ສະມາຄົມການເງ ິນຈຸລະພາກ
ໜ່ ວຍ 14 ບ້ານ ອາມອນ, ຮ່ ອມ 23 (23\3) ເມືອງ ໄຊເສດຖາ; ຕ ້ ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ
ັ : +856 21 226 019
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org. ໂທ: 030 9481 265. ແຟກ
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ໍ້ ນອົງກອນສະມາຊິກທ່ ເປນ
ັ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ (ສກຈ)
ຮ່າງສັງລວມຂມູ

ຈຸດປະສົງຂອງສະມາຄົມເງນຈຸລະພາກ (ສມກຈ):

ໍ້ ນຂ່ າວສານ ແລະ ການປະສານງານ ສາລັບວຽກງານການເງ ິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ສາມາດເຂົາເຖິ
ໍ້ ງການບລິ
ັ ບ່ ອນແລກປ່ຽນຂມູ
ສມກຈ ເປນ
ການການເງ ິນຈຸລະພາກທ່ ມຄຸ ນນະພາບ.

ໍ້ ນ ແລະ ຕອບຄາຖາມລຸ່ ມນ ໍ້ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມທ່ ຕ່ ມຄົບຖໍ້ວນແລໍ້ວກັບຄນໃຫໍ້ ສມກຈ (email: mfa@laomfa.org ຫ ແຟກ
ັ : 021 226 019)
ຈົ່ງຕ່ ມຂມູ

ຕາມຄວາມສະດວກຂອງທ່ ານ.
ໍ້ ນອົງກອນ
ຂມູ
1
2

ຊ່ ອົງກອນ:
ໍ້ ດ
ິ ຕ່ ຫກ
ັ /ຕາແໜ່ ງ:
ຜູ ຕ

3

ທ່ ຢູ່:

4

ເບໂທລະສັບ:

6

ັ :
ແຟກ
Email:

7

Website:

8

Skype:

9

້
ັ ອະນຸຍາດສ້າງຕັງ:
ວັນເດອນປໄດ້ຮບ

10

ຈານວນພະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ:

5

1.

ລວມ:

ຍິງ:

ປະເພດຂອງອົງກອນ:
ສກຈ ຮັບເງ ິນຝາກ (DTMFI)
ສກຈ ບ່ ຮັບເງ ິນຝາກ (NDTMFI)
ັ (SCU)
ສະຫະກອນສິນເຊ່ ອ ແລະເງ ິນຝາກປະຢດ
ັ ເຄອຂ່ າຍສະໜັບສະໜູນ (NSO)
ອົງກອນທ່ ເປນ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ : ................................................................................................................................

2.

ພາລະກິດສະເພາະ:
a) ພາລະກິດ (Mission) ຂອງອົງກອນທ່ ານ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
ັ ຕົວແທນໃຫໍ້ແກ່ ຕະຫາດເປາໝາຍ
ົ ໍ້
b) ລູກຄໍ້າກຸ່ ມໃດເປນ
ຂອງທ່ ານ? ກະລຸ ນາໝາຍໃສ່ ຕ່ ໜໍ້າຂອງຄາຕອບລຸ່ ມນ ໍ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ລູກຄໍ້າທ່ ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

ລູກຄໍ້າທ່ ອາໄສຢູ່ ເຂດຊານເມອງ ແລະໃນຕົວເມອງ
ແມ່ ຍິງ
ຊົນເຜົ່າ
ຄົນພິການ
ໄວລຸ ນໍ້ ແລະ ຊາວໜຸ່ ມ

ົ ໍ້
ບ່ ມກຸ່ ມເປາໝາຍສະເພາະ/ພົ
ນລະເມອງທົ່ວໄປ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:

1

3.

ໍ້ . ຈົ່ງຈັດລຽງຕາມລາດັບຄວາມສາຄັນໂດຍໝາຍເລກ 1,2,3,4,5
ັ ຕົນຕ
ອົງກອນຂອງທ່ ານສົ່ງເສມຈຸດປະສົງດໍ້ານການພັດທະນາ ອັນໃດເປນ
ໍ້
່
່
່
ໃສ່ ທາງໜໍ້າຄາຕອບລຸ່ ມນ. (1 = ສາຄັນທສຸ ດ, 5= ບສາຄັນທສຸ ດ). ກະລຸ ນາເລືອກຄາຕອບຂອງທ່ ານໃນຈານວນ ສູງສຸ ດ 5 ຂ.ໍ້
ໍ້
ໍ້ ງການບລິການດໍ້ານການເງ ິນ
ເພມທະວ
ການເຂົາເຖິ
ຫຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ວຽກເຮັດງານທາ
ໍ້ ນໃໝ່
ໍ້
ໍ້ ະກອບການທ່ ເລມຕົ
ພັດທະນາຜູ ປ
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດທ່ ກາລັງດາເນນຢູ່
ັ ປຸ ງການສຶກສາສາລັບຜູ ໃໍ້ ຫຍ່
ປບ
ໍ້
ຄວາມສະເໝພາບບິງຊາຍ ແລະສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້
ແມ່ ຍິງ
ສໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້ຊາວໜຸ່ ມ
ໍ້
ການເຂົາໂຮງຮຍນຂອງເດັ
ກນໍ້ອຍ
ັ ປຸ ງສຸ ຂະພາບ
ການປບ
ໍ້
ນາສະອາດ
ແລະ ສຸ ຂະອະນາໄມ
ທ່ ຢູ່ອາໄສ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:

4.

ພະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການຕ່ າງໆ (ຈົ່ງໝາຍເອົາຕາມຄວາມທ່ ເໝາະສົມ):
4.1 ສິນເຊ່ ອ:
ໍ້
ເງ ິນກູຂະໜາດໜໍ້
ອຍ ສາລັບປະກອບການຂະໜາດນໍ້ອຍ
ໍ້
ເງ ິນກູຂະໜາດໜໍ້
ອຍ ສາລັບການບລິໂພກໃນຄົວເຮອນ
ໍ້ ່ ອທຸລະກິດຂະໜາດນໍ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ/SME
ເງນກູເພ
ໍ້ ່ ອກະສິກາ
ເງນກູເພ
ໍ້ ່ ອການສຶກສາ
ເງນກູເພ
ໍ້ ່ ອທ່ ຢູ່ອາໄສ
ເງ ິນກູເພ
ສຸ ຂະພາບ & ສຸ ກເສນ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:
4.2 ເງ ິນຝາກ:
ເງ ິນຝາກແບບສະໝັກໃຈ
ເງ ິນຝາກມການົດ
ບັນຊເງ ິນຝາກເພ່ ອຈຸດປະສົງສະເພາະ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:
4.3 ຕົວແທນປະກັນໄພ:
ປະກັນໄພເງ ິນກ ້
ປະກັນໄພສຸ ຂະພາບ
ປະກັນໄພຊວິດ
ປະກັນໄພເຮອນຢູ່
ປະກັນໄພກະສິກາ
ປະກັນໄພສະຖານທ່ ເຮັດວຽກ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:

2

ສະມາຄົມການເງ ິນຈຸລະພາກ
ໜ່ ວຍ 14 ບ້ານ ອາມອນ, ຮ່ ອມ 23 (23\3) ເມືອງ ໄຊເສດຖາ; ຕ ້ ປ.ນ 4030, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ
ັ : +856 21 226 019
Email: mfa@laomfa.org; Web: www.laomfa.org. ໂທ: 030 9481 265. ແຟກ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 ການບລິການທ່ ບ່ ແມ່ ນດໍ້ານການເງ ິນ:
ການບລິການກ່ ຽວກັບການພັດທະນາທຸລະກິດ
ໍ້
ໍ້ ນຖານ
ການເງ ິນຂັນພ
(ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງ ິນ)
ໍ້
ໍ້ ນຖານ/ການສຶ
ສຸ ຂະພາບຂັນພ
ກສາດໍ້ານໂພສະນາການ
ການສຶກສາສາລັບເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ ມ
ຄວາມປອດໄພໃນວິຊາຊບ ແລະ ສຸ ຂະພາບໃນສະຖານທ່ ເຮັດວຽກ
ໍ້
ຶ ການເປນ
ັ ຜູ ນ
ໍ້ າ, ສິດທິແມ່ ຍິງໃນການສຶກສາ, ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍຕ່ າງໆ)
ສໍ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫໍ້
ແມ່ ຍິງ (ຝກ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:
5.

ວິທການປ່ອຍກູ:ໍ້
ໍ້
ເງ ິນກູລາຍບຸ
ກຄົນ
ັ ກຸ່ ມ
ໍ້ ນ
ເງ ິນກູເປ
ອ່ ນໆ, ກະລຸ ນາບອກແຈ ໍ້ງ:

6.

ໍ້ ່ ເປາໝາຍໃນການດ
ົ ໍ້
ພນທ
າເນນງານຂອງອົງກອນ (ກະລຸ ນາບອກຊ່ ເມອງ, ແຂວງທ່ ອົງກອນຂອງທ່ ານໃຫໍ້ບລິການຢູ່):

ລ/ດ

ແຂວງ

1

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

2

ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໍ້
ຜົງສາລ

3
4

ໍ້
ຫວງນາທາ

5
6

ົ ໄຊ
ອຸ ດມ
ບ່ ແກ ໍ້ວ

7

ຫວງພະບາງ

8

ຫົວພັນ

9

ໄຊຍະບູລ

10

ຊຽງຂວາງ

11

ບລິຄາໄຊ

12

ຄາມ່ ວນ

13

ສະຫວັນນະເຂດ

14

ສາລະວັນ

15

ເຊກອງ

16

ຈາປາສັກ

17

ອັດຕະປ

18

ໄຊສົມບູນ

ກະລຸ ນາບອກຊ່ ບ້ານ/ເມອງ:

3

7.

ໍ້
ັ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ຂໍ້າພະເຈົາຈະ:
ເມ່ ອໄດໍ້ເປນ









8.

ໍ້ ເຄອຂ່ າຍການຕິດຕ່ , DVDs, ຂມູ
ໍ້ ນການ ຕິດຕ່ ພົວພັນ ແລະ ອ່ ນໆ);
ັ ຊັບພະຍາກອນທ່ ເປນ
ັ ປະໂຫຍດຕ່ າງໆ (ບົດລາຍງານ, ປມ,
ແບ່ ງປນ
ັ ປະສົບການທ່ ກ່ ຽວຂໍ້ອງ (ບົດລາຍງານ, ພາກປະຕິບດ
ັ ທ່ ດເລດ ແລະ ອ່ ນໆ);
ແບ່ ງປນ
ັ ສິ່ງໃໝ່ ໆໃນການພັດທະນາ/ປະກາດ, ແຈ ໍ້ງການເຫດການໃໝ່ ທ່ ກ່ ຽວຂໍ້ອງຈະມາເຖິງ;
ແບ່ ງປນ
ໍ້ ນ
ັ ຍາຍ ແລະ ອ່ ນໆ)
ປະກອບສ່ ວນໃນການການົດ ວາລະກອງປະຊຸມຂອງ ສມກຈ (ຫົວຂ,ໍ້ ວັນເວລາ, ຜູ ບ
ັ
ຮຽກປະຊຸມຖໍ້າມຄວາມຈາເປນ
ກະກຽມການນາສະເໜ/ສົນທະນາຫົວຂຕ່ໍ້ າງໆ ໃນກອງປະຊຸມ
ໍ້ ກລົງຕ່ າງໆ/ມະຕິຕກ
ັ ຂຕົ
ົ ລົງຕ່ າງໆຂອງ ກອງປະຊຸມ
ຕິດຕາມການປະຕິບດ
ໍ້
ັ
່
ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນການປບປຸ ງຄວາມໂປງໃສ ແລະ ການປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການ

ໍ້
ໍ້ ນຕ່ າງໆທ່ ໃຫໍ້ໄວໍ້ຂາໍ້ ງເທິງນັນໍ້ (1.-6.) ເພ່ ອລົງໃນເວບໄຊສ໌ ຂອງ ສມກຈ.
ຂໍ້າພະເຈົາອະນຸ
ຍາດໃຫໍ້ ສມກຈ ໄດໍ້ນາໃຊໍ້ຂມູ

ສະຖານທ່ .............................................................., ວັນທ.............................
້
(ລາຍເຊັນ ແລະ ຈາກາສະຖາບັ
ນ)

ປະທານ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ
ຊື່ແຈ ້ງ:__________________

(ລາຍເຊັນ)

ອານວຍການ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ
ຊື່ແຈ ້ງ: ____________________
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