
ກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳກ່ຽວກບັ “ກຳນນ ຳສະເໜກ່ີຽວກບັ ກຳນເງນິສຂີຽວ ໃຫແ້ກ່ສະຖຳ
ບນັກຳນເງນິທີ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງຳນຂອງກອງທນຶ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລຳວ” 

( Lao Access to Finance Fund – LAFF ) 
  

   

ໃນວນັທ ີ21 ມຖຸິນຳ 2022 ຜ່ຳນມຳນີ,້ ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣຳວພຳຊຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ກມົ
ບ ລກິຳນ ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳໃນຫວົຂ :້ ກຳນນ ຳສະເໜກ່ີຽວກບັ 
ກຳນເງນິສຂີຽວ ໃຫແ້ກ່ສະຖຳບນັກຳນເງນິທີ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງຳນຂອງກອງທນຶ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ 
ສປປ ລຳວ ຂຶນ້ ໂດຍກຳນເປັນປະທຳນຂອງທ່ຳນ ຄ ຳແກວ້ ວສິສີມົບດັ ຫວົໜຳ້ກມົບ ລກິຳນ ທຫລ ແລະ 
ທ່ຳນ ອນິທຣຳຈດິ ວເີຈສຣີວິດັທະນຳ, ຫວົໜຳ້ທມີງຳນທີ່ ປຶກສຳ AFC ທີ່ ປຶກສຳປະຈ ຳກອງທນຶສົ່ ງເສມີ
ກຳນເຂົຳ້ເຖງິແຫຼງທນຶໃນ ສປປ ລຳວ (LAFF) ພອ້ມນີ,້ ກ ່ ມຄີະນະພະແນກ, ຄະນະກມົພຳຍໃນ ທຫລ
, ຄະນະຄຸມ້ຄອງບ ລຫິຳນງຳນ LAFF (LMU), ສະມຳຄມົກຳນເງນິຈລຸະພຳກ (ສມກຈ) ແລະ ສະຖຳ
ບນັກຳນເງນິເປັນຄ ່ ຮ່ວມງຳນຂອງກອງທນຶ LAFF  ແລະ ສກຈຮ ເຂົຳ້ຮ່ວມ. 

 

 

 

 

 



  

 

                  ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳໃນມ ນ້ີ,້ ແມ່ນເພ ່ ອນ ຳສະເໜກ່ີຽວກບັຄ ຳນຍິຳມ
ໃນກຳນເຮດັວຽກ ກ່ຽວກບັກຳນເງນິສຂີຽວ ທີ່ ທຳງໂຄງກຳນກອງທນຶ LAFF ໄດກ້ ຳນດົຂ ນ້ມຳ ເພ ່ ອເປັນ
ບ່ອນອງີໃນກຳນຊຸກຍ ສ້ົ່ ງເສມີວຽກງຳນ “ກອງທນຶ LAFF” ເຊງິເປັນໂຄງກຳນທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫຼ ອ
ຈຳກລດັຖະບຳນປະເທດເຢຍລະມນັ ໂດຍຜ່ຳນທະນຳຄຳນເພ ່ ອກຳນພດັທະນຳຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
ຫຼ  KfW ໂຄງກຳນດັ່ ງກ່ຳວແມ່ນໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ດວ້ຍກຳນເຊນັສນັຍຳຮ່ວມມ ດຳ້ນກຳນເງນິ ລະຫວ່ຳງ 
ລດັຖະບຳນຂອງປະເທດ ເຢຍລະມນັ ຕຳງໜຳ້ໂດຍ ທະນຳຄຳນເພ ່ ອກຳນພດັທະນຳຂອງປະເທດ ເຢຍ
ລະມນັ ຫຼ  KfW ແລະ ລດັຖະບຳນ ສປປ ລຳວ ຕຳງໜຳ້ໂດຍກະຊວງກຳນເງນິ ໃນນຳມເປັນຜ ຮ້ບັທ ນ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ໃນນຳມເປັນຜ ຄຸ້ມ້ຄອງ ບ ລຫິຳນໂຄງກຳນດວ້ຍເງນິ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ ໄລຍະ I ຈ ຳນວນ 3 ລຳ້ນຢ ໂຣເຊີ່ ງໄດເ້ຊນັສນັຍຳໃນເດ ອນ ມນີຳ ປີ 2014 ແລະ ໄລຍະທ ີII 
ຈ ຳນວນ 6 ລຳ້ນຢ ໂຣ ເຊີ່ ງໄດເ້ຊນັສນັຍຳໃນເດ ອນ ສງິຫຳ ປີ 2020 ໂດຍມເີປົຳ້ໝຳຍເພ ່ ອສຳ້ງເປັນກອງ
ທນຶສົ່ ງເສມີກຳນເຂົຳ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶສ ຳລບັຈນຸລະວສິຳຫະກດິ, ວສິຳຫະກດິຂະໜຳດນອ້ຍ ແລະ ກຳງ 
(MSMEs) ໂດຍກຳນສະໜອງທນຶເງນິກ ໄ້ລຍະຍຳວ ທີ່ ເປັນສະກຸນເງນິກບີ ຕຳມເງ  ່ອນໄຂຕະຫຼຳດ ໃຫ
ແກ່ ທະນຳຄຳນທຸລະກດິ ແລະ ສະຖຳບນັກຳນເງນິຈລຸະພຳກທີ່ ຮບັເງນິຝຳກ ທີ່ ມຄີວຳມເຂັມ້ແຂງດຳ້ນ
ກຳນດ ຳເນນີງຳນ; ດຳ້ນກຳນເງນິ ແລະ ມຍຸີດທະສຳດກຳນປ່ອຍເງນິກ ຍ່້ອຍໃຫແ້ກ່ກຸ່ມລ ກຄຳ້ MSMEs 

ທີ່ ນອນໃນເຂດນອກຕວົເມ ອງໃຫຍ່ (ເງນິກ ຍ່້ອຍຈະຖ ກປ່ອຍອອກຢ ່ ນອກພ ນ້ທີ່ ສຳມຕວົເມ ອງໃຫຍ່
ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເຊັ່ ນ: ຈນັທະບ ລ,ີ ໄຊເສດຖຳ ແລະ ສສີດັຕະນຳກ) ກອງທນຶ LAFF ດັ່ ງກ່ຳວ
ນີ ້ ແມ່ນຕັງ້ຢ ່ ກມົບ ລກິຳນທະນຳຄຳນ ຂອງ ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳໂຄງ
ຮ່ຳງກຳນຄຸມ້ຄອງບ ລຫິຳນກອງທນຶແມ່ນໄດຮ້ບັກຳນຕກົລງົເຫນັດຢ່ີຳງເປັນທຳງກຳນຈຳກອງົກຳນຜ ໃ້ຫ ້
ທນຶກ ່ ຄ  KfW ແລະ ທຫລ ເພ ່ ອຮບັປະກນັເຮດັໃຫກ້ຳນຄຸມ້ຄອງບ ລຫິຳນກອງທນຶດັ່ ງກ່ຳວ ໃຫມ້ປີະ
ສດິທຜິນົ ແລະ  ມຄີວຳມໂປ່ງໄສ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັເພ ່ ອເຮດັໃຫກ້ອງທນຶມກີຳນຂະຫຍຳຍຕວົ ເພ ່ ອ



ເປີດໂອກຳດໃຫຫຼ້ຳຍທະນຳຄຳນທຸລະກດິ ແລະ ສະຖຳບນັກຳນເງນິຈລຸະພຳກ ໄດກ້ ຢ້ ມທນຶຈຳກກອງ
ທນຶ ເພ ່ ອນ ຳໄປປ່ອຍກ ຕ້ ່ ໃຫແ້ກ່ MSMEs. ຮອດປັດຈບຸນັ, ມສີະຖຳບນັກຳນເງນິທີ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງຳນກບັ
ກອງທນຶ ຈ ຳນວນ 07 ສະຖຳບນັກຳນເງນິ (3 ທະນຳຄຳນທຸລະກດິ ແລະ 4 ສະຖຳບນັກຳນເງນິຈລຸະ
ພຳກທີ່ ຮບັເງນິຝຳກ) ລວມຍອດວງົເງນິທີ່ ໄດອ້ະນຸມດັແຕ່ເລີ່ ມໂຄງກຳນ ຈນົຮອດປັດຈບຸນັ ມທີງັໝດັ 
135 ຕ ກ້ບີ. 
 

 

 

 

 

ຂ່ຳວ-ພຳບ: ສມົພດິ ທ ຳມະວງົ  
 

 

 

 

 

 

ຢ ່ ເມ  ອງລຳວໃຊແ້ຕ່ເງນິກບີ  
 


