
 

 

 

 

 

 

ສມກຈ ສືບຕໍ�

ວານນີ ້(3 ກ�ມພາ 2021) ທ�ານນາງ ປະມວນ

ສມກຈ ເປ�ນສະມາຄົມທີ່ບໍ�ຫວັງຜົນກ�າໄລ ໂດຍຮັບການອະນ�ມັດ

ກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງປະຈ�ບັນ, ສມກຈ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ

ແຫ�ງ, ສສງ 15 ແຫ�ງ, ບໍລິສັດທ່ີໃຫ�ບໍລິການ 4 

6/2020 ມີສະມາຊິກ 84 ສກຈ, ກວມເອົາຢ��  95

ເພີ່ມຂ້ືນ 11%. ຍອດເງິນກ�� 1.276 ຕື ້ກ�ວາກີບ 

3%. ຍອດ ເງ ິນຝາກ 1.372 ຕື້ກ�ວາກີບ ທຽບໃສ�ປ�

ຂະນະດຽວກັນ, ກໍ�ມີໜ້ີຊັກຊ�າຄ�າສະເລ�ຍ 14%ທຽບໃສ�ປ�

2.6%. ແຕ�ກໍ�ມີສິ່ງທ�າທາຍໃນການສ�າງລາຍຮັບ

ສິນຄ�າເພີ່ມຂ້ີນ, ຄ�າຄອງຊີບສ�ງຂ້ືນ ແລະ ອື່ນໆ. 

 ທ�ານອ�ານວຍການ ສມກຈ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�

2017); ໄລຍະທ ີ2 (2018-2020) ແລະ ໄລຍະທີ

ພາຍໃນທ�ກງໆ 3 ປ�, ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ, ລະບຽບການບໍລິຫານບ�ກຄະລາກອນ

ເງິນແລະມີຄ��ຮ�ວມງານທ່ີເປ�ນຜ��ໃຫ�ທຶນໄລຍະຍາວ

Luxembourg, UNCDF ໂດຍກິດຈະກ�າຫຼັກຂອງ

ຕໍ�ແຜນດ�າເນີນງານ 5 ເສົາຄ��າ
 

 

ປະມວນ ເພັດທານ ີອ�ານວຍການສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ

ໂດຍຮັບການອະນ�ມັດຈາກທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 

ສະມາຊິກທັງໝົດ 108, ມີສະຖາບັນການເງິນ 99 ແຫ�ງ, ໃນນ້ີ ສກຈຮ

4 ແຫ�ງ ແລະ ສ�ວນບ�ກຄົນທີ່ເປ�ນຜ��ໃຫ�ບໍລິການການເງິນຈ�ລະພາກ

95% ຂອງຂະແໜງການໄດ�ແຈ�ງວ�າ: ມີຍອດຊັບສິນ 1.920 

 ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີ່ມຂ້ືນ 24%; ຈ�ານວນຜ��ກ�� 90.792 ຄົນ

ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີມ່ຂ້ືນ 9%; ຈ�ານວນຜ��ຝາກ 247.380 ທຽບໃສ�ປ�

ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີ່ມຂ້ືນ 6%; ໜ້ີຊັກຊ�າ ຄ�າກາງ  6,3% 

ສິ່ງທ�າທາຍໃນການສ�າງລາຍຮັບກໍ�ຕາມມາເຊັ�ນດຽວກັນ, ອາດເປ�ນບັນຫາຂອງໂລກລະບາດ

 

ໃຫ�ຮ��ການດ�າເນີນງານຕາມແຜນຍ�ດທະສາດເປ�ນແຕ�ໄລຍະ 3 

ໄລຍະທ ີ3 (2021-2023), ພ�ອມນັ້ນກໍ�ມີການຄັດເລືອກສະພາບໍລິຫານ

ລະບຽບການບໍລິຫານບ�ກຄະລາກອນ, ລະບຽບການການດ�າເນີນງານ

ຍະຍາວ ແມ�ນອົງກອນ ADA Luxembourg, ຕາມມາດ�ວຍອົງກອນ

ຈະກ�າຫຼັກຂອງ ສມກຈ ແມ�ນສອດຄ�ອງກັບກົດລະບຽບພາຍໃນ, ສອດຄ�ອງ

ເສົາຄ��າ 

 
ສະມາຄົມການເງິນຈ�ລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຮ��ວ�າ: 

