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ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບສະຖາບນັການເງນິ ເປັນວຽກທີີ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນລະບບົເສດຖະກດິຂອງຊາດ ໂດຍ
ສະເພາະໃນຂະແໜງການທະນາຄານ; ຕໍີ່ ບນັຫາດັີ່ ງກີ່ າວ, ທີ່ ານ ອາລຸນ ບຸນຍງົ ກາໍມະການພກັທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), 
ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ທຫລ ໄດລ້າຍງານ ຕໍີ່ ກອງປະຊຸມຂະແໜງການທະນາຄານ (ວນັທ ີ 3 ສງິຫາ 2021) 
ໂດຍເລັີ່ ງໃສີ່  3 ວຽກຈດຸສຸມຕົນ້ຕຄໍ:ື ການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິາໍ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງສະ
ຖາບນັການເງນິໃຫຄ້ບົຖວ້ນ, ສອດຄີ່ ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິແຕີ່ ລະໄລຍະ; ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກີ່
ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ; ແລະ ການຕດິຕາມຊຸກຍ  ້ ແລະ ກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງສະຖາບນັການເງນິ ໃຫສ້ອດຄີ່ ອງກບັນຕິກິາໍທີີ່
ກາໍນດົໄວ.້ 



ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 3 ວຽກຈດຸສຸມດັີ່ ງກີ່ າວໃນ 5 ປີຜີ່ ານມາ ມຜີນົສໍາເລດັແຕີ່ ລະດາ້ນ ໂດຍສໍາເລດັການປັບປຸງ
ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍທະນາຄານທຸລະກດິ, ການປັບປຸງດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍທຸລະກດິຊວດຈາໍ; ສໍາເລດັການສາ້ງດໍາລດັວີ່ າດວ້ຍການປົກ
ປອ້ງຜ ບໍ້ລໂິພກທາງການເງນິ, ສໍາເລດັການປັບປຸງຂໍຕ້ກົລງົວີ່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະ
ກດິ, ຂໍຕ້ກົລງົວີ່ າດວ້ຍທນຶຈດົທະບຽນຕໍີ່ າສ ດຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ເງນິລງົທນຶຕ ີ່ າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກດິ
ຕີ່ າງປະເທດ; ສໍາເລດັການສາ້ງຂໍຕ້ກົ ລງົວີ່ າດວ້ຍການກໍານດົອດັຕາດອກເບຍ້ຂອງສະຖາບນັການເງນິທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາຄານ, ຂໍ ້
ຕກົລງົວີ່ າດວ້ຍການແບີ່ ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາຄານ, ຂໍຕ້ກົລງົວີ່ າດວ້ຍການຄໍາ້ປະກນັສນິເຊືີ່ ອ. 

