນເງິນບໍ່ສຳມຳດກວດສອບໄດ້.
2) ກຳນປອມແປງແຊັກ, ກຳນນຳໃຊ້ແຊັກ ຫ ພັນທະບັດອນ
ື່ ໂດຍບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກະທຳ
ຜິດດັົ່ງກ່ຳວຈະສົົ່ງຜົ ນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກຳນຄ້ຳ-ກຳນລົງທຶນຕົວຈິງໃນ ສປປ ລຳວ, ໃນປີ 2013-2016 ລວມ
ມີຈຳນວນ 56 ຄະດີ (ກວມເອົຳ 0,55% ຂອງກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ ) ແລະ ມີມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮິບມີຈ ຳ
ນວນ 111.889 ໂດລຳສະຫະລັດກວມເອົຳ 4,88% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ . ປັດໄຈ
ສຳຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ກຳນບໍ່ປະຕິບັດຕຳມຫັກກຳນໃນກຳນນຳໃຊ້ແຊັກ ຕຳມທີື່ທະນຳຄຳນທຸລະກິດວຳງອອກ ຫ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
- ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈຂອງພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນນຳໃຊ້ແຊັກ ຍັງມີຢ່ຢ່ຳງຈຳກັດ. ສຳລັບຄະດີທີື່ເກີດຂຶັ້ນທີື່
ຜ່ຳນມຳພຳກສ່ວນອົງກຳນໄອຍຳກຳນປະຊຳຊົນ ແມ່ນແບ່ງປະເພດຄະດີທີື່ ຈະດຳເນີນ ຫ ບໍ່ດ ຳເນີນ ຕຳມ
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອົງປະກອບຂອງກຳນກະທຳຜິດ ດັົ່ງກ່ຳວ;
- ເປັນກຳນຈົງໃຈ ຫ ເຈດຕະນຳຂອງຜ້ກະທຳຄວຳມຜິດ, ຜ້ອອກແຊັກ ຫ ເຈົັ້ຳຂອງບັນຊີ ທີື່ຕ້ອງກຳນ ຕັວະຜ້
ທີື່ຕົນຈະຂຽນແຊັກໃຫ້ ໃນເວລຳມີກຳນຊັ້-ຂຳຍ ຊັບສິນຮ່ວມກັນ;
- ລະບົບກຳນກວດກຳ ແລະ ກົນໄກກຳນກວດສອບ ຍັງຈ ຳກັດບໍ່ທັນແທດເໝຳະກັບສະພຳບກຳນເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຊຶື່ງເປັນຊ່ອງວ່ຳງ ແລະ ເປີດໂອກຳດ ໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັົ່ງກ່ຳວ ໂດຍສະເພຳະຜ້ກະທຳຄວຳມຜິດ
ທີື່ມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ.
3) ອຳຊະຍຳກຳສິື່ງແວດລ້ອມ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກຳນກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວໃນຮບແບບຂອງເຄອຂ່ຳຍຂ້ຳມຊຳດໂດຍ
ອຳໄສດິນແດນ ສປປ ລຳວ ເປັນທຳງຜ່ຳນໃນກຳນຂົນສົົ່ງໄປສ ່ປຳຍທຳງປະເທດທີື່ໃກ້ຄຽງ ຊຶື່ງໃນປີ 20132016 ລວມມີຈຳນວນ 91 ຄະດີ (ກວມເອົຳ 0,8% ຂອງກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ) ແລະ ມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້
ຮິບມີຈຳນວນ 101.526 ໂດລຳສະຫະລັດ ໂດຍກວມເອົຳ 4,43% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳ
ຜິດຕົັ້ນ. ປັດໄຈສຳຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ກຳນລະເມີດລະບຽບກຳນສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເພື່ອທຳມຳຫຳກິນຂອງຄົນໃນພັ້ນທີື່ສະເພຳະບໍ່ແມ່ນລັກສະນະ
ກຳນຄ້ຳ-ຂຳຍ;
- ກຳນຈົງໃຈລັກຊັບທີື່ເປັນຊັບພະຍຳກອນຂອງຊຳດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນກຳນຄ້ຳ -ຂຳຍ ໂດຍຜ້ທີື່ມີກຳລັງ
ໃນກຳນຊັ້ສງທີື່ມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ;
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- ກຳນອຳໄສຄົ ນລຳວ ຫ ໃສ່ຊ ື່ ຄ ົນ ລຳວ ໃນກຳນນ ຳສົ ົ່ງ ຫ ເປັນທຳງຜ່ຳນເຂົັ້ ຳມຳໃນ ສປປ ລຳວ ໄປຍັ ງ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ;
- ກຳນຖຄອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ໂດຍສະເພຳະກຳນຊັ້-ຂຳຍ (ສະກຸນເງິນ ໂດລຳສະຫະລັດ ແລະ ບຳດ) ທີື່ນຳ
ເຂົັ້ຳມຳຈຳກປະເທດໃກ້ຄຽງ ຊຶື່ງບໍ່ໄດ້ຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນ;
- ຜ ້ກ ະທ ຳຜິ ດສ່ ວນໃຫຍ່ທ ີື່ເ ປັນ ຄົນ ລຳວ (ຜ ້ກະທ ຳຜິດ ຕົວ ຈິງ ) ສ່ ວນໃຫຍ່ ແ ມ່ ນເປັນເຄ ື່ອ ງມ ຫ ມີຄ ົ ນ
ຕ່ຳງປະເທດ ມຳສວຍໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້ເ ຄ ື່ອນໄຫວ ຊ ັ້ -ຂຳຍ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍມີຄ່ຳຕອບ
ແທນເປັນຈຳນວນເງິນທີື່ສງ.
4) ກຳນລັກຊັບພົນລະເມອງ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວໃນປີ 2013-2016 ລວມມີຈຳນວນ 651 ຄະດີ
(ກວມເອົຳ 7,5% ຂອງກຳນກະທ ຳຜິ ດຕົັ້ນ ) ແລະ ມ ນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮ ິບມີຈ ຳນວນ 63.702 ໂດລຳ
ສະຫະລັດ ກວມເອົຳ 2,78% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ. ປັດໄຈສຳຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນ
ຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ກຳນກະທ ຳຜິດສ່ວນໃຫຍ່ມີຈ ຳນວນມນຄ່ຳຊັບສິນທີື່ບໍ່ສ ງຫ ຳຍ ແຕ່ມີຄວຳມຖີື່ໃນກຳນກະທ ຳຜິດ ເນ ື່ອ ງ
ຈຳກມີສະພຳບເສດຖະກິດເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ຊຶື່ງບໍ່ແມ່ນລັກສະນະຂ້ຳມຊຳດ ຫ ລະຫວ່ຳງປະເທດ;
- ຜ້ກະທຳຜິດອຳໄສຊ່ອງວ່ຳງລະບຽບກຳນ ໃນກຳນລັກມຳ ແລະ ຂຳຍຕໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີສຳມ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວ ກຳນກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຳນແກ້ໄຂທຳງບລິຫຳນ.
5) ກຳນປອມແປງເງິນ ຫ ກຳນໃຊ້ເງິນປອມ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວໃນປີ 2013-2016 ລວມມີຈຳ
ນວນ 75 ຄະດີ (ກວມເອົຳ 0,69% ຂອງກຳນກະທ ຳຜິດຕົັ້ນ ) ແລະ ມ ນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮ ິບມີຈ ຳນວນ
42.000 ໂດລຳສະຫະລັດໂດຍກວມເອົຳ 1,83% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ . ປັດໄຈສຳ
ຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ເສດຖະກິດສ່ວນໃຫ່ຍໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນຍັງຄົງນຳໃຊ້ເງິນສົດໃນກຳນຊັ້-ຂຳຍລະຫວ່ຳງກັນ;
- ກຳນກະທ ຳຜິດສ່ວນໜຶື່ງແມ່ນມີລັກສະນະລະຫວ່ຳງປະເທດ ທີື່ຜ ້ກະທ ຳຜິດເຂົັ້ຳມຳເຄ ື່ອນໄຫວໃນ ສປປ
ລຳວ. ເນື່ອງຈຳກ ສປປ ລຳວ ນຳໃຊ້ເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ (ເງິນສົດ) ຊຶື່ງບໍ່ຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນໃນມນຄ່ຳທີື່ສງ;
- ລະບົບກຳນກວດກຳ ແລະ ກົນໄກກຳນກວດສອບ ຍັງຈຳກັດບໍ່ທັນແທດເໝຳະກັບສະພຳບກຳນເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຊຶື່ງເປັນຊ່ອງວ່ຳງ ແລະ ເປີດໂອກຳດ ໃຫ້ກຸ່ມຄົນດັົ່ງກ່ຳວ ໂດຍສະເພຳະຜ້ກະທ ຳຄວຳມຜິດ
ທີື່ມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ.
6) ກຳນປອມແປງເອກະສຳນ ຫ ກຳນໃຊ້ເອກະສຳນປອມ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວໃນປີ 2013-2016
ລວມມີຈ ຳນວນ 69 ຄະດີ (ກວມເອົຳ 0,63% ຂອງກຳນກະທ ຳຜິດຕົັ້ນ ) ແລະ ມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮິບ
ມີຈຳນວນ 11.382 ໂດລຳສະຫະລັດ ກວມເອົຳ 0,49% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ .
ປັດໄຈສຳຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນ:
- ພຶດຕິກຳຂອງຜ້ກະທຳຜິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສວຍໃຊ້ຊ່ອງວ່ຳງກ່ຽວກັບ ຫັກກຳນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນຜະລິດ
ຫ ກຳນສ້ຳງກຳປະທັບຂອງຮ້ຳນເອກະຊົນ ທີື່ຍັງບໍ່ທັນມີກຳນຄວບຄຸມຢ່ຳງຄົບຊຸດ;
- ຜ ້ກ ະທ ຳຜິດ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ແ ມ່ນ ມີ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ເພ ື່ ອເພີ ື່ ມຈ ຳນວນຕົ ວເລກນ ຳເຂົັ້ ຳ -ສົ ົ່ງ ອອກ ຕົວ ເລກມ ນຄ່ ຳ
ໂຄງກຳນ, ກຳນເຊັ້ອເຊີນຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ອື່ນ ໆ ເພ ື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ກະທ ຳຜິດເອງ ຊຶື່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນມີມນຄ່ຳສງ.
7) ກຳນສ ໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມ ອງ: ກຳນເຄ ື່ອນໄຫວກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວລວມໃນປີ 2013-2016 ມີຈ ຳນວນ 196
ຄະດີ (ກວມເອົຳ 1,8% ຂອງກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ) ແລະ ມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນທີື່ໄດ້ຮິບມີຈຳນວນ 3.265 ໂດລຳ
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ສະຫະລັດ ໂດຍກວມເອົຳ 0,14% ຂອງຊັບສິນທີື່ເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ . ປັດໃຈສຳຄັນ ທີື່ເປັນ
ພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວ ຍ້ອນພຶດຕິກຳກຳນສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມອງໃນພຳກປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງກຳນ
ສ ບສວນ-ສອບສວນ (ກຳນດ ຳເນີນຄະດີອຳຍຳ) ກຳນສ ໍ້ໂກງຊັບແມ່ນມີມນຄ່ຳສ ງ. ແຕ່ກຳນສ ບສວນ-ສອບ
ສວນ ແລະ ກຳນສັົ່ງຟ້ອງ ແມ່ນຖກພິຈຳລະນຳໃນຈຳນວນໜ້ອຍ ເນື່ອງຈຳກກຳນກະທຳຜິດດັົ່ງກ່ຳວ ແມ່ນເປັນ
ໄປໄດ້ທັງທຳງອຳຍຳ ແລະ ທຳງແພ່ງ (ທຳງບ ລິຫຳນ). ຊຶື່ງສ່ວນໜຶື່ງແມ່ນຖກແກ້ໄຂທຳງແພ່ງ ໂດຍມີສັນຍຳ
ຮ່ວມກັນ. ທັງນີັ້ ຈຳນວນມນຄ່ຳຂອງຊັບສິນ ຫ ມີຜົນເສຍຫຳຍໃນລະດັບໜຶື່ງ, ຊຶື່ງເປັນຊ່ອງວ່ຳງທຳງດ້ຳນກົດ
ໝຳຍໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ມີກຳນກະທຳຄວຳມຜິດໄດ້.
3 ກຳນວິເຄຳະລະດັບໄພຂົົ່ມຂ່ຈຳກຕ່ຳງປະເທດ
ສປປ ລຳວ ທີື່ມີຊຳຍແດນຕິດກັບ 5 ປະເທດ ຊຶື່ງໃນຂະນະທີື່ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ມີບຳງຊ່ອງວ່ຳງທີື່ກຸ່ມອຳຊະຍຳກອນຕ່ຳງປະເທດອຳໄສເປັນທຳງຜ່ຳນ ເພື່ອເຂົັ້ຳໄປປະເທດທີື່ໃກ້ຄຽງ ຈຳກກຳນວິເຄຳະຂໍ້
ມນທີື່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບກຳນເຂົັ້ຳມຳເຄື່ອນໄຫວກະທຳຜິດຂອງຄົນຕ່ຳງປະເທດໃນ ສປປ ລຳວ ມີ 0,7% ຂອງກຳນກະທຳ
ຜິດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ ຊຶື່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນກວມເອົຳຜ້ກະທຳຜິດທີື່ມຳຈຳກ: ປະເທດ ຈີນ, ປະເທດ ໄທ
ແລະ ປະເທດ ສສ. ຫວຽດນຳມ. ປັດໄຈສຳຄັນ ທີື່ເປັນພັ້ນຖຳນຂອງຄວຳມສ່ຽງດັົ່ງກ່ຳວຍ້ອນ:
-

