ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ບໍລິສັດ ລາວວິວດ
ັ ປະກັນໄພ ຈາກັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກຽວກັບ
ການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ຄານືງເຖິງຄວາມສາຄັນຕໍການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ
ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ

ເພື່ອປອງກັນບໍໃຫບໍລິສັດ

ຕົກເປນ

ເຄື່ອງມືຂອງຜກະທາການຟອກເງິນ ແລະ ຜສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກຜກໍການຮາຍທີ່ອາດສົງ
ຜົນກະທົບຕໍຊື່ສຽງ ແລະ ກໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບບໍລິສັດ ຈື່ງໃຫຄວາມສາຄັນໂດຍມງໝັນໃນ
ການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ ລວມເຖິງການົດມາດຕະການຕາງໆທີ່ຈາເປນ ເພື່ອສະນນນະໂຍບາຍດັງກາວ ໂດຍມີວັດຖຸ
ປະສົງ ແລະ ແນວທາງໃນການການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາງໆດັງນີ້:
ວັດຖຸປະສົງ
1. ເພື່ອເປນແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານດານການຕໍຕານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບ
ສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ຕາມ
Law on Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism No.50/NA dated 21 July 2014.
Order Of Chairman of the National Coordination Committee for Anti-Money Laundering and CounterFinancing of Terrorism On enhancing monitor and inspect the Anonymous Accounts.
Order On the Withholding, Freezing or Seizure of Funds Relating to Terrorists or Financing of Terrorism
(Revised) ລວມເຖິງຂໍກํານົດຂອງກົດລະບຽບທີ່ກຽວຂອງ
2. ເພື່ອໃຫຜກຽວຂອງ ແລະ ພະນັກງາານຂອງບໍລິສັດ ມີຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈຢາງຖືກຕອງ ແລະ
ເປນໄປໃນທິດທາງອັນດຽວກັນ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດ ແລະ ຂໍການົດດານການປອງ
ກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ
3. ເພື່ອເປນແນວທາງໃນການບໍລິຫານຈັດການຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນອົງກອນກຽວກັບການຮັບລກຄາການກວດສອບຂໍມນແທຈິງກຽວກັບລກຄາ

ແລະ

ການປອງກັນ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຂະບວນການການຟອກເງິນ ຫຼື
ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍໍການຮາຍທີ່ດາເນີນການຜານຊອງທາງການ
ດາເນີນທລະກິດຂອງບໍລສ
ິ ັດ

ໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ
1. ຄະນະກາມະການບໍລິສັດ

ມີໜາທີ່ພິຈາລະນາໃຫຄວາມເຫັນດີ

ແລະ

ອະນມັດແນວທາງ

ນະໂຍບາຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງ
ການເງິນແກການກໍການຮາຍ
2. ຄະນະຜບໍລິຫານ ມີໜາທີ່ດັງຕໍໄປນີ້:
2.1 ຈັດທາ ແລະ ນາສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດທີ່ສອດຄອງກັບຂໍການົດຂອງ
ກົດໝາຍດານການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍ ຕານສະໜັບສະ
ໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
2.2 ການົດມາດຕະການຄວບຄມ ແລະ ຈັດການຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນໃຫແກການກໍການຮາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການໃຊຊອງທາງ
ການເຮັດທລະກາ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຕາງໆ ຂອງບໍລິສັດ
2.3 ການົດຄາສັງ

ລະບຽບ

ແລະ

ແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນທີ່ສອດຄອງກັບ

ນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບ
ສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ແລະ ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທີ່ມີປະສິດຕິ
ພາບທາລາຍສງ ຕາມແນວທາງທີ່ສານັກງານ ຄຕຟງ ການົດ ຫຼື ກົດໝາຍອື່ນໃດທີ່
ກຽວຂອງ
2.4 ການົດຜບໍລິຫານທີ່ມີອານາດໜາທີ່ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຂັ້ນຕອນການດາເນີນງານ
ທັງກໍລະນີປກກະຕິ ແລະ ກໍລະນີທີ່ຕອງໄດຮັບການກັນຕອງເປນພິເສດ ໃນຂັ້ນຕອນການ
ຮັບລກຄາ ການປະເມີນຄວາມສຽງລກຄາ ແລະ ການກວດສອບເພື່ອຮັບຮຄວາມເປນຈິງ
ກຽວກັບລກຄາ
2.5 ກາກັບດແລ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໃຫເປນໄປຕາມຄາ
ສັງລະບຽບ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ
ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ແລະ
ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທີ່ມີອານພາບທາລາຍລາງສງ
2.6 ສະບັບສະນນ ແລະ ສົງເສີມໃຫພະນັກງານມີຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບດານການ
ການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ ແລະ ການແຜຂະຫຍາຍອາວດທີ່ມີອານພາບທາລາຍລາງສງ

ຢາງພຽງພໍຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໃນຂະບວນການຮັບລກຄາ ການບໍລິຫານຄວາມ
ສຽງ

ແລະ

ການກວດສອບເພື່ອຮັບຮຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາໄດຢາງມີ

ປະສິດທິພາບ
3. ພະນັກງານທກລະດັບ ມີໜາທີ່ປະຕິບັດຢາງເຄັງຄັດຕາມຄາສັງ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດທີ່ບໍລິສັດ ການົດຂື້ນພາຍໃຕນະໂຍບາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ສວນທີ່1 ນະໂຍບາຍຫຼກ
ັ ດານການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະ
ໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ບໍລິສັດໄດການົດໃຫ ນະໂຍບາຍເລື່ອງການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເປນນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງອົງກອນ ແລະ ມີ
ຄວາມສາຄັນເທົາໆກັບນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການດາເນີນທລະກິດໂດຍມງຫວັງໃນດານການປອງກັນ
ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍເພື່ອ
ໃຫເປນຮບປະທາທີ່ຈະແຈງໃນການປະຕິບັດໃຫສອດຄອງຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ
ປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ບໍລິສັດ ໄດການົດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍດັງນີ້:
1.1 ຈັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດການດານການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ
ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເປນລາຍລັກອັກສອນຂື້ນນາ
ສະເໜີຂອ
ໍ ະນມັດຄວາມເຫັນດີຕໍຄະນະກາມະການບໍລິສັດ
1.2 ການົດແນວທາງປະຕິບັດງານພາຍໃນອົງກອນເພື່ອຮອງຮັບນະໂຍບາຍບໍລິສດ
ັ
1.3 ກາກັບດແລ

ແລະ

ປະຕິບັດທີ່ການົດໄວ

ບໍລິຫານຈັດການໃຫປະຕິບັດງານເປນໄປຢາງມີປະສິດຕິຜົນ

ຕາມແນວ

ໂດຍມີຜທີ່ມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຊັດເຈນໃນການກາກັບດແລການ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານລວມ
ໄປເຖິງການເປນສນກາງໃນການຕິດຕໍປະສານງານກັບ

Anti-Money Laundering Intelligence

office(AMLIO)

1.4 ຈັດອົບຮົມໃຫຄວາມຮ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກຽວກັບການ
ຮັບລກຄາ ການບໍລິຫານຄວາມສຽງ ແລະ ຫຼັກການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການກວດສອບເພື່ອຮັບ
ຮຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາຈົນສາມາດປະຕິບັດງານໄດຄົບຖວນ,ຖືກຕອງເປນມາດຕະຖານ
ໜື່ງໃນການພັດທະນາພະນັກງານທກລະດັບໃນບໍລິສັດ.

ສວນທີ່ 2 ນະໂຍບາຍສາຮອງ ຫຼື ສາລະສາຄັນ
ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ກຽວກັບການຮັບລກຄາ ຖືເປນສວນໜື່ງຂອງການດາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍ
ຫຼັກເລື່ອງການການປອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ ປະກອບໄປດວຍ:
1. ການຮັບລກຄາ
ຄັ້ງທາອິດການຮັບທລະກາກັບລກຄາ ບໍລິສັດຕອງຈັດໃຫມີການສະແດງຕົນເພື່ອລະບຕົວຕົນ
ແລະ ດາເນີນການກວດສອບພິສດຕົວຕົນຂອງລກຄາໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັງນີ້:
1.1 ການຈັດລກຄາສະແດງຕົວຕົນ Know Your Customer (KYC)
ເມື່ອລກຄາມີຈດປະສົງຈະສາງສາຍສາພັນ ຫຼື ມີຈດປະສົງຈະເຮັດທລະກາເປນເທືອ
່ ທາອິດ
ບໍລິສັດຕອງໃຫລກຄາແຈງຂໍມນເບື້ອງຕົນໄດແກ:


ກໍລະນີບກຄົນທົວໄປ ສັນຊາດລາວ ມີຂມນດັ
ໍ
ງນີ້:
1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ
2. ວັນເດືອນປເກີດ
3. ບັດປະຈາຕົວ
4. ອາຍ, ອາຊີບ
5. ທີ່ຢປະຈບັນ
6. ຊື່ ແລະ ສານັກງານບອນເຮັດວຽກ
7. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍ, ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ
8. ລາຍເຊັນຊື່ຜເຮັດທລະກາ



