ສມກຈ ສືບຕໍແຜນດາເນີນງານ 5 ເສົາຄາ

ວານນີ້ (3 ກມພາ 2021) ທານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ ອານວຍການສະມາຄົ
ສະມາຄົມການເງິນຈລະພາກ (ສມກຈ) ໄດແຈງໃຫຮວາ:
ສມກຈ ເປນສະມາຄົມທີ່ບໍຫວັງຜົນກາໄລ ໂດຍຮັບການອະນມັດຈາກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)) ແລະ ອອກໃບອະນຍາດຈາກ
ກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງປະຈບັນ, ສມກຈ ມີສະມາຊິ
ສະມາຊິກທັງໝົດ 108, ມີສະຖາບັນການເງິນ 99 ແຫງ, ໃນນີ້ ສກຈຮ 17 ແຫງ, ສກຈບ 67
ແຫງ, ສສງ 15 ແຫງ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫບໍລິການ 4 ແຫງ ແລະ ສວນບກຄົນທີ່ເປນຜໃຫບໍລິການການເງິນຈລະພາກ 5 ແຫງ; ໃນເດືອນ
6/2020 ມີສະມາຊິກ 84 ສກຈ, ກວມເອົາຢ 95%
95 ຂອງຂະແໜງການໄດແຈງວາ: ມີຍອດຊັບສິນ 1.920
20 ຕືກ
້ ວາກີບ ທຽບໃສປ 2019
ເພີ່ມຂື້ນ 11%. ຍອດເງິນກ 1.276 ຕື້ ກວາກີບ ທຽບໃສປ 2019 ເພີ່ມຂື້ນ 24%; ຈານວນຜກ 90.792 ຄົນ ທຽບໃສປ 2019 ເພີ່ມຂື້ນ
3%. ຍອດ ເງິນຝາກ 1.372 ຕື້ກວາກີບ ທຽບໃສປ 2019 ເພີມ
່ ຂື້ນ 9%; ຈານວນຜຝາກ 247.380 ທຽບໃສປ 2019 ເພີມ
່ ຂື້ນ 9%;
ຂະນະດຽວກັນ, ກໍມີໜີ້ຊັກຊາຄາສະເລຍ 14%ທຽບໃສປ
ທຽບໃສປ 2019 ເພີ່ມຂື້ນ 6%; ໜີ້ຊັກຊາ ຄາກາງ 6,3%
% ທຽບໃສປ 2019 ເພີ່ມຂື້ນ
2.6%. ແຕກໍມີສິ
ສ່ງິ ທາທາຍໃນການສາງລາຍຮັບກໍຕາມມາເຊັນດຽວກັນ, ອາດເປນບັ
ເປນບັນຫາຂອງໂລກລະບາດ
ຫາຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ຜົນຂອງລາຄາ
ສິນຄາເພີ່ມຂີ້ນ, ຄາຄອງຊີບສງຂື້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ທານອານວຍການ ສມກຈ ໄດແຈງໃຫ
ໃຫຮການດາເນີນງານຕາມແຜນຍດທະສາດເປນແຕໄລຍະ 3 ປ ຄື: ໄລຍະທີ 1 (20152017); ໄລຍະທີ 2 (2018-2020) ແລະ ໄລຍະທີ 3 (2021-2023), ພອມນັ້ນກໍມີການຄັດເລືອກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ
ພາຍໃນທກງໆ 3 ປ, ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ, ລະບຽບການບໍລິຫານບກຄະລາກອນ,
ານບກຄະລາກອນ ລະບຽບການການດາເນີນງານ
ງານ, ລະບຽບບັນຊີການ
ເງິນແລະມີຄຮວມງານທີ່ເປນຜໃຫທຶນໄລຍະຍາວ
ຍະຍາວ ແມນອົງກອນ ADA Luxembourg, ຕາມມາດວຍອົງກອນ GIZ, LaoLuxembourg, UNCDF ໂດຍກິດຈະກາຫຼັກຂອງ ສມກຈ ແມນສອດຄອງກັບກົດລະບຽບພາຍໃນ, ສອດຄອງ
ສອດຄອງແຜນດາເນີນງານການ

ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ - ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (2018-2025 Roadmap) ທີມ
່ ີ 5 ເສົາຄາ
ໂດຍມີເປາໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;
ໃນຜານມາ ໄດສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງໃຫແກຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈລະພາກ ແລະ ບັນດາລກຄາ ເຊັນ:ຈັດ
ຝກອົບຮົມຫຼັກສດບໍລິຫານການເງິນຈລະພາກ MFMCC ຈານວນ 21 ວັນ, ມີ 8 ວິຊາ ແລະ ມີຄົນເຂົ້າຮວມທັງໝົດໃນປ 2015, ມີ
513 ຄົນ, ຈາກ ທຫລ 50 ຄົນ. ສາງຄຝກທີ່ຢງຢນຈາກໂຮງຮຽນ Frankfurt School ຂອງເຢຍລະມັນ ຈານວນ 35 ຄົນ; ຈັດຝກ
ອົບຮົມໃຫສະມາຊິກຕາມການສາຫຼວດ (ຄຝກ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 8 ຢາງໜອຍປລະ 3 ຄັ້ງ, ລົງຝກຕົວຈິງສະເລຍປລະ 10
