
 

 

 

 

ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ

ສະໜອງທຶນ 

ລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ 

ລັດແກ�ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນ

ຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ AFP ໄລຍະທີ V ໂຄງການ

ຮ�ວມກັບອົງການ GIZ  ຊຶ່ງໄດ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 

ຕິບັດໂຄງການລະຫວ�າງ ທຫລ ໂດຍແມ�ນ ທ�ານ ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ

ແມ�ນທ�ານ ປອ. ໂວຟກັງ ຮັນນິກ (Dr. Wolfgang Hannig

ເທັນ ຟ�ກສ ໌(Thorsten Fuchs) ຫົວໜ�າແຜນ

ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ , ທ�ານ

ປະຈ�າ ສປປ ລາວ, ທ�ານ ຈ�ອງ-ເບີນາລ໌ ຄາຣາສໂກ

ລາວ, ບັນດາທ�ານຜ��ຕາງໜ�າຈາກອົງການຄ��ຮ�ວມພັດທະນາ

 

 

ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ 

ສະໜອງທຶນ 4,5 ລ�ານໂດລາ ໃຫ�ແກ�ລາວ
 

 

ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ�ໃຫ�ການສະໜັບສະໜ�ນແຫຼ�ງທຶນ ມ�ນຄ�າທັງໝົດ 

ເຂ້ົາໃນໂຄງການແຜນງານ, ໂຄງການການເງິນຈ�ລະພາກການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກ

ໂຄງການດັ�ງກ�າວໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ�ມີການ

ທ�ານ ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ

Dr. Wolfgang Hannig) ຜ��ອ�ານວຍການອົງການ GIZ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ

ແຜນງານໂຄງການ GIZ-AFP ໂດຍການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນສັກຂີພະຍານຂອງທ�ານ

ທ�ານ ເຢ�ນສ ລ�ກເຄັນແຮມ (Jens Lütkenherm) ເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດ ສ

ເບີນາລ໌ ຄາຣາສໂກ (Jean Bernard Carrasco)  ເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດ 

ທ�ານຜ��ຕາງໜ�າຈາກອົງການຄ��ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງເຂ້ົາຮ�ວມ. 

 

ລ�ານໂດລາ ໃຫ�ແກ�ລາວ. 

 
ມ�ນຄ�າທັງໝົດ 4,5 ລ�ານໂດລາສະຫະ 

ໂຄງການການເງິນຈ�ລະພາກການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກ

ໄດ�ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ໄດ�ມີການເຊັນສັນຍາການຈັດຕ້ັງປະ 

ທ�ານ ອາລ�ນ ບ�ນຍົງ ຫົວໜ�າກົມຄ��ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ, ອົງການ GIZ ໂດຍ

ປະຈ�າ ສປປ ລາວ ແລະ ທ�ານ ທອດສະ

ການໃຫ�ກຽດເຂ້ົາຮ�ວມເປ�ນສັກຂີພະຍານຂອງທ�ານ ນາງ 

ເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດ ສ.ເຢຍລະມັນ 

ເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດ ອົດສະຕຣາລີ  ປະຈ�າ ສປປ 



ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້; ຍັງໄດ�ມີການສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ການເງິນຈ�ລະພາກການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��

ທ�ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA- AFP) ໄລຍະທ ີ IV ໂດຍໄດ�ລາຍງານສະຖານະພາບ ແລະ ຜົນໄດ�ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈ�ລະພາກໃນເຂດຊົນນະບົດ - ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກຍາກ  (MRA-AFP) ໃນໄລຍະທີ IV 

ສົກປ� 2018-2019 ຜ�ານມາ ແລະ ຍັງໄດ�ປ�ກສາຫາລືວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະທີ V ສົກປ� 2019-2021, ປະກອບຄ�າເຫັນໃສ�ບັນດາ

ແຜນງານ ແລະ ຂົງເຂດທ່ີເປ�ນບ�ລິມະສິດຂອງໂຄງການໄລຍະທີ V ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ�ວຽກງານໂຄງການໄດ�ຮັບຜົນສ�າເລັດຕາມແຜນ

