ພາລະບົບບາດ
-

-

-

ົ້
ຄົນຄົ້ວາ,
ເຊື່ ອມຊຶມ ແລະ ກາແໜົ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມະຕິຄາສັື່ງ ແລະ
ົ້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງ ອອກໃນແຕື່ລະໄລຍະ ເພື່ ອຫັນເປັນ
ລະບຽບການຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະຜວ
ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານລະອຽດໂດຍສະເພາະ ແມື່ ນແນວທາງທື່ ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນ.
ົ້ ື່ ໃນຂອບເຂດທົ້ອງຖິື່ນທື່
ຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາບັນດາສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ ທື່ ຕັງຢ

ັ ລະບຽບການກື່ ຽວກັບເງ ິນຕາ, ສິນເຊື່ ອ, ການ ຄມ
ົ້ ຄອງເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ ແລະ
ຕົນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບດ
ວັດຖມຄື່າ ທື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕື່ລະໄລຍະ;

ບລິການຮັບແລະສົື່ງຄນເງ ິນຝາກຂອງບັນດາທະນາຄານທລະກິດສະຖາບັນການເງ ິນໃນຂອບເຂດ
ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ໃຫົ້ບລິການຊາລະສະສາງ ລະຫວື່າງທະນາຄານທລະກິດໃນທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຫ
ກັບ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ;

-

ສະໜອງເງ ິນກ ົ້ໃຫົ້ແກື່ ບັນດາສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນໃນທົ້ອງຖິື່ນ ຕົນຮັບຜິດຊອບຕາມ

-

ົ້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ;
ຂອບ ເຂດສິດ ຫ ຕາມການອະນມັດຂອງຄະນະຜວ
ົ້
ົ້ ດເອກະສານມຄື່າຕື່ າງໆ ຈາກສະຖາບັນການເງ ິນ ໃນທົ້ອງ ຖິື່ນຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຊ-ຂາຍເອກະສານມ
ຄື່າ, ຮັບຊື່ວງຊຫ

ຕາມລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ແລະ ບົນພນົ້ ຖານການມອບໝາຍ ຫ ເຫັນດຈາກ
ົ້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ;
ຄະນະຜວ

-

ໃຫົ້ກ ົ້ຢມລື່ວງໜົ້າແກື່ ສາຂາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນໃນທົ້ອງຖິື່ນ ຕົນຮັບ ຜິດຊອບ ໂດຍມ
ົ້
ົ້ ື່ າການ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ
ການຄາປະກັ
ນດົ້ວຍເອກະສານມຄື່າ ໃນຂອບເຂດຈານວນເງນ ທື່ ຄະນະຜວ
ອະນມັດ;

-

ົ້ ຄອງ ແລະ ບລິຫານຂອງທະນາ ຄານຕົນ;
ປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພສາງ, ຄັງເງ ິນສົດ ທື່ ຢື່ ໃນການຄມ
ື່ ອນໄຫວວຽກງານຕື່ າງໆ ໃນທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນຕັງຢ
ົ້ າເຂົາໃນຄະບວນການເຄ
ົ້
ົ້ ື່ ແລະ ເປັ ນເຈົາົ້
ປະກອບສື່ວນຢື່າງຕັງໜົ້
ົ້
ັ , ຜັນຂະຫຽາຍ ມະຕິ, ຄາສັື່ງ, ແຈ ົ້ງການ ແລະ
ການປະສານກັບອານາດການປົກຄອງແຂວງໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລະບຽບການຕື່າງໆ ທື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກໃນແຕື່ລະໄລຍະໃຫົ້ປະກົດຜົນເປັ ນຈິງ;

-

ຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາກື່ ຽວກັບການດາເນນທລະກິດເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ ແລະ ວັດຖມຄື່າຢື່ ທົ້ອງຖິື່ນຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ ຕາມລະບຽບການ ທື່ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ;
ໂຄສະນາ, ປກລະດົມ ແລະ ສົື່ງເສມການນາໃຊົ້ເງ ິນກບໃນທົ້ອງຖິື່ນຕົນຮັບຜິດຊອບ;
ົ້
ຄົນຄົ້ວາ
ແລະ ສັງລວມສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງ ິນ-ເງ ິນຕາຢື່ ທົ້ອງຖິື່ນຕົນຮັບຜິດຊອບ

ເພື່ ອລາຍງານໃຫົ້

ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ.
ົ້
ົ້
ຄົນຄົ້ວາ
ແລະ ນາສະເໜກົມຈັດຕັງແລະພະນັ
ກງານ ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາ ກື່ ຽວກັບແຜນຄວາມ
ົ້
ຕ ົ້ອງການພະນັກງານໃຫື່ມ,ບັນຈ,ສັບຊົ້ອນ,ຍົກຍ ົ້າຍ ແລະ ແຕື່ ງຕັງພະນັ
ກງານ ພົ້ອມທັງແຜນຄວາມຕົ້ອງການຝຶ ກ
ອົບຮົມ ແລະ ກື່ ສົ້າງພະນັກງານຢື່ ພາຍໃນທະນາຄານຕົນ;

-

ັ ົ້ ງຂອງຕົນ ແລະ ພາກສື່ວນ ກື່ ຽວຂົ້ອງຊາບຢື່າງ
ສະຫບລາຍງານການເຄື່ ອໄຫວວຽກງານໃນແຕື່ລະໄລຍະໃຫົ້ຂນເທິ

-

ເປັນປົກກະຕິ.
ັ ໜົ້າທື່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຜວ
ົ້ ື່ າການ ຫ ອານາດການປົກຄອງທົ້ອງຖິື່ນ ທື່ ພົວພັນເຖິງວຽກ
ປະຕິບດ
ງານຂອງຕົນ.