ກໍລະນີບກຄົນທົວໄປ ຕາງດາວ ຫຼື ຜມີຖິ່ນທີ່ຢໃນປະເທດລາວ ມີຂມນດັ
ໍ
ງນີ້:
1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ
2. ວັນເດືອນປເກີດ
3. ສັນຊາດ, ອາຍ, ອາຊີບ
4. ບັດປະຈາຕົວ ແລະ ໜັງສືເດີນທາງອອກໂດຍລັດຖະບານເຈົ້າຂອງສັນຊາດ
5. ບັດປະຈາຕົວຜມີຖິ່ນທີ່ຢ ( ກໍລະນີເປນຜມີຖິ່ນທີ່ຢໃນປະເທດລາວ)
6. ທີ່ຢຕາມທະບຽນບານ ແລະ ທີ່ຢປະຈບັນທັ້ງໃນປະເທດທີ່ມີສັນຊາດ ແລະ ໃນ
ປະເທດລາວ
7. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍເຊັນ: ເບີໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ
8. ລາຍເຊັນຜເຮັດທລະກາ

ກໍລະນີນິຕິບກຄົນ ມີຂມນດັ
ໍ
ງນີ້
1. ຊື່ ນິຕິບກຄົນ
2. ທີ່ຕັ້ງສານັກງານ
3. ຂໍມນສາລັບຕິດຕໍເຊັນ: ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ
4. ເລກບັດປະຈາຕົວນິຕິບກຄົນ ແລະ ໃບອານຍາດຈົດທະບຽນນິຕິບກຄົນ ພອມສາ
ເນົາທີ່ຍັງບໍໝົດອາຍ
5. ເລກທີ່ໃບອານຍາດປະກອບກິດຈະການພອມສາເນົາເອກະສານທີ່ຍັງບໍໝົດອາຍ
6. ເລກປະຈາຕົວຜເສຍພາສີອາກອນ ແລະ ສາເນົາເອກະສານການຂື້ນທະບຽນທີ່ຍັງບໍ
ໝົດອາຍ
7. ຈົດໝາຍ ຫຼື ເອກະສານທີ່ມີລາຍເຊັນພອມທັງຊື່ ແລະ ກາປະທັບຂອງ ບໍລິສັດ ຜ
ມອບອານາດ ແລະ ຜມີອານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫຼື ສາງຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຜມີອານາດກະທາການແທນ
8. ຜມີອານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫຼື ສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດໃນນາມຂອງ
ນິຕບ
ິ ກຄົນຕອງສະແດງຕົນເຊັນດຽວກັບບກຄົນທົວໄປ
1.2 ການລະບຕົວຕົນຂອງລກຄາ
ບໍລິສັດຕອງກວດສອບຂໍມນ ແລະ ເອກະສານການສະແດງຕົນຂອງລກຄາ ໂດຍໃຫ
ພະນັກງານຜມີໜາທີ່ຕິດຕໍກັບລກຄາ ຕົວແທນ, ນາຍໜາ ເປນຜກວດສອບໃນການໃຊ
ດນພິນິດທີ່ເໝາະສົມຊື່ງການກວດສອບໃນຂັ້ນຕອນນີ້ມີວັດຖຸປະສົງຄື:
(1) ຮວາລກຄາເປນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ບກຄົນທີ່ມີການຕົກລົງກັນມີຕົວຕົນຢຈິງ
ຕາມກົດໝາຍ
(2) ຮັບຮວາ ຂໍມນການສະແດງຕົວຕົນທີ່ໄດຮັບມານັ້ນ ພຽງພໍຕໍການດາເນີນຂະບວນ
ການບໍລິຫານຄວາມສຽງ ແລະ ກວດສອບເພື່ອຮເຖິງຄວາມຈິງກຽວກັບລກຄາ
ໂດຍບໍລິສັດຕອງມີມາດຕະການກວດສອບລກຄາດວຍຄວາມຮອບຄອບດັງຕໍໄປນີ້:
1. ກວດສອບການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາ ແລະ ເອກະສານຫຼັກຖານທີ່ກຽວຂອງ
ເປນເອກະສານທີ່ມາຈາກແຫລງຂໍມນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ
2. ກວດສອບ ແລະ ຢງຢນຕົວຕົນຂອງຜໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດແທຈິງສາລັບນິຕິບກຄົນ
ຫຼື ບກຄົນທີ່ມີຂໍຕົກລົງຕາມກົດໝາຍລວມທັງໂຄງສາງຄວາມເປນເຈົ້າຂອງ
ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ບກຄົນທີ່ມີຂໍຕົກລົງທາງກົດໝາຍດັງກາວ

