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APRACA ສະມາຄົມ ສິນ ເຊື່ອ  ເພື່ອ ການກະສິກຳ  ແລະ ຊົນນະບົດ ອາຊີ-ປາຊີ ຟິກ
BoL ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ທຫລ)
BSRP  ແຜນ ງານ ປະຕິ ຮູບ ຂະ ແໜງ ການ ທະນາຄານ
BWPN    ເຄືອ ຂ່າຍ ທະນາຄານ ເພື່ອ ຜູ້ ທີ່ທຸກ ຍາກ
CARD MRI ສູນການ ພັດທະນາ ກະສິກຳ  ແລະ ຊົນນະບົດ  ເພື່ອ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງຂອງສະ ຖາ ບັນ
CGAP ກຸ່ມ ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ທີ່ ທຸກ ຍາກ
CPC  ຄະນະ ກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື (ແຕ່ກ່ອນ CPI)
CPI ຄະນະ ກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ (ປະຈຸ ບັນ ແມ່ນ MPI)
CODI ສະ ຖາ ບັນ ພັດທະນາ ອົງ ກອນ ຊຸມ ຊົນ
DGRV  ສະຫະພັນ Raiffeisen ແລະ ສະຫະກອນ ແຫ່ງປະ ເທດເຢຍລະ ມັນ
DPI  ພະ ແນ ກ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ
DTMFI ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ ຮັບ ເງິນ ຝາກ (ສກຈຮ)
DTVF ກອງ ທຶນ ບ້ານ ທີ່ ຮັບ ເງິນ ຝາກ
FIAM  ມູນ ນິທິ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ກະສິກຳ ຄົບ ວົງ ຈອນ , NGO ຂອງ ໄທ
GAA ອົງການ ປະຕິບັດ ການ ດ້ານ ກະສິກຳແຫ່ງປະ ເທ ດ ເຢຍລະ ມັນ
GDP ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນ
GIZ ອົງການ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ  ແຫ່ງປະ ເທດເຢຍລະ ມັນ
GTZ ອົງການ ຮ່ວມ ມື ທາງ ດ້ານ ເຕັກນິກ ວິຊາ ການແຫ່ງ ປະ ເທດເຢຍລະ ມັນ
IFAD ກອງ ທຶນ ສາກົນ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ ກະສິກຳ
INGO ອົງການ ສາກົນ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ລັດຖະບານ
LCSDPA ສະມາຄົມ ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ  ແບບ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ລາວ
LCRDPE ຄະນະ ຊີ້ນຳພັດທະນາ ຊົນນະບົດ  ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແຫ່ງ ຊາດ
LPRYU  ສະຫະພັນ ຊາວ ໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ
LVCA ສະມາຄົມ ສິນ ເຊື່ອ ບ້ານຂອງລາວ
LWU ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ລາວ
LECS ການ ສຳ ຫຼວດການ ຊົມ ໃຊ້ ແລະ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ລາວ
MCBR ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ການ ເງິນຈຸລະພາກ
MFC  ສູນ ການ ເງິນຈຸລະພາກ
MFI ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ)
MFWG ກຸ່ມ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເງິນຈຸລະພາກ
MOF  ກະຊວງ ການ ເງິນ
MPI ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ
NDTMFI ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ ບໍ່ ຮັບ ເງິນ ຝາກ (ສກຈບ)
NDTVF ກອງ ທຶນ ບ້ານ ທີ່ ບໍ່ ຮັບ ເງິນ ຝາກ
NERI ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ



NGO  ອົງການ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ລັດຖະບານ  
NGPES  ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ເຕີບ ໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫ່ງ ຊາດ
OSS ການ ດຳ ເນີນ ງານ ທີ່ ກຸ່ມ ຕົນ ເອງ
PAR  ເງິນ ກູ້ ທີ່ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ສ່ຽງ
ROA ອັດຕາ ສ່ວນ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຕໍ່ ຊັບ ສິນ ລວມ
SBFIC  ມູນ ນິທິ ທະນາຄານ ຝາກ ປະຢັດ ເພື່ອ ການ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ
RFSDP  ແຜນ ງານ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ເງິນ ຊົນນະບົດ
SCU ສະຫະກອນ ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ  ເງິນຝາກ ປະຢັດ (ສສງ)
SRDP ໂຄງການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ
UNDP/CDF ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ/ກອງ ທຶນ ພັດທະນາ ທຶນ
VB ທະນາຄານ ບ້ານ
VDF ກອງ ທຶນ ພັດທະນາ ບ້ານ
VF ກອງ ທຶນ ບ້ານ
VFP ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນສົ່ງ ເສີມ ກອງ ທຶນ ບ້ານ
VSCG ກຸ່ມ ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ  ເງິນຝາກ ປະຢັດ ບ້ານ
VWU ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ
WCEP ໂຄງການ ເພີ່ມ ອຳນາດ  ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ
WFDF ກອງ ທຶນ ພັດທະນາ ແມ່ຍິງ  ແລະ ຄອບຄົວ
WIDP ໂຄງການ ແມ່ຍິງ ໃນ ການ ພັດທະນາ



ອາລຳພະບົດ

 ນັບ ແຕ່ ປີ 2003 ຫາ 2006 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (NERI),  ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການ ລົງທຶນ (ຜທ) ພາຍ ໃຕ້ ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ການ ເງິນຈຸລະພາກ 
(MCBR) ທີ່ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ອົງການ  ຄອນ ເຊີນ- ເວີນ ວາຍ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ສຳ ຫຼວດ  ແລະ ຈັດ ພິມ 
ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ປະຈຳ ປີ ຈຳນວນ 4 ຄັ້ງ,  ເນື່ອງ ຈາກ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ໝົດ ອາຍຸ ລົງ ໃນ 
ປີ 2007 ແລະ  ລັດຖະບານລາວກໍ່ ຂາດ  ເຂີນ  ທຶນຮອນ ຈຶ່ງບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ສືບຕໍ່ສຳ ຫຼວດອີກ ໃນ ປີ 2007 ແລະ 2008.  
ການສຳຫຼວດສະຖິຕິປະຈຳປີ 2009 ແລະ ປີ 2012, ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະໃສ່ບົດລາຍງານສະບັບປະຈຸບັນ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ, ອົງການ GIZ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ.

ຜ່ານ ການ ເກັບ ກຳ ສຳ ຫຼວດຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນ ມາ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າບັນດາສະ ຖາ ບັນ ການ 
ເງິນຈຸລະພາກ , ລວມທັງກອງ ທຶນ ບ້ານ ໄດ້ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງ  ເຫັນ ໄດ້ ແຈ້ງ: ທັງ ໃນ ເລື່ອງ ຂອງ ຜູ້ ກູ້ 
ແລະ ຜູ້ ຝາກ , ຈຳນວນກອງ ທຶນ ບ້ານ ທີ່ ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນດ້ວຍ ທຶນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ເອງ,  ເງິນ ຝາກ ທີ່ ລະດົມ ໄດ້ ແລະ  ເງິນ 
ກູ້ ທີ່ ໄດ້ ປ່ອຍ ອອກ ໄປ. ຢູ່ ໃນ ລະຫວ່າງຜົນສຳ ເລັດ ຕ່າງ ໆ ທີ່ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ສຳຄັນນັ້ນ ແມ່ນ: (i) ໄດ້ ມີການ ສ້າງ 
ໂຄງ ສ້າງ ລະບຽບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂະ ແໜງ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ ເປັນ ທາງ ການ  ແລະ (ii) ໄດ້ ມີການ ດຳ ເນີນ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ   ແລະ  ໄວວາ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ເຄິ່ງທາງ ການ ຈາກ ກອງ ທຶນ ໝູ ນວຽນສິນ ເຊື່ອທີ່ 
ບໍ່ ມີ ຄວາມຍືນ ຍົງ  ໄປ ສູ່ກອງ ທຶນ ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ ຝາກ ປະຢັດ ຂອງ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອີງ ອາ  ໄສ ເງິນ ຝາກ ຂອງ ສະມາຊິກ 
ເພື່ອ ເປັນ ທຶນໝູນວຽນ. 

ດ້ວຍການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການນີ້ ຈຶ່ງ ປະກົດ ມີ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ໃໝ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍ ການ 
ເຂົ້າ ເຖິງ ເຂດ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫຼີກ  ແລະ ຜູ້ ທີ່ ທຸກ ຍາກ, ການຂະຫຍາ ຍການ ບໍລິການ ໃນ ການ ຕິດຕາມ   ໄປ ສູ່ຂະ 
ແໜງການ ເງິນ ຈຸລະພາກ ເຄິ່ງທາງ ການ ແລະ ທີ່ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ແມ່ນ ການ ສ້າງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ 
ພະນັກງານ   ແລະ ອົງການ ຄຸ້ມ ຄອງກໍ່ ຄື ລູກຄ້າ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ທຸກ ປະ ເພດ ບໍ່ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ 
ເປັນ ທາງ ການ ຫຼື ບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ ກໍ່ຕາມ. ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ອັນ ໃຫຍ່ ຫຼວງນັ້ນ  ແມ່ນ ເປັນ ຜົນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ການ ປິດ 
ໂຄງການ ທີ່  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ  ໄດ້ມີ ການ ມອບ ໂອນກອງ ທຶນ ໃຫ້ ແກ່ 
ອົງການ ຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ ຂາດ ປະສົບ ປະການ ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ເຕັກນິກທີ່ ຈຳ ເປັນ. ເພາະສະນັ້ນ, 
ລັດຖະບານ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຖ່າຍ ໂອນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ  ສຳລັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ຢ່າງ ໄວວາຂອງ ຈຳນວນກອງ ທຶນ ບ້ານ   ແລະ 
ອົງການ ທີ່ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍ່ ຄືບັນດາ ໂຄງການ ຕ່າງໆ ຈາກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ 
ລົງທຶນ ໄປ ໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ຊີ້ນຳ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ  ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ ຍາກ  ແຫ່ງ ຊາດ. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກໍ່ຕາມ, 
ອົງການ ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ກໍ່ ຍັງ ກ່ຽວຂ້ອງ ພົວ ພັນ ກັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ ກອງ ທຶນ ບ້ານ ຢູ່ ຊຶ່ງ ປະຈຸ ບັນນີ້ ແມ່ນ 
ກວມ ເອົາ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນ ບ້ານ ທັງ ໝົດ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ  ໂດຍ ທີ່ ຈຳນວນ ບ້ານ ເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຍັງ ຂາດ ສີມື ທາງ 
ດ້ານ ເຕັກນິກ  ແລະ ການ ເງິນທີ່ ຈຳ ເປັນ ຢູ່. ຍຸດ ທະ ສາດ ທາງ ເລືອກ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນຢູ່ ໃນ ຊຸມ ປີ ມໍ່ໆ ມານີ້ ເຊັ່ນ: ການ 
ສ້າງຕັ້ງອົງ ກອນ ເຄືອ ຂ່າຍ ທີ່ ຍືນ ຍົງເພື່ອ ໃຫ້ການ ບໍລິການ ແກ່ ສະ ຖາ ບັນ ທີ່ ເປັນ ສະມາຊິກ. ດ້ວຍ ການ ເປັນ ເຈົ້າ 
ຂອງກອງ ທຶນ ຂອງ ຊາວບ້ານເອງ, ບັນດາ ກອງ ທຶນ  ເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງໄດ້ ອີງ ໃສ່ ບັນດາ ຫຼັກການຂອງ ການ ກຸ້ມ ຕົນ ເອງ ທາງ 
ດ້ານ ການ ເງິນ, ການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ຈັດການ  ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ໃນ ທີ່ ສຸດ,  ເຂົາ 
ເຈົ້າ ອາດ ຈະມາ  ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ອົງ ການ ສະໜັບສະໜູນ ແທນ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ,  ແຕ່ ອັນ ນີ້ ແມ່ນ 
ຍັງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງກາ ນໃນການເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ແນ່ນອນ ຕໍ່ ໄປ  ພາຍ  ໜ້າ ຊຶ່ງ ຄວາມ  
ສາມາດ  ຫຼື ທ່່າ ແຮງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແມ່ນ ໄປ ໄກ ເກີນ ກວ່າການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານ ເຕັກນິກ  ແລະ ການ ເງິນ ໃຫ້ ແກ່ 
ລູກ ຄ້າ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລ້ວ, ຊຶ່ງເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງໄດ້ ສະໜອງ ການ ບໍລິການໃນ ການຕິດຕາມ  ແລະ ການລາຍ ງານ ໃຫ້ ແກ່ 
ສະມາຊິກ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ກະກຽມສັງ ລວມ ບົດ ລາຍ ງານ ທາງ ການ ເງິນອີກ ດ້ວຍ, ຊຶ່ງ ຂໍ້ ມູນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນກໍ່ໄດ້ ຮັບ 



ໃຊ້ ໃຫ້ ແກ່ການ ສຳ ຫຼວດ ໃນ ເທື່ອ ນີ້  ເປັນ ຢ່າງ ດີ. ສິ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ຫນ້າ ທີ່ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງ  ຊຶ່ງ BoL ບໍ່ສາມາດ 
ມີ ຊັບພະຍາກອນ ພຽງພໍ ເພື່ອການ ດຳ ເນີນ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຈຳນວນ ສະມາຊິກຂອງ ບັນດາ ສະ ຖາ 
ບັນການ ເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ ຫຼວງ ຫຼາຍເຊັ່ນ ນີ້ ໄດ້. ເຖິງ ແນວ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ດຽວນີ້ ທຫລ ກໍ່ ໄດ້ ຮັບຮູ້ ວ່າ ບັນດາ ອົງການ 
ເຄືອ ຂ່າຍ  ແມ່ນ ເປັນ ຕົວ ແທນທ່ີ ຖືກ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາ ກອງ ທຶນ ບ້ານ ແລະ  ໄດ້ ຊ່ວຍ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ 
ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ  ເພື່ອ ເປັນ ອົງການ ທີ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ຕິດຕາມ  ແລະ ລາຍ ງານ, ລະບົບຂອງ ການ ຕິດຕາມ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ຕົວ 
ແທນ ແມ່ນໄດ້ ວິວັດທະນາ ການ ຂຶ້ນຢູ່ ໃນ ບັນດາ ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ແລ້ວ  ແລະ  ປະ ເທດ ທີ່ກຳລັງ ພັດທະນາ ທີ່ ມີ  
ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນຂະໜາດ ນ້ອຍ ເປັນ ຈຳນວນ ຫຼາຍ. ການ ສຳ ຫຼວດສະຖິຕິ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ລວມ 
ເອົາ ບັນດາ ອົງການ ເຄືອ ຂ່າຍ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ  ເປັນ ຜູ້ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ,  ແຕ່ ບໍ່ 
ໄດ້ ລວມ ເອົາ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ເປັນ ຜູ້  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສະ ເພາະ ໃດ ເລີຍ, ຊຶ່ງ ເລື່ອງ ນີ້ ອາດ ຈະ ປະ ໄວ້ ໃຫ້ ເປັນ ພັນທະ ໜ້າ 
ທີ່ຂອງການ ສຳ ຫຼວດ ຫຼື ການ ສຶກສາສະ ເພາະ  ໃດ ໜຶ່ງໃນ ອະນາຄົດ ຕໍ່ ໄປ.  

ກົມຄຸ້ມຄອງສະ ຖາ ບັນການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ມີ ຄວາມ ຍິນ ດີ ນຳສະ ເໜີ ຜົນ ຂອງ 
ການ ສຳ ຫຼວດຂະ ແໜງ ການ ເງິນຈຸລະພາກ ຄັ້ງທີ 6 ຂອງ ພວກ ເຮົາ. ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຫວັງ ເປັນ ຢ່າງ ຍິ່ງ ວ່າການ ຈັດ ພິມ  
ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ ໃນ ຄັ້ງນີ້ ຈະ ເປັນ ເອກະສານອ້າງ ອີງ ທີ່ ສຳຄັນ ແລະ  ເປັນ ປະ ໂຫຽດ ແກ່ ຜູ້ ວາງ ນະ ໂຍບາຍ, 
ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ, ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆ, ນັກ ຄົ້ນຄວ້າ, ນັກ ສຶກສາ  ແລະ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມສົນ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເງິນ 
ຈຸລະພາກໝົດ ທຸກ ຄົນ.

 ນະ ໂອກາດ ນີ້, ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຮູ້ ບຸນຄຸນ ຕໍ່ ການນຳ ແລະ ນັກສຳຫຼວດຂອງ NERI, ພະນັກ 
ງານ ຂອງ ອົງການ ຈັດຕັ້ງຂັ້ນ ແຂວງ  ແລະ ຂັ້ນ ເມືອງ , ພະນັກງານ  ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການທີ່ 
ໄດ້ ໃຫ້ການ ຮ່ວມ ມື  ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮື່ອແຮງຂອງຕົນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າ  ໃນ ການ ເກັບ ກຳ ຂໍ້ ມູນ.  ທ້າຍສຸດ ນີ້, 
ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈ  ມາ ຍັງ ອົງການ GIZ ທີ່ ໄດ້ໃຫ້ ການ ສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ການ ສຳ 
ຫຼວດສະຖິຕິ ການ ເງິນຈຸລະພາກທົ່ວ ປະ ເທດ ປະຈຳປີ 2012 ນີ້.

______________________________________
ດຣ ອາຄົມ ປະ ເສີດ
ຫົວ ໜັາກົມ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 



ສານຂອງບັນນາທິການ

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ພີມເຜີຍແຜ່ບົດສະຫຼວດການເງິນຈຸລະພາກຄັ້ງທີ 6 ທີ່ສະ ຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າ 
ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (NERI), ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ (MPI) ແລະ ກົມຄຸ້ມ 
ຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນຜູ້ດຳເນີນການເຮັດສຳຫຼວດ. ການສຳ 
ຫຼວດຄັ້ງທຳອິດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການສຳຫຼວດການເງິນຊົນນະບົດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກປະຈຳປີ” 
ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນປີ 2003 ແລະ ມີການປັບປຸງໂດຍຄະນະທີມງານຕະຫຼອດມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ. 

ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້ ແມ່ນ ຜົນ ຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ມື ກັນ ລະຫວ່າງ ທຫລ  ແລະ ສຄຊ,  ໂດຍ ມີ ບັນດາ 
ສະມາຊິກ ທີ ມງານ ທີ່ ເປັນ ມື ອາຊີບ  ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ ສອງ ສະ ຖາ ບັນ ທີ່ ໄດ້ ສຸມ ຈິດ ສຸມ ໃຈ ເຂົ້າ ໃນ 
ວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ ນີ້.  ເປັນຄວາມຍິນ ດີ ທີ່ ຂ້າພະ ເຈົ້າທີ່ ໄດ້ ມີ ໂອກາດ ສະ ແດງ ຄວາມ ຊົມ ເຊີຍ, ຄວາມ 
ເຄົາລົບ  ແລະ ຂອບ ໃຈ ເປັນ ຢ່າງ ສູງ ຕໍ່ ກັບ ສອງ ສະຖາບັນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ອາວຸ ໂສ  ແລະ ອ້າຍ 
ນ້ອງ ພະນັກງານ ວິຊາ ການ. 

ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ , ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້ ຈະ ບໍ່ ສາມາດເກີດຂື້ນ ໄດ້ ເລີຍ ຖ້າ ປາດ ສະ ຈາກ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ 
ການ ຊຸກຍູ້ ຈາກ ສາດສະດາຈານ Hans Dieter Seibel ຜູ້ທ່ີ ມີ ປະສົບ ການ, ຊຶ່ງ ທ່ານ ເອງ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ນຳພາ 
ທີ ມງານ ຂຽນ ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້  ແຕ່ ຍັງ ປະກອບສ່ວນ ຄວາມ ຮູ້  ແລະ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ທ່ານ ຕໍ່ ກັບ ການ ເງິນ 
ຈຸ ລະ ພາກ ໃນ ສປປ ລາວ,  ແລະ ທ່ານ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ປະສົບ ການ ທີ່ ສະ ສົມ ມາ ຕະຫຼອດ ໄລຍະ ການ ເຮັດ ວຽກ 
ຂອງ ທ່ານ ເອງ. ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍຂອບ ໃຈ Hans Dieter ສຳລັບ ການ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ບັນດາ ວຽກ ງານ 
ທີ່ ບາງ ຄັ້ງ ກໍ່ ມີ ການ ຮຽກຮ້ອງ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ທ່ານ ເພີ່ມ ເຕີມ ນອກ ເໜືອ ຈາກ ທີ່ ໄດ້ ຕົກລົງ ກັນ ໄວ້. 

ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຍັງຂໍ ຂອບ ໃຈ ຕ່ໍ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບັນດາ ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ທີ່ ໄດ້  ຕອບ ແບບ 
ຟອມຄຳ ຖາມ  ແລະ  ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ແກ່ ພວກ ເຮົາ,  ແລະ ທ່ານ Timo Hogenhout ທີ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ  ຂຽນ 
ເນື້ອ ໃນເຂົ້າໃສ່ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານສະບັບນີ້. 

ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້ ແມ່ນ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ແລະ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ 
ຈາກ 17  ແຂວງ  ແລະ  144  ເມືອງ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ສະ ຖາ ບັນຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ແລະ ປະ ເທດ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ໄດ້ 
ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈ ເຖິງສະ ພາບ ການ ທີ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ຄົບ ຖ້ວນ  ແລະ ຊັດ ເຈນ, ຊຶ່ ງສາມາດ ນຳ ມາ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ 
ຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນດາ ໂຄງການ ພ້ອມ ທັງ ນຳ ໃຊ້ ເພື່ອ ກະກຽມ ບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ. 

ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ປີ 2012 ຊຶ່ງ ໄດ້ ເຮັດ ສຳ ເລັດ ໃນ ເດືອນ ຕຸລາ  ແລະ ມີ ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ ຮອດ  ປີ 2011  
ແມ່ນຜົນສຳ ເລັດອັນ ໃຫຍ່ ຫຼວງ  ແລະ ມີ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ສຳຄັນ.  ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ສິ່ງ ເລົ່າ ນີ້ ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ໜ້າ ທີ່ 
ຂອງ ພວກ ເຮົາ ທີ່ ຈະ ໄດ້  ເອົາ ໃຈ  ໃສ່ ເພື່ອ ກຳນົດ ບັນຫາ ທີ່ ກຳລັງ ພົບ ພໍ້  ແລະ ບັນດາ ຈຸດ ອ່ອນ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຫຼີກ 
ລ້ຽງ ໄດ້,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຄຸນ ນະພາບ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ. ການ ປັບປຸງ ເພີ່ມ ເຕີມ ຄວນ ຖືກ ບັນຈຸ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານຄັ້ງ 
ຕໍ່ ໄປ  ແລະ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເອງ ກໍ່ ພ້ອມ  ແລະ ຮັບ ຟັງ ບັນດາ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ ຈາກ ຜູ້ ອ່ານ, ຊຶ່ງ ສຳຄັນ ໃນ ການ 
ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ  ເຖິງຄວາມ ຕ້ອງການ  ແລະ ບຸລິ ມະ ສິດ  ແລະ ຊ່ວຍ ພວກ ເຮົາ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ 
ບຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ. 

_____________________________________
ທ່ານ  ເບີ ນວາດ  ເຈ.  ໂລມັນ,
ຜູ້ອຳນວຍການ ປະຈຳ ແຜນ ງານ AFP, GIZ
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ພາກທີ 1: ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

1.1. ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ໃນເວລາທີ່ປະເທດເປີດປະຕູສູ່ພາຍ
ນອກ ແລະ ເລີ່ມຕ້ົນວິວັດທະນາການກ້າວໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ຂະບວນການນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນຂ້ຶນດ້ວຍການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການສ້າງຕ້ັງໂຄງການສິນເຊື່ອ ແລະ ກອງທຶນ
ໝູນວຽນຂອງບ້ານຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ 1994 ຫາ 1996 ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບຂອງອົງການ NGOs ທ່ີເຄີຍເຮັດມາໃນ
ຫຼາຍໆປະເທດ. ຮອດປີ 1996 ໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທ່ີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນສິນເຊ່ືອ
ຊົນນະບົດຢູ່ໃນທ່ົວ 17 ແຂວງຂອງປະເທດລາວ. ບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜ່ານອົງການບໍລິຫານຂ້ັນ
ເມືອງ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນອ່ືນໆຂອງລັດ, 
ເຊິ່ງໃນເບ້ືອງຕ້ົນທຸກໆໂຄງການແມ່ນເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍຮູບການໃຫ້ສິນເຊື່ອພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼາຍໆ
ໂຄງການກ່ໍໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ການຝາກປະຢັດນໍາ. ຈໍານວນບ້ານສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດລາວແມ່ນເປັນບ້ານນ້ອຍ, ໂດຍສະ
ເລັ່ຍແລ້ວ ຫຼາຍບ້ານແມ່ນມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົວເຮືອນ; ເພາະສະນ້ັນ, ການເກີດຂ້ຶນຂອງກຸ່ມສິນເຊື່ອສ່ວນຫຼວງ
ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍຄືກັນ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈໍານວນຂອງໂຄງການສິນເຊື່ອ ແລະ ກອງທຶນໝູນວຽນ ຈິ່ງໄດ້
ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ອີງຕາມການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດ ໃນປີ 1997, ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທ່ີດໍາເນີນການເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ ມີເຖິງ 1.640 ກອງທຶນ ຢູ່ໃນກາງປີ 1996, ຊ່ຶງກວມເອົາປະມານ 15% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງ
ໝົດໃນທ່ົວປະເທດ. 
 
ບັນດາກອງທຶນເຫ່ົຼານັ້ນ ແມ່ນລວມມີທະນາຄານເຂ້ົາ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ແຫ່ງ, ມີທະນາຄານສັດ ແລະ ກອງທຶນສິນເຊ່ືອ
ໝູນວຽນຈໍານວນໜ່ຶງນໍາອີກ. ເນື່ອງຈາກລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນຕາໃນເສດຖະກິດຢູ່ຊົນນະບົດ ໃນຍາມ
ນັ້ນຍັງຕໍ່າຢູ່, ສະນ້ັນ ສິນເຊ່ືອສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຈຶ່ງມອບໃຫ້ກັນຕາມຄວາມຮັກແພງກັນເທ່ົານັ້ນ.  ບັນດາໂຄງການທັງໝົດ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນດໍາເນີນການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊ່ຶງ
ບັນດາອົງການຈັດມະຫາຊົນເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ມີຢູ່ໃນທຸກໆບ້ານ. ແມ່ນແຕ່ອົງການ UNDP/UNCDF ກໍ່ຖືກ
ລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊ່ືຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມສິນເຊື່ອບ້ານຂອງລາວໃນເວລານ້ັນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າມັນຈະຍັງບ່ໍສົມບູນແບບກ່ໍຕາມ. ໃນບັນຊີນັ້ນແມ່ນລວມມີ 28 ໂຄງການຂອງ 13 NGOs ທ່ີດໍາເນີນງານຢູ່ໃນ 
1.050 ບ້ານ (ອົງການ CARE ເປັນອົງການທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ຊ່ຶງເຂ້ົາເຖິງ 649 ບ້ານ) ແລະ 9 ໂຄງການຂອງອົງການຮ່ວມມື
ຫຼາຍຝ່າຍ ທ່ີດໍາເນີນງານຢູ່ໃນ 518 ບ້ານ (UNICEF ເປັນອົງການທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ເຂົ້າເຖິງ 489 ບ້ານ).  
 

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານ, ການລໍາອຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຂ້ຶນກັບ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ເພ່ີມບັນຫາໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕ່ໍມາ. ບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ ໄດ້ຖືກຍົກ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທ່ີປະສານ
ງານໂດຍອົງການ UNDP/UNCDF. ສາມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ຖືກຈັດຂ້ຶນໃນປີ 1995 ແລະ 
1996.1 ສອງບັນຫາຕ້ົນຕໍທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນນ້ັນແມ່ນ: ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ສໍາລັບການບໍລິການໆເງິນຈຸລະພາກ. ບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ

                                                 
1 ໂດຍ GRETT, CCL, IRAM ແລະ BoL ໃນ ເດອືນພະຈກິ 1995, ໂດຍ UNDP/UNCDF ໃນ ເດອືນສງິຫາ 1996 ແລະ ໂດຍ  
 UNESCAP ໃນລະຫວາ່ງເດອືນດຽວກນັ. 1 
 

ພາກທີ 1: ການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

1.1. ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ໃນເວລາທີ່ປະເທດເປີດປະຕູສູ່ພາຍ
ນອກ ແລະ ເລີ່ມຕ້ົນວິວັດທະນາການກ້າວໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ຂະບວນການນີ້ໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນຂ້ຶນດ້ວຍການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນການສ້າງຕ້ັງໂຄງການສິນເຊື່ອ ແລະ ກອງທຶນ
ໝູນວຽນຂອງບ້ານຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ 1994 ຫາ 1996 ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບຂອງອົງການ NGOs ທ່ີເຄີຍເຮັດມາໃນ
ຫຼາຍໆປະເທດ. ຮອດປີ 1996 ໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທ່ີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນສິນເຊ່ືອ
ຊົນນະບົດຢູ່ໃນທ່ົວ 17 ແຂວງຂອງປະເທດລາວ. ບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜ່ານອົງການບໍລິຫານຂ້ັນ
ເມືອງ ຮ່ວມກັບຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນອ່ືນໆຂອງລັດ, 
ເຊິ່ງໃນເບ້ືອງຕ້ົນທຸກໆໂຄງການແມ່ນເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍຮູບການໃຫ້ສິນເຊື່ອພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຫຼາຍໆ
ໂຄງການກ່ໍໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ການຝາກປະຢັດນໍາ. ຈໍານວນບ້ານສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດລາວແມ່ນເປັນບ້ານນ້ອຍ, ໂດຍສະ
ເລັ່ຍແລ້ວ ຫຼາຍບ້ານແມ່ນມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່າ 100 ຄົວເຮືອນ; ເພາະສະນ້ັນ, ການເກີດຂ້ຶນຂອງກຸ່ມສິນເຊື່ອສ່ວນຫຼວງ
ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍຄືກັນ. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈໍານວນຂອງໂຄງການສິນເຊື່ອ ແລະ ກອງທຶນໝູນວຽນ ຈິ່ງໄດ້
ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ອີງຕາມການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດ ໃນປີ 1997, ຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທ່ີດໍາເນີນການເປັນ
ເງິນສົດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ ມີເຖິງ 1.640 ກອງທຶນ ຢູ່ໃນກາງປີ 1996, ຊ່ຶງກວມເອົາປະມານ 15% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງ
ໝົດໃນທ່ົວປະເທດ. 
 
ບັນດາກອງທຶນເຫ່ົຼານັ້ນ ແມ່ນລວມມີທະນາຄານເຂ້ົາ ຫຼາຍກວ່າ 1.000 ແຫ່ງ, ມີທະນາຄານສັດ ແລະ ກອງທຶນສິນເຊ່ືອ
ໝູນວຽນຈໍານວນໜ່ຶງນໍາອີກ. ເນື່ອງຈາກລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເງິນຕາໃນເສດຖະກິດຢູ່ຊົນນະບົດ ໃນຍາມ
ນັ້ນຍັງຕໍ່າຢູ່, ສະນ້ັນ ສິນເຊ່ືອສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຈຶ່ງມອບໃຫ້ກັນຕາມຄວາມຮັກແພງກັນເທ່ົານັ້ນ.  ບັນດາໂຄງການທັງໝົດ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນດໍາເນີນການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງລັດ ເປັນຕ້ົນແມ່ນຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊ່ຶງ
ບັນດາອົງການຈັດມະຫາຊົນເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ມີຢູ່ໃນທຸກໆບ້ານ. ແມ່ນແຕ່ອົງການ UNDP/UNCDF ກໍ່ຖືກ
ລວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊ່ືຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມສິນເຊື່ອບ້ານຂອງລາວໃນເວລານ້ັນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າມັນຈະຍັງບ່ໍສົມບູນແບບກ່ໍຕາມ. ໃນບັນຊີນັ້ນແມ່ນລວມມີ 28 ໂຄງການຂອງ 13 NGOs ທ່ີດໍາເນີນງານຢູ່ໃນ 
1.050 ບ້ານ (ອົງການ CARE ເປັນອົງການທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ຊ່ຶງເຂ້ົາເຖິງ 649 ບ້ານ) ແລະ 9 ໂຄງການຂອງອົງການຮ່ວມມື
ຫຼາຍຝ່າຍ ທ່ີດໍາເນີນງານຢູ່ໃນ 518 ບ້ານ (UNICEF ເປັນອົງການທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ, ເຂົ້າເຖິງ 489 ບ້ານ).  
 

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານ, ການລໍາອຽງໃນການໃຫ້ສິນເຊ່ືອຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຂ້ຶນກັບ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ເພ່ີມບັນຫາໃຫ້ແກ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕ່ໍມາ. ບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ ໄດ້ຖືກຍົກ
ຂຶ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທ່ີປະສານ
ງານໂດຍອົງການ UNDP/UNCDF. ສາມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ຖືກຈັດຂ້ຶນໃນປີ 1995 ແລະ 
1996.1 ສອງບັນຫາຕ້ົນຕໍທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນນ້ັນແມ່ນ: ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ສໍາລັບການບໍລິການໆເງິນຈຸລະພາກ. ບັນຫາເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາ

                                                 
1 ໂດຍ GRETT, CCL, IRAM ແລະ BoL ໃນ ເດອືນພະຈກິ 1995, ໂດຍ UNDP/UNCDF ໃນ ເດອືນສງິຫາ 1996 ແລະ ໂດຍ  
 UNESCAP ໃນລະຫວາ່ງເດອືນດຽວກນັ. 
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ຫາລະດັບຊາດ ໃນເດືອນມີນາ 1997 ທີ່ຮ່ວມກັນຈັດໂດຍ ທຫລ, APRACA ແລະ GTZ ຊ່ຶງໄດ້ມີການສະຫຸຼບລົງຄວາມ
ເຫັນວ່າມັນແມ່ນແນວນ້ັນແທ້.  
 

ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການລະບົບການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກທີດີ່ ເພື່ອການດໍາລົງຄົງຢູ່ຂອງບັນດາສະຖາບັນ 
ແລະ ການບໍລິການໆເງິນທີຍື່ນຍົງ ສໍາລັບປະຊາຊົນທຸກສ່ວນ. ໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບນໍາກັນວ່າ ບັນດາລະບົບເຫ່ົຼານ້ີ: (i) 
ຈະຕ້ອງຖືກຂັບເຄ່ືອນດ້ວຍການຝາກເງິນ; (ii) ລວມເອົາການບໍລິການຝາກເງິນ, ສິນເຊື່ອ ແລະ ປະກັນໄພຈລຸະພາກ ເປັນ
ພື້ນຖານ; ແລະ (iii) ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ປະເພນີວັດທະນະທໍາຂອງລາວ ຊ່ຶງແມ່ຍິງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເງິນຈຸນລະພາກ; ການ
ຕັດສິນໃຈຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລະດັບທ້ອງຖ່ິນ; ແລະ ການບໍລິການໆເງິນຈຸລະພາກ ຈະຕ້ອງເສີມກໍາລັງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ຂອງເຄືອຂ່າຍຄວາມສາມັກຄີທີ່ມີຢູ່. (BoL, APRACA ແລະ GTZ 1997: 21) 

 

ສອງວຽກກິດຈະກໍາລິເລີ່ມໃນປີ 1997 (ເນື້ອໃນຢູ່ໃນຂ້ໍ 2.2.1) ຄື: ກິດຈະກໍາທໍາອິດແມ່ນໂຄງການ ການເງິນຈຸລະ ພາກ 

ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີຍືນຍົງ ຈັດຕັ້ງໂດຍ UNDP/UNCDF ຮ່ວມກັບກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ທີມ ງານການເງິນຈລຸະ

ພາກທີ່ມີຫຼາຍຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ, ມີສູນຝຶກອົບຮົມການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ MFI ທ່ີເປັນຕົວແບບຢູ່ ວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ 

ໄຊຍະບູລີ, ແລະ ມີການມອບໂອນນະໂຍບາຍການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ ທຫລ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕ່ໍຈາກນ້ັນ. ໂຄງການແມ່ນສ້ີນ

ສຸດໃນຕ້ົນປີ 2003 ແຕ່ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການອ່ືນສືບຕ່ໍ, ໂດຍສະ ເພາະ ADB ພາຍໃຕ້ ແຜນງານປັບປຸງຂະ

ແໜງການທະນາຄານ ທ່ີແນໃ່ສ່ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານພັດ ທະນາຂະແໜງການເງິນຊົນນະບົດ. ກິດຈະກໍາທີ່ສອງ

ແມ່ນຈັດໂດຍ FIAM ທ່ີເປັນ NGO ໄທ ໄດ້ຜ່ານຝຶກອົບຮົມ ເບ້ືອງຕ້ົນໂດຍ ACCU ໃນຫັຼກການຂອງສະຫະກອນຝາກເງິນ 

ແລະ ປ່ອຍສິນເຊ່ືອລວມທັງຫັຼກການເອກະລາດ, ເພ່ິງພາຕົນເອງ ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດດ້ວຍຕົນເອງ. FIAM ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ພະນັກງານລາວໄດ້ຮູ້ວິທີກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊ່ືອທ່ີດັດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບວັດທະນາ

ທໍາ ແລະ ສັງຄົມລາວ, ໂດຍ ມີຄະນະກໍາມະການກອງທຶນທ່ີເປັນແມ່ຍິງຖືກເລືອກໂດຍຊຸມຊົນ, ຈັດຕ້ັງ ແລະ ຮັບການຊ້ີນໍາ

ຈາກອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຮັດວຽກແບບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ໂດຍກອງທຶນບ້ານຈະປ່ອຍກູ້ທັງໝົດອີງຕາມ

ເງິນຝາກທັງໝົດຂອງສະມາຊິກ. ຕົວແບບນ້ີແມ່ນເລ່ີມຈາກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ມີບົດແນະນໍາທີ່ນໍາໃຊ້ທ່ົວປະເທດ ແລະ 

ເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ.  

ຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານນ້ີແມ່ນມີຢ່າງວ່ອງໄວໃນຊຸມປີຕໍ່ມາ. ADB ແລະ GIZ ທ່ີໃຫ້ການຊຸກຍູ້ໃນເບື້ອງຕ້ົນໄດ້ ຍົກ

ບັນຫາດ່ັງກ່າວເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດເປັນນະໂຍບາຍການຊຸກຍູ້. ເນື້ອໃນທ່ີພ້ົນເດ່ັນແມ່ນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກ ທ່ີຮັບຮອງ

ໂດຍທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດທ່ີຍືນຍົງ ແລະ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃນປີ 2003, 

ການສ້າງຕ້ັງກົມສະເເພະຂອງທະນາຄານກາງເພ່ືອຄຸ້ມຄອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນລະພາກ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ນັບແຕ່ປີ 

2003 ຫາ 2010, ການປະຕິຮູບ APB ໃຫ້ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທ່ີກຸ້ມຕົນເອງຕາມາມາດຖານຂອງຕະຫຼາດໃນປີ  

2003, ລະບຽບຫັຼກການເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບ SCU ໃນ 2004 ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆໃນປີ 2005, ແຈ້ງການ 

ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນຈລຸະພາກໃຫ້ເປັນໜ້າທີ່ຂອງ ທຫລ ໃນປີ 2007, ແຈ້ງການ 

2008 ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄັ້ງວັນທີ 3 ໃນເດືອນຕຸລາ 2012.  

ການສໍາຫຼວດຢູ່ພາກສະໜາມເພ່ືອເປັນພື້ນຖານໃນການຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການ ດ້ານການ
ເງິນນ້ັນໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຮ່ວມກັບບັນດາຄົວເຮືອນຊົນນະບົດໃນປີ 2003 (Coleman and Wynne-Williams 
2006). ໃນປີດຽວກັນ, ສຄຊ ໄດ້ເລີ່ມການສໍາຫຼວດສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ ຈົນຮອດປີ 
2006  ແລະ ມີການສໍາຫຼວດໃນປີ 2009 ແລະ 2012. ສໍາລັບປີ 2012 ເມື່ອມີການສໍາຫຼວດ ນັ້ນ, 42 MFIs ເປັນທັງ
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຫືຼ ສະຫະກອນຮັບເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊ່ືອ, ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຫຼື ໄດ້ໃບອານຸຍາດຈາກ ທຫລ (ເພ່ີມ
ຈາກ 26 ສະຖາບັນໃນ 2009). ນອກຈາກນ້ັນ, ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືທ່ີດີຂອງບັນດາອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນກັບອໍານາດ
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ການປົກຄອງຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ມາຮອດປະຈຸບັນນ້ີໄດ້ມີເຖິງ  5.000 ກອງທຶນບ້ານປະກົດຂ້ຶນ, ກວມເອົາປະມານ
ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈາໍນວນບ້ານໃນທ່ົວປະເທດ ຊ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ມີການໃຫ້ການບໍລິການຝາກເງິນນໍາ. ການເຕີບໂຕ
ດ້ານຈໍານວນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງກອງທຶນບ້ານໄດສ້ືບຕ່ໍໂດຍຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ຊ່ວຍເຫືຼອ.ໃນລະຫວ່າງປີ 2003-2007 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນຈໍານວນ 41,7 ຕື້ກີບ (ປະມານ 5 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກແຫຼ່ງງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນບ້ານຢູ່ໃນ 47 ເມືອງທ່ີ
ທຸກຍາກທ່ີສຸດຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຢູ່ໃນການສໍາຫຼວດເທ່ືອນ້ີແມ່ນມີທັງໝົດຈໍານວນ 4,434 ກອງທຶນບ້ານ ທ່ີດໍາເນີນງານ
ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງ VFPs. ຕົວເລກຂ້ໍມູນທ່ີເກັບກໍາໄດ້ນີ້ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິວັດການປ່ຽນແປງ ຈາກກອງ
ທຶນໝູນວຽນໄປສູ່ກອງທຶນທ່ີຮັບເງິນຝາກ ຫຼື ເວົ້າອີກແນວໜ່ຶງ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຈາກຜູ້ສະໜອງສິນເຊ່ືອພຽງຢ່າງດຽວ ໄປ
ສູ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເຄິ່ງທາງການທ່ີອີງໃສ່ການຝາກປະຢັດ. ການສໍາຫຼວດຄ້ັງນ້ີໄດ້ພົບວ່າ ບັນດາກອງທຶນທ່ີມີ
ການຮັບເງິນຝາກ ໄດ້ກວມເອົາເຖິງ 80% ຂອງຈໍານວນກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ, 91% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ ແລະ 87% 
ຂອງຈໍານວນເງິນກູ້ ຂອງທ່ົວກອງທຶນບ້ານທັງໝົດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ.  
 

