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ຂ ໍ້ຫ້າມຕາມດໍາລັດວາ່ດ້ວຍການປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ 

 
ໃນປັດຈຸບັນ ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊັັ່ນ: ການຝາກ-ຖອນເງິນ, ການ

ໂອນເງິນ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການຊໍາລະ, ການກ ້ຢືມເງິນ, ການເຊົັ່າສິນເຊ ື່ອ, ການຊວດຈໍາ ລວມໄປເຖິງ
ການຊໍາລະຜ່ານໂທລະສັບຕ່າງໆ ຊ ື່ງການບ ລິການເຫຼົັ່ານັັ້ນໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີທັນສະໄໝ. ພ້ອມນີັ້, ການໃຫ້ບ ລິການຍັງມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນຈໍານວນໜ ື່ງມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຍາກ ໂດຍສະເພາະລ ກຄ້າທີື່ເປັນບຸກຄົນປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ. 
ອີກດ້ານໜ ື່ງ, ການໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຂອງຜ ້ໃຫ້ບ ລິການກ ຍັງບ ໍ່ອາດລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ບ ໍ່ພຽງພ  ຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ຂາດ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີື່ຖ ກຕ້ອງ. ເພ ື່ອຮັບປະກັນການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ, ຖ ກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ດັັ່ງນັັ້ນ, ໃນບົດຄວາມສະບັບນີັ້ ຜ ້
ຂຽນຈະມານໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານຜ ້ອ່ານໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຫ້າມຕາມທີື່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການ
ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ສະບັບເລກທີ 225/ລບ, ລົງວັນທີ 06 ເມສາ 2020 ທີື່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ບຸກຄົນ, 
ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຂ ໍ້ຫ້າມນີັ້ລວມໄປເຖິງພະນັກງານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ຄ ພະນັກງານອົງການ
ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຜ ້ຊົມໃຊ້ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ ດັັ່ງລຸ່ມນີັ້: 

ໂດຍອີງຕາມ ໝວດທີ 5 ຂ ໍ້ຫ້າມ ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ 
ໄດ້ກໍານົດຂ ໍ້ຫ້າມອອກເປັນ ສາມ ປະເພດຄ : 1. ຂ ໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ, 2. ຂ ໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜ ້ຊົມໃຊ້ ແລະ 3. ຂ ໍ້
ຫ້າມສໍາລັບພະນັກງານຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການ
ເງິນ ປະກອບມີ: 

1. ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜ ໃ້ຫບ້ ລກິານ: ໝາຍວ່າ ຫ້າມດໍາເນີນກິດຈະການ ໂດຍບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການຮັບ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ແຈ້ງຄໍາສະເໜີຂອງຜ ້ຊົມໃຊ້, 
ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນຂອງຜ ້ຊົມໃຊ້ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊັັ່ນ: ຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງລ ກຄ້າ, ການເຄ ື່ອນໄຫວ
ບັນຊຕີ່າງໆຂອງລ ກຄ້າ. ນອກຈາກນີັ້, ການເປີດເຜີຍຂ ໍ້ມ ນ ຫຼ  ໂຄສະນາການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍບ ໍ່
ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີື່ມີຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຫຼ  
ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຈໍາກັດສິດຂອງຜ ້ຊົມໃຊ້ໃນການຮັບຂ ໍ້ມ ນ, ສະເໜີ, ຮ້ອງຟ້ອງ, ປົກປ້ອງຂ ໍ້ມ ນ
ສ່ວນຕົວ ຫຼ  ການຍົກເລີກສັນຍາ ມີພ ດຕກິໍາອ ື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມ
ນັັ້ນການສ້າງຕະຫຼາດແບບຜ ກຂາດຝ່າຍດຽວ. 

2.  ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັຜ ຊ້ມົໃຊ:້  ໝາຍວ່າ ຫ້າມໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຕ ໍ່ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່
ເປັນຈິງໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການ, ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອຈຸດປະສົງທີື່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝ
າຍ ແລະ ມີພ ດຕິກໍາອ ື່ນທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼ  ສ້າງພາບພົດບ ໍ່ດີຕ ໍ່ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານ
ການເງິນ. 
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 3  ຂ ໍ້ຫາ້ມສາໍລບັພະນກັງານອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານປົກປອ້ງຜ ຊ້ມົໃຊກ້ານບ ລກິານທາງດາ້ນ
ການເງນິ: ໝາຍວ່າ ຫ້າມປະຕິບັດໜ້າທີື່ໂດຍລໍາອຽງ ຫຼ  ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຮັບສິນບົນ ຫຼ  ຮຽກຮ້ອງເອົາຜົນ
ປະໂຫຍດທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ກວດກາການປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ, 
ປອມແປງເອກະສານ ຫຼ  ໃຊ້ເອກະສານປອມ, ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດ ງ ຫຼ  ທໍາລາຍເອກະສານ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານປົກປ້ອງຜ ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີພ ດຕກິໍາອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດ  ໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 

ທັງໝົດທີື່ໄດ້ນໍາສະເໜີໄປນັັ້ນແມ່ນຂ ໍ້ຫ້າມ ທີື່ໄດ້ກໍານົດໃນດໍາລັດສະບັບດັັ່ງກ່າວ ເພ ື່ອບັງຄັບໃຊ້ໃນສັງຄົມ 
ເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະ ກ ເພ ື່ອແນໃສ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ຮ ້ວ່າທຸກ
ການກະທໍາຕາມຂ ໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ກ່າວມານັັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການກະທໍາທີື່ລະເມີດຕ ໍ່ດໍາລັດສະບັບນີັ້ ເຊິື່ງຜ ້
ລະເມີດຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂ ັ້ນ.  

ເພາະສະນັັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜ ້ອ່ານທີື່ນັບຖ  ແລະ ຮັກແພງ, ເມ ື່ອທ່ານໃດໄດ້ອ່ານ ຫຼ  ໄດ້ຟັງບົດຄວາມນີັ້ແລ້ວ 
ຖ້າຫາກພົບເຫັນປະກົດການໃດໆທີື່ມີການລະເມີດຕ ໍ່ຂ ໍ້ຫ້າມທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ຈົັ່ງພ້ອມກັນກ່າວເຕ ອນຕ ໍ່ບຸກຄົນດັັ່ງກ່າວ 
ເພ ື່ອໃຫ້ຢຸດຕິ ຫຼ  ແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.  

 

       #ນ. ພອນສະນດິ ພຈິດິ, ກມົນຕິກິາໍ ທຫລ 
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