ຄາດໝາຍນັ້ນ; ຍັງໄດ�ມີການຄົ້ນຄ�ວາ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສ�ດທີ່ຈະກ�າວຕໍ�ໄປໃຫ�ມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຕໍ�ກັບ

ວຽກງານໃນຕໍ�ໜ�ານີ້ ຊຶ່ງຜົນສ�າເລັດດັ�ງກ�າວແມ�ນໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາ

ລ.ີ  

ສ�າລັບການຊ�ວຍເຫຼືອດັ�ງກ�າວ ຊຶ່ງໃນທ�າຍເດອືນ ມີນາ 2019 ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດ�ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທຶນສະໜັບສະ

ໜ�ນໃຫ�ແກ�ແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈ�ລະພາກການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA- AFP) ໄລຍະທີ V 

ຈ�ານວນ 3.230.000 ໂດລາ (ອົດສະຕາລ)ີ ຊຶ່ງເທົ�າກັບ 2.000.000 ເອີໂຣ; ທຶນສະໜັບສະໜ�ນຈາກລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍ

ຜ�ານກະຊວງເສດຖະກິດການຮ�ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ຈ�ານວນ 2.000.000 ເອີໂຣ ລວມທຶນສະໜັບສະໜ�ນທັງໝົດຈ�າ

ນວນ 4.000.000 ເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 35 ຕື້ກີບ (4,5 ລ�ານ ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ໂຄງການ AFP ໄລຍະທີ V ນີໄ້ດ�ເລີ່ມຕົ້ນໃນ

ເດືອນກ�ມພາ 2019 ແລະ ຈະດ�າເນີນຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021. 

ມາຮອດປ�ດຈ�ບັນນີ້; ໂຄງການດັ�ງກ�າວ, ໄດ�ສ�າງຕັ້ງທະນາຄານບ�ານຫຼາຍກວ�າ 680 ແຫ�ງ ໂດຍຜ�ານອົງການຈັດຕ້ັງສະໜັບສະ

ໜ�ນເຄືອຂ�າຍ 7 ແຫ�ງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 98% ຂອງຈ�ານວນທະນາຄານບ�ານ ແລະ ດ�າເນີນງານຢ�າງມີຜົນກ�າໄລ ສາມາດຕອບສະໜອງການ

ບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ�ແກ�ສະມາຊິກຂອງຕົນໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 150.000 ຄົນ, ມີຫຼາຍກວ�າ 3.000 ບ�ານ ໃນ 

ສປປ ລາວ ໄດ�ສະໜອງການເຂ້ົາເຖີງແຫຼ�ງທຶນຜ�ານກອງທຶຶນບ�ານ, ກອງທຶນເຫຼົ�ານີ ້ ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນໂດຍຫຼາຍອົງການຈັດຕ້ັງ 

ດ�ວຍຫຼາຍວິທີການ. ດັ�ງນ້ັນ, ຍ�ດທະສາດແຫ�ງຊາດແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປ�ນຢ�າງຮີບດ�ວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຮ�ບແບບການດ�າເນີນງານທີ່

ເປ�ນມາດຕະຖານ ແລະ ບົດຮຽນຕ�າງໆ ທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ�ຈາກການດ�າເນີນໂຄງການການເຂ້ົາເຖີງແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກຍາກ ສາ 

ມາດນ�າໃຊ�ເປ�ນແມ�ແບບສ�າລັບການດ�າເນີນງານໄດ�. 

ທ�ານເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດແຫ�ງ ສ.ເຢຍລະມັນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ ໄດ�ກ�າວຍ�ອງຍໍຊົມເຊີຍ ທຫລ ທີ່ໄດ�ດ�າເນີນງານມາຮອດ

ປ�ດຈ�ບັນຢ�າງມີໝາກຜົນດີ; ການປ�ບປ�ງການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ ແມ�ນມີຄວາມຈ�າເປ�ນທ່ີຈະຕ�ອງໄດ�ເຮັດຄຽງຄ��ກັບ

ການຍກົລະດັບຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ການປ�ກປ�ອງຜ��ຝາກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜ�ນໃຫ� ທຫລ ໃນການຮັບປະກັນ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ�ງກ�າວນີ້. 