1.2. ຈາກສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກໄປສູ່ການເງິນຈຸລະພາກ:  ຄໍາສັບທ່ີປະກົດຂ້ຶນໃນຂະແໜງການ 

 
ຄໍາສັບ ການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ເພ່ືອແທນທີ່ຄໍາສັບ ສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກ. ຄໍາສັບໃໝ່ 
ການເງິນຈຸລະພາກ ມີຄວາມໝາຍອ້າງເຖິງການເງິນລະຫວ່າງກາງ ລະຫວ່າງຜູ້ຝາກເງິນທ່ີມີລາຍຮັບຕ່ໍາ ແລະ ຜູ້ກູ້ເງິນທ່ີບໍ່
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ ແລະ ລວມເອົາການຝາກປະຢັດ ແລະ ສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກ ກໍ່ຄືການບໍລິການໆເງິນ
ອື່ນອີກດ້ວຍ. ການເງິນຈລຸະພາກປະກອບດ້ວຍການຝາກເງິນ ແລະ ສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍ ລວມທັງການບໍລິການທາງການ
ເງິນອ່ືນໆ. ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຍືນຍົງ ໄດ້ກໍານົດ
ໃຫ້ການເງິນຈຸລະພາກເປັນ “ການສະໜອງການບໍລິການທາງການເງິນທ່ີກ້ວາງຂວາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ, ຄົວເຮືອນທ່ີມີ
ລາຍຮັບຕ່ໍາ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊ່ັນ: ສິນເຊື່ອທ່ີເປັນເງິນສົດ, ການຝາກເງິນປະຢັດ, ການ
ປະກັນໄພ ແລະ ອື່ນໆ”2 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈ) ໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ ແມ່ນລວມທັງການເງິນລະຫວ່າງກາງ
ທ່ີເປັນທາງການ, ເຄິງທາງກາງ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ3 ທ່ີສະໜອງທັງການຮັບຝາກເງິນ ແລະ ສິນເຊ່ືອລະໜາດນ້ອຍກໍຄື
ການບໍລິການທາງການເງິນອ່ືນໆ.4 ທະນາຄານໄດ້ ຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນບົດສໍາຫຼວດຂອງ NERI ໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິການໆເງິນຈຸລະ
ພາກຮອດປີ 2006 ແຕ່ບໍ່ນອນໃນບົດສໍາຫຼວດ ສະບັບປີ 2009 ແລະ ໃນສະບັບປະຈຸບັນ.  
ຄໍາສັບການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ເກີດມີການຊໍ້າຊ້ອນກັນກັບບັນດາຄໍາສັບໃໝ່ໆ ຫຼາຍຂ້ຶນເຊ່ັນ: “ ການເງິນເພື່ອທຸກຄົນ ຫຼື 
inclusive finance” ຊ່ຶງມີຄວາມໝາຍວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການເງິນໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, 
ແລະ “ການເງິນທີມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດດ້ວຍກັນ. ມັນຍັງບ່ໍມີ
ການຕົກລົງນໍາກັນ ເທື່ອວ່າເງິນພາກຈຸລະພາກ ແລະ ເງິນກູ້ຈລຸະພາກແມ່ນປະກອບດ້ວຍອັນໃດແດ່ແທ້, ຊຶ່ງມັນຍັງມີ
ຂະໜາດເຄື່ອງໝາຍທ່ີກວ້າງຫຼາຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ, ນອກຈາກວ່າຈໍານວນຂອງ
ມັນຈະຕ້ອງນ້ອຍເທ່ົານັ້ນ. ມີໜ້ອຍປະເທດເທ່ົານັ້ນ ທີໄດ້ມີການຈໍາກັດຄວາມໝາຍຂອງ “ເງິນກູ້ຈຸລະພາກ” ວ່າແມ່ນ
ຫຍັງແທ້, ຊ່ຶງໃນລະຫວ່າງປະເທດເລ່ົານັ້ນກ່ໍມີ ສປປ ລາວ ປະເທດໜ່ຶງທ່ີໄດ້ຕັ້ງເພດານເງິນກູ້ຈຸລະພາກສູງສຸດໄວ້ທີ 10 
ລ້ານກີບ. ມັນຍັງມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງວ່າທາງທີດີທ່ີສຸດໃນການກໍານົດນິຍາມນ້ັນ ແມ່ນຄວນຈະປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ເປັນສ່ວນຂອງບັນດາສະ
                                                 
2 ຮບັຮອງໂດຍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຕາມເອກະສານເລກທີ 1760/ສນຍ,ລງົວນັທີ 17 ທນັວາ 2003. 
3 ບນັດາສະຖາບນັການເງນິທ່ີີເປັນທາງການໄດຕ້ກົຢູ່ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ທຫລ; ບນັດາສະຖາບນັການເຄິ່ ງທາງການໄດຖ້ກືຮບັຮູໄ້ດເ້ປັນທາງການ ແຕບ່ໍ່ໄດຢູ້ ່ພາຍ
ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ທຫລ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິອື່ ນໆເຊ່ັນ: ການຝາກເງນິແບບດ ັງ້ເດມີຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ກຸມ່ສນິເຊື່ອຕາ່ງໆ ແມນ່ສະຖາບນັການ ເງນິທ່ີບ່ໍ
ເປັນທາງການ. ບນັດາສະຖາບນັການເງນິທງັທ່ີເປັນເຄິ່ ງທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການທ່ີບ່ໍຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງດແູລຂອງ ທຫລ ແມນ່ບ່ໍຖວືາ່ບ່ໍເປັນທາງການ 
4 ອງີຕາມ CGAP (2008:xiii) “ສກຈ ໄດຖ້ກືກາໍນດົວາ່ແມນ່ສະຖາບນັການເງນິທງັທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍແມນ່
ລດັຖະບານ, ທະນາຄານການຄາ້, ສະຫະພນັສນິເຊື່ອ ແລະ ສະຫະກອນ, ການກະສກິາໍ, ການພດັທະນາ ແລະ ທະນາຄານຝາກປະຢດັທາງໄປສະນ.ີ ເຂົາເຈົາ້ລຽງ
ລາໍດບັຈາກຜູສ້ະໜອງການເງນິຈລຸະພາກສະເພາະໄປຫາບນັດາແຜນງານຂະໜາດໃຫຍ,່ ອງົການພດັທະນາທ່ີມຫຼີາຍຈດຸປະສງົ.” 
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ຖາບັນເອງ, ບໍ່ສະນ້ັນ ນິຍາມທີແຄບຫຼາຍກໍ່ຈະບ່ໍກວມເອົາບັນດາກິດຈະການຂອງຜູ້ທີທຸກຍາກ ຈາກການເຂ້ົາເຖິງເງິນກູ້ທ່ີມີ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈາກການແບ່ງຂ້ັນການຈ້າງງານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍອະນຸຍາດ
ໃຫ້ ສກຈ ປ່ຽນແປງຄວາມສ່ຽງຂອງມັນໄດ້. 
ຢູ່ໃນຂ້ໍກໍານົດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກສະບັບເດືອນມີຖຸນາປີ 2008 ທຫລ ໄດ້ມີການກໍານົດການເງິນຈຸລະ
ພາກທີເປັນທາງການແລ້ວ (ເບິ່ງຢູ່ໃນພາກຕ່ໍໄປ). ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ບັນດາ
ກິດຈະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຍັງບ່ໍສືບຕ່ໍເປັນສະຖາບັນທີບໍ່ເປັນທາງການຢູ່ ຊ່ຶງມີຢູ່ຫຼາຍ ຊ່ື 
ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ. ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1990, UNDP/UNCDF (1997) ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ “ສະມາຄົມສິນເຊ່ືອບ້ານ
ລາວ” (LVCA); ແຕ່ວ່າຄໍາສັບ “ສະມາຄົມ” ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ່ນໄດ້ສະຫງວນ ຫືຼ ຈໍາກັດໃຫ້ພຽງແຕ່ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ
ຕົກຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ສະບັບເດືອນກັນຍາປີ 2009, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນບ້ານອ່ືນໆ 
ໝົດໂອກາດເອ້ີນຕົວເອງເປັນສະມາຄົມອີກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄໍາສັບດ້ວຍຕົວເອງຂອງບັນດາອົງການຈດັຕ້ັງລັດຖະ ບານ 
ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນບັນດາກຸ່ມສິນເຊ່ືອ, ກຸ່ມກອງທຶນໝູນວຽນ, ກອງທຶນໝູນວຽນບ້ານ, ກອງທຶນເງິນກູ້ທີຄຸ້ມຄອງ ໂດຍຊຸມຊົນ, 
ກຸ່ມສິນເຊ່ືອ ແລະ ຝາກປະຢັດບ້ານ (VSCGs), ຊຸມຊົນສິນເຊື່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດ ແລະ ການບໍລິການ ການເງິນຈລຸະພາກ 
ແລະ ການເງິນຊົນນະບົດ ຈິ່ງໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ ແລະ ຢູ່ໃນຮ່າງດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2012 “ສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກແມ່ນສະ ຖາບັນທ່ີສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນພາຍໃຕ້ດໍາລັດສະບັບນ້ີ, ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ ຮັບເງິນຝາກ ຫຼື ໂຄງການໆເງິນຈຸລະພາກ.” 
ໃນໄລຍະເບື້ອງຕ້ົນຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມີການເນ້ັນໜັກໃສ່ “ກຸ່ມສິນເຊື່ອ” ພຽງຢ່າງດຽວອັນເນ່ືອງຈາກມີສົມໝຸດຖານ
ວ່າປະຊາຊົນລາວຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຝາກເງິນປະຢັດໄດ້, ເພາະສະນ້ັນ ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຕ້ອງການກອງ
ທຶນເງິນກູ້ໝູນວຽນຫຼາຍກວ່າການຝາກປະຢັດ. ແຕ່ໃນທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມານ້ີ ຫຼາຍຄົນໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ວ່າ ຄົນລາວມນີິໄສ
ໃຈຄໍປະຢັດມັດທະຢັດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ແມ່ຍິງ ທີເປັນຜູ້ເປັນຜູ້ຖືຖົງເງິນຂອງຄອບຄົວ. ເພາະສະ ນັ້ນ, ບັນດາກຸ່ມສິນ
ເຊື່ອຈິ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ວິວັດທະນາການກາຍເປັນກຸ່ມສິນເຊ່ືອ ແລະ ຝາກປະຢັດ, ຊ່ຶງການສໍາຫຼວດໃນເທື່ອນີ້ໄດ້
ພົບວ່າ 70% ຂອງຈໍານວນກອງທຶນ. 
ໃນຊຸມປີມ່ໍໆຜ່ານມານ້ີ ອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ (ຫືຼ.) ເພື່ອບົງບອກວ່າກອງ
ທຶນເລ່ົານີ້ແມ່ນຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ໃນຂ້ັນບ້ານ ຊ່ືງມີຄວາມໝາຍວ່າພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອພັດ ທະນາບ້ານ. ຜູ້
ໃຫ້ທຶນສ່ວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ADB, GIZ ແລະ ILO ພັດຖືວ່າກອງທຶນນ້ັນເປັນທະນາຄານບ້ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຕົກຢູ່
ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານກ່ໍຕາມ. ຢູ່ໃນການສໍາຫຼວດຄັ້ງນ້ີ ພວກເຮົາໄດ້ ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບກອງທຶນ
ບ້ານ (VFs)  ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ; 
ບັນດາກອງທຶນບ້ານເຫຼົ່ານ້ີແມ່ນປະກອບມີທັງກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ກອງທຶນ ທ່ີຮັບເງິນຝາກ. ພວກເຮົາໄດ້
ນໍາໃຊ້ຄໍາສັບ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານ (VFPs)  ສໍາລັບອົງການລັດຖະບານ, ອົງການທ່ີບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆ ທ່ີໄດ້ສ້າງຕ້ັງບັນດາກອງທຶນບ້ານຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. 
 

1.3.ການປະກົດຕົວຂ້ຶນຂອງເຄືອຂ່າຍກອງທຶນບ້ານ 

ການຈັດຫາທຶນດ້ວຍຕົນເອງ (ໂດຍຜ່ານເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກ), ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງ (ໂດຍຜ່ານຄະນະ
ກໍາມະການບໍລິຫານທ່ີມາຈາກການເລືອກຕ້ັງ) ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ (ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການທ່ີ
ປຶກສາຂອງຕົວແທນຊຸມຊົນ) ແມ່ນຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງກອງທຶນບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ໜ່ຶງໃນຫຼາຍໆຢ່າງທ່ີ
ເຫັນວ່າມີລັກສະໂດດເດ່ັນ ຢູ່ໃນການເລ່ີມຕ້ົນຂອງກອງທຶນບ້ານນ້ັນ ແມ່ນການປະກົດຕົວຂ້ຶນຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍ 
ບໍລິການຂອງກອງທຶນບ້ານ ຊ່ຶງຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນຕາມບັນດາຫຼັກການທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ີ. ໃນປີ 2003 ອົງການ FIAM ແລະ 
CODI ໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍບໍລິການລະຫວ່າງກອງທຶນບ້ານຕ່າງໆຂ້ຶນຢູ່ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ໃນ
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ການສໍາຫຼວດປີ 2009 ແມ່ນມີ 453 ກອງທຶນບ້ານ) ຊ່ຶງບັນດາກອງທຶນບ້ານເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມໃຫ້ສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່
ໃນເຂດກໍາແພງນະຄອນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ຕາມຫັຼກການຈັດຫາງົບປະມານດ້ວຍຕົນເອງ, ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 
ບໍລິຫານຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ. ເຄືອຂ່າຍຂອງ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວແບບຈໍາລອງທ່ີແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ມີການດັດປັບໄປນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນແຂວງອ່ືນໆ ແລະ ບັນດາໂຄງທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້
ໃຫ້ທຶນ.5 ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 GIZ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍການປະຊຸມ, ຊ່ຶງ
ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການທາງການເງິນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກອງທຶນບ້ານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ການສ່ົງເສີມໂຄງສ້າງສະໜັບສະໜູນທະນາຄານບ້ານເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນອົງປະກອບທ່ີສໍາຄັນໃນວິທີການເລ່ີມເລ່ືອງຂອງ 
GIZ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນບ້ານໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. 
ການປະກົດຕົວຂຶ້ນຂອງບັນດາເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍກັບການພັດທະນາກອງທຶນບ້ານ. ບັນດາ
ອົງການພັດທະນາທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງສາມະຄົມທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ ເປັນອົງການ
ບໍລິຫານຂ້ັນສູງສຸດຂອງບັນດາກອງທຶນບ້ານ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຍັງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການໆເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຕ່ືມອີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການດໍາເນີນໜ້າທີ່
ເຄືອຂ່າຍໃຈກາງເຊ່ັນ: ການຈົດທະບຽນກອງທຶນບ້ານຢູ່ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ, ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມ, ການແນະນໍາ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ. ຊ່ຶງການສະໜັບສະໜູນນ້ັນ ອາດຈະຕ້ອງລວມທັງການສ້າງຕັ້ງການບໍລິການສະເພາະສໍາລັບການຝຶກ
ອົບຮົມ, ການແລກປ່ຽນສະພາບຄ່ອງ ແລະ ການກວດສອບ. ການເພີ່ມການສ່ືສານຢູ່ໃນລະຫວ່າງຜູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ວຍ
ກັນຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມກົມກືນສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ການດໍາເນີນງານ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນຕ່າງໆ. ບັນດາເຄື່ອຂ່າຍຕ່າງໆທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນນ້ີ ແມ່ນຍັງບ່ໍທັນເໝາະສົມກັບສະຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ; 
ເພາະສະນ້ັນ, ຈິ່ງຍັງຂາດການຮັບຮູ້ ແລະ ຂາດຄວາມຍືນຍົງ ເຊັ່ນ: ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕ່ໍຜູ້ທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ. ສະນ້ັນ, ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອໃຫ້ມີເຄືອຂ່າຍທ່ີໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນຜູອ້າໍນວຍຄວາມ
ສະດວກຂອງຂະບວນການທ່ີມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມທ່ີຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຂອງບັນດາກອງທຶນບ້ານ, ຊ່ຶງ
ບາງທີ່ອາດຈະເປັນຂັ້ນຕອນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງລະບົບຕົວແທນການຄຸ້ມຄອງໃນອະນາຄົດ.6 

1.4. ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ 

ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (MFWG) ເປັນເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກໍາການເງິນຈຸລະພາກແຫ່ງ
ຊາດ ທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2007, ຊ່ຶງຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນນໍາເອົາຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການ
ເງິນຈຸລະພາກຕົວຈິງ ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆເຂ້ົາມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບປະການ ແລະ ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບຂະແໜງການ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພ່ືອປັບປຸງການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການໆເງິນຈຸລະພາກ. ການບໍລິການຂອງກຸ່ມນ້ີແມ່ນສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດໃຈກາງຄື: 
ການຄຸ້ມຄອງ/ການສຶກສາຄວາມຮູ້ ແລະ ການເປັນຕົວແທນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ. 
ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍການອອກຈົດໝາຍຂ່າວເປັນປະຈໍາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກໍານົດເພດານ
ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງ MFI,  ອັບເດດເວບໄຊຂອງ MFWG, ກວດສອບທາງສັງຄົມໃຫ້ MFI, ຈັດກອງປະຊຸມໃຫ້ສະມາຊິກ
ໂດຍມີຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມແນ່ໃສ່ເນື້ອໃນທ່ີສອດຄ່ອງກັບຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃນລາວ, ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ
ຝຶກອົບຮົມ MFI ເປັນປະຈໍາ, ເປັນຕົວແທນຈັດຝຶກອົບຮົມການເງິນຈຸລະພາກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໃຫ້ທຶນການ
ສຶກສາ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕ້ັງຫັຼກສູດອອກໃບຢ້ັງຢືນການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນຈຸລະພາກພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກລັດຮັບຮູ້ເຖິງ
ບັນຫາທ່ີກະທົບຕ່ໍການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການເງິນຈລຸະພາກ.  

                                                 
5 Cf. Seibel 2010 
6Seibel 2010 
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ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ສະມາຊິກຂອງ MFWG ແມ່ນປະກອບດ້ວຍບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຢູ່ໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ລະບຽບການ (ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ) ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການຮ່ວມມືສອງ
ຝ່າຍ/ຫຼາຍຝ່າຍ, INGOs, ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ບຸກຄົນທ່ີກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ. ເຄືອຂ່າຍ
ນີ້ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງຂົງເຂດ ແລະ ຂອງໂລກ (ເຊ່ັນ: SEEP, BWTP ແລະ ກຸ່ມເຮັດວຽກສະ
ເພາະກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານທາງສັງຄົມ) ເພື່ອແນໃສ່ເປີດເຜີຍຕົວເອງສູ່ທິດທາງ ແລະ ການພັດທະນາການ
ເງິນຈຸລະພາກໂລກ ແລະ ຕົວແທນຈາກຂະແໜງການສາກົນ. ຕັ້ງແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 2011 ເປັນຕ້ົນມາ, MFWG ໄດ້ມີ
ກອງເລຂາ ແລະ ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກເຕັມເວລາຂອງຕົນ ແລະ ໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງຄະນະບໍລິຫານທ່ີຜ່ານການຄັດເລືອກ, 
ໂດຍເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະມາຊິກ ແລະ ທີມງານຄຸ້ມຄອງຂອງ MFWG. ເຄື່ອຄ່າຍແມ່ນຍັງ
ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການຈົດທະບຽນກັບກະຊວງ ພາຍໃນ ໃຫ້ເປັນສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊຸກຍູ້ MFWG ຈະ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການແມ່ນ SBFIC, GIZ-AFP, ADA Luxembourg, UNCDF-MAFIPP, SEEP, 
BWTP, ມູນນິທິຟອດ, DGRV ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໆເງິນຈຸລະພາກໃນປະເທດລາວ.7 

1.5. ໂຄງສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ 

ພື້ນຖານໂຄງສ້າງລະບຽບກົດໝາຍສໍາລັບຂະແໜງການເງິນຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືກວາງອອກໃນຕ້ົນຊຸມປີ  1990. 
ທຫລ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 19908 ໃຫ້ເປັນທະນາຄານກາງ ທ່ີມີອໍານາດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການອອກລະບຽບກົດໝາຍຄວບຄຸມເໜືອສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ, ຊ່ຶງຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນນິຕິບຸກຄົນທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ໃນການດໍາເນີນວຽກງານທະນາຄານ ຫືຼ ທຸລະກິດທ່ີຄ້າຍຄືກັບທະນາຄານ. ໂຄງສ້າງລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບສະ
ຖາບັນການເງິນ ໄດ້ຖືກວາງອອກໃນປີ 19929 ຊ່ຶງກວມເອົາທັງທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ່ແມ່ນ
ທະນາຄານ, ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດວົງແຄບໃນການລະດົມທຶນຈາກປວງຊົນທ່ົວ
ໄປ ແລະ ຈາກການອອກຫຸ້ນ ຫຼື ພັນທະບັດ. ທຫລ ໄດ້ຮັບມອບອໍານາດໃຫ້ແຍກລະບຽບກົດໝາຍສໍາລັບທະນາຄານ ແລະ 
ສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ່ແມ່ນທະນາຄານອອກຈາກກັນເປັນສອງລະບຽບການຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໃນປີດຽວກັນນ້ັນ, ກໍ່ໄດ້ມີການ
ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ ແຕ່ຍັງບ່ໍໄດ້ມີການຮັບຮອງແຕຢ່່າງໃດ ເນື່ອງຈາກບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບ
ປະການທ່ີເປັນທາງລົບຂອງບັນດາສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ການລ້ົມລະລາຍຂອງພວກມັນໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980. ການລິ
ເລີ່ມໃນ ກາງຊຸມປີ 1990 ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ່ົງເສີມສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ ຊ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງລະບຽບກົດໝາຍຄັກແນ່. ໃນປີ 2004 ພະແນກການເງິ
ນຈຸລະພາກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນເປັນກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຢູ່ໃນ ທຫລ ໃນປີ 2010. 

ໃນປີ 2005, BoL ໄດ້ອອກກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່
ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ (ເລກທີ10/ທຫລ) ແລະ ໄດ້ປະກາດວ່າບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ ມີ
ໃບອະນຸຍາດ, ສ່ວນກອງທຶນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ັນ: ສະຫະພັນສິນເຊ່ືອ, ສະຫະກອນ, ສະມາຄົມເງິນກູ້ ແລະ ຝາກປະຢັດ 
ແລະ ບັນດາກອງທຶນບ້ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈົດທະບຽນ ໂດຍອີງຕາມຂະໜາດການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ; ຊ່ຶງຕ່ໍມາ
ກໍ່ມີແຈ້ງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຈຸລະພາກໃນປີ 200710 ແລະ ສຸດທ້າຍກ່ໍໄດ້ມີການ
ປະກາດໃຊ້ 3 ກົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2008. 
 

ຢູ່ໃນລະບຽບການຂອງປີ 2008 ໄດ້ມີ 2 ຂໍ້ບັນຍັດທ່ີສໍາຄັນ ຄື: ຂໍ້ທ່ີໜ່ຶງ ໄດ້ກໍານົດວ່າ ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ, ກຸ່ມ ຫຼື ວິສາ

ຫະກິດຂອງລັດຖະບານ, ອົງການທ່ີບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ຫຼື ເອກະຊົນ ທ່ີດໍາເນີນກິດຈະກໍາການເງິນຈຸລະພາກ, 

                                                 
7 ເບິ່ ງຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ: www.mfwglaopdr.org, mfwglaopdr@gmail.com  
8ຂໍກ້າໍນດົ ເລກທີ 04/ສພຊ ລງົວນັທີ 27 ມຖິນຸາ 1990. 
9 ດາໍລດັ ເລກທີ 3 ລງົວນັທີ 23 ມງັກອນ 1992. 
10ເລກທີ 05/ນຍ, ລງົວນັທີ 04 ເມສາ 2007 
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ລວມທັງທະນາຄານບ້ານ, ກຸ່ມຝາກປະຢັດ, ກອງທຶນບ້ານ, ກອງທຶນພັດທະນາ ແລະອ່ືນໆ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຈົດ

ທະບຽນ  (ຕາມກົດລະບຽບ ເລກທີ 02/ທຫລ, ມາດຕາ 3); ຂໍ້ທີສອງ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບ

ເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈເກີນ 200 ລ້ານກີບ ຫຼື ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີເກີນກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຂໍອະນຸຍາດໃຫ້

ເປັນ ສກຈ ທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍລະບຽບການ (ກົດລະບຽບ ເລກທີ 02/ທຫລ, ມາດຕາ 20); ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ຂໍ້

ຮຽກຮ້ອງນ້ີແມ່ນຍັງບ່ໍທັນມີຜົນສັກສິດໃນການນໍາໃຊ້ເທ່ືອ. ທຫລ ໄດ້ຕັ້ງເພດານເງິນກູ້ຈຸລະພາກໄວ້ທ່ີ 10 ລ້ານກີບ, ແຕ່ບໍ່

ໄດ້ກໍານົດການຈໍາກັດອັດຕາດອກເບັ້ຍແຕ່ຢ່າງໃດ.  ສາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມໄວ້ຂ້າງ

ລຸ່ມນ້ີ: 

 ເລກທີ 02/ທຫລ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກທ່ົວໄປ:ສກຈບທີ່ມີຈໍານວນເງິນຝາກແບບ
ສະໝັກໃຈບໍ່ເກີນ 200 ລ້ານກີບ ຫຼ ືມີລາຍຮັບບ່ໍເກີນ 1 ຕື້ກີບ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການຈົດທະບຽນໄວກ້ັບທຫລຫືຼ ອົງການ
ລັດຖະບານທີກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນ; ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດວ່າຂະໜາດນ້ອຍສຸດແມ່ນເທ່ົາໃດທ່ີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດທະບຽນ. ຢູ່ພາຍໃນ
ໂຄງສ້າງລະບຽບການນ້ີ ສກຈບ ແມ່ນມີສິດລະດົມເງິນຝາກຈາກລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເງິນກູ້ຈລຸະພາກແກ່ລູກ
ຄ້າລາຍໜ່ຶງໄດ້ເຖິງ 10 ລ້ານກີບ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດບັນຍັດຂອງທຫລແລະ  ສົ່ງບົດລາຍ
ງານປະຈໍາປີຕາມຜັງບັນຊີຂອງ ທຫລ.  
 

 ເລກທີ 03/ທຫລ ກ່ຽວກັບສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ:ສສງແມ່ນສາມາດເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວຢູ່ໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ ຫຼື ມີສາຂາ ແລະ ຫ້ອງການ ຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນທ່ົວປະເທດກ່ໍໄດ້. ການທ່ີຈະສ້າງຕັ້ງເປັນ ສສງ ໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງມີ
ສະມາຊິກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຈໍານວນ 10 ຄົນ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກຜູ້ລິເລີ່ມອີກຈໍານວນ 100 ຄົນ ຫືຼ ມີສະມາຊິກ ຈໍານວນ 250 ຄົນ 
ທ່ີມີເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈຮ່ວມກັນ ຈໍານວນ 300 ລ້ານກີບ, ທຶນຈົດທະບຽນຕ່ໍາສຸດແມ່ນ 100 ລ້ານກີບ. ສສງແມ່ນ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການທາງການເງິນແກ່ສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າເທ່ົານັ້ນ. ສ່ວນເລື່ອງຂອງສິນເຊື່ອ ແມ່ນ
ລະບຽບການນ້ີບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດເພດານເງິນກູ້ຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ ສສງ ເລີຍ, ສໍາລັບຂ້ໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດນ້ັນ ແມ່ນລວມ 
ມີອັດຕາເງິນກູ້ທ່ີບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ສງູສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 5%, ການສໍາຮອງເງິນກູ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງ່ືອນ
ໄຂຂອງ ທຫລ ວາງອອກຕາມແຕ່ລະໄລຍະ, ເງິນກູ້ຊັກຊ້າເກີນ 180 ວັນ ແມ່ນໃຫ້ຫັກເປັນໜີ້ເສຍ,  ນໍ້າໜັກຄວາມສ່ຽງ
ຂອງ CAR ຢູ່ທ່ີ 12% ແລະ ອັດຕາສະພາບຄ່ອງຢູ່ທ່ີ 4% ຂອງເງິນສົດໃນມື ແລະ 20% ຂອງເງິນທຶນໝູນວຽນທັງ
ໝົດ. ສສງ ຈະຕ້ອງຖືກກວດສອບໂດຍນັກບັນຊີຜູ້ມີສິດຈາກພາຍນອກ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ, 
ສໍາລັບການລາຍງານແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດເປັນໄຕມາດ ແລະ ເປັນປີ. 
 

 ເລກທີ 04/ທຫລ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ:ສກຈຮສາມາດເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ຫືຼ ມີສາຂາ ແລະ ຫ້ອງການ ຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນທ່ົວປະເທດກ່ໍໄດ້. ການສ້າງຕ້ັງ ສກຈຮ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີຜູ້ຖືຫຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 5 
ລາຍ ແລະ ມີຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່ 1 ລາຍ ທ່ີມີຫຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ, ຊຶ່ງຈໍານວນທຶນຈົດທະບຽນທັງ
ໝົດແມ່ນ 1 ຕື້ກີບ ທ່ີມີການແບ່ງອອກເປັນຫຸ້ນ ແລະ ຕ້ອງມີແຜນດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ ສໍາລັບ 5 ປີ, ລົງ
ຄະແນນສຽງແບບງ່າຍດາຍຕາມຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່. ສກຈຮ ແມ່ນສາມາດສະໜອງການບໍລິການທາງການເງິນໃຫ້ແກ່
ສາທາລະນະຊົນທ່ົວໄປໄດ້, ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງເງິນປ່ອຍກູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈະຕ້ອງເປັນເງິນກູ້ຈຸລະພາກທ່ີມີ
ເພດານບ່ໍເກີນ 10 ລ້ານກີບ.11ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທັງໝົດແມ່ນລວມມີ: ເງິນຝາກແບບສະໝັກໃຈຕ້ອງບ່ໍເກີນ 10 ເທື່ອຂອງເງິນ
ທຶນ, ຜູ້ກູ້ຄົນດຽວສາມາດກູ້ໄດ້ສູງສຸດບ່ໍເກີນ 10% ຂອງຈໍານວນເງິນທຶນ, ການສໍາຮອງເງິນກູ້ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ເງ່ືອນໄຂຂອງ ທຫລ ວາງອອກຕາມແຕ່ລະໄລຍະເຊ່ັນ: 5% ຂອງເງິນກູ້ທ່ີກໍາລັງເຄ່ືອນໄຫວຢູ່, ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ທ່ີບໍ່
ເກີດດອອອກຜົນ(NPL) ສູງສຸດຢູ່ທ່ີ 5%, ນໍ້າໜັກຄວາມສ່ຽງຂອງ CAR ຢູ່ທ່ີ 12%, ອັດຕາສ່ວນສະພາບຄ່ອງແມ່ນ 
4% ຂອງເງິນສົດໃນມື ແລະ 20% ຂອງເງິນທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ, ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ໃນ ສກຈ ອື່ນໆ ສູງສຸດແມ່ນບໍ່

                                                 
11 ອນັນີຈ້ະເປັນຂໍຈ້າໍກດັທ່ີໜກັໜວ່ງຕ່ໍກບັຄວາມຢູລ່ອດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັການເງນິຈນຸລະພາກໃນການດງຶດດູຜູກ້ ູຢື້ມທ່ີເປັນວສິາ ຫະກດິຂະໜາດ
ນອ້ຍເພ່ືອສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 
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ເກີນ 10% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ. ບັນດາ ສກຈຮ ຈະຕ້ອງຖືກກວດສອບໂດຍນັກບັນຊີຜູ້ມີສິດຈາກພາຍນອກ ແລະ ຢູ່
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ, ສໍາລັບການລາຍງານແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດເປັນເດືອນ, ເປັນໄຕມາດ ແລະ ເປັນປີ. 
ໃນຕ້ົນປີ 2010, ໄດ້ມີຂະບວນການປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍການເງິນຈຸລະພາກທ່ີມີບັນດາກະຊວງ ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ເຊ່ິງແມ່ນອົງການ GIZ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ. ຄະນະກໍາມະການຮ່າງດໍາລັດທ່ີ ທຫລ ເປັນປະທານ, ໄດ້ສົ່ງຮ່າງດໍາລັດໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການເງິນຈຸລະພາກ12 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 03/10/2012, ແລະ ມີ
ຜົນສັກສິດພາຍຫັຼງ ການລົງລາຍເຊັນແລ້ວ 30 ວັນ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 ຮາ່ງດາໍລດັສະບບັພາສາອງັກດິຈະມໃີນເດອືນທນັວາ 2012 
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ພາກທີ 2: ແຜນງານສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 
 

2.1. ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ 

 

ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2003 ໂດຍກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ 47 ເມືອງ ເປັນເມືອງບູລມິະສິດສໍາລັບການລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກ
ຍາກ. ເນື່ອງຈາກການຂາດເຂີນທຶນຮອນໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ ເປັນໜ່ຶງໃນສ່ິງກີດຂວາງຕົ້ນຕໍຕໍ່ການ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈໍານວນ 25 ຕື້ກີບ   ໃຫ້ແກ່ 47 ເມືອງທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ ເພື່ອ
ການສ້າງຕ້ັງກອງທຶນບ້ານ ໃນສົກປີງົບປະມານ 2003-2004 ເພື່ອເປັນແຫ່ຼງທຶນສໍາລັບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ13, 
ຊ່ຶງອັນນ້ີອາດຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ທ່ີທຸກຍາກຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດແບບຕາມປະເພນີ ໄປສູ່ການຜະລິດແບບທັນ
ສະໄໝທ່ີນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສະໄໝໃໝ່ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ຕາມທ່ີໄດ້ວາງ
ຄາດໝາຍໄວ ້ຢູ່ໃນໂຄງສ້າງແຜນງານການເຕີບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
 

ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນຈາກງົບປະມານນ້ັນ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ

ກອງທຶນບ້ານຂ້ຶນ (VFSC) ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.14 ຈາກນ້ັນກ່ໍຕາມມາດ້ວຍການອອກຂ້ໍແນະນໍາຂອງ

ຫ້ອງວ່າການ ສນຍ ແລະ ປະທານ ຄະນະຊ້ີນໍາພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ (LCRDPE) ກ່ຽວກັບ

ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງກອງທຶນບ້ານ ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2009. ໃນປະຈຸບັນນ້ີ, ແຜນຜັງໂຄງສ້າງຂອງ VFSC 

ແມ່ນຍັງມີຜົນສັກສິດນໍາໃຊ້ຢູ່ດັ່ງທ່ີສະແດງໄວ້ໃນ ຮູບສະແດງທີ 1.  

 

ຈາກປີ 2003-2007 ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນເງິນທຶນ ຈໍານວນ 41,7 ຕື້ກີບ ເພ່ືອພັດທະນາກອງທຶນບ້ານຢູ່ໃນທ່ົວປະເທດ.15 

ໃນນັ້ນ, 10% ຂອງງົບປະມານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ

ວິຊາການຢູ່ໃນຂ້ັນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ສ່ວນອີກ 90% ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເປັນກ້ອນທຶນສໍາລັບກອງທຶນບ້ານ. ມາ

ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2009, ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ VF ຢູ່ໃນ 47 ເມືອງທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດ ຊ່ຶງກວມ

ເອົາ 528 ບ້ານ, 34.865 ຄອບຄົວ, ມີຜູ້ທ່ີຍັງເປັນລູກຄ້າຕົວຈິງຢູ່ໃນເວລານ້ັນ ທັງໝົດ 21.759 ຄອບຄົວ ແລະ ມີທຶນ

ໝູນວຽນຢູ່ທັງໝົດ 42,5 ຕື້ກີບ.16 

 

 

 

 

 

                                                 
13 ແຈງ້ການເລກທີ 72/ຄຜຮ, 28 ມງັກອນ 2004.   
14 ຂໍຕ້ກົລງົຂອງ ປະທານ ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມ ືເລກທີ 408/ຄຜຮ, ລງົວນັທີ 29 ເມສາ 2004. 
15 ແຫຼງ່ທ່ີມາ:  ບດົແນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕປີະຈາໍສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ປະທານ ຄະນະຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງ
ຄວາມທກຸຍາກ (LCRDPE) 

16 2008-2009, ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, LCRDPE. 
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ຮບູສະແດງ 1: ແຜນຜງັໂຄງສາ້ງຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງກອງທຶນບາ້ນ (VFSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຂອງສາກົນ 

MFWG ກໍາລັງກະກຽມບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສາກົນ ທັງ

ໝົດ. ເນື້ອໃນລຸ່ມນ້ີເປັນພຽງເນ້ືອໃນລວມເທ່ົານັ້ນ.  

 

2.2.1. ອົງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ 

ADB ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ຊ່ຶງຈຸດສຸມຂອງມັນແມ່ນເນ້ັນໃສ່ຂະ
ແໜງການທ່ີເປັນທາງການ ຊ່ຶງລວມທັງບັນດາທະນາຄານ (ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 1990) ແລະ ສກຈ. ຈາກ 2007 ຫາ 2012,  
ADB ມີແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຢູ່ຊົນນະບົດ (RFSDP) ຊ່ຶງມີເງິນກູ້ (7.8 ລ້ານໂດລາ), ເງິນກູ້ໂຄງການ 
(2.3 ລ້ານໂດລາ), ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ (0.7 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອໂຄງການ (1.98 ລ້ານ ແລະ 0.472 ລ້ານໂດ
ລາ). ADB ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງໂຄງຮ່າງຂອງທະນາຄານສ່ົງເສີມກະ ສິກໍາຈາກທະນາຄານທ່ີປ່ອຍສິນເຊ່ືອ
ຕາມນະໂຍບາຍມາເປັນທະນາຄານການຄ້າ. ADB ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍສໍາລັບ ສກຈ ແລະ ການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນເຫ່ົຼານັ້ນ: ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕ້ັງພະແນກ ການເງິນຈລຸະພາກຢູ່ ທຫລ ໃນປີ 2003, ລະບຽບ
ການສໍາລັບ SCU ໃນ 2004 ແລະ MFI ໃນ 2005, ແລະ ມີສາມລະບຽບການທ່ີຕິດພັນກັບສາລະບານບັນຊີ ທ່ີປັບປຸງໃນ
ເດືອນມິຖຸນາ 2008. ເພື່ອສືບຕ່ໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການເງິນທ່ີຍັງອ່ອນນ້ອຍນ້ີ, ADB ໄດ້ຮ່ວມກັບ ທຫລ ດໍາ
ເນີນໂຄງການ“ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການເງິນຈຸລະພາກເພື່ອຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ” ໃນປີ 2007; ມີເຄື່ອງມືສອງແບບທ່ີໃຊ້ຊຸກຍູ້ການສ້າງ

-

-

- -

- -

- -

- -

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ VF (ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ)
LCRDPE

ປະທານ (ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ)
ຮອງເຈົ້າແຂວງ

ຮອງປະທານ
ຫົວໜ້າພະແນກ ຜທ

ຄະນະກຳມະການ
ຫົວໜ້າພະແນກການ

ສະມາຊິກ (ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ)
ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ

ປະທານ (ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ)
ຮອງເຈົ້າເມືອງ

ຮອງປະທານ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ

ຄະນະກຳມະການ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການເງິນ

ສະມາຊິກ (ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ)
ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ VF (ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ)
ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ VF (ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ)

ກອງທຶນບ້ານ

ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ
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ຄວາມສາມາດ, ການ ພັດທະນາເຄ່ືອງມືຝຶກອົບຮົມທ່ີແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງຄົນລາວ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ 
MFI ທ່ີມີ ຄວາມສາມາດດໍາເນີນງານ. ໃນການລົງກວດກາຕົວຈິ່ງການນໍາໃຊ້ທຶນໃນ 2009, ADB ພົບຂ້ໍຈໍາກັດ, ຊ່ຶງສ່ິງທ້າ
ທາຍແມ່ນການຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ. ການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ພາຍໃຕ້ 
ໂຄງການ“ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາການເງິນຈຸລະພາກເພ່ືອຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ” (ທຫລ ແລະ ADB 2010) ພົບຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ການຈັດໝວດຕ່າງໆໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ີຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ມີມາດຕະ ຖານສາກົນ. ຜົນຂອງ
ການປະເມີນແມ່ນໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ຮ່ວມທັງການປະເມີນຄວາມ
ຕ້ອງການຍົກລະດັບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທຫລ (ADB 2012). 

