
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ: 
1. ສ າເນາົບດັປະຈ າຕວົ  ແລະ ສ າມະໂນຄວົ 
2. ມາດຕະຖານ, ສດິ, ໜ໊າທ ີ່  ຂອງ ສະມາຊກິ, ຄີ່ າບ າລຸງສະມາຄມົ 
3. ແພກເຄດ ການບໍລກິານຂອງ ສມກຈ 
4. ລະບຽບການປະພດຶຕນົຂອງສະມາຊກິ 
5. ຮ່າງສງັລວມຂໍ ໍ້ມູນ (member profile) 
6. ແບບຟອມ Factsheet  

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
ໜີ່ ວຍ 13 ບາ້ນ ສ ເມອືງ, ເມອືງ ສ ສດັຕະນາກ; ຕ  ້ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສ ປ ປ ລາວ 
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org Tel : +856 21 226018 Fax:+856 21 226019 

 
 

 
ສະມາຊກິ ເລກທ :............. 

 

ໃບສະໝກັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ 
 

ຮຽນ:   ປະທານ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ທ ີ່ ນບັຖ ື
ເລືີ່ ອງ:  ຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິສະມາຄມົ. 
  
– ອ ງຕາມ ດ າລດັວີ່ າດວ້ຍສະມາຄມົສະບບັເລກທ  115/ນຍ, ລງົວນັທ  29 ເມສາ 2009; 
– ອ ງຕາມ ຄ າແນະນ າກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດ າລດັວີ່ າດວ້ຍສະມາຄມົ ສະບບັເລກທ  6/ທປຄ ລງົວນັທ  08 ທນັວາ 2009 
– ອ ງຕາມ ຂ ຕ້ກົລງົຊົີ່ ວຄາວວີ່ າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ສະບບັເລກທ  683/ພນ ລງົວນັທ  25 ຕຸລາ 2013  

 

1.  ຂາ້ພະເຈົາ້ ........................................................ ຕ າແໜງ ..................................................  ຕາງໜາ້ໃຫ ້  
ຊືີ່ ອງົກອນ/ສະຖາບນັ ເປັນພາສາລາວ: ........................................................................................................  
ຊືີ່ ອງົກອນ/ສະຖາບນັ ປັນພາສາອງັກດິ: ...............................................................................:....................... 
ມ ຈດຸປະສງົ ຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິສະມາຄມົ (ລະອຽດ ມາດຕະຖານ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ່  ຂອງ ສະມາຊກິ  ແຕ່ລະປະເພດ 
ເອກສານຊ ໍ້ອນທ່າຍ 2) 

 ສະມາຊກິສາມນັ    ສະມາຊກິສະໜບັສະໜນູ  ສະມາຊກິກດິຕມິະສກັ  
ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າ (ໃຫເ້ຫດຜນົ): 
- ...................................................................................................................................................... 
- ...................................................................................................................................................... 

2. ທ ີ່ ຢ ີ່ ລະອຽດ ໃນການຕດິຕ ີ່ : 

ທ ີ່ ຢ ີ່ : .................................................................................................................................................. 
ໂທລະສບັ : ...............................................................ແຟັກ: .................................................................. 
Email .........................................................Website ........................................................................ 

 

 ດັີ່ ງນັນ້, ຈ ີ່ ງຖເືປັນກຽດຮຽນສະເໜ ມາຍງັ ປະທານ ສມກຈ ເພືີ່ ອຂ ສະໝກັເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຂ 
ປະຕຍິານວີ່ າຈະປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົຢີ່ າງເຂມັງວດ ແລະ ຈີ່ າຍບ າລຸງຕາມທ ີ່ ສະມາຄມົວາງອອກ .  

 

 ອະນຸມດັ ໂດຍ       ກວດກາ ໂດຍ     ຜ ສ້ະໝກັ  
 
  
 ປະທານ ສມກຈ     ອ ານວຍການ ສມກຈ    ................ 



    ສະມາມ຺ກາຌຽຄຌິລຸະພາກ     

ສະມາຆກິສະມາມ຺: ຎະຽພຈ, ມາຈຊາຌ, ສຈິ ລະ ໜໄາ ໃ  
 

1.  ຎະຽພຈຂຬຄສະມາຆຈິ 
ສະມາຆກິຂຬຄສະມາມ຺ ມ  3 ຎະຽພຈ:ື 

1) ສະມາຆກິສາມຌັ  : ສະມາຆກິສາມຌັມໃ ຌຍຸກຌ຺ ຫົ ືກາຌຈັຉັ ໄຄ ໃ ຽອຈັວຼກເຌຂຄ຺ຽຂຈກາຌຽຄຌິລຸະພາກ ຽຆິໃ ຄ
ຽຫຌັຈ ຽຫຌັພ ໄຬມກຍັກຈ຺ລະຍຼຍ ລະ ຈຸຎະສຄ຺ຂຬຄສະມາມ຺, ມ ຍ຺ຽຄ ືໃຬຌແຂ ລະ ແຈ ໄລຄ຺ ະຍຼຌຢໃ າຄ
ຊກືຉ ໄຬຄ ຉາມລະຍຼຍ ໃ ສະມາມ຺ກ າຌຈ຺ແວ ໄ.; 

2) ສະມາຆກິສະໜຍັສະໜຌູ: ສະມາຆກິສະໜຍັສະໜຌູມໃ ຌຍຸກຌ຺ ຫົ ືຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ໃ ຽຫຌັຈ ຽຫຌັພ ໄຬມ ກຍັກຈ຺
ລະຍຼຍ ລະ ຈຸຎະສຄ຺ຂຬຄສະມາມ຺ ສະໝກັເເຫ ໄກາຌສະໜຍັສະໜຌູຈ ໄາຌກາຌຽຄຌິ, ວຈັຊຸ, ລະ ສະຉິ
ຎັຌງາ ຽພືໃ ຬຆໃ ວງຽຫົຬືສະມາມ຺, ຍ ໃ ມ  ຍ຺ຽຄ ືໃຬຌແຂເຌກາຌຽຎັຌສະມາຆກິ ສາມຌັ ຫົ ືມ ຍ຺ຽຄ ືໃຬຌແຂຉໃ  ຍ ໃ ຢາກສະ
ໝກັ ຽຎັຌສະມາຆກິສາມຌັ ລະ ແຈ ໄລຄ຺ະຍຼຌຢໃ າຄ ຊກືຉ ໄຬຄ ຉາມ ລະຍຼຍ ໃ ສະມາມ຺ກ າຌຈ຺ແວ ໄ.; 

3) ສະມາຆກິກຈິຉມິະສກັ: ສະມາຆກິກຈິຉມິະສກັມໃ ຌຍຸກຌ຺ ຫົ ືຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ໃ ມ  ຍຈ຺ຍາຈສ າຌັເຌກາຌຽືໃ ຬຌ 
ແຫວາຄຈ ໄາຌກາຌຽຄຌິກາຌະຌາາຌ ຫົ ືາຄຈ ໄາຌສຄັມ຺ ໃ ຏໃ າຌມາກ ເືຌຎັຈຍຸຌັ,  ໃ  ສາມາຈເຫ ໄວາມ
ຆໃ ວງຽຫົຬື ຫົ ື ເຫ ໄ າຌະຌ າກໃ ສະມາມ຺ເຌຈ ໄາຌຉໃ າຄໂແຈ ໄ.. 

 
2.  ຽຄ ືໃຬຌແຂກາຌຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະມາຆກິສາມຌັ ລະ ຽຬກະສາຌຎະກຬຍອຍັສະໝກັ 
1). ສະມາຆກິສາມຌັ   
 ສ າລຍັ ສກ: 

a) ມ ສ າຌກັຄາຌ ເຌ ສຎຎລາວ ລະ ສ ໄາຄຉັ ໄຄຂ ໄຌ ໃ  ຊກືຉ ໄຬຄຉາມລະຍຼຍກາຌຂຬຄ ຫລ ວາຄຬຬກ; 
b) ມ ວາມຉືໃ ຌຉວ຺ສະໝກັເ; 
c) ຂຼຌ າອ ໄຬຄຂ ຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະມາຆກິຽຆິໃ ຄມ ຽຬກະສາຌຉຈິຈັຈັໃ ຄຌ ໄ: 
d) ໜຄັສືຉໃ ຄຉັ ໄຄຏູ ໄຉາຄໜໄາຂຬຄຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ຫົ ືຍ ລສິຈັຂຬຄຉຌ຺; 
e) ເຍຢັໄຄຢືຌ ໃ ຢູໃ  ຫົ ືຌ າຽຌາ຺ຍຈັຎະ າຉວ຺ຂຬຄຏູ ໄຉາຄໜໄາ ໃ ແຈ ໄອຍັກາຌຉໃ ຄຉັ ໄຄ; 
f) ມ ລາງຄາຌກວຈສຬຍາຄຈ ໄາຌກາຌຽຄຌິ ລະ ເຍຈຸໃ ຌຈໃ ຼຄ ສະຍຍັລ ໄາສຸຈ; 
g) ຽສງໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎ ຉາມລະຍຼຍສະມາມ຺ກ າຌຈ຺; 
h) ຍ ໃ ແຈ ໄຽຂ຺ ໄາອໃ ວມເຌກຈິະກ າ ໃ ຏຈິກຈ຺ໝາງ ( ໃ ແຈ ໄລະຍຸແວ ໄເຌກຈ຺ໝາງຂຬຄຎະຽຈ); 
i) ອຍັອຬຄ ໃ ະຽຆຌັອຍັຎະຉຍິຈັລະຍຼຍຎະພ ຈຉຌ຺ຂຬຄ ສະມາຆກິ ສມກ 
j) ຉໄຬຄລາງຄາຌຉວ຺ຆ ໄວຈັາຄຈ ໄາຌກາຌຽຄຌິ (ສຄັມ຺) ເຫ ໄ ສມກ ຽພືໃ ຬສ຺ໃ ຄຽຂ຺ ໄາຉະຫົາຈ MIX 