3. ໃຊມາດຕະການທີ່ຈາເປນເພື່ອຂໍຂໍມນກຽວກັບວັດຖຸປະສົງ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມ
ສາພັນທາງທລະກິດ
4. ກວດສອບຄວາມເປນຈິງກຽວກັບຄວາມສາພັນທາງທລະກິດຂອງລກຄາຢາງຕໍເນື່ອງ
ແລະ ກວດສອບການເຮັດທລະກາໃນຊວງໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງການສາງຄວາມ
ສາພັນເພື່ອສາມາດຮັບຮໄດວາການເຮັດທລະກາໂດຍລກຄາເປນໄປຕາມຂໍມນທີ່ມີຢ
5. ໃນກໍລະນີຈາເປນຕອງມີມາດຕະການເພື່ອມໃຫຮເຖິງແຫລງເງິນທຶນ ຫຼື ລາຍໄດຂອງ
ລກຄາ
1.3 ການພິສດຮັບຊາບຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາ Customer Due Diligence (CDD)
ບໍລິສັດຕອງທາການກວດສອບຄົບຖວນຖືກຕອງຂອງຂໍມນ

ແລະ

ຫຼັກຖານ

ການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາກັບຂໍມນລາຍຊື່ ບກຄົນ ຄະນະບກຄົນ ນິຕິບກຄົນ ຫຼື ອົງ
ກອນເຊິ່ງມີມັດຕິ ຫຼື ປະກາດພາຍໃຕຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດ
ການົດໃຫເປນຜທີ່ມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ ບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບດານ
ການເມືອງ ແລະ ບກຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມສຽງດານການຟອກເງິນ
1.4 ການອານມັດຮັບລກຄາ ຫຼື ການປະຕິເສດການຮັບລກຄາ
ບໍລິສັດຈະປະຕິເສດການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫຼື ການເຮັດທລະກາກັບລກ
ຄາ ຫາກເຫັນວາມີຄວາມຈິງຢາງໃດຢາງໜື່ງຕາມດານລມນີ້:
1. ລກຄາປດບັງຊື່ ນາມສະກນທີ່ແທຈິງ ຫຼື ໃຊຊື່ ປອມ ໃນການເຮັດທລະກາ
2. ລກຄາແຈງຂໍມນບໍຖືກຕອງ ຫຼື ສະແດງຫຼັກຖານສາຄັນບໍຖືກຕອງ
3. ການໃຫຂໍມນ ແລະ ຫຼັກຖານການສະແດງຕົວຕົນຂອງລກຄາ ບໍເປນໄປຕາມກົດ
ໝາຍເລື່ອງການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ
4. ບໍສາມາດກວດສອບຂໍມນ ແລະ ຫຼັກຖານສະແດງຕົວຕົນໄດ
5. ກວດສອບເຫັນວາລກຄາ ຜໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທຈິງຂອງລກຄາ ຫຼື ຜທີ່ມີສວນ
ກຽວຂອງອັນສາຄັນທີ່ເປນສະມາຊິກຂອງຄະນະບກຄົນທີ່ຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງ
ແຫງສະຫະປະຊາຊາດມີມັດຕິ ຫຼື ປະກາດພາຍໃຕມັດຕິການົດໃຫເປນຄະນະບກຄົນ
ທີ່ມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ
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6. ການຮັບລກຄາລາຍນັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດ ມີຄວາມສຽງຕໍການຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜັ
ບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ທັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ຈະພິຈາລະນາລາຍງານ
ເປນທລະກາທີ່ມີເຫດອັນສົງໃສຕໍ AMLIO ດວຍກໍລະນີການປະຕິເສດມີສາເຫດເນື່ອງ
ມາຈາກ ຂໍ 1. ຂໍ 2 ແລະ ຂໍ5

1.5 ການກຽວຂອງກັບບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບດານການເມືອງ
ເມື່ອມີບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງດານການເມືອງມາດາເນີນເຮັດທລະກາ ບໍລິສັດ
ຕອງປະຕິບັດຢາງນອຍດັງຕໍໄປນີ້:
1. ລາຍງານຕໍຫົວໜາສາຍງານ ຫຼື ຜບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຂໍອານຍາດເຮັດທລະກາ
2. ການົດໃຫລກຄາລາຍນັ້ນເປນລກຄາທີ່ມີຄວາມສຽງສງ ເພື່ອດາເນີນມາດຕະການໃນ
ການບໍລິຫານຄວາມສຽງທີ່ເໝາະສົມ
3. ພິຈາລະນາລາຍງານເປນທລະກາທີ່ຕອງສົງໃສຕໍ AMLIO ທັນທີ
1.6 ການຂະຫຍາຍເວລາດາເນີນທລະກາ
ກໍລະນີບໍລິສັດ ສົງໃສວາການເຮັດທລະກາຂອງລກຄາລາຍໃດໜື່ງມີຄວາມສຽງຕໍການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ບໍລິສັດຕອງ
ຂະຫຍາຍເວລາການດາເນີນທລະກາດັງກາວອອກເປນໄລຍະເວລາ 3ວັນທາການ ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນໃຫລາຍງານທລະກາຕອງສົງໃສຕໍ AMLIO ທັນທີ
2. ການກວດສອບເພືອ
່ ຫາຂໍມນທີ່ແທຈິງຂອງລກຄາ
ບໍລິສັດການົດ ຂັ້ນຕອນໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນການເຮັດທລະກາ ເພື່ອ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫຮວາລກຄາແຕລະລາຍມີໂອກາດສຽງຕໍການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜນທາງ
ການເງິນຕໍການກໍການຮາຍຊາໃດ ແລະ ຈະໄດນາຂໍມນທີ່ໄດມາດາເນີນການຕາມາດຕະການ
ບໍລິຫານຄວາມສຽງທີ່ເໝາະສົມສາລັບລກຄາແຕລະລາຍການຕໍໄປ

ຊື່ງບໍລິສັດຈະດາເນີນຂັ້ນ

ຕອນໃນການກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວໃນການເຮັດທລະການີ້ຕະຫຼອດໄປຈົນກວາຢດ
ຄວາມສາພັນ
3. ການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍ
ການຮາຍ
ບໍລິສັດ ໄດການົດນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕານສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍເພື່ອໃຫຮັບຮວາ

ບໍລິສັດມີໂອກາດ

ສຽງຕໍການເປນແຫລງຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍຫຼາຍ
ເທົາໃດ ແລະ ນາຜົນການບໍລິຫານຄວາມສຽງນີ້ໄປໃຊເປນປດໃຈໃນການບໍລິຫານຄວາມສຽງ
ສາລັບລກຄາດັງນີ້:
3.1

ການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍພາຍໃນອົງກອນ
ບໍລິສັດພິຈາລະນາການົດໃຫປະເພດຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການ/ຊອງທາງການຈາໜ
າຍ/ຊອງທາງການເຮັດທລະກາ ເພືອ
່ ການບໍລິຫານຄວາມສຽງການຟອກເງິນ ແລະ
ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ

ລວມກັບປດໃຈຄວາມ

ສຽງອື່ນໆຂອງລກຄາເພື່ອພິຈາລະນາປະກອບຄວາມສຽງສາລັບລກຄາແຕລະລາຍ
3.2

ການບໍລິຫານຄວາມສຽງຕານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍສາລັບລກຄາ

ບໍລິສັດ ພິຈາລະນາກํານົດໃຫຜົນທີ່ໄດຈາກການກວດສອບລກຄາກັບຖານຂໍ
ມນຕາງໆຂອງປະເທດ ຫຼື ພື້ນທີ່ຂອງລກຄາມີຖິ່ນທີ່ຢແຫລງລາຍໄດ ການ
ປະກອບອາຊີບ

ຄວາມເປນບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງດານການເມືອງທັ້ງໃນ

ແລະຕາງປະເທດ

ເປນການການົດລະດັບຄວາມສຽງຕໍການຟອກເງິນຂອງລກຄາ

ໂດຍການົດປດໃຈການພິຈາລະນາຄວາມສຽງຂອງລກຄາໃນລະດັບ ຕາ , ປານກາງ
ແລະ ລະດັບສງ ຕາມຫຼັກເກນທີ່ກົດໝາຍການົດໄວ
ບໍລິສັດ ຕອງພິຈາລະນາຄວາມສຽງຂອງລກຄາຈາກປດໃຈດັງຕໍໄປນີ້:
1. ປດໃຈຄວາມສຽງດານລກຄາ ກໍລະນີທີ່ມີປດໃຈສຽງດັງຕໍໄປນີ້ຢາງນອຍ 2
ລາຍການ ພິຈາລະນາເປນຜມີຄວາມສຽງສງໄດແກ:
1.1 ໃນກໍລະນີທີ່ມີການສະແດງຕົວຕົນ ຫຼື ການລະບຜຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ນິຕິບກຄົນທີ່ມີຄນນະສົມບັດດັງນີ້:
- ໂຄງສາງຂອງຜມີສວນໄດເສຍມີຄວາມຊັບຊອນ ຫຼື ຜິດປກກະຕິເມື່ອ
ປຽບທຽມກັບລັກສະນະທລະກິດ
- ບກຄົນນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງ
- ເຮັດທລະກິດ ຫຼື ປະກອບອາຊີບທີ່ມີຄວາມສຽງສງ
- ດາເນີນທລະກິດ ຫຼື ທລະກາທີ່ໃຊງານຢຂອງລກຄາໂດຍໃຊເງິນສົດທີ່
ບໍສອດຄອງກັບລກຄາທລະກິດ
- ບໍມີສັນຊາດລາວ ຫຼື ບໍໄດອາໄສໃນລາວ
- ນິຕິບກຄົນທີ່ຈັດຕັ້ງດວຍເງິນທຶນຂອງຜອື່ນ
- ນິຕິບກຄົນທີ່ມີຜຖືຮນແບບບໍເປດເຜີຍຊື້ແທ
1.2 ໃນກໍລະນີທີ່ຜົນການກວດສອບພົບວາທລະກາ ຫຼື ຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຂອງລກຄາໄດດາເນີນການໃນລັກສະນະທີ່ຜິດປກກະຕິ
2. ປດໃຈຄວາມສຽງດານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການເຮັດທລະກາ ຫຼື ຊອງທາງ
ການໃຫບໍລິການຕອງພິຈາລະນາຢາງນອຍດັງຕໍໄປນີ້:
2.1 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫຼື ການເຮັດທລະກາກັບນິຕິບກຄົນ
ທີ່ບໍມີໃບອານຍາດປະກອບທລະກິດ

ຫຼື

ບໍໄດຮັບອານຍາດໃນການ

ດາເນີນທລະກິດ ແຕບໍຈາເປນໂດຍກົດໝາຍ
2.2 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫຼື ການເຮັດທລະກາທີ່ບໍໄດເປດເຜີຍ
ຊື້ແທ

2.3 ການສາງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດແບບບໍເຫັນໜາ
2.4 ໂອນເງິນຈາກບກຄົນທີ່ບໍຮຈັກ ຫຼື ບກຄົນທີ່ສາມທີ່ກຽວຂອງ

2.5 ຄນສົມບັດອື່ນທີ່ການົດໂດຍ AMLIO
3. ປດໃຈສຽງເນື່ອງຈາກຄວາມສຽງດານພື້ນທີ່ ກໍລະນີເປນປະເທດ ທີ່ລກຄາມີ
ອາຊີບ ແລະ ແຫລງລາຍໄດ ຫຼື ທລະກາທີມີການດາເນີນງານຢໃນພື້ນທີ່ມີ
ຄວາມສຽງສງ ຫຼື ປະເທດທີ່ກຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ
ທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ AMLIO
3.3

ການບໍລິຫານຄວາມສຽງຂອງລກຄາຢາງຕໍເນືອ
່ຶ ງ
ບໍລິສັດ ຈະຈັດໃຫມີການບໍລິຫານຄວາມສຽງດານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍຢາງຕໍເນື່ອງ

ໂດຍສະເພາະການ

ບໍລິຫານຄວາມສຽງສາລັບລກຄາ ຈະຕອງເຮັດຕັ້ງແຕຂັ້ນຕອນອານມັດຮັບລກຄາ
ໄປຈົນກວາຈະຢດຕິສາຍສາພັນ
4. ການລາຍງານທລະກາ
4.1 ການລາຍງານທລະກํາເງິນສົດ
ບໍລິສັດມີໜາທີ່ລາຍງານທລະກາເງິນສົດເປນສະກນເງິນກີບ

