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ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022, ເວລາ 09:00 ໂມງ, ທີີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັັ້ນ 8 ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຈັດພິທີ
ເປີດກອງປະຊຸມການປະເມີນ ຮອບດ້ານວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
(Mutual Evaluation “ME”) ຊີ່ງເປັນການມາກວດກາຕົວຈິງ (On-Site Visit) ແລະ ເປັນຄັັ້ງທີ II ຂອງ ສປປ
ລາວ ໂດຍກ່ມອາຊີ ປາຟີຊີ ກ ເພີ່ອຕ້ານການຟອກເງິນ (Asia/Pacific Group on Money Laundering “APG”).
ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ຮອງຜ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,
ຄະນະສະເພາະກິດຊີັ້ນາການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ II. ພ້ອມນີັ້, ກມີຄະນະສະເພາະກິດທີີ່ເປັນການນາຂັັ້ນສງ
ຈາກ 09 ກະຊວງ, ບັນດາຄະນະອະນກາມະການທີີ່ມາຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ພ້ອມດ້ວຍ
ສານັກງານຂໍ້ມນຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຈານວນ 178
ກວ່າທ່ານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະປະເມີນສາກົນ ຊຶີ່ງເລັ້ມແຕ່ວັນທີ 12-23 ກັນຍາ 2022.
ການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ
ກໍ່ກ ານຮ້າຍ (Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism “AML/CFT”) ແມ່ນ ປະເມີ ນ
ຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ (Financial Action Task Force “FATF”) ໃນຮບແບບ
ການກວດກາທາງດ້ານເອກະສານ “40 ຂໍ້ແນະນາ (ລວມມີ 247 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກາ ແລະ ກົນໄກ
ການປະຕິບັດ ວຽກງານ AML/CFT” ແລະ “11 ປະສິດ ທິຜົນ (ລວມມີ 55 ຂໍ້ຍ່ອຍ) ກ່ຽວກັບການສະແດງໃຫ້
ເຫັນປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີີ່ມກ
ີ ່ຽວກັບການຢັັ້ງຢືນດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ກລະນີສຶກສາ ກ່ຽວ
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ກັ ບວຽກງານ AML/CFT” ທີີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດ ຕັັ້ ງ ໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ ານມາຕາມມາດຕະຖານສາກົ ນ ແລະ
ການປະເມີນຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ (On-Site Visit).
ຜົນ ການປະເມີ ນ ຂອງກ່ ມ ອາຊີ ປາຟີ ຊີ ກ ເພີ່ ອຕ້ ານການຟອກເງິນ (APG) ປະກອບດ້ ວ ຍ 4 ລະດັ ບ: 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 ການເມອງ ແລະ ເສດຖະກິດ
ຕາມແຕ່ລະລະດັບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ການປະເມີນ ຜົນຮອບດ້ານ ຄັັ້ ງທີ I ໃນປີ 2010, ຊຶີ່ງຜົນການປະ
ເມີນໄລຍະດັົ່ງກ່ າວ ເຫັ ນວ່າ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 40+9 ຂໍ້ແ ນະນາ (ແບບເກົົ່າ) ຕາມມາດຕະຖານ
ຂອງອົ ງ ການ FATF, ເຮັ ດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົ ກ ຢູ່ ໃ ນບັ ນ ຊິ ຕິ ດ ຕາມ (ບັ ນ ຊີ ເທົ າ ) ປີ 2013-2017, ທາງດ້ າ ນ
ການເມອງ ເຮັດໃຫ້ພາບລັກປະເທດຖກຈັດເຂົັ້າກ່ມປະເທດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສງໃນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ
ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄ່ຮ່ວມງານທາງເສດຖະກິດລະງັບການຮ່ວມມ, ທະນາຄານຕົວ
ແທນຍົກເລີກການຮ່ວມມກັບທະນາຄານທລະກິດ, ບໍ່ສາມາດເຮັດທລະກາກັບຕ່າງປະເທດໄດ້. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີັ້ນາຈາກຂັັ້ນເທິງ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງທກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສປປ ລາວ ໄດ້ດາເນີນການ
ແກ້ ໄຂຂໍ້ຄົ ງຄ້ າງ ຕາມມາດຕະຖານຂໍ້ ແ ນະນ າ, ຖກກວດກາ ແລະ ທົ ບ ທວນຄ ນຈາກກ່ມ ທົ ບ ທວນການຮ່ ວ ມມ
ສາກົ ນ (International Cooperation Review Group “ICRG”) ເຮັ ດ ໃຫ້ ສ າມາດອອກຈາກບັ ນ ຊີ ຕິ ດ ຕາມ
(ບັນຊີເທົາ) ໃນກາງປີ 2017.
ຢູ່າງໃດກໍ່ດີ, ສປປ ລາວ ມີວາລະຈະຕ້ອງໄດ້ຖ ກປະເມີນຮອບດ້ານ ວຽກງານ AML/CFT ຄັັ້ງທີ II ໃນປີ
2020-2021 ແຕ່ເນີ່ອງຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊັ້ອພະຍາດຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ໄດ້ສົົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການປະເມີນຂອງ ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດເຄີ່ອນໄຫວວຽກໄດ້ຕາມແຜນທີີ່ການົດໄວ້ ແລະ ມີການ