III.

ກຳນກວດກຳບຸກຄົນທີື່ເຂົັ້ຳມຳໃນ ສປປ ລຳວ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຍັງບໍ່ເຂັັ້ມງວດເທົ່ົົ່ຳທີື່ຄວນ;
ກຳນວຳງລະບຽບກຳນ ແລະ ກຳນບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກຳທີື່ມີ ກ່ຽວກັບກຳນຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່ຳງປະເທດຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ
ເທົົ່ຳທີື່ຄວນ;
ກຳນກວດສອບ ແລະ ກຳນຄຸ້ມຄອງ ກຳນນ ຳເງິນທຶນ ເຂົັ້ຳ -ອອກ ຍັງບ ໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ເທົົ່ຳທີື່
ຄວນ;
ກຳນດຳເນີນທຸລະກິດ, ກຳນຄ້ຳ ແລະ ກຳນລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລຳວ ສຳມຳດນຳໃຊ້ເງິນສົດ ທັງສະກຸນເງິນກີບ,
ໂດລຳສະຫະລັດ ແລະ ບຳດໄທ;
ເຄື່ອງມ ຫ ອຸປະກອນ ກຳນກວດສອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບກຳນເຄື່ອນຍ້ຳຍ ວັດຖຸສິື່ງຂອງ, ສິນຄ້ ຳ ແລະ
ເງິນສົດ ຂ້ຳມແດນຍັງບໍ່ແທດເໝຳະກັບສະພຳບຕົວຈິງຕຳມດ່ຳນຊຳຍແດນ.

ກຳນປະເມີນ ມຳດຕະກຳນເພອ
ື່ ປ້ອງກັນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ທີອ
ື່ ຳດເກີດຂຶນ
ັ້
1. ພຳບລວມ

