
 

 

 

ຂ ໍ້ຫ້າມທ ີ່ ກດົໝາຍວາ່ດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ 
ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ້ລະເມ ດ 

 

 

ຮຽນ ທ່ານຜ ້ອ່ານທ ີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ! ຄືຮ ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ລາວ ແມ່ນທະນາກາງຂອງ
ປະເທດ, ມ ພາລະບົດບາດໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄ ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ມ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ ຄື: 
ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ດ້ານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ດ້ານການຄ ້ມຄອງສະຖາບັນການ
ເງິນ ແລະ ລະບົບຊໍາລະ.  ຊ ີ່ງວຽກງານດັັ່ງກ່າວລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນວຽກງານທ ີ່ສໍາຄັນ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອແນໃສ່ໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງສະຖາ
ບັນການເງິນ ແລະ ລະບົບຊໍາລະໃຫ້ມ ຄວາມຄ່ອງຕົວ ໂດຍມ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ທ ີ່ປະກອບ
ມ : ສະພາບ ລິຫານ, ຄະນະກ ຊາມະການ, ຄະນະຜ ້ວ່າການ ແລະ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ແລະ ພະນກັງານ ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທ ີ່ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອຮັບປະກັນຕ ໍ່ກັນຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື, ດ້ານ
ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານທະນາຄານເອງ ຄັັ້ງນ ັ້ຜ ້ຂຽນ
ຈະມານໍາສະເໜ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຫ້າມທ ີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ ຕ ໍ່ກັບບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, 
ການຈັດຕັັ້ງ, ຂ ໍ້ຫ້າມສໍາລັບທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເອງ ວ່າມ ຄື
ແນວໃດແດ່ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ້ລະເມ ດ ຕ ໍ່ກັບກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ, ສະນັັ້ນ. ມາເຂົັ້າເນືັ້ອໃນກັນເລ ຍ. 

 

ອ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທ  47/ສພຊ, ລົງວັນທ  19 ມ ຖຸນາ 2018 
ໃນພາກທ  VI ວ່າດ້ວຍຂ ໍ້ຫ້າມ ເຊິີ່ງໄດ້ກໍານົດຂ ໍ້ຫ້າມອອກເປັນສອງປະເພດ ຄື: ມາດຕາ 66 ຂ ໍ້ຫ້າມທົັ່ວໄປ ແລະ ມາດຕາ 

67 ຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນັກງານ ໂດຍເນືັ້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາປະກອບມ  ດັັ່ງນ ັ້:  
 

 + ມາດຕາ 66 ຂ ໍ້ຫ້າມທົັ່ວໄປ ແມ່ນ ຫ້າມບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ມ ພ ດຕິກໍາ ດັັ່ງນ ັ້: 
1. ລະດົມທ ນ ແລະ ດໍາເນ ນທ ລະກິດການເງິນ, ການທະນາຄານ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ; 
2. ເອົາຊືີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄປນໍາໃຊ້ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ; 
3. ຂັດຂວາງ, ປະຕິເສດການຮ່ວມມື ກັບເຈົັ້າໜ້າທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານການເງິນ. 



 

 + ມາດຕາ 67 ຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນັກງານ ແມ່ນ ຫ້າມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ລົງທ ນສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດໂດຍກົງ, ຮ່ວມທ ນ ຫ ື ຖືຮ ້ນ ໃນວິສາຫະກິດໃດໜ ີ່ງ ແລະ ຫ້າມພະນັກງານຂອງທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມ ພ ດຕິກໍາ ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ດໍາເນ ນທ ລະກິດ, ເປັນທ ີ່ປຶກສາ ຫ ື ເປັນພະນັກງານ ໃນຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດທ ີ່ພົວພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ; 

2. ເປີດເຜ ຍຂ ໍ້ມ ນ ທ ີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ; 
3. ສວຍໃຊ້ໜ້າທ ີ່, ຕໍາແໜ່ງ ເພືີ່ອຫາຜົນປະໂຫຍດແກ່ຕົນ ແລະ/ຫ ື ໝ ່ຄະນະ; 
4. ເມ ນເສ ຍຕ ໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ສ ໍ້ລາດບັງຫ ວງ; 
5. ມ ພ ດຕິກໍາອືີ່ືນ ທ ີ່ເປັນການລະເມ ດຕາມກົດໝາຍ. 

 

ນອກຈາກການກໍານົດຂ ໍ່ັ້ຫ້າມທ ີ່ໄດ້ກ່າວມານັັ້ນແລ້ວ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກໍາ
ນົດມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ້ລະເມ ດຕ ໍ່ກັບກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ໃນມາດຕາ 77 ໂດຍມ ເນືັ້ອໃນດັັ່ງນ ັ້:  
+ ມາດຕາ 77 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ້ລະເມ ດ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫ ື ການຈັດຕັັ້ງ ທ ີ່ລະເມ ດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການສ ກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືີ່ອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍທາງແພ່ງ ຫ ື ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມກ ລະນ ເບົາ ຫ ື ໜັກ.  
 

 ນັັ້ນແມ່ນຂ ໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜ ້ລະເມ ດ ທ ີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ເພືີ່ອບັງຄັບໃຊ້ໃນສັງຄົມ, ເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະ ກ ເພືີ່ອແນໃສ່ ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ກະໂຕ
ພະນັກງານຂອງທະນາຄານເອງ ໃຫ້ຮ ້ວ່າທ ກການກະທໍາຕາມຂ ໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດ້ກ່າວມານັັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການກະ
ທໍາທ ີ່ຂັດຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊິີ່ງຜ ້ກະທໍາຕ້ອງໄດຮ້ັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຜົນເສຍຫາຍທ ີ່ເກ ດຂ ັ້ນ.  
 ເພາະສະນັັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜ ້ອ່ານທ ີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, ເມືີ່ອທ່ານໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນ ັ້ແລ້ວ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ
ປະກົດການໃດໆທ ີ່ມ ການລະເມ ດຕ ໍ່ຂ ໍ້ຫ້າມຂ້າງເທິງ ຈົງພ້ອມກັນກ່າວເຕືອນຕ ໍ່ບ ກຄົນດັັ່ງກ່າວເພືີ່ອໃຫ້ຢ ດຕິ ຫ ື ແຈ້ງໃຫ້
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.  

#ໂດຍ: ວັນນະສິດ ສິດທິລາດວົງສາ, 

ກົມນິຕິກໍາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 

 

ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໃຊ້-ຈ່າຍ-ທອນ ເປັນເງິນກີບ 


