“ສິ
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜໃຫບໍລກ
ິ ານທາງການເງິນ”
ປດຈບັນນີ້ ການໃຫບໍລິການທາງການເງິ
ທາງການເງິນມີການພັດທະນາໃຫກາວໜາ
ທະນາ
ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຜະລິ
ຜະລິດຕະພັນຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜບໍລິໂພກ ຫຼື
ຜຊົມໃຊບາງຄົນ ອາດຈະຍັງມີຄວາມຮຄວາມເຂົ້າໃຈບໍພຽງພໍຕໍກັບບໍລິການທາງການເງິນເຫຼົານັ້ນ, ສະນັ້ນ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ
ໃນນາມຜຄມຄອງມະຫາພາກ ໄດເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສາຄັ
ຄວາມສາ ນໃນການຄມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜຊົ
ຂອງຜຊົມໃຊ
ໃຊການບໍລິການທາງການເງິນ
(ຜຊົມໃຊ) ຈຶ່ງເປນເຈົ້າການນາສະເໜີຕໍ ລັດຖະບານໃນການອອກດາລັດວາດວຍການປກປອງຜຊົ
ວາດວຍ ການປກປອງຜຊົມໃຊການບໍລິການທາງເງິນ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫການບໍລິການທາງການເງິນມີຄນນະພາບ,
ນນະພາບ ຖືກຕອງ, ໂປງໃສ ແລະ ເປນທາ ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງ
ໃນຂອງດາລັດດັງກາວ ນອກຈາກຈະ
ການົດຂອບເຂດການປກປອງຕໍຜຊົມໃຊວາຈະໄດຮັບການປກປອງແບບໃດ,
ການປກປອງ
ມີສິດ ແລະ ພັນທະຄືແນວໃດ
ນວໃດແລວນັ້ນ ຍັງໄດການົດເຖິງ
ສິ່ງທີ່ຜ ໃຫບໍລິການທາງການເງິນ (ຜໃຫບໍ
ຜໃຫບໍລິການ)
ານ ຄວນເຮັດໃນການໃຫບໍລິການທາງການເງິນແກຜຊົມໃຊ
ໃຊ. ດັ ງນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມ
ສະບັບນີ ້ ຜຂຽນຈະມານາສະເໜີ
ເໜີ ໃຫທານຜອານໄດຮັ ບຊາບ ເຖິ ງ ສິ ດ ແລະ ພັ ນທະພື ້ນຖານທີ ່ຜ ໃຫບໍ ລິ ການທາງ
ານທາງການເງິນຕອງໄດ
ເອົາໃຈໃສໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເຂັ້ມງວດ ດັງລມນີ:້
ໂດຍອີງຕາມ ມາດຕາ 20 ຂອງດາລັດວາດວຍການປກປອງຜໃຊການບໍລິການທາງດານການເງິນ ໄດການົດ ສິດ ແລະ ພັນທະ
ຂອງຜໃຫບໍລິການ ປະກອບມີ:
1. ໃຫບໍລິການທາງດານການເງິນ ຕາມຂອບເຂດທີໄ່ ດຮັບອະນຍາດ: ໝາຍວາ ຜໃຫບໍລິການ ຕອງເຄື່ອນໄຫວໃຫສອດຄອງ
ກັບໃບອະນຍາດດາເນີນທລະກິດຕາມປະເພດທລະກິດທີ່ໄດຮັບອະນຍາດ ແລະ ສະແດງໃບອະນຍາດດັງກາວ ໃນບອນໃຫບໍລິການ ຫຼື
ສານັກງານຂອງຕົນ ໃນບອນທີ
ອນທີ່ຜ ຊົມໃຊສາມາດເຫັນໄດງາຍ
ໄດ
ແລະ ຊັດເຈນເພື່ອເປນໜຶ່ງຊອງທາງໃນການຕັ
ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລກຄາ
ໃຈຂອງລກຄາກອນ
ເຂົ້າໃຊບໍລິການ;
2. ການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັນ
້ ຕອນທີເ່ ໝາະສົມ ເພືອ
່ ບໍລຫ
ິ ານຄວາມສຽງທີຈ
່ ະສາງຄວາມເສຍຫ
ະສາງຄວາມເສຍຫາຍຕໍຜຊົມໃຊ ຈາກ
ການໃຫບໍລກ
