ພິທເີ ຊັນສັນຍາ
ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊໍາລະພາສີທີີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ
ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
ມະຫາຊົນ
ແລະ ເຊັນສັນຍາການເປັນຕົວແທນໃຫ້ບໍລກ
ິ ານຮັບຊໍາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນຜ່ານ 06 ທະນາຄານຕົວແທນ
ທີີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 17/12/2018

ໃນວັນ ຈັນ ວັນ ທີ 17 ທັນວາ 2018, ໄດ້ ມ ີພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ເປີດ ນ າໃຊ້ລະບົບ ຊ າລະພາສີ ທີີ່ ດິ ນຜ່າ ນລະບົບ ທະນາຄານ
ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຢູ່ທີີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ຕາງໜ້າລົງນາມສັນຍາໃນຄັັ້ງນີັ້ໂດຍ ທ່ານ ປອ ພທະນເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທ່ານ ພຂົງ ຈັນທະຈັກ
ຜ້ອານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ກຽດເຂົັ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນາ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານແຫູ່ງ ສປປ
ລາວ, ຄະນະກົມຂອງສະພາແຫູ່ງຊາດ, ຄະນະກົມຂອງຫ້ອງວ່າການສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ອ້ອມຂ້າງ
ກະຊວງການເງິນ, ພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈານະຄອນຫລວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈາ 9 ຕົວເມືອງ,
ຄະນະອານວຍການ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະສນ ແລະ ສາຂາ ຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານຂອງ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ທຄຕລ, ນາຍບ້ານຈານວນໜີ່ງ ແລະ ພ້ອມທັງສືີ່ມວນຊົນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຢູ່າງພ້ອມພຽງ.

ຮູບພາບ: ພິທີລົງນາມສັນຍາ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບ ຮັບຊໍາລະພາສີທີີ່ດິນ ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທຄຕລ

ທຄຕລ ເລີີ່ມຕົັ້ນການຮ່ວມມືກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນຄັັ້ງທາອິດແມູ່ນການຮັບຊາລະຄ່າທານຽມທາງຜ່ານ ທຄຕລ ໃນທ້າຍປີ 2017
ເຊິີ່ງໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດສງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເຊືີ່ອຖືຈາກສັງຄົມຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ສືບເນືີ່ອງຈາກໂຄງການດັີ່ງກ່າວພາກລັດ
ຈ ີ່ງເລັງເຫັນໄດ້ວ່າ ການເກັບລາຍຮັບ ເຂົັ້າງົບປະມານແຫູ່ງລັດຜ່ານທະນາຄານນີັ້ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຕີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກລັດ ເຊິີ່ງ
ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫູ່ງລັດໃຫ້ທັນເວລາ, ຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບຄືນໄດ້.
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ພາຍຫຼັງທີີ່ກະຊວງການເງິນອອກຂັ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1630/ກງ ລົງວັນທີ 31 ພດສະພາ 2018 ທີີ່ ມອບໃຫ້ ທຄຕລ ເປັນເຈົັ້າ
ການໃນການພັດທະນາລະບົບຮັບຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ ກະຊວງການ
ເງິນ ແລະ ທຄຕລ ກີ່ໄດ້ສຸມໃສູ່ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານ ເປັນຕົັ້ນແມູ່ນ ການພັດທະນາລະບົບ, ການອອກຄາແນະນາ ແລະ ນິຕິ
ກາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບພະນັກ ງານບລິການ ໂດຍການຈັດຝກ
ອົບຮົມການນາໃຊ້ລະບົບໃຫ້ກັບພະນັ ກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ທຄຕລ ໃນທົີ່ວປະເທດ, ເຊິີ່ງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໄດ້ມີການທົດລອງນາໃຊ້
ລະບົບດັີ່ງກ່າວໃນເດືອນ ພະຈິກ 2018 ທີີ່ຜ່ານມານີັ້ ຢູ່ທີີ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທີີ່ ທຄຕລ, ຮອດປະຈຸບັນ ການພັດທະນາລະບົບຮັບຊາລະ
ຄ່າພາສີທີີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແມູ່ນໄດ້ສາເລັດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີີ່ຈະໃຫ້ບລິການລກຄ້າ.
ຈາກໝາກຜົ ນ ຂອງການຮ່ ວ ມມື - ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ນ ທີ ີ່ ດ ີ ໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ ກົ ມ ສ່ ວ ຍສາອາກອນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້ າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຈີ່ງຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນການົດການເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບລິການຮັບຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ ຜ່ານ
ລະບົບທະນາຄານ ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ພ້ອມດ້ວຍຕົວ
ແທນຮັ ບ ຊ າລະຄ່ າ ພາສີ ທ ີ ີ່ ດ ິ ນ ທັ ງ 06 ທະນາຄານ ປະກອບມີ : ທະນາຄານພັ ດ ທະນາລາວ, ທະນາຄານສົ ີ່ ງ ເສີ ມ ກະສິ ກ າ, ທະນາຄານ
ລາວຫວຽດ, ທະນາຄານລາວຈີນ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າສາກົນ (BIC) ກີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ
ເຊັນສັນຍາການເປັນຕົວແທນການໃຫ້ບລິການຮັບຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານທັງ 06 ທະນາຄານຕົວແທນ ຂັ້ນໃນມືັ້ນີັ້, ເຊິີ່ງ
ຈະໃຫ້ບ ລິກ ານຊ າລະຄ່າ ພາສີທີີ່ດິນໃຫ້ແ ກູ່ລ ກຄ້າ ຜ່າ ນລະບົບອີເລັກໂຕຣນິກ, ເຄົາ ເຕີັ້ບ ລິກ ານໃນທົີ່ວລະບົບຂອງ ທຄຕລ, ຜ່າ ນ App
BCEL ONE, ຜ່ານຕົວແທນຮັບຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ 06 ທະນາຄານ ເຊິີ່ງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ສາມາດຊາລະຄ່າພາສີທີີ່ດິນ
ຜ່ານລະບົບທະນາຄານໄດ້ ນັບແຕູ່ມືັ້ນີັ້ເປັນຕົັ້ນໄປ.