ຫຼື

ຕາງປະເທດທີ່ມີມນຄາທຽບເທົາຕັ້ງແຕ 100,0000,000 ກີບຂື້ນໄປຕໍ

ເງິນຕາ

AMLIOທກໆ

30ວັນ/ຕໍຄັ້ງ
4.2 ການລາຍງານທລະກํາທີ່ຕອງສົງໃສ
ບໍລິສັດການົດໃຫມີມາດຕະການໃນການລາຍງານທລະກາທີ່ມີເຫດທີ່ສົງໃສ
ໃຫເປນໄປຕາມຂໍການົດຂອງກົດໝາຍ ໂດຍເມື່ອພົບວາມີທລະກາທີ່ສົງໃສໃຫດາເນີນ
ການກວດສອບຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ການົດ ເພື່ອສະເໜີໃຫຜບໍລິຫານທີ່ມີອານາດພີຈາລະ
ນາ ແລະ ອານມັດເປນລາຍງານທລະກາທີ່ມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນ ກອນລາຍງານຕໍ
AMLIO

ພາຍໃນ 3 ວັນມື້ລັດຖະການ

4.3 ການຮັກສາຄວາມລັບ
ບໍລິສັດຕອງຮັກສາຄວາມລັບຕໍລາຍງານທລະກາທີ່ຕອງສົງໃສທີ່ລາຍງານຕໍ
AMLIO

ທກລາຍໂດຍເຄັງຄັດ

5. ການໃຊເຕັກໂນໂບຢໃນການກວດສອບລກຄາເພືອ
່ ປອງກັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະ
ໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ບໍລິສັດ ມີໜາທີຈັດໃຫມີການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍມນທີ່ໃຊໃນການກວດສອບ ເພື່ອ
ຮັບຮເຖິງຄວາມເປນຈິງກຽວກັບລກຄາຕາມທີ່ກົດໝາຍການົດ ເຊັນ: ຂໍມນຂອງບກຄົນ
ຜກະທາຜິດຖານການຟອກເງິນ ລາຍຊື່ບກຄົນທີ່ມີສະຖານະພາບທາງການເມືອງທັງໃນ
ປະເທດ ແລະ ຕາງປະເທດ ລາຍຊື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິ່ງມີມັດຕິ ຫຼື ປະກາດພາຍໃຕຂອງ
ຄະນະມົນຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດການົດໃຫເປນບກຄົນທີ່ມີການ

ກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍ ໂດຍໃຊເຕັກໂນໂລຢເພື່ອການປອງກັນ ແລະ
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍໄດ
ຢາງມີປະສິດຕິພາບ
6. ການປະຕິບັດຕາມຄາສັງວາດວຍການຍຶດ ແລະອາຍັດຊັບສິນທີ່ກຽວກັບການສະໜັບສະ
ໜນທາາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ບໍລິສັດຕອງທາການກວດສອບລາຍຊື່ລກຄາຂອງບໍລິສັດ ກັບລາຍຊື່ບກຄົນທີ່ມີ
ສະຖານະພາບການເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ລາຍຊື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິ່ງມີ
ປະກາດພາຍໃຕຄະນະມົນຕີຄວາມໝັນຄົງແຫງສະຫະປະຊາຊາດການົດໃຫເປນບກຄົນ
ທີ່ມີການກະທາອັນເປນການກໍການຮາຍຢາງສະຫມາສະເໝີ ໃນກໍລະນີເຫັນວາລກຄາ
ເປນຜມີລາຍຊື່ກົງກັບທີ່ປະກາດ
ແລະ

AMLIO

ຕອງລາຍງານໄປຫາກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທັນທີ

7. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຊົວຄາວເລື່ອງການຕໍຊັບສິນທີກ
່ ຽວກັບການຟອກເງິນ
ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ
ເມື່ອໄດຮັບແຈງລາຍການບັນຊີຊັບສິນຂອງອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນວາຊັບ
ສິນລກຄາກຽວຂອງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກ
ການກໍການຮາຍ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕອງລະງັບການດາເນີນທລະກາ ແລະ ຍຶດຊັບສິນໄວ ແລະ
ລາຍງານຕໍ AMLIO ແລະ ອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນທັນທີ
8. ການເກັບຮັກສາຂໍມນ
ບໍລິສັດ ມີໜາທີ່ຈັດເກັບຮັກສາຂໍມນເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານການສະແດງຕົວ
ຕົນເປນໄລຍະເວລາ 10 ປນັບຈາກວັນຢດຄວາມສາພັນ ແລະ ເກັບເອກະສານການ
ເຮັດທລະກາຕາງໆ ເປນເວລາ 5 ປ ນັບຈາກວັນທີ່ເຮັດທລະກາ
9. ການຝກອົບຮົມພະນັກງານ
ເພື່ອໃຫພະນັກງານສາມາດປະຕິບັດໜາທີ່ໄດຄົບຖວນ, ຖືກຕອງ ຕາມຂໍການົດຂອງ
ກົດໝາຍວາດວຍການປອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜ
ນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ

ບໍລິສັດໄດການົດແນວທາງໃນການພັດທະນາ

ພະນັກງານຢາງຕໍເນື່ອງທັງອົງກອນດັງນີ້:
1. ພະນັກງານທກລະດັບ ຈັດໃຫມີການຜຶກອົບຮົບເພື່ອເສີີມສາງຄວາມຮ, ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ, ກຽວກັບກົດໝາຍ, ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບັດງານ ໃນ
ສວນທີ່ກຽວກັບການປອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການ
ເງິນແກການກໍການຮາຍ

2. ພະນັກງານຜປະຕິບັດວຽກງານໂດຍກົງ ຈັດໃຫມີການຝກອົບຮົມເພື່ອເສີມສາງທັກ
ສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄປໃນແນວທາງດຽວ
ກັນ ໂດຍບໍຜິດພາດ ເພື່ອບໍໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍບໍລິສັດ
10.ການກວດສອບພາຍໃນກຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການ
ເພື່ອໃຫໝັນໃຈວາລະບົບການຄວມຄມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ

ກຽວກັບການ

ປະຕິບັດງານດານການປອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນ
ແກການກໍການຮາຍ ເປນໄປຢາງມີປະສິດຕິພາບຈື່ງໄດມີແຜນປະຕິບັດໄວດັງນີ້:
1. ກວດສອບຄວາມຮ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງພະນັກງານຜປະຕິບັດວຽກງານກຽວກັບ
ກົດໝາຍ ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດດານການປອງກັນ ແລະ
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການ
ຮາຍ
2. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານວາເປນໄປຕາມເປາໝາຍທີ່ການົດໄວ
ຫຼື ບໍ
3. ສມກວດສອບການປະຕິບັດວຽກງານໃຫເປນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດ ເພື່ອເປນຂໍມນໃຫແກຜບໍລິຫານທີ່ກຽວຂອງໃນການພັດທະນາປະສິດຕິ
ພາບການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານໃນການຮັບຜິດຊອບ
4. ປະເມີນຄວາມສຽງຂອງບໍລິສັດ

ຕໍການບໍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ,

ກົດເກນ,

ນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານ ຫຼື ເມື່ອພົບເຫັນຂໍບົກພອງຈາກການ
ປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ຫຼື ຂະບວນການເຮັດວຽກ
5. ປະເມີນຄວາມຮ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພະນັກງານຕໍກົດໝາຍ ກົດເກນ ນະໂຍບາຍ
ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດງານທກຄັ້ງທີ່ມີການປບປຽນກົດໝາຍ ຫຼື ກົດເກນຂອງ
AMLIO

ຫຼື ໜວຍງານກํາກັບທີ່ກຽວຂອງ

11.ການພັດທະນາ ແລະ ການປບປງນະໂຍບາຍ
ເພື່ອໃຫການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເລື່ອງການປອງກັນແລະປາບປາມການຟອກ
ເງິນ ແລະ ຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນແກການກໍການຮາຍ ເປນຢາງຖືກຕອງ
ບໍລິສັດ ຈະຕອງທາການຕິດຕາມການປຽນແປງ ທັງດານກົດໝາຍ ແລະ ປະກາດຕາງໆຂອງ
AMLIO ຢາງສະໝํາສະເໝີ

ໂດຍຈະນํາຫຼັກເກນທີ່ມີການປຽນແປງຕາງໆ ມາພັດທະນາ ແລະ

ປບປງນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ສອດຄອງກັບ
ກົດໝາຍໃຫໄດຫຼາຍທີ່ສດ

ໂດຍບໍລິສັດ ໄດການົດໄລຍະເວລາໃນການພັດທະນາ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍເລື່ອງ
ການປອງກັນແລະປາບປາມການຟອກເງິນແລະຕໍຕານການສະໜັບສະໜນທາງການເງິນ
ແກການກໍການຮາຍໃຫຕອງດາເນີນການໃຫແລວສາເລັດຫຼັງຈາກທີ່ມີການປຽນແປງກົດ
ໝາຍທີ່ກຽວຂອງພາຍໃນ

6

ເດືອນສວນໃນກໍລະນີທີ່ກົດໝາຍຫຼັກບໍມີການປຽນແປງ

ບໍລິສັດ ຈະມີການວິຈານ ພັດທະນາ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍທກໆ 1 ປ