ໜົ້າທ
ົ້
ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕົ້ ທື່ ແຂວງ ຈາປາສັກ ແມື່ ນໜຶື່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັງຂອງ
ທະນາຄານແຫື່ງ
ົ້ ບການ ຄ ົ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ,
ົ້
ສປປ ລາວ, ດົ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັງພະນັ
ກງານແມື່ ນຂນກັ
ົ້ ບອານາດ
ົ້
ສື່ວນທາງດົ້ານການເມອງ-ແນວຄິດ ແລະ ການເຄອນໄຫວ ວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນແມື່ ນ ຂນກັ
ການປົກຄອງທົ້ອງຖິື່ນທື່ ສັງກັດຢື່ .

ທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕົ້ ທື່ ແຂວງ ຈາປາສັກ ເປັ ນເສນາທິການໃຫົ້ແກື່ ຄະນະຜ ົ້ ວື່າການທະນາຄານ
ົ້ ຄອງມະຫາພາກ ທາງດົ້ານເງ ິນຕາ, ສິນເຊື່ ອ ຢື່ ໃນ ຂົງເຂດ ແຂວງ ຈາປາສັກ,ສາລະວັນ,ເຊ
ແຫື່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄມ
ກອງ, ແລະ ອັດຕະປ ພົ້ອມທັງເປັ ນທື່ ປຶ ກສາທາງດົ້ານການເງ ິນ - ເງ ິນຕາ, ສິນເຊື່ ອ ໃຫົ້ແກື່ ຄະນະພັກ ແລະ ອານາດການ

ົ້
ົ້ ະສານງານກັບອານາດການປົ ກຄອງທົ້ອງຖິື່ນ ເພື່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໜົ້
ປົກຄອງທົ້ອງຖິື່ນ ທື່ ຕົນຮັບຜິດຊອບແລະ ເປັ ນຜປ
ບດ
າທື່ ສົື່ງເສື່ ມ ແລະ ປົ ກປັ ກຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງ ິນກບ, ຍົກສງປະສິດທິພາບກົນໄກຊາລະໜ ົ້ ແລະ ຖານະການຊາ
ົ້
ົ້ ື່ ທົ້ອງຖິື່ນຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕາມນະໂຍບາຍທື່
ລະໜຂອງບັ
ນດາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນ ທື່ ຕັງຢ
ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກແລະອານວຍຄວມຄມການເຄື່ ອນໄຫວ ເງ ິນ ຕາຕາມນະໂຍບາຍທື່ ທະນາຄານ

ແຫື່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ເພື່ ອຮັບໃຊົ້ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຂອງທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫົ້
ຂະຫຍາຍຕົວ.

ຂອບເຂດສິດ
ົ້
ົ້ ນການນາເງ ິນ ເຂົາມາລົ
ົ້
- ພິຈາລະນາອອກໃບອະນຍາດການນາເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດ-ວັດຖມຄື່າເຂົາ-ອອກ,
ຢັງຢ
ງທຶນ

ົ້ ວາອອກໃບອະນຍາດການສົ້າງຕັງຮົ້
ົ້ ານແລກປື່ຽນເງ ິນຕາຕື່ າງປະເທດຂອງ
ຂອງນັກລົງທຶນຕື່າງປະເທດ ແລະ ຄົນຄົ້
ພາກເອກະຊົນແລະ ທະນາຄານທລະກິດ ໃນທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນຮັບຜິດຊອບຕາມຂອບເຂດຂອງຕົນ.

ົ້
- ພິຈາລະນາອອກໃບອະນຍາດສົ້າງຕັງໂຮງຊວດຈ
າ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ ອໃນທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນຮັບຜິດຊອບຕາມ
ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ.

- ເກັບກາຂມົ້ ນຂື່າວສານກື່ ຽວກັບສະພາບດົ້ານການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ-ສິນເຊື່ ອແລະ

ການຊາລະສະສາງຢື່ ທົ້ອງຖິື່ນທື່ ຕົນ
ຮັບຜິດຊອບເພື່ ອລາຍງານໃຫົ້ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ ແລະອານາດການປົກຄອງທົ້ອງຖິື່ນ.

- ພົວພັນ,ປະສານງານສົມທົບວຽກງານກື່ ຽວຂົ້ອງກັບບັນດາກົມພາຍໃນທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ສານັກງານໃຫື່ຍ,
ອານາດການປົ ກຄອງ,ພະແນກການ,ກົມກອງຕື່ າງໆຂອງທົ້ອງຖິື່ນ

ແລະ

ບັນດາທະນາຄານທລະກິດຕື່າງໆ;

ັ ສິດອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະຜວ
ົ້ ື່ າການທະນາຄານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ຫອານາດການປົ ກຄອງ
- ປະຕິບດ
ທົ້ອງຖິື່ນ ທື່ ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງຕົນ.

