ກອງປະຊຸມສຳມະນຳກ່ ຽວກັບ “ກຳນນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ກຳນເງ ິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ ສະຖຳ
ບັນກຳນເງ ິນທີ່ເປັ ນຄ່ ຮ່ວມງຳນຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລຳວ”
( Lao Access to Finance Fund – LAFF )

ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນຳ 2022 ຜ່ຳນມຳນີ,້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣຳວພຳຊຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມ
ັ ກອງປະຊຸມສຳມະນຳໃນຫົວຂ:້ ກຳນນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ
ບລິກຳນ ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ຈດ
ກຳນເງ ິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ ສະຖຳບັນກຳນເງ ິນທີ່ເປັນຄ່ ຮ່ ວມງຳນຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ
້ ໂດຍກຳນເປັນປະທຳນຂອງທ່ ຳນ ຄຳແກ ້ວ ວິສສ
ີ ມ
ົ ບັດ ຫົວໜ້ຳກົມບລິກຳນ ທຫລ ແລະ
ສປປ ລຳວ ຂຶນ
ິ ດ
ັ ທະນຳ, ຫົວໜ້ຳທີມງຳນທີ່ປຶກສຳ AFC ທີ່ປຶກສຳປະຈຳກອງທຶນສົ່ງເສີມ
ທ່ ຳນ ອິນທຣຳຈິດ ວີເຈສີຣວ
້ ງແຫຼງທຶນໃນ ສປປ ລຳວ (LAFF) ພ້ອມນີ,້ ກ່ ມີຄະນະພະແນກ, ຄະນະກົມພຳຍໃນ ທຫລ
ກຳນເຂົຳເຖິ
້ ຄອງບລິຫຳນງຳນ LAFF (LMU), ສະມຳຄົມກຳນເງ ິນຈຸລະພຳກ (ສມກຈ) ແລະ ສະຖຳ
, ຄະນະຄຸ ມ
້ ວມ.
ບັນກຳນເງ ິນເປັນຄ່ ຮ່ ວມງຳນຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ເຂົຳຮ່

້ ,້ ແມ່ ນເພ່ ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຳນິຍຳມ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນຳໃນມນີ
້
ໃນກຳນເຮັດວຽກ ກ່ ຽວກັບກຳນເງ ິນສີຂຽວ ທີ່ທຳງໂຄງກຳນກອງທຶນ LAFF ໄດ້ກຳນົດຂນມຳ
ເພ່ ອເປັນ
ົ ມວຽກງຳນ “ກອງທຶນ LAFF” ເຊິງເປັນໂຄງກຳນທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຊ່ ວຍເຫຼອ
ບ່ ອນອີງໃນກຳນຊຸກຍສ້ ່ ງເສີ
ຈຳກລັດຖະບຳນປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ຳນທະນຳຄຳນເພ່ ອກຳນພັດທະນຳຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ
້ ວຍກຳນເຊັນສັນຍຳຮ່ ວມມດ້ຳນກຳນເງ ິນ ລະຫວ່ ຳງ
ຫຼ KfW ໂຄງກຳນດັ່ງກ່ ຳວແມ່ ນໄດ້ເລີ່ມຕົນດ້

ລັດຖະບຳນຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຕຳງໜ້ຳໂດຍ ທະນຳຄຳນເພ່ ອກຳນພັດທະນຳຂອງປະເທດ ເຢຍ
້ ບ
ັ ທນ
ລະມັນ ຫຼ KfW ແລະ ລັດຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ຕຳງໜ້ຳໂດຍກະຊວງກຳນເງ ິນ ໃນນຳມເປັນຜຮ
້ ຸມ
້ ຄອງ ບລິຫຳນໂຄງກຳນດ້ວຍເງ ິນ
ຊ່ ວຍເຫຼອ ແລະ ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ ໃນນຳມເປັນຜຄ
ຊ່ ວຍເຫຼອ ໄລຍະ I ຈຳນວນ 3 ລ້ຳນຢໂຣເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍຳໃນເດອນ ມີນຳ ປີ 2014 ແລະ ໄລຍະທີ II
່ ອສ້ຳງເປັນກອງ
້
ຈຳນວນ 6 ລ້ຳນຢໂຣ ເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍຳໃນເດອນ ສິງຫຳ ປີ 2020 ໂດຍມີເປົຳໝຳຍເພ