ສກຈ; ຈັດຝກອົບຮົມ ຄວາມຮພື້ນຖານທາງດານການເງິນ ແລະ ແຜນທລະກິດຂະໜາດຈນລະພາກໃຫລກຄາຂອງສະຖາບັນການເງິນ,
ເລີມ
່ ແຕ 2017, ສະເພາະປ 2020 ໄດຈັດ 4 ຄັ້ງ ມີທັງໝົດ 100 ຄົນໃຫບໍລິການວິຊາການ ແລະ ການຝກ ອົບຮົມໃຫໂຄງການພາຍນອກ
ກຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດານການເງິນໃຫ 6 ໂຄງການ (DOSMEP, NPLAP, WWF, LUX DEV, NTPCII,
GIZ) ເປນຜປະສານງານກັບຄຮວມງານຕາງໆ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ; ຜົນການຄົ້ນຄວາດາເນີນບົດວິໄຈ ຫົວຂໍ OVERINDEBTEDNESS, ມີ website: www.laomfa.org, facebook : laomfateam ; ສົງເສີມນັກຮຽນຈົບໃໝໂດຍການໃຫເຂົ້າ
ມາຝກງານນາ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກ, ເກັບກາຜົນການດາເນີນງານຂອງສະມາຊິກ ໂດຍໃຊ factsheet ປລະ 2 ຄັ້ງ. ສຶກສາຜົນກະທົບ
ຂອງລກຄາຕໍກັບການລະບາດ ຂອງ COVID 19 (11 ສກຈ/ສສງ ເຂົ້າຮວມ, ມີ ລກຄາ 1500 ຄົນ ເຂົ້າຮວມ - SPTF)
ນອກນີ້; ຍັງສົງເສີມໃຫມີສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍ ໂດຍສະເພາະກວດສອບຜົນການດາເນີນງານທາງດານສັງຄົມ ໂດຍ
ໃຊເຄື່ອງມືຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງສາກົນ SPTF -SPI4, ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ປະຈາໄຕມາດ, ກອງປະຊຸມແລກປຽນກັບກັນ
ກົມຄມຄອງເປນໄຕມາດ, ປະສານເຖິງຜຄມຄອງຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ, ປະສານງານໃຫສະມາຊິກເລື່ອງຂໍທຶນຊວຍເຫຼືອລາ
ກຽວກັບການປອງກັນ COVID-19 ເຊັນ ການຂໍທຶນຊວຍເຫຼືອຈາກອົງກອນ ADA Luxembourg; ສະມາຊິກ ສກຈ/ສສງ ໄດ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ເລກທີ 238, ມີນະໂຍບາຍພິເສດໃຫລກຄາເຊັນ: ຫຼຸດອັດຕາດອກເບຍ, ປບປງໂຄງສາງໜີ,້ ຈັດກອງ
ປະຊຸມການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລິການທາງດານການເງິນ; ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປຫາພາກສວນທີ່ໃຫບໍລິການການເງິນຈລະພາກທີ່ໃຫຍທີ່
ສດ ເຊັນທະນາຄານບານໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຕໍປະຊາຊົນເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດານ
ການເງິນໄດ ແລະ ອີງຕາມຄວາມຕອງການທາງດານວິຊາການ, ສມກຈ ໄດໃຫບໍລິການວິຊາການໃຫກັບໂຄງການນາເທີນ 2, ໃນການ
ສາງອົງກອນສະໜັບສະໜນເຄືອຂາຍ NSO ເພື່ອດແລກອງທຶນບານຍົກຍາຍຈັດສັນທີ່ສາງມາໄດ 10 ກວາປຢແຂວງຄາມວນ, ໃຫ
ບໍລິການວິຊາການໃຫໂຄງການ Lao 030 ຂອງອົງການຮວມມື ລາວ-ລກເຊັມບວກ ທີ່ແຂວງບໍລິຄາໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍ
ແກວ; ກະກຽມການບໍລິການວິຊາການໃຫກັບ 7 NSOs ຂອງໂຄງການ MRA-AFP ທີ່ຈະສີ້ນສດໃນປ 2021. ສາງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫພະນັກງານ ສມກຈ: ສືບຕໍສາງຄວາມສາມາດໃຫພະນັກງານພາຍໃນ ສມກຈ ເພື່ອບໍລິການໃຫມີຄນນະພາບ.
# ຂາວ:ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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