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ລະບຽບທ ີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ 
 

ສ າລັບສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ) 
 

ການນ າສະເໜ  
 

ລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດດວ້ຍຄີ່ ານິຍົມ, ຫຼ ັກການຕີ່ າງໆ ຫຼ ຼື ການຈດັຕັງ້ທີີ່ ຖຼືກພິຈາລະນາວີ່ າມີສີ່ ວນພົວພັນກັບບຸກຄົນ 
ຫຼ ຼື ອ ົງການຈດັຕັງ້ທີີ່ ຕ ິດພັນກ ັບຫຼ ັກການ ຈດັຕັງ້ປະຕິບັດດັີ່ ງກີ່ າວ. ມ ັນແມີ່ ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສາ້ງຂ ກ້ ານ ົດກ ົດ
ລະບຽບດວ້ຍຕົນເອງໃນຂະນະທີີ່ ຍ ັງບ ີ່ ທ ັນມ ີຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ ເປັນທາງການ (ຫຼ ຼື ກ ົດລະບຽບຂອງລັດ) ຫຼ ຼືເພຼືີ່ ອເປັນ
ການສາ້ງຂ ກ້ ານົດກົດລະບຽບຂຼືນ້ເພີີ່ ມເຕີມ ຫຼ ຼື ເພຼືີ່ ອເປັນການບັງຄັບໃຊຂ້ ກ້ ານົດກົດລະບຽບທີີ່ ມີແລວ້ຂອງຂະແໜງການທີີ່

ກີ່ ຽວຂອ້ງ.  
 

ຈຸດປະສົງໃນການນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ບັນດາສະມາຊິກຈະປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບການຕີ່ າງໆທີີ່ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອຼືີ່ ນໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນ
ຢີ່ າງດີໃນວຽກງານການເງນິຈຸລະພາກ  ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ລະບຽບສະບັບນີມ້ ີເປົ າ້ໝາຍຄຼືດັີ່ ງທີີ່ ໄດກ້ີ່ າວມາຂາ້ງ
ເທ ິງທ ັງໝ ົດນັນ້ກ ີ່ ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອສົີ່ ງ ເສ ີມ  ແລະ  ປັບປຸງການປົກປ ້ອງລູກຄ າ້  ແລະ  ເພຼືີ່ ອສ າ້ງກ ົນໄກ ຄວາມໂປີ່ ງໃສໃຫແ້ກີ່  
ສມກຈ ກ ີ່ ຄຼືຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ແລະ ເພຼືີ່ ອສົີ່ ງເສີມການປະພຶດປະຕິບັດທາງດາ້ນຈນັຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນການ
ເງນິຈ ຸລະພາກຕ ີ່ ພະນ ັກງານຂອງສະຖາບັນ  ແລະ  ຕ ີ່ ກ ັບສະຖາບັນການເງນິຈ ຸລະພາກອຼືີ່ ນໆ . ສະນັນ້ ,  ລະບຽບທີີ່ ຕ ອ້ງ
ປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນມີປະໂຫຍດດັີ່ ງນີ:້ 

 

• ປະໂຫຍດສ າລັບ ສກຈ ເອງ, ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າມ ັນຈະຊີ່ ວຍເພີີ່ ມຄວາມເຊຼືີ່ ອໝັນ້ ແລະ  ຄວາມໜາ້ເຊຼືີ່ ອຖຼືຂອງລູກຄາ້ຕ ີ່

ກ ັບ ສກຈ ແລະ ຊີ່ ວຍສາ້ງຊຼືີ່ ສຽງຂອງ ສກຈ ແກີ່ ລູກຄາ້ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ຶນທັງຫຼາຍ. 
• ປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ຂະແໜງການໂດຍລວມ, ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າມ ັນຈະເປັນການກະຕຸນ້ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ ີຄວາມໂປີ່ ງໃສ  ແລະ 

ອາດເປັນການປ ້ອງກ ັນຈາກການໂຄສະນາເກີນຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ໃນທີີ່ ສຸດກ ີ່ ຈະເກີດມີວິກ ິດການ (ດັີ່ ງຕົວຢີ່ າງທີີ່

ເກິດຂຼືນ້ໃນປະເທດອິນເດຍ). 
 

ໂດຍອີງຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສະມາຊິກ ວັນທີ 09 ເມສາ 2014, ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃນປະຈຸບັນ 
ຈະຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດສະບັບນີ.້ ສ າລັບ ສກຈ ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກໃໝີ່ ທັງໝົດແມີ່ ນຈະຕອ້ງໄດມ້ ີການ
ຮັບຮອງເອົາລະບຽບສະບັບນີ ້ເຊິີ່ ງເປັນເງ ຼືີ່ ອນໄຂກີ່ ອນທີີ່ ຈະຖຼືກຮັບເອົາເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໂດຍບ ີ່ ໄດກ້ີ່ ຽວຂອ້ງ
ກັບຮູບແບບຂອງການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຖານະທາງດາ້ນກົດໝາຍຂອງ ສກຈ ນັນ້ເລີຍ. 