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກີ່ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ໄດຫ້ນັການຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິຈາກ
ການວ ິເຄາະຂໍມ້ ນຢອ້ນຫ ງັຕາມຫ ກັການ CAMEL ໄປສ ີ່ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສີ່ ຽງຕາມຫ ກັການບາເຊລ ຊຶີ່ ງເປັນການວເິຄາະຂໍ ້
ມ ນປະຈບຸນັ ເພືີ່ ອຄາດຄະເນຄວາມສີ່ ຽງໃນອະນາຄດົ ຊຶີ່ ງສໍາເລດັການສາ້ງແຜນແມີ່ ບດົ ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານ
ຫ ກັການບາເຊລແຕີ່ ປີ 2017-2025 ແລະ ເລີີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກບັທະນາຄານ ທີີ່ ມຄີວາມພອ້ມ ແລະ ນອນຢ ີ່ ໃນກຸີ່ ມເປົາ້ໝາຍ
ເທືີ່ ອລະກາ້ວ. ກໍານດົລະດບັທນຶຈດົທະບຽນຕໍີ່ າສ ດຂອງທະນາຄານທຸລະກດິຄນືໃໝີ່  ເພືີ່ ອໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິມພີືນ້ຖານ
ການເຄືີ່ ອນໄຫວທຸລະກດິທີີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເລີີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການເພີີ່ ມທນຶຕາມແຜນກາໍນດົແຕີ່ ປີ 2019-2023 ຊຶີ່ ງປະຈບຸນັ
ມຫີ າຍທະນາຄານໄດສໍ້າເລດັການປະກອບທນຶງວດ 1 ແລະ ງວດ 2 ຕາມແຜນທີີ່ ກໍານດົໄວ.້ ສ າເລດັການສາ້ງຄ ີ່ ມຄຸືມ້ຄອງຕາມ
ຄວາມສີ່ ຽງ, ພດັທະນາຕວົຊີບ້ອກທາງການເງນິ, ສາ້ງລະ ບບົທດົສອບພາວະເຄັີ່ ງຕງຶຂັນ້ພືນ້ຖານ, ສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພລີ່ ວງໜາ້. 
ສໍາເລດັການປັບປຸງລະບບົໂປຣແກມເກບັກໍາຂໍມ້ ນລາຍງານຂອງສະຖາບນັການເງນິ ທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາຄານ, ການປັບປຸງແບບຟອມ
ລາຍງານ ແລະ ປັບປຸງຜງັບນັຊຂີອງສະຖາບນັການເງນິ ທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາ ຄານ. ປັບປຸງວຽກງານພືນ້ຖານທາງການເງນິ ແລະ ວຽກ
ປິີ່ ນອອ້ມເຊັີ່ ນ: ວຽກປົກປ້ອງເງນິຝາກ, ວຽກຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານສນິເຊືີ່ ອ, ວຽກເກບັຊືໜ້ີແ້ລະຮບັຝາກເກບັໜີ,້ ການປະຕບິດັ
ມາດຕະຖານສາກນົດາ້ນການລາຍງານການເງນິ, ວຽກສະກດັກັນ້ການຟອກເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶໃຫແ້ກີ່ ການກໍີ່ ການຮາ້ຍ. ໄປ
ຄຽງຄ ີ່ ກນັນັນ້ກໍີ່ ໄດສ້າ້ງພະນກັງານຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິທງັໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວທງັຢ ີ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ 
ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ. 

ການຕດິຕາມຊຸກຍ  ້ແລະ ກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງສະຖາບນັການເງນິ ເພືີ່ ອໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິເຄືີ່ ອນໄຫວ
ຖກື ຕອ້ງສອດຄີ່ ອງຕາມລະບຽບທີີ່ ກໍານດົໄວ ້ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິໄປຕາມທດິທາງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ
ລດັຖະບານ, ທຫລ ໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ຊຸກຍ  ້ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາສະຖາບນັການເງນິຢີ່ າງໃກຊ້ດິ ຊຶີ່ ງແຕີ່ ລະສະຖາບນັການເງນິ 
ຕອ້ງລາຍງານຂໍມ້ ນການ ເຄືີ່ ອນໄຫວແຕີ່ ລະໄລຍະເຂົາ້ມາໂປຣແກມຄຸມ້ຄອງຂອງ ທຫລ, ທຫລ ໄດວ້ເິຄາະຄວາມສີ່ ຽງຂອງການ
ດໍາເນນີທຸລະກດິຢີ່ າງລະອຽດ ພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາຄນື; ຕດິຕາມກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນປົກກະຕແິຕີ່ ລະສະຖາບນັການ
ເງນິຕາມແຜນການ ທີີ່ ໄດວ້າງອອກ ແລະ ກວດກາສຸກເສນີຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຂອງວຽກງານຕວົຈງິໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ; ຫນັການ
ຕດິຕາມວເິຄາະທະນາຄານທຸລະກດິ ທີີ່ ມເີງ ືີ່ອນໄຂໄປສ ີ່ ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສີ່ ຽງຕາມຫ ກັການບາເຊລ, ແຍກການຄຸມ້ຄອງສະຖາ
ບນັການເງນິ ທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາຄານຕາມຂັນ້ຄຸມ້ຄອງລະຫວີ່ າງສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ; ຜີ່ ານການຕດິຕາມດັີ່ ງກີ່ າວ ທຫລ ໄດ ້
ປະຕບິດັມາດຕະການຕີ່ າງໆ ຕໍີ່ ການລະເມດີຂອງສະຖາບນັການເງນິ ເປັນຕົນ້ອອກແຈງ້ເຕອືນສະຖາບນັການເງນິ ທີີ່ ປະຕບິດັບໍີ່
ສອດຄີ່ ອງກບັລະບຽບຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົຈາໍນວນໜຶີ່ ງ, ໄດເ້ຂົາ້ໄປຄວບຄຸມພາຍໃນທະນາຄານທຸລະກດິ ທີີ່ ບໍລຫິານບໍີ່ ໂປງໃສ 1 
ແຫີ່ ງ, ໄດຖ້ອນໃບອະນຸຍາດສະຖາບນັການເງນິ ທີີ່ ບໍີ່ ຮບັເງນິຝາກ 1 ແຫີ່ ງ, ຖອນໃບອະນຸຍາດສະຫະກອນສນິເຊືີ່ ອ ແລະ ເງນິ
ຝາກປະຢັດ 3 ແຫີ່ ງ, ຟອ້ງສານຕດັສນິລົມ້ລະລາຍສະຖາບນັການເງນິ ທີີ່ ຮບັເງນິຝາກທີີ່ ມກີານສໍໂ້ກງ 1 ແຫີ່ ງ. 