 ສ າລຍັຍ ລສິຈັ/ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ: 
a) ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ຫົ ືຍ ລສິຈັ ໃ ຽອຈັວຼກກໃ ຼວກຍັກາຌຽຄຌິລຸະພາກ  ໃ ຎະ າ ຢູໃ  ສ ຎຎ ລາວ 
b) ມ ວາມຉືໃ ຌຉວ຺ສະໝກັເ; 
c) ຂຼຌ າອ ໄຬຄຂ ຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະມາຆກິຽຆິໃ ຄມ ຽຬກະສາຌຉຈິຈັຈັໃ ຄຌ ໄ: 

- ໜຄັສືຉໃ ຄຉັ ໄຄຏູ ໄຉາຄໜໄາຂຬຄຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ຫົ ືຍ ລສິຈັຂຬຄຉຌ຺; 
- ເຍຢັໄຄຢືຌ ໃ ຢູໃ  ຫົ ືຌ າຽຌາ຺ຍຈັຎະ າຉວ຺ຂຬຄຏູ ໄຉາຄໜໄາ ໃ ແຈ ໄອຍັກາຌຉໃ ຄຉັ ໄຄ; 

d) ຽສງໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎ ຉາມລະຍຼຍສະມາມ຺ກ າຌຈ຺; 
e) ຍ ໃ ແຈ ໄຽຂ຺ ໄາອໃ ວມເຌກຈິະກ າ ໃ ຏຈິກຈ຺ໝາງ ( ໃ ແຈ ໄລະຍຸແວ ໄເຌກຈ຺ໝາງຂຬຄຎະຽຈ); 
f) ອຍັອຬຄ ໃ ະຽຆຌັອຍັຎະຉຍິຈັລະຍຼຍຎະພ ຈຉຌ຺ຂຬຄ ສະມາຆກິ ສມກ 
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 ສ າຫົຍັຍຸກຌ຺ : 
a) ຽຎັຌພຌ຺ລະຽມຬືຄລາວມ ຬາງຸຉໃ  18 ຎ  ຂ ໄຌແຎ ຈງຍ ໃ  າຌກຽຆື ໄຬຆາຈ, ສາຈສະໜາ ລະ ຆຌ຺ຽຏ຺ໃ າ; ລະຽອຈັວຼກຢູໃ

ເຌຂະໜຄກາຌຽຄຌິລຸະພາກ          
b) ມ ວາມສະໝກັເ; 
c) ມ ຎະຫວຈັກາຌຈ າລຄ຺ຆ ວຈິ ໃ ຈ ; 
d) ພໄຬມ ໃ ະຎະຉຍິຈັກຈ຺ລະຍຼຍຂຬຄສະມາມ຺ຢໃ າຄຽັໃ ຄຈັ; 
e) ຂຼຌ າອ ໄຬຄຂ ຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະມາຆກິຈ ໄວງຉຌ຺ຽຬຄຽຆິໃ ຄມ ຽຬກະສາຌຉຈິຈັຈັໃ ຄຌ ໄ: 

- ເຍຆ ວະຎະຫວຈັຫງ ໄ; 
- ເຍຢັໄຄຢືຌ ໃ ຢູໃ  ຫົ ືສ າຽຌາ຺ຍຈັຎະ າຉວ຺; 
- ເຍ ໄຄຈຽຍ  3; 
- ອູຍຊໃ າງ 2 ເຍ (ຊໃ າງຍ ໃ ຽກ ຌ 6 ຽຈຬືຌ); 

f) ຽສງໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎ ຉາມກຈ຺ລະຍຼຍສະມາມ຺ກ າຌຈ຺. 
g) ອຍັອຬຄ ໃ ະຽຆຌັອຍັຎະຉຍິຈັລະຍຼຍຎະພ ຈຉຌ຺ຂຬຄ ສະມາຆກິ ສມກ 

 
2)  ສະມາຆກິສະໜຍັສະໜຌູ 
  ສ າລຍັຍ ລສິຈັ/ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ:  ກືຍັເຌສະມາຆກິສາມຌັ 
 ສ າຫົຍັຍຸກຌ຺: ກືຍັເຌສະມາຆກິສາມຌັ 

3). ສະມາຆກິກຈິຉມິະສກັ 
 ສ າຫົຍັຍຸກຌ຺: 

a) ຽຎັຌຏູ ໄຬາວຸສ ລະ ຽ ງຈ າລຄ຺ຉ າໜໃ ຄຬຌັຆຄ຺ກຼຈເຌວຼກຄາຌຂຬຄຆາຈ, ວຼກກາຌ ພຈັະຌາ ໃ ສ າຌັເຈໜ ໃ ຄມາ
ກໃ ຬຌ; 

b) ຉກ຺ລຄ຺ ລະ ຉັ ໄຄເ ໃ ະຎະກຬຍສໃ ວຌຽຂ຺ ໄາເຌວຼກຄາຌຂຬຄສະມາມ຺; 
c) ຍ ໃ  າຌກຽຆື ໄຬຆາຈ, ສາສະໜາ; 
d) ມ  ຬາງຸຉໃ  40 ຎ  ຂ ໄຌແຎ. 
e) ຽສງໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎ ຉາມກຈ຺ລະຍຼຍສະມາມ຺ກ າຌຈ຺. 

 
 ສ າລຍັຍ ລສິຈັ/ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ: 

a) ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ຫົ ື ຍ ລສິຈັ ໃ ເຫ ໄກາຌສະໜຍັສະໜຌູວຼກກໃ ຼວກຍັກາຌຽຄຌິລຸະພາກ ລວມຄັຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ໃ ສ ໄາຄຉັ ໄຄ
ຂ ໄຌຉາມກຈ຺ໝາງຂຬຄ ສ ຎຎ ລາວ ລະ ຬຄ຺ກາຌຈັຉັ ໄຄ ສາກຌ຺ ໃ ຽືໃ ຬຌແຫວຉາມກຈ຺ໝາງຂຬຄ ສ ຎຎ ລາວກ າຌຈ຺; 

b) ມ ວາມຉືໃ ຌຉວ຺ສະໝກັເ; 
c) ຂຼຌ າອ ໄຬຄຂ ຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະມາຆກິ; 
d) ຽສງໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎ ຉາມລະຍຼຍສະມາມ຺ກ າຌຈ຺; 

 
3. ພາລະ ລະ ໜໄາ ໃ ຂຬຄສະມາຆກິ 

 ສະມາຆກິສາມຌັ:  
a) ຌ າເຆ ໄສະຊາຌ ໃ  ລະ ກາໝາງຂຬຄສະມາມ຺; 
b) ສະຽໜ ວາມຈິວາມຽຫຌັຉ ໃ ສະພາຍ ລຫິາຌກໃ ຼວກຍັກາຌຽືໃ ຬຌແຫວຂຬຄສະມາມ຺; 
c) ແຈ ໄອຍັສະຫວຈັຈ ກາຌຉໃ າຄໂ  ໃ ມ ຢູໃ ເຌສະມາມ຺; 
d) ຽຂ຺ ໄາອໃ ວມກຬຄຎະຆຸມເຫງໃ ຂຬຄສະມາມ຺; 
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e) ຽລຬືກຉັ ໄຄ ຫົ ືສະໝກັອຍັຽລຬືກຉັ ໄຄຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະພາຍ ລຫິາຌ, ະຌະກວຈກາ ລະ ຏູ ໄຬ າຌວງກາຌຂຬຄສະມາມ຺; 
f) ຬຬກະຌຌສຼຄລຄ຺ມະຉຉິໃ າຄໂ ເຌກຬຄຎະຆຸມແຈ ໄ 01 ະຌຌສຼຄ; 
g) ອໄຬຄຂ ຉ ໃ ະຌະກ າມະກາຌກວຈກາ ຽພືໃ ຬກວຈກາຽຬກະສາຌ ລະ ຍຌັຆ ຆຍັສຌິຂຬຄສະມາມ຺; 
h) ສະມາຆກິສາມຌັຫົາງກວໃ າຽິໃ ຄໜ ໃ ຄ ສາມາຈສະຽໜ ຽຎ ຈກຬຄຎະຆຸມເຫງໃ ວສິາມຌັແຈ ໄ; 
i) ຎະຉຍິຈັຉຌ຺ເຫ ໄສມ຺ກຼຈສກັສ   ໃ ຽຎັຌສະມາຆກິຂຬຄສະມາມ຺; 
j)  ເຫໄກາຌອໃ ວມມສືະໜຍັສະໜຌູ ກາຌຽືໃ ຬຌແຫວຉໃ າຄໂ ຂຬຄສະມາມ຺; 
k) ຉັ ໄຄໜໄາຽຂ຺ ໄາອໃ ວມກຈິະກ າ ໃ ສະມາມ຺ຈັຂ ໄຌ; 
l) ຎະກຬຍສໃ ວຌຽຏ ງຏໃ ຆືໃ ສຼຄກຼຈສກັສ ຂຬຄສະມາມ຺ເຫ ໄຽຎັຌ ໃ ອູ ໄກັຢໃ າຄກວ ໄາຄຂວາຄເຌ ສຄັມ຺; 
m)  ຎະຉຍິຈັຉາມກຈ຺ລະຍຼຍ ລະ ຂ ໄຍຄັຍັຂຬຄສະມາມ຺; ຎະຉຍິຈັຉາມລະຍຼຍກຈ຺ໝາງຂຬຄລຈັຢໃ າຄຽັໃ ຄຈັ 

 ສະມາຆກິສະໜຍັສະໜຌູ ລະ ສະມາຆກິກຈິຉມິະສກັ: 
ສະມາຆກິສະໜຍັສະໜຌູລະ ສະມາຆກິກຈິຉມິະສກັ ມ ສຈິ ລະ ໜໄາ ໃ  ໄາງ ືກຌັກຍັສະມາຆກິສາມຌັ ຉໃ ຍ ໃ ມ  ສຈິລຄ຺
ະຌຌສຼຄ ລະ ອຍັສະໝກັຽລຬືກຉັ ໄຄ ຽພືໃ ຬຽຂ຺ ໄາຽຎັຌສະພາຍ ລຫິາຌ ລະ ະຌະກວຈສຬຍ ຂຬຄສະມາມ຺.  

