
 

 

 

 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປ

ກ�ອນອ່ືນຂໍທັກທາຍສະບາຍດີປ�ໃໝ� 2020

ຄວາມສົນໃຈໃນບົດຄວາມຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ນ�າສະເໜີໃນປ�ຜ�ານມາ

ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນລະດັບໃດໜ່ຶງ ແລະ ສາມາດນ�າໄປໂອ�ລົມສົນທະນາ ຫຼື ບອກເລົ�າຕໍ�ໃຫ�ກັບບ�ກຄົນອ່ືນໆໃນສັງຄົມຮັບຊາບ

ຮຽນທ�ານຜ��ອ�ານ, ໃນຄັ້ງກ�ອນ ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ນ�າສະເໜີບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບເຄື່

ໄປແລ�ວວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດແດ� ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີບົດ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ ໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ວ�າມີຈັກໂຄງປະກອບ

ປະກອບມີຫຍັງແດ�? ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຄືແນວໃດ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ວ�າດ�ວຍໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ໄດ�ກ�ານົດໃນມາດຕາ 

ປະກອບ ຄ:ື  ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກ�າມະການ, 

ຮຽນ ທ�ານຜ��ອ�ານ! ແຕ�ລະໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແມ�ນມີອົງປະກອບ

ແມ�ນມີເນື້ອໃນທ່ີຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍຈະໄດ�ນ�າສະເໜີໄປແຕ�ລະໂຄງປະກອບໃຫ�ກັບທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ ແລະ ໃນບົດໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ຜ��ຂຽນຈະຂໍສະເໜີກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບທີໜ່ຶງໄປກ�ອນ ຄື ໂຄງປະກອບສະພາບໍລິຫານ ສ�ວນອີກສາມໂຄງ

ປະກອບ ແມ�ນຈະນ�າສະເໜີໄປແຕ�ລະບົດໃນຄັ້ງຕໍ�ໄປ

ສປປ ລາວ ກັນເລີຍ. 

ໃນມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນການຈັດຕ້ັງສ�ງສ�ດ 

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ຫຼື ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີ

ຂອງຜ��ວ�າການ. ສະພາບໍລິຫານແມ�ນມີອາຍ�ການ 

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີຈັກຄົນ ແລະ ມາຈາກພາກສ�ວນໃດແດ�

ປະກອບດ�ວຍສະມາຊິກ ແຕ� 7 ຫາ 11 ຄົນ ໃນນ້ັນປະກອບມີ

ກະຊວງການເງິນ ເປ�ນຮອງປະທານ, ຮອງຜ��ວ�າການ ເປ�ນຮອງປະທານ 

ພາກສ�ວນອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເປ�ນຕ້ົນ ແມ�ນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ 

ນົດໃຫ�ມີສະຖາບັນການສຶກສາ ເປ�ນກ�າມະການ 

ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ວິເຄາະຕໍ�ກັບບັນຫາສະພາບເສດຖະກິດໃນອານາຄົດ ເປ�ນຕ້ົນດ�ານເສດຖະເສດ

ຂະແໜງການທະນາຄານ.  

ດ�ານເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນ

ປະກອບມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຕົ້ນຕໍ ດັ�ງນ້ີ

1. ມີຄ�ນສົມບັດ, ມີຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດ

ຂະແໜງວິຊາສະເພາະອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ

2. ບໍ�ເປ�ນສະມາຊິກສະພາບລໍິຫານ ຫຼຶື ເປ�ນຜ��ບໍ

3. ຜົວ, ເມຍ, ພໍ�, ແມ�, ລ�ກ ບໍ�ແມ�ນຜ��ຖືຮ��ນລາຍໃຫຍ� ຫຼື ຜ��ມີສິດຜົນປະໂຫຍດສ�າຄັນ ໃນສະຖາບັນການເງິນໃດໜ່ຶງ

4. ບໍ�ເຄີຍເປ�ນຜ��ບໍລິຫານວິສາຫະກິດທີ່ຖືກລ້ົມລະລາຍ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປ
 

2020 ມາຍັງທ�ານຜ��ອ�ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, ພ�ອມສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີ່ໃຫ�

ຄວາມສົນໃຈໃນບົດຄວາມຕ�າງໆ ທີ່ໄດ�ນ�າສະເໜີໃນປ�ຜ�ານມາ, ເຊິ່ງກໍຫວັງວ�າບົດຄວາມເຫຼົ�ານ້ັນຄົງຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� 

ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນລະດັບໃດໜ່ຶງ ແລະ ສາມາດນ�າໄປໂອ�ລົມສົນທະນາ ຫຼື ບອກເລົ�າຕໍ�ໃຫ�ກັບບ�ກຄົນອ່ືນໆໃນສັງຄົມຮັບຊາບ

ໃນຄັ້ງກ�ອນ ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ນ�າສະເໜີບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບເຄື່

ໄປແລ�ວວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດແດ� ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີບົດ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ ໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ວ�າມີຈັກໂຄງປະກອບ

ໜ�າທີ່ຄືແນວໃດ?. ສະນັ້ນ, ເຮົາມາເຂ້ົາເນື້ອໃນຂອງຫົວຂໍ�ດັ�ງກ�າວກັນເລີຍ. 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 

ມາດຕາ 11 ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ

, ຜ��ວ�າການ ແລະ ຮອງຜ��ວ�າການ ແລະ ກົງຈັກຊ�ວຍວຽກ ແລະ ພະນັກງານ

ແຕ�ລະໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ແມ�ນມີອົງປະກອບ, ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ຊຶ່ງແຕ�ລະຢ�າງ

ໂດຍຈະໄດ�ນ�າສະເໜີໄປແຕ�ລະໂຄງປະກອບໃຫ�ກັບທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ ແລະ ໃນບົດໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ຜ��ຂຽນຈະຂໍສະເໜີກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບທີໜ່ຶງໄປກ�ອນ ຄື ໂຄງປະກອບສະພາບໍລິຫານ ສ�ວນອີກສາມໂຄງ

ປະກອບ ແມ�ນຈະນ�າສະເໜີໄປແຕ�ລະບົດໃນຄັ້ງຕໍ�ໄປ. ສະນັ້ນ, ມາເຂ້ົາເນື້ອໃນຂອງໂຄງປະກອບຂອງສະພາບໍລິຫານ

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນການຈັດຕ້ັງສ�ງສ�ດ 

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ຫຼື ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີ

ພາບໍລິຫານແມ�ນມີອາຍ�ການ 5 ປ� ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານສາມາດແຕ�ງຕັ້ງຄືນໃໝ�ໄດ�

ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານປະກອບມີຈັກຄົນ ແລະ ມາຈາກພາກສ�ວນໃດແດ�? ຕາມມາດຕາ 13 

ຄົນ ໃນນ້ັນປະກອບມີ: ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນປະທານ

ຮອງຜ��ວ�າການ ເປ�ນຮອງປະທານ (ໝາຍວ�າ ຮອງປະທານມີສອງ

ພາກສ�ວນອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ເປ�ນຕ້ົນ ແມ�ນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເປ�ນກ�າມະການ

ເປ�ນກ�າມະການ ກໍເພື່ອເປ�ນການເປ�ດໃຫ�ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າຕ�າງໆ ໄດ�ເຂ້ົາມາມີສ�ວນຮ�ວມໃນ

ຕໍ�ກັບບັນຫາສະພາບເສດຖະກິດໃນອານາຄົດ ເປ�ນຕ້ົນດ�ານເສດຖະເສດ, ການເງິນ ແລະ ອື່ນໆກ�ຽວກັບວຽກງານ

ງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນ ມາດຕາ 

ງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຕົ້ນຕໍ ດັ�ງນ້ີ:  

ຄວາມສາມາດ, ມີບົດຮຽນ ແລະ ໄດ�ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ຈາກວົງການການເງິນ

ຂະແໜງວິຊາສະເພາະອື່ນທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ; 

ລິຫານ ຫຼຶື ເປ�ນຜ��ບໍລິຫານບໍລິສັດໃດໜ່ຶງ; 

ລ�ກ ບໍ�ແມ�ນຜ��ຖືຮ��ນລາຍໃຫຍ� ຫຼື ຜ��ມີສິດຜົນປະໂຫຍດສ�າຄັນ ໃນສະຖາບັນການເງິນໃດໜ່ຶງ

ເຄີຍເປ�ນຜ��ບໍລິຫານວິສາຫະກິດທີ່ຖືກລ້ົມລະລາຍ; 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ພ�ອມສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີ່ໃຫ�

ເຊິ່ງກໍຫວັງວ�າບົດຄວາມເຫຼົ�ານ້ັນຄົງຈະເຮັດໃຫ�ທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� 

ແລະ ເຂ້ົາໃຈໃນລະດັບໃດໜ່ຶງ ແລະ ສາມາດນ�າໄປໂອ�ລົມສົນທະນາ ຫຼື ບອກເລົ�າຕໍ�ໃຫ�ກັບບ�ກຄົນອ່ືນໆໃນສັງຄົມຮັບຊາບ.  

