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ທານ ສລິສັກ ທານວົງ ຫົວໜາກົມຄມຄອງລະບົບການຊາລະ (ຄລຊ) ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດໃຫຮວາ: ກົມ
ຄລຊ ເປນເສນາທິການໃຫຄະນະຜວາການ ທຫລ ກຽວກັບການການົດນະໂຍບາຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊາລະ,
ເຄື່ອງມືການຊາລະ ເພື່ອເອື້ອອານວຍໃຫແກການ
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ
ພາບທາງດານການເງິນ ແລະ ມີ
ໜາທີ່ຕົ້ນຕໍໃນການຄົ້ນຄວາ, ສາງ, ປບປງບັນດານະໂຍບາຍ,
ດາ
ແຜນຍດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆທີ
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຊາ
ລະໃຫແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄອງກັບສາກົນໃນແຕລະໄລຍະ;
ໃນ
ຄມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການ
ການຊາລະ, ຜເຂົ້າຮວມໃນລະບົບ
ການຊາລະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຫຼັກການ,
ການ ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆໃຫສອດຄອງຕາມລະ
ຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ
ລາວ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ ແລະ ໃຫຄວາມຮແກສັງຄົມກຽວກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນຍດທະສາດ ແລະ ການເຄື່ອນ
ນໄຫວວຽກງານທີ່ຕິດພັນ
ກັບລະບົບການຊາລະໂດຍຜານພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ແລະ ຮບການຕາງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ປະສານກັບບັນດາກົມ/ທຽບເທົາຂອງ
ທຫລ, ທະນາຄານທລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກ,
ຈ
ການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສວນທີກ
່ ຽວຂອງທັ
ຂອງທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ຕາງປະເທດ ເພື່ອຍົກສງຄນນະພາບວຽກງານການຄມຄອງລະບົ
ສງຄນນະພາບວຽກງານການ
ບການຊາລະຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາແກ
າລະນາແກໄຂຂໍຄັດແຍງ ແລະ
ບັນຫາຕາງໆລະຫວາງຜເຂົ້າຮວມໃນລະບົບການຊາລະ.
ການ

ທານ ສລິສັກ ທານວົງ ຫົວໜາກົມຄລຊ ແຈງໃຫຮວາ: ປະຈບັນ, ລະບົບການຊາລະຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດວຍພືນ
້ ຖານ
ໂຄງລາງ (Financial Market Infrastructure: FMI) ມີ 2 ລະບົບຫຼັກຊຶ່ງມາຮອດປະຈບັນ, ມີຜໃຫບໍລິການຊາລະມີທັງໝົດ 47
ແຫງ ໃນນີທ
້ ະນາຄານທລະກິດຈານວນ 42 ແຫງ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍແມນທະນາຄານ 1 ແຫງ ແລະ ນິຕິບກຄົນ 4 ແຫງ ປະກອບມີ
ຜໃຫບໍລິການແຊັກ 38 ແຫງ; ຜໃຫບໍລິການບັດລວມທັງໝົດ 25 ແຫງ (ບັດ ATM ພາຍໃນ 1.622.379 ບັດ, ບັດ VISA ເດບິດ
64.109 ບັດ, ບັດ VISA ເຄຣດິດ 9.173 ບັດ); ຜໃຫບໍລິການຊາລະຜານແອັບພຣິເຄຊັນໂທລະສັບມືຖື 14 ແຫງ; ຜໃຫບໍລິການຜານ
ລະບົບການຊາລະຂາມແດນ ໂດຍໃຊເຕັກໂນໂລຊີບລັອກເຊນ 1 ແຫງ; ຜໃຫບໍລິການເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ 5 ແຫງ; ຜໃຫບໍລິການໂອນ
ເງິນຜານລະບົບ SWIFT (29 ທະນາຄານ); ຜໃຫບໍລິການໂອນເງິນດວນຜານ MoneyGram ແລະ Western Union 16 ແຫງ; ຜ
ໃຫບໍລິການຮັບໃຊງົບປະມານແຫງລັດມີທັງໝົດ 5 ແຫງ, ໃນນີ້ຮັບໃຊການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານປະເພດອາກອນ, ພາສີທີ່ດິນ, ຄາ
ທານຽມທາງ ແລະ ອື່ນໆ 5 ແຫງ; ຮັບໃຊການຄມຄອງລາຍຈາຍ ແລະ ການເບີກຈາຍງົບປະມານ 4 ແຫງ. ລະບົບການຊາລະທັນສະໄໝ
ເຮັດໃຫລັດຖະບານ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງເຫັນໄດຈະແຈງກວາໄລຍະຜານມາ.
