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ຮາ່ງສັງລວມຂ ໍ້ມນູອົງກອນສະມາຊກິທ ີ່ເປນັ ສກຈ 

 
ຈດຸປະສງົຂອງສະມາຄມົເງ ນຈລຸະພາກ (MFA):  
MFA ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານງານ ສ າລັບວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ MFA ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງການບ ລິ 
ການການເງິນຈຸລະພາກທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ 
 

 
ຈົີ່ງຕ ີ່ມຂ ໍ້ມູນ ແລະຕອບຄ າຖາມລຸ່ມນ ໍ້ ແລະ ສົີ່ງແບບຟອມທ ີ່ຕ ີ່ມຄົບຖ້ວນແລ້ວກັບຄ ນໃຫ້ MFA (email: mfa@laomfa.org ຫ   ແຟັກ: 021 900350) 
ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.  
 

 ຂ ໍ້ມູນອງົກອນ  

1 ຊ ີ່ອົງກອນ:  
2 ຜູ້ຕິດຕ ີ່ຫ ັກ/ໃນ ສປປ ລາວ/ຕ າແໜ່ງ:   
3 ທ ີ່ຢູ່:  
4 ເບ ໂທລະສັບ:  
5 ແຟັກ:  
6 Email:  
7 Website:  
8 Skype:  
9 ວັນເດ ອນປ ເລ ໍ້ມການດ າເນ ນງານ:  
10 ຈ ານວນພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ:  
 

1. ປະເພດຂອງອງົກອນ (ກະລຸນາໝາຍເອົາຕາມຄວາມເໝາະສົມ): 
 

 ສກຈ ຮັບເງິນຝາກ (DTMFI) 
  ສກຈ ບ ີ່ຮັບເງິນຝາກ (NDTMFI) 
  ສະຫະກອນສິນເຊ ີ່ອ ແລະເງິນຝາກປະຢັດ (SCU) 
 ອົງກອນທ ີ່ເປັນເຄ ອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນ (NSO) 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ : 

 
2. ພາລະກດິສະເພາະ:  

a) ພາລະກິດໂດຍລວມຂອງອົງກອນທ່ານ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

b) ລູກຄ້າກຸ່ມໃດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ຕະຫ າດເປົໍ້າໝາຍ ຂອງທ່ານ? ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຕ ີ່ໜ້າຂອງຄ າຕອບລຸ່ມນ ໍ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 

 ລູກຄ້າທ ີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
 ລູກຄ້າທ ີ່ອາໄສຢູ່ ເຂດຊານເມ ອງ ແລະໃນຕົວເມ ອງ 
 ແມ່ຍິງ 
 ຊົນເຜົີ່າ 
 ຄົນພິການ 
 ໄວລຸ້ນ ແລະຊາວໜຸ່ມ 
 ບ ີ່ມ ກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍສະເພາະ/ພົນລະເມ ອງທົີ່ວໄປ 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ: 
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3. ອົງກອນຂອງທ່ານສົີ່ງເສ ມຈຸດປະສງົດາ້ນການພັດທະນາອັນໃດເປັນຕົໍ້ນຕ . ຈົີ່ງຈັດລຽງຕາມລ າດັບຄວາມສ າຄັນໂດຍໝາຍເລກ 1,2,3,4, ອ ີ່ນໆ 
ໃສ່ທາງໜ້າຄ າຕອບລຸ່ມນ ໍ້. (1 = ສ າຄັນ, 5= ບ ີ່ສ າຄັນປານໃດ). ກາລຸນາຈ າກັດຄ າຕອບຂອງທ່ານໃນຈ ານວນ ສູງສຸດ 5 ຂ ໍ້.   
 

 ເພ ໍ້ມທະວ ການເຂົໍ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານການເງິນ 
 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  
 ງານທ າ 
 ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການທ ີ່ເລ ໍ້ມຕົໍ້ນໃໝ່ 
 ຂະຫຍາຍທຸລະກິດທ ີ່ກ າລັງດ າເນ ນຢູ່ 
 ປັບປຸງການສຶກສາສ າລັບຜູ້ໃຫຍ່ 
 ຄວາມສະເໝ ພາບບິງຊາຍ ແລະສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ 
 ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ 
 ການເຂົໍ້າໂຮງຮຍນຂອງເດັກນ້ອຍ 
 ການປັບປຸງສຸຂະພາບ 
 ນ ໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ 
 ທ ີ່ຢູ່ອາໄສ 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ: 

 
4. ພະລດິຕະພັນ ແລະການບ ລກິານຕາ່ງໆ (ຈົີ່ງໝາຍເອົາຕາມຄວາມທ ີ່ເໝາະສົມ): 

 
ສິນເຊ ີ່ອ: 
 

 ເງິນກູ້ຂະໜາດໜ້ອຍ ສ າລັບປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ 
 ເງິນກູ້ຂະໜາດໜ້ອຍ ສ າລັບການບ ລິໂພກໃນຄົວເຮ ອນ 
 ເງ ນກູ້ເພ ີ່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ/SME 
 ເງ ນກູ້ເພ ີ່ອກະສິກ າ  
 ເງ ນກູ້ເພ ີ່ອການສຶກສາ  
 ເງິນກູ້ເພ ີ່ອທ ີ່ຢູ່ອາໄສ  
 ສຸຂະພາບ & ສຸກເສ ນ 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ:  

 
ເງນິຝາກ: 

 ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ Checking Account 
 ເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈ  
 ເງິນຝາກແບບພັນທະ (ເງິສົດເປັນຫ ັກຊັບຄ ໍ້າປະກັນ) 
 ເງິນຝາກມ ກ ານົດ 
 ບັນຊ ເງິນຝາກເພ ີ່ອຈຸປະສົງສະເພາະ 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ: 

 
ປະກນັໄພ: 

 ປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
 ປະກັນໄພຊ ວິດ  
 ປະກັນໄພເຮ ອນຢູ່  
 ປະກັນໄພກະສິກ າ  
 ປະກັນໄພສະຖານທ ີ່ເຣັດວຽກ 
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 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ:  
 
ການບ ລກິານທ ີ່ບ ີ່ແມນ່ດາ້ນການເງນິ: 

 ການບ ລິການກ່ຽວກັບການພັດທະນາທຸລະກິດ 
 ການເງິນຂັໍ້ນພ ໍ້ນຖານ 
 ສຸຂະພາບຂັໍ້ນພ ໍ້ນຖານ/ການສຶກສາດ້ານໂພສະນາການ  
 ການສຶກສາສ າລັບເດັກນ້ອຍ ແລະຊາວໜຸ່ມ 
 ຄວາມປອດໄພໃນວິຊາຊ ບ ແລະສຸຂະພາບໃນສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ 
 ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ (ຝຶກການເປັນຜູ້ນ າ, ສິດທິແມ່ຍິງໃນການສຶກສາ, ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍຕ່າງໆ) 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ:  

 
5. ວທິ ການປອ່ຍກູ:້ 

 ເງິນກູ້ລາຍບຸກຄົນ 
 ເງິນກູ້ເປັນກຸ່ມ 
 ອ ີ່ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ້ງ:  

 
6. ພ ໍ້ນທ ີ່ເປົໍ້າໝາຍໃນການດ າເນ ນງານຂອງອງົກອນ (ກະລຸນາບອກຊ ີ່ ເມ ອງ, ແຂວງທ ີ່ອົງກອນຂອງທ່ານໃຫ້ບ ລິການຢູ່): 

 
ລດ ແຂວງ ກະລຸນາບອກຊ ີ່ ເມ ອງ: 
1 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ  
2 ແຂວງວຽງຈັນ  
3 ຜົໍ້ງສາລ   
4 ຫ ວງນ ໍ້າທາ  
5 ອຸດົມໄຊ  
6 ບ ີ່ແກ້ວ  
7 ຫ ວງພະບາງ  
8 ຫົວພັນ  
9 ໄຊຍະບູລ   
10 ຊຽງຂວາງ  
11 ບ ລິຄ າໄຊ  
12 ຄ າມ່ວນ  
13 ສະຫວັນນະເຂດ  
14 ສາລະວັນ  
15 ເຊກອງ  
16 ຈ າປາສັກ  
17 ອັດຕະປ   
18 ໄຊສົມບູນ  
 

7. ເມ ີ່ອໄດເ້ປັນສະມາຊກິຂອງ MFA ຂາ້ພະເຈົໍ້າຈະ: 
 ແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ (ບົດລາຍງານ, ປ ໍ້ມ, ເຄ ອຂ່າຍການຕິດຕ ີ່, DVDs, ຂ ໍ້ມູນການ ຕິດຕ ີ່ພົວພັນ 

ແລະອ ີ່ນໆ.) 
 ແບ່ງປັນປະສົບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (rບົດລາຍງານ, ພາກປະຕິບັດທ ີ່ດ ເລ ດ.ແລະອ ີ່ນໆ) 
 ແບ່ງປັນສິີ່ງໃໝ່ໆໃນການພັດທະນາ/ປະກາດແຈ້ງການເຫດການໃໝ່ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະມາເຖິງ 
 ປະກອບສ່ວນໃນການກ ານົດວາລະກອງປະຊຸມຂອງ MFA (ຫົວຂ ໍ້, ວັນເວລາ, ຜູ້ບັນຍາຍ ແລະອ ີ່ນໆ) 
 ຮຽກປະຊຸມຖ້າມ ຄວາມຈ າເປັນ 
 ກະກຽມການນ າສະເໜ /ສົນທະນາຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ 
 ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ/ມະຕິຕົກລົງຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ 
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 ປະກອບສ່ວນເຂົໍ້າໃນການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ 
 

8. ຂ້າພະເຈົໍ້າອະນຸຍາດໃຫ້ MFA ໄດ້ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທ ີ່ໃຫ້ໄວ້ຂ້າງເທິງນັໍ້ນ (1.-6.) ເພ ີ່ອລົງໃນເວບໄຊ້ ຂອງ MFA. 
 

 
 
ສະຖານທ ີ່.............................................................., ວັນທ ............................. 

 
(ລາຍເຊັນ ແລະ ຈ ໍ້າກາສະຖາບັນ)                  (ລາຍເຊັນ) 

 
 
 
 

ປະທານ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ     ອ ານວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
   ຊ ີ່ແຈ້ງ:__________________      ຊ ີ່ແຈ້ງ: ____________________ 

 


