ບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ “ຜວາການ ແລະ ກົງຈັກບໍລຫ
ິ ານ ຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ”
ສະບາຍດີ ທານຜອານທີ່ຮັກແພງ !!! ດັງທີ່ບັນດາທານອາດຈະຮັບຮນາກັນແລວວາ ທະນາຄານ ແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)
ແມນ ເປນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ເປນຕົວແທນ ຫຼື ເປນເສນາທິການໃຫແກລັດຖະບານ ໃນການຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານເງິນຕາ
ຕາ, ຄມ
ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບການຊາລະພາຍໃນປະເທດໃຫມີສະຖຽນລະພາບ
ະຖ
ແລະ ໝັ້ນຄົງໂດຍ
ໂດຍທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ແມນ ໄດມີກົງຈັກຂັ້ນຕາງໆຢາງຄົບຊຸດເພື່ອເຂົ້າມາປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານຂອງຕົ
ຽກງານຂອງ ນຊຶ່ງໃນນັນ
້ ແມນປະກອບມີ
ປະກອບມີກົງຈັກຂັ້ນຜວາການ ແລະ
ກົງຈັກບໍລິຫານ ທີເຂົ
ເ່ ຂົ້າມາຄມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດດານຕາງໆ.
ໂດຍອີງຕາມກົ
ກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປບປງ) ສະບັບເລກທີ 47
47/ສພຊ ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ
2018 ໄດການົດກຽວກັບ ຜວາການ ແລະ ກົງຈັກບໍລິຫານໄວໃນພາກທີ III ໝວດທີ 3 ແລະ ໝວດທີ 4 ຊຶ່ງໃນບົດນີ້ແມນຈະໄດ
ສັງລວມບາງຈດທີຈ
່ າເປນກຽວກັບສອງກົງຈັກດັງກາວ ມາໃຫທານຜອານໄດຮັບຊາບ.
ຜວາການ:

ເປນສະມາຊິ
ສະມາຊິກລັດຖະບານຊຶ
ຖະບານ ່ງຖືກແຕງຕັ້ງ

ແລະ

ປດຕາແໜງໂດຍປະທານປະເທດຕາມການສະເໜີຂອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພາຍຫຼັງທີສະພາແຫງຊາດຮັ
ສ
່ ະພາແຫງຊາດຮັບຮອງເປນຜຊີ
ຮອງ
້ນາວຽກງານ ແລະ ນາພາບໍລິຫານວຽກງານຮອບດານພາຍໃນທະນາຄານ
ແຫງ ສປປ ລາວ ທັງເປນຜຕາງໜາໃຫແກທະນາຄານແຫງ
ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ເປນຜ
ຮັບຜິດຊອບຕໍສະພາບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະບານ ກຽວກັບວຽກງານເງິນຕາ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ນາໃຊເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່
ເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນແຕລະໄລຍະ,
ໃນແຕລະໄລຍະ ອະນມັດຈານວນທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຼຽນທີ່ຈະພິມຈາໜາຍ ຖອນ ແລະ ທາລາຍໃນ
ແຕລະປ, ອອກຫຼື ປບປງ ແລະ ຍົກເລິກນິຕິກາຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ, ອອກ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດການເງິນ, ການ
ທະນາຄານ, ການບໍລິການຊາລະ ແລະ ເງິນຕາຕາງປະເທດ ຫຼື ໂຈະຊົວຄາວການດາເນີນທລະກິດດັງກາວເມື່ອເຫັນວາມີການເຄື່ອນໄຫວ
ຫຼື ການດາເນີນງານທີ່ຂດ
ັ ຕໍກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ໝາຍ
ສປປ ລາວ.
ນອກຈາກ ຜວາການ ແລວຍັ
ຍັງປະກອບມີ ຮອງຜວາການ ອີກຈານວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາຊວຍຜວາການ ໃນການຊີ້ນາ ແລະ ນາພາ
ລົງເລິກວຽກງານແຕລະດານ ທັງເປນຜຮັກສາການ ຫຼື ປະຕິບັດໜາທີ່ແທນ ໃນກໍລະນີທີ່ຜວາການ ຕິດຂັດ ແລະ ບໍສາມາດປະຈາການໄດ
ຊຶ່ງຮອງຜວາການ ແມນ ຖືກແຕງຕັ້ງ ແລະ ປດຕາແໜງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີຂອງຜວາການ
າການ.
ກົງຈັກບໍລຫ
ິ ານ: ແມນ ກົງຈັກການຈັ
ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຢຂັ້ນສນກາງ ແມນປະກອບມີ ກົມ ແລະ
ທຽບເທົາກົມ (13 ກົມ ແລະ ທຽບເທົາກົມ 07) ທີເ່ ປນເສນາທິການໃຫແກຄະນະຜວາການ ໃນ
ໃນການຄມຄອງບໍລິຫານ ແລະ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດານຕາງໆ. ສວນໃນ
ໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນແມນປະກອບມີ ສາຂາ ທຫລ ປະຈາພາກ (ປະຈ
ປະຈບັນມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາ
ທຫລ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອດົມໄຊ ແລະ ພາກໃຕແຂວງຈາປາສັກ) ທີເ່ ຮັດ
ໜາທີເ່ ປນເສນາທິການໃຫແກຄະນະຜວາການໃນການຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານເງິ
ໃນການຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານເງິນຕາ,
ຕາ

ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂ
ໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

ເຊັນ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອແຂວງຊຽງຂວາງ ແມນ ຄມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊສົມບນ, ສາຂາ ທຫລ
ພາກເໜືອແຂວງອດົມໄຊ ຄມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງອດົ
ຄມຄອງໃນຂອບເຂດແຂວງ ມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນາທາ ແລະ ບໍແກວນອກຈາກເປນເສນາທິ
ນອກຈາກເປນເສນາທິການໃຫແກ
ຄະນະຜວາການແລວ ສາຂາ ທຫລ ປະຈາພາກ ຍັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປນທີ່ປກສາທາງດານການເງິນ-ເງິ
ເງິນຕາ
ຕາ, ສິນເຊື່ອ ໃຫແກຄະນະ

ພັກ ແລະ ອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ຢໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເກັບກາຂໍມນເສດຖະກິດເງິນຕາ, ຄມຄອງສາຂາທະນາຄານ
ທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢໃນທອງຖິ່ນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
ນອກຈາກກົງຈັກຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນແລວ ກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ສະບັບທີ່ກາວມາຂາງເທິງ
ຍັງການົດໃຫສາມາດມີຫອງການຜຕາງໜາທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຢຕາງປະເທດ ເພື່ອຮອງຮັບທາອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກ
ງານທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວໃນອານາຄົດຊຶ່ງພະນັກງານຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແມນ ມີຖານະເປນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ,

ການປະຕິບັດສິດໜາທີ່

ແລະ

ພັນທະຕາງໆ

ຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍວາດວຍພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ, ກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ.
ທັງໝົດທີໄ່ ດນາສະເໜີໄປນັ້ນ ກໍແມນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຂົ້າມາເປນເສນາທິການໃຫ
ແກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວໃນການຄມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາງໆ ຫວັງຢາງຍິງວາ ເນື້ອໃນທີ່ຜ
ຂຽນນາສະເໜີໄປນັ້ນຄົງຈະເປນປະໂຫຍດແກບັນດາທານ ໃນການສຶກສາຮຽນຮກຽວກັບທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໃຫຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
#ບົດຄວາມໂດຍ: ນ. ຄາເບົາ້ ສວໍລະວົງ, ກົມນິຕກ
ິ າ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ

ໃຊເງິນກີບທົວທັງຊາດສາງບົດບາດຄາເງິນກີບລາວ