ໃນຄັ້ງກ�ອນ ຂ�າພະເຈົ້າໄດ�ນ�າສະເໜີບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາ

ໄປແລ�ວວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ມີເຄື່ອງມືແນວໃດແດ� ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍຄັ້ງນີ້ຜ��ຂຽນຈະສືບຕໍ�ນ�າສະເໜີບົດ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ ໃນຫົວຂໍ�ກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ວ�າມີຈັກໂຄງປະກອບ,  ແຕ�ລະໂຄງ

 

ມີຖຸນາ 2018, ໃນພາກທີ III 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຢ�� 4 ໂຄງ

ກົງຈັກຊ�ວຍວຽກ ແລະ ພະນັກງານ. 

ມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ຊຶ່ງແຕ�ລະຢ�າງ

ໂດຍຈະໄດ�ນ�າສະເໜີໄປແຕ�ລະໂຄງປະກອບໃຫ�ກັບທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຊາບ ແລະ ໃນບົດໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ຜ��ຂຽນຈະຂໍສະເໜີກ�ຽວກັບໂຄງປະກອບທີໜ່ຶງໄປກ�ອນ ຄື ໂຄງປະກອບສະພາບໍລິຫານ ສ�ວນອີກສາມໂຄງ

ພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານແຫ�ງ 

ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�ານົດກ�ຽວກັບສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນການຈັດຕ້ັງສ�ງສ�ດ 

ຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຖືກແຕ�ງຕັ້ງ ຫຼື ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕາມການສະເໜີ

ກສະພາບໍລິຫານສາມາດແຕ�ງຕັ້ງຄືນໃໝ�ໄດ�.  

 ໄດ�ກ�ານົດວ�າ ສະພາບໍລິຫານ 

ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນປະທານ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ

ໝາຍວ�າ ຮອງປະທານມີສອງທ�ານ) ແລະ ຕົວແທນຈາກ

ສະຖາບັນການສຶກສາ ເປ�ນກ�າມະການ. ເຫດຜົນທີ່ກົດໝາຍໄດ�ກ�າ

ກໍເພື່ອເປ�ນການເປ�ດໃຫ�ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ�າຕ�າງໆ ໄດ�ເຂ້ົາມາມີສ�ວນຮ�ວມໃນການ

ການເງິນ ແລະ ອື່ນໆກ�ຽວກັບວຽກງານ

ມາດຕາ 14 ຂອງກົດໝາຍ ຊຶ່ງ

ມີບົດຮຽນ ແລະ ໄດ�ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື ຈາກວົງການການເງິນ, ເງ ິນຕາ ແລະ 

ລ�ກ ບໍ�ແມ�ນຜ��ຖືຮ��ນລາຍໃຫຍ� ຫຼື ຜ��ມີສິດຜົນປະໂຫຍດສ�າຄັນ ໃນສະຖາບັນການເງິນໃດໜ່ຶງ; 



5. ບໍ�ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ໃນສະຖານລັກຊັບ, ສໍ�ໂກງຊັບ, ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ສໍ�

ລາດບັງຫຼວງ, ຟອກເງິນ ຫຼື ກະທ�າຜິດອ່ືນ ໂດຍເຈດຕະນາ ເລົ�ານີ້ເປ�ນຕົ້ນ. 

ນອກນ້ັນ ສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ ຕາມມາດຕາ 15 ທີ່ກົດໝາຍໄດ�ກ�ານົດດັ�ງນ້ີ:  

1. ຮັບຮອງແຜນເງິນຕາແຫ�ງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກ�າມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານ

ພິຈາລະນາ ແລ�ວສະເໜີຕໍ�ສະພາແຫ�ງຊາດຮັບຮອງ; 

2. ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈ�າປ� ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນປ�ຕໍ�ໄປ ຂອງທະນາຄານ ແຫ�ງ 

ສປປ ລາວ; 

3. ຮັບຮອງນະໂຍບາຍດອກເບ�ຍ ແລະ ອັດຕາແລກປ�ຽນ;  

4. ຮັບຮອງບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ, ລາຍຈ�າຍປະຈ�າປ� ແລະ ແຜນລາຍຮັບ, ລາຍຈ�າຍປ�ຕໍ�ໄປ ຂອງທະນາຄານ

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາອະນ�ມັດ; 

5. ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດແບ�ງຜົນໄດ�ຮັບສ�ດທິປະຈ�າປ� ຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າ; 

6. ພິຈາລະນາຮັບຮອງໂຄງປະກອບກົງຈັກຂ້ັນກົມ, ທຽບເທົ�າກົມ, ສາຂາທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຢ��ພາຍໃນປະເທດ ແລະ 

ຫ�ອງການຜ��ຕາງໜ�າທະນາຄານແຫ�ງສປປ ລາວ ຢ��ຕ�າງປະເທດ ລວມທັງແຜນການປະກອບບ�ກຄະລາກອນຂອງທະນາຄານ 

ແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

7. ແຕ�ງຕັ້ງ ແລະ ປ�ດຕ�າແໜ�ງຄະນະກ�າມະການກວດກາ ແລະ ຄະນະກ�າມະການອື່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງຜ��ວ�າ; 

8. ຮັບຮອງເອົາເງ ິນເດືອນ, ເງ ິນແຮງງານ, ນະໂຍບາຍອ�ດໜ�ນ ແລະ ສະຫວັດດີການອ່ືນ ຂອງພະນັກງານທະນາຄານແຫ�ງ 

ສປປ ລາວ; 

9. ນ�າໃຊ�ສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ອ່ືນ ຕາມທີ່ໄດ�ກ�ານົດໄວ�ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ສ�າລັບການສິ້ນສ�ດການເປ�ນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແມ�ນມີກໍລະນີດັ�ງນ້ີ: ໝົດອາຍ�ການ (5ປ�), ລາອອກໂດຍໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດ

ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຖືກຍົກຍ�າຍ, ປ�ດຕ�າແໜ�ງ ຫຼື ບໍ�ໄດ�ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະ

ພາບ ແລະ ເສຍຊີວິດ. ໃນກໍລະນີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ຫາກວ�າງລົງ ຄື ລາອອກ ໂດຍໄດ�ຮັບອະນ�ຍາດຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ 

ເສຍຊີວິດ ຜ��ວ�າການຕ�ອງສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຕ�ງຕ້ັງຜ��ໃໝ�ແທນ ເພື່ອສືບຕໍ�ໜ�າທີ່ຕາມອາຍ�ການຂອງສະພາບໍລິຫານທ່ີຍັງເຫຼືອ. 

ຮຽນທ�ານຜ��ອ�ານ! ທັງໝົດທ່ີຜ��ຂຽນໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນັ້ນ ກໍແມ�ນໂຄງປະກອບການການຈັດຕັ້ງ ຂອງທະນາຄານແຫ�ງສປປ ລາວ 

ທີ່ປະກອບມີຢ��ສີ່ໂຄງປະກອບ ຊຶ່ງກໍໄດ�ນ�າສະເໜີໃຫ�ກັບທ�ານຜ��ອ�ານໄດ�ຮັບຮ�� ແລະ ຮັບຊາບ ຕໍ�ກັບດ�ານໂຄງປະກອບທີໜ່ຶງໄປກ�ອນວ�າ

ປະກອບມີຄືແນວໃດ ພ�ອມທັງມີສິດ ແລະ ໜ�າທີ່ຫຍັງແດ�. ຫວັງວ�າເນື້ອໃນທ່ີໄດ�ນ�າສະເໜີໄປນ້ັນຄົງຈະເຮັດໃຫ�ບັນດາທ�ານຜ��ອ�ານ ແລະ 

ຜ��ຮຽນຮ��ໄດ�ເຂ້ົາໃຈພໍສົມຄວນ ແລະ ໃນສະບັບໜ�າຜ��ຂຽນຈະນ�າສະເໜີຫົວຂໍ�ໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ເປ�ນອັນດັບຕໍ�ໄປ. 

#ບດົຄວາມໂດຍ: ວນັນະສດິ ສດິທິລາດວງົສາ (ກມົນຕິກິ�າ, ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ) 
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