 
 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະ
ພາກ  
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ຄ ານ າ 

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກໄດມ້ ີສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຊຸກຍູສ້ົີ່ ງ ເສີມວຽກງານການເງນິ ແລະ  ໄດສ້າ້ງຜົນ
ປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ສັງຄົມ ໂດຍການສະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິໃຫແ້ກີ່ ຄົວເຮຼືອນທີີ່ ມ ີລາຍຮັບຕ ີ່ າແລະຄົວເຮຼືອນທີີ່

ບ ີ່ ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການບ ລິການຂອງທະນາຄານ. ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າ ສະຖາບັນເຫຼົີ່ ານີໄ້ດເ້ປັນຄູີ່ ຮີ່ ວມງານກັບລູກຄາ້ຂອງພວກ
ເຂົາເຈ ົາ້ແລະຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກກ ີ່ ໄດມ້ ີການເຕີບໃຫຍີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊອ້ນ, ສະນັນ້ຈ ຶີ່ ງ
ເປັນ ທີີ່ ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ ຈະຕອ້ງໄດກ້ ານ ົດຄີ່ ານ ິຍ ົມຫຼ ັກ ແລະ ການປະຕິບັດງານທີີ່ ເປັນທ າເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າການສະໜອງ
ການບ ລິການ, ການເງນິຈຸລະພາກດ າເນີນງານບົນຟຼືນ້ຖານທີີ່ ກ ີ່ ໃຫເ້ກີດຜົນປະໂຫຍດແກີ່ ລູກຄາ້, ມ ີຄວາມເຄົາລົບນັບຖຼື
ລູກຄາ້ ແລະ ສກຈ ກ ີ່ ມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ ທາງດາ້ນສັງຄົມກ ີ່ ຄ ຼືລູກຄາ້, ຕ ີ່ ພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະ ຕ ີ່ ກ ັບຊຸມຊົນຢີ່ າງ
ກວາ້ງຂວາງ. 

ບັນດາສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທັງຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດຕາມດ າລັດ, ຂ ກ້ ານົດ, ກ ົດລະບຽບ  ແລະ  ບົດແນະນ າ
ຕີ່ າງໆຂອງຂະແໜງການເງນິຈຸລະພາກ ທີີ່ ອອກໂດຍລັດຖະບານແຫຼີ່ ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານແຫີ່ ງ ສປປ 
ລາວ ວາງອອກ  ແລະ ກົດໝາຍອຼືີ່ ນໆ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ສປປ ລາວ, ລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ ້ໄດມ້ ີການກ ານົດບັນດາ
ຫຼ ັກການ  ແລະ  ເງ ຼືີ່ ອນໄຂຄວາມຕອ້ງການເພີີ່ ມ ເຕ ີມ ເພຼືີ່ ອປັບ ປຸງກ ານປະຕ ິບ ັດງານຂອງຂະແໜງການເງນິຈ ຸລະພາກ . 
ລະບຽບທີີ່ ຕ ອ້ງປະຕ ິບ ັດສະບ ັບນີໄ້ດຊ້ີແ້ຈງກີ່ ຽວກ ັບຄີ່ ານ ິຍ ົມ ຫຼ ັກຂອງສະມາຄ ົມການເງນິຈ ຸລະພາກ  (ສມກຈ) ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຕີ່ າງ ເຊິີ່ ງບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີີ່ ໄດລ້ົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ ຈະຕອ້ງໄດນ້ ັບຖຼື ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຢີ່ າງເຄັີ່ ງຄັດ. ເອກະສານສະບັບນີປ້ະກອບດວ້ຍພາກຕີ່ າງໆດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  

 

I. ຄີ່ ານິຍົມຫຼັກຂອງ ສມກຈ  
II. ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕີ່ າງໆ 
III. ສັດຈະຍາບັນ 

 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທັງໝົດທີີ່ ໄດຮ້ັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີແ້ມີ່ ນຈະຕອ້ງໄດໃ້ຫຄ້ າ
ໝັນ້ສັນຍາທີີ່ ຕອ້ງໄດສູ້ຊ້ົນປະຕິບັດຕາມຄີ່ ານິຍົມຫຼັກຕີ່ າງໆ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກການຕີ່ າງໆ ທີີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນລະບຽບ
ສະບັບນີຢ້ີ່ າງເປັນເອກະພາບກັນ. 
 