 
GIZ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຢູ່ໃນລາວ ມາຕ້ັງແຕ່ປີ 1998, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນຢູ່
ໃນ 3 (ບໍ່ແກວ້ຈົນຮອດ 2008, ຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນເຂດພູດອຍ 
(RDMA)”. ເດືອນເມສາ 2011, ມີການສ່ົງເສີມກອງທຶນບ້ານທັງໝົດ 346 ກອງທຶນ, ມີ ສະມາຊິກ 24,000 ຄົນ, 4 ຕື້ກີບ
ເປັນເງິນຝາກ ແລະ 10.6 ຕື້ກີບເປັນເງິນກູ້. ມີຊັບສິນລວມເຖິງ 13.1 ຕື້ກີບ, ຊ່ຶງລວມທັງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 6.7 ຕື້ກີບ. GIZ 
ໄດ້ສະໜອງເງິນທຶນ ແລະ ໃຫ້ການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກມາຕ້ັງແຕ່ຕົ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການ IFAD17, 
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການໂບດນໍເວ (NCA), ເປັນຈໍານວນ 7.2 ຕື້ກີບແຕ່ 1998 ຮອດ 2011 (56% ແມ່ນມອບໃຫ້ 
ແຂວງບ່ໍແກ້ວ). 
 
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ, ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານຂອງ GIZ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງ
ໂຄງການໃໝ່ “ການເງິນຈຸນລະພາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການເງິນຂອງຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ (AFP)” ໄດ້ເພ່ີມ
ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. AFP ກວມເອົາ 264 ກອງທຶນບ້ານໃນປະຈຸບັນຂອງ 4 ແຂວງ, ມີ 20,000 
ສະມາຊິກ ແລະ ເງິນກູ້ທັງໝົດ 8.8 ຕື້ກີບມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2012. GIZ ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ 3.75 ລ້ານຢູໂລ ຈາກ
ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ, ມາຮອດເດືອນທັນວາ 2011 ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງມີໂນໂລ ໄດ້ເພ່ີມ 805,000 ຢູໂລ ສໍາລັບໄລຍະທ່ີ
ສອງ. ການເຮັດວຽກຂອງ GIZ ແມ່ນເພ່ືອສ້າງຕັ້ງເຄື່ອຄ່າຍອົງການຊຸກຍູ້ (NSO) ໃຫ້ກອງທຶນບ້ານ, 3 ເຄືອຂ່າຍ ແມ່ນໄດ້
ຈົດທະບຽນນໍາ ທຫລ ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບອະ ນຸຍາດເປັນບໍລິສັດຈໍາກັດ ໂດຍກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຜູ້ອອກໃຫ້;18 ສ່ວນ 2 ເຄືອຂ່າຍທ່ີເຫືຼອນ້ັນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໃບສະໝັກຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ ທຫລ. ສໍາລັບ
ຍຸດທະສາດການສິ້ນສຸດໂຄງການ, NSO ໄດ້ຖືກ ອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ຊຸກຍູ້
ວິຊາການ (ບັນທຶກການເງິນ, ກວດສອບ ບັນຊີ, ຝຶກອົບຮົມການເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ເກັບຄ່າບໍລິການ ຫືຼ ຄ່າ
ສະມາຊິກຂອງຕົນ. ພ້ອມກັບການ ຊຸກຍູ້ກອງທຶນບ້ານຢູ່ຂັ້ນຈຸລະພາກ ແລະ ຂັ້ນຈຸນລະພາກຂອງ NSO, AFP ຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານວິຊາການແກ່ ທຫລ ຢູ່ຂັ້ນຈຸລະພາກໂດຍຊຸມໃສ່ນະໂຍບາຍການເງິນຈຸລະພາກ, ການກໍານົດລະບຽບການ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ກົມ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (FISD).19 ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບລວມທັງດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸ ລະພາກ, 03/10/2012, ໄດປ້ະກາດໃຊ້ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານ 
(MIS) ທ່ີຜ່ານ ການປັບປຸງໃນ FISD. 
 
ILO ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັນສະໜູນການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານບ້ານທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ (ບໍລິຄໍາໄຊ, ສະຫວັນນະ
ເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ດ້ວຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະມາຄົມສ່ົງເສີມການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ
ຂອງຊຸມຊົນລາວ (LCSDPA),20 ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ
                                                 
17 IFAD ໄດຊ້ວ່ຍທຶນ ແລະ ອປຸະກອນໃຫກ້ອງທຶນບາ້ນຢູແ່ຂວງບ່ໍແກວ້ (1998-2004), ໄຊຍະບລູີ (ຕ ັງ້ແຕ ່2006) ແລະ ອດັຕະປື (ຕ ັງ້ແຕ ່2009). 
18 ສອງອງົການຈດັຕ ັງ້ໄດຈ້ດົທະບຽນ ພາຍໃຕຊ້ື່ ຂອງສະມາຄມົສນິເຊື່ ອ ແລະ ຝາກປະຢດັຊຸມຊນົ (CCSAs) ແລະ  ອກີອງົການຈດັຕ ັງ້ໜ່ຶງແມນ່ເປັນສະມາຄມົກອງ
ທຶນພດັທະນາບາ້ນ (VDFA). 
19 FISD ຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິທ່ີບ່ໍເປັນທະນາຄານແບບທາງການ ຫືຼ ບ່ໍມກີານຄ ໍາ້ປະກນັ.  
20LCSDPA ກໍ່ໄດຮ້ບັທຶນໂດຍກງົຈາກອງົການ Family Stone Foundation.  
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ແຂວງ. ການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການ ILO ແມ່ນເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນປີ 2003, ຊ່ຶງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງສອງໂຄງການ
ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນເຫດກໍລະນ ີ ການຄ້າມະນຸດ (2003-2008) ແລະ ເພື່ອສ່ົງເສີມຜູ້ປະກອບການ
ເພດຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ (2009-2011). ILO ໄດ້ພັດທະນາວິທີວິທະຍາທະນາຄານ
ບ້ານຂ້ຶນເຊ່ັນ: ການເງິນທ່ີອີງໃສ່ເງິນຝາກ, ການເງິນເພ່ືອທຸກຄົນ,  ການເງິນທ່ີສຸມໃສ່ລູກຄ້າ ແລະ ການໃສ່ເກັຍເພື່ອກ້າວໄປ
ສູ່ຄວາມຍືນຍົງທາງການເງິນ, ຊ່ຶງບັນດາທະນາຄານບ້ານເຫຼົ່ານ້ັນໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 27.000 ຄົນ. 
LCSDPA ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດສອບຢູ່. ລາຍ
ລະອຽດຂອງວິທີວິທະຍາທ່ີເໝາະກັບສະພາບຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານເລ່ືອງ “ທະນາຄານບ້ານໃນ 
ສ.ປ.ປ.ລາວ” ທ່ີໄດ້ຈັດພິມໃນປີເປັນທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນປີ 2008.ເອກະສານນີ້ປະກອບມີ ປື້ມຄູ່ມືສໍາລັບ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານບ້ານ ແລະ ອົງການທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ບັນຊີແຍກປະເພດ,21 ຊ່ຶງມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານ ໃນການປັບປຸງການດໍາເນີນ
ງານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງທະນາຄານບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຄົມ ແລະ ອົງການສະໜັບສະໜູນ
ທະນາຄານບ້ານ ແລະ ສະມາຄົມໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ. ນັບຕ້ັງແຕ່ ທຫລ ໄດ້ອອກຂ້ໍກໍານົດ
ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການເງິນຈຸລະພາກເປັນຕ້ົນມາ, ອົງການ ILO ໄດ້ຊອກຄ້ົນຫາເສ້ັນທາງໃນການສະໜັບ ສະໜູນການ
ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານບ້ານທ່ີດີທ່ີສຸດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂ້ໍກໍານົດກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວ; ແຕ່ເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນມີ
ຈໍາກັດ, ສະນ້ັນ ການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີເປັນຮູບປະທໍາຈິງ ຈິ່ງຍັງບ່ໍທັນໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນຂ້ຶນເທ່ືອ.  
 
UNDP/UNCDF. ໃນລະຫວ່າງກາງຊຸມປີ 1990s UNDP/CDF ໄດ້ລິເລີ່ມກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບການເງິນ
ຈຸລະພາກ, ດ້ວຍການເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການຕິດຕ່ໍສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນດ້ວຍກັນ. ໃນປີ 1996 
UNDP/CDF ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດການເງິນຈຸລະພາກລະຫວ່າງຄົວເຮືອນຊົນນະບົດເປັນເທ່ືອທໍາອິດ ແລະ ພົບວ່າມີຢູ່
ທັງໝົດ 1.640 ກອງທຶນບ້ານ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນທະນາຄານເຂົ້າ) ແລະ 28 ໂຄງການ, ຊ່ຶງມີການສະຫຸຼບວ່າ ບັນຫາສໍາຄັນ
ຂອງກອງທຶນໝູນວຽນແມ່ນຄວາມຍືນຍົງຂອງມັນ; ສະນ້ັນ, ໃນປີ 2007 ທາງໂຄງການຈ່ິງໄດ້ຮ່ວມກັບ ທຫລ ກຽມ
ການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີດີ ໂດຍໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງພາກສະໜາມຢູ່ໃນ 3 ແຂວງ 
ແລະ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕ້ັງ MFIs ຂຶ້ນ 3 ຫົວໜ່ວຍ ເຊ່ັນ: ຫ້ອງການໆເງິນຈຸລະພາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຄງການແຜນ
ງານສິນເຊ່ືອ ແລະ ຝາກປະຢັດ ສີຫອມ ແລະ  ຫ້ອງການເງິນຈຸລະພາກ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໜ່ຶງໃນຜົນໄດ້ຮັບຫຼ້າສຸດແມ່ນສູນ
ການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ ເພື່ອເປັນຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການເງິນ
ຈຸລະພາກ. ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2010 UNCDF ແລະ UNDP ໄດ້ເຂົ້າສູ່ແຜນງານຮ່ວມທ່ີເອີ້ນວ່າ “ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີທຸກ
ຍາກເຂ້ົາເຖິງການເງິນເພື່ອທຸກຄົນຫຼາຍຂ້ຶນ” ຊຶ່ງມີ ທຫລ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນການຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນງານດ່ັງກ່າວ. ແຜນງານ 4 ປີເຄິ່ງ ທ່ີມີທຶນປະມານ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນ້ີ ຈະນໍາເອົາວິທີທ່ີອີງໃສ່ຂະແໜງການມາ
ໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລະດັບຂ້ັນມະຫາພາກ, ຂັ້ນກາງ ແລະ ຂັ້ນຈຸລະພາກ ດ້ວຍການໃຫ້ການສະໜອງການຊ່ວຍໃນ
ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ທ່ີຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 
ແລະ ການແຊກແຊງໂດຍກົງເຂົ້າໃນພວກມັນ, ຊ່ຶງອັນນ້ີແມ່ນຈະລວມມີທັງການສະໜອງ ແລະ ການລະດົມທຶນຍຸດທະ
ສາດ, ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອື່ນໆອີກ ເພື່ອເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນທ່ີມີຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງຄົວເຮືອນທ່ີມີລາຍຮັບຕ່ໍາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນເພີ່ມຈໍານວນລູກຄ້າໃນ
ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກຈາກ 30.000 ຄົນ ໃນປີ 2010 ຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 140.000 ຄົນ ໃນປີ 2014. 

ທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແກ່ການພັດທະນາກອງ
ທຶນບ້ານ ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາທ່ີຄັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ (CDD) ຂອງມັນ. ໂຄງການພັດທະນາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ (KDP), 

                                                 
21http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/langen/docNameWCMS_100502/index.htm 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/robangkok/documents/publication/wcms_100503.pdf 

http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/langen/docNameWCMS_100502/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/robangkok/documents/publication/wcms_100503.pdf
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2008-2013, ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງແຂວງ ແລະ ການພັດທະນາທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍໄດ້
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແກ່ 27 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທໍາມາຫາກິນທາງດ້ານກະສິກໍາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖ່ິນຂອງມັນ ແມ່ນອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍແມ່ນຂະແໜງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນຕົວແທນ. ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ (SUFORD), 2004-
2008 ແລະ 2009-2011, ໄດ້ສະໜອງທຶນໝູນວຽນໃຫ້ແກ່ 723 ບ້ານຊົນນະບົດ ຢູ່ໃນ 9 ແຂວງ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາການທໍາມາຫາກິນ ກໍ່ຄືພັດທະນາຊວີິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທ່ີຍືນຍົງ. ໂຄງການນ້ີ
ແມ່ນລັດຖະບານປະເທດແຟງລັງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນຜູ້ຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດ. 
ໂຄງການສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລາວ (LS&E) ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນເພ່ີມສໍາລັບປີ 2010-2013 ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອ
ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງແຫ່ຼງຕ້ົນນ້ໍາແບບຍືນຍົງ ແກ່ 12 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 2 ເມືອງ ຂອງແຂວງບໍລິ
ຄໍາໄຊ. ໂຄງການທົດລອງຕົວແບບກ່ຽວກັບການທໍາມາຫາກິນ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ II 
(PRFII) ທ່ີຢູ່ພາຍໃຕ້ການການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ
ຊາດ, 2011-2014, ໄດ້ສຸມໃສ່ 4 ເມືອງທຸກຍາກທ່ີສຸດຂອງແຂວງຫົວພນັ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ໂຄງການທົດລອງຕົວ
ແບບນ້ີ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແກ່ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງຂອງ 1.020 ຄອບຄົວ ຢູ່ໃນ 200 ບ້ານ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ
ປັບປຸງໂພຊະນາການຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ກອງທຶນຟື້ນຟູລາຍໄດ້ຂອງບ້ານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຍຸດທະສາດການທໍາມາຫາກິນຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ໍາ ສໍາລັບບັນດາບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຈາກ
ການສູນເສຍການທໍາມາຫາກິນ ຍ້ອນການກ່ໍສ້າງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ 2 ທ່ີເປັນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທ່ີ
ໃຫຍ່ທ່ີສຸດຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເວລານີ້.22 ທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຜ່ານທີມງານວິຊາ
ການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງສະຖາບັນການເງິນສາກົນສາກົນທ່ີໃຫ້ທຶນ (IFIs) ໂດຍຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ; 
ສ່ວນທາງດ້ານການເງິນ ແມ່ນບໍລິສັດໄຟຟາ້ນ້ໍາເທີນ 2 (NTPC) ແລະ ລັດຖະບານລາວ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. 
IFC ຊ່ຶງເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກໄດ້ຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຂ້ໍມູນສິນເຊ່ືອ ຮ່ວມກັບ ADB ແລະ EU, 
ຊ່ຶງໃນຕ່ໍໜ້າອາດຍັງກວມເອາົ MFI. IFC ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທຫລ ເພ່ືອພັດທະນາລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ອາດມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບລະບົບທະນາຄານທີ່ປາດສະຈາກສາຂາ. 

 

2.2.2. ອົງການທີ່ບ່ໍແມ່ນລັດຖະບານ 

ACCU. ສະມາຄົມສະຫະພັນສິນເຊ່ືອຮ່ວມສໍາພັນອາຊຽນ ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູ່ບາງກອກ,ປະເທດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນການພັດທະນາສະຫະພັນສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ) ຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມາຕ້ັງແຕ່ປີ 1992 ຊ່ຶງລວມມີທັງ
ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ VFs (ກ່ອນຈະເປັນ  ສສງ) ແລະ ການຍົກລະດັບເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນເປັນ  ສສງ. ຄູ່ຮ່ວມ
ງານຫຼັກຂອງມັນແມ່ນ ທຫລ; ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງ
ນໍ້າທາ; ສອງ NGOs ຂອງປະເທດໂຮນລັງ ແລະ ມູນນິທິ Agriterra ແລະ Rabobank Foundation. ກິດຈະກໍາຂອງມັນ
ປະກອບດ້ວຍ ການປະກອບສ່ວນເພ່ືອການກະກຽມໂຄງສ້າງລະບຽບການສໍາລັບ ສສງ ປະກາດໃຊ້ໂດຍ ທຫລ ໃນປີ 2008 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ; ການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຕ້ັງ 19 VFs (ໃນເບື້ອງຕ້ົນແມ່ນເປັນກຸ່ມສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະ
ຢັດບ້ານ, VSCGs)  ໃນລະຫວ່າງປີ 1995-2000; ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ 6 ສສງ ແລະ 44 VFs ໃນປີ 2002-
2008; ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານອົງການຈັດຕ້ັງຂອງ 22 VFs ໃນປີ 2009-2010; ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກໍ່ຍັງມີການ
ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກອ່ົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. VFs ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ 
ໄດ້ມີການລະດົມເງິນຝາກປະຢັດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການອອກຫຸ້ນນໍາກັນ; ກົງກັນຂ້າມ, ການສ່ົງເສີມ VFs ກ່ອນເປັນ ສສງ ຂອງ 
                                                 
22ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ໄດກ້າໍນດົວາ່, ຖາ້ຫາກມກີານສນູເສຍການທາໍມາຫາກນິ ເກນີກວາ່ 20% ອນັເນື່ອງມາຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຫຼື ບ່ໍແຮທ່ີ່ມຢີູ່
ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຊດົເຊຍີທາງການເງນິ ໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນບາ້ນເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານເຂ້ົາເຖງິການເງນິຈນຸລະພາກ ແລະ ສິ່ ງ
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສນິເຊື່ ອ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ດຂີຶນ້. 
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ACCU ແມ່ນສຸມໃສ່ການສ້າງຫຸ້ນເປັນທຶນ ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍຮຽກຮ້ອງສໍາລັບການປະຕິຮູບໄປສູ່ສະຖາບັນທ່ີມີໃບອະນຸຍາດ 
(licensed). ໃນ ເດືອນທັນວາ 2009, ລວມ 22 VFs ໄດ້ມີເງິນຫຸ້ນຢູ່ 4,03 ຕື້ກີບ ແລະ ມີເງິນຝາກປະຢັດ 1,1 ຕື້ກີບ; 
ຮອດປີ 2010 ເຫັນວ່າເງິນຝາກປະຢັດໄດ້ມີການເຕີບໂຕຂ້ຶນເຖິງ 2,94 ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນຫຸ້ນກໍ່ຂຶ້ນເຖິງ 4,22 ຕື້ກີບ. ດ້ວຍ
ການເລ່ີມຕ້ົນໃຫ້ການສະນັບສະໜູນຂອງມູນນິທິ Rabobank ໃນປີ 2011, ປັດຈຸບັນນ້ີ ACCU ກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ແກ່ການປະຕິຮູບ VFs ໄປເປັນ ສສງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂອງ ສສງ (ASCU) ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ. ໃນປີ 
2012, ມີ 5 SCU ໄດ້ມີໃບອະນຸຍາດ ແລະ ອີກ 5 SCU ກໍ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດໃນ 2013. ໃນປີ 2013, ໂຄງ
ສ້າງຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະມີການຖ່າຍໂອນໄປ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ. 
  
DGRV.  ໃນໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ ກ່ຽວກັບການເປັນຕົວແທນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສະຫະພັນ Raiffeisen ແລະ ສະຫະ 
ກອນເຢຍລະມັນ ເປັນສະຫະພັນການກວດສອບແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ 5.400 ສະຫະກອນ ທ່ີມີສະມາຊິກທັງໝົດ 17,8 ລ້ານ
ຄົນ ຢູ່ໃນທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ລວມທັງ 1.138 ທະນາຄານສະຫະກອນ. ໃນປີ 2007, DGRV ໄດ້ເລີ່ມຕ້ົນໃຫ້ 
ການສະໜັບສະໜູນແກ່ສະຫະກອນພັດທະນາຊົນນະບົດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊ່ຶງເປັນໜ່ຶງໃນ
ສະຫະກອນທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນປະເທດລາວ. ໄດ້ມີການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍງານສ່ົງເສີມ 
(ລວມທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ) ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງ, DGRV ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນການສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການທະນາຄານ
ບ້ານຂ້ຶນ (VBSC) ຊ່ຶງເປັນອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍທ່ີເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍສະຫະກອນຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນປີ 2010. ພາຍໃນສອງປີ, ຮອດ ເດືອນພະຈິກ 2012, VBSC ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 50 VFs ຊ່ຶງມີສະມາຊິກ
ທັງໝົດ 3,990 ຄົນ, ມີເງິນຝາກ 4,6  ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນປ່ອຍກູ້ 3,1 ຕື້ກີບ. VBSC ຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ໆເງິນ ໂດຍມີເງິນກູ້ 1.1 ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນຝາກ 1.2 ຕື້ກີບ ພາຍຫັຼງ 5 ປີ ຂອງການດໍາເນີນງານ.  
 