ສປປ ລຳວ ເເມ່ນນຳໃຊ້ລະບົບກົດໝຳຍເເບບລຳຍລັກອັກສອນ (Civil Law) ກຳນນຳໃຊ້ກົດໝຳຍ ແລະ ນິຕິ
ກຳຂອງ ສປປ ລຳວ ປະກອບມີ 02 ປະເພດຄ: ນິຕິກຳທີື່ມີຜົນບັງຄັບທົົ່ວໄປ ແລະ ນິິຕິກຳທີື່ມີຜົນບັງ ຄັບສະເພຳະ. (1)
ນິຕິກຳທີື່ມີຜົນບັງຄັບທົົ່ວໄປ (ລັດຖະທຳມະນນ, ກົດໝຳຍ, ຍັດຕິຂອງສະພຳແຫ່ງຊຳດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພຳ
ແຫ່ງ ຊຳດ,ລັດຖະບັນຍັ ດຂອງປະທຳນປະເທດ, ດ ຳລັດຂອງລັດຖະບຳນ), ແລະ (2)ນິຕິກ ຳທີ ື່ມີຜ ົນບັງ ຄັບສະເພຳະ
(ລັດຖະດຳລັດປະກຳດໃຊ້ກົດໝຳຍ, ລັດຖະດຳລັດ, ດຳລັດຫຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບກຳນຍ້ອງຍ ຫ ແຕ່ງຕັັ້ງບຸກຄົນໃຫ້ດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງໃດໜຶື່ງ ຫ ກ່ຽວກັບວຽກງຳນສະເພຳະໃດໜຶື່ງ, ແລະ ແຈ້ງກຳນ) ແມ່ນນິຕິກຳທີື່ວຳງອອກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງຳນ
ຄຸ້ມຄອງບລິຫຳນໂດຍເຈຳະຈົງໃສ່ກຳນຈັດຕັັ້ງ ຫ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ. ປັດຈຸບັນນີັ້ ສປປ ລຳວ ໄດ້ອອກກົດໝຳຍ ທັງໝົດມີ
126 ສະບັບ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝຳຍມີທັງໝົດ 647 ສະບັບ, ໃນນັັ້ນນິຕິກຳທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນ AML/CFT ມີ 24
ສະບັບ ແລະ ເພີື່ມເຕີມອີກ 01 ສະບັບແມ່ນປະມວນກົດໝຳຍອຳຍຳ.
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນວຽກງຳນ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລຳວເເມ່ນອີງຕຳມກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຕ້ຳນ
ສະກັດກັັ້ນ ກຳນຟອກເງິນ ເເລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ເເກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ແລະ ກົດໝຳຍອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງຈະມີ
ໂຄງປະກອບດ້ຳນກົດໝຳຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝຳຍຫຳຍສະບັບ, ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕຳມມຳດຖຳນສຳກົນ.
ສະນັັ້ນ, ກຳນປະເມີນມຳດຕະກຳນເພື່ອປ້ອງກັນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ (ML) ທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນໃນ ສປປ ລຳວ ກ
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ຄກຳນປະເມີນຊ່ອງວ່ຳງ ຫ ຈຸດອ່ອນໄຫວໃນກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນຂອງປະເທດໃນດ້ຳນຕ່ຳງໆ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນຂົງເຂດ
ກົດໝຳຍ, ກຳນປະເມີນກົນໄກ, ຂີດຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນວິເຄຳະ, ກຳນສບສວນ-ສອບສວນ, ກຳນລຳຍງຳນທຸລະກຳ
ແລະ ຄວຳມຊຳນຳນໃນກຳນດຳເນີນຄະດີຂອງແຕ່ລະພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພຳຍໃນປະເທດ.
2. ຜົນກຳນປະເມີນມຳດຕະກຳນເພື່ອປ້ອງກັນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດເກີດຂັ້ນ:
ກຳນປະເມີນຄວຳມບອບບຳງໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່ຳ ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມບອບບຳງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນຢ່ໃນລະດັບ ປຳນ
ກຳງ ຍ້ອນວ່ຳ:
ດ້ຳນນິຕິກຳ: ໂຄງສ້ຳງດ້ຳນນິຕິກຳ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ກຳນກກ
ໍ່ ຳນຮ້ຳຍ ຂອງ ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມສອດຄ່ອງ ກັບມຳດຖຳນສຳກົນ ແລະ ມີຄວຳມພຽງພໃນລະດັບໜຶື່ງ,
ສຳມຳດແກ້ໄຂບັນຫຳພັ້ນຖຳນດ້ຳນນິຕິກຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດຳພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມີບ່ອນອີງໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໄດ້ ເ ປັ ນ ຢ່ ຳ ງດີ ແລະ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜ ົ ນ ໃນລະດັ ບ ໜຶ ື່ ງ . ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສປປ ລຳວ ມີ ນ ິ ຕ ິ ກ ຳທີ ື່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ວຽກງຳນ
AML/CFT ທັງໝົດ 24 ສະບັບ (01 ກົດໝຳຍ, 01 ປະມວນກົດໝຳຍອຳຍຳ, 01 ດຳລັດ, 03 ຄຳສັົ່ງ, 01 ລະບຽບ,
13 ຂ ໍ້ຕົກລົງ ແລະ 04 ຄ ຳແນະນຳ) ແລະ ພວມຄົັ້ນຄວ້ຳບຳງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝຳຍຈຳນວນໜຶື່ງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ມຳດຖຳນສຳກົນ ແລະ ສຳມຳດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ : ເຖິງວ່ຳຈະມີນິຕິກຳທີື່ສົມບນ ຄົບຖ້ວນໃນລະດັບໜຶື່ງ, ແຕ່ກຳນນຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນຂະບວນ
ກຳນຂອງບັນດຳເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນຖກປະຕິບັດໄດ້ດີເທົົ່ຳທີື່ຄວນ, ຄວຳມຮັບຮ້ກ່ຽວກັບວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນ
ກຳນຟອກເງິນຍັງເປັນບັນຫຳໃໝ່, ເຈົັ້ຳໜ້ຳທີື່ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ເຂົັ້ຳໃຈບັນຫຳກຳນຟອກເງິນ ແລະ ຄວຳມກ່ຽວພັນ ກັບ
ບັນດຳອຳຊະຍຳກຳທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃນສັງຄົມ. ນິຕິກຳທີື່ອອກຍັງບໍ່ທັນຖກເຜີຍແຜ່ ທັງລວງເລີກ ແລະ ລວງກ້ວຳງ ໃຫ້ບັນດຳ
ພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽ ວຂ້ອງໂດຍສະເພຳະ ເຈົັ້ຳ ໜ້ ຳ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ກຳນ
ປະຕິບັດວຽກງຳນຕົວຈິງກ່ຽວກັບກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ບໍ່ຖຶກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
ຮບພຳບ 3.1: ຜົນກຳນປະເມີນຄວຳມບອບບຳງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນ ທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ
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ຊ ື່ງ ຜົນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງລະດັບຊຳດດ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ໄດ້ຊ ີັ້ໃຫ້ເຫັນ ບຳງບັນຫຳທີື່ບອບບຳງ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນແກ້ໄຂບລິມະສິດ ດັົ່ງນີັ້:
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ຕຳຕະລຳງ 3.1: ແຜນວຽກບລິມະສິດ ມຳດຕະກຳນເພື່ອປ້ອງກັນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດເກີດຂັ້ນ
ຄວຳມສ່ຽງ

ບລິມະສິດ

ດ້ຳນນະໂຍບຳຍ ແລະ ຍຸດທະສຳດກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ

3

ດ້ຳນນິຕິກຳ

1

ປະສິດທິຜົນຂອງກຳນດຳເນີນຄະດີ

2

ປະສິດທິພຳບຂອງກຳນຄຸ້ມຄອງຕິດຕຳມ ເເລະ ກວດກຳ

5

ປະສິດທິພຳບຂອງກຳນຊອກຮ້ລກຄ້ຳ, ລຳຍງຳນທຸລະກຳທີື່ສົງໄສ (STR) ແລະ ກຳນວິເຄຳະ

4

ປະສິດທິພຳບຂອງກຳນຮ່ວມມພຳຍໃນ ເເລະ ຕ່ຳງປະເທດ

6

ແຫ່ງທີື່ມຳ: ຈຳກກຳນປະເມີນຕົວຈິງ, ປີ 2018.

ຂະແໜງກຳນທີມ
ື່ ຄ
ີ ວຳມສ່ຽງຕກ
ໍ່ ຳນຟອກເງິນ
ສປປ ລຳວ ດຳເນີນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງໃນ 18 ຂະແໜງກຳນ, ໃນນັັ້ນ ຜ່ຳນກຳນປະເມີນເຫັນວ່ຳ ມີ 8
ຂະແໜງກຳນທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຕໍ່ກຳນຟອກເງິນດັົ່ງນີັ້:
IV.

ທະນຳຄຳນ
ຢ່ ສປປ ລຳວ ລະບົບທະນຳຄຳນ ຖວ່ຳ ເປັນຂະແໜງກຳນຫນຶື່ງ ທີື່ມີກຳນເຮັດທຸລະກຳທຳງກຳນເງິນ ຫຳຍທີື່ສຸດ
ທັງມນຄ່ຳ ແລະ ຮບແບບກຳນເຄື່ອນໄຫວທີື່ຫຳກຫຳຍ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງກຳນທະນຳຄຳນມີຄວຳມບອບບຳງ
ຕໍ່ກັບກຳນຈະຖກສວຍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມໃນກຳນຟອກເງິນຂອງບັນດຳອຳຊະຍຳກອນ. ກຳນປະເມີນ ແລະ ວິເຄຳະ ເພື່ອໃຫ້
ເຫັນ ຄວຳມສ່ຽງທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນໃນລະບົບທະນຳຄຳນ ຂອງ ສປປ ລຳວ ຜ່ຳນ 2 ດ້ຳນ ດັົ່ງນີັ້:
1

