ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ
ສະໜອງທຶນ 4,5 ລານໂດລາ ໃຫແກລາວ
ໃຫແກລາວ.

ລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັ
ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນແຫຼງທຶນ ມນຄາທັງໝົດ 4,5 ລານໂດລາສະຫະ
ລັດແກລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນາໃຊເຂົ
ເຂົ້າໃນໂຄງການແຜນງານ,
ໃນ
ໂຄງການການເງິນຈລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງຜທກ
ຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ AFP ໄລຍະທີ V ໂຄງການດັ
ໂຄງການ ງກາວໄດຮັ
ໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)
ຮວມກັບອົງການ GIZ ຊຶ່ງໄດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດມີ
ໄດມີການ
ານເຊັນສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການລະຫວາງ ທຫລ ໂດຍແມນ ທານ ອາລນ ບນຍົງ ຫົວໜາກົມຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ
ທຫລ, ອົງການ GIZ ໂດຍ
ແມນທານ ປອ. ໂວຟກັງ ຮັນນິກ (Dr.
Dr. Wolfgang Hannig)
Hannig ຜອານວຍການອົງການ GIZ ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ທານ ທອດສະ
ເທັນ ຟກສ໌ (Thorsten Fuchs) ຫົວໜາແຜນ
ແຜນງານໂຄງການ GIZ-AFP ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ
ການໃຫກຽດເຂົ້າຮວມເປນສັກຂີພະຍານຂອງທານ ນາງ
ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜວາການ ທຫລ , ທານ ເຢນສ ລກເຄັນແຮມ (Jens Lütkenherm) ເອກອັກຄະລັດຖະທດ ສ
ສ.ເຢຍລະມັນ
ປະຈາ ສປປ ລາວ, ທານ ຈອງ-ເບີ
ເບີນາລ໌ ຄາຣາສໂກ (Jean Bernard Carrasco) ເອກອັກຄະລັດຖະທດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈາ ສປປ
ລາວ, ບັນດາທານຜຕາງໜາຈາກອົ
ທານຜຕາງໜາຈາກອົງການຄຮວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ.