FIAM ແລະ CODI. ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວິທີການທ່ີອີງໃສ່ເງິນຝາກ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 
1990 ນັ້ນ ສອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງໄທ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຫອກອັນສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມືກັບ LWU. ອັນໜ່ຶງແມ່ນ ມູນ
ລະນິທິເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງກະສິກໍາຄົບວົງຈອນ (FIAM) ຮ່ວມກັບ ໂຄງການແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາ (WIDP) ແລະ 
ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດຂະໜາດໜ້ອຍສໍາລັບແມ່ຍິງ (SRDPW) ຂອງມັນ, ທ່ີໄດ້ນໍາພາພະນັກງານຂອງ LWU ໄປ
ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ ປະເທດໄທ ໃນປີ 1997, ຊຶ່ງອັນນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການສືບຕ່ໍໂດຍສະຖາບັນການພັດທະນາອົງການຊຸມຊົນ 
(CODI) ພາຍໃຕ້ ໂຄງການເພີ່ມອໍານາດໃຫ້ ແກແ່ມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນ (WCEP). ໃນປີ 1998 FIAM ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດບ້ານ ທ່ີອີງໃສ່ເງິນຝາກ (VSCG ຫືຼ VFs) ຂຶ້ນເປັນເທ່ືອທໍາອິດຢູ່ 
ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນປີ 2002, ຊ່ຶງຕ່ໍມາກ່ໍໄດ້ມີການສືບຕ່ໍໂດຍ CODI, ຊ່ຶງໃນປີ 
2002 ນັ້ນເອງ ກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ 7 ເມືອງທ່ີເຫືຼອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍ 15 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 4 
ແຂວງອ່ືນ.23 ໂດຍປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດຄວາມຍືນຍົງ, ພະນັກງານ ແລະ ພາລະໜ້າທ່ີຂອງໂຄງການ FIAM ຈິ່ງໄດ້ຖືກ
ຖ່າຍໂອນໄປໃຫ້ LCSDPA ທ່ີເປັນອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂອງລາວ. VFs ໄດ້ລົງທຶນດ້ວຍຕົວເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍ
ຜ່ານການຝາກປະຢັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຝາກດ່ັງກ່າວ ເພື່ອເປັນແຫ່ຼງທຶນເງິນກູ້ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກໍາໄລໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ 
ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ; ໂດຍບ່ໍມີຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ຫຼື ໃຫ້ສິນເຊ່ືອແຕ່ຢ່າງໃດ. ມາຮອດ ເດືອນກັນຍາ 
2009 FIAM ແລະ CODI ໄດ້ຮ່ວມກັບ LWU ສ້າງຕັ້ງທະນາຄານບ້ານ/VFs ຂຶ້ນ 453 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ 9 ເມືອງຂອງນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ, ກວມເອົາ 91% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ແລະ 48% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ. ຢູ່ໃນຈໍານວນ
ສະມາຊິກຜູ້ຝາກເງິນທັງໝົດ 104.000 ຄົນນັ້ນ, 30.000 ຄົນ ແມ່ນເປັນຜູ້ກູ້ເງິນ  ແລະ 25.000 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນ
ງານສະຫວັດດີການປະກັນຊີວິດ. ມີຊັບສິນລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 153 ຕື້ກີບ (18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ມີເງິນຝາກ

                                                 
23 ສີ່ ເມອືງໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສາມເມອືງໃນ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສາມເມອືງໃນ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ຫາ້ເມອືງໃນ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ 
Phongsaly. ຈາໍນວນ VFs ທ່ີອງົການ CODI ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສ ົ່ງເສມີຢູໃ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ໃນສີ່ ແຂວງແມນ່ມຢີູ ່
471 ແຫງ່, ໃນນ ັນ້ມ ີ122 ແຫງ່ ທ່ີມເີງນິຝາກຫຼາຍກວາ່ 200 ລາ້ນກບີ. (ທາ່ນ ຂນັທອນ ພະເມອືງ 2010, ຢູໃ່ນ Seibel 2010). 
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ທັງໝົດ 127 ຕື້ກີບ. ໂດຍສະເລ່ຍຕ່ໍໜ່ຶງ VF ແມ່ນມີສະມາຊິກ 229 ຄົນ, ມີຊັບສິນ 338 ລ້ານກີບ, ມີເງິນຝາກ 280 ລ້ານ
ກີບ ແລະ ມີເງິນກູ້ຢູ່ໃນມືຂອງລູກຄ້າຈໍານວນ 299 ລ້ານກີບ, ບັນດາຜູ້ຝາກເງິນໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນເທົ່າກັບ 10.7% ຂອງ
ຈໍານວນເງິນຝາກທັງໝົດ. 193 ຈາກຈໍານວນ 453 VF ແມ່ນມີເງິນຝາກສະສົມຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານກີບ. ວິທີວິທະຍານ້ີໄດ້
ກາຍເປັນແບບຈໍາລອງສໍາລັບ LWU ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທ່ົວປະເທດລາວ. ໃນ
ປະຈຸບັນນ້ີ, ການເຕີບໂຕຂອງອົງປະກອບເງິນຝາກ ໄດ້ມກີານແຜ່ກວ້າງໄປສູ່ຫຼາຍໆແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ່ີເລີ່ມຕ້ົນ
ດ້ວຍກອງທຶນໝູນວຽນ. ໂດຍຮ່ວມມືກັບ LWU, FIAM ແລະ CODI ໄດ້ລິເລີ່ມເຄືອຂ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງຂອງກອງທຶນ
ບ້ານຢູ່ໃນທຸກໆເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຍັງບ່ໍມີຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດສໍາລັບບົດລາຍງານ 2011.  
 

SBFIC. ເປັນອົງການທ່ີມີປະສົບການມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ປີ ສໍາລັບການບໍລິການທະນາຄານຮັບເງິນຝາກໃນ ຊຸມຊົນ, 
ມູນນິທິທະນາຄານຮັບເງິນຝາກເຢຍລະມັນ ເພ່ືອການຮ່ວມມືສາກົນ (SBFIC) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ
ການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ໃນລາວ ມາຕ້ັງແຕ່ປີ 2008. ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນຂອງ ກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ), ແຜນງານຂອງ SBFIC ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 4 ອົງປະກອບ ຄື: ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນ
ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ (WFDF) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ LWU, ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ
ແກ່ ສກຈຮ EMI ແລະ ແຜນງານຝຶກອົບຮົມຂອງສູນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ CARD24 ທ່ີເປັນຜູ້
ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ; ແລະ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນຈຸ
ນລະພາກ (MFWG). WFDF ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 2009 ດ້ວຍການເປັນສ່ືກາງທາງການເງິນທ່ີອີງໃສ່ເງິນຝາກ. 
ການດັດແປງວິທີການເດີມຂອງທະນາຄານຄົນທຸກຍາກ (Grameen Bank) ທ່ີດໍາເນີນງານຕາມຫັຼກການກ່ຽວກັບ
ການຝາກເງິນກ່ອນ (savings first). ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 74% ເປັນການຝາກແບບສະໝັກໃຈ ແລະ 26% ເປັນການຝາກ
ແບບພັນທະ, ປະຈຸບັນນ້ີ ເງິນຝາກໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປ່ອຍກູ້ເຖິງ 53% ຂອງເງິນປ່ອຍກູ້ທັງໝົດ, ສ່ວນທ່ີເຫຼືອ
ແມ່ນມາຈາກກອງທຶນສິນເຊ່ືອ. WFDF ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເປັນສະຖາບັນລວມສູນ ທ່ີດໍາເນີນການຜ່ານກຸ່ມຕ່າງໆ
ຂອງ 4-6 ອົງການແມ່ຍິງ, ສູນຕ່າງໆຂອງ 8-10 ກຸ່ມ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆຂອງ 20-25 ສູນ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ແກ່ສະມາຊິກຈໍານວນ 1.000-1.500 ຄົນ ຕໍ່ໜ່ຶງສາຂາໃນທ່ົວໂລກ. WFDF ໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ຈົດທະບຽນນໍາ ທຫລ 
ເປັນ ສກຈບ. ມີການລາຍງານເປັນລາຍເດືອນໃຫ້ ທຫລ ໂດຍນໍາໃຊ້ ລະບົບ MicroBanker ຂອງ MIS. ການປ່ອຍສິນ
ເຊື່ອຂອງມັນແມ່ນເລ່ີມຂ້ຶນໃນ ເດືອນມັງກອນ 2010, ດ້ວຍການໃຫ້ເງິນກູ້ເພື່ອການທຸລະກິດ ແລະ ເງິນກູ້ເພື່ອການກະສິກໍາ
ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດເຄ່ິງຕົວເມືອງ, ການດໍາເນີນງານແບບກຸ້ມຕົນເອງແມ່ນບັນລຸໄດ້ໃນເດືອນສິງຫາ 2011. ໃນ
ປະຈຸບັນ WFDF ມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຜ່ານ 4 ສາຂາ ແລະ 83 ສູນໃນ 3 ແຂວງ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ), ດ້ວຍການຊໍາລະຄືນເງິນກູ້ຂອງລູກຄ້າຕົງເວລາ 99% (ພະຈິກ 2012). ກຸ່ມໃຫ້ຢືມ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບ
ການສໍາລະຄືນຕົງເວລາໃນເວລາຈັດກອງປະ ຊຸມປະຈໍາອາທິດນ້ັນ, ໄດ້ມີການຍອມຮັບໃນປະເທດທ່ີການໃຫ້ຢືມສ່ວນ
ບຸກຄົນແມ່ນເປັນເຕັກໂນໂລຍີພຽງຜູ້ດຽວຂອງ VF ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ີການຊໍາລະເງິນມັກລ້າຊ້າທີ່ສຸດ. ຈາກປະສົບການຂອງ 
MFI ບາງແຫ່ງ ແລະ ຈາກ SCU ນັ້ນໄດ້ມີການເລ່ີມຕ້ົນໝູນໃຊ້ວິທີເຮັດວຽກທ່ີຄ້າຍຄືກັນ. ໃນໂຄງການທ່ີແຍກອອກໄປໃນ
ປີ 2012, SBFIC ຍັງໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຍົກລະດັບຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງກອງທຶນບ້ານໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. 
ອົງການເວວຫັນເກີຮັບ Welthungerhilfe: ໄດ້ສົ່ງເສີມກອງທຶນບ້ານໃນລາວ ແຕ່ປີ 2003, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈ ຈາກຕົວ
ແບບຂອງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງ FIAM. ອົງການ Welthungerhilfe ຢູ່ອຸດົມໄຊ ໄດ້ລິ ເລີມສ້າງຕັ້ງກອງ
ທຶນບ້ານພ້ອມເງິນປັນຜົນລາຍເດືອນໃຫ້ຜູ້ຝາກແຕ່ພົບວ່າ: ບັນທຶກການເງິນແມ່ນເກີນຂີດຄວາມສາ ມາດຂອງຄະນະ
ກໍາມະການກອງທຶນບ້ານຫຼາຍຄົນ. ສໍາລັບບ້ານຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, Welthungerhilfe ໄດ້
ເພີ່ມຕົວແບບກອງທຶນໝູນວຽນໂດຍປາດສະຈາກເງິນຝາກ ແລະ ເງິນປັນຜົນ. ທຸກໆຄອບ ຄົວທ່ີເຂົ້າຮ່ວມຈະຈ່າຍເງິນຄົງທ່ີ, 
ຊ່ຶງກໍານົດໂດຍບ້ານເພ່ືອເປັນກອງທຶນໃຫ້ Welthungerhilfe ໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນເຂ້ົາຊ່ວຍເຫຼືອຕ່ືມ. ດອກເບ້ັຍຊໍາລະເງິນ

                                                 
24 CARD MRI Rural Bank & NGO (Philippines), www.cardbankph.com/. 
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ກູ້ຈາກກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບເປັນພຽງແຫ່ຼງເງິນຢ່າງດຽວສໍາລັບກອງທຶນ. ກອງທຶນບ້ານແມ່ນຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 
ເມື່ອຄະນະຮູ້ສຶກໝ້ັນໃຈວ່າມີເງິນພຽງພໍ, ເຂົາເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ຕົວແບບທະນາຄານບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ ແລະ ຈ່າຍ
ເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຝາກ. ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, Welthungerhilfeໄດ້ສ້າງຕົວແບບທ່ີແທດເໝາະກັບແມ່ຍິງ. Welthungerhilfe 
ໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂ້ັນພື້ນຖານຄ້ັງທໍາອິດຜ່ານການໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມກຸ່ມທ້ອນເງິນ. ແມ່ຍິງໄດ້ຝາກ
ເງິນເປັນປະຈໍາ ແລະ ອົງການເອງໄດ້ຊຸກຍູ້ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າເພື່ອເປັນກອງທຶນເງິນກູ້ເລີມຕ້ົນ. ແຕ່ລະທຶນກູ້ຢືມຕ້ອງໄດ້ມີ
ການຄ້ໍາປະກັນຈາກ 2 ສະມາຊິກທ່ີມີສິດກູ້ຢືມພາຍຫຼັງທ່ີມີການຊໍາລະເງິນກູ້ເບື້ອງຕ້ົນ. Welthungerhilfe ພົບວ່າ: ມີການ
ເປັນເຈົ້າການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ການຊໍາລະຄືນ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນອັດຕາທ່ີໄວ. 
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ພາກທ ີ3: ຂ້ໍມູນການເງິນຈຸລະພາກລະດັບຊາດ  
 

ສະພາບລວມຂອງປະເທດໃນປີ 2011 

ນະຄອນຫຼວງ:  ວຽງຈັນ 

ປະຊາກອນ:  6,385,057                        

ປະຊາກອນ (15-64 yrs): 3,343,361 

ເນື້ອທ່ີ:  236,800 ກມ2 

 

ຄວາມໜາແໜ້ນ:  27 ຄົນ/ກມ2 

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 1,136,376 

ຈໍານວນບ້ານ:  8,636                     

ຈໍານວນເມືອງ:  144 

ຈໍານວນແຂວງ:  16 + 1 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 

3.1.ຄວາມເປັນມາ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ວິທີວິທະຍາ 

ການສໍາຫຼວດໃນເທ່ືອນ້ີ ມີຈດຸປະສົງສະເໜີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຫັນເຖິງພາບລວມຂອງຂະແໜງການເງິນ
ຈຸລະພາກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ, ລວມທັງຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ອົງການຂອງລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຜູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການ
ເງິນຈຸລະພາກຕົວຈິງ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ. ພວກເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຂໍ້ມູນທ່ີເກັບກໍາໄດ້ນີ້ ຈະເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງ
ແຜນ ແລະ ການປັບປຸງແຜນງານ ແລະ ການເຂ້ົາແຊກແຊງຕ່າງໆ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ການດໍາ
ເນີນງານຂອງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງມັນ. ຖານຂ້ໍມູນນ້ີ ຍັງສາມາດເປັນປະໂຫຽດຕໍ່ນັກບັນດິດ, 
ນັກຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ນັກສຶກສາຜູ້ທ່ີມີຄວາມສົນໃຈໃນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ.  
 

ວິທີການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂອງ NERI ໄດ້ມີການວິວັດທະນາການມາຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ການສໍາຫຼວດໃນປີ 2003 ແລະ 
2004 ເປັນການສໍາຫຼວດທາງໄປສະນີ ຊຶ່ງແບບສອບຖາມໄດ້ຖືກສ່ົງໄປທາງໄປສະນີ ເຖິງບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຫ້ອງການຂອງໂຄງການຕ່າງໆຢູ່ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ສໍາລັບປີ 2005, 2006, 2009 ແລະ 
2012.  

ໃນການກະກຽມການສໍາຫຼວດຄ້ັງນ້ີ, ທີມງານສໍາຫຼວດໄດ້ດໍາເນີນການທົບທວນແບບສອບຖາມ ທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາ
ຫຼວດທ່ີຜ່ານມາ ໃຫ້ສົມບູນແບບກວ່າເກົ່າ. ຈາກນ້ັນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງແບບສອບຖາມໄປໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມປະສານງານ ທ່ີພະແນກ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງແຂວງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສືບຕ່ໍສົ່ງໄປຍັງບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສ່ົງເສີມການເງິນຈຸລະພາກຕ່າງໆ ເພື່ອມີເວລາທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກັບແບບສອບຖາມ ແລະ ກະກຽມຂ້ໍ
ມູນໄວ້ສໍາລັບການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ. ຂໍ້ມູນທ່ີໄດ້ລວບລວມໄດ້ໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນເກັບກໍາມາຈາກບັນດາ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທ່ີມີຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງໂຄງການໆເງິນຈຸລະພາກຕ້ັງຢູ່ (ອາດຈະມີກິດຈະກໍາຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ຫຼື ຫຼາຍເມື
ອງ) ແລະ ໄດ້ຖືວ່າເປັນຫົວໜ່ວຍການເງິນຈຸລະພາກດຽວ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຖືວ່າເປັນ VFP25), ຊ່ຶງອັນນ້ີອາດຈະພາໃຫ້
ມີສ່ວນແຕກຕ່າງຈາກຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບລາຍງານມາຈາກແຂວງ. 

ຈົນມາຮອດ 2009, NERI ໄດ້ສໍາຫຼວດທັງຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ. ໃນ 2012, 
NERI ໄດ້ສໍາຫຼວດພຽງແຕ່ກອງທຶນບ້ານຂອງຂະແໜງເປັນທາງການພ້ອມວິທີການສໍາຫຼວດ. ການສໍາຫຼວດແມ່ນຈັດຂ້ຶນ
ຈາກເດືອນເມສາຫາເດືອນຕຸລາ 2012. ຂໍ້ມູນ MFI ທາງການແມ່ນ ທຫລ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົງ.   

 
                                                 
25ເບິ່ ງນຍິາມຂາ້ງເທິງ ໃນຂໍທີ້ 1.2 
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ທີມງານສໍາຫຼວດ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂອງ NERI, ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນຕົວຈິງ ຈາກທັງໝົດ 16 ແຂວງ 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊ່ຶງກວມເອົາທັງໝົດ 144 ເມືອງ ແລະ  ເຂດພັດທະນານ້ໍາຍູ້, ແຂວງບ່ໍແກ້ວ. ທີມງານໄດ້
ສໍາພາດທຸກຫົວໜ່ວຍການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດ້ວຍຂ້ໍມູນເຊີງປະລິມານກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາການ
ເງິນຈຸລະພາກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນນີ້ ແມ່ນລວມເອົາທັງອົງການທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ວຍການລວບລວມເອົາຂ້ໍມູນຂອງ
ຈໍານວນຂອງຫົວໜ່ວຍການເງິນຈຸລະພາກຂອງເຂົາເຈົ້າເຂ້ົາໄວ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຽວເຊ່ັນ: ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ບັນດາໂຄງການອ່ືນໆ. ຈໍານວນທັງໝົດ
ຂອງໜ່ວຍງານທ່ີໃຫ້ຂໍ້ມູນກອງທຶນບ້ານແມ່ນ 209 ໜ່ວຍງານ ແລະ ກວມເອົາ 4,434 ກອງທຶນບ້ານ, ຊ່ຶງເປັນຈໍານວນ
ຂ້າງຄຽງທ່ີທີມງານອາດບໍ່ໄດ້ສໍາຫຼວດບາງກອງທຶນ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີ ການຕິດຕ່ໍໃນຂົງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ້ກ ແລະ ບາງກອງທຶນ
ກໍ່ມີການນັບສອງເທ່ືອຍ້ອນການລາຍງານລາຍຄ້ັງ.  
ທຫລ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 42 MFI ທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ. ເມ່ືອທຽບໃສ່ບົດລາຍງານຮອດປີ 2006, ການສໍາຫຼວດນ້ີບໍ່ບັນຈຸຂ້ໍມູນ
ກ່ຽວກັບທະນາຄານສ່ົງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ຊ່ຶງບ່ໍລາຍງານສິນເຊ່ືອຈຸລະພາກຕ່າງໆກໍານົດໂດຍ 
ທຫລ.  