້ ງແຫຼ່ ງທຶນສຳລັບຈຸນລະວິສຳຫະກິດ, ວິສຳຫະກິດຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ ກຳງ
ທຶນສົ່ງເສີມກຳນເຂົຳເຖິ
(MSMEs) ໂດຍກຳນສະໜອງທຶນເງ ິນກ ້ໄລຍະຍຳວ ທີ່ເປັນສະກຸ ນເງ ິນກີບ ຕຳມເງ່ ອນໄຂຕະຫຼຳດ ໃຫ

້
ແກ່ ທະນຳຄຳນທຸລະກິດ ແລະ ສະຖຳບັນກຳນເງ ິນຈຸລະພຳກທີ່ຮັບເງ ິນຝຳກ ທີ່ມີຄວຳມເຂັມແຂງດ້
ຳນ
ກຳນດຳເນີນງຳນ; ດ້ຳນກຳນເງ ິນ ແລະ ມີຍຸດທະສຳດກຳນປ່ອຍເງ ິນກ ້ຍ່ ອຍໃຫ້ແກ່ ກຸ່ ມລກຄ້ຳ MSMEs
້ ່ ສຳມຕົວເມອງໃຫຍ່
ທີ່ນອນໃນເຂດນອກຕົວເມອງໃຫຍ່ (ເງ ິນກ ້ຍ່ ອຍຈະຖກປ່ອຍອອກຢ່ ນອກພນທີ
ັ ຕະນຳກ) ກອງທຶນ LAFF ດັ່ງກ່ ຳວ
ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊັ່ນ: ຈັນທະບລີ, ໄຊເສດຖຳ ແລະ ສີສດ
້ ່ ກົມບລິກຳນທະນຳຄຳນ ຂອງ ທະນຳຄຳນແຫ່ ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳໂຄງ
ນີ ້ ແມ່ ນຕັງຢ

້ ຄອງບລິຫຳນກອງທຶນແມ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ກຳນຕົກລົງເຫັນດີຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນຈຳກອົງກຳນຜໃ້ ຫ້
ຮ່ ຳງກຳນຄຸ ມ
້ ຄອງບລິຫຳນກອງທຶນດັ່ງກ່ ຳວ ໃຫ້ມປ
ີ ະ
ທຶນກ່ ຄ KfW ແລະ ທຫລ ເພ່ ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ກຳນຄຸ ມ
ົ ແລະ ມີຄວຳມໂປ່ງໄສ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນເພ່ ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ ເພ່ ອ
ສິດທິຜນ

ເປີ ດໂອກຳດໃຫ້ຫຳຼ ຍທະນຳຄຳນທຸລະກິດ ແລະ ສະຖຳບັນກຳນເງ ິນຈຸລະພຳກ ໄດ້ກ ້ຢມທຶນຈຳກກອງ
ັ , ມີສະຖຳບັນກຳນເງ ິນທີ່ເປັນຄ່ ຮ່ ວມງຳນກັບ
ທຶນ ເພ່ ອນຳໄປປ່ອຍກ ້ຕ່ ໃຫ້ແກ່ MSMEs. ຮອດປັດຈຸບນ
ກອງທຶນ ຈຳນວນ 07 ສະຖຳບັນກຳນເງ ິນ (3 ທະນຳຄຳນທຸລະກິດ ແລະ 4 ສະຖຳບັນກຳນເງ ິນຈຸລະ
ັ ແຕ່ ເລີ່ມໂຄງກຳນ ຈົນຮອດປັດຈຸບນ
ັ ມີທງັ ໝັດ
ພຳກທີ່ຮັບເງ ິນຝຳກ) ລວມຍອດວົງເງ ິນທີ່ໄດ້ອະນຸມດ
້ ບ.
135 ຕກີ

ຂ່ຳວ-ພຳບ: ສົມພິດ ທຳມະວົງ

ຢ່ ເມອງລຳວໃຊ້ແຕ່ ເງ ິນກີບ