ໃນຂະນະດຽວກັ ນ ນີ້; ຍັ ງ ໄດມີການສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ການເງິນຈລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງຜ
ທກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA- AFP) ໄລຍະທີ IV ໂດຍໄດລາຍງານສະຖານະພາບ ແລະ ຜົນໄດຮັບຂອງການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ
ແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈລະພາກໃນເຂດຊົນນະບົດ - ການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງຜທກຍາກ (MRA-AFP) ໃນໄລຍະທີ IV
ສົກປ 2018-2019 ຜານມາ ແລະ ຍັ ງ ໄດປກສາຫາລື ວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະທີ V ສົກປ 2019-2021, ປະກອບຄາເຫັນໃສບັນດາ
ແຜນງານ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ເປນບລິມະສິດຂອງໂຄງການໄລຍະທີ V ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານໂຄງການໄດຮັບຜົນສາເລັດຕາມແຜນ
ຄາດໝາຍນັ້ນ; ຍັງໄດມີການຄົ້ນຄວາ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສດທີ່ຈະກາວຕໍໄປໃຫມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຕໍກັບ
ວຽກງານໃນຕໍໜານີ້ ຊຶ່ງຜົນສາເລັດດັງກາວແມນໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາ
ລີ.
ສາລັບການຊວຍເຫຼືອດັງກາວ ຊຶ່ງໃນທາຍເດືອນ ມີນາ 2019 ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທຶນສະໜັບສະ
ໜນໃຫແກແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງຜທກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA- AFP) ໄລຍະທີ V
ຈານວນ 3.230.000 ໂດລາ (ອົດສະຕາລີ) ຊຶ່ງເທົາກັບ 2.000.000 ເອີໂຣ; ທຶນສະໜັບສະໜນຈາກລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໂດຍ
ຜານກະຊວງເສດຖະກິດການຮວມມື ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ຈານວນ 2.000.000 ເອີໂຣ ລວມທຶນສະໜັບສະໜນທັງໝົດຈາ
ນວນ 4.000.000 ເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 35 ຕື້ກີບ (4,5 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ໂຄງການ AFP ໄລຍະທີ V ນີໄ້ ດເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ເດືອນກມພາ 2019 ແລະ ຈະດາເນີນຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021.
ມາຮອດປດຈບັນນີ້; ໂຄງການດັງກາວ, ໄດສາງຕັ້ງທະນາຄານບານຫຼາຍກວາ 680 ແຫງ ໂດຍຜານອົງການຈັດຕັ້ງສະໜັບສະ
ໜນເຄືອຂາຍ 7 ແຫງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 98% ຂອງຈານວນທະນາຄານບານ ແລະ ດາເນີນງານຢາງມີຜົນກາໄລ ສາມາດຕອບສະໜອງການ
ບໍລິການທາງດານການເງິນ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫແກສະມາຊິກຂອງຕົນໄດຫຼາຍກວາ 150.000 ຄົນ, ມີຫຼາຍກວາ 3.000 ບານ ໃນ
ສປປ ລາວ ໄດສະໜອງການເຂົ້າເຖີງແຫຼງທຶນຜານກອງທຶຶນບານ, ກອງທຶນເຫຼົານີ້ ໄດຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ
ດວຍຫຼາຍວິທີການ. ດັງນັ້ນ, ຍດທະສາດແຫງຊາດແມນມີຄວາມຈາເປນຢາງຮີບດວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຮບແບບການດາເນີນງານທີ່
ເປນມາດຕະຖານ ແລະ ບົດຮຽນຕາງໆ ທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດຈາກການດາເນີນໂຄງການການເຂົ້າເຖີງແຫຼງທຶນຂອງຜທກຍາກ ສາ
ມາດນາໃຊເປນແມແບບສາລັບການດາເນີນງານໄດ.
ທານເອກອັກຄະລັດຖະທດແຫງ ສ.ເຢຍລະມັນ ປະຈາ ສປປ ລາວ ໄດກາວຍອງຍໍຊົມເຊີຍ ທຫລ ທີ່ໄດດາເນີນງານມາຮອດ
ປດຈບັນຢາງມີໝາກຜົນດີ; ການປບປງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດານການເງິນ ແມນມີຄວາມຈາເປນທີ່ຈະຕອງໄດເຮັດຄຽງຄກັບ
ການຍົກລະດັບຄວາມຮພື້ນຖານທາງດານການເງິນ ແລະ ການປກປອງຜຝາກເງິນ ແລະ ສະໜັບສະໜນໃຫ ທຫລ ໃນການຮັບປະກັນ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດວຽກງານດັງກາວນີ້.
ທານເອກອັກຄະລັດຖະທດ ອົດສະຕຣາລີ ໄດກາວວາ: ໂຄງການ AFP ໄດປະຕິບັດໜາທີ່ອັນສາຄັນ ໃນການສົງເສີມການ
ເສີມສາງພະລັງທາງດານເສດຖະກິດຂອງແມຍິງ ແລະ ສະໜັບສະໜນໃຫທີມງານໂຄງການ ແລະ ທຫລ ຈົງສມໃສຄວາມຍືນຍົງໃນໄລ
ຍະຍາວຂອງການບໍລິການທະນາຄານບານ ແລະ ສາງຍດທະສາດແຫງຊາດ ກຽວກັບກອງທຶນບານໃຫສາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍດ
ທະສາດດັງກາວ: “ທະນາຄານບານໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ ສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນເປາໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ
ຮອບດານຂອງລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ. ແມຍິງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ສາມາດປະກອບສວນຢາງໃຫຍຫລວງຕໍເປາ
ໝາຍນີ້ ຖາຫາກວາເຂົາເຈົ້າໄດຮັບໂອກາດ ແລະ ທັກສະຕາງໆ ເພື່ອເຂົ້າໄປມີສວນຮວມຢາງເຕັມສວນໃນກິດຈະກາການດາເນີນທລະ
ກິດ – ມັນເປນສິ່ງທີ່ດີທີ່ທາງໂຄງການ ມີເປາໝາຍທີ່ຈະບັນລໃຫໄດໃນສິ່ງດັງກາວນີ້”.
ທານ ຮອງຜວາການ ທຫລ ໄດກາວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຊຽວຊານຂອງໂຄງການ ການເງິນຈລະພາກໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ - ການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງຜທກຍາກ (AFP) ທີໄ່ ດສມໃສປະຕິບັດວຽກງານຢາງຕັ້ງໜາ; ພິເສດ ສະແດງຄວາມຮ

ບນຄນຢາງສງມາຍັງລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີທໄີ່ ດໃຫການສະໜັບໜນໃນຫຼາຍໆດານບໍວາຈະເປນດານທຶນຮອນ
, ການປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງອປະກອນຮັບໃຊໃນຂົງເຂດການເງິນຈລະພາກ ທັງຢໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ, ລວມທັງການຄັດ
ເລືອກຊຽວຊານຜທີ່ມີຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດມາຊວຍຖາຍຖອດບົດຮຽນ ປະສົບການໃຫແກພະນັກງານຂອງ ທຫລ, ບັນດາສະຖາບັນ
ການເງິນ; ຫວັງວາໂຄງການນີ້ ຈະໄດຮັບການສືບຕໍຊວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ຕໍໄປໃນອະນາຄົດອັນ
ໃກນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຍັງແຂວງເປາໝາຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວາເໝາະສົມ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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