ໜ້າທີ
•

້ ວາ,ເຊື່ ອມຊຶມ ແລະ ກາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກດໝາຍຂອງລັດ, ມະຕິຄາສັື່ງ
ຄນຄ້
້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕື່ລະໄລຍະ
ແລະ ລະບຽບການຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະຜວ
ເພື່ ອຫັນເປັ ນແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານລະອຽດໂດຍສະເພາະແມື່ ນແນວທາງທີື່ພວພັນກັບວຽກງານ
ຂອງຕນ;

•

•

້ ື່ ໃນຂອບເຂດທ້ອງ
ຄ ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນທີື່ຕັງຢ
ັ ລະບຽບການກື່ ຽວກັບເງ ິນຕາ, ສິນເຊື່ ອ, ການຄ ້ມຄອງເງ ິນຕາຕື່ າງປະ
ຖິື່ນທີື່ຕນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ເທດ ແລະ ວັດຖມີຄື່າທີື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕື່ລະໄລຍະ;
ິ
ບລິການຮັບ ແລະ ສື່ ງຄນເງ ິນຝາກຂອງບັນດາທະນາຄານທລະກິດສະຖາບັນການເງ ິນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັຜດ

ຊອບຂອງຕນ, ໃຫ້ບລິການຊາລະສະສາງລະຫວື່າງທະນາຄານທລະກິດໃນທ້ອງຖິື່ນທີື່ຕນຮັບຜິດຊອບ ຫ ກັບ
ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ;
•

ສະໜອງເງ ິນກ ້ໃຫ້ແກື່ ບັນດາສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນໃນທ້ອງຖິື່ນ ຕນຮັບຜິດຊອບ

•

້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ;
ຕາມຂອບເຂດສິດ ຫ ຕາມການອະນມັດຂອງຄະນະຜວ
້
້ ດເອກະສານມີຄື່າຕື່ າງໆຈາກສະຖາບັນການເງ ິນໃນທ້ອງຖິື່ນຕນຮັບຜິດ
ຊ-ຂາຍເອກະສານມີ
ຄື່າ,ຮັບຊື່ວງຊຫ

້
ຊອບຕາມລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ແລະ ບນພນຖານການມອບໝາຍ
ຫ ເຫັນ
້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ;
ດີຈາກຄະນະຜວ
•

ໃຫ້ກ ້ຢມລື່ວງໜ້າແກື່ ສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນໃນທ້ອງຖິື່ນຕນຮັບຜິດຊອບໂດຍມີ
້
້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ
ການຄາປະກັ
ນດ້ວຍເອກະສານມີຄື່າໃນຂອບເຂດຈານວນເງ ີນທີື່ ຄະນະຜວ
ອະນມັດ;

•
•

້ ຄອງ ແລະ ບລິຫານຂອງທະນາຄານຕນ;
ປກປັ ກຮັກສາຄວາມປອດໄພສາງ, ຄັງເງ ິນສດ ທີື່ຢື່ ໃນການຄມ
ື່
້ າເຂາໃນຄະບວນການເຄ
້
້ ື່ ແລະ ເປັ ນເຈາ້
ປະກອບສື່ວນຢື່າງຕັງໜ້
ອນໄຫວວຽກງານຕື່ າງໆໃນທ້ອງຖິື່ນທີື່ຕນຕັງຢ
້
ັ , ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄາສັື່ງ, ແຈ ້ງການ
ການປະສານກັບອານາດການປກຄອງແຂວງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ລະບຽບການຕື່າງໆທີື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ໃນແຕື່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກດຜນເປັ ນຈິງ;

•

•
•

•

•

ຄ ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາກື່ ຽວກັບການດາເນີນທລະກິດເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ ແລະ ວັດຖມີຄື່າຢື່ ທ້ອງຖິື່ນຕນ
ຮັບຜິດຊອບ ຕາມລະບຽບການທີື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ;

ໂຄສະນາ,ປກລະດມ ແລະ ສື່ ງເສີມການນາໃຊ້ເງ ິນກີບໃນທ້ອງຖິື່ນຕນຮັບຜິດຊອບ;
້ ວາ ແລະ ສັງລວມສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງ ິນ-ເງ ິນຕາຢື່ ທ້ອງຖິື່ນຕນຮັບຜິດຊອບເພື່ ອລາຍງານໃຫ້
ຄນຄ້
ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ;
້ ວາ ແລະ ນາສະເໜີກມຈັດຕັງແລະພະນັ
້
ຄນຄ້
ກງານ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາກື່ ຽວກັບແຜນ
້
ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານໃຫື່ມ,ບັນຈ,ສັບຊ້ອນ,ຍກຍ ້າຍ ແລະ ແຕື່ງຕັງພະນັ
ກງານພ້ອມທັງແຜນຄວາມ

ຕ ້ອງການຝຶ ກອບຮມ ແລະ ກື່ ສ້າງພະນັກງານຢື່ ພາຍໃນທະນາຄານຕນ;
ັ ້ ງຂອງຕນ ແລະ ພາກສື່ວນກື່ ຽວຂ້ອງຊາບ
ສະຫບລາຍງານການເຄື່ ອໄຫວວຽກງານໃນແຕື່ລະໄລຍະໃຫ້ຂນເທິ
ຢື່າງເປັ ນປກກະຕິ;

•

ັ ໜ້າທີື່ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຜວ
້ ື່ າການ ຫ ອານາດການປກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ພວພັນເຖິງ
ປະຕິບດ
ວຽກງານຂອງຕນ.

ຂອບເຂດສິດ
•

້
້ ນການນາເງ ິນເຂາມາລ
້
ພິຈາລະນາອອກໃບອະນຍາດການນາເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ-ວັດຖມີຄື່າເຂາ-ອອກ,
ຢັງຢ
ງ
້ ວາອອກໃບອະນຍາດການສ້າງຕັງຮ້
້ ານແລກປື່ຽນເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ
ທຶນຂອງນັກລງທຶນຕື່າງປະເທດແລະ ຄນຄ້

•

ຂອງພາກເອ ກະຊນແລະ ທະນາຄານທລະກິດໃນທ້ອງຖິື່ນທີື່ຕນຮັບຜິດຊອບຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕນ.
້
ພິຈາລະນາອອກໃບອະນຍາດສ້າງຕັງໂຮງຊວດຈ
າ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ ອໃນທ້ອງຖິື່ນທີື່ຕນຮັບຜິດຊອບ

•

ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕນ.
້ ນຂື່າວສານກື່ ຽວກັບສະພາບດ້ານການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ-ສິນເຊື່ ອແລະ
ເກັບກາຂມ

ການຊາລະສະສາງຢື່ ທ້ອງຖິື່ນທີື່

ຕນຮັບ ຜິດຊອບເພື່ ອລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ ແລະ ອານາດການປກຄອງ
ທ້ອງຖິື່ນ.
•

ພວພັນ,ປະສານງານສມທບວຽກງານກື່ ຽວຂ້ອງກັບບັນດາກມພາຍໃນທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານ
ໃຫື່ຍ,ອານາດການປກຄອງ,ພະແນກການ,ກມກອງຕື່ າງໆຂອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທລະກິດ
ຕື່າງໆ;

•

ັ ສິດອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຜວ
້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ
ປະຕິບດ
ປກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ພວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຕນ.

ສປປ

ລາວ

ຫອານາດການ