I. ຄ່ານິຍົມຫ ັກທ າ ຂອງ ສມກຈ 
 

 (ບັນດາຄີ່ ານິຍ ົມເຫຼົີ່ ານີແ້ມີ່ ນເອົາມາຈາກຄີ່ ານິຍົມຂອງ ກກຈ (ສມກຈ) ທີີ່ ມ ີໄດຕ້ົກລົງໂດຍສະມາຊິກ ໃນເວລາທ າການ
ອະນຸມັດແຜນທຸລະກິດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ສົກປີ 2012-2014). 
 

ກ ານ ມ  ສ ່ວ ນ ຮ ່ວ ມໝ ົດ
ທຸກພາກສ່ວນ 

ສມກຈ ແລະ  ສະມາຊິກຂອງຕົນ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖຼື ແລະ ເຕົາ້ໂຮມບັນດາຜູມ້ ີສີ່ ວນໃນວຽກ
ງານການເງນິຈ ຸລະພາກທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ພອ້ມທັງນັບຖຼື,  ຍົກ ສູງຜູທ້ີີ່ ມ ີປະສົບການທີີ່ ເປັນ
ຕົວແທນຂອງຂະແໜງການການເງນິຈຸລະພາກ. 

ມ ຄວາມໝາຍໝັັ້ນຕັັ້ງໃຈ  
ບັນດາສະມາຊ ິກແຕີ່ ງຕັງ້  ແລະ ອຸທ ິດຕ ົນ ເອງໃນການປະກອບສີ່ ວນຢີ່ າງຫ າ້ວຫ ັນ ເພຼືີ່ ອໃຫຈ້ະ
ບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ ສມກຈ. 

ມ  ຄ ວ າ ມ ຮ ັບ ຜ ິດ ຊ ອ ບ
ແລະກວດສອບໄດ້ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຕອ້ງມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈ  ແລະ  ໃນການປະຕິບ ັດ
ກິດຈະກ າຕີ່ າງໆ. 

ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຂອງສະມາຄ ົມຕອ້ ງ  ມ ີຄວາມພະຍາຍາມເຮ ັດໃຫກ້ ານປະຕ ິບ ັດ ງານ 
ແລະ ການບ ລ ິການຂອງຕົນມ ີຄວາມໂປີ່ ງໃສຢີ່ າງເຕ ັມສີ່ ວນ. ເຮ ັດວຽກແບບເປີດເຜີຍ  ແລະ  ມີ
ຄວາມຊຼືີ່ ສ ັດຕ ີ່ ໜ າ້ທີີ່ ວຽກງານ  ແລະ  ປະສົບປະການ ພອ້ມທັງມ ີການແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານ
ກັບສະມາຊິກ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານຕີ່ າງໆ. 

ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານ
ສັງຄົມ 

ສມກຈ ແລະ ສະມາຊ ິກຂອງສະມາຄ ົມໃຫຄ້ວາມສ າຄ ັນ  ຕ ີ່ ກ ັບຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊ ົນ , 
ຄວາມຢູີ່ ດີກ ິນດີ ແລະ ຄວາມຈ າເປັນຂອງປະຊາຊົນຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູທ້ີີ່ ມ ີລາຍຮັບຕ ີ່ າໃນ ສປປ 
ລາວ. 
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II. ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ 

 

ກ.) ຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງລູກຄ້າ   
 

1. ອອກແບບ ແລະໃຫ້ການບ ລິການຜະລິດຕະພັນທ ີ່ເໝາະສົມ  
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ເປັນຢີ່ າງດີກີ່ ຽວກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງການ
ບ ລິການຕາມຊີ່ ອງທາງທີີ່ ບ ີ່ ເປັນສາເຫດກ ີ່ ໃຫເ້ກີດອຸປະສັກຕ ີ່ ກ ັບລູກຄາ້. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊີ່ ອງທາງໃນການສະໜອງ
ການບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງໄດຖ້ ຼືກອອກແບບໂດຍການພ ິຈ າລະນາຕາມ ຄຸນລ ັກສະນະ ຫຼ ຼື ຄວາມ ເໝາະສ ົມຂອງລູກຄ າ້ . 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #1) 

 
ເພຼືີ່ ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຖານດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  

i. ອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫແ້ທດເໝາະກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງລູກຄາ້ໂດຍເຮັດໃຫຜ້ະລິດຕະພັນ ມີຄວາມ
ງີ່ າຍດາຍ ແລະ ປັບຕົວໄດ.້ 

ii. ບ ີ່ ຄວນຂ ຮອ້ງໃຫລູ້ກຄາ້ສະຫຼະສິດ ເຊັີ່ ນວີ່ າ: ສິດໃນການຮອ້ງຟອ້ງຜູ ້ສະໜອງການບ ລິການ, ສິດໃນການໄດຮ້ັບ
ຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານ, ສິດໃນການຍົກເລີກການນ າໃຊຜ້ະລິດຕະພັນ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ. 

iii. ຄວນອອກແບບ ແລະ ໃຫກ້ານບ ລິການຜະລິດຕະພັນທີີ່ ລູກຄາ້ສາມາດຈີ່ າຍໄດ  ້ແລະ ເໝາະສົມຕາມຄວາມ
ສາມາດໃນການຊ າລະຄຼືນຂອງລູກຄາ້. 