ດ້ຳນກົນໄກ ແລະ ຫັກກຳນ: ບັນດຳທະນຳຄຳນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລຳວ ມີລະບຽບກຳນ ແລະ ກົນໄກສຳມຳດ
ຮອງຮັບໄດ້ໃນລະດັບໜຶື່ງຕ ໍ່ກຳນຕິດຕຳມກວດກຳວຽກງຳນກຳນຕ້ຳ ນກຳນຟອກເງິນ, ຢ່ຳງໃດກ ໍ່ດີ ປະສິດທິພຳບໃນ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພຳະ ຄວຳມເຂົັ້ຳ ໃຈຂອງພະນັກງຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກຳນຊີັ້ນຳຂອງຜ ້ບລິຫຳນ ຕໍ່ກັບ
ວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວຍັງບໍ່ທັນເລີກເຊິື່ງເທົົ່ຳທີື່ຄວນ.
ຮບພຳບ 4.1: ຜົນກຳນປະເມີນຄຸນນະພຳບຂອງກຳນຄວບຄຸມວຽກງຳນ AML ສຳລັບຂະແໜງກຳນທະນຳຄຳນ
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ດ້ຳນຜະລິດຕະພັນ : ຂະແໜງກຳນທະນຳຄຳນຂອງ ສປປ ລຳວ ມີກຳນໃຫ້ບລິກຳນຜະລິດຕະພັນທີື່ນັບມັ້ຫຳກ
ຫຳຍ ເພື່ອອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ກຳນ
ດຳເນີນທຸລະກຳທຳງກຳນເງິນຜ່ຳນລະບົບທະນຳຄຳນນັບມັ້ ນັບຂະຫຍຳຍຕົວ ແລະ ມີຮບແບບທີື່ຊັບຊ້ອນຫຳຍຂຶັ້ນ. ແຕ່
ຄຽງຄ່ກັນນັັ້ນ ເຫັນວ່ຳບັນດຳທະນຳຄຳນ ມີກຳນປ້ອງກຳນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນຜະລິດຕະພັນຕ່ຳງໆໃນລະດັບດີ
ດ້ວຍກຳນຊອກຮ້ລກຄ້ຳ ແລະ ກຳນເພີື່ມທະວີກຳນເອົຳໃຈໃສ່ລກຄ້ຳ (KYC&CDD) ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່
ມີຄວຳມສ່ຽງລະດັບ ຕໍ່ຳ-ປຳນກຳງ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ, ທະນຳຄຳນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດໃນກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນທຸລະ
ກຳທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງ ຄ ກຳນດຳເນີນທຸລະກຳເງິນສົດ ແລະ ກຳນໂອນເງິນຕ່ຳງປະເທດ ຊຶື່ງຍັງບໍ່ເປັນລະບົບ ແລະ ລະອຽດ
ພຽງພ ເຮັດໃຫ້ມີ 2 ຜະລິດຕະພັນ: ບັນຊີເງິນຝຳກລກຄ້ຳນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນບັນຊີເງິນຝຳກກະແສລຳຍວັນ
ນອນໃນຄວຳມສ່ຽງລະດັບ ປຳນກຳງ-ສງ.
ຮບພຳບ 4.2: ຜົນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງທຳງດ້ຳນຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບຂະແໜງກຳນທະນຳຄຳນ
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ກຳຊີໂນ
ຂະແໜງກຳຊີໂນ ແມ່ນຂະແໜງກຳນໜຶື່ງ ທີື່ນອນໃນສະຖຳບັນບໍ່ນອນໃນຂະແໜງກຳນເງິນ ທີື່ຖກສ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນພຳຍ
ໃຕ້ລະບຽບກົດໝຳຍ ຂອງ ສປປ ລຳວ, ຜ່ຳນກຳນລົງເກັບກຳຂໍ້ມນຕົວຈິງ ກຳຊີໂນ ແມ່ນມີຄວຳມສ່ຽງລະດັບ ສງ ທີື່ຈະ
ຖກນຳໃຊ້ເປັນແຫ່ງຟອກເງິນ ຊຶື່ງກຳນປະເມີນໃນຄັັ້ງນີັ້ໄດ້ລະບຸເຖິງຊ່ອງວ່ຳງທີື່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວຳມຮັບຮ້ຂອງພະນັກງຳນ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍ ແລະ ກຳນຄຸ້ມຄອງທີື່ຍັ ງຂຳດປະສິດທິພຳບ. ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະສະເພຳະ
ຂອງທຸລະກິດກຳຊີໂນ ທີື່ເປັນຄວຳມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ອງວ່ຳງ ໃນກຳນຟອກເງິນມີ ດັົ່ງນີັ້:
2
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ກຳຊີໂນເປັນທຸລະກິດທີື່ນຳໃຊ້ເງິນສົດ , ເປີດໃຫ້ບລິກຳນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ມີກຳນເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກ ຳ



ເງິນສົດເປັນຈ ຳນວນຫ ຳຍ , ກິດຈະກ ຳກຳນເຄ ື່ອນໄຫວແມ່ນເປັນຮບແບບກຳນພະນັນ, ກຳນແລກປ່ຽນ
ເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດໃນ ກຳຊີໂນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ແລກປ່ຽນຜ່ຳນໜ່ວຍບລິກຳນຂອງທະນຳຄຳນ ຫ ນ ຳ
ເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດເຂົັ້ຳໂດຍກົງ.
ກຳນເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນຫິັ້ນ ເກມ ແລະ ກຳນເຄື່ອນໄຫວເງິນທຶນຂອງ ກຳຊີໂນ ຍັງ
ບໍ່ມີ ຈຳນວນ ຫ ໂຕເລກທີື່ຊັດເຈນ.
ບຸກຄະລຳກອນຂອງ ກຳຊີໂນ ຍັງຂຳດຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈໃນກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳທຸລະກ ຳ ກ່ຽວກັບ
ກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດຈະເກີດຂຶັ້ນ ເນື່ອງຈຳກຍັງຂຳດກຳນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງຳນຢ່ຳງເປັນປກກະຕິ.




ສະຖຳນທີື່ຕັັ້ງຂອງ ກຳຊີໂນ ແມ່ນຢ ່ເຂດຊຳຍແດນ ສຳມຳດຂ້ຳມແດນໄປ-ມຳ ໄດ້ຢ່ຳງສະດວກສະບຳຍ,
ກຳນເຄື່ອນໄຫວຕ່ຳງໆ ຂອງລກຄ້ຳທີື່ເຂົັ້ຳມຳໃຊ້ບລິກຳນໃນ ກຳຊີໂນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນ
ຕ່ຳງໆ ຂອງລກຄ້ຳ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ປະຫວັດຂອງລກຄ້ຳ, ຈຳນວນເງິນ ທີື່ນຳເຂົັ້ຳໄປຫ ິັ້ນ, ແຫ ່ງທີື່ມຳຂອງ
ເງິນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງລກຄ້ຳທີື່ຫິັ້ນໄດ້ ແລະ ຫິັ້ນເສຍ. ຊຶື່ງບັນຫຳຕ່ຳງໆເຫົົ່ຳນີັ້ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່ຳງ ທີື່
ອຳຊະຍຳກອນຈະມຳນຳໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນ.