4. ຬຈັຉາຎະກຬຍສໃ ວຌ ຌຽຂ຺ ໄາຽຎັຌໃ າຍ າລຸຄສະມາມ຺ຎະ າຎ  
 ກາຌຽສງໃາຍ  າລຄຸສະມາມ຺ ມ ໃຌຍາຈກໄາວ  າຬຈິ ໃ ສ  າຌັ ຽຑືໃ ຬຎະກຬຍສໃວຌຉ ໃ ວາມງຌືງຄ຺ າຄຈໄາຌກາຌ

ຽຄຌິ ຂຬຄຽຬືຂໃາງ ລະ ຌໃຌຬຌະມ ຏຌ຺ກະຍ຺ເຌາຄຍວກເຌກາຌມ ວາມຏກູຑຌັ ລະກາຌສະໜຍັສະໜຌູ

ສະມາມ຺.  

ສະມາຆກິຂຬຄສະມາມ຺ກາຌຽຄຌິລຸະຑາກມ ວາມຽຫັຌຈ ຎະກຬຍສໃວຌຶຌ, ຆຍັສຌິ ຫືົ ວຈັຊ ຸ ສິໃ ຄຂຬຄຽຑືໃ ຬ

ຍ  າລຄຸສະມາມ຺ຎະ  າຎ ຉາມຂະໜາຈຂຬຄຬຄ຺ກາຌຈັຉ ັໄຄ ລະ ວາມສາມາຈຂຬຄຍກຸຌ຺ ຈ ັໃຄຉ ໃ ແຎຌ ໄ: 

 

ລຈ ຎະຽຑຈສະມາຆກິ ຂະໜາຈຂຬຄງຬຈຆຍັສິຌ ໃາ  າຌຼມສະມາ ຆກິຎະ  າຎ   

ຽຄຌິກ ຍ ຽຄຌິຈລາ ກ ຍ ຈລາ 

I. ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉິຍຈັ 

A ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉຍິຈັ A < 1 ຉືໄກ ຍ < 125,000 300,000 38 

B ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉຍິຈັB =/> 1 - 3 ຉືໄກ ຍ +/> 125,000-375,000 400,000 50 

C ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉຍິຈັC >  3 – 5 ຉືໄກ ຍ >375,000-625,000 600,000 75 

D ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉຍິຈັD > 5 – 10 ຉືໄກ ຍ >625,000-1,250,000 800,000 100 

E ຏູໄຈັຉ ັໄຄຎະຉຍິຈັ E > 10 ຉືໄກ ຍ >1,250,000 1,200,000 150 

II. ຏູໄເຫໄຶຌ, ຬຄ຺ກາຌອໃວມມສືຬຄ

ຐໃາງ, ຫົາງຐໃາງ, ຬຄ຺ກາຌຍ ໃ

ສຄັກຈັລຈັຊະຍາຌ, ຏູໄສະ 

ໜຬຄ ກາຌຍ ລິກາຌ (ສະຊາ

ຍຌັຉໃາຄໂ) 

  1,600,000 200 

III. ຍກຸຌ຺ ໃ ຽຎັຌຐຶູກ/ ໃ ຎຶກສາ   200,000 25 

 



ສະຓາຓ຺ກາຌຽຄຌິລຸະຑາກ      

ກາຌຍໍລກິາຌ ລະ ກຈິະກາໍ ຂຬຄ ສຓກ ເຫ ໄກໃ ສະຓາຆກິ 
 

1. ກາຌສ ໄາຄຂຈີວາຓສາຓາຈ:  
 ແຈ ໄອຍັກາຌຐຶກຬຍ຺ອຓ຺ຉາຓວາຓຉ ໄຬຄກາຌຂຬຄສະຓາຆກິ ລະ ຉາຓຂະໜຄກາຌຉ ໄຬຄກາຌ;  
 ແຈ ໄຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓກຬຄຎະຆຸຓສະຓສຬຌ ຬໍາຌວງກາຌ (CEO Club) ຽຆິໃ ຄຈັ 2 ັ ໄຄ ຉໍໃ ຎີ; 
 ສາຓາຈຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓກາຌແຎຈັສະຌະສກຶສາ ຑາງເຌ- ດໄຼ ຓດາຓສະຓາຆກິີໃ ຽຂ຺ັ ໄຓຂຄ  ລະ ຉໃ າຄຎະຽຈ ຽຑ ໃ ຬ

ຊຬຈຊຬຌ ຍຈ຺ອຼຌເຌຫວ຺ຂໍ ໄຉໃ າຄໂ  
 ແຈ ໄອຍັສໃ ວຌລຸຈເຌກາຌຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓຐຶກຬຍ຺ອຓ຺ ຉາຓຂໍສະຽໜ ີສຓກ ລະ ວາຓຽຎັຌຄິ 
 ແຈ ໄສຈິເຌກາຌສະໝກັຽຂ຺ ໄາ ຐຶກຬຍ຺ອຓ຺ຽຎັຌູຐ ກ (ToT)  ຽຑ ໃ ຬ ຐ ກເຫ ໄ ຌກັສ າຓະຌາກຬຌ ຂຬຄ MFMCC ີໃ

ະຽຎີຈ ເຌ ໄາງຎີ 2014 
 ແຈ ໄສຈິຫົາງກໃ ວາຏູ ໄຬ ໃ ຌເຌກາຌຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓຐຶກຬຍ຺ອຓ຺ຫລກັສູຈກາຌຐຶກຬຍ຺ອຓ຺ກາຌຍໍລຫິາຌກາຌຽຄຌິລຸະຑາກ 

(MFMCC) ີໃ ະຽຎີຈເຌ ຉ຺ ໄຌຎີ 2015 
 ສຓກ ຬໍາຌວງວາຓສະຈວກເຌກາຌຌະຌາໍຏະລຈິຉະຑຌັຎະກຌັແຑລຸະຑາກ (ກາຌຎະກຌັແຑສຌິຽຆ ໃ ຬ)

ເຌສຎຎລາວ;  
 ສາຓາຈສະຽໜເີຫ ໄ ສຓກ ຈັກາຌຈໍາຽຌຌີກາຌກວຈສຬຍາຄຈ ໄາຌສຄັຓ຺ຈງຌາໍເຆ ໄຽ ໃ ຬຄຓ  CERISE SPI 

ເຫ ໄກໃ  ສະຊາຍຌັ.  
  ສຓກ ຌະຌ າຫົກັກາຌຎ຺ກຎໄຬຄລູກ ໄາ ຂຬຄ SMART CAMPAIGN ສໍາລຍັ ສະຓາຆກິ ສກ ລະ ສະ

ໜຍັສະໜຌູ ຽລ ໃ ຬຄກາຌອຍັອຬຄ ລະ ກາຌຈ຺ລຬຄຎະຽຓຌີຈ ໄວງຉຌ຺ຽຬຄ; 
 ຓສີຈິ ຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓຄາຌວາຄສະຈຄ ກາຌຫາຏູ ໄອໃ ວຓຄາຌ ເຌຌະຬຌຫົວຄ ລະ ຉໃ າຄຂວຄ ີໃ ຓສີະຊາຍຌັສະຓາຆກິ

ຉັ ໄຄດູ ລະ ຄາຌວາຄສະຈຄຬ ໃ ຌໂ ຽຑ ໃ ຬສ຺ໃ ຄຽສຓີຂະໜຄກາຌ. 
 ຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓກາຌ ຎະຊຓ຺ຌຽິຈກໃ ຼວກຍັ ກາຌຽອຈັຸລະກຈິ ກາຌຽຄຌິລຸະຑາກ າກ ຫລ ລະ ສຓກ 
 ຆໃ ວງສະຓາຆກິ ີໃ ງຄັຬໃ ຬຌຌ ໄຬງ ຈງກາຌລຄ຺ແຎດໄຼ ຓດາຓ ລະ Coach  ເຫ ໄ ຉາຓີໃ ສະຓາຆກິຉ ໄຬຄກາຌ - 

ວຼກຄາຌຌີ ໄ ຓໃ ຌ ອໃ ວຓຓ ກງັ ຫລ 
 
2.ກາຌຑຈັຈະຌາວາຓອູ ໄ/ ກາຌ຺ ໄຌວ ໄາວແິ&ກາຌຽຎັຌຉວ຺ຌ:  

 ສາຓາຈ ລຄ຺ສະຌາ ຉໃ າຄໂ ເຌ ຽວຍັແຆ ໌ຂຬຄ ສຓກ ຄັຽຎັຌ ຑາສາຬຄັກຈິ ລະ ຑາສາລາວ ລະ ສາຓາຈ
ແຈ ໄອຍັຂໍ ໄຓູຌເໝໃ ໂ ຽຆິໃ ຄ ຎະກຬຍຈ ໄວງຂໍ ໄຓູຌຂໃ າວສາຌີໃ ສຓ຺ຍູຌຍຍກໃ ຼວກຍັກຈິະກາໍກາຌຽຄຌິລຸະຑາກເຌ 
ສ.ຎ.ຎ. ລາວ ຽຆັໃ ຌຈຼວກຌັກຍັກຈິະກາໍຂຬຄສະຓາຓ຺ 

 ສາຓາຈສະຌາ ຏໃ າຌ ຽຒສຍຸກ ຂຬຄ ສຓກ, ລະຽຬາ຺ຽຬກະສາຌ ລຄ຺ລກຎໃ ຼຌເຌ  ສຓກ Dropbox 
 ສາຓາຈຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓຎະກຬຍສໃ ວຌສ ໄາຄຈ຺ໝາງຂໃ າວຂຬຄ ສຓກ ຽຆິໃ ຄຈັຑຓິ ກດາງ 2 ັ ໄຄ ຉໍໃ ຎີ – ຽຎັຌຑາສາ

ລາວ ລະ ຬຄັກຈິ 
 ແຈ ໄອຍັກາຌລາງຄາຌ ຎະາໍຎີ ລະ ລາງຄາຌກວຈສຬຍຑາງຌຬກ 
 ສາຓຓາຈສ ໄາຄຬຸຎະກຬຌຎະຆາສໍາຑຌັ ອໃ ວຓກຍັສຓກ  ຽຆັໃ ຌ ຎະຉິຌິຎະາໍຎີ, ຏໃ ຌຑຍັ, ຽສ ໄຬຽີຆຈີ, 

ຫຓວກ, ຊຄ຺, ຍກິ, ລະຬ ໃ ຌໂ 
 ແຈ ໄອຍັລາງຆ ໃ ເໝໃ ໂ ຂຬຄສະຊາຍຌັຉໃ າຄໂ ຽຑ ຬລກຎໃ ຼຌ  ລະ ລາງຆ ໃ  ຏູ ໄລຄ຺ຌຶ  
 ສາຓາຈຽຂ຺ ໄາຓາຬໃ າຌຂໍ ໄຓູຌເຌຫ ໄຬຄສະຫຓຸຈີໃ ຓຍີຌັຆລີາງກາຌລະ ລະຫຈັຂຬຄຽຬກະສາຌກາຌຑຓິຽຏງີຏໃ  
 ກາຌຎຑາສາຂຬຄຽຬກະສາຌີໃ ກໃ ຼວຂ ໄຬຄ ລະ ກາຌສກຶສາ ຽຎັຌຑາສາລາວ ລະ ກຄ຺ກຌັຂ ໄາຓ. 
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 ຓລີະຍຍ຺ຉຈິຉາຓກາຌກວຈກາກາຌຎະຉຍິຈັຄາຌ- ກາຌຽກຍັກ າຂໍ ໄຓູຌ ລະ ວຽິາະ ລະ ກດາງຂໍ ໄຓູຌກາຌ

ຎະຉຍິຈັາຄຈ ໄາຌກາຌຽຄຌິາກສະຓາຆກິ ສກ.  
 ຓສີຈິຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓກຬຄຎະຆຸຓຎະາໍແຉຓາຈ ວຆິາກາຌ ຂຬຄສະຓາຆກິ (ເຌຬະຌາຈ຺ຽຆ ໄຬຽຆຌີຏູ ໄເຫ ໄຌຶ / ຌກັ

ລຄ຺ຌຶ ເຫ ໄຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓຌາໍສະຽໜຏີະລຈິຉະຑຌັຂຬຄຽຂາ຺ຽ ຺ ໄາ/ຉະຫົາຈຌຈັຂຬຄຌກັລຄ຺ຌຶ). 
 ສຓກ ຽຎັຌຂວ຺ຉໍໃ  ລະຫວໃ າຄ ຏູ ໄເຫ ໄຌຶ, ຌກັລຄ຺ຌຶ, ຍຸກຌ຺຺ໃ ວແຎີໃ ສຌ຺ເ ເຫ ໄອູ ໄກັກຍັຍຌັຈາສະຓາຆກິ. 

 
3.ກາຌຽຎັຌຉວ຺ຌສ ໄາຄສະຑາຍວຈລ ໄຬຓີໃ ຽຬ ໄຬຬໍາຌວງ:  

 ສຓກ ຽຂ຺ ໄາອໃ ວຓກາຌຎະຆຸຓ ຎະສາຌຄາຌ ຎະາໍແຉຓາຈ ລະຫວໃ າຄ ກຓ຺ຸ ໄຓຬຄສະຊາຍຌັກາຌຽຄຌິ, 
ະຌາາຌຫໃ ຄສຎຎລາວ ຽຑ ໃ ຬອໃ ວຓຓ ເຌກາຌຑຈັະຌາຂະໜຄກາຌ; 

 ຎະສາຌຄາຌ ກຍັ ຫລ ຽຑ ໃ ຬ ຎະກຬຍໍາຈິຽຫຌັາກສະຓາຆກິຽຂ຺ ໄາເຌລະຍຼຍ, ຂໍ ໄກາໍຌຈ຺ ລະ ຽຬກະສາຌ
ຉໃ າຄໂີໃ ຬຬກຈງ ະຌາາຌຫໃ ຄສຎຎລາວ (ຫລ) ຫົ  ຬຄ຺ກຬຌລຈັຬ ໃ ຌໂ ຉາຓກາຌສະຽໜຂີຬຄສະຓາຆກິ 
ສກ; 

 ສຓກສ ໄາຄລະຍຼຍກາຌຎະຑຈຶຉຌ຺ເຫ ໄກໃ ສະຓາຆກິ ສກ 
 ຓສີາງສໍາຑຌັກຍັຽ ຬຂໃ າງຬ ໃ ຌໂ ຽຑ ໃ ຬຽຎັຌກາຌລກຎໃ ຼຌ ຎະສຍ຺ກາຌ  
 

4.ກາຌຍໍລກິາຌຈ ໄາຌຬ ໃ ຌໂ:  
 ຆໃ ວງຂຼຌກາຌຸ ໄຓຬຄ ຍຸກະລາກຬຌ ລະຍໍລຫິາຌ / ກາຌຸ ໄຓຬຄ ( ຽຆິໃ ຄສະຓາຆກິະແຈ ໄຎະກຬຍສໃ ວຌເຌ

ໃ າເຆ ໄໃ າງສໃ ວຌໜຶໃ ຄ) 
 ຆໃ ວງຂຼຌູໃ ຓ  ຬ ໃ ຌໂ (ຉວ຺ດໃ າຄ: ູໃ ຓ   ກວຈສຬຍຑາງເຌ,  ຓ ກາຌຽຄຌິ ກາຌຍຌັຆ,ີ ກາຌຍໍລຫິາຌສຌິຽຆ ໃ ຬ etc..) 
 ຌະຌາໍຽລ ໃ ຬຄ ຉໃ າຄາຄ ລະສຍັ ຫົ  ຬ ໃ ຌໂ. 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
======0=0=0=====. 

 
                                                       ເລກທີ 69/ສມກຈ  

          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 30.06.2014 
 
 
 

ລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕບິດັ 
 

ສ າລັບສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
 

ການນ າສະເໜີ 
 

ລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດດວ້ຍຄ່ານິຍົມ, ຫຼັກການຕ່າງໆ ຫຼ ື ການຈັດຕັງ້ທີ່ ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບບຸກຄົນ 
ຫຼ ື ອ ົງການຈ ັດຕັງ້ທີ່ ຕ ິດພັນກັບຫຼ ັກການ ຈ ັດຕັງ້ປະຕິບ ັດດັ່ ງກ່າວ. ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສາ້ງຂ ກ້ ານ ົດກ ົດ
ລະບຽບດວ້ຍຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ ຍັງບ ່ ທັນມີຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີ່ ເປັນທາງການ (ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງລັດ) ຫຼ ືເພື່ ອເປັນ
ການສາ້ງຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບຂືນ້ເພີ່ ມເຕີມ ຫຼື ເພື່ ອເປັນການບັງຄັບໃຊຂ້ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີ່ ມີແລວ້ຂອງຂະແໜງການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ.  
 

ຈຸດປະສົງໃນການນ າສະເໜີລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ ້ແມ່ນເພື່ ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຈະປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ  ເປັນ
ຢ່າງດີໃນວຽກງານການເງນິຈຸລະພາກ  ແລະ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລະບຽບສະບັບນີ ້ມີເ ປົ້ າໝາຍຄືດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງ
ເທ ິງທ ັງໝ ົດນັນ້ ກ ່ ແ ມ່ນ ເພື່ ອສົ່ ງ ເສ ີມ  ແລະ  ປັບ ປຸ ງການປົກປ ້ອງລ ກຄ າ້ ແລະ  ເພື່ ອສ າ້ ງກ ົນໄກ ຄວ າມໂປ່ ງໃສໃຫແ້ ກ່ 
ສມກຈ ກ ່ ຄືຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ແລະ ເພື່ ອສົ່ ງເສີມການປະພຶດປະຕິບັດທາງດາ້ນຈັນຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນການ
ເງນິຈ ຸລະພາກຕ ່ ພະນັກງານຂອງສະຖາບ ັນ  ແລະ  ຕ ່ ກ ັບສະຖາບ ັນການເງນິຈຸລະພາກອື່ ນໆ . ສະນັນ້ ,  ລະບຽບທີ່ ຕ ອ້ ງ
ປະຕິບັດສະບັບນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດດັ່ ງນີ ້: 

 

 ປະໂຫຍດສ າລັບ ສກຈ ເອງ, ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນຈະຊ່ວຍເພີ່ ມຄວາມເຊື່ ອໝັນ້  ແລະ  ຄວາມໜາ້ເຊື່ ອຖືຂອງລ ກຄາ້ຕ ່

ກັບ ສກຈ ແລະ ຊ່ວຍສາ້ງຊື່ ສຽງຂອງ ສກຈ ແກ່ລ ກຄາ້ ແລະ ຜ ໃ້ຫທ້ຶນທັງຫຼາຍ. 
 ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການໂດຍລວມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າມັນຈະເປັນການກະຕຸນ້ຊຸກຍ ໃ້ຫມ້ີຄວາມໂປ່ງໃສ  ແລະ ອາດ

ເປັນການປ້ອງກັນຈາກການໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໃນທີ່ ສຸດກ ່ ຈະເກີດມີວິກ ິດການ (ດັ່ ງຕ ົວຢ່າງທີ່ ເກ ິດ
ຂື້ນໃນປະເທດອິນເດຍ). 
 

ໂດຍອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ວັນທີ 09 ເມສາ 2014, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃນປະຈຸບັນ 
ຈະຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດສະບັບນີ້. ສ າລັບ ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊິກໃໝ່ທັງໝົດແມ່ນຈະຕອ້ງໄດມ້ີການ
ຮັບຮອງເອົາລະບຽບສະບັບນີ ້ ເຊິ່ ງເປັນເງ ື່ ອນໄຂກ່ອນທີ່ ຈະຖືກຮັບເອົາເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໂດຍບ ່ ໄດ ກ່້ຽວຂອ້ງ
ກັບຮ ບແບບຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຖານະທາງດາ້ນກົດໝາຍຂອງ ສກຈ ນັນ້ເລີຍ. 

 

ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ 

mailto:mfa@laomfa.org
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ຄ ານ າ  

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກໄດມ້ ີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊຸກຍ ສ້ ົ່ ງ ເສີມວຽກງານການເງນິ  ແລະ  ໄດສ້ າ້ງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ສັງຄົມ ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກ່ຄົວເຮືອນທີ່ ມີລາຍຮັບຕ ່ າແລະຄົວເຮືອນທີ່ ບ ່

ສາມາດເຂົ ້າເຖິງການບ ລິການຂອງທະນາຄານ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສະຖາບັນເຫຼົ່ ານີ ້ໄດເ້ ປັນຄ ່ ຮ່ວມງານກັບລ ກຄາ້ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົາ້ແລະຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກກ ່ ໄດມ້ ີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊອ້ນ, ສະນັນ້ຈຶ່ ງ
ເປັນ ທີ່ ສ າຄັນຫຼາຍທີ່ ຈະຕອ້ງໄດກ້ ານົດຄ່ານິຍ ົມຫຼ ັກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີ່ ເປັນທ າເພື່ ອຮັບປະກັນວ່າການສະໜອງ
ການບ ລິການ, ການເງນິຈຸລະພາກດ າເນີນງານບົນຟື້ນຖານທີ່ ກ ່ ໃຫ ເ້ກີດຜົນປະໂຫຍດແກ່ລ ກຄາ້, ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື
ລ ກຄາ້ ແລະ ສກຈ ກ ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ່ ທາງດາ້ນສັງຄົມກ ່ ຄືລ ກຄາ້, ຕ ່ ພະນັກງານຂອງຕົນ  ແລະ  ຕ ່ ກັບຊຸມຊົນຢ່າງ
ກວາ້ງຂວາງ. 

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທັງຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດຕາມດ າລັດ, ຂ ກ້ ານ ົດ, ກົດລະບຽບ  ແລະ ບົດແນະນ າ
ຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ທີ່ ອອກໂດຍລັດຖະບານແຫຼ່ ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ວາງອອກ ແລະ ກົດໝາຍອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສປປ ລາວ, ລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ້ ໄດມ້ີການກ ານົດບັນດາ
ຫຼ ັກການ  ແລະ  ເງ ື່ ອນໄຂຄວາມຕອ້ ງການ ເພີ່ ມ ເຕ ີມ ເພື່ ອປັບ ປຸ ງການປະຕິບ ັດ ງານຂອງຂະແໜງການ ເງນິຈ ຸລະພາກ. 
ລະບຽບທີ່ ຕ ອ້ ງປະຕິບ ັດສະບັບນີໄ້ດ ຊ້ີ ້ແຈງກ່ຽວກັບ ຄ່ ານ ິຍ ົມຫຼ ັກຂອງສະມາຄ ົມການເງນິຈ ຸລະພາກ (ສມກຈ) ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຕ່າງ ເຊິ່ ງບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີ່ ໄດລ້ົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ ຈະຕອ້ງໄດນ້ັບຖື ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຢ່າງເຄັ່ ງຄັດ. ເອກະສານສະບັບນີ້ປະກອບດວ້ຍພາກຕ່າງໆດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  

 

I. ຄ່ານິຍົມຫຼັກຂອງ ສມກຈ  
II. ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ 
III. ສັດຈະຍາບັນ 

 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໝົດທີ່ ໄດຮ້ັບຮອງເອົາລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ້ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ າ
ໝັນ້ສັນຍາທີ່ ຕອ້ງໄດສ້ ຊ້ົນປະຕິບັດຕາມຄ່ານິຍົມຫຼັກຕ່າງໆ, ມາດຕະຖານ  ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລະບຽບ
ສະບັບນີ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ. 
 

I. ຄ່ານິຍົມຫຼ ັກທ າ ຂອງ ສມກຈ 
 

 (ບັນດາຄ່ານິຍົມເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນເອົາມາຈາກຄ່ານິຍົມຂອງ ກກຈ (ສມກຈ) ທີ່ ມໄີດຕ້ົກລົງໂດຍສະມາຊິກ ໃນເວລາທ າການ
ອະນຸມັດແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2012-2014). 
 

ກ ານ ມ ີສ່ ວ ນ ຮ່ ວມໝ ົດທຸກ
ພາກສ່ວນ  

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຕົນ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ເຕົາ້ໂຮມບັນດາຜ ້ມີສ່ວນໃນວຽກ
ງານການເງນິຈຸລະພາກທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ພ ້ອມທັງນັບຖື, ຍົກສ ງຜ ້ທີ່ ມ ີປະສົບການທີ່ ເ ປັນ
ຕົວແທນຂອງຂະແໜງການການເງນິຈຸລະພາກ.  

ມີຄວາມໝາຍໝັນ້ຕັ ້ງໃຈ  ບັນດາສະມາຊິກແຕ່ ງຕັງ້  ແລະ ອຸທິດຕ ົນ ເອ ງໃນການປະກອບສ່ວນຢ່ າງຫາ້ວຫັນ ເພື່ ອ ໃຫຈ້ະ
ບັນລຸວໄິສທັດ  ແລະ ພາລະກິດຂອງ ສມກຈ.  

ມີຄ ວ າມຮ ັບ ຜ ິດ ຊ ອບ ແລ ະ
ກວດສອບໄດ ້ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຕ ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ  ແລະ  ໃນການປະຕິບ ັດ
ກິດຈະກ າຕ່າງໆ. 

ມີຄວາມໂປ່ງໃສ  
 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຕ ້ອ ງ  ມ ີຄວ າມພະຍາຍາມເຮ ັດໃຫກ້ານປະຕ ິບ ັດ ງານ 
ແລະ ການບ ລ ິການຂອງຕົນມີຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງເຕ ັມສ່ວນ. ເຮ ັດວຽກແບບເປີດເຜີຍ  ແລະ  ມີ
ຄວາມຊື່ ສ ັດຕ ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານ  ແລະ  ປະສົບປະການ ພ ້ອມທັງມີການແລກປ່ຽນຂ ້ມ ນ ຂ່ າວສານ
ກັບສະມາຊິກ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. 

ມ ີຄ ວ າມ ຮ ັບ ຜ ິດ ຊ ອບ ດ ້າ ນ
ສັງຄົມ  

ສມກຈ ແລະ  ສະມາຊິກຂອງສະມາຄ ົມໃຫຄ້ວາມສ າຄ ັນ  ຕ ່ ກ ັບຄວາມສ ົນໃຈຂອງປະຊາຊ ົນ , 
ຄວາມຢ ່ ດີກິນດີ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ທີ່ ມີລາຍຮັບຕ ່ າໃນ ສປປ 
ລາວ.  

mailto:mfa@laomfa.org
http://www.laomfa.org/


ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
ໜ່ວຍ 13, ບ້ານ ສີເມືອງ,   ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,  ຕ ້ ປ .ນ 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ,  ສປປ ລາວ  

ອີເມວ: mfa@laomfa.org  ເວັບໄຊສ໌: www.laomfa.org, ໂທ: +856 21 226018, 030 9481265, ແຟັກ: +856 21 226019 
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II. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ 

 

ກ.) ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງລ ກຄາ້   
 

1. ອອກແບບ ແລະໃຫກ້ານບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີ່ ເໝາະສົມ  
 

ຜ ສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງການ
ບ ລິການຕາມຊ່ອງທາງທີ່ ບ ່ ເປັນສາເຫດກ ່ ໃຫ ເ້ກີດອຸປະສັກຕ ່ ກ ັບລ ກຄາ້. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການສະໜອງ
ການບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງໄດ ຖ້ ືກອອກແບບໂດຍການພິຈ າລະນ າຕາມຄຸນລ ັກສະນະ  ຫຼ ື ຄວ າມເໝ າະສົມຂອງລ ກຄ າ້ . 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #1) 

 
ເພື່ ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຖານດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

i. ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫແ້ທດເໝາະກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງລ ກຄາ້ໂດຍເຮັດໃຫຜ້ະລິດຕະພັນ ມີຄວາມ
ງ່າຍດາຍ ແລະ ປັບຕົວໄດ.້ 

ii. ບ ່ ຄວນຂ ຮອ້ງໃຫລ້ ກຄາ້ສະຫຼະສິດ ເຊັ່ ນວ່າ: ສິດໃນການຮອ້ງຟ້ອງຜ ສ້ະໜອງການບ ລິການ, ສິດໃນການໄດຮ້ັບຂ ້

ມ ນຂ່າວສານ, ສິດໃນການຍົກເລີກການນ າໃຊຜ້ະລິດຕະພັນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
iii.  ຄວນອອກແບບ ແລະ ໃຫກ້ານບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີ່ ລ ກຄາ້ສາມາດຈ່າຍໄດ  ້ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມ

ສາມາດໃນການຊ າລະຄືນຂອງລ ກຄາ້. 
 

2. ການປ້ອງກັນການເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ 
 
 

ຜ ້ສະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງດີໃນທຸກໆຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການປ່ອຍເງນິກ ເ້ພື່ ອ
ຮັບປະກັນວ່າລ ກຄາ້ມີຄວາມສາມາດໃນຊ າລະຄືນ ໂດຍປາສະຈາກການເປັນໜີ້ສິນລົນ້ຕົວ. ນອກຈາກນັນ້, ຜ ສ້ະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການຄຸມ້ຄອງພາຍໃນທີ່ ສະໜັບສະໜ ນໃຫມ້ີການປ້ອງກັນການ
ເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ ແລະ ຈະຕອ້ງທ າການກະຕຸນ້ຊຸກຍ ໃ້ຫມ້ີຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການປັບປຸງການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ຂອງສິນເຊື່ ອໃຫຢ້ ່ ໃນລະດັບທີ່ ຄວບຄຸມໄດ  ້(ເຊັ່ ນວ່າການແລກປ່ຽນຂ ມ້ ນຂ່າວສານດາ້ນສິນເຊື່ ອ). 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #2) 
 

 
ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ກັບຫຼັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງນີ ້: 

i. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງໄດຄ້ົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະຄືນເງນິກ ຂ້ອງລ ກຄາ້ຢ່າງເໝາະ
ສົມກ່ອນຈະມີການປ່ອຍເງນິກ .້  

i i. ເງນິກ ທ້ີ່ ມີຄຸນນະພາບທີ່ ເປັນສິ່ ງຈ  ງໃຈຂອງສະຖາບັນການເງນິ. 
iii.  ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງນ າໃຊຂ້ ມ້ ນຂ່າວສານສິນເຊື່ ອ ແລະ ຂ ມ້ ນຂອງທ່າແຮງທີ່ ມີໃນສະພາບທອ້ງຖິ່ ນ. 
iv. ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ທິມງານບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງນິຮັບຮ  ້ແລະ ມີຄວາມເປັນຫວ່ງກ່ຽວກັບຄວາມ

ສ່ຽງໃນການເປັນໜີ້ສິນລົນ້ຕົວ. 
v. ພະແນກກວດສອບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງນິຕິດຕາມເບິ່ ງວ່ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງການໜີສ້ິນ

ລົນ້ຕົວແມ່ນໄດຖ້ືກນ າໃຊ .້  
vi. ສະຖາບັນການເງນີຫຼີກລຽ້ງພາກປະຕິບັດທາງດາ້ນທຸລະກິດທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຊັ່ ນຫຼີກລຽ້ງການລວມ

ຜະລິດຕະພັນເງນີກ ເ້ພື່ ອສະໜອງຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການຫຼືຈ າກັດການນ າໃຊເ້ງນີກ ,້ ຕັງ້ຂອບເຂດຈ າກັດທີ່ ອະນຸຍາດ
ການຕ ່ ເງນິກ ໃ້ນກ ລະນີມີການຊ າລະເງນິກ ກ່້ອນກ ານົດ, ສາ້ງບົດແນະນ າສ າລັບນະໂຍບາຍ ການຕ ່ ສັນຍາເງນິກ )້ 
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3. ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 
ຜ ສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດສ້ື່ ສານດວ້ຍຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ໂປ່ງໃສ , ຈະແຈງ້ໃຫທ້ັນເວລາ ໂດຍການນ າໃຊຮ້ ບ

ການ  ແລະ  ພາສາທີ່ ລ ກຄາ້ ສາມາດເຂົ ້າໃຈໄດ  ້ ເພື່ ອທີ່ ຈະເຮັດໃຫລ້ ກຄາ້ມີຄວາມຕັດສິນໃຈທີ່ ຖືກຕອ້ງ ເຊິ່ ງມ ີຄວາມຈ າ
ເປັນ ແລະ ສ າຄັນຫຼາຍທີ່ ຕອ້ງມີຂ ມ້ ນຂ່າວສານທີ່ ໂປ່ງໃສ  ກ່ຽວກັບການກ ານົດລາຄາ ຫຼື ກ ານົດອັດຕາດອກເບຍ້ , ກ ານົດ
ເວລາ ແລະ ເງ ື່ ອນຕ່າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #3) 
 
ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ກັບຫຼັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງນີ ້: 

i. ສະຖາບັນການເງນິມີການເປີດເຜີຍຂ ມ້ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ບ ່ ແມ່ນລາຍຈ່າຍ . 
ii. ສະຖາບັນການເງນິສື່ ສານຢ່າງຈິງຈັງກັບລ ກຄາ້ເພື່ ອທີ່ ລ ກຄາ້ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍ . 
iii.  ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊກ້ົນໄກໃນການເປີດເຜີຍດວ້ຍວິທີການຕ່າງໆ . 
iv. ສະຖາບັນການເງນິໃຫເ້ວລາທີ່ ພຽງພ ສ າລັບລ ກຄາ້ໃນການທົບທວນ  ແລະ ເປີດເຜີຍເປັນເວລາຫຼາຍເທື່ ອ . 
v. ສະຖາບັນການເງນີສະໜອງຂ ມ້ ນຂ່າວສານດາ້ນການບັນຊີທັນເວລາ ແລະ ຖືກຕອ້ງຊັດເຈນ . 

 

4. ການກ ານົດລາຄາທີ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
 

ການກ ານົດລາຄາ, ເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ກ ານົດເວລາຈະຕອ້ງເປັນທີ່ ຍອມຮັບໄດຂ້ອງລ ກຄາ້ ແຕ່ຕອ້ງຮັບປະກັນເຮັດໃຫສ້ະ
ຖາບັນມີຄວາມຢືນຍົງ . ຜ ສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງມີຄວາມພະຍາຍາມກ ານົດອ ັດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກໃຫ ເ້ປັນ
ອັດຕາບວກທີ່ ເໝາະສົມ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #4) 
 
ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  

i. ສະຖາບັນການເງນິໃຫກ້ານບ ລິການດວ້ຍການກ ານົດລາຄາຕາມລາຄາຕະຫຼາດແລະມີຄວາມຍຸດຕິທ າ.  
ii. ສະຖາບັນການເງນິມີອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພ ທີ່ ສອດຄ່ອງກັບຄ ່ ຮ່ວມງານ . 
iii.  ສະຖາບັນການເງນິບ ່ ກ ານົດຄ່າທ ານຽມທີ່ ສ ງເກີນໄປ .  

 

5. ເອົາໃຈໃສ່ຕ ່ ກ ັບລ ກຄາ້ດວ້ຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືແລະຄວາມຍຸດຕິທ າ  
 

ຜ ສ້ະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິ  ແລະ  ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ຈະໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ລ ກຄາ້ຂອງ ພວກເຂົາເຈົາ້
ດວ້ຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຍຸດຕິທ າ. ພວກເຂົາເຈົາ້ຈະບ ່ ໄດລ້ັງກຽດຄຽດຊັງລ ກຄາ້ຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັນ້, ຜ ສ້ະໜອງການ
ບ ລິການຈະຕອ້ງຮັບປະກັນໃຫມ້ ີຄວາມປອດໄພ  ເພື່ ອຄົ ້ນຫາ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການສ ລ້ າດບັງຫຼວງກ ່ ຄື ການເອົາປຽບ
ລ ກຄ າ້ໂດຍພະນັກງານ  ແລະ  ຕົວແທນ  ໂດຍສະເພາະໃນເວລາປ່ອຍເງນິກ  ້ແລະ ໃນຂະບວນການການເກັບໜີ ້ຄ ືນ .    
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #5) 
 

ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  
i. ວັດທະນະທ າຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດສ້າ້ງຄວາມຮັບຮ  ້ແລະ ຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍກ່ຽວກັບຄວາມ

ຍຸດຕິທ າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາໃຈໃສ່ລ ກຄາ້. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິໄດກ້ ານົດລະອຽດສະເພາະສິ່ ງທີ່ ຕົນຈະພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດການເກັບໜີ້ທີ່ ເໝາະ

ສົມ. 
iii.  ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບັນການເງນິ (ການຮັບພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມ) ແມ່ນ

ອີງໃສ່ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕ ່ ລ ກຄາ້ທີ່ ມີຄວາມຍຸດຕິທ າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
iv. ສະຖາບັນການເງນິຈັດຕັງ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ ອສົ່ ງເສີມຈັນຍາບັນ ແລະ ປ້ອງການການສ ໂ້ກງ. 
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v. ໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ຕ ່ ລ ກຄາ້ ສະຖາບັນການເງນິຈະບ ່ ຈ າແນກຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ບ ່      ເ
ໝາະສົມກ່ຽວກັບປະເພດຂອງລ ກຄາ້. 

vi. ພະນັກງານຫອ້ງການ ແລະ ພະນັກງານເກັບໜີ້ພາກສ່ວນທີ່ ສາມແມ່ນຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ີການປະຕິບັດຄືກັນກັບ
ພະນັກງານສະຖາບັນການເງນິ. 

vii. ສະຖາບັນການເງນິແຈງ້ໃຫລ້ ກຄາ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. 
 

6. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດາ້ນຂ ້ມ ນຂອງລ ກຄາ້  
 

ຄວາມເປັນ ສ່ວນຕັວທາງດ າ້ນຂ ມ້  ນຂອງລ ກຄາ້ແຕ່ລະຄ ົນ  ແມ່ນອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທາງ ດ າ້ນສ ິດທິສ່ວນ
ບຸກຄົນ. ຂ ມ້ ນດັ່ ງກ່າວ ຈະຕອ້ງໄດຖ້ືກນ າໃຊພ້ຽງໃນເປົ້າໝາຍສະເພາະໃດໜຶ່ ງໃນເວລາທີ່ ມີການເກັບກ າຂ ມ້ ນຫຼືຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍຫຼືຕາມການຕົກລົງຂອງລ ກຄາ້. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #6) 
 
ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  

i. ສະຖາບັນການເງນິມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ ເໝາະສົມ. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງແຈງ້ໃຫລ້ ກຄາ້ຊາບກ່ຽວກັບວ່າຂ ມ້ ນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ຈະມີການເປີດເຜີຍເມື່ ອໃດ ແລະ

ດວ້ຍວິທີໃດ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກລ ກຄາ້. 
 
 

7. ກົນໄກເພື່ ອແກໄ້ຂການຮອ້ງທຸກ  
 

ຜ ສ້ ະໜ ອງກ ານບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງມ ີກ ົນໄກ ເພື່ ອ ແກ ໄ້ຂບ ັນຫ າຫຼ ືແກ ໄ້ຂການຮ ອ້ ງທຸກຂອ ງລ  ກຄ າ້ ຢ່ າ ງມ ີຄ ວ າມ
ຮັບຜິດຊອບ , ທັນເວລາ  ແລະ  ຈະຕອ້ງນ າໃຊກ້ ົນໄກດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອແກໄ້ຂບັນຫາລ ກຄາ້ແຕ່ລະຄົນ ເພື່ ອ ປັບປຸງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການບ ລິການ . (ຫຼັກການປົກປ້ອງລ ກຄາ້ #7) 
 
ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  

i. ລ ກຄາ້ຂອງສະຖາບັນການເງນິຄວນຮ ກ່້ຽວວິທີການໃນການສົ່ ງຂ ຮ້ ອ້ງທຸກ. 
ii. ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຂ ຮ້ອ້ງທຸກ. 
iii.  ລະບົບການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກຂອງສະຖາບັນການເງນິມີການດ າເນີນການດວ້ຍຄວາມຫາ້ວຫັນ  ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ. 
iv.  ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊຄ້ າຕ ານິຕ ິຊົມຂອງລ ກຄາ້ ເພື່ ອທ າການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜະລິດພັນຂອງ

ສະຖາບັນ. 
 

ຂ). ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ
ກັບພະນັກງານ, ສມກຈ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມງານອື່ ນໆ 

 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການແລກປ່ຽນຂ ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫາ້ວຫັນ ໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆ
ຂອງ ສມກຈ  

 

ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  
i. ລາຍງານຂ ມ້ ນຜົນການປະຕິບັດງານດາ້ນການເງນີຂອງ ສກຈ ຢ່າງໜອ້ຍປີລະຄັງ້ໃຫແ້ກ່ລະບົບການວັດແທກ 

ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ. 
ii. ແລກປ່ຽນຂ ມ້ ນຂ່າວສານຫຼືຊັບພະຍາກອນທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ, ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກການເງນີຈຸລະພາກ (ບົດ

ລາຍງານ, ການປະຕິບັດງານທີ່ ດ ີ,  ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ບົດຂ່າວ/ເຫດການ ທີ່ ຈະຈ ັດຂື ້ນໃຫແ້ກ່
ກອງເລຂາຂອງ ສມກຈ ເພື່ ອນ າເອົາມາເຜີຍແຜ່ໃຫແ້ກ່ເຄື່ ອຂ່າຍໄດຮ້ັບຊາບ. 

iii.  ເຂົ ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍປະຈ າປີ, ກອງປະຊຸ່ມໃຫ່ຍສະມາຊິກແລະກິດຈະກ າອື່ ນໆ ທີ່ ໄດຈ້ ັດໂດຍ ສມກຈ. 

mailto:mfa@laomfa.org
http://www.laomfa.org/


ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
ໜ່ວຍ 13, ບ້ານ ສີເມືອງ,   ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,  ຕ ້ ປ .ນ 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ,  ສປປ ລາວ  

ອີເມວ: mfa@laomfa.org  ເວັບໄຊສ໌: www.laomfa.org, ໂທ: +856 21 226018, 030 9481265, ແຟັກ: +856 21 226019 
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2. ການແຂ່ງຂັນແບບຍຸດຕິທ າ  ແລະ ການຫຼີກລຽ້ງການປະຕິບັດແບບບ ່ ມີຈ ັນຍາບັນ 
 

ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  
i. ສົ່ ງເສີມໃຫມ້ ີການສົນທະນາກັບ ສກຈ ອື່ ນໆທີ່ ມ ີການດ າເນີນງານໃນຟື້ນທີ່ ດຽວກັນ  ແລະ  ມີການລາຍງານໃຫ ້

ກັນຊາບກ່ຽວກັບແຜນການຂະຫຍາຍຟື້ນທີ່  ແລະ ປະເດັນສ າຄັນອື່ ນໆ. 
ii. ຢັບຢັ້ງການຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະ ລ ກຄາ້ຂອງ ສກຈ ອື່ ນໆ. 
iii.  ພະຍາຍາມຫຼີກລຽ້ງການວ່າຈາ້ງພະນັກງານຂອງ ສກຈ ອື່ ນໆແບບທາງກົງ. 

 
 

3. ການເບິ່ ງແຍງພະນັກງານແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດາ້ນສັງຄົມ 
 

ເພື່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ່ ຫຼ ັກການດັ່ ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັ່ ງລຸ່ມນີ້:  
i. ສາ້ງໃຫມ້ີລະບົບການກ ານົດອັດຕາເງນິ ເດືອນແບບໂປ່ງໃສ ບົນຟື້ນຖານອັດຕາເງນິ ເດືອນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄ່າແຮງງານຂັນ້ຕ ່ າທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນກົດໝາຍ  ແລະ ຕອ້ງມີສັນຍາວ່າຈາ້ງພະນັກງານທີ່ ຂຽນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. 

ii. ມ ີການລະດ ົມ  ແລະ  ຊຸກຍ ສ້ ົ່ ງ ເສ ີມໃຫມ້ ີກ ານຝຶກອ ົບຮ ົມພະນ ັກງານ  ແລະ  ສ າ້ ງຂ ີດ ຄວ າມສາມາດ ໃຫ ແ້ ກ່
ພະນັກງານ ເພື່ ອເຮັດໃຫພ້ະນັກງານມີຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ມີຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດທີ່ ສ ງຂື ້ນເລື່ ອຍໆ. 

iii.  ສົ່ ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນການທ າການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ ສ າຄັນ ທີ່ ມີຜົນຕ ່ ການດ າ
ເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດໜາ້ທີ່ ຂອງ ສກຈ. 
 

III. ສັດຈະຍາບັນ 
 
ໂດຍການລົງນາມໃນລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕ ິບັດສະບັບນີ ້,  ພວກເຮົາທີ່ ເ ປັນສະມາຊ ິກຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ
(ສມກຈ)ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສັນຍາດັ່ ງນີ ້:  
 

1. ຈະຢຶດໝັນ້ໃນລະບຽບການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດຕາມເນື ້ອໃນຈິດໃຈຂອງຄ່ານິຍົມ  ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ລະບຽບສະບັບນີ້. 

2. ຈະນ າໃຊລ້ະບຽບສະບັບນີ້ ໃນທຸກໆອົງການຈັດຕັງ້ທີ່ ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ໃນທຸກໆທຸລະກ າຂອງກິດຈະກ າການເງນິ
ຈຸລະພາກ. 

3. ນ າສະເໜີລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ້ໃຫສ້ະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ; ອັດສ າເນົາເອກະສານແຈກຢາຍໃຫທ້ົ່ ວເຖິງ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫພ້ະນັກງານ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມງານໃຫຮ້ັບຊາບ, ມີການຕິດຕາມເພື່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ໃຫມ້ີການລາຍງານການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດປະຈ າປີແກ່ກອງເລຂາຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ). 
 

 
 
ສະຖານທີ່ .............................................................., ວັນທີ............................. 
 
ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ 
 
 
ປະທານ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 
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ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
ໜ່ວຍ 13, ບ້ານ ສີເມືອງ,   ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,  ຕ ້ ປ .ນ 4030, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ,  ສປປ ລາວ  

ອີເມວ: mfa@laomfa.org  ເວັບໄຊສ໌: www.laomfa.org, ໂທ: +856 21 226018, 030 9481265, ແຟັກ: +856 21 226019 
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ຂະບວນການການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ  

__________________________________________________________________ 
 
ຂັນ້ຕອນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ 
 
 ທຸກໆສະມາຊິກທີ່ ມີໃນປະຈຸບັນຈະຕອ້ງໄດນ້ າສະເໜີລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ້ໃຫແ້ກ່ສະພາບ ລິຫານ, ແລວ້

ສະເໜີໃຫສ້ະພາບ ລິຫານຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ້.  ປະທານ ແລະ ຜ ຈ້ ັດການໃຫ່ຍຂອງ ສກຈ 
ຈະຕອ້ງໄດລ້ົງລາຍເຊັນໃສ່ເພື່ ອຮັບຮອງເປັນສັດຈະຍາບັນ.  

 ທຸກໆ ສກຈ ທີ່ ມີຄວາມປະສົງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃໝ່ຈະຕອ້ງໄດຮ້ັບຮອງເອົາຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີ້ 
ແລະ ລົງລາຍເຊັນເພື່ ອເປັນສັດຈະຍາບັນທີ່ ເປັນເງ ື່ ອນໄຂກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ ້າເປັນສະມາຊິກ. 
 

ການຕິດຕາມການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດ 
 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສມກຈ ມີຄວາມຈ າກັດທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ດາ້ນການເງນິ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ ້ສມກຈ ອາດຈະ
ບ ່ ສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມຫຼ ັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີ້ຂອງ ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊິກໄດຢ່້າງທົ່ ວ ເຖິງ. ສະນັນ້ , 
ຈຶ່ ງສະເໜີດັ່ ງນີ:້ ເບືື ້ອງຕົນ້ໃຫສ້ະມາຊິກ “ຕິດຕາມດວ້ຍຕົນເອງ”, ແລວ້ສົ່ ງບົດລາຍງານສັນ້ໆແບບງ່າຍດາຍປະຈ າປີ “ບົດ
ລາຍງານການຕິດຕາມ” ໃຫແ້ກ່ ສມກຈ ໂດຍການລະບຸກ່ຽວກັບຜົນສ າເລ ັດ  ໃນການປະຕິບັດລະບຽບທີ່ ຕອ້ງປະຕິບ ັດ
ສະບັບນີ້ ແລະ ຂ ຫ້ຍຸ ງ້ຍາກທີ່ ພົບເຫັນພອ້ມທັງມາດຕະການໃນການປັບປຸງຈຸດອ່ອນຕ່າງໆທີ່ ມີ ເຊິ່ ງທີມງານບ ລິຫານຂອງ 
ສມກຈ ຈະເອົາແບບຟອມບົດລາຍງານທີ່ ເປັນມາດຕະຖານແບບງ່າຍດາຍໃຫເ້ປັນຕົວຢ່າງ. 
 
 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2014 
 
 
 
ປະທານ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ   
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ຮ່າງສງັລວມຂ ໍ້ມນູອງົກອນສະມາຊກິທ ່ ເປັນ ສກຈ 

 
ຈດຸປະສງົຂອງສະມາຄມົເງ  ນຈລຸະພາກ (MFA):  
MFA ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະສານງານ ສ າລບັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ MFA ສາມາດເຂົ ໍ້າເຖງິການບ ລ ິ
ການການເງນິຈລຸະພາກທ ່ ມ ຄຸນນະພາບ 
 

 
ຈົ່ ງຕ ່ ມຂ ໍ້ມູນ ແລະຕອບຄ າຖາມລຸ່ມນ ໍ້ ແລະ ສົ່ ງແບບຟອມທ ່ຕ  ່ມຄບົຖ ໍ້ວນແລ ໍ້ວກບັຄ ນໃຫ ໍ້ MFA (email: mfa@laomfa.org ຫ   ແຟັກ: 021 900350) 
ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.  
 

 ຂ ໍ້ມນູອງົກອນ  
1 ຊ ່ ອງົກອນ:  
2 ຜູ ໍ້ຕດິຕ ່ ຫ ກັ/ໃນ ສປປ ລາວ/ຕ າແໜ່ງ:   
3 ທ ່ ຢູ່:  
4 ເບ ໂທລະສບັ:  
5 ແຟັກ:  
6 Email:  
7 Website:  
8 Skype:  
9 ວນັເດ ອນປ ເລ ໍ້ມການດ າເນ ນງານ:  
10 ຈ ານວນພະນກັງານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ:  
 

1. ປະເພດຂອງອງົກອນ (ກະລຸນາໝາຍເອາົຕາມຄວາມເໝາະສມົ): 
 

 ສກຈ ຮບັເງນິຝາກ (DTMFI) 
  ສກຈ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ (NDTMFI) 
  ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະເງນິຝາກປະຢັດ (SCU) 
 ອງົກອນທ ່ ເປັນເຄ ອຂ່າຍສະໜບັສະໜນູ (NSO) 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ : 

 
2. ພາລະກດິສະເພາະ:  

a) ພາລະກດິໂດຍລວມຂອງອງົກອນທ່ານ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

b) ລູກຄ ໍ້າກຸ່ມໃດເປັນຕວົແທນໃຫ ໍ້ແກ່ ຕະຫ າດເປົໍ້າໝາຍ ຂອງທ່ານ? ກະລຸນາໝາຍໃສ່ຕ ່ ໜ ໍ້າຂອງຄ າຕອບລຸ່ມນ ໍ້ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
 

 ລູກຄ ໍ້າທ ່ ອາໄສຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ 
 ລູກຄ ໍ້າທ ່ ອາໄສຢູ່ ເຂດຊານເມ ອງ ແລະໃນຕວົເມ ອງ 
 ແມ່ຍງິ 
 ຊນົເຜົ່ າ 
 ຄນົພກິານ 
 ໄວລຸ ໍ້ນ ແລະຊາວໜຸ່ມ 
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 ບ ່ ມ ກຸ່ມເປົໍ້າໝາຍສະເພາະ/ພນົລະເມ ອງທົ່ ວໄປ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 

 
3. ອງົກອນຂອງທ່ານສົ່ ງເສ ມຈດຸປະສງົດ ໍ້ານການພດັທະນາອນັໃດເປັນຕົ ໍ້ນຕ . ຈົ່ ງຈດັລຽງຕາມລ າດບັຄວາມສ າຄນັໂດຍໝາຍເລກ 1,2,3,4, ອ ່ ນໆ 

ໃສ່ທາງໜໍ້າຄ າຕອບລຸ່ມນ ໍ້. (1 = ສ າຄນັ, 5= ບ ່ ສ າຄນັປານໃດ). ກາລຸນາຈ າກດັຄ າຕອບຂອງທ່ານໃນຈ ານວນ ສູງສຸດ 5 ຂ ໍ້.   
 

 ເພ ໍ້ມທະວ ການເຂົ ໍ້າເຖງິການບ ລກິານດ ໍ້ານການເງນິ 
 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  
 ງານທ າ 
 ພດັທະນາຜູ ໍ້ປະກອບການທ ່ ເລ ໍ້ມຕົ ໍ້ນໃໝ່ 
 ຂະຫຍາຍທຸລະກດິທ ່ ກ າລງັດ າເນ ນຢູ່ 
 ປັບປຸງການສກຶສາສ າລບັຜູ ໍ້ໃຫຍ່ 
 ຄວາມສະເໝ ພາບບງິຊາຍ ແລະສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແມ່ຍງິ 
 ສ ໍ້າງໂອກາດໃຫ ໍ້ຊາວໜຸ່ມ 
 ການເຂົ ໍ້າໂຮງຮຍນຂອງເດກັນ ໍ້ອຍ 
 ການປັບປຸງສຸຂະພາບ 
 ນ ໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ 
 ທ ່ ຢູ່ອາໄສ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 

 
4. ພະລດິຕະພນັ ແລະການບ ລກິານຕ່າງໆ (ຈົ່ ງໝາຍເອາົຕາມຄວາມທ ່ ເໝາະສມົ): 

 
ສນິເຊ ່ ອ: 
 

 ເງນິກູ ໍ້ຂະໜາດໜໍ້ອຍ ສ າລບັປະກອບການຂະໜາດນ ໍ້ອຍ 
 ເງນິກູ ໍ້ຂະໜາດໜໍ້ອຍ ສ າລບັການບ ລໂິພກໃນຄວົເຮ ອນ 
 ເງ  ນກູ ໍ້ເພ ່ ອທຸລະກດິຂະໜາດນ ໍ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ/SME 
 ເງ  ນກູ ໍ້ເພ ່ ອກະສກິ າ  
 ເງ  ນກູ ໍ້ເພ ່ ອການສກຶສາ  
 ເງນິກູ ໍ້ເພ ່ ອທ ່ ຢູ່ອາໄສ  
 ສຸຂະພາບ & ສຸກເສ ນ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
ເງນິຝາກ: 

 ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັ Checking Account 
 ເງນິຝາກແບບສະໝກັໃຈ  
 ເງນິຝາກແບບພນັທະ (ເງສິດົເປັນຫ ກັຊບັຄ ໍ້າປະກນັ) 
 ເງນິຝາກມ ກ ານດົ 
 ບນັຊ ເງນິຝາກເພ ່ ອຈປຸະສງົສະເພາະ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ: 
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ປະກນັໄພ: 
 ປະກນັໄພສຸຂະພາບ 
 ປະກນັໄພຊ ວດິ  
 ປະກນັໄພເຮ ອນຢູ່  
 ປະກນັໄພກະສກິ າ  
 ປະກນັໄພສະຖານທ ່ ເຣດັວຽກ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
ການບ ລກິານທ ່ ບ ່ ແມ່ນດ ໍ້ານການເງນິ: 

 ການບ ລກິານກ່ຽວກບັການພດັທະນາທຸລະກດິ 
 ການເງນິຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານ 
 ສຸຂະພາບຂັ ໍ້ນພ ໍ້ນຖານ/ການສກຶສາດ ໍ້ານໂພສະນາການ  
 ການສກຶສາສ າລບັເດກັນ ໍ້ອຍ ແລະຊາວໜຸ່ມ 
 ຄວາມປອດໄພໃນວຊິາຊ ບ ແລະສຸຂະພາບໃນສະຖານທ ່ ເຮດັວຽກ 
 ສ ໍ້າງຄວາມເຂັ ໍ້ມແຂງໃຫ ໍ້ແມ່ຍງິ (ຝຶກການເປັນຜູ ໍ້ນ າ, ສດິທແິມ່ຍງິໃນການສກຶສາ, ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍຕ່າງໆ) 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
5. ວທິ ການປ່ອຍກູ ໍ້: 

 ເງນິກູ ໍ້ລາຍບຸກຄນົ 
 ເງນິກູ ໍ້ເປັນກຸ່ມ 
 ອ ່ ນໆ, ກະລຸນາບອກແຈ ໍ້ງ:  

 
6. ພ ໍ້ນທ ່ ເປົໍ້າໝາຍໃນການດ າເນ ນງານຂອງອງົກອນ (ກະລຸນາບອກຊ ່  ເມ ອງ, ແຂວງທ ່ ອງົກອນຂອງທ່ານໃຫ ໍ້ບ ລກິານຢູ່): 

 
ລດ ແຂວງ ກະລຸນາບອກຊ ່  ເມ ອງ: 
1 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ  
2 ແຂວງວຽງຈນັ  
3 ຜົ ໍ້ງສາລ   
4 ຫ ວງນ ໍ້າທາ  
5 ອຸດມົໄຊ  
6 ບ ່ ແກ ໍ້ວ  
7 ຫ ວງພະບາງ  
8 ຫວົພນັ  
9 ໄຊຍະບູລ   
10 ຊຽງຂວາງ  
11 ບ ລຄິ າໄຊ  
12 ຄ າມ່ວນ  
13 ສະຫວນັນະເຂດ  
14 ສາລະວນັ  
15 ເຊກອງ  
16 ຈ າປາສກັ  
17 ອດັຕະປ   
18 ໄຊສມົບູນ  
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7. ເມ ່ ອໄດ ໍ້ເປັນສະມາຊກິຂອງ MFA ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າຈະ: 

 ແບ່ງປັນຊບັພະຍາກອນທ ່ ເປັນປະໂຫຍດຕ່າງໆ (ບດົລາຍງານ, ປ ໍ້ມ, ເຄ ອຂ່າຍການຕດິຕ ່ , DVDs, ຂ ໍ້ມູນການ ຕດິຕ ່ ພວົພນັ 
ແລະອ ່ ນໆ.) 

 ແບ່ງປັນປະສບົການທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງ (rບດົລາຍງານ, ພາກປະຕບິດັທ ່ ດ ເລ ດ.ແລະອ ່ ນໆ) 
 ແບ່ງປັນສິ່ ງໃໝ່ ໃໆນການພດັທະນາ/ປະກາດແຈ ໍ້ງການເຫດການໃໝ່ທ ່ ກ່ຽວຂ ໍ້ອງຈະມາເຖງິ 
 ປະກອບສ່ວນໃນການກ ານດົວາລະກອງປະຊຸມຂອງ MFA (ຫວົຂ ໍ້, ວນັເວລາ, ຜູ ໍ້ບນັຍາຍ ແລະອ ່ ນໆ) 
 ຮຽກປະຊຸມຖໍ້າມ ຄວາມຈ າເປັນ 
 ກະກຽມການນ າສະເໜ /ສນົທະນາຫວົຂ ໍ້ຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ 
 ຕດິຕາມການປະຕບິດັຂ ໍ້ຕກົລງົຕ່າງໆ/ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ 
 ປະກອບສ່ວນເຂົ ໍ້າໃນການປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ 

 
8. ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ MFA ໄດ ໍ້ນ າໃຊ ໍ້ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆທ ່ ໃຫ ໍ້ໄວ ໍ້ຂ ໍ້າງເທງິນັ ໍ້ນ (1.-6.) ເພ ່ ອລງົໃນເວບໄຊ ໍ້ ຂອງ MFA. 

 
 

 
   __________________                ________________________________________________ 

ວນັທ :        ລາຍເຊນັ/ຕໍາແໜ່ງ 