ສະພາບການຄມຄອງຜານມາແມນມີບັນດານິຕິກາ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດພັນທີ່ມີລັກສະນະ
ຄົບຖວນສົມຄວນ ສາມາດຍາດໄດຜົນສາເລັດດວຍບາດກາວທີ່ໜັກແໜນ ທັນສະໄໝກໍຍອນໄດຮັບການຊີ້ນາ-ນາພາຢາງໃກຊິດຈາກ
ຂັ້ນເທິງ ເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກົມ ຄລຊ ມີຄວາມຄອງຕົວຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ, ມີການແບງຄວາມຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບ
ບັນດາກົມພາຍໃນ ທຫລ ກຽວກັບການຄມຄອງວຽກງານການຊາລະ, ມີການຄົ້ນຄວາ ແລະ ອອກນິຕກ
ິ າລມກົດໝາຍທີກ
່ ຽວຂອງ ເພື່ອ
ເປນບອນອີງໃນການຄມຄອງຜມີິສວນຮວມໃນລະບົບການຊາລະ (ຜຄວບຄມລະບົບ, ຜໃຫບໍລິການຊາລະ ແລະ ຜໃຊບໍລິການ) ເຮັດ
ໃຫການບໍລກ
ິ ານຊາລະແກສັງຄົມມີຄວາມກາວໜາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ນອກນັ້ນ ຂອດການປະສານສົມທົບກັບພາກສວນພາຍນອກທີກ
່ ຽວ
ຂອງດານວຽກງານການຊາລະທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພອມດຽວກັນ ກໍມີຂໍຈາກັດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຈານວນໜຶ່ງທີ່ຈະໄດຮັບການ
ແກໄຂໃນຕໍໜາ.
ທານຫົວໜາກົມ ຄລຊ ໄດຢນຢນທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄມຄອງລະບົບການຊາລະໃນຕໍໜາ ແນໃສການຫັນໄປສ
Digital Economy ເທື່ອລະກາວດວຍການສາງຍດທະສາດແຫງຊາດວາດວຍລະບົບການຊາລະ ເພື່ອເປນບອນອີງໃຫແກການ
ພັດທະນາລະບົບການຊາລະໃຫລວມສນໂດຍການມີສວນຮວມຂອງບັນດາກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ ເຮັດໃຫການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄມ
ຄອງລາຍຈາຍງົບປະມານຫັນໄປສການຊາລະດິຈຕ
ີ ອລມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຈົນກາວໄປເຖິງລົບລາງການຮົວໄຫຼຂອງການເກັບ
ລາຍຮັບງົບປະມານ; ສະໜັບສະໜນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະ
ໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີທາງເລືອກໃນການຊາລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຂາມແດນ;
ຊຸກຍການຄາແບບເອເລັກໂຕນິກ (E-Commerce) ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂາມແດນພອມທັງສົງເສີມທລະກິດ SME. ສົງເສີມການ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນຜານເຕັກໂນໂລຊີທາງການເງິນ (FinTech). ມີລະບົບຖານຂໍມນທີ່ສາມາດນາໃຊຮວມກັນລະຫວາງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ; ມີກົນໄກການປະສານງານກັນລະຫວາງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນເຮັດໃຫລະບົບນິເວດການຊາລະດິຈິຕອລ
ມີຄວາມສົມບນ.