ນອກຈຳກນີັ້ ພະນັກງຳນ ແລະ ຜ ້ດ ຳເນີນທຸລະກິດ ຍັງຂຳດຄວຳມຮ້ກ່ຽວກັບວຽກງຳນ AML/CFT, ບໍ່ມີຜ ້ຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ຊັດເຈນ. ກຳນລົງໂທດທຳງອຳຍຳກ່ຽວກັບ ກຳນຟອກເງິນ ທີື່ຕິດພັນກັບ ກຳຊີໂນຍັງບໍ່ທັນມີເກີດຂຶັ້ນ ແລະ ກຳນ
ລຳຍງຳນທຸລະກຳທີື່ໜ້ຳສົງໄສວ່ຳເປັນກຳນຟອກເງິນ ຂອງຂະແໜງກຳຊີໂນຍັງບໍ່ທັນມີກຳນລຳຍງຳນມຳຍັງສຳນັກງຳນຂໍ້
ມນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ.
ທຸລະກິດ ຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳ
ທຸລະກິດຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດຈຳກພຳກລັດ ໃຫ້
ເຄື່ອນໄຫວອຳຊີບອິດສະລະ ແລະ ໃຫ້ບລິກຳນ ທຳງກຳນຊັ້ -ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳ ເປັນຕົັ້ ນແມ່ນ: ເງິນ, ຄຳ,
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ເພັດ, ພອຍ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳບຮຳນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ພໍ່ແມ່ປະຊຳຊົນ ທີື່ອຳໄສຢ່ພຳຍໃນ ສປປ ລຳວ. ປັດຈຸບັນທຸລະກິດ
ຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄ ື່ອງເກົົ່ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ ມີທັງໝົດ 683 ແຫ່ງ, ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ປະມຳນ 153 ຕັ້
ກີບ ຊຶື່ງທຽບໃສ່ GDP ຂອງປະເທດເທົົ່ຳກັບ 0,16% ໃນປີ 2014, 0,13% ໃນປີ 2015 ແລະ 0,11% ປີ 2016.
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວ (ຂະໜຳດນ້ອຍ) ຊຶື່ງດຳເນີນທຸລະກິດຜ່ຳນເຈົັ້ຳຂອງໂດຍກົງ ຈຶື່ງບໍ່ມີກຳນດຳເນີນ
ຜ່ຳນຕົວແທນ ແລະ ມີນັກລົງທຶນພຳຍໃນປະເທດເປັນເຈົັ້ຳຂອງ ກວມເອົຳປະມຳນ 90% ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫອ 10% ແມ່ນ
ນັກລົງທຶນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ. ລກຄ້ຳສ່ວນຫຳຍທີື່ໃຊ້ບລິກຳນ ທຸລະກິດຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳ ແມ່ນເປັນຄົນ
ພຳຍໃນປະເທດ ຊຶ ື່ ງ ນ ຳໃຊ້ ເ ງິ ນ ສົ ດ ເປັ ນ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ທຽບເທົ ົ່ ຳ 90% ແລະ ສ່ ວ ນທີ ື່ ເ ຫ ອແມ່ ນ ຊ ຳລະຜ່ ຳ ນລະບົ ບ
ທະນຳຄຳນ.
ຜ່ຳນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ ສຳລັບທຸລະກິດຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງ
ເກົົ່ຳ ເຫັນວ່ຳມີຄວຳມສ່ຽງຢ່ໃນລະດັບ ປຳນກຳງ-ສງ ຍ້ອນວ່ຳຂະແໜງກຳນດັົ່ງກ່ຳວຍັງບໍ່ມີຜ້ຄຸ້ມຄອງ ມີແຕ່ທະບຽນວິ
ສຳຫະກິດກໍ່ສຳມຳດດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ , ຍັງບໍ່ທັນມີກຳນສ້ຳງລະບຽບກຳນສະເພຳະພຳຍໃນ ໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງຳນ AML/CFT, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບກຳນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຊັ້-ຂຳຍວັດຖຸມີຄ່ຳ ແລະ ເຄື່ອງເກົົ່ຳຍັງບໍ່ມີ,
ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວ ແລະ ເປັນທຸລະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ.
ຫັກຊັບ
ຕະຫຳດຫັກຊັບ ຖກສ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນວັນທີ 10 ຕຸລຳ 2010, ໂດຍກຳນຮ່ວມທຶນສ້ຳງຕັັ້ງລະຫວ່ຳງ ຕະຫຳດຫັກ
ຊັບເກົຳຫ ີ ຖ ຮຸ້ນ 49% ແລະ ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ຖ ຮຸ້ ນ 51%. ມີຄະນະກ ຳມະກຳນຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເປັນ
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ອົງກຳນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກຳ, ມີສະພຳບລິຫຳນທີື່ເປັນອົງປະກອບຈຳກຫຳຍພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 13 ທ່ຳນ
ພຳຍໃຕ້ກຳນເປັນປະທຳນຂອງ ຮອງນຳຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຕະຫຳດຫ ັກຊັບລຳວ (ຕລຊລ), ເຮັດໜ້ຳທີື່ໃຫ້ບລິກຳນແກ່
ບັນດຳວິສຳຫະກິດລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີື່ຕ້ອງກຳນລະດົມທຶນ ເພື່ອຂະຫຍຳຍກິດຈະກຳນເຂົັ້ຳມຳຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ,
ຂຳຍຫ ັກຊັບ , ຊ ຳລະ ແລະ ສະສຳງທຸລະກ ຳຫ ັກຊັບ ແລະ ຮັບຝຳກຫ ັກຊັບ . ປັດຈຸບັນມີ 04 ບ ລິສັດຫ ັກຊັບໄດ້ ຮັບ
ອະນຸຍຳດເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງຳນຫັ ກຊັບ ຈຳກຄະນະກຳມະກຳນຄຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ; ໃນນັັ້ນມີບລິສັດຫ ັກຊັບ 03 ແຫ່ງ
ເຄື່ອນໄຫວເຕັມຮບແບບ ແລະ 01 ບລິສັດແມ່ນເຄື່ອນໄຫວເປັນທີື່ປຶກສຳທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ ແລະ ມີບລິສັດຈົດທະບຽນ
07 ບລິສັດ.
ຜົ ນກຳນປະເມີ ນ ເຫັນ ວ່ ຳ ສະພຳບກຳນເຄ ື່ອ ນໄຫວຂອງຕະຫ ຳດຫ ັ ກຊັບ ລຳວ ຍັງ ບ ໍ່ ຫ ຳກຫ ຳຍ ມີ ພຽງ 01
ຜະລິດຕະພັນທີື່ມີກຳນຊັ້-ຂຳຍກໍ່ຄຮຸ້ນສຳມັນ, ປັດຈຸບັນບລິສັດຫັກຊັບ ຍັງມີຈຳນວນໜ້ອຍ ຊຶື່ງອີງໃສ່ລະບຽບ ແລະ ນິຕິ
ກຳຂອງຜ້ຄຸ້ມຄອງ ເຮັດໃຫ້ກຳນຄຸ້ມຄອງທົົ່ວເຖິງ. ຢ່ຳງໃດກໍ່ດີ, ຕິດພັນກັບວຽກງຳນກຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ຍັງບໍ່ທັນ
ມີລະບຽບສະເພຳະ, ພະນັກງຳນ ແລະ ຜ້ບລິຫຳນ ຍັງບໍ່ທັນ ເຂົັ້ຳໃຈວຽກງຳນກຳນ ຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນໃນລວງເລີກ. ແຕ່
ຍ້ອນສະພຳບກຳນເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕົວຈິງບໍ່ຫ ຳຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນກຳນປະເມີນ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດ
ເກີດຂຶັ້ນໃນຂະແໜງກຳນຫັກຊັບ ຢ່ໃນລະດັບ ຕໍ່ຳ-ປຳນກຳງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້ຳ ຜ້ຄຸ້ມຄອງໃນວຽກງຳນຫັກ
ຊັບ ຕ້ອງໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງກຳນຫ ັກຊັບ ກ່ຽວກັບ ກຳນຕ້ຳນ
ກຳນຟອກເງິນ. ນອກຈຳກນັັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕຳມກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝຳຍ ຕ ໍ່ກັບຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຕະຫຳດທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ໂດຍສະເພຳະບລິສັດຫັກຊັບໃຫ້ເຂັັ້ມງວດຫຳຍຂຶັ້ນກວ່ຳເກົົ່ຳ.
ປະກັນໄພ
ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີື່ໄດ້ຮັບຄວຳມນິຍົມຈຳກສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳສ່ວນຫ ຳຍຈະເປັນກຳນປະກັ ນໄພ
ທົົ່ວໄປຄ: ກຳນປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພຊັບສິນ ແລະ ປະກັນໄພອື່ນໆ ທີື່ຕິດພັນກັບກຳນລົງທຶນຂອງຕ່ຳງປະເທດ. ສຳ
ລັບກຳນປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພຳບແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວຳມນິຍົມຈຳກສັງຄົມລຳວເທົົ່ຳທີື່ຄວນ, ໂດຍສະເພຳະ
ແມ່ນປະຊຳຊົນທີື່ມີລຳຍຮັບບ ໍ່ສ ງ ແລະ ບ ໍ່ມີຄ ວຳມເຂົັ້ຳໃຈຕ ໍ່ຄ ວຳມສ ຳຄັນຂອງກຳນປະກັນໄພ. ເຖິງ ຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ
ລະບຽບກຳນທີື່ຈຳເປັນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງກວດກຳກຳນດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພຍັງບໍ່ມີພຽງພ ແລະ ບໍ່ທັນຮັດກຸມເທົົ່ຳທີື່
ຄວນ. ນອກຈຳກນັັ້ນ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງກຳນປະກັນໄພກໍ່ຍັງຂຳດບຸກຄະລຳກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊຳນໃນກຳນຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງຳນດັົ່ງກ່ຳວ.
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ຄວຳມຮ້ ແລະ ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈທຳງດ້ຳນກຳນຕ້ຳນ ສະກັດກັັ້ນ ກຳນຟອກເງິນ ຂອງພະນັກງຳນບລິສັດປະກັນໄພ
ຍັງບໍ່ເລິກເຊິື່ງເທົົ່ຳທີື່ຄວນ. ບລິສັດປະກັນໄພຈຳນວນໜຶື່ງຍັງບໍ່ມີລະບຽບກຳນຕ້ຳນ ສະກັດກັັ້ນ ກຳນຟອກເງິນ ພຳຍໃນ,
ມີພຽງພະນັກງຳນຄະນະບລິຫຳນທີື່ມີຄວຳມຮ້ຄວຳມເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ. ກຳນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກ
ກຳນຕ້ຳນ ສະກັດກັັ້ນ ກຳນຟອກເງິນ ໃຫ້ພະນັກງຳນພຳຍໃນບລິສັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດເຂົັ້ຳໃນແຜນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງຳນພຳຍໃນບ ລິສ ັດ . ຢ່ຳງໃດກ ໍ່ ດີ , ພຳຍໃນບ ລິ ສັ ດປະກັ ນໄພໄດ້ມີ ລະບຽບກຳນຕິ ດຕຳມ, ກຳນຊອກຮ ້ ລ ກຄ້ ຳທີ ື່ມີ
ປະສິດທິພຳບສົມຄວນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບລິສັດສຳຂຳຂອງຕ່ຳງປະເທດ. ຜ່ຳນກຳນລົງເກັບກຳຂໍ້ມນ ແລະ ສຳພຳດບລິສັດ
ປະກັນໄພຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ສຳມຳດປະເມີນຄວຳມສ່ຽງຂະແໜງກຳນປະກັນໄພຈັດຢ່ໃນລະດັບ ຕໍ່ຳ-ປຳນກຳງ.
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ຮ້ຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳທົົ່ວໄປ
ປີ 2016, ສປປ ລຳວ ມີຮ້ຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳທົົ່ວໄປທັງຫມົດ 249 ແຫ່ງທົົ່ວປະເທດ, ມີມນຄ່ຳກຳນຊັ້-ຂຳຍ