ທ�ານເອກອັກຄະລັດຖະທ�ດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ�ກ�າວວ�າ: ໂຄງການ AFP ໄດ�ປະຕິບັດໜ�າທີ່ອັນສ�າຄັນ ໃນການສົ�ງເສີມການ

ເສີມສ�າງພະລັງທາງດ�ານເສດຖະກິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ສະໜັບສະໜ�ນໃຫ�ທີມງານໂຄງການ ແລະ ທຫລ ຈົ�ງສ�ມໃສ�ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລ 

ຍະຍາວຂອງການບໍລິການທະນາຄານບ�ານ ແລະ ສ�າງຍ�ດທະສາດແຫ�ງຊາດ ກ�ຽວກັບກອງທຶນບ�ານໃຫ�ສ�າເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ�ດ

ທະສາດດັ�ງກ�າວ: “ທະນາຄານບ�ານໄດ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ສາມາດປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນເປ��າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ 

ຮອບດ�ານຂອງລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. ແມ�ຍິງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ສາມາດປະກອບສ�ວນຢ�າງໃຫຍ�ຫລວງຕໍ�ເປ��າ 

ໝາຍນີ້ ຖ�າຫາກວ�າເຂົາເຈົ້າໄດ�ຮັບໂອກາດ ແລະ ທັກສະຕ�າງໆ ເພື່ອເຂ້ົາໄປມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງເຕັມສ�ວນໃນກິດຈະກ�າການດ�າເນີນທ�ລະ

ກິດ – ມັນເປ�ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ທາງໂຄງການ ມີເປ��າໝາຍທີ່ຈະບັນລ�ໃຫ�ໄດ�ໃນສ່ິງດັ�ງກ�າວນີ້”. 

ທ�ານ ຮອງຜ��ວ�າການ ທຫລ ໄດ�ກ�າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຊ�ຽວຊານຂອງໂຄງການ ການເງິນຈ�ລະພາກໃນ

ເຂດຊົນນະບົດ - ການເຂ້ົາເຖງິແຫຼ�ງທຶນຂອງຜ��ທ�ກຍາກ (AFP) ທີໄ່ດ�ສ�ມໃສ�ປະຕິບັດວຽກງານຢ�າງຕັ້ງໜ�າ; ພິເສດ ສະແດງຄວາມຮ��



ບ�ນຄ�ນຢ�າງສ�ງມາຍັງລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລທີີໄ່ດ�ໃຫ�ການສະໜັບໜ�ນໃນຫຼາຍໆດ�ານບໍ�ວ�າຈະເປ�ນດ�ານທຶນຮອນ

, ການປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອ�ປະກອນຮັບໃຊ�ໃນຂົງເຂດການເງິນຈ�ລະພາກ ທັງຢ��ໃນຂ້ັນສ�ນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ, ລວມທັງການຄັດ

ເລືອກຊ�ຽວຊານຜ��ທີ່ມີຄວາມຮ��, ຄວາມສາມາດມາຊ�ວຍຖ�າຍຖອດບົດຮຽນ ປະສົບການໃຫ�ແກ�ພະນັກງານຂອງ ທຫລ, ບັນດາສະຖາບັນ

ການເງິນ; ຫວັງວ�າໂຄງການນ້ີ ຈະໄດ�ຮັບການສືບຕໍ�ຊ�ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ຕໍ�ໄປໃນອະນາຄົດອັນ

ໃກ�ນ້ີ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຍັງແຂວງເປ��າໝາຍອ່ືນໆທ່ີເຫັນວ�າເໝາະສົມ.  

# ຂ�າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຢ��ເມືອງລາວ ໃຊ�ເງນິກີບລາວ ຊາດລາວກ�າວໄປ 