) ແລະ ອອກໃບອະນ�ຍາດຈາກ

ສກຈຮ 17 ແຫ�ງ, ສກຈບ 67 

ທີ່ເປ�ນຜ��ໃຫ�ບໍລິການການເງິນຈ�ລະພາກ 5 ແຫ�ງ; ໃນເດືອນ 

20 ຕືກ້�ວາກີບ ທຽບໃສ�ປ� 2019 

ຄົນ ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີ່ມຂ້ືນ 

ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີມ່ຂ້ືນ 9%; 

% ທຽບໃສ�ປ� 2019 ເພີ່ມຂ້ືນ 

ເປ�ນບັນຫາຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ຜົນຂອງລາຄາ

3 ປ� ຄື: ໄລຍະທີ 1 (2015-

ກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາ

ລະບຽບການການດ�າເນີນງານ, ລະບຽບບັນຊີການ

ຕາມມາດ�ວຍອົງກອນ GIZ, Lao-

ສອດຄ�ອງແຜນດ�າເນີນງານການ



ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ - ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ  (2018-2025 Roadmap) ທີມີ່ 5 ເສົາຄ��າ 

ໂດຍມີເປ��າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 

ໃນຜ�ານມາ ໄດ�ສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງໃຫ�ແກ�ຜ��ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈ�ລະພາກ ແລະ ບັນດາລ�ກຄ�າ ເຊັ�ນ:ຈັດ

ຝ�ກອົບຮົມຫຼັກສ�ດບໍລິຫານການເງິນຈ�ລະພາກ MFMCC ຈ�ານວນ 21 ວັນ, ມີ 8 ວິຊາ ແລະ ມີຄົນເຂ້ົາຮ�ວມທັງໝົດໃນປ� 2015, ມີ 

513 ຄົນ, ຈາກ ທຫລ 50 ຄົນ. ສ�າງຄ�ຝ�ກທີ່ຢ��ງຢ�ນຈາກໂຮງຮຽນ Frankfurt School ຂອງເຢຍລະມັນ ຈ�ານວນ 35 ຄົນ; ຈັດຝ�ກ

ອົບຮົມໃຫ�ສະມາຊິກຕາມການສ�າຫຼວດ (ຄ�ຝ�ກ ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 8 ຢ�າງໜ�ອຍປ�ລະ 3 ຄັ້ງ, ລົງຝ�ກຕົວຈິງສະເລ�ຍປ�ລະ 10 

ສກຈ; ຈັດຝ�ກອົບຮົມ ຄວາມຮ��ພື້ນຖານທາງດ�ານການເງິນ ແລະ ແຜນທ�ລະກິດຂະໜາດຈ�ນລະພາກໃຫ�ລ�ກຄ�າຂອງສະຖາບັນການເງິນ, 

ເລີມ່ແຕ� 2017, ສະເພາະປ� 2020 ໄດ�ຈັດ 4 ຄັ້ງ ມີທັງໝົດ 100 ຄົນໃຫ�ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ການຝ�ກ ອົບຮົມໃຫ�ໂຄງການພາຍນອກ

ກ�ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນໃຫ� 6 ໂຄງການ (DOSMEP, NPLAP, WWF, LUX DEV, NTPCII, 

GIZ) ເປ�ນຜ��ປະສານງານກັບຄ��ຮ�ວມງານຕ�າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ�ຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ; ຜົນການຄົ້ນຄວ�າດ�າເນີນບົດວິໄຈ ຫົວຂໍ� OVER-