168,73 ຕັ້ກີບ. ໃນນັັ້ນ, ກຳນໃຫ້ບລິກຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ໃນເຂດຕົວເມອງທີື່ມີ ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ກຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳຫຳຍ ເພື່ອອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ກຳນປະເມີນ ສຳມຳດ
ເກັບກຳຂໍ້ມນໄດ້ 1/3 (81/249) ຂອງຈຳນວນຮ້ຳນທັງໝົດ. ຢ່ຳງໃດກໍ່ດີ, ບັນດຳຮ້ຳນແລກປ່ຽນທີື່ຜ່ຳນກຳນປະເມີນ
ສຳມຳດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດຳຮ້ຳນແລກປ່ ຽນໄດ້ໃນລະດັບໜຶື່ງ, ອີງໃສ່ຈຸດທີື່ຕັັ້ງຂອງຮ້ຳນຢ່ເຂດຕົວເມອງ ແລະ
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ມນຄ່ຳກຳນແລກປ່ຽນທີື່ມີຫຳຍ. ຜ່ຳນກຳນປະເມີນເຫັນວ່ຳ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວຳມຮັບຮ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕ້ຳນ
ກຳນຟອກເງິນຢ່ຳງເລີກເຊີື່ງ ຊື່ງສະເເດງອອກໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕຳມສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍທີື່ມີໜ້ຳທີື່
ລຳຍງຳນ ທີ ື່ ຕ ້ ອ ງໄດ້ ສ ້ ຳ ງລະບຽບພຳຍໃນ, ກຳນຈັ ດ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງຳນ ແລະ ກຳນແຕ່ ຕ ັ ັ້ ງ ພະນັ ກ ງຳນ
ຮັບຜິດຊອບໃນກຳນເກັບກຳ ແລະ ລຳຍງຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສຳມຳດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ເທົົ່ຳທີື່ຄວນ ແລະ ກອບກຳນຊອກຮ້ລກຄ້ຳໃນກຳນໃຫ້ບລິກຳນຂອງຮ້ຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳ ກໍ່ຍັງທັນໄດ້ເອົຳໃຈໃສ່ເທົົ່ຳ
ທີື່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີລະບົບຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳບັນດຳລຳຍຊື່ບັນຊີດຳ (Sanction List Screening) ເພື່ອກວດກຳ
ລຳຍຊື່ລກຄ້ຳທີື່ຖກກຳນົດວ່ຳເປັນບຸກຄົນ , ນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງຫ້ຳມຂອງສຳກົນ (UN,EU,OFAC..). ຜົນກຳນປະເມີນ
ຄວຳມສ່ຽງໃນຂະແໜງກຳນຮ້ຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳທົົ່ວໄປ ແມ່ນມີຄວຳມສ່ຽງຢ່ໃນລະດັບ ປຳນກຳງ.
ບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ
ໃນປີ 2016 ເຫັນວ່ຳບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນມີຈຳນວນ 5 ແຫ່ງເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2010 ເຫັນວ່ຳຫຸດລົງ
01 ແຫ່ງ, ມນຄ່ຳເງິນໂອນອອກ 23,30 ຕັ້ກີບ, ຈຳນວນໂອນເງິນອອກ 3.533 ຄັັ້ງ, ມນຄ່ຳເງິນໂອນເຂົັ້ຳ 26,65 ຕັ້ກີບ,
ຈຳນວນໂອນເງິນເຂົັ້ຳ 12.909 ຄັັ້ງ.
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ຜ່ຳນກຳນປະເມີນເຫັນວ່ຳບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວຳມຮັບຮ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ວຽກງຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນຢ່ຳງເລີກເຊີື່ງ ຊື່ງສະເເດງອອກໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕຳມສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຫົວໜ່ວຍ
ທີື່ມີໜ້ຳທີື່ລ ຳຍງຳນ ທີື່ຕ້ ອງໄດ້ສ້ຳງລະບຽບພຳຍໃນ, ກຳນຈັດຝຶກອົ ບຮົມໃຫ້ ແ ກ່ພ ະນັກງຳນ ແລະ ກຳນແຕ່ງ ຕັັ້ ງ
ພະນັກງຳນຮັບຜິດຊອບໃນກຳນເກັບກຳ ແລະ ລຳຍງຳນກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ສຳມຳດຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ເທົົ່ຳທີື່ຄວນ, ແຕ່ສຳລັບກອບກຳນຊອກຮ້ລກຄ້ຳໃນກຳນໃຫ້ບລິກຳນຂອງບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ
ແມ່ນສຳມຳດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກ່ຽວກັບກຳນເກັບກຳຂໍ້ມ ນທີື່ສຳມຳດຢັົ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລກຄ້ຳ ໃນກຳນໂອນເງິນເຂົັ້ຳ ອອກ ທີື່ຢ່ພຳຍໃນ ແລະ ລະຫວ່ຳງປະເທດ. ພ້ອມນີັ້ ບລິສັດຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີລະບົບຕິດຕຳມ ແລະ
ກວດກຳບັນດຳລຳຍຊື່ບັນຊີດຳ (Sanction List Screening) ເພື່ອກວດກຳລຳຍຊື່ລກຄ້ຳ ທີື່ຖກກຳນົດວ່ຳເປັນບຸກຄົນ ,
ນິຕິບຸກຄົນ ຕ້ອງຫ້ຳມຂອງສຳກົນ (UN, EU, OFAC..). ຜົນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງໃນຂະແໜງກຳນບລິສັດຕົວ
ແທນໂອນເງິນດ່ວນ ແມ່ນມີຄວຳມສ່ຽງຢ່ໃນລະດັບ ປຳນກຳງ.
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ທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມະຊັບ
ຂະແໜງກຳນທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມະຊັບ ໃນ ສປປ ລຳວ ມີຫ ຳຍຮ ບຫ ຳຍແບບ ຊຶື່ງສຳມຳດແຍກເປັນແຕ່ລະ