ິ ານຂອງຕົນ: ຜໃຫບໍລິການ ຈາເປນຕອງມີ
ຈາເປນ
ລະບຽບ, ກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການບໍລິຫານຄວາມສ
ານຄວາມສຽງລະອຽດ
ໃນການການົດ, ວັດແທກ, ປະເມີນ, ຕິດຕາມ,, ລາຍງານ ແລະ ຄວບຄມ ຫຼື ຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງຢາງທັນເວລາ ເປນຕົ້ນ ຄວາມສຽງ
ດານລາຄາ, ດານຕະຫຼາດ, ດານການດາເນີ
ການດາເນີນງານ ແລະ ການຈາໜາຍຜະລິດຕະພັນ;
3. ປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງການໃຫບໍລກ
ິ ານທາງການເງິນ ສາລັບຜຊົມໃຊທີເ່ ປນກມເປາໝາຍ
ປນກມເປາໝາຍ: ຜໃຫບໍລິການ ຈາເປນມີ
ລະບຽບພາຍໃນທີ່ເປນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການການົ
ໃນການ
ດຄວາມເໝາະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຫແທດເໝ
ໃຫແທດເໝາະກັບຜຊົມໃຊແຕລະເປາ
ໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊົມໃຊຜະລິດຕະພັນ;
4. ໂຄສະນາ ຫຼື ເປດເຜີຍຂໍມນ ກຽວກັບການໃຫບໍລກ
ິ ານທາງການເງິນຢາງຄົບຖວນ,
ຖວນ ຖືກຕອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເພືອ
່ ໃຫຜ
ຊົມໃຊຮັບຮ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈ ກອນຕັດສິນໃຈໃຊບໍລກ
ິ ານ:
ານ ຜໃຫບໍລິການ ຈະໄດເປດເຜີຍຂໍມນກຽວກັ
ນກຽວກັບການບໍລິການທາງດານການເງິນ
ຂອງຕົນ ໃນຮບແບບຂອງສື່ສິ່ງພິມ ແລະ/ຫຼ
ຫຼື ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີຜ
່ ຊົມໃຊສາມາດເຂົ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດງາຍ ເຊັນ
ນ: ຄາທານຽມ, ຄາບໍລິການ,
ອັດຕາດອກເບຍ, ຜົນຕອບແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການົດເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ແຜນການຊາລະ, ຜົນກະທົບຕາງໆ ທີ່ເກີດຈາກການ
ປຽນແປງ ອັດຕາດອກເບຍ, ອັດຕາແລກປຽນ ຫຼື ປດໄຈອື່ນທີ່ເຮັດໃຫລາຄາ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ຂອງການບໍລິການທາງການເງິນມີ
ການປຽນແປງ ພອມທັງແຈງເຖິງເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາ ໃນກໍລະນີທີ່ຜຊົມໃຊຂໍຍົກເລິກສັນຍາ ຫຼື ບໍສາມາດປະຕິບັດພັນທະຕໍສັນຍາໂດຍ
ພາສາທີ່ໃຊນັ້ນ ຄວນເປນພາສາລາວເປນຕົ
ເປນຕົ້ນຕໍ ແລະ ນາໃຊຄາສັບ ແລະ ສານວນທີ່ເຂົ້າໃຈງາຍ,
ໃຈງາຍ ຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຕົວອັກສອນ
ສາມາດອານໄດຢາງຈະແຈງຊັດເຈນ ແລະ ຄວນການົ
ຄວນ
ດຢບອນທີ່ເຫັນໄດງາຍ;

5. ບໍລກ
ິ ານແກຜຊົມໃຊ ຢາງຖືກຕອງ, ໂປງໃສ ແລະ ເປນທາ: ໃຫບໍລິການໂດຍບໍມີການຈາແນກສັນຊາດ, ຊົນເຜົາ, ເພດ
ແລະ ສາດສະໜາ, ມີການອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ພອມທັງສະເໜີທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫຜຊົມໃຊຄາດຄະເນ
ເຖິງຜົນໄດ ແລະ ຜົນເສຍ ກອນຈະເລືອກໃຊການບໍລິການທາງດານການເງິນໃດໜຶ່ງ. ບໍລິການໃຫຖືກຕອງ ແລະ ສອດຄອງ ຕາມຂໍມນ
ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປດເຜີຍ ຫຼື ໂຄສະນາ ໂດຍຜໃຫບໍລິການແມນບໍສາມາດເກັບຄາທານຽມ ຫຼື ຄາບໍລິການໃດທີ່ບໍໄດເປດເຜີຍ ແລະ ບໍ
ເຊື່ອງອາຂໍມນທີ່ເປນປະໂຫຍດ ແລະ ຈະສາງຜົນເສຍແກຜຊົມໃຊເຫຼົານີ້ເປນຕົ້ນ;
6. ສາງກົນໄກພາຍໃນ ເພືອ
່ ຮັບ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີຂອງຜຊົມໃຊ ພອມທັງໃຫການຮວມມືໃນວຽກງານດັງກາວ: ຜໃຫ
ບໍລິການຈາເປນສາງກົນໄກພາຍໃນ ເພື່ອຮັບຄາສະເໜີຂອງຜຊົມໃຊ ຕໍການໃຫບໍລິການຂອງຕົນ ເປນຕົ້ນ: ຄາເຫັນ, ຂໍຜິດພາດ ຫຼື
ຄວາມບໍເຂົ້າໃຈຕາງໆ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງໜວຍງານ ຫຼື ພະນັກງານເພື່ອຮັບ, ຄົ້ນຄວາ ແລະ ແກໄຂຄາສະເໜີ ທັງໃຫການຮວມມືກັບ
ພາກສວນ ຫຼື ອົງການທີ່ກຽວຂອງ;
7. ເກັບກາຂໍມນກຽວກັບຜຊົມໃຊໄວເປນຄວາມລັບ ອັນໄດແກ: ຂໍມນສວນຕົວ, ຂໍມນດານການເງິນ, ລະຫັດຜານຕາງໆ
ເຊັນ: ລະຫັດບັດເອທີເອັມ, ລະຫັດອີແບັງຄິງ, ລະຫັດໂມບາຍແບັງຄິງ ຊຶ່ງຜໃຫບໍລິການຈາຕອງຮັກສາຂໍມນດັງກາວ ບໍໃຫມີການຮົວໄຫຼ
ຫຼື ເປດເຜີຍໃຫບກຄົນອື່ນໂດຍບໍໄດຮັບອະນຍາດ ຫຼື ອົງການທີ່ບໍມີສິດມາກຽວຂອງ;
8. ລາຍງານກຽວກັບວຽກງານການປກປອງຜຊົມໃຊ ໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຢາງເປນປກກະຕິ. ໃນກໍລະນີມີບັນຫາ
ທີ່ອາດສົງຜົນກະທົບຕໍຜຊົມໃຊໃນວົງກວາງ ຕອງລາຍງານໃຫທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຢາງຮີບດວນ;
9. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ທັງໝົດທີ່ໄດນາສະເໜີໄປນັ້ນ ແມນສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານທີ່ຜໃຫບໍລິການທາງການເງິນ ຄວນຄານຶງເຖິງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການບໍລິການທາງດານເງິນມີຄນນະພາບ ແລະ ຍຕິທາ ຊຶ່ງຈະເຮັດໄດຄືແນວນັ້ນ ມັນຮຽກຮອງໃຫຜບໍລິການ
ຕອງໃຫບໍລິການດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ ແລະ ຜໃຊບໍລິການເອງ ກໍຄວນໃຊບໍລິການດວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສງ
ເຊັນກັນ ເພື່ອຊວຍກັນຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
# ບົດຄວາມໂດຍ: ນ. ຄາເບົາ້ ສວໍລະວົງ, ກົມນິຕກ
ິ າ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ

ໃຊເງິນກີບທົວທັງຊາດສາງບົດບາດຄາເງິນກີບລາວ

