ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລາວວິວດ
ັ ປະກັນໄພ ຈາກັດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບດ
ັ ກ່ຽວກັບ
ການຕໍຕ
ໍ່ າ້ ນການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕ
ໍ່ າ້ ນການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ບໍລສ
ິ ັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈາກັດ ຄານືງເຖິງຄວາມສາຄັນຕໍໍ່ການຕໍຕ
ໍ່ ້ານການຟອກເງິນ ແລະ
ຕໍໍ່ຕ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ

ເພືື່ອປ້ອງກັນບໍໃໍ່ ຫ້ບໍລິສັດ

ຕົກເປັນ

ເຄືື່ອງມືຂອງຜູ້ກະທາການຟອກເງິນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ຜູ້ກໍໍ່ການຮ້າຍທື່ອາດສົງົ່
ຜົນກະທົບຕໍໍ່ຊືື່ສຽງ ແລະ ກໍໍ່ໃຫ້ເກດຄວາມເສຍຫາຍກັບບໍລິສັດ ຈືື່ງໃຫ້ຄວາມສາຄັນໂດຍມ່ງໝັົ່ນໃນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍຕ
ໍ່ ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່
ການຮ້າຍ ລວມເຖິງການົດມາດຕະການຕ່າງໆທຈ
ື່ າເປັນ ເພືື່ອສະນູນນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ໂດຍມວັດຖຸ
ປະສົງ ແລະ ແນວທາງໃນການການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆດັົ່ງນີ້:
ວັດຖຸປະສົງ
1. ເພືື່ອເປັນແນວທາງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານດ້ານການຕໍໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບ
ສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ 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) ລວມເຖິງຂໍກ
ໍ້ ານົດຂອງກົດລະບຽບທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ
2. ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ກຽ່ ວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງາານຂອງບໍລິສັດ ມຄວາມຮູຄ
້ ວາມເຂົີ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ເປັນໄປໃນທິດທາງອັນດຽວກັນ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດ ແລະ ຂໍໍ້ການົດດ້ານການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່
ການຮ້າຍ
3. ເພືື່ອເປັນແນວທາງໃນການບໍລິຫານຈັດການຂະບວນການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການປະຕິບັດວຽກ
ງານໃນອົງກອນກ່ຽວກັບການຮັບລູກຄ້າການກວດສອບຂໍໍ້ມນ
ູ ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າ

ແລະ

ການປ້ອງກັນ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງທື່ອາດເກດຂືີ້ນຈາກຂະບວນການການຟອກເງິນ ຫື
ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ໍການຮ້າຍທື່ດາເນນການຜ່ານຊ່ອງທາງການ
ດາເນນທລະກິດຂອງບໍລິສດ
ັ

ໜ້າທື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ັ ຕາມນະໂຍບາຍ
1. ຄະນະກາມະການບໍລິສັດ

ມໜ້າທື່ພິຈາລະນາໃຫ້ຄວາມເຫັນດ

ແລະ

ອະນມັດແນວທາງ

ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງ
ການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
2. ຄະນະຜູບ
້ ໍລິຫານ ມໜ້າທດ
ື່ ັົ່ງຕໍໍ່ໄປນ:ີ້
2.1 ຈັດທາ ແລະ ນາສະເໜນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດທື່ສອດຄ່ອງກັບຂໍໍ້ການົດຂອງ
ກົດໝາຍດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະ
ໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ
2.2 ການົດມາດຕະການຄວບຄມ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍທອ
ື່ າດເກດຂືນ
ີ້ ຈາກການໃຊ້ຊ່ອງທາງ
ການເຮັດທລະກາ ຜະລິດຕະພັນ ຫື ບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງບໍລິສັດ
2.3 ການົດຄາສັງົ່

ລະບຽບ

ແລະ

ແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນທື່ສອດຄ່ອງກັບ

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບ
ສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວດທື່ມປະສິດຕິ
ພາບທາລາຍສູງ ຕາມແນວທາງທື່ສານັກງານ ຄຕຟງ ການົດ ຫື ກົດໝາຍອືື່ນໃດທື່
ກ່ຽວຂ້ອງ
2.4 ການົດຜູບ
້ ໍລິຫານທື່ມອານາດໜ້າທື່ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດຂັີ້ນຕອນການດາເນນງານ
ທັງກໍລະນປົກກະຕິ ແລະ ກໍລະນທື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກັົ່ນຕອງເປັນພິເສດ ໃນຂັນ
ີ້ ຕອນການ
ຮັບລູກຄ້າ ການປະເມນຄວາມສ່ຽງລູກຄ້າ ແລະ ການກວດສອບເພືື່ອຮັບຮູຄ
້ ວາມເປັນຈິງ
ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ
2.5 ກາກັບດູແລ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄາ
ສັົ່ງລະບຽບ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ
ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ແລະ
ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວດທື່ມອານພາບທາລາຍລ້າງສູງ
2.6 ສະບັບສະນູນ ແລະ ສົງົ່ ເສມໃຫ້ພະນັກງານມຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບດ້ານການ
ການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງການ
ເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວດທື່ມອານພາບທາລາຍລ້າງສູງ