ປະເພດຄ: ກຳນຊັ້-ຂຳຍທົົ່ວໄປ, ກຳນໃຫ້ເຊົົ່ຳ, ແລະ ກຳນເປັນນຳຍໜ້ຳຊັ້-ຂຳຍ ຫ ເຊົົ່ຳ. ກຳນປະກອບທຸລະກິດອະສັງຫຳ
ລິມຳຊັບແບ່ງເປັນ 05 ກຸ່ມຫັກດັົ່ງນີັ້: ເພື່ອວຽກງຳນກະສິກຳ, ເພື່ອກຳນຢ່ອຳໄສ, ເພື່ອກຳນຄ້ຳ, ເພື່ອອຸດສຳຫະກຳ ແລະ
ເພື່ອທຸລະກິດໃນກຳນພັກຜ່ອນ.
ປັດຈຸບັນ ທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມະຊັບໃນ ສປປ ລຳວ ມີທັງໝົດ 565 ແຫ່ງ (ໃນສ່ວນຂອງຜ້ພັດທະນຳທີື່ດິນ
ແມ່ນກວມເອົຳ 15% ນອກນັັ້ນແມ່ນ ບັນດຳຊັ້ -ຂຳຍທີື່ດິນ ຫ ເຊົົ່ຳ) ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ ປະມຳນ 22 ພັນຕັ້ກີບ
ຊຶື່ງທຽບໃສ່ GDP ຂອງປະເທດເທົົ່ຳກັບ 22% ໃນປີ 2014, 18% ໃນປີ 2015 ແລະ 17% ໃນປີ 2016 ຖ ວ່ຳເປັນ
ຈຳນວນຫ ຳຍພສົມຄວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນພຳຍໃນປະເທດເປັນເຈົັ້ຳຂອງກວມເອົຳປະມຳນ 70% ແລະ ນັກ
ລົງທຶນຕ່ຳງປະເທດປະມຳນ 30%. ລ ກຄ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ ໃຊ້ບ ລິກຳນ ທຸລະກິດສັງ ຫຳລິມະຊັບ ແມ່ນເປັນຄົນ ພຳຍໃນ
ປະເທດ ກວມເອົຳປະມຳນ 95% ຂອງລກຄ້ຳທັງໝົດ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທຸລະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ເສຍ
ພັນທະຕຳມລະບຽບກຳນທີື່ລັດຖະບຳນວຳງອອກ ເຊິື່ງ ກຳນເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກ ຳດັົ່ງກ່ຳວແມ່ນດ ຳເນີນກຳນໂດຍຜ່ຳນ
ນຳຍໜ້ຳທີື່ຊ່ອງໜ້ຳ ແລະ ບໍ່ຊ່ອງໜ້ຳກວມເອົຳ 20%.
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ລຳຍໄດ້ທີື່ ໄດ້ຮ ັບຈຳກກຳນເຮັດທຸລະກິດອະສັງ ຫຳລິມຳຊັບ ແມ່ນ ມຳຈຳກກຳນປ່ອຍເຊົົ່ຳ (ແມ່ນກຳນເອົ ຳ
ອະສັງຫຳລິມະຊັບທີື່ມີຢ່ແລ້ວ ເຊັົ່ນ: ເຮອນ, ທີື່ດິນ, ຕຶກອຳຄຳນເອົຳມຳບລິກຳນໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ ນເຊົົ່ຳ), ກຳນລົງທຶນ
ແບບເກງກຳໄລ (ແມ່ນກຳນລົງທຶນ ຫ ຊັ້ ອຳຄຳນ, ບ້ຳນເຮອນ ທີື່ກຳລັງກໍ່ສ້ຳງ ຫ ສຳເລັດແລ້ວ ເພື່ອນຳມຳຂຳຍຕໍ່ເກງ
ກຳໄລ; ກຳນຂຳຍໃຫ້ໄດ້ກຳໄລນັັ້ນ ແມ່ນຂຶັ້ນຢ່ກັບສະຖຳນທີື່ທີື່ເໝຳະສົມ), ກຳນປະມນ (ໝຳຍເຖິງກຳນຊັ້ອະສັງຫຳລິ
ມຳຊັບຈຳກກຳນຂຳຍຊັບສິນທີື່ຖກສຳນຕັດສິນເປັນຂອງລັດ, ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ໃນລຳຄຳທີື່ຖກກວ່ຳທ້ອງຕະຫຳດ
ແລ້ວນຳມຳບລະນະຄ ນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເຊົົ່ຳ ຫ ຂຳຍຕໍ່) , ແລະ ກຳນເປັນນຳຍໜ້ຳ (ແມ່ນກຳນຂຳຍອະສັງຫຳລິມຳຊັບໃຫ້
ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກອື່ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເປັນ % ຫ ສ່ວນຕ່ຳງຈຳກກຳນຂຳຍ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນ).
ປັດຈຸບັນໃນ ສປປ ລຳວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີລະບຽບ ຫ ນິຕິກຳສະເພຳະ ໃນກຳນຄຸ້ມຄອງຕິດຕຳມ ແລະ ກວດ
ກຳສ ຳລັບຂະແໜງກຳນອະສັງຫຳລິມຳຊັບເທື່ອ ; ສຳລັບນິຕິກ ຳກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕ້ຳນສະກັດກັັ້ນກຳນຟອກເງິນ ແລະ
ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍນັັ້ນແມ່ນມີແລ້ວ (ສະບັບເລກທີ 50/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21ກລະກົດ 2014) ແຕ່
ກຳນປະຕິບັດໃນຂະແໜງກຳນນີັ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ຮັດກຸມເທົົ່ຳທີື່ຄວນ.
ຜ່ຳນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເງິນທີື່ອຳດເກີດຂຶັ້ນ ສຳລັບ ທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມະຊັບ ແມ່ນເຫັນ
ວ່ຳມີຄວຳມສ່ຽງຢ່ໃນລະດັບ ປຳນກຳງ-ສງ, ເນື່ອງຈຳກວ່ຳແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີລະບຽບ ຫ ນິຕິກຳສະເພຳະໃນກຳນຄຸ້ມຄອງ
ຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳສຳລັບຂະແໜງກຳນອະສັງຫຳລິມຳຊັບເທື່ອ, ພະນັກງຳນ ແລະ ຜ້ດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫຳລິມຳ
ຊັບ ຍັງຂຳດຄວຳມຮ ້ກ່ຽວກັບວຽກງຳນຕ້ຳນກຳນຟອກເງິນ ; ກຳນປະຕິບັດລະບຽບພຳຍໃນ ແລະ ກຳນຄຸ້ມຄອງ ຂອງ
ພະນັກງຳນ ຫ ຜ້ດຳເນີນທຸລະກິດດັົ່ງກ່ຳວ ແມ່ນຍັງບັນບໍ່ທັນຮັດກຸມ ແລະ ຮອບດ້ຳນເທື່ອ ເຊີື່ງກໍ່ ໃຫ້ເກີດຈຸດບົກພ່ອງ
ໃນທຸລະກິດ ແລະ ເປັນຊ່ອງຫວ່ຳງໃຫ້ອຳຊະຍຳກອນສ່ວຍໃຊ້ໄດ້.
V. ກຳນປະເມີນ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກກ
ໍ່ ຳນຮ້ຳຍ ທີອ
ື່ ຳດເກີດຂຶນ
ັ້
ສປປ ລຳວ ເປັນປະເທດທີື່ມີຄວຳມສະຫງົບ ປຳສະຈຳກກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່
ກຳນຮ້ຳຍ ເຖິງບຳງຄັັ້ງຄຳວຈະມີປະກົດກຳນກໍ່ ກວນ ຫ ກ ໍ່ຄວຳມບ ໍ່ສະຫງົບ ຢ່ບຳງທ້ອງຖິື່ນ , ແຕ່ນັັ້ນກ ໍ່ເປັນພຽງກຳນ
ກໍ່ກວນຂອງກຸ່ມຄົນບດ
ໍ່ ີ ຊຶື່ງເປັນຄົນລຳວສະໄໝກ່ອນທີື່ຍົກຍ້ຳຍຖິື່ນຖຳນໄປຢ່ຕ່ຳງປະເທດ ທີື່ພະຍຳຍຳມຍຸໂຍງຄົນລຳວ
ພຳຍໃນກໍ່ກວນຄວຳມບໍ່ສະຫງົບດັົ່ງກ່ຳວ. ແຕ່ອີງໃສ່ກຳນຊີັ້ນຳ-ນຳພຳຂອງພັກ-ລັດ ໃນກຳນປ້ອງກັນຄວຳມສະຫງົບ ຈິື່ງ
ເຮັດໃຫ້ບັນຫຳດັົ່ງກ່ຳວເປັນບັນຫຳເລັກນ້ອຍ ແລະ ຄ່ອຍໆສະຫງົບລົງ. ຄຽງຄ ່ກັນນັັ້ນ , ໂດຍອີງຕຳມຜົນຂອງກຳນປະ
ເມີນຜົນຂອງອະນຸກຳມະກຳນ 1 ທີື່ປະເມີນໄພຂົົ່ມຂ່ ແລະ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນຟອກເຫັນວ່ຳຄະດີກຳນກະທຳຜິດຕົັ້ນ ທີື່
ອຳດເປັນຊ່ອງທຳງທີື່ອຳດຊະຍຳກຳສວຍໃຊ້ມີຈຳນວນນ້ອຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກຳນຊຂ
ັ້ ຳຍອຳວຸດເສີກ ຫ ວັດຖຸລະເບີດທີື່ຜດ
ິ
ກົດໝຳຍຢ່ໃນລະດັບຄວຳມສ່ຽງ ຕໍ່ຳ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ຈຶື່ງເຫັນໄດ້ວ່ຳ ປັດໃຈທີື່ເປັນອັນພັ້ນຖຳນ ໃນກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ
ແລະ ກຳນສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຳນກໍ່ກຳນຮ້ຳຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີ.
ກຳນຄຸ້ມຄອງສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິ:
ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳໄດ້ມີບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວໃນ ສປປ ລຳວ ຈຳນວນໜຶື່ງທັງໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍຳດ ແລະ ທັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດ (ໝຳຍເຖິງບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິທີື່ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນມີລະບຽບກຳນຄຸ້ມ
ຄອງ), ຊຶື່ງສຳມຳດສັງລວມໄດ້ດັົ່ງນີັ້:
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ຕຳຕະລຳງ 4.2: ສັງລວມບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທທ
ິ ີື່ເຄື່ອນໄຫວໃນ ສປປ ລຳວ
ລ/ດ

ລຳຍລະອຽດ

ຈຳນວນ

ໝຳຍເຫດ

ບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດມີທັງໝົດ 120 ແຫ່ງ:
1

ບັນດຳສະມຳຄົມ

110 ແຫ່ງ

ທົົ່ວປະເທດ

2

ບັນດຳມນນິທິ

10 ແຫ່ງ

ທົົ່ວປະເທດ

ບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິທີື່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດມີທັງໝົດ 147ແຫ່ງ:
1

ບັນດຳສະມຳຄົມ

141 ແຫ່ງ

ທົົ່ວປະເທດ

2

ບັນດຳມນນິທິ

06 ແຫ່ງ

ສະເພຳະນະຄອນຫວງ

267 ແຫ່ງ

ທົົ່ວປະເທດ

ລວມທັງໝົດ:
ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ກະຊວງພຳຍໃນ, ປີ 2017

ບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິທີື່ເຄື່ອນໄຫວໃນ ສປປ ລຳວ ຂ້ຳງເທິງ ໃນກຳນເກັບກຳຂໍ້ມນເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງ
ອະນຸກຳມະກຳນ 08 ເຫັນວ່ຳຂະແໜງດັົ່ງກ່ຳວມີກຳນເຄື່ອນໄຫວຕຳມນິຕິກຳໄດ້ກຳນົດ , ມີແຫ່ງທຶນຈຳກຳນຊ່ວຍເຫ ອ
ຈຳກພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆ ແລະ ມີກຳນກວດກຳຕຳມແຕ່ລະໄລຍະດັົ່ງນີັ້:
 ກຳນເຄອ
ື່ ນໄຫວຂອງສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິ: ສະມຳຄົມ ແມ່ນອີງຕຳມດຳລັດວ່ຳດ້ວຍສະມຳຄົມ ສະບັບເລກທີ
238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫຳ 2017 ເມື່ອສະມຳຄົມໄດ້ຮັບກຳນຮັບຮອງກົດລະບຽບ ແລະ ຄະນະບລິຫຳນ
ຈຳກອົງກຳນທີື່ມີສິດອະນຸຍຳດສ້ຳງຕັັ້ງແລ້ວ (ຕຳມມຳດຕຳ 22 ຂອງດຳລັດດັົ່ງກ່ຳວ) ຕ້ອງມຳຂຈົດທະບຽນນຳ
ກະຊວງພຳຍໃນ ຊຶື່ງໃບທະບຽນດັົ່ງກ່ຳວມີອຳຍຸກຳນ 01 ປີ (ມຳດຕຳ 20 ຂອງດຳລັດດັົ່ງກ່ຳວ) ແລະ ມນນິທິ
ກຳນເຄື່ອນໄຫວແມ່ນອີງຕຳມດຳລັດວ່ຳດ້ວຍມນນິທິ ສະບັບເລກທີ 149/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພຳ 2011
ຊຶື່ງລັດຖະບຳນເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍມອບໃຫ້ ກະຊວງພຳຍໃນ, ກະຊວງກຳນເງິນ, ອົງກຳນປກຄອງແຂວງ ແລະ
ພຳກສ່ວນອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕຳມມຳດຕຳ 38 ຂອງດຳລັດດັົ່ງກ່ຳວ).


