
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ      

ການບລໍກິານ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງ ສມກຈ ໃຫແ້ກສ່ະມາຊິກ 
 

1. ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ:  
 ໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຕາມຂະແໜງການຕ້ອງການ;  
 ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໂມສອນ ອໍານວຍການ (CEO Club) ເຊິິ່ງຈັດ 2 ຄັົ້ງ ຕໍິ່ປີ; 
 ສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມການໄປທັດສະນະສຶກສາ ພາຍໃນ- ຢ້ຽມຢາມສະມາຊິກທີິ່ເຂົັົ້ມແຂງ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອ
ຖອດຖອນ ບົດຮຽນໃນຫົວຂໍົ້ຕ່າງໆ  

 ໄດ້ຮັບສ່ວນລຸດໃນການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຕາມຂໍໍ໊ສະເໜີ ສມກຈ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງ 
 ໄດ້ສິດໃນການສະໝັກເຂົົ້າ ຝຶກອົບຮົມເປັນຄູຝ ກ (ToT)  ເພ ິ່ອ ຝ ກໃຫ້ ນັກສ າມະນາກອນ ຂອງ MFMCC 
ທີິ່ຈະເປີດ ໃນທ້າຍປີ 2014 

 ໄດ້ສິດຫຼາຍກ່ວາຜູ້ອ ິ່ນໃນການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ 
(MFMCC) ທີິ່ຈະເປີດໃນ ຕົົ້ນປີ 2015 

 ສມກຈ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແນະນໍາຜະລິດຕະພນັປະກັນໄພຈຸລະພາກ (ການປະກັນໄພສິນເຊ ິ່ອ)
ໃນສປປລາວ;  

 ສາມາດສະເໜີໃຫ້ ສມກຈ ຈັດການດໍາເນີນການກວດສອບທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ  CERISE SPI 
ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນ.  

  ສມກຈ ແນະນ າຫັຼກການປກົປ້ອງລູກຄ້າ ຂອງ SMART CAMPAIGN ສໍາລັບ ສະມາຊິກ ສກຈ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນ ເລ ິ່ອງການຮັບຮອງ ແລະ ການທົດລອງປະເມີນດ້ວຍຕົນເອງ; 

 ມີສິດ ເຂົົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ການຫາຜູ້ຮ່ວມງານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ທີິ່ມີສະຖາບັນສະມາຊິກ
ຕັົ້ງຢູ ແລະ ງານວາງສະແດງອ ິ່ນໆ ເພ ິ່ອສົິ່ງເສີມຂະແໜງການ. 

 ເຂົົ້າຮ່ວມການ ປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດ ການເງິນຈຸລະພາກ ຈາກ ທຫລ ແລະ ສມກຈ 
 ຊ່ວຍສະມາຊິກ ທີິ່ຍັງອ່ອນນ້ອຍ ໂດຍການລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ Coach  ໃຫ້ ຕາມທີິ່ສະມາຊິກຕ້ອງການ - 
ວຽກງານນີົ້ ແມ່ນ ຮ່ວມມ ກັຍ ທຫລ 

 
2.ການພດັດທະນາຄວາມຮູ/້ ການຄົົ້ນຄວາ້ວໄິຈ&ການເປນັຕວົແທນ:  

 ສາມາດ ລົງໂຄສະນາ ຕ່າງໆ ໃນ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ສມກຈ ທັງເປັນ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ ແລະ ສາມາດ
ໄດ້ຮັບຂໍົ້ມູນໃໝ່ໆ ເຊິິ່ງ ປະກອບດ້ວຍຂໍົ້ມູນຂ່າວສານທີິ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການເງິນຈຸລະພາກໃນ 
ສ.ປ.ປ. ລາວ ເຊັິ່ນດຽວກັນກັບກິດຈະກໍາຂອງສະມາຄົມ 

 ສາມາດໂຄສະນາ ຜ່ານ ເຟສບຸກ ຂອງ ສມກຈ, ແລະເອົາເອກະສານ ລົງແລກປ່ຽນໃນ  ສມກຈ Dropbox 
 ສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນສ້າງຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ ສມກຈ ເຊິິ່ງຈັດພິມ ແຈກຢາຍ 2 ຄັົ້ງ ຕໍິ່ປ ີ– ເປັນພາສາ
ລາວ ແລະ ອັງກິດ 

 ໄດ້ຮັບການລາຍງານ ປະຈໍາປີ ແລະ ລາຍງານກວດສອບພາຍນອກ 
 ສາມມາດສ້າງອຸປະກອນປະຊາສໍາພັນ ຮ່ວມກັບສມກຈ  ເຊັິ່ນ ປະຕິທິນປະຈໍາປີ, ແຜ່ນພັບ, ເສ ົ້ອທີເຊີດ, 
ຫມວກ, ຖົງ, ບິກ, ແລະອ ິ່ນໆ 

 ໄດ້ຮັບລາຍຊ ິ່ໃໝ່ໆ ຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ອແລກປ່ຽນ  ແລະ ລາຍຊ ິ່ ຜູ້ລົງທຶນ  
 ສາມາດເຂົົ້າມາ ອ່ານຂໍົ້ມູນໃນຫ້ອງສະຫມຸດທີິ່ມີບັນຊີລາຍການແລະ ລະຫັດຂອງເອກະສານການພິມເຜີຍແຜ່ 
 ການແປພາສາຂອງເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສຶກສາ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. 
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 ມີລະບົບຕິດຕາມການກວດກາການປະຕິບັດງານ- ການເກັບກ າຂໍົ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະ ແລະ ແຈກຢາຍຂໍົ້ມູນ
ການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນຈາກສະມາຊິກ ສກຈ.  

 ມີສິດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາໄຕມາດ ວິຊາການ ຂອງສະມາຊິກ (ໃນອະນາຄົດເຊ ົ້ອເຊີນຜູ້ໃຫ້ທຶນ / ນັກ
ລົງທຶນ ໃຫ້ເຂົົ້າຮ່ວມນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົົ້າ/ຕະຫຼາດນັດຂອງນັກລົງທຶນ). 

 ສມກຈ ເປັນຂົວຕໍິ່ ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ນັກລົງທຶນ, ບຸກຄົນທົິ່ວໄປທີິ່ສົນໃຈ ໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບບັນດາສະມາຊິກ. 
 

3.ການເປນັຕົວແທນສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີິ່ເອ ົ້ອອາໍນວຍ:  
 ສມກຈ ເຂົົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ປະສານງານ ປະຈໍາໄຕມາດ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, 
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ ເພ ິ່ອຮ່ວມມ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ; 

 ປະສານງານ ກັບ ທຫລ ເພ ິ່ອ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຈາກສະມາຊິກເຂົົ້າໃນລະບຽບ, ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ເອກະສານ
ຕ່າງໆທີິ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ (ທຫລ) ຫຼ  ອົງກອນລັດອ ິ່ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ 
ສກຈ; 

 ສມກຈສ້າງລະບຽບການປະພດຶຕົນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ສກຈ 
 ມີສາຍສໍາພັນກັບເຄ ອຂ່າຍອ ິ່ນໆ ເພ ິ່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ປະສົບການ  
 

4.ການບລໍກິານດາ້ນອ ິ່ນໆ:  
 ຊ່ວຍຂຽນການຄຸ້ມຄອງ ບຸກຄະລາກອນ ແລະບໍລິຫານ / ການຄຸ້ມຄອງ ( ເຊິິ່ງສະມາຊິກຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໜຶິ່ງ) 

 ຊ່ວຍຂຽນຄູ່ມ ອ ິ່ນໆ (ຕົວຢ່າງ: ຄູ່ມ  ກວດສອບພາຍໃນ, ຄ ມ ການເງິນ ການບັນຊີ, ການບໍລິຫານສິນເຊ ິ່ອ etc..) 
 ແນະນໍາເລ ິ່ອງ ຕ່າງທາງໂທລະສັບ ຫຼ  ອ ິ່ນໆ. 

 