 

2. ການປ້ອງກັນການເປັນໜ ັ້ສິນລົັ້ນຕົວ 
 
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ເປັນຢີ່ າງດີໃນທຸກໆຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການປີ່ ອຍເງນິກູ ເ້ພຼືີ່ ອ
ຮັບປະກັນວີ່ າລູກຄາ້ມີຄວາມສາມາດໃນຊ າລະຄຼືນ ໂດຍປາສະຈາກການເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ. ນອກຈາກນັນ້, ຜູສ້ະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບການຄຸມ້ຄອງພາຍໃນທີີ່ ສະໜັບສະໜູນໃຫມ້ີການປ້ອງກັນການ
ເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ ແລະ ຈະຕອ້ງທ າການກະຕຸນ້ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ີຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການປັບປຸງການບ ລິຫານຄວາມສີ່ ຽງ
ຂອງສິນເຊຼືີ່ ອໃຫຢູ້ີ່ ໃນລະດັບທີີ່ ຄວບຄຸມໄດ  ້(ເຊັີ່ ນວີ່ າການແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານດາ້ນສິນເຊຼືີ່ ອ). 
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #2) 
 

 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ກ ັບຫຼັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງນີ:້ 

i. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະຄຼືນເງນິກູຂ້ອງລູກຄາ້ຢີ່ າງເໝາະ
ສົມກີ່ ອນຈະມີການປີ່ ອຍເງນິກູ .້ 

i i. ເງນິກູທ້ີີ່ ມ ີຄຸນນະພາບທີີ່ ເປັນສິີ່ ງຈງູໃຈຂອງສະຖາບັນການເງນິ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຂີ່ າວສານສິນເຊຼືີ່ ອ ແລະ ຂ ມູ້ນຂອງທີ່ າແຮງທີີ່ ມີໃນສະພາບທອ້ງຖິີ່ ນ. 
iv. ສະພາບ ລິຫານ ແລະ ທິມງານບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງນິຮັບຮູ  ້ແລະ ມີຄວາມເປັນຫວີ່ ງກີ່ ຽວກັບຄວາມ

ສີ່ ຽງໃນການເປັນໜີສ້ິນລົນ້ຕົວ. 
v. ພະແນກກວດສອບພາຍໃນຂອງສະຖາບັນການເງນິຕິດຕາມເບິີ່ ງວີ່ ານະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການປົກປ້ອງການໜີສ້ິນ

ລົນ້ຕົວແມີ່ ນໄດຖ້ຼືກນ າໃຊ .້  
vi. ສະຖາບັນການເງນີຫຼີກລຽ້ງພາກປະຕິບັດທາງດາ້ນທຸລະກິດທີີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ (ເຊັີ່ ນຫຼີກລຽ້ງການລວມ

ຜະລິດຕະພັນເງນີກູ ເ້ພຼືີ່ ອສະໜອງຕ ີ່ ຄວາມຕອ້ງການຫຼຼືຈ າກັດການນ າໃຊເ້ງນີກູ ,້ ຕັງ້ຂອບເຂດຈ າກັດທີີ່ ອະນຸຍາດ
ການຕ ີ່ ເງນິກູໃ້ນກ ລະນີມີການຊ າລະເງນິກູກ້ີ່ ອນກ ານົດ, ສາ້ງບົດແນະນ າສ າລັບນະໂຍບາຍ ການຕ ີ່ ສັນຍາເງນິກູ )້  
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3. ຄວາມໂປ່ງໃສ 
 
ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງໄດສ້ຼືີ່ ສານດວ້ຍຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ, ຈະແຈງ້ໃຫທ້ັນເວລາ ໂດຍການນ າໃຊຮູ້ບ

ການ ແລະ  ພາສາທີີ່ ລູກຄາ້ ສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດ  ້ເພຼືີ່ ອທີີ່ ຈະເຮັດໃຫລູ້ກຄາ້ມ ີຄວາມຕັດສິນໃຈທີີ່ ຖຼືກຕອ້ງ ເຊິີ່ ງມ ີຄວາມຈ າ
ເປັນ ແລະ  ສ າຄັນຫຼາຍທີີ່ ຕອ້ງມີຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ ກີ່ ຽວກັບການກ ານົດລາຄາ ຫຼ ຼື ກ ານົດອັດຕາດອກເບຍ້, ກ ານ ົດ
ເວລາ ແລະ ເງ ຼືີ່ ອນຕີ່ າງໆຂອງຜະລິດຕະພັນ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #3) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ກ ັບຫຼັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງນີ:້  

i. ສະຖາບັນການເງນິມີການເປີດເຜີຍຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານກີ່ ຽວກັບລາຍຈີ່ າຍ ແລະ ບ ີ່ ແມີ່ ນລາຍຈີ່ າຍ. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິສຼືີ່ ສານຢີ່ າງຈງິຈງັກັບລູກຄາ້ເພຼືີ່ ອທີີ່ ລູກຄາ້ສາມາດເຂົາ້ໃຈງີ່ າຍ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊກ້ົນໄກໃນການເປີດເຜີຍດວ້ຍວິທີການຕີ່ າງໆ. 
iv. ສະຖາບັນການເງນິໃຫເ້ວລາທີີ່ ພຽງພ ສ າລັບລູກຄາ້ໃນການທົບທວນ ແລະ ເປີດເຜີຍເປັນເວລາຫຼາຍເທຼືີ່ ອ. 
v. ສະຖາບັນການເງນີສະໜອງຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານດາ້ນການບັນຊີທັນເວລາ ແລະ ຖຼືກຕອ້ງຊັດເຈນ. 

 

4. ການກ ານົດລາຄາທ ີ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
 

ການກ ານ ົດລາຄາ, ເງ ຼືີ່ ອນໄຂ ແລະ ກ ານ ົດເວລາຈະຕອ້ງເປັນທີີ່ ຍອມຮັບໄດຂ້ອງລູກຄາ້ ແຕີ່ ຕອ້ງຮັບປະກັນເຮັດໃຫ ້
ສະຖາບັນມີຄວາມຢຼືນຍົງ. ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການຈະຕອ້ງມີຄວາມພະຍາຍາມກ ານົດອັດຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກໃຫເ້ປັນ
ອັດຕາບວກທີີ່ ເໝາະສົມ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #4) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ສະຖາບັນການເງນິໃຫກ້ານບ ລິການດວ້ຍການກ ານົດລາຄາຕາມລາຄາຕະຫຼາດແລະມີຄວາມຍຸດຕິທ າ.  
ii. ສະຖາບັນການເງນິມີອັດຕາສີ່ ວນຄວາມພຽງພ ທີີ່ ສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ. 
iii. ສະຖາບັນການເງນິບ ີ່ ກ ານົດຄີ່ າທ ານຽມທີີ່ ສູງເກີນໄປ.  

 

5. ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ກັບລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນັບຖືແລະຄວາມຍຸດຕິທ າ  
 

ຜູສ້ະໜອງການບ ລິການດາ້ນການເງນິ ແລະ  ຕົວແທນຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະໄດເ້ອົາໃຈໃສີ່ ລູກຄາ້ຂອງ ພວກເຂົາເຈ ົາ້
ດວ້ຍຄວາມນັບຖຼື ແລະ ຍຸດຕິທ າ . ພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະບ ີ່ ໄດລ້ ັງກຽດຄຽດຊັງລູກຄາ້ຂອງຕົນ . ນອກຈາກນັນ້ , ຜູສ້ະໜອງ
ການບ ລິການຈະຕອ້ງຮັບປະກັນໃຫມ້ ີຄວາມປອດໄພ  ເພຼືີ່ ອຄົນ້ຫາ ແລະ ແກໄ້ຂບັນຫາການສ ລ້າດບັງຫຼວງກ ີ່ ຄຼື ການເອົາ
ປຽບລູກຄາ້ໂດຍພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາປີ່ ອຍເງນິກູ  ້ແລະ ໃນຂະບວນການການເກັບໜີຄ້ ຼືນ .    
(ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #5) 
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   
i. ວັດທະນະທ າຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດສ້າ້ງຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ຄວາມເປັນຫວີ່ ງເປັນໄຍກີ່ ຽວກັບຄວາມຍຸດຕິທ າ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເອົາໃຈໃສີ່ ລູກຄາ້. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິໄດກ້ ານົດລະອຽດສະເພາະສິີ່ ງທີີ່ ຕົນຈະພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດການເກັບໜີທ້ີີ່ ເໝາະສົມ. 
iii. ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງສະຖາບັນການເງນິ (ການຮັບພະນັກງານ, ການຝຶກອົບຮົມ) ແມີ່ ນ

ອີງໃສີ່ ຄວາມເອົາໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ລູກຄາ້ທີີ່ ມີຄວາມຍຸດຕິທ າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
iv. ສະຖາບັນການເງນິຈດັຕັງ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພຼືີ່ ອສົີ່ ງເສີມຈນັຍາບັນ ແລະ ປ້ອງການການສ ໂ້ກງ. 
v. ໃນການຄັດເລຼືອກ ແລະ ການເອົາໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ລູກຄາ້ ສະຖາບັນການເງນິຈະບ ີ່ ຈ າແນກຄວາມແຕກຕີ່ າງທີີ່ ບ ີ່ ເໝາະສົມ

ກີ່ ຽວກັບປະເພດຂອງລູກຄາ້. 
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vi. ພະນັກງານຫອ້ງການ ແລະ ພະນັກງານເກັບໜີພ້າກສີ່ ວນທີີ່ ສາມແມີ່ ນຕອ້ງໄດໃ້ຫມ້ີການປະຕິບັດຄຼືກັນກັບ
ພະນັກງານສະຖາບັນການເງນິ. 

vii. ສະຖາບັນການເງນິແຈງ້ໃຫລູ້ກຄາ້ຮັບຊາບກີ່ ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້. 
 

 

6. ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທາງດ້ານຂ ັ້ມູນຂອງລູກຄ້າ  
 

ຄວາມເປັນສີ່ ວນຕັວທາງດ າ້ນຂ ມູ້ນຂອງລູກຄາ້ແຕີ່ ລະຄ ົນ  ແມີ່ ນອີງຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍທາງ ດາ້ນສ ິດທ ິສີ່ ວນ
ບຸກຄົນ. ຂ ມູ້ນດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະຕອ້ງໄດຖ້ຼືກນ າໃຊພ້ຽງໃນເປົາ້ໝາຍສະເພາະໃດໜຶີ່ ງໃນເວລາທີີ່ ມີການເກັບກ າຂ ມູ້ນຫຼຼືຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍຫຼຼືຕາມການຕົກລົງຂອງລູກຄາ້. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #6) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ສະຖາບັນການເງນິມີນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບການເປັນສີ່ ວນຕົວ ແລະ ມີລະບົບເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ ເໝາະສົມ. 
ii. ສະຖາບັນການເງນິຕອ້ງແຈງ້ໃຫລູ້ກຄາ້ຊາບກີ່ ຽວກັບວີ່ າຂ ມູ້ນຂອງພວກເຂົາເຈ ົາ້ຈະມີການເປີດເຜີຍເມຼືີ່ ອໃດ ແລະ

ດວ້ຍວິທີໃດ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ັບອະນຸຍາດຈາກລູກຄາ້. 
 
 

7. ກົນໄກເພືີ່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ  
 

ຜູ ສ້ ະໜອງກ ານບ ລ ິກ ານຈະຕອ້ ງມ ີກ ົນ ໄກ ເພຼືີ່ ອ ແກ ໄ້ຂບ ັນຫ າ ຫຼ ຼືແກ ໄ້ຂກ ານຮ ອ້ ງທຸກຂອງລູກຄ າ້ຢີ່ າ ງມ ີຄວ າມ
ຮັບຜິດຊອບ, ທັນເວລາ ແລະ ຈະຕອ້ງນ າໃຊກ້ ົນໄກດັີ່ ງກີ່ າວ ເພຼືີ່ ອແກໄ້ຂບັນຫາລູກຄາ້ແຕີ່ ລະຄົນ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການບ ລິການ. (ຫຼັກການປົກປ້ອງລູກຄາ້ #7) 
 
ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້  ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້   

i. ລູກຄາ້ຂອງສະຖາບັນການເງນິຄວນຮູກ້ີ່ ຽວວິທີການໃນການສົີ່ ງຂ ຮ້ອ້ງທຸກ. 
ii. ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງນິໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມກີ່ ຽວກັບການຈັດການຂ ຮ້ອ້ງທຸກ. 
iii. ລະບົບການແກໄ້ຂຂ ຮ້ອ້ງທຸກຂອງສະຖາບັນການເງນິມີການດ າເນີນການດວ້ຍຄວາມຫາ້ວຫັນ ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ. 
iv.  ສະຖາບັນການເງນິນ າໃຊຄ້ າຕ ານິຕ ິຊົມຂອງລູກຄາ້ ເພຼືີ່ ອທ າການປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ແລະ ຜະລິດພັນຂອງ

ສະຖາບັນ. 
 

ຂ). ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານຫ ັກການຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບການພົວພັນກັບພະນັກງານ, ສມກຈ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອືີ່ນໆ  

 

1. ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນກິດ
ຈະກ າຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ  

 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ລາຍງານຂ ມູ້ນຜົນການປະຕິບັດງານດາ້ນການເງນີຂອງ ສກຈ ຢີ່ າງໜອ້ຍປີລະຄັງ້ໃຫແ້ກີ່ ລະບົບການວັດແທກ 

ແລະ ການຕິດຕາມຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ ສມກຈ. 
ii. ແລກປີ່ ຽນຂ ມູ້ນຂີ່ າວສານຫຼຼືຊັບພະຍາກອນທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດ, ປະສົບການກີ່ ຽວກັບວຽກການເງນີຈຸລະພາກ (ບົດ

ລາຍງານ, ການປະຕິບ ັດງານທີີ່ ດີ,  ກ ລະນີສຶກສາ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ) ແລະ ບົດຂີ່ າວ/ເຫດການ ທີີ່ ຈະຈດັຂຼືນ້ໃຫແ້ກີ່
ກອງເລຂາຂອງ ສມກຈ ເພຼືີ່ ອນ າເອົາມາເຜີຍແຜີ່ ໃຫແ້ກີ່ ເຄຼືີ່ ອຂີ່ າຍໄດຮ້ັບຊາບ. 

iii. ເຂົາ້ຮີ່ ວມໃນກອງປະຊຸມໃຫີ່ ຍປະຈ າປີ, ກອງປະຊຸີ່ ມໃຫີ່ ຍສະມາຊິກແລະກິດຈະກ າອຼືີ່ ນໆ ທີີ່ ໄດຈ້ດັໂດຍ ສມກຈ. 
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2. ການແຂ່ງຂັນແບບຍຸດຕິທ າ ແລະ ການຫ  ກລ້ຽງການປະຕິບັດແບບບ ີ່ມ ຈັນຍາບັນ  
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ສົີ່ ງ ເສີມໃຫມ້ ີການສົນທະນາກັບ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມ ີການດ າເນີນງານໃນຟຼືນ້ທີີ່ ດຽວກັນ  ແລະ  ມີການລາຍງານໃຫ້

ກັນຊາບກີ່ ຽວກັບແຜນການຂະຫຍາຍຟຼືນ້ທີີ່  ແລະ ປະເດັນສ າຄັນອຼືີ່ ນໆ. 
ii. ຢັບຢັງ້ການຮັບເອົາສະມາຊິກ ແລະ ລູກຄາ້ຂອງ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆ. 
iii. ພະຍາຍາມຫຼີກລຽ້ງການວີ່ າຈາ້ງພະນັກງານຂອງ ສກຈ ອຼືີ່ ນໆແບບທາງກົງ. 

 
 

3. ການເບິີ່ງແຍງພະນັກງານແບບມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ  
 

ເພຼືີ່ ອຢຶດໝັນ້ຕ ີ່ ຫຼ ັກການດັີ່ ງກີ່ າວນີ,້ ພວກເຮົາໄດຕ້ົກລົງດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ:້  
i. ສາ້ງໃຫມ້ ີລະບົບການກ ານ ົດອັດຕາເງນິເດຼືອນແບບໂປີ່ ງໃສ ບົນຟຼືນ້ຖານອັດຕາເງນິເດຼືອນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ 

ແລະ ສອດຄີ່ ອງກັບຄີ່ າແຮງງານຂັນ້ຕ ີ່ າທີີ່ ລະບຸໄວໃ້ນກົດໝາຍ ແລະ ຕອ້ງມີສັນຍາວີ່ າຈາ້ງພະນັກງານທີີ່ ຂຽນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ. 

ii. ມ ີກ ານລະດ ົມ  ແລະ  ຊຸກ ຍູ ສ້ົີ່ ງ ເສ ີມ ໃຫມ້ ີກ ານຝ ຶກອ ົບຮ ົມພະນ ັກ ງານ  ແລະ  ສ າ້ງຂ ີດຄວາມສາມ າດໃຫ ແ້ກີ່
ພະນັກງານ ເພຼືີ່ ອເຮັດໃຫພ້ະນັກງານມີຄວາມກາ້ວໜາ້ ແລະ ມີຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີີ່ ສູງຂຼືນ້ເລຼືີ່ ອຍໆ. 

iii. ສົີ່ ງເສີມການມີສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພະນັກງານໃນການທ າການຕັດສິນໃຈກີ່ ຽວກັບບັນຫາທີີ່ ສ າຄັນ ທີີ່ ມ ີຜົນຕ ີ່ ການດ າ
ເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດໜາ້ທີີ່ ຂອງ ສກຈ. 
 

III. ສັດຈະຍາບັນ 
 
ໂດຍການລົງນາມໃນລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ,້  ພວກເຮົາທີີ່ ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ
(ສມກຈ)ໄດໃ້ຫຄ້ າໝັນ້ສັນຍາດັີ່ ງນີ:້   
 

1. ຈະຢຶດໝັນ້ໃນລະບຽບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດຕາມເນຼືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງຄີ່ ານິຍົມ ແລະ ຫຼ ັກການຕີ່ າງໆ ທີີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ
ລະບຽບສະບັບນີ.້ 

2. ຈະນ າໃຊລ້ະບຽບສະບັບນີ ້ໃນທຸກໆອົງການຈດັຕັງ້ທີີ່ ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ໃນທຸກໆທຸລະກ າຂອງກິດຈະກ າການເງນິ
ຈຸລະພາກ. 

3. ນ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີໃ້ຫສ້ະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ; ອັດສ າເນົາເອກະສານແຈກຢາຍໃຫທ້ົີ່ ວເຖິງ 
ແລະ ເຜີຍແຜີ່ ໃຫພ້ະນັກງານ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານໃຫຮ້ັບຊາບ, ມີການຕິດຕາມເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ໃຫມ້ີການລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດປະຈ າປີແກີ່ ກອງເລຂາຂອງ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ (ສມກຈ). 
 

 
ສະຖານທີີ່ .............................................................., ວັນທີ............................. 
 
ເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ 
 
 
ປະທານ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ    ອ ານວຍການ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກ 
ຊຼືີ່ ແຈງ້:__________________     ຊຼືີ່ ແຈງ້: ____________________ 
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ຂະບວນການການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດ  ແລະ  ຕິດຕາມການຈັດຕັ ັ້ງ
ປະຕິບັດ 
_________________________________________________________________ 
 
ຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 
• ທຸກໆສະມາຊິກທີີ່ ມ ີໃນປະຈຸບັນຈະຕອ້ງໄດນ້ າສະເໜີລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີໃ້ຫແ້ກີ່ ສະພາບ ລິຫານ, ແລວ້

ສະເໜີໃຫສ້ະພາບ ລິຫານຮັບຮອງເອົາລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງປະຕິບັດສະບັບນີ.້  ປະທານ ແລະ ຜູຈ້ດັການໃຫີ່ ຍຂອງ ສກຈ 
ຈະຕອ້ງໄດລ້ົງລາຍເຊັນໃສີ່ ເພຼືີ່ ອຮັບຮອງເປັນສັດຈະຍາບັນ.  

• ທຸກໆ ສກຈ ທີີ່ ມ ີຄວາມປະສົງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໃໝີ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ັບຮອງເອົາຫຼ ັກປະພຶດປະຕິບັດສະບັບນີ ້
ແລະ ລົງລາຍເຊັນເພຼືີ່ ອເປັນສັດຈະຍາບັນທີີ່ ເປັນເງ ຼືີ່ ອນໄຂກີ່ ອນທີີ່ ຈະເຂົາ້ເປັນສະມາຊິກ. 
 

ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
 

ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າ ສມກຈ ມີຄວາມຈ າກ ັດທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ  ດາ້ນການເງນິ ຈ ຶີ່ ງເຮັດໃຫ ້ສມກຈ ອາດ
ຈະບ ີ່ ສາມາດຕ ິດຕາມການປະຕິບ ັດຕາມຫຼ ັກປະພ ຶດປະຕ ິບ ັດສະບ ັບນີຂ້ອງ ສກຈ ທີີ່ ເປ ັນສະມາຊ ິກໄດຢ້ີ່ າ ງທົີ່ ວ ເຖ ິງ . 
ສະນັນ້, ຈ ຶີ່ ງສະເໜີດັີ່ ງນີ:້ ເບຼືຼືອ້ງຕົນ້ໃຫສ້ະມາຊິກ “ຕິດຕາມດວ້ຍຕົນເອງ”, ແລວ້ສົີ່ ງບົດລາຍງານສັນ້ໆແບບງີ່ າຍດາຍປະ
ຈ າປີ “ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ” ໃຫແ້ກີ່  ສມກຈ ໂດຍການລະບຸກີ່ ຽວກັບຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດລະບຽບທີີ່ ຕອ້ງ
ປະຕິບ ັດສະບັບນີ  ້ແລະ  ຂ ຫ້ ຍຸ ງ້ຍາກທີີ່ ພ ົບເຫ ັນພອ້ມທັງມາດຕະການໃນການປັບປຸງຈ ຸດອີ່ ອນຕີ່ າງໆທີີ່ ມ ີ ເຊິີ່ ງທ ີມງານ
ບ ລິຫານຂອງ ສມກຈ ຈະເອົາແບບຟອມບົດລາຍງານທີີ່ ເປັນມາດຕະຖານແບບງີ່ າຍດາຍໃຫເ້ປັນຕົວຢີ່ າງ. 
 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2014 
ປະທານ ສະມາຄົມການເງນິຈຸລະພາກ 
 
 
 
ວັນສີ ຈນິດາວົງ 
  
 