ແຫ່ງທຶນ: ບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິແມ່ນໄດ້ຈຳກກຳນບລິຈຳກ, ຊ່ວຍເຫ ອ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ອົົງກຳນຈັດຕັັ້ງ ພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ (ສະຫະພຳບເອີລົບ EU ແລະ MALG, OXFAM ປະເທດ

ເບວຍ້ຽມ, FTW ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນຳມ ແລະ Fostenopfer ປະເທດສະວິດເຊີແລນ) ແລະ ອື່ນໆ.
 ກຳນກວດກຳ: ບັ ນ ດຳສະມຳຄົ ມ ແລະ ມ ນນິ ທິ ກ ່ອ ນອອກໃບອະນຸຍ ຳດໄດ້ ມີກ ຳນກວດກຳປະຫວັ ດຂອງ
ປະທຳນ ແລະ ຄະນະກຳມະກຳນຂອງມນນິທິ ໂດຍມອບໃຫ້ ປກສ ເປັນຜ້ກວດສອບປະຫວັດ ແລະ ຫ ັງຈຳກ
ອອກໃບອະນຸຍ ຳດກ ໍ່ໄດ້ມີກຳນກວດກຳບົດລຳຍງຳນປະຈ ຳປີ ກ່ຽວກັບກຳນເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ລຳຍຮັບ -ລຳຍ
ຈ່ຳຍ. ຢ່ຳງໃດກໍ່ດີ, ບັນດຳສະມຳຄົມ ແລະ ມນນິທິ ກ່ອນອອກໃບອະນຸຍຳດຍັງບໍ່ໄດ້ມີກຳນກວດສອບແຫ່ງທຶນ
ທີື່ນຳມຳດຳເນີນເຂົັ້ຳໃນກຳນເຄື່ອນໄຫວ.
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VI.

ແຜນປະຕິບັດງຳນ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວຳມສ່ຽງກຳນຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລຳວ

ຄວຳມສ່ຽງ

ແຜນແກ້ໄຂ

ຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ

ກຳນົດເວລຳ

ດ້ ຳ ນນະໂຍບຳຍ - ສ້ຳງ ແລະ ຮັບຮອງແຜນປະຕິບດ
ັ ງຳນ ວຽກງຳນ
ແລະ ຍຸ ດທະສຳດ AML/CFT;
AML/CFT
- ຊຸກຍ ້ກຳນຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັ ດ ແຜນປະຕິບັດ ງຳນໃຫ້ ມີຄວຳມ
ຄບໜ້ຳແຕ່ລະໄລຍະ.

ຄ ຕ ຟ ງ , ສ ຕ ຟ ງ , AML 2019-2021

ມຳດຖຳນ ດ້ ຳ ນ - ຮ່ຳງດ ຳລັດ ວ່ຳດ້ ວຍ ກິ ດຈະກຳນເຄ ື່ ອນໄຫວ ຕ້ຳນ ສະກັ ດ
ນິຕິກຳ
ກັ ັ້ ນ ກຳນຟອກເງິ ນ ແລະ ກຳນສະໜອງທຶ ນ ໃຫ້ ແກ່ ກ ຳນກ ໍ່

ສຕຟງ, AML WG

ຮ້ຳຍ (Entrust);

WG ແ ລ ະ ພ ຳ ກ ສ ່ ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ

2018-2019

ສຕຟງ ແລະ ຜ້ຄຸ້ມຄອງ

- ຮ່ຳງນິຕິກຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຕ້ຳນອຳວຸດທີື່ມີອະນຸພຳບຮ້ຳຍແຮງ
(Countering Proliferation Financing);
- ຮ່ຳງນິຕິກ ຳວ່ຳດ້ວຍ ກຳນຊ່ວຍເຫ ອເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນທຳງ
ດ້ຳນກົດໝຳຍ (Mutual Legal Assistance);
- ນິຕິກ ຳລຸ່ມກົດ ໝຳຍອື່ນໆ (home\host supervision,
Market entry, ຄ່ມແນະນຳກຳນກວດກຳແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທີື່
ມີ ໜ້ ຳທີື່ ລ ຳຍງຳນ,

ທົ ບ ທວນນິຕິ ກ ຳກ່ຽວກັ ບ STR ແລະ

CTR.
ປະສິດ ທິ ຜົ ນດ້ຳນ - ກຳນນ ຳໃຊ້ ກົດ ໝຳຍ AML/CFT ເຂົັ້ຳໃນຂະບວນກຳນ ອົ ງ ກຳນ ສ ບສວນ-ສອບ 2018-2021
ກຳນດຳເນີນຄະດີ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ມ ີ ຄ ະດີ AML/CFT ສວນ, ສຕຟງ
ຈຳນວນໜຶື່ງ;
- ສ້ ຳ ງຄວຳມສຳມຳດເຈົ ັ້ ຳ ໜ້ ຳ ທີ ື່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ດ້ ຳ ນ
AML/CFT ທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ຍຳວ;

ສຕຟງ ຂ ກຳນຊ່ ວ ຍເຫລ ອ
ຈຳກສຳກົນ

- ປັບປຸງຄຸນນະພຳບບົດລຳຍງຳນຂ່ຳວກອງຂອງ ສຕຟງ ໂດຍ
ກຳນຍົກລະດັບດ້ຳນວິຊຳກຳນພະນັກງຳນ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມ
ທີື່ທັນສະໄໝຕຳມມຳດຖຳນພັ້ນຖຳນຂອງສຳກົນເຂົັ້ຳໃນກຳນ
ວິເຄຳະ.
ປ ະ ສ ິ ດ ທ ິ ພ ຳ ບ - ສບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ກົດຫມຳຍ ແລະ ນິຕິກ ຳລຸ່ມກົດ ໝຳຍ ກ່ຽວ ສຕຟງ
ກ ຳ ນ ຕ ິ ດ ຕ ຳ ມ ກັບ AML/CFT ໃຫ້ທົົ່ວເຖີງທຸກພຳກສ່ວນ;
ກວດກຳ
- ສ້ຳງພະນັກງຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງຳນຕິດຕຳມກວດກຳ
AML/CFT ທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນ ກໍ່ຄປະລິມຳນ;
- ສ້ຳງກົນໄກກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ກວດກຳ ໃຫ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ມຳດຕະກຳນ AML/CFT ຢ່ຳງເຂັັ້ມງວດ.
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2018-2021

ກຳນຊອກຮ ້ ລ ກ
ຄ້ຳ ແລະ ກຳນ
ເຂົ ັ້ ຳເຖີ ງ ແຫລ່ ງ ຂໍ້
ມນ

- ປັບປຸງລະບົບພັ້ນຖຳນໂຄງລ່ຳງໃນກຳນຢັົ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງ ປກສ, ປກຊ
ບຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທີື່ມີໜ້ຳທີື່ລຳຍງຳນສຳມຳດເຂົັ້ຳເຖິງ
ແຫ ່ ງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ ເພ ື່ອເປັນ ແຫ ່ງອ້ຳງອີງໃນກຳນຢັົ້ ງຢື ນຕົ ວຕົ ນ

2019-2021

ຂອງບຸກຄົນ;
- ສ້ຳງກົນໄກເພື່ອໃຫ້ອົງກຳນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝຳຍ ສຳມຳດເຂົັ້ຳ
ເຖິງ ບັນດຳຂ ໍ້ ມ ນຜ ້ຮັ ບຜົນ ປະໂຫຍດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນພ ັ້ນຖຳນທີື່

ສຕຟງ

ຫົວໜ່ວຍມີໜ້ຳທີື່ລຳຍງຳນເກັບກຳມ້ຽນ;
- ສ້ຳງຖຳນຂໍ້ ມນຂອງ ສຕຟງ ທີື່ທັນສະໄໝຮັບປະກັນຄວຳມ ສຕຟງ
ປອດໄພ ວ່ອງໄວ.
ກຳນປະສຳນງຳນ - ສ້ຳງກົນໄກກຳນຮ່ວມມ ກັບທຸກພຳກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕຳມ ສຕຟງ, ຄະນະ AML
Working Group
ພ ຳ ຍ ໃ ນ ແ ລ ະ ທີໄື່ ດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ Entrust;
ຕ່ຳງປະເທດ
- ສ້ ຳ ງພ ັ້ ນ ຖຳນກຳນຮ່ ວ ມມ ທີ ື່ ທ ັ ນ ສະໄໝ ປອດໄພ ແລະ ສຕຟງ ໂດຍປະສຳນກຳນ
ຊ່ວຍເຫລອຈຳກສຳກົນ
ຮັບປະກັນດ້ຳນເວລຳ ຕຳມເງ ື່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລຳວ;

2019

2019-2021

2018-2021

ເງິນສຳກົນ (Egmont Gruop);

ສຕຟງ, ພົວພັນປະສຳນງຳນ
ທັງພຳຍໃນ ແລະ
ຕ່ຳງປະເທດ

- ຂະຫຍຳຍກອບກຳນຮ່ ວ ມມ ໂດຍສະເພຳະແມ່ ນ ກຳນເຊັ ນ
MOU ກັບຄ່ຮ່ວມງຳນຕ່ຳງປະເທດແນ່ໃສ່ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້
ມນສອງຝ່ຳຍ.

ສຕຟງ, ພົວພັນປະສຳນງຳນ
ທັງພຳຍໃນ ແລະ
ຕ່ຳງປະເທດ

2018-2021

- ເຂົັ້ຳເປັ ນສະມຳຊິກ ກຸ່ ມໜ່ວຍງຳນຂ່ຳວກອງທຳງດ້ຳນກຳນ
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