ປັບປູ່ຽນຂັັ້ນຕອນການປະເມີນ ຕົວຈິງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ ງ ໄດ້ເລີ່ອນກ ານົດເວລາການປະເມີ ນອອກໄປຈົນເຖິງປີ
2023.
ເພີ່ ອ ກະກຽມຄວາມພ້ ອ ມຮອງຮັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານປະເມີ ນ ຮອບດ້ າ ນ ວຽກງານ AML/CFT ຄັັ້ ງ ທີ II,
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວາລະການປະເມີນດັົ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງບກຄະລາກອນການນາຂັັ້ນ
ສງໃນການຊີັ້ນາການກະກຽມ ຊຶີ່ງນາໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ຂັັ້ນລັດຖະມົນຕີ
ຈານວນ 25 ທ່ານ ເຂົັ້າໃນຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບຊີັ້ນາລວມ ຊຶີ່ງແບ່ງໜ້າວຽກໃຫຍ່ອອກເປັນ 04 ພາກສ່ວນ
(1. ວຽກງານຄ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ, 2. ວຽກງານການດາເນີນຄະດີ, 3. ວຽກງານນິຕິກາ ແລະ ກົນ
ໄກ ແລະ 4. ວຽກງານເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊີ່ ອມຊ ມ) ແລະ ມີການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະອະນກາມະການ ແລະ ຜ້ຊ່ ວຍວຽກ
ລວມຈານວນທັງໝົ ດ 150 ກວ່າທ່ານ, ຊຶີ່ງໄດ້ ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການກະກຽມນັບແຕ່ຕົັ້ນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ
ເພີ່ອກະກຽມເຮັດວຽກກັບຄະນະປະເມີນຈາກສາກົນ.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານຄ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍ
ງານ: ການົດໃຫ້ໄດ້ຜ້ຄ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ກໍ່ຄ ຜ້ການຄ້ມຄອງການປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້
ວຽກງານ AML/CFT ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການດາເນີນທລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມປອດໃສ ປາສະຈາກ
ອາຊະຍາກາ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານດາເນີນຄະດີ: ຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສບສວນ-ສອບສວນ
ການກະທາຜິດຕົັ້ນ ຂອງເຈົັ້າໜ້ າທີີ່ ມີການສບສວນ-ສອບສວນທາງການເງິນໄປຄຽງຄ່ ກັນ ເພີ່ອນາໄປສ່ການຕັດສິ ນ
ຄະດີ ສະຖານຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ພາກສ່ວນທີ  ວຽກງານນິຕິກາ ແລະ ກົນ
ໄກ: ທົບທວນຄ ນ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກາທີີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການ
FATF ແລະ ຮັ ບປະກັ ນກົ ນໄກການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິບັ ດ ໃຫ້ ມີປະສິ ດທິ ຜົ ນ ; ພາກສ່ວ ນທີ  ວຽກງານເຜີ ຍ ແຜ່ ແລະ
ເຊີ່ ອ ມຊ ມ: ສ້ າ ງຄວາມຮັ ບ ຮ້ -ເຂົັ້ າ ໃຈໃຫ້ ບັ ນ ດາພາກສ່ ວ ນ ແລະ ອົ ງ ການກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງ ກັ ບ ພັ ນ ທະ ແລະ ຄວາມ
ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງຕົ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ວຽກງານ AML/CFT ໃນລວງເລິ ກ , ພ້ ອ ມທັ ງ ເຜີ ຍ ແຜ່ ແລະ ເຊີ່ ອ ມຊຶ ມ ວຽກງານ
AML/CFT ໃຫ້ຮັບຮ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈທົົ່ວສັງຄົມ.
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ໃນໄລຍະການກະກຽມການປະເມີ ນ ຜ່ ານມາ ເຈົັ້ າໜ້ າ ທີີ່ ທີີ່ ນ ອນໃນຄະນະກະກຽມການປະເມີ ນ ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ດ້ານນິຕິ ກາ, ຂໍ້ມນ ແລະ ສະຖິ ຕິ ເພີ່ ອຊີັ້ ແ ຈງ ຕໍ່ຄ ະນະປະເມີ ນ ຈາກສາກົນ ; ໄດ
້
ກະກຽມ ແລະ ເຮັ ດວຽກກັບ ຫົວໜ່ ວຍທີີ່ມີໜ້ າທີີ່ລາຍງານ ທີີ່ນອນໃນເປົັ້າໝາຍຂອງຄະນະປະເມີນສາກົນ (ໂດຍ
ສະເພາະ ກາຊິໂນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີີ່ ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານ ທີີ່ ນອນໃນຄວາມສ່ຽງ); ຊຸກຍ້ໃຫ້ພາກສ່ວນສີ່ ມ່ວນຊົນໃນ
ທົົ່ວສັງຄົ ມ ເປັນກະບອກສຽງຊ່ວຍລັດຖະບານສ້າງຂະບວນການເຜີຍ ແຜ່ໃຫ້ມີລັກສະນະຕໍ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອ ຮັ ບປະກັ ນ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄຫົວໜ່ວຍທີີ່ມີໜ້າທີີ່ລາຍງານທັງໝົດ ໃນວຽກງານ AML/CFT ແລະ ປະຕິບັດ
ໜ້າວຽກອີ່ນໆ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ II ຄັັ້ງນີັ້ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນການປະເມີນຢູ່ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້.

#ຂ່າວໂດຍ: ສານັກງານຕ້ານການຟອກເງິນ

ເສດຖະກິດຈະເຂັມ
ັ້ ແຂງຖ້າປວງຊົນຮ່ວມແຮງນາໃຊ້ເງິນກີບ

3