ຢ່າງພຽງພໍຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໃນຂະບວນການຮັບລູກຄ້າ ການບໍລິຫານຄວາມ
ສ່ຽງ

ແລະ

ການກວດສອບເພືື່ອຮັບຮູຄ
້ ວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງມ

ປະສິດທິພາບ
3. ພະນັກງານທກລະດັບ ມໜ້າທື່ປະຕິບັດຢ່າງເຄັົ່ງຄັດຕາມຄາສັງົ່ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດທື່ບໍລສ
ິ ັດ ການົດຂືີ້ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ
ສ່ວນທ1
ື່ ນະໂຍບາຍຫກ
ັ ດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍຕ
ໍ່ າ້ ນສະໜັບສະ
ໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ບໍລິສັດໄດ້ການົດໃຫ້ ນະໂຍບາຍເລືື່ອງການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕ
ໍ່ າ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ເປັນນະໂຍບາຍຫັກຂອງອົງກອນ ແລະ ມ
ຄວາມສາຄັນເທົົ່າໆກັບນະໂຍບາຍຫັກໃນການດາເນນທລະກິດໂດຍມ່ງຫວັງໃນດ້ານການປ້ອງກັນ
ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍເພືອ
ື່
ໃຫ້ເປັນຮູບປະທາທື່ຈະແຈ້ງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ
ປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ບໍລິສັດ ໄດ້ການົດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍດັົ່ງນ:ີ້
1.1 ຈັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດການດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ
ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂືີ້ນນາ
ສະເໜຂໍອະນມັດຄວາມເຫັນດຕໍຄ
ໍ່ ະນະກາມະການບໍລິສັດ
1.2 ການົດແນວທາງປະຕິບັດງານພາຍໃນອົງກອນເພືື່ອຮອງຮັບນະໂຍບາຍບໍລິສັດ
1.3 ກາກັບດູແລ

ແລະ

ປະຕິບັດທື່ການົດໄວ້

ບໍລິຫານຈັດການໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ງານເປັນໄປຢ່າງມປະສິດຕິຜົນ

ຕາມແນວ

ໂດຍມຜູ້ທື່ມໜ້າທື່ຮັບຜິດຊອບທື່ຊັດເຈນໃນການກາກັບດູແລການ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ການຕິດຕາມປະເມນຜົນການປະຕິບັດງານລວມ
ໄປເຖິງການເປັນສູນກາງໃນການຕິດຕໍປ
ໍ່ ະສານງານກັບ

Anti-Money Laundering Intelligence

office(AMLIO)

1.4 ຈັດອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົາີ້ ໃຈໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການ
ຮັບລູກຄ້າ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫັກການປະຕິບັດຕາມຂະບວນການກວດສອບເພືື່ອຮັບ
ຮູ້ຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າຈົນສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຄົບຖ້ວນ,ຖືກຕ້ອງເປັນມາດຕະຖານ
ໜືື່ງໃນການພັດທະນາພະນັກງານທກລະດັບໃນບໍລສ
ິ ັດ.

ສ່ວນທື່ 2 ນະໂຍບາຍສາຮອງ ຫື ສາລະສາຄັນ
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທື່ກຽ່ ວກັບການຮັບລູກຄ້າ ຖືເປັນສ່ວນໜືງື່ ຂອງການດາເນນການຕາມນະໂຍບາຍ
ຫັກເລືື່ອງການການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມ ການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕາ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການ
ເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ ປະກອບໄປດ້ວຍ:
1. ການຮັບລູກຄ້າ
ຄັີ້ງທາອິດການຮັບທລະກາກັບລູກຄ້າ ບໍລິສັດຕ້ອງຈັດໃຫ້ມການສະແດງຕົນເພືື່ອລະບຕົວຕົນ
ແລະ ດາເນນການກວດສອບພິສູດຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າໂດຍມຂັີ້ນຕອນດັງົ່ ນີ້:
1.1 ການຈັດລູກຄ້າສະແດງຕົວຕົນ Know Your Customer (KYC)
ເມືື່ອລູກຄ້າມຈດປະສົງຈະສ້າງສາຍສາພັນ ຫື ມຈດປະສົງຈະເຮັດທລະກາເປັນເທືື່ອທາອິດ
ບໍລິສັດຕ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າແຈ້ງຂໍໍ້ມູນເບືີ້ອງຕົນໄດ້ແກ່:


ກໍລະນບກຄົນທົວ
ົ່ ໄປ ສັນຊາດລາວ ມຂໍໍ້ມນ
ູ ດັົ່ງນ:ີ້
1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນ
2. ວັນເດືອນປິເກດ
3. ບັດປະຈາຕົວ
4. ອາຍ, ອາຊບ
5. ທື່ຢູ່ປະຈບັນ
6. ຊືື່ ແລະ ສານັກງານບ່ອນເຮັດວຽກ
7. ຂໍໍ້ມູນສາລັບຕິດຕໍ,ໍ່ ເບໂທລະສັບ ອເມວ
8. ລາຍເຊັນຊືື່ຜູ້ເຮັດທລະກາ



ກໍລະນບກຄົນທົວ
ົ່ ໄປ ຕ່າງດ້າວ ຫື ຜູມ
້ ຖິນ
ື່ ທຢ
ື່ ໃູ່ ນປະເທດລາວ ມຂໍໍ້ມນ
ູ ດັົ່ງນ:ີ້
1. ຊືື່ ແລະ ນາມສະກນ
2. ວັນເດືອນປີເກດ
3. ສັນຊາດ, ອາຍ, ອາຊບ
4. ບັດປະຈາຕົວ ແລະ ໜັງສືເດນທາງອອກໂດຍລັດຖະບານເຈົີ້າຂອງສັນຊາດ
5. ບັດປະຈາຕົວຜູ້ມຖິນ
ື່ ທື່ຢູ່ ( ກໍລະນເປັນຜູ້ມຖິນ
ື່ ທື່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ)
6. ທື່ຢູ່ຕາມທະບຽນບ້ານ ແລະ ທື່ຢູ່ປະຈບັນທັີ້ງໃນປະເທດທື່ມສັນຊາດ ແລະ ໃນ
ປະເທດລາວ
7. ຂໍໍ້ມູນສາລັບຕິດຕໍເໍ່ ຊັນ
ົ່ : ເບໂທລະສັບ ຫື ອເມວ
8. ລາຍເຊັນຜູເ້ ຮັດທລະກາ

ກໍລະນນິຕບ
ິ ກຄົນ ມຂໍໍ້ມນ
ູ ດັົ່ງນີ້
1. ຊືື່ ນິຕິບກຄົນ
2. ທື່ຕັີ້ງສານັກງານ
3. ຂໍໍ້ມູນສາລັບຕິດຕໍເໍ່ ຊັນ
ົ່ : ເບໂທລະສັບ, ອເມວ
4. ເລກບັດປະຈາຕົວນິຕິບກຄົນ ແລະ ໃບອານຍາດຈົດທະບຽນນິຕິບກຄົນ ພ້ອມສາ
ເນົາທື່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍ
5. ເລກທື່ໃບອານຍາດປະກອບກິດຈະການພ້ອມສາເນົາເອກະສານທື່ຍັງບໍໍ່ໝົດອາຍ
6. ເລກປະຈາຕົວຜູ້ເສຍພາສອາກອນ ແລະ ສາເນົາເອກະສານການຂືນ
ີ້ ທະບຽນທື່ຍງັ ບໍໍ່
ໝົດອາຍ
7. ຈົດໝາຍ ຫື ເອກະສານທມ
ື່ ລາຍເຊັນພ້ອມທັງຊືື່ ແລະ ກາປະທັບຂອງ ບໍລິສັດ ຜູ້
ມອບອານາດ ແລະ ຜູ້ມອານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫື ສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຜູ້ມອານາດກະທາການແທນ
8. ຜູ້ມອານາດໃນການເຮັດທລະກາ ຫື ສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດໃນນາມຂອງ
ນິຕບ
ິ ກຄົນຕ້ອງສະແດງຕົນເຊັນ
ົ່ ດຽວກັບບກຄົນທົົ່ວໄປ
1.2 ການລະບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ
ບໍລິສັດຕ້ອງກວດສອບຂໍໍ້ມນ
ູ ແລະ ເອກະສານການສະແດງຕົນຂອງລູກຄ້າ ໂດຍໃຫ້
ພະນັກງານຜູ້ມໜ້າທື່ຕິດຕໍກ
ໍ່ ັບລູກຄ້າ ຕົວແທນ, ນາຍໜ້າ ເປັນຜູ້ກວດສອບໃນການໃຊ້
ດນພິນິດທື່ເໝາະສົມຊືື່ງການກວດສອບໃນຂັນ
ີ້ ຕອນນີ້ມວັດຖຸປະສົງຄື:
(1) ຮູ້ວ່າລູກຄ້າເປັນບກຄົນ, ນິຕິບກຄົນ ຫື ບກຄົນທື່ມການຕົກລົງກັນມຕົວຕົນຢູຈ
່ ງິ
ຕາມກົດໝາຍ
(2) ຮັບຮູ້ວ່າ ຂໍໍ້ມນ
ູ ການສະແດງຕົວຕົນທື່ໄດ້ຮັບມານັນ
ີ້ ພຽງພໍຕໍໍ່ການດາເນນຂະບວນ
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກວດສອບເພືື່ອຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າ
ໂດຍບໍລິສັດຕ້ອງມມາດຕະການກວດສອບລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນ:ີ້
1. ກວດສອບການສະແດງຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເອກະສານຫັກຖານທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ
ເປັນເອກະສານທື່ມາຈາກແຫລ່ງຂໍໍ້ມນ
ູ ທື່ເຊືື່ອຖືໄດ້
2. ກວດສອບ ແລະ ຢັງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດແທ້ຈິງສາລັບນິຕບ
ິ ກຄົນ
ຫື ບກຄົນທື່ມຂໍໍ້ຕກ
ົ ລົງຕາມກົດໝາຍລວມທັງໂຄງສ້າງຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງ
ນິຕບ
ິ ກຄົນ ຫື ບກຄົນທື່ມຂໍໍ້ຕົກລົງທາງກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ

3. ໃຊ້ມາດຕະການທຈ
ື່ າເປັນເພືື່ອຂໍຂໍໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບວັດຖຸປະສົງ ແລະ ປະເພດຂອງຄວາມ
ສາພັນທາງທລະກິດ
4. ກວດສອບຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບຄວາມສາພັນທາງທລະກິດຂອງລູກຄ້າຢ່າງຕໍເໍ່ ນືື່ອງ
ແລະ ກວດສອບການເຮັດທລະກາໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງການສ້າງຄວາມ
ສາພັນເພືື່ອສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າການເຮັດທລະກາໂດຍລູກຄ້າເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ມນ
ູ ທື່ມຢູ່
5. ໃນກໍລະນຈາເປັນຕ້ອງມມາດຕະການເພືື່ອມໃຫ້ຮູ້ເຖິງແຫລ່ງເງິນທຶນ ຫື ລາຍໄດ້ຂອງ
ລູກຄ້າ
1.3 ການພິສດ
ູ ຮັບຊາບຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າ

Customer Due Diligence (CDD)

ບໍລິສັດຕ້ອງທາການກວດສອບຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຂອງຂໍໍ້ມນ
ູ

ແລະ

ຫກ
ັ ຖານ

ການສະແດງຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າກັບຂໍໍ້ມູນລາຍຊືື່ ບກຄົນ ຄະນະບກຄົນ ນິຕິບກຄົນ ຫື ອົງ
ກອນເຊິງື່ ມມັດຕິ ຫື ປະກາດພາຍໃຕ້ຄະນະມົນຕຄວາມໝັົ່ນຄົງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
ການົດໃຫ້ເປັນຜູ້ທື່ມການກະທາອັນເປັນການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ບກຄົນທື່ມສະຖານະພາບດ້ານ
ການເມືອງ ແລະ ບກຄົນທມ
ື່ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ
1.4 ການອານມັດຮັບລູກຄ້າ ຫື ການປະຕິເສດການຮັບລູກຄ້າ
ບໍລິສັດຈະປະຕິເສດການສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫື ການເຮັດທລະກາກັບລູກ
ຄ້າ ຫາກເຫັນວ່າມຄວາມຈິງຢ່າງໃດຢ່າງໜືື່ງຕາມດ້ານລ່ມນີ້:
1. ລູກຄ້າປິດບັງຊືື່ ນາມສະກນທື່ແທ້ຈງິ ຫື ໃຊ້ຊືື່ ປ້ອມ ໃນການເຮັດທລະກາ
2. ລູກຄ້າແຈ້ງຂໍໍ້ມນ
ູ ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫື ສະແດງຫກ
ັ ຖານສາຄັນບໍໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງ
3. ການໃຫ້ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຫກ
ັ ຖານການສະແດງຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ບໍໍ່ເປັນໄປຕາມກົດ
ໝາຍເລືື່ອງການຟອກເງິນ ແລະ ການຕໍໍ່ຕ້ານສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່
ການຮ້າຍ
4. ບໍໍ່ສາມາດກວດສອບຂໍໍ້ມນ
ູ ແລະ ຫກ
ັ ຖານສະແດງຕົວຕົນໄດ້
5. ກວດສອບເຫັນວ່າລູກຄ້າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທື່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າ ຫື ຜູ້ທື່ມສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອັນສາຄັນທື່ເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະບກຄົນທື່ຄະນະມົນຕຄວາມໝັນ
ົ່ ຄົງ
ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດມມັດຕິ ຫື ປະກາດພາຍໃຕ້ມດ
ັ ຕິການົດໃຫ້ເປັນຄະນະບກຄົນ
ທື່ມການກະທາອັນເປັນການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ

UN Sanction List

6. ການຮັບລູກຄ້າລາຍນັນ
ີ້ ໆ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ມຄວາມສ່ຽງຕໍກ
ໍ່ ານຟອກເງິນ ຫື ສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ທັງີ້ ນີ້ ບໍລິສັດ ຈະພິຈາລະນາລາຍງານ
ເປັນທລະກາທື່ມເຫດອັນສົງໃສຕໍໍ່ AMLIO ດ້ວຍກໍລະນການປະຕິເສດມສາເຫດເນືື່ອງ
ມາຈາກ ຂໍໍ້ 1. ຂໍໍ້ 2 ແລະ ຂໍໍ້5

1.5 ການກ່ຽວຂ້ອງກັບບກຄົນທມ
ື່ ສະຖານະພາບດ້ານການເມືອງ
ເມືື່ອມບກຄົນທື່ມສະຖານະພາບທາງດ້ານການເມືອງມາດາເນນເຮັດທລະກາ ບໍລິສັດ
ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງນ້ອຍດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີ້:
1. ລາຍງານຕໍໍ່ຫົວໜ້າສາຍງານ ຫື ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສດ
ັ ເພືື່ອຂໍອານຍາດເຮັດທລະກາ
2. ການົດໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າລາຍນັນ
ີ້ ເປັນລູກຄ້າທື່ມຄວາມສ່ຽງສູງ ເພືື່ອດາເນນມາດຕະການໃນ
ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທື່ເໝາະສົມ
3. ພິຈາລະນາລາຍງານເປັນທລະກາທື່ຕ້ອງສົງໃສຕໍໍ່ AMLIO ທັນທ
1.6 ການຂະຫຍາຍເວລາດາເນນທລະກາ
ກໍລະນບໍລິສັດ ສົງໃສວ່າການເຮັດທລະກາຂອງລູກຄ້າລາຍໃດໜືື່ງມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການ
ຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ບໍລສ
ິ ັດຕ້ອງ
ຂະຫຍາຍເວລາການດາເນນທລະກາດັງົ່ ກ່າວອອກເປັນໄລຍະເວລາ 3ວັນທາການ ຫັງ
ຈາກນັນ
ີ້ ໃຫ້ລາຍງານທລະກາຕ້ອງສົງໃສຕໍໍ່ AMLIO ທັນທ
2. ການກວດສອບເພືອ
ື່ ຫາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ທແ
ື່ ທ້ຈງິ ຂອງລູກຄ້າ
ບໍລິສັດການົດ ຂັນ
ີ້ ຕອນໃນການກວດສອບການເຄືອ
ື່ ນໄຫວໃນການເຮັດທລະກາ ເພືອ
ື່
ທື່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ້ວ່າລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍມໂອກາດສ່ຽງຕໍກ
ໍ່ ານຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງ
ການເງິນຕໍກ
ໍ່ ານກໍໍ່ການຮ້າຍຊາໃດ ແລະ ຈະໄດ້ນາຂໍໍ້ມູນທື່ໄດ້ມາດາເນນການຕາມາດຕະການ
ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທື່ເໝາະສົມສາລັບລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍການຕໍໄໍ່ ປ

ຊືງື່ ບໍລິສັດຈະດາເນນຂັນ
ີ້

ຕອນໃນການກວດສອບການເຄືື່ອນໄຫວໃນການເຮັດທລະການີ້ຕະຫອດໄປຈົນກວ່າຢດ
ຄວາມສາພັນ
3. ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່
ການຮ້າຍ
ບໍລິສັດ ໄດ້ການົດນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການ
ຕໍຕ
ໍ່ າ້ ນສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍເພືື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ

ບໍລິສັດມໂອກາດ

ສ່ຽງຕໍໍ່ການເປັນແຫລ່ງຟອກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍຫາຍ
ເທົົ່າໃດ ແລະ ນາຜົນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງນໄີ້ ປໃຊ້ເປັນປັດໃຈໃນການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງ
ສາລັບລູກຄ້າດັງົ່ ນີ້:
3.1

ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການ
ເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍພາຍໃນອົງກອນ
ບໍລິສັດພິຈາລະນາການົດໃຫ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການ/ຊ່ອງທາງການຈາ
ໜ່າຍ/ຊ່ອງທາງການເຮັດທລະກາ
ແລະ

ເພືື່ອການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ

ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ

ລວມກັບປັດໃຈ

ຄວາມສ່ຽງອືນ
ື່ ໆຂອງລູກຄ້າເພືື່ອພິຈາລະນາປະກອບຄວາມສ່ຽງສາລັບລູກຄ້າແຕ່
ລະລາຍ

3.2

ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການ
ເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍສາລັບລູກຄ້າ
ບໍລິສັດ ພິຈາລະນາການົດໃຫ້ຜົນທື່ໄດ້ຈາກການກວດສອບລູກຄ້າກັບຖານຂໍໍ້
ມູນຕ່າງໆຂອງປະເທດ ຫື ພືນ
ີ້ ທື່ຂອງລູກຄ້າມຖິນ
ື່ ທື່ຢູ່ແຫລ່ງລາຍໄດ້ ການ
ປະກອບອາຊບ

ຄວາມເປັນບກຄົນທື່ມສະຖານະພາບທາງດ້ານການເມືອງທັງີ້ ໃນ

ແລະຕ່າງປະເທດ

ເປັນການການົດລະດັບຄວາມສ່ຽງຕໍກ
ໍ່ ານຟອກເງິນຂອງລູກຄ້າ

ໂດຍການົດປັດໃຈການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າໃນລະດັບ ຕໍ່າ , ປານກາງ
ແລະ ລະດັບສູງ ຕາມຫັກເກນທື່ກົດໝາຍການົດໄວ້
ບໍລິສັດ ຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າຈາກປັດໃຈດັງົ່ ຕໍໍ່ໄປນ:ີ້
1. ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງດ້ານລກູຄ້າ ກໍລະນທື່ມປັດໃຈສ່ຽງດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ້ຢ່າງນ້ອຍ 2
ລາຍການ ພິຈາລະນາເປັນຜູ້ມຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ແກ່:
1.1 ໃນກໍລະນທື່ມການສະແດງຕົວຕົນ ຫື ການລະບຜູ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ນິຕບ
ິ ກຄົນທື່ມຄນນະສົມບັດດັົ່ງນີ້:
- ໂຄງສ້າງຂອງຜູ້ມສ່ວນໄດ້ເສຍມຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫື ຜິດປົກກະຕິເມືື່ອ
ປຽບທຽມກັບລັກສະນະທລະກິດ
- ບກຄົນນທື່ມສະຖານະພາບທາງການເມືອງ
- ເຮັດທລະກິດ ຫື ປະກອບອາຊບທື່ມຄວາມສ່ຽງສູງ
- ດາເນນທລະກິດ ຫື ທລະກາທື່ໃຊ້ງານຢູ່ຂອງລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນສົດທື່
ບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າທລະກິດ
- ບໍໍ່ມສັນຊາດລາວ ຫື ບໍໍ່ໄດ້ອາໄສໃນລາວ
- ນິຕບ
ິ ກຄົນທຈ
ື່ ັດຕັງີ້ ດ້ວຍເງິນທຶນຂອງຜູ້ອນ
ືື່
- ນິຕບ
ິ ກຄົນທື່ມຜູ້ຖືຮນ
້ ແບບບໍໍ່ເປີດເຜຍຊືີ້ແທ້
1.2 ໃນກໍລະນທື່ຜົນການກວດສອບພົບວ່າທລະກາ ຫື ຄວາມສາພັນທາງທລະ
ກິດຂອງລູກຄ້າໄດ້ດາເນນການໃນລັກສະນະທື່ຜິດປົກກະຕິ
2. ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການເຮັດທລະກາ ຫື ຊ່ອງທາງ
ການໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງນ້ອຍດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ້:
2.1 ການສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫື ການເຮັດທລະກາກັບນິຕິບກຄົນ
ທື່ບໍໍ່ມໃບອານຍາດປະກອບທລະກິດ

ຫື

ບໍໍ່ໄດ້ຮັບອານຍາດໃນການ

ດາເນນທລະກິດ ແຕ່ບຈ
ໍໍ່ າເປັນໂດຍກົດໝາຍ
2.2 ການສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດ ຫື ການເຮັດທລະກາທື່ບໍໍ່ໄດ້ເປີດເຜຍ
ຊືີ້ແທ້

2.3 ການສ້າງຄວາມສາພັນທາງທລະກິດແບບບໍໍ່ເຫັນໜ້າ
2.4 ໂອນເງິນຈາກບກຄົນທື່ບຮ
ໍໍ່ ຈ
ູ້ ັກ ຫື ບກຄົນທື່ສາມທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ
2.5 ຄນສົມບັດອືນ
ື່ ທື່ການົດໂດຍ AMLIO
3. ປັດໃຈສ່ຽງເນືື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານພືນ
ີ້ ທື່ ກໍລະນເປັນປະເທດ ທື່ລກ
ູ ຄ້າມ
ອາຊບ ແລະ ແຫລ່ງລາຍໄດ້ ຫື ທລະກາທມການດາເນນງານຢູ່ໃນພືີ້ນທື່ມ
ຄວາມສ່ຽງສູງ ຫື ປະເທດທື່ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ AMLIO
3.3

ການບໍລຫ
ິ ານຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າຢ່າງຕໍເໍ່ ນືອ
ື່ຶ ງ
ບໍລິສັດ ຈະຈັດໃຫ້ມການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍຢ່າງຕໍເໍ່ ນືື່ອງ

ໂດຍສະເພາະການ

ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສາລັບລູກຄ້າ ຈະຕ້ອງເຮັດຕັງີ້ ແຕ່ຂັີ້ນຕອນອານມັດຮັບລູກຄ້າ
ໄປຈົນກວ່າຈະຢດຕິສາຍສາພັນ
4. ການລາຍງານທລະກາ
4.1 ການລາຍງານທລະກາເງິນສົດ
ບໍລິສັດມໜ້າທື່ລາຍງານທລະກາເງິນສົດເປັນສະກນເງິນກບ

ຫື

ຕ່າງປະເທດທື່ມມູນຄ່າທຽບເທົົ່າຕັີ້ງແຕ່ 100,0000,000 ກບຂືນ
ີ້ ໄປຕໍໍ່

ເງິນຕາ

AMLIOທກໆ

30ວັນ/ຕໍຄ
ໍ່ ງັີ້
4.2 ການລາຍງານທລະກາທື່ຕ້ອງສົງໃສ
ບໍລິສັດການົດໃຫ້ມມາດຕະການໃນການລາຍງານທລະກາທື່ມເຫດທື່ສົງໃສ
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍໍ້ການົດຂອງກົດໝາຍ ໂດຍເມືື່ອພົບວ່າມທລະກາທື່ສົງໃສໃຫ້ດາເນນ
ການກວດສອບຕາມຂັນ
ີ້ ຕອນທື່ການົດ ເພືອ
ື່ ສະເໜໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານທື່ມອານາດພຈາລະ
ນາ ແລະ ອານມັດເປັນລາຍງານທລະກາທື່ມເຫດຜົນອັນສົມຄວນ ກ່ອນລາຍງານຕໍໍ່
AMLIO

ພາຍໃນ 3 ວັນມືລ
ີ້ ັດຖະການ

4.3 ການຮັກສາຄວາມລັບ
ບໍລິສັດຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຕໍໍ່ລາຍງານທລະກາທື່ຕອ
້ ງສົງໃສທື່ລາຍງານຕໍໍ່
AMLIO

ທກລາຍໂດຍເຄັງຄັດ

5. ການໃຊ້ເຕັກໂນໂບຢີໃນການກວດສອບລູກຄ້າເພືອ
ື່ ປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ຫື ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ບໍລິສັດ ມໜ້າທຈັັດໃຫ້ມການເຂົີ້າເຖິງຖານຂໍໍ້ມນ
ູ ທໃື່ ຊ້ໃນການກວດສອບ ເພືອ
ື່
ຮັບຮູເ້ ຖິງຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວກັບລູກຄ້າຕາມທື່ກົດໝາຍການົດ ເຊັນ: ຂໍໍ້ມນ
ູ ຂອງບກຄົນ
ຜູ້ກະທາຜິດຖານການຟອກເງິນ ລາຍຊືບ
ື່ ກຄົນທື່ມສະຖານະພາບທາງການເມືອງທັງໃນ
ປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາຍຊືື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິື່ງມມັດຕິ ຫື ປະກາດພາຍໃຕ້ຂອງ
ຄະນະມົນຄວາມໝັົ່ນຄົງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດການົດໃຫ້ເປັນບກຄົນທື່ມການ

ກະທາອັນເປັນການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພືື່ອການປ້ອງກັນ ແລະ
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍໄດ້
ຢ່າງມປະສິດຕິພາບ
6. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມຄາສັງົ່ ວ່າດ້ວຍການຍຶດ ແລະອາຍັດຊັບສິນທກ
ື່ ຽ່ ວກັບການສະໜັບສະ
ໜູນທາາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ບໍລິສັດຕ້ອງທາການກວດສອບລາຍຊືື່ລກ
ູ ຄ້າຂອງບໍລສ
ິ ັດ ກັບລາຍຊືບ
ື່ ກຄົນທື່ມ
ສະຖານະພາບການເມືອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາຍຊືື່ຂອງຄະນະບກຄົນເຊິງື່ ມ
ປະກາດພາຍໃຕ້ຄະນະມົນຕຄວາມໝັົ່ນຄົງແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດການົດໃຫ້ເປັນບກຄົນ
ທື່ມການກະທາອັນເປັນການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍຢ່າງສະຫມາສະເໝ ໃນກໍລະນເຫັນວ່າລູກຄ້າ
ເປັນຜູ້ມລາຍຊືື່ກງົ ກັບທື່ປະກາດ
ແລະ

AMLIO

ຕ້ອງລາຍງານໄປຫາກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທັນທ

7. ການປະຕິບດ
ັ ຕາມມາດຕະການຊົວ
ົ່ ຄາວເລືອ
ື່ ງການຕໍຊ
ໍ່ ບ
ັ ສິນທກ
ື່ ຽ່ ວກັບການຟອກເງິນ
ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ
ເມືື່ອໄດ້ຮບ
ັ ແຈ້ງລາຍການບັນຊຊັບສິນຂອງອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນວ່າຊັບ
ສິນລູກຄ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່
ການກໍໍ່ການຮ້າຍ ບໍລິສັດຕ້ອງລະງັບການດາເນນທລະກາ ແລະ ຍຶດຊັບສິນໄວ້ ແລະ
ລາຍງານຕໍໍ່ AMLIO ແລະ ອົງການສຶບສວນ-ສອບສວນທັນທ
8. ການເກັບຮັກສາຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ
ບໍລິສັດ ມໜ້າທຈ
ື່ ັດເກັບຮັກສາຂໍໍ້ມນ
ູ ເອກະສານ ແລະ ຫັກຖານການສະແດງຕົວ
ຕົນເປັນໄລຍະເວລາ 10 ປີນບ
ັ ຈາກວັນຢດຄວາມສາພັນ ແລະ ເກັບເອກະສານການ
ເຮັດທລະກາຕ່າງໆ ເປັນເວລາ 5 ປີ ນັບຈາກວັນທື່ເຮັດທລະກາ
9. ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
ເພືື່ອໃຫ້ພະນັກງານສາມາດປະຕິບັດໜ້າທື່ໄດ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມຂໍກ
ໍ້ ານົດຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະ
ໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ ບໍລິສັດໄດ້ການົດແນວທາງໃນການພັດທະນາ
ພະນັກງານຢ່າງຕໍໍ່ເນືື່ອງທັງອົງກອນດັງົ່ ນ:ີ້
1. ພະນັກງານທກລະດັບ ຈັດໃຫ້ມການຜຶກອົບຮົບເພືອ
ື່ ເສມສ້າງຄວາມຮູ,້ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈ, ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບັດງານ ໃນ
ສ່ວນທື່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການ
ເງິນແກ່ການກໍໍ່ການຮ້າຍ

2. ພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານໂດຍກົງ ຈັດໃຫ້ມການຝຶກອົບຮົມເພືື່ອເສມສ້າງທັກ
ສະໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈົນສາມາດປະຕິບັດວຽກງານໄປໃນແນວທາງດຽວ
ກັນ ໂດຍບໍໍ່ຜິດພາດ ເພືອ
ື່ ບໍໍ່ໃຫ້ເກດຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ບໍລິສັດ
10.ການກວດສອບພາຍໃນກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບດ
ັ ການ
ເພືື່ອໃຫ້ໝັົ່ນໃຈວ່າລະບົບການຄວມຄ້ມພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ

ກ່ຽວກັບການ

ປະຕິບັດງານດ້ານການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ
ແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ເປັນໄປຢ່າງມປະສິດຕິພາບຈືງື່ ໄດ້ມແຜນປະຕິບັດໄວ້ດັົ່ງນ:ີ້
1. ກວດສອບຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົີ້າໃຈ ຂອງພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບ
ກົດໝາຍ ກົດເກນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ
ປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານ
ຮ້າຍ
2. ປະເມນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານວ່າເປັນໄປຕາມເປົົ້າໝາຍທື່ການົດໄວ້
ຫື ບໍໍ່
3. ສ່ມກວດສອບການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໃຫ້ເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແນວທາງ
ປະຕິບັດ ເພືື່ອເປັນຂໍໍ້ມນ
ູ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານທື່ກຽ່ ວຂ້ອງໃນການພັດທະນາປະສິດຕິ
ພາບການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານໃນການຮັບຜິດຊອບ
4. ປະເມນຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ

ຕໍກ
ໍ່ ານບໍໍ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ,

ກົດເກນ,

ນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານ ຫື ເມືອ
ື່ ພົບເຫັນຂໍບ
ໍ້ ົກພ່ອງຈາກການ
ປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ຫື ຂະບວນການເຮັດວຽກ
5. ປະເມນຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງພະນັກງານຕໍໍ່ກດ
ົ ໝາຍ ກົດເກນ ນະໂຍບາຍ
ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດງານທກຄັີ້ງທື່ມການປັບປ່ຽນກົດໝາຍ ຫື ກົດເກນຂອງ
AMLIO

ຫື ໜ່ວຍງານກາກັບທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ

11.ການພັດທະນາ ແລະ ການປັບປງນະໂຍບາຍ
ເພືື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເລືື່ອງການປ້ອງກັນແລະປາບປາມການຟອກ
ເງິນ ແລະ ຕໍຕ
ໍ່ ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍ ເປັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ບໍລິສັດ ຈະຕ້ອງທາການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງ ທັງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະກາດຕ່າງໆຂອງ
AMLIO

ຢ່າງສະໝາສະເໝ ໂດຍຈະນາຫັກເກນທື່ມການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ມາພັດທະນາ ແລະ

ປັບປງນະໂຍບາຍຂອງບໍລສ
ິ ັດ ເພືື່ອໃຫ້ການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານຂອງບໍລິສັດ ສອດຄ່ອງກັບ
ກົດໝາຍໃຫ້ໄດ້ຫາຍທື່ສດ

ໂດຍບໍລິສັດ ໄດ້ການົດໄລຍະເວລາໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປງນະໂຍບາຍເລືອ
ື່ ງ
ການປ້ອງກັນແລະປາບປາມການຟອກເງິນແລະຕໍໍ່ຕ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ
ແກ່ການກໍກ
ໍ່ ານຮ້າຍໃຫ້ຕອ
້ ງດາເນນການໃຫ້ແລ້ວສາເລັດຫັງຈາກທື່ມການປ່ຽນແປງກົດ
ໝາຍທື່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ
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ເດືອນສ່ວນໃນກໍລະນທື່ກົດໝາຍຫັກບໍໍ່ມການປ່ຽນແປງ

ບໍລິສັດ ຈະມການວິຈານ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງນະໂຍບາຍທກໆ 1 ປີ