INDEBTEDNESS, ມີ website: www.laomfa.org, facebook : laomfateam ; ສົ�ງເສີມນັກຮຽນຈົບໃໝ�ໂດຍການໃຫ�ເຂ້ົາ

ມາຝ�ກງານນ�າ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກ, ເກັບກ�າຜົນການດ�າເນີນງານຂອງສະມາຊິກ ໂດຍໃຊ� factsheet ປ�ລະ 2 ຄັ້ງ. ສຶກສາຜົນກະທົບ

ຂອງລ�ກຄ�າຕໍ�ກັບການລະບາດ ຂອງ COVID 19 (11 ສກຈ/ສສງ ເຂ້ົາຮ�ວມ, ມີ ລ�ກຄ�າ 1500 ຄົນ ເຂ້ົາຮ�ວມ - SPTF) 

ນອກນ້ີ; ຍັງສົ�ງເສີມໃຫ�ມີສະພາບແວດລ�ອມທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ ໂດຍສະເພາະກວດສອບຜົນການດ�າເນີນງານທາງດ�ານສັງຄົມ ໂດຍ

ໃຊ�ເຄື່ອງມືຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງສາກົນ SPTF -SPI4, ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ປະຈ�າໄຕມາດ, ກອງປະຊຸມແລກປ�ຽນກບັກນັ

ກົມຄ��ມຄອງເປ�ນໄຕມາດ, ປະສານເຖິງຜ��ຄ��ມຄອງຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກ, ປະສານງານໃຫ�ສະມາຊິກເລື່ອງຂໍທຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ 

ກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ COVID-19 ເຊັ�ນ ການຂໍທຶນຊ�ວຍເຫຼືອຈາກອົງກອນ ADA Luxembourg; ສະມາຊິກ ສກຈ/ສສງ ໄດ�

ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ທຫລ ເລກທີ 238, ມີນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ�ລ�ກຄ�າເຊັ�ນ: ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ�ຍ, ປ�ບປ�ງໂຄງສ�າງໜ້ີ, ຈັດກອງ

ປະຊຸມການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານການເງິນ; ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປຫາພາກສ�ວນທີ່ໃຫ�ບໍລິການການເງິນຈ�ລະພາກທີ່ໃຫຍ�ທີ່

ສ�ດ ເຊັ�ນທະນາຄານບ�ານໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຕໍ�ປະຊາຊົນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ�ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງດ�ານ

ການເງິນໄດ� ແລະ ອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການທາງດ�ານວິຊາການ, ສມກຈ ໄດ�ໃຫ�ບໍລິການວິຊາການໃຫ�ກັບໂຄງການນ��າເທີນ 2, ໃນການ

ສ�າງອົງກອນສະໜັບສະໜ�ນເຄືອຂ�າຍ NSO ເພື່ອດ�ແລກອງທຶນບ�ານຍົກຍ�າຍຈັດສັນທ່ີສ�າງມາໄດ� 10 ກ�ວາປ�ຢ��ແຂວງຄ�າມ�ວນ, ໃຫ�

ບໍລິການວິຊາການໃຫ�ໂຄງການ Lao 030 ຂອງອົງການຮ�ວມມື ລາວ-ລ�ກເຊັມບວກ ທີ່ແຂວງບໍລິຄ�າໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍ�

ແກ�ວ; ກະກຽມການບໍລິການວິຊາການໃຫ�ກັບ 7 NSOs ຂອງໂຄງການ MRA-AFP ທີ່ຈະສີ້້ນສ�ດໃນປ� 2021. ສ�າງຄວາມອາດສາມາດ

ໃຫ�ພະນັກງານ ສມກຈ: ສືບຕໍ�ສ�າງຄວາມສາມາດໃຫ�ພະນັກງານພາຍໃນ ສມກຈ ເພື່ອບໍລິການໃຫ�ມີຄ�ນນະພາບ. 

# ຂ�າວ:ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

ແລກປ�ຽນເງນິຕາຊະຊາຍ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍບ�ານເມືອງ 