ທາງດານພື້ນຖານໂຄງລາງທາງດານເຕັກໂນໂລຊີຮັບປະກັນມີລະບົບການຊາລະທີ່ຄົບຖວນ, ໄດມາດຕະຖານ, ສາມາດເຊື່ອມ
ໃຊຮວມກັນ ເປນຕົ້ນພັດທະນາລະບົບການຊາລະແຫງຊາດໃຫລວມສນເພື່ອຮອງຮັບທກທລະກາທີ່ຮັບປະກັນທາງດານເວລາ ແລະ
ປະລິມານສາມາດເຊື່ອມໃຊຮວມກັນໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (Interoperable); ຊຸກຍໃຫ LAPNet ກາຍເປນພື້ນຖານໂຄງ
ລາງລະບົບການຊາລະທລະກາຍອຍຂອງປະເທດ; ຊຸກຍສົງເສີມການນາໃຊນະວັດຕະກາ, ຄົ້ນຄວາອອກອະນຍາດໃຫມີຜໃຫບໍລິການຊາ
ລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນຜໃຊບໍລິການຊາລະ (End User) ໃຫມີທາງເລືອກໃນການໃຊບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ທາງດານການຄມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາແມນຮັບປະກັນໃຫມີຜຄມຄອງທີ່ມີຄວາມຊຽວຊານ, ມີນິຕິກາເປນລະບົບ-ຄົບ
ຊຸດເປນຕົ້ນສາງຄວາມສາມາດໃຫແກບກຄະລາກອນທີເ່ ຮັດໜາທີ່ໃນການຄມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາລະບົບການຊາລະ ແລະ ຜໃຫ
ບໍລິການຊາລະ; ຄົ້ນຄວາສາງກອບການຄມຄອງ (Supervisory Framework) ທີ່ສອດຄອງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນລວມທັງບັນດາ
ລະບຽບການ, ບົດແນະນາ ແລະ ຄມືໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາຜຄວບຄມລະບົບການຊາລະທີ່ສາຄັນ, ຜຄວບຄມລະບົບການຊາລະຍອຍ
ແລະ ຜໃຫບໍລິການຊາລະທີ່ໄດຮັບອະນຍາດຈາກ ທຫລ ແລະ ດານກົນໄກຕານ, ປອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍທໍກຽວກັບ
ລະບົບການຊາລະແມນຕິດຕາມການໂຄສະນາ, ລັກລອບໃຫບໍລິການຊາລະແບບບໍຖືກກົດໝາຍ, ລວມທັງການແອບອາງຊື່ທະນາຄານ
ທລະກິດໃນການເຮັດທລະກາທີ່ບໍໄດຮັບອະນຍາດ ເຊັນ: ຊື-້ ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ; ເອົາໃຈໃສຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ (Cyber
Security) ແລະ ສະກັດກັ້ນຜໃຫບໍລິການຊາລະທີ່ບໍໄດຮັບອະນຍາດເຊັນ: ການໂອນເງິນຂາມແດນແບບຜິດກົດໝາຍ.

ໃນປະຈບັນ; ການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ຂະແໜງທະນາຄານກໍຕອງປບຕົວໃຫເຂົ້າກັບການໃຊຊີວິດແບບໃໝ
(New Normal). ສະນັ້ນ, ການຊາລະທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ການຊາລະແບບດິຈີຕອລ ເປນຫົວໃຈສາຄັນໃນການປບຕົວ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜນແຜນການສາງເສດຖະກິດດິຈີຕອລຂອງລັດຖະບານ. ດັງນັ້ນ, ເພື່ອບັນລບັນດາທິດທາງນະໂຍບາຍໃນການຄມຄອງລະບົບ
ການຊາລະທີ່ກາວມານັ້ນ; ທານຫົວໜາກົມ ຄລຊ ສະເໜີໃຫຜຄມຄອງເລັງທວງການກໍສາງ ແລະ ປະກອບພະນັກງານໃຫຄົບຖວນພຽງພໍ
ກັບຄວາມຕອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ເພື່ອປະຕິບັດໜາທີ່ໃນການຄມຄອງຕິດຕາມ, ລົງກວດກາຕົວຈິງໃນການຄມຄອງລະບົບການ
ຊາລະໃຫນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ. ສາລັບຜຄວບຄມລະບົບ ແລະ ຜໃຫບໍລິການຊາລະ ໂດຍສະເພາະ LAPNet ແລະ ບັນດາທະນາຄານທລະ
ກິດສະເໜີໃຫຄົ້ນຄວາພັດທະນາການນາໃຊລະບົບຮວມກັນ ເພື່ອປະຢດຕົ້ນທຶນໃນການສາງພືນ
້ ຖານໂຄງລາງ ແລະ ຫັນມາແຂງຂັນກັນ
ໃຫບໍລິການແທນຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງສັງຄົມກໍຄືການຊາລະຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ການຄາເອເລັກໂຕຣນິກ, ທລະກິດ
SME.
ສາລັບພາກລັດສະເໜີຮວມກັນປກສາຫາລືເພື່ອການົດພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງຕໍວຽກງານລະບົບການຊາລະໃຫຈະແຈງວາ
ພາກສວນໃດຮັບຜິດຊອບຫຍັງໃນຂອບເຂດໃດ. ພອມທັງຈະຕອງໄດສາງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ແລກປຽນຂໍມນຂາວສານກັນ
ຢາງເປນປກກະຕິ.
#ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກາວໄກ ພອມກັນນາໃຊເງິນກີບ