ທີ່ ານ ອາລຸນ ບຸນຍງົ ຫວົໜາ້ກມົຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ໄດຢື້ນຢັນວີ່ າ: ຜີ່ ານການຄຸມ້ຄອງ  ໄດເ້ຮດັໃຫສ້ະ
ຖາບນັການເງນິມຄີວາມເຕບີໃຫຍີ່ ເຂັມ້ແຂງ ປະກອບສີ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕາມແນວທາງທີີ່ ພກັ ແລະ 
ລດັຖະບານກໍານດົໄວເ້ປັນຢີ່ າງດ;ີ 5 ປີຜີ່ ານມາຈາໍນວນທະນາຄານທຸລະກດິເພີີ່ ມຂຶນ້ 3 ແຫີ່ ງ, ປະຈບຸນັມທີະນາຄານທຸລະກດິທງັ
ໝດົ 44 ແຫີ່ ງ, ມສີາຂາທົີ່ ວປະເທດ 114 ສາຂາ, ມ ີ539 ໜີ່ ວຍບໍລກິານ, ມຕີ  ້ATM 1.346 ຕ ,້ ມຊີບັສນິທງັໝດົເພີີ່ ມຂຶນ້
ສະເລີ່ ຍ 10,87% ຕໍີ່ ປີ; ຍອດ ເງນິຝາກເພີີ່ ມຂຶນ້ສະເລີ່ ຍ 13,70% ຕໍີ່ ປີ; ຍອດເຫ ອືສນິເຊືີ່ ອເພີີ່ ມຂຶນ້ສະເລີ່ ຍ 10,35% ຕໍີ່ ປີ, ສະ
ຖາບນັການເງນິທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນທະນາຄານມ ີ188 ແຫີ່ ງ ເພີີ່ ມຂຶນ້ 49 ແຫີ່ ງ. ຊບັສນິເພີີ່ ມຂຶນ້ສະເລີ່ ຍ 164% ຕໍີ່ ປີ, ຍອດເງນິເພີີ່ ມຂຶນ້
ສະເລີ່ ຍ 151% ຕໍີ່ ປີ, ມຍີອດເຫ ອືສນິເຊືີ່ ອເພີີ່ ມຂຶນ້ສະເລີ່ ຍ 172% ຕໍີ່ ປີ. ສະຖາບນັການເງນິ ມຜີະລດິຕະພນັໃໝີ່ ມາຮບັໃຊ ້
ສງັຄມົຢີ່ າງຫ ວງຫ າຍເຊັີ່ ນ: ການຊໍາລະຄີ່ າບໍລກິານສາທາລະນ ປະໂພກ, ພາສ,ີ ອາກອນຕີ່ າງໆຜີ່ ານລະບບົ Application ຂອງ
ທະນາຄານ, ການຊໍາລະຄີ່ າສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານຕີ່ າງໆຜີ່ ານໂທລະສບັມຖື,ື ການຝາກເງນິໃນຮ ບແບບຕີ່ າງໆແລະການໃຫບໍ້ລກິານ
ເງນິກ ທ້ີີ່ ຫ າກຫ າຍຮ ບແບບຫ າຍທາງເລອືກແກີ່ ລ ກຄາ້ ຊຶີ່ ງສາ້ງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫແ້ກີ່ ສງັຄມົໃນຍຸກການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິໃໝີ່ ເປັນຢີ່ າງດ.ີ 

 
# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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