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ກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງນິ ແລະ 
ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ  

 

        ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022, ເວລາ 09:00 ໂມງ, ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັັ້ນ 8 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຈັດພິທີ
ເປີດກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ 
(Mutual Evaluation “ME”) ຊ ີ່ງເປັນການມາກວດກາຕົວຈິງ (On-Site Visit) ແລະ ເປັນຄັັ້ງທີ II ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍກ ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພ ີ່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”). 

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຄະນະສະເພາະກິດຊີັ້ນ າການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ II. ພ້ອມນີັ້, ກ ມີຄະນະສະເພາະກິດທີີ່ເປັນການນ າຂັັ້ນສ ງ 
ຈາກ 09 ກະຊວງ, ບັນດາຄະນະອະນ ກ າມະການທີີ່ມາຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ພ້ອມດ້ວຍ
ສ ານັກງານຂ ໍ້ມ ນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈ ານວນ 178 

ກວ່າທ່ານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະປະເມີນສາກົນ ຊຶີ່ງເລ ັ້ມແຕ່ວັນທ ີ12-23 ກັນຍາ 2022.  
ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ

ກ ໍ່ການຮ້າຍ (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism “AML/CFT”) ແມ່ນປະເມີນ
ຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (Financial Action Task Force “FATF”) ໃນຮ ບແບບ
ການກວດກາທາງດ້ານເອກະສານ “40 ຂ ໍ້ແນະນ າ (ລວມມີ 247 ຂ ໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກ າ ແລະ ກົນໄກ

ການປະຕິບັດ ວຽກງານ AML/CFT” ແລະ “11 ປະສິດທິຜົນ (ລວມມີ 55 ຂ ໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສະແດງໃຫ້
ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີີ່ມີກ່ຽວກັບການຢັັ້ງຢືນດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ກ ລະນີສຶກສາ ກ່ຽວ
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ກັບວຽກງານ AML/CFT” ທີີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດຕັັ້ງໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ 

ການປະເມີນຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ (On-Site Visit). 
ຜົນການປະເມີນຂອງກ ່ມອາຊີປາຟີຊີກ ເພ ີ່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (APG) ປະກອບດ້ວຍ 4 ລະດັບ: 1). 

ຕິດຕາມປົກກະຕິ (Follow-up Report “FUR”); 2). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ (Enhance Follow-up Report); 
3). ຕິດຕາມແບບໃກ້ຊິດ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ (Enhance Expedited Follow-up Report) ແລະ 4). ບັນຊີສີເທົາ 
(ຕິດຕາມຈາກ ICRG). ຊຶີ່ງຜົນການປະເມີນແຕ່ລະລະດັບຈະມີຜົນກະທົບທາງດ້ານ ການເມ ອງ ແລະ ເສດຖະກິດ 
ຕາມແຕ່ລະລະດັບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ຄັັ້ງທີ I ໃນປີ 2010, ຊຶີ່ງຜົນການປະ
ເມີນໄລຍະດັົ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 40+9 ຂ ໍ້ແນະນ າ (ແບບເກົົ່າ) ຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງອົງການ FATF, ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢ ູ່ໃນບັນຊິຕິດຕາມ (ບັນຊີເທົາ) ປີ 2013-2017, ທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ເຮັດໃຫ້ພາບລັກປະເທດຖ ກຈັດເຂົັ້າກ ່ມປະເທດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງໃນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄ ່ຮ່ວມງານທາງເສດຖະກິດລະງ ັບການຮ່ວມມ , ທະນາຄານຕົວ
ແທນຍົກເລີກການຮ່ວມມ ກັບທະນາຄານທ ລະກິດ, ບ ໍ່ສາມາດເຮັດທ ລະກ າກັບຕ່າງປະເທດໄດ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 
ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີັ້ນ າຈາກຂັັ້ນເທິງ ແລະ ການຮ່ວມມ ຂອງທ ກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສປປ ລາວ ໄດ້ດ າເນີນການ
ແກ້ໄຂຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ຕາມມາດຕະຖານຂ ໍ້ແນະນ າ, ຖ ກກວດກາ ແລະ ທົບທວນຄ ນຈາກກ ່ມທົບທວນການຮ່ວມມ 
ສາກົນ (International Cooperation Review Group “ICRG”) ເຮັດໃຫ້ສາມາດອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ 
(ບັນຊີເທົາ) ໃນກາງປີ 2017.  