3.2. ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທ່ີເປັນທາງການ  

3.2.1. ຈໍານວນ ສກຈ ແບ່ງຕາມພາກຂອງປະເທດ  

ຕາຕະລາງ 1ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນ ສກຈ ທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ ໂດຍແບ່ງຕາມພາກຂອງປະເທດ. ໃນປີ 2011, 
ມີ ສກຈ 42 ຫົວໜ່ວຍ (ເພ່ີມຈາກ 26 ຫົວໜ່ວຍ ໃນປີ 2009), ໃນນ້ັນປະກອບດ້ວຍ 9  ສກຈຮ, 15 ສກຈບ ແລະ 18 ສສງ 
(ເພ່ີມຈາກ 5 DTMFIs, 8 NDTMFI ແລະ 13 SCU, ໃນປີ 2009), ໃນນ້ັນ 25 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ພາກກາງ, 13 ຫົວໜ່ວຍຢູ່
ພາກເໜືອ ແລະ 4 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ພາກໃຕ້. ສກຈຮ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດໍາເນີນງານຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ ເຊ່ັນ:  ສະຖາບັນການ
ເງິນຈຸລະພາກນີວຕັນ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເອກພັດທະນາ (EMI) ແລະສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກສາຍໃຍ
ສໍາພັນ, ສກຈຮ ຈໍາປາລາວ, ສກຈ ແສງອາລີ, ສກຈ ມະນີ, ສກຈ ບໍ່ຄໍາຈະເລີນຊັບ, ແລະ ສກຈ ປະຕູຄໍາ. ມີພຽງ DTMFI 1 
ແຫ່ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ, ມີຊ່ືວ່າ: ສກຈຮ ຈໍາປາລາວ, ແລະ ຍັງບ່ໍມີຢູ່ທາງພາກໃຕ້. ກົງກັນຂ້າມ NDTMFI ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, NDTMFI ຜົ້ງສາລີ, ສະມາຄົມປ່ອຍກູ້ ແລະ ຮັບເງິນຝາກ ຫົງສາເງິນ, ສະມາຄົມກອງ
ທຶນພັດທະນາບ້ານບ່ໍແກວ້, ສະມາຄົມຢູ່ເມືອງຄອບ ແລະ ຊຽງຮອນ, NDTMFI ອຸດົມໄຊ, NDTMFI ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ, 
ເມືອງຫົ່ມ, ມິດໄມຕີ, ໄຊນິຍົມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ພັດທະນາຄອບຄົວ, ກຸ່ມວັງໃໝ່, ສະສົມຊັບ, ທະວີຊັບ, ໂຮມຊັບພັດທະນາ 
ແລະ ວີລະບູລີແດນຄໍາ. ໃນນ້ີມີແຕ່ທະວີຊັບທ່ີຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້. SCU (11) ສ່ວນຫຼາຍຕ້ັງຢູ່ພາກກາງ, 4 ຫົວໜ່ວຍຢູ່ພາກ 
ເໜືອ ແລະ 3 ຢູ່ພາກໃຕ້. ໃນນີ້ SCU ມີ: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ສິນເຊ່ືອກອງ ທຶນ, 
ນະຄອນຫຼວງ, ເຊໂນ, ຫຼວງພະບາງ, ທ່າແຂກ, ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ, ປາກຊ່ອງ, ຫ້ວຍຊາຍຈະເລີ່ນ, ຕຸລາຄໍາ, ມິດຕະພາບ, 
ວັນໃໝ່, ໜອງໄຮ່ໂຄກ, ໂພນຄໍາ, ນໍ້າຖ້ວມໃຕ້, ຊຽງຫງອກ, ຫ້ວຍນ້ໍາຄໍາ ແລະ ປາດຖະໜາ ແກ້ວສໍາພັນ. ພາກໃຕ້ແມ່ນມີ
ຄວາມຊັດເຈນໃນດ້ານການປົກຫຸ້ມຂອງ ສກຈ ທາງການ.  

ຕ່າງຈາກປີ 2009, ສະຖາບັນເງິນຝາກໄປສະນີບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມດ່ັງກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈໍານວນຂອງ ສກຈ ທາງການ
ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຍ້ອນລະບຽບການໃໝ່ສໍາລັບ ສກຈ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຜູ້ ໃຫ້ທຶນທ່ີປະສົບ
ຄວາມສໍາເລັດໃນການເຂ້ົາເຖິງປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ດັ່ງທ່ີໄດ້ປະມວນໄວ້ໃນເປ້ົາ
ໝາຍການພັດທະນາສະຫະສະວັດ (MDG) ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 
(NGPES). ຕັ້ງແຕ່ 2009, ຈໍານວນຂອງ ສກຈ ທາງການໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 62% (ຈາກ 26 ມາເປັນ 42), ມີການເຂ້ົາເຖິງລູກ
ຄ້າແຕ່ເພີ່ມຂ້ຶນພຽງແຕ່ 12% ຈາກ 61,043 ມາເປັນ 68,140 ສະທ້ອນໃຫ້ ເຫັນຄວາມຕ້ອງການອັນຫີບດ່ວນໃນການເຮັດ
ວຽກແບບເອກະພາບນໍາກັນແທນທ່ີຈະເປັນໃນດ້ານປະລິມານ.  
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ຕາຕະລາງ 1: ຈໍານວນ ສກຈ ແບ່ງຕາມພາກຂອງປະເທດ 

ພາກ 
ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ຈໍານວນ ລູກຄ້າ ຈໍານວນ ລູກຄ້າ ຈໍານວນ ສະມາຊິກ ຈໍານວນ 
ລູກຄ້າ/ສະມາຊິ

ກ 

ພາກເໜືອ      
1  

  
2,839  

     
8  

  
14,802  

     
4  

  
1,556  

    
13  

  
19,197  

ພາກກາງ      
8  

  
29,996  

     
6  

  
7,850  

     
11  

  
8,551  

    
25  

  
46,397  

ພາກໄຕ້      
-    

  
-  

     
1  

  
-  

     
3  

  
2,546  

    
4  

  
2,546  

ລວມ      
9  

  
32,835  

     
15  

  
22,652  

     
18  

  
12,653  

    
42  

  
68,140  

ໝາດເຫດ: ພາກເໜືອ (ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, ອຸດົມໄຊ, ບ່ໍແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ), ພາກກາງ 
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ພາກໄຕ້ (ແຂວງສາລະວັນ, 
ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື) 
 

3.2.2. ການກວມເອົາໝູ່ບ້ານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າສະມາຊິກ 

 
ຕາຕະລາງ 2 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈໍານວນບ້ານ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ທ່ີ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ໃຫ້
ບໍລິການກວມເອົາເຖິງ. ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການກວມເອົາເຖິງ 29% (2,495 ບ້ານ) ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງ
ໝົດ 8,636 ບ້ານໃນທ່ົວປະເທດ. ໃນຂະນະທ່ີ ສສງ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຈໍານວນບ້ານທີ່ຫຼາຍ
ກວ່າໝູ່ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍ ສກຈຮ, ສກຈບ ຕາມລໍາດັບ. ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ທັງໝົດຂອງ ສກຈ ແມ່ນມີປະມານ 
6ຂ.000 ສະມາຊິກ/ຄົນ. ໃນນ້ັນ ສກຈຮ ແມ່ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຊ່ຶງກວມເອົາ 48% ຂອງຈໍານວນລູກ
ຄ້າທັງໝົດຂອງ ສກຈ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍ ສກຈບ (33%) ແລະ ສສງ (19%) ຕາມດໍາລັບ. 

 
ຕາຕະລາງ 2: ການເຂົ້າເຖິງຂອງການເງິນຈຸລະພາກ 

ການເຂົ້າເຖິງ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ຈໍານວນບ້ານ                  1,158                      605                       732                       2,495 

ເປີເຊັນ 46% 24% 29%  100%

ຈໍານວນລູກຄ້າ/ສະມາຊິກ            32,835              22,652                12,653                        68,140 

ເປີເຊັນ 48% 33% 19%  100%
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3.2.3.   ການຈ້າງງານ 

ສກຈ ທາງການໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ 431 ຄົນນັບຕ້ັງແຕ່ເລີມມີບົດບາດໃນການດໍາເນີນງານ.  

ສກຈຮ ແລະ ສສງ ໄດ້ເລີ່ມມີບົດບາດໃນການຈ້າງງານຊ່ຶງມຈີໍານວນລູກຈ້າງເຕັມເວລາຢູ່ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທ່ີ
ຖືກຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 369 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 51% ແມ່ນເປັນເພດຍິງ, ແລະ ປະມານ 49% ແມ່ນເປັນລູກຈ້າງຂອງ ສກຈຮ, 
35% ແມ່ນລູກຈ້າງຂອງ ສສງ ແລະ  16% ເປັນລູກຈ້າງຂອງ ສກຈບ.ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ຕໍ່ກບັພະນັກ ງານລູກຈ້າງ
ທ່ີເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 1 ຄົນ ແມ່ນມີປະມານ 158 ຄົນ.  
 

ຕາຕະລາງ 3: ການຈ້າງງານ (ຈໍານວນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ) 

ເພດ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ຍິງ 104   54        61      219 

ຊາຍ 107   16   89   212  

ລວມ 211   70   150     431 

 

3.2.4. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນເຊ່ືອ 

 
ຈໍານວນຜູ້ກູ້ທັງໝົດຢູ່ໃນປີ 2011 ແມ່ນ 18.998 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ສກຈຮ ກວມເອົາ 47%, ສກຈບ ກວມເອົາ 37% ແລະ ສສງ 
ກວມເອົາ 16% ຂອງຈໍານວນຜູ້ກູ້ທີ່ຍັງຖືສັນຍາກູ້ຢູ່. ຈໍານວນຂອງຜູ້ຢືມຫຸຼດລົງ 26% ຈາກ 25,808 ໃນປີ 2009. ໃນ SCU 
ແມ່ນຫຼຸດລົງເຖິງ 45%, ສໍາລັບ DTMFI ແມ່ນຫຸຼດ 19% ແລະ 24% ໃນ NDTMFI. ຈໍານວນຫຼຸດລົງຍ່ິງມີຫຼາຍເມື່ອທຽບ
ຕົວເລກຂອງຜູ້ກູ້ໃນປີ 2009 ແລະ ປີ 2011, ຫຼຸດລົງເກືອບເຄ່ິງໜ່ຶງໃນໄລຍະ ສອງປີ, ຈາກ 993 ຄົນໃນ 2009 ມາເປັນ 
452 ຄົນໃນ 2011, ຖືເປັນການຫຼຸດລົງ 54%. ຈໍານວນຫຸຼດລົງແມ່ນ ຢູ່ໃນສາມປະເພດຂອງ ສກຈ: 55% ໃນ DTMFI, 
59% ໃນ NDTMFI ແລະ 60% ໃນ SCU. ການຫຼຸດລົງ ອາດເກີດຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ ສກຈ ໃໝ່ ແລະ ນ້ອຍກວ່າ, 
ບາງຄ້ັງອາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຂ້ັນຕອນການຮ່ວມຕົວກັນຂອງ ສກຈ ບາງບ່ອນ.  

ຈໍານວນເງິນກູ້ທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຊໍາລະແມ່ນ 80.7 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2011, ສອງເທ່ົາຂອງຈໍານວນ 39.4 ຕື້ກີບ ໃນ 2009. 
ສກຈຮ ກວມເອົາ 44%, ສກຈບ ກວມເອົາ 21% ແລະ ສສງ ກວມເອົາ 35%. ລະຫວ່າງ 2009-2011, ອັດຕາສະ
ເລ່ຍການບໍລິການຕ່ໍ 1 ສກຈ, ແມ່ນເພີ່ມຂ້ຶນ 27% ຈາກ 1.5 ຕື້ກີບມາເປັນ 1.9 ຕື້ກີບ. ໃນຊ່ວງນ້ີ, ອັດຕາສະເລ່ຍການ
ບໍລິການຕ່ໍໜ່ຶງ ສກຈຮ ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນສອງທົບ: ຈາກ 2.2 ຕື້ກີບມາເປັນ 3.9 ຕື້ກີບ, ສໍາລັບ ສສງ ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 1.3 ມາ
ເປັນ 1.6 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ສກຈຮ ແມ່ນຫຸຼດລົງຈາກ 1.4 ມາເປັນ 1.1 ຕື້ກີບ.  
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ຕາຕະລາງ 4: ຂ້ໍມູນສິນເຊ່ືອທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຊໍາລະ 

ຂໍ້ມູນເງິນກູ້ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມໃນປີ 2011         8,901          7,020          3,077                  18,998 

      ເປີເຊນັ  47%  37%  16%  100% 

ຈໍານວນຜູ້ກູ້ສະເລຍ່ຕໍ່ ສກຈ                       989                        468                        171                                     452 

ຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ (ກີບ)  35,324,436,365    17,168,306,325    28,194,973,970         80,687,716,660 

      ເປີເຊນັ 44%  21%  35%  100% 

ຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລ່ຍຕໍ່ ສກຈ 
(ກບີ) 

    3,924,937,374     1,144,553,755     1,566,387,443            6,635,878,572 

ຂະໜາດເງິນກູ້ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຜູ້ກູ້ໜຶ່ງຄົນ (ກບີ)*             3,968,592             2,466,534             7,786,720                       4,031,964 

*ຂະໜາດເງິນກູ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຜູ້ກູ້ຢືມໜ່ຶງຄົນ ເທົາກັບຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດ ຈາກຕາຕະລາງ 8 ຫານໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ 

 
ເມື່ອເບ່ິງເນື້ອໃນຈະເຫັນຈໍານວນຜູ້ກູ້ຂອງ ສກຈ ທາງການຕາມພາກພ້ືນແມ່ນພົບວ່າ: ຈໍານວນຜູ້ກູ້ທັງໝົດມີ 18,998 ຄົນ, 
ຊ່ຶງ 62% ຢູ່ພາກກາງ, 32% ຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ 5% ຢູ່ພາກໃຕ້. ເມ່ືອການເຮັດວຽກຂອງ ສກຈ ອາດບ່ໍມີຄວາມຄືບໜ້າຢູ່
ພາກໃຕ້, ແຕ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຊ່ວງ 2009-2011, ຈາກຜູ້ກູ້ 86 ຄົນທ່ີຢືມກັບ ສສງ ບ່ອນດຽວ ເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 1,028 ຄົນ (
ເພີ່ມ 12 ທົບ) ໄດ້ຮັບບໍລິການຈາກ 3 ສສງ  ແລະ 1  ສກຈບ. 
 
ຕາຕະລາງ 5: ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມແບ່ງຕາມພາກ 

ພາກ ສກຈຮ % ສກຈບ % ສສງ % ລວມ % 

ພາກເໜືອ          578   6%  5,106  73% 417  14% 6,101   32%

ພາກກາງ       8,323   94%       1,914  27%     1,632  53%     11,869   62%

ພາກໃຕ້           1,028  33%      1,028   5%

ລວມ       8,901   100%    7,020  100%    3,077  100%     18,998   100%

 
67% ຂອງເງິນກູ້ທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຊໍາລະ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ (ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ສສງ ແລະ ສກຈຮ ເປັນຜູ້ສະໜອງ
ໃຫ້), ໃນຂະນະທ່ີປະມານ 28% ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ (ສກຈບ ແລະ ສສງ  ເປັນຜູ້ສະໜອງຫຼາຍກວ່າໝູ່) ແລະ 5% ຢູ່
ພາກໃຕ້ທ່ີໄດ້ຈາກ ສສງ ພຽງບ່ອນດຽວຈາກການລາຍງານ.  
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ຕາຕະລາງ 6: ຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະແບ່ງຕາມພາກ 

ຫົວໜ່ວບ: ກີບ 

ພາກ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ພາກເໜືອ  
       2,189,023,050  

(2,189,023,050) 
   13,368,381,125 

(1,671,047,641)

      7,151,989,410  
(1,787,997,353) 

     22,709,393,585 
(1,746,876,430)

ພາກກາງ 
      33,135,413,315 

(4,141,926,664) 
     3,946,688,150 
      (657,781,358)

     17,295,848,208 
(1,572,349,837) 

      54,377,949,673
(2,175,117,987)

ພາກໃຕ້ 
 

    3,747,136,352 
        (1,249,045,451) 

          3,747,136,352
          (936,784,088) 

ລວມ         35,324,436,365  
(3,924,937,374) 

        17,315,069,275
(1,154,337,952) 

        28,194,973,970 
(1,566,387,443)  

        80,834,479,610
(1,924,630,467) 

ໝາຍເຫດ: ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລ່ຍ ຕ່ໍ ສກຈ ແມ່ນສະແດງໄວ້ໃນວົງເລັບ. 
 

ຕາມມາດຕະຖານສາກົນແລ້ວ ເຫັນວ່າອັດຕາອອກເບັ້ຍໃນລາວແມ່ນສູງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຂົາເຈົ້າເກັບດອກເບ້ັຍ

ເປັນແຕ່ລະເດືອນ, ແຕ່ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບັ້ຍເປັນລາຍປີຕາມຕາຕະລາງທີ 7 ແມ່ນຍາກຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກຍັງບ່ໍທັນຈະ

ແຈ້ງວ່າອັດຕາເຫ່ົຼານັ້ນແມ່ນອັດຕາແບບຄົງທ່ີ (ສະເໝີ)26, ສກຈຮ ທັງໝົດ, ສກຈບ ບາງແຫ່ງ ແລະ ສສງ ໄດ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາ

ຄົງທ່ີ. ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັນ, ຍັງມີບັນຫາດ້ານຂໍ້ມູນ, ມີ 13 ຄໍາຕອບຈາກ 9 ສກຈງ, 7 ຄໍາຕອບ ຈາກ 15 ສກຈບ ແລະ 11 ຄໍາ

ຕອບຈາກ 18 ສສງ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທ່ີບໍ່ຄົບຖ້ວນ, 20 ຈາກ 31 ຄໍາຖາມທັງໝົດພົບວ່າ: ອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງກ່ວາ 3.5% 

ຕໍ່ເດືອນ, ມີ 9 ຄໍາຕອບວ່າ ອັດຕາດອກເບັ້ຍປະມານ 3% ແລະ 2 ຄໍາຕອບວ່າມີປະມານ 2.5% ຕໍ່ເດືອນ. ຍັງບ່ໍມີຂໍ້ມູນກ່ຽວ

ກັບຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມ. ໃນກໍລະນີຂອງ ສສງ ມີອັດຕາ ດອກເບ້ັຍປະມານ 3-4%ຕໍ່ເດືອນ, ຊ່ຶງຜູ້ຝາກເງິນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່

ໃນເວລາຄິດໄລ່ເງິນປັນຜົນທຽບໃສ່ຜົນກໍາໄລໃນ ທ້າຍປີ, ຍ້ອນລາຍຮັບຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງຈາກ ສສງ ຈະພາໃຫ້ຜູ້

ຝາກມກີໍາໄລ່. 

 
ຕາຕະລາງ 7: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕ່ໍເດືອນ 

ຫົວໜ່ວຍ: ຈໍານວນ ສກຈ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຕໍ່ເດືອນ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

0 – 0.50 % 0   0  

1% = 0.51– 1.50 % 0   0  

2% = 1.51 – 2.50 % 3   3   6 

3% = 2.50 – 3.50 % 3  4   5   12 

4% = 3.51 – 4.50 % 3  8   10   21 

5% = ≥4.51 3  0   0   3 

ໝາຍເຫດ: ສກຈຮ ທັງໝົດ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ ບາງສ່ວນເກັບດອກເບ້ຍໃນອັດຕາສະເໝີໂຕ. 
                                                 
26ອດັຕາດອກເບັຍ້ແບບຄງົທ່ີ (ສະເໝີ) 2% ຕ່ໍເດອືນສາໍລບັເງນິກູອ້າຍໜ່ຶຸງປີ ໂດຍຈາ່ຍປກົກະຕເິປັນລາຍເດອືນ ຊຶ່ ງເທ່ົາກບັ 24% ຕ່ໍປີ, ບວກກບັ
ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນຂອງເງນິຝາກແບບເປັນພນັທະ (ຖາ້ມ)ີ. ອດັຕາດອກເບັຍ້ຂອງພ່ໍຄາ້ເງນິກູໃ້ນລາວ ແມນ່  15% ຫາ 20% ຕ່ໍ
ເດອືນ ຫືຼ ສງູກວາ່ນ ັນ້. 
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3.2.5. ການນໍາໃນເງິນກູ້ 

26% ຂອງຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດທັງຖືກລາຍງານວ່ານໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ, 41% ແມ່ນໃຊ້ເຂ້ົາກິດຈະກໍາການຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການ, 4% ແມ່ນກິດຈະກໍາຫັດຖະກໍາ, 11% ແມ່ນກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ 19% ແມ່ນກິດຈະກໍາອື່ນໆທ່ີລະບຸບໍ່
ໄດ້. ກິດຈະກໍາອ່ືນໆແມ່ນຈາກຫ້ອງການໄປສະນີລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານຈຸດປະສົງເງິນກູ້ຂອງ ຕົນ. (ຕົວເລກສໍາລັບປີ 2009, 
21%, 30%, 9%, 2% ແລະ 38% ສໍາລັບກິດຈະກໍາອື່ນໆຂອງໄປສະນີ). ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ 8 ກວມເອົາ 95% ຂອງ
ເງິນກູ້ໃນຕາຕະລາງ 6. ສກຈຮ ປ່ອຍເງິນກູ້ເພ່ືອການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ສກຈບ ປ່ອຍໃຫ້ກະສິກໍາ, ການຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການ, ແລະ ສສງ ປ່ອຍກູ້ເທົ່າກັນໃຫ້ພາກກະສິກໍາ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. ສສງ ປ່ອຍ 22% ແລະ ສກຈຮ ປ່ອຍ 
18% ຂອງການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກໍລະນີສຸກເສີນ, ແຕ່ ສກຈບ ບໍ່ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກໍລະນີສຸກເສີນ.  

 
ຕາຕະລາງ 8: ເປ້ົາໝາຍເງນິກູ້ທີ່ປ່ອຍໃນ ປີ 2011 ທງັໝົດ 

 ຫົວໜ່ວຍ: (ກີບ) 

ເປົ້າໝາຍເງິນກູ້  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກະສິກໍາ ແລະ ລ້ຽງສັດ      4,438,044,813     8,180,647,839  7,165,696,510   19,784,389,163 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ     18,666,299,606     5,290,790,721  7,244,228,518   31,201,318,844 

ຫັດຖະກໍາ       152,993,126       600,753,491  2,242,479,498     2,996,226,114 

ສຸກເສີນ 3,072,152,500  5,288,307,250     8,360,459,750 

ເປ້ົາໝາຍອ່ືນໆ  12,067,098,820  170,724,724  2,019,026,933   14,256,850,477 

ລວມຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ    35,324,436,365    17,315,069,275  23,959,738,709   76,599,244,349 

 
 

3.2.6. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເງິນຝາກ 

ທັງໝົດ 42 ຫົວໜ່ວຍການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນມີການສະໜອງການບໍລິການດ້ວຍຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ ກວມເອົາ 
ສກຈບ. ໃນນ້ີ ມີບັນຊີເງິນຝາກ 49,142 ບັນຊີ (ຫຼຸດລົງ ຈາກ 54,719 ບັນຊີ ໃນ 2009) ທ່ີມີຈໍານວນເງິນຝາກ ທັງໝົດ 
63.5 ຕື້ກີບ (ໂຕເລກດຽວກັນກັບ 2009), ສະເລ່ຍແລ້ວ 1.5 ຕື້ກີບຕ່ໍ 1 ສກຈ (ຫຼຸດຈາກ 2.4 ຕື້ກີບໃນ 2009) ແລະ 1.3 ຕື້
ກີບຕ່ໍບັນຊີ. 49% ຂອງຈໍານວນ ສກຈຮ ທ່ີດຶ່ງດູດຜູ້ຝາກໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ມີ 55% ຂອງຈໍານວນເງິນຝາກທັງໝົດ. 
ສກຈບ ມີ 32% ຂອງຜູ້ຝາກ ແລະ 20% ຂອງຈໍານວນເງິນຝາກ.  ສສງ ກວມເອົາ 19% ຂອງຜູ້ຝາກ ແລະ 24% ຂອງ
ຈໍານວນເງິນຝາກ. ຕາມການສະເລ່ຍ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ ຈ່າຍປະມານ 1% ຂອງດອກເບ້ັຍຕ່ໍເດືອນໃຫ້ເງິນຝາກ.  
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ຕາຕະລາງ 9: ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເງິນຝາກ 

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເງິນຝາກ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ຈ/ນ ຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຜຼິດຕະພັນເງິນຝາກ            9           15            18                   42 

ຈໍານວນຜູ້ຝາກ 23,934        15,632         9,576  49,142 

ເປີເຊນັ  49% 32% 19%  100%

ຈ/ນ ຜູ້ຝາກສະເລ່ຍຕໍ່ສກຈ         2,659         1,042           532                 1,170 

ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ (ກບີ) 35,136,824,527  12,892,574,100  15,476,057,477     63,505,456,104 

ເປີເຊນັ 55%  20%  24%  100% 

ຈ/ນ ເງິນຝາກສະເລ່ຍ ຕໍ່ ສກຈ (ກບີ) 3,904,091,614    859,504,940     859,780,971         1,512,034,669 

ຈ/ນ ເງິນຝາກສະເລ່ຍ ຕໍ່ ຄົນ (ກີບ)      1,468,072         824,755       1,616,130             1,292,285 

ອດັຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ (%) 1% 0% 1%  1%

 
ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນທັງໝົດ ຢູ່ໃນຂະແໜງການ
ເງິນຈຸລະພາກທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ໃນຂະນະທ່ີ 27% ແມ່ນສໍາລັບພາກເໜືອ ແລະ 3% ຢູ່ພາກໃຕ້. ກຸ່ມຜູ້ຝາກຢູ່ພາກ
ກາງແມ່ນຮັບບໍລິການຈາກ ສກຈຮ, ຢູ່ພາກເໜືອແມ່ນ ສກຈບ ແລະ ພາກໃຕ້ແມ່ນ ສສງ ຢ່າງດຽວ.     

 
ຕາຕະລາງ 10: ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນແບ່ງຕາມພາກຂອງປະເທດ 

ພາກ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ພາກເໜືອ                          2,261 
                      (2,261)

                     9,696 
                  (1,212)

                     1,139  
                      (285)

                   13,096 
                    (1,007)

ພາກກາງ                       21,673                       5,936                       6,919  
  

34,528 

                       (2,709)                       (989)                       (629)                     (1,381)

ພາກໃຕ້                      1,518                         1,518 

                       (506)                        (380)

ລວມ                       23,934                     15,632                       9,576                       49,142 

                       (2,659)                   (1,042)                       (532)                     (1,170)

ໝາຍເຫດ: ຈໍານວນຜູ້ຝາກສະເລ່ຍຕໍ ່ສກຈ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນວົງເລັບ. 

 
ພາກກາງກວມເອົາ 67% ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດມາຈາກ ສກຈ ທາງການ, ພາກເໜືອມີ 28% ແລະ ພາກໃຕ້ມີ 5%, ນີ້ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງຈາກ 2009 ເມື່ອມີ 95% ຂອງເງິນຝາກແມ່ນມາຈາກພາກກາງ. ສໍາລັບກໍລະນີຂອງຜູ້ຝາກ (ຕາຕະລາງ 10), 
ຈໍານວນເງິນຝາກຢູ່ພາກກາງແມ່ນຮັກສາໂດຍ ສກຈຮ, ຢູ່ພາກເໜືອແມ່ນ ສກຈບ ແລະ ຢູ່ພາກ ໃຕ້ແມ່ນ ສສງ ຢ່າງດຽວ. 
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ຕາຕະລາງ 11: ຈໍານວນເງິນຝາກແບ່ງຕາມພາກຂອງປະເທດ 

ໝາຍເຫດ: ຈາໍນວນເງນິຝາກສະເລຍ່ ຕ່ໍ ສກຈ ໄດສ້ະແດງໄວໃ້ນວງົເລັບ. 

3.2.7. ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 

ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຄົງຢູ່ຂອງ ສກຈ, ບັນດາຜູ້ສະໜອງການເງິນຈຸລະພາກ ຄວນຈະຕ້ອງມີແຜນການຄຸ້ມຄອງທ່ີດີ 
ເພື່ອຢ່າງໜ້ອຍກ່ໍໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຈຸດກຸ້ມທຶນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຜົນກໍາໄລ. ໃນປີ 2011, ຈໍານວນກໍາໄລສຸດທິຫຼັງ ຫັກອາກອນ
ລວມທັງລາຍຮັບພິເສດແມ່ນ 3.24 ຕື້ກີບ. 41% ແມ່ນທ້ອນໂຮມໂດຍ ສກຈຮ, 46% ແມ່ນໂດຍ ສກຈບ ແລະ ສສງ ແມ່ນ 
13%. ຖ້າລາຍຮັບພິເສດ (ບໍ່ລວມເງິນໃຫ້ລ້າ), ຈໍານວນກໍາໄລສຸດທິ ແມ່ນປະມານ 1.84 ຕື້ກີບ. 1.15 ຕື້ກີບ 
ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ສກຈຮ, 1.05 ຕື້ກີບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ສກຈບ ແລະ 0.36 ຕື້ກີບ ແມ່ນມາຈາກການຂາດທຶນຂອງ ສສງ. 
ອັດຕາ (ລາຍຮັບທ່ີບໍ່ລວມເງິນໃຫ້ລ້າ/ລາຍຈ່າຍ) ກຸ້ມຕົນເອງຈາກການ ດໍາເນີນງານ (operational seft-sufficient - 
OSS27) ຂອງ ສກຈ ແມ່ນສູງເຖິງ 109%.  ອັດຕາ OSS ຂອງ ສກຈຮ ແມ່ນ 110%, ສກຈບ ແມ່ນ 125% ແລະ ສສງ 
ແມ່ນ 94%.  ອາດເປັນຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສກຈ ພາຍໃນແຕລ່ະໝວດ ທ່ີບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີ ໃນຈຸດນ້ີ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27ເຊິ່ ງລວມເອົາ ເງນິແຮ/ການກນັສາໍຮອງໜ້ີສນູ 

ພາກ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ພາກເໜືອ     795,366,500 
(795,366,500)  

11,095,366,900
(1,386,920,863) 

  5,692,383,569 
(1,423,095,892)

17,583,116,969
    (1,352,547,459) 

ພາກກາງ 
 

34,341,458,027 
(4,292,682,253)   

1,797,207,200   
(299,534,533)   

6,698,954,908
(608,995,901)   

42,837,620,135 
    (1,713,504,805)   

ພາກໃຕ້ 
    

                              
  

   3,084,719,000   
(1,028,239,667) 

 3,084,719,000   
(771,179,750)

ລວມ 
        
35,136,824,527 
(3,904,091,614)  

    12,892,574,100
(859,504,940) 

 15,476,057,477 
(859,780,971)

    63,505,456,104 
(1,512,034,669)
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ຕາຕະລາງ 12.1: ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 2011 
 

ຫົວໜ່ວບ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ 12,413,716,002  4,884,441,717   4,048,480,913   21,346,638,632 
ລາຍຮັບອື່ນໆ (ຄ່າທໍານຽມ, 
ຄ່າບໍລິການອ່ືນໆ) 

  
1,013,107,877 

  
444,359,548 

   
543,141,410  

  
2,000,608,835 

ລາຍຮັບທັງໝົດ 13,426,823,879  5,328,801,265   4,591,622,323   23,347,247,467 
ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນນີງານ 10,285,245,388  3,925,792,080   3,817,127,649   18,028,165,117 
ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ (ຄ່າຊ່ຽວຊານ ແລະ 
ການສຶກສາອ່ືນໆ) 

  
92,500,350     

  
92,500,350 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທັງໝົດ 10,377,745,738  3,925,792,080   3,817,127,649   18,120,665,467 
ລາຍຮັບ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານສຸດທິ  3,049,078,141  1,403,009,185     774,494,674    5,226,582,000 
ສໍາຮອງໜີ້ເສຍ/ແຮສໍາຮອງອ່ືນ (1,824,843,650)  (353,985,825)  (1,093,655,186)  (3,272,484,661) 
ລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ (ເງິນບລໍິຈາກອືນ່ໆ)    177,544,288   446,123,016     774,639,910    1,398,307,214 
ອາກອນ     72,226,000      2,700,000      38,629,450      113,555,450 
ກໍາໄລສຸດທປິະຈໍາງວດ 
(ລວມເອົາທັງລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ ) 

  
1,329,552,780 

  
1,492,446,376 

   
416,849,948  

  
3,238,849,104 

ກໍາໄລສຸດທປິະຈໍາງວດ 

(ບໍລ່ວມເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ 

ບລໍິຈາກ) 
  

1,152,008,492 
  

1,046,323,360 
   

(357,789,962) 
  

1,840,541,890 

 

 
ຕາຕະລາງ 12.2 ສະແດງເຖິງຂ້ໍມູນໃນຕາຕະລາງ 12.1 ສໍາລັບຄ່າສະເລ່ຍຕ່ໍ ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ, ແລະ ຂະແໜງ

ການ ສກຈ ທັງໝົດ. 

 

ຕາຕະລາງ 12.2: ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ ສກຈ ໃນປີ 2011 
 

ຫົວໜ່ວບ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ 1,379,301,778   325,629,448  224,915,606   1,929,846,832 

ລາຍຮັບອື່ນໆ (ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການອ່ືນໆ)   112,567,542    29,623,970   30,174,523     172,366,035 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນນີງານ  1,142,805,043   261,719,472     212,062,647      1,616,587,162 

 ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ(ຄ່າຊ່ຽວຊານ ແລະ 
ການສຶກສາອື່ນໆ) 10,277,817 

 
10,277,817 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນນີງານທັງໝົດ    1,153,082,860      261,719,472    212,062,647    1,616,587,162 

ລາຍຮັບ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານສຸດທິ      338,786,460       93,533,946     43,027,482      485,625,704 

ສໍາຮອງໜີ້ເສຍ/ແຮສໍາຮອງອື່ນ    (202,760,406)      (23,599,055)    (60,758,621)    (287,118,082) 

ລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ (ເງິນບລໍິຈາກອືນ່ໆ)   19,727,143       29,741,534     43,035,551       92,504,228 

ອາກອນ 8,025,111  180,000   2,146,081   10,351,192 

ກໍາໄລສຸດທປິະຈໍາງວດ 
(ລວມເອົາທັງລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ ) 

            147,728,087            99,496,425        23,158,330         270,382,842 

ກໍາໄລສຸດທປິະຈໍາງວດ 

(ບໍລ່ວມເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ບໍລິຈາກ)             12,445,388       69,754,890 
   

(19,877,220)          43,822,238 
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3.2.8. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ 
ໃນ 2011, ຊັບສິນທັງໝົດຂອງຂະແໜງ ສກຈ ທາງການມີ 133.4 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂ້ຶນໃນນາມ 15.6% ຕະຫຼອດປີ 2009, 

ເກືອບສູງກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້28, ສກຈຮ ກວມເອົາ 45%, ສກຈບ 23% ແລະ ສສງ 32%. ມີການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງຂອງ

ໃບສະຫຸຼບຊັບສົມບັດປີ 2009 (ປະກອບມີ 26 ສກຈ) ແລະ 2011 (42 ສກຈ): 61% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດແມ່ນເງິນກູ້ຄ້າງ

ຊໍາລະລວມ (ເພີ່ມຈາກ 34% ໃນ 2009) ແລະ 28% ເປັນເງິນສົດ (ຫຸຼດລົງ ຈາກ 56% ໃນ 2009), ສກຈຮ ມີ 33% ແລະ 

ສກຈບ ມີ 31% ຂອງຈໍານວນຊັບສິນທັງໝົດເປັນເງິນສົດ, ສສງ ມີ 18%. ເວົ້າໂດຍລວມ, ສກຈຮ ໄດ້ຈາກການຝາກ, 

ສກຈບ ໄດ້ຈາກການບໍລິຈາກ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ແລະ ສສງ ໄດ້ຈາກການກູ້ຢືມ. ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ 48% ຂອງຂະ

ແໜງການ ສກຈ: 59% ຂອງ ສກຈຮ, 42% ຂອງ ສກຈບ ແລະ 36% ຂອງ ສສງ. ການບໍລິຈາກ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ

ກວມເອົາ 9% ຂອງທຶນໃນຂະແໜງການ. ຮຸ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ, 2% ຂອງ ສກຈຮ, 23% ຂອງ ສກຈບ ແລະ 8% 

ຂອງ ສສງ. ຈໍານວນໜີ້ສິນທັງໝົດແມ່ນ 36% ຂອງຂະແໜງການ, 28% ໃນ ສກຈຮ, 39% ໃນ ສກຈບ ແລະ 45% ໃນ 

ສສງ. ອັດຕາສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບຕ່ໍຊັບສິນລວມ (ROA)29 ໃນ 2011 ແມ່ນ 1.4% ສໍາລັບ ສກຈ, 1.9% ສໍາລັບ ສກຈຮ, 3.4% 

ສກຈບ ແລະ -0.8% ສໍາລັບ ສສງ, ຊ່ຶງແຕກຕ່າງຈາກ 2009 (ຂະແໜງການມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ): 1.2%, 2.1%, -

0.5% ແລະ -0.4% ສໍາລັບ ສສງ. 

 
ຕາຕະລາງ 13.1: ໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດ  

ຫົວໜ່ວບ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ເງິນສົດ 19,465,537,173  9,687,426,286   7,782,038,831    36,935,002,290 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ 35,324,436,365  17,168,306,325  28,194,973,970    80,687,716,660 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ  4,897,585,455  4,083,820,614   6,746,879,184    15,728,285,253 

ຊັບສິນທັງໝົດ 59,687,558,993  30,939,553,225  42,723,891,985   133,351,004,203 

  

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ 35,136,824,527  12,892,574,100  15,340,962,393    63,370,361,020 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ  6,757,610,000  3,717,336,544  2,197,211,706    12,672,158,250 

ອ່ືນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ)  1,026,723,266 2,186,052,017  5,822,510,542      9,035,285,825 

ໜ້ີສິນທັງໝົດ 42,921,157,793  18,795,962,661  23,360,684,641    85,077,805,095 

ຮຸ້ນ 13,892,717,158  2,911,710,520  13,432,405,358    30,236,833,036 

ຄັງສໍາຮອງ  318,681,486     85,000,000    607,362,395      1,011,043,881 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ  1,475,133,549  7,209,911,110   3,540,536,201    12,225,580,860 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອ່ືນໆ*  (249,683,773)  444,522,558   1,366,053,442      1,560,892,227 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ  

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ  1,329,552,780  1,492,446,376    416,849,948      3,238,849,104 

ທຶນທັງໝົດ 16,766,401,200  12,143,590,564  19,363,207,344    48,273,199,108 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 59,687,558,993  30,939,553,225  42,723,891,985   133,351,004,203 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງິນປັນຜົນທີ່ແຈ້ງໄວ້ 

                                                 
28 ອດັຕາເງນິເຟ້ີແມນ່ 5.98% ໃນ 2010 ແລະ 7.58% ໃນ 2011.  
29 ROA ແມນ່ຄດິໄລຈ່າກກາໍໄລສດຸທິຫຼງັຫກັການປ່ອຍກູ ້ແລະ ອາກອນ (ບ່ໍລວມລາຍຮບັພິເສດເຊ່ັນ: ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ການບໍລິຈາກ) ທ່ີແບງ່ໂດຍ ຊບັສນິ
ທງັໝດົໃນຕອນທາ້ຍຂອງປີ.  
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ຕາຕະລາງ 13.2: ສະແດງເຖິງຂ້ໍມູນໃນຕາຕະລາງ 13.1 ສໍາລັບຄ່າສະເລ່ຍຕ່ໍ ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ, ແລະ ຂະແໜງ
ການ ສກຈ ທັງໝົດ. ຄ່າສະເລ່ຍຊັບສິນທັງໝົດຂອງຂະແໜງການຕ່ໍ 1 ສກຈ ແມ່ນ 3.18 ຕື້ກີບ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງ 3 ປະເພດຂອງ ສກຈ ຕໍ່ກັບຄ່າສະເລ່ຍ ຊັບສິນທັງໝົດເຊ່ັນ: 6.63 ຕື້ກີບຂອງ ສກຈຮ, 0.81 ຕື້ກີບຂອງ ສກຈບ 
ແລະ 2.63 ຕື້ກີບສໍາລັບ ສສງ. 

 
ຕາຕະລາງ 13.2: ໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດສະເລ່ຍ ຕໍ່ ແຕ່ລະປະເພດຂອງ ສກຈ  

ຫົວໜ່ວບ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ເງິນສົດ 2,162,837,464   645,828,419    432,335,491   3,241,001,373 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ 3,924,937,374  1,144,553,755  1,566,387,443    6,635,878,572 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ  544,176,162   272,254,708    374,826,621    1,191,257,491 

ຊັບສິນທັງໝົດ 6,631,950,999  2,062,636,882   2,373,549,555   11,068,137,436 

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ 3,904,091,614       443,745  1,022,730,826    4,927,266,186 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ 
  

750,845,556 
  

127,946 
   

146,480,780  
  

897,454,282 

ອ່ືນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ)  114,080,363        75,241    388,167,369     502,322,973 

ໜ້ີສິນທັງໝົດ 4,769,017,533       646,932  1,557,378,976    6,327,043,441 

ຮຸ້ນ 1,543,635,240   194,114,035    746,244,742    2,483,994,017 

ຄັງສໍາຮອງ   35,409,054      5,666,667    33,742,355       74,818,076 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ  163,903,728   480,660,741   196,696,456     841,260,924 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອ່ືນໆ* (27,742,641)   29,634,837     75,891,858       77,784,054 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ  

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ  147,728,087     99,496,425     23,158,330     270,382,842 

ທຶນທັງໝົດ 1,862,933,467   809,572,704  1,075,733,741    3,748,239,912 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 6,631,950,999  810,219,636  2,633,112,717   10,075,283,353 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງິນປັນຜົນທີ່ແຈ້ງໄວ້ 

 
3.3.ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບ່ໍຖືກຄຸ້ມຄອງ: ກອງທຶນບ້ານ 

3.3.1. ການເຂ້ົາເຖິງຂອງກອງທຶນບ້ານແບ່ງຕາມແຕ່ລະພາກ ແລະ ປະເພດຂອງກອງທຶນ (ຮັບ ແລະ ບ່ໍຮັບເງິນ
ຝາກ) 
 
ສະຖິຕິການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບປີ 2011 ໄດ້ລາຍງານວ່າມີ  4,434  ກອງທຶນບ້ານ,ຊ່ຶງໃນນ້ັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 
ປະມານ 430,623 ຄົນ ຫຼື ສະເລ່ັຍແມ່ນປະມານ 97 ຄົນຕ່ໍກອງທຶນບ້ານ. ຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກ 
192 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສ່ົງເສີມກອງທຶນບ້ານ (VFPs). ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານດ່ັງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ລາຍງານຂ້ໍມູນຂອງກອງທຶນບ້ານຫຼາຍໆໜ່ວຍລວມເຂ້ົາກັນ ແລະ ມີພຽງຈໍານວນໜ່ຶງເທ່ົານັ້