ຮູບພາບ: ບັນຍາກາດການຮ່ວມມືເຊັນສັນຍາຮັບຊໍາລະພາສີທີີ່ດິນກັບ 6 ທະນາຄານຕົວແທນ

ການຊາລະພາສີທີີ່ດິນສາມາດຊາລະໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານແອັບ BCEL One, ຜ່ານເຄົັ້າເຕີັ້ ທຄຕລ ແລະ ຜ່ານທະນາຄານຕົວ
ແທນທັງ 06 ທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານຕົວແທນຮັບຊາລະ ທົີ່ວປະເທດ. ໃນການຊາລະພາສີທີີ່ດິນຜ່ານລະບົບຂອງ ທຄຕລ ນີັ້ ພຽງແຕູ່ປະກອບ
ເອກະສານ ຄື: ໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບຢັັ້ງຢືນສິດນາໃຊ້ ພ້ອມດ້ວຍໃບບິນຮັບເງິນຊາລະປີລ່າສຸດທີີ່ທ່ານຊາລະ ເຊິີ່ງສາມາດນາໃຊ້ສະບັບສາເນົາ ຫຼື
ຕົັ້ນສະບັບກີ່ໄດ້ ເພືີ່ອປະກອບເອກະສານຊາລະພາສີທີີ່ດິນ, ຫຼັງຈາກຊາລະແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນເພືີ່ອເປັນຫຼັກຖານໃນການຊາລະໃຫ້ແກູ່ເຈົັ້າ
ຂອງໃບຕາດິນ.
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ການເຊັນສັນຍາໃນຄັັ້ງນີັ້ ຖືເປັນການຮ່ວມມືທີີ່ດີອີກຄັັ້ງ ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທຄຕລ ພ້ອມດ້ວຍ
ທະນາຄານຕົວແທນທັງ 06 ທະນາຄານ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນການເກັບຄ່າພາສີທີີ່ດິນໃນທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້
ສະດວກ ວ່ອງໄວ ທັນສະໄໝ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫູ່ງລັດ ມີປະສິດທິຜົນຍິີ່ງຂັ້ນ.
ນະໂອກາດນີັ້ ຫວັງຢູ່າງຍິງີ່ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ໃຫ້
ທົີ່ວສັງຄົມໄດ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດສງ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ຈະສືບຕີ່ພັດທະນາລະບົບການຊາ
ລະອາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊາລະສະສາງ ໃນຍຸກແຫູ່ງການບລິການທະນາຄານແບບດີ
ຈີຕ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັັ້ນໃຈ
Call center: 1555, Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la
Page 3 of 3