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ດີ, ສປປ ລາວ ມີວາລະຈະຕ້ອງໄດ້ຖ ກປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ AML/CFT ຄັັ້ງທີ II ໃນປີ 
2020-2021 ແຕ່ເນ ີ່ອງຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊ ັ້ອພະຍາດຈ ລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ໄດ້ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ການປະເມີນຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກໄດ້ຕາມແຜນທີີ່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ມີການ
ປັບປູ່ຽນຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງໄດ້ເລ ີ່ອນກ ານົດເວລາການປະເມີນອອກໄປຈົນເຖິງປີ 
2023.  

ເພ ີ່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ AML/CFT ຄັັ້ງທີ II, 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ວາລະການປະເມີນດັົ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງບ ກຄະລາກອນການນ າຂັັ້ນ
ສ ງໃນການຊີັ້ນ າການກະກຽມ ຊຶີ່ງນ າໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ຂັັ້ນລັດຖະມົນຕີ 
ຈ ານວນ 25 ທ່ານ ເຂົັ້າໃນຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນ າລວມ ຊຶີ່ງແບ່ງໜ້າວຽກໃຫຍ່ອອກເປັນ 04 ພາກສ່ວນ 
(1. ວຽກງານຄ ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ, 2. ວຽກງານການດ າເນີນຄະດີ, 3. ວຽກງານນິຕິກ າ ແລະ ກົນ
ໄກ ແລະ 4. ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊ ີ່ອມຊ ມ) ແລະ ມີການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະອະນ ກ າມະການ ແລະ ຜ ້ຊ່ວຍວຽກ 
ລວມຈ ານວນທັງໝົດ 150 ກວ່າທ່ານ, ຊຶີ່ງໄດ້ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການກະກຽມນັບແຕ່ຕົັ້ນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ 
ເພ ີ່ອກະກຽມເຮັດວຽກກັບຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ. 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານຄ ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍ
ງານ: ກ ານົດໃຫ້ໄດ້ຜ ້ຄ ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ກ ໍ່ຄ ຜ ້ການຄ ້ມຄອງການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້
ວຽກງານ AML/CFT ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການດ າເນີນທ ລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມປອດໃສ ປາສະຈາກ
ອາຊະຍາກ າ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານດ າເນີນຄະດີ: ຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ ບສວນ-ສອບສວນ
ການກະທ າຜິດຕົັ້ນ ຂອງເຈົັ້າໜ້າທີີ່ ມີການສ ບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນໄປຄຽງຄ ່ກັນ ເພ ີ່ອນ າໄປສ ່ການຕັດສິນ
ຄະດີ ສະຖານຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກ ໍ່ການຮ້າຍ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານນິຕິກ າ ແລະ ກົນ
ໄກ: ທົບທວນຄ ນ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກ າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການ 
FATF ແລະ ຮັບປະກັນກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ເຊ ີ່ອມຊ ມ: ສ້າງຄວາມຮັບຮ ້-ເຂົັ້າໃຈໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ກັບພັນທະ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕ ໍ່ກັບວຽກງານ AML/CFT ໃນລວງເລິກ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊ ີ່ອມຊຶມວຽກງານ 
AML/CFT ໃຫ້ຮັບຮ ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈທົົ່ວສັງຄົມ. 
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ໃນໄລຍະການກະກຽມການປະເມີນຜ່ານມາ ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ທີີ່ນອນໃນຄະນະກະກຽມການປະເມີນ  ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານນິຕິກ າ, ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສະຖິຕິ ເພ ີ່ອຊີັ້ແຈງ ຕ ໍ່ຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ; ໄດ້
ກະກຽມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ທີີ່ນອນໃນເປົັ້າໝາຍຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ (ໂດຍ
ສະເພາະ ກາຊິໂນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ທີີ່ນອນໃນຄວາມສ່ຽງ); ຊຸກຍ ້ໃຫ້ພາກສ່ວນສ ີ່ມ່ວນຊົນໃນ
ທົົ່ວສັງຄົມ ເປັນກະບອກສຽງຊ່ວຍລັດຖະບານສ້າງຂະບວນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມີລັກສະນະຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກ ໍ່ຄ ຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານທັງໝົດ ໃນວຽກງານ AML/CFT ແລະ  ປະຕິບັດ
ໜ້າວຽກອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ II ຄັັ້ງນີັ້ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນການປະເມີນຢ ູ່ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້. 

         #ຂ່າວໂດຍ: ສ ານກັງານຕ້ານການຟອກເງນິ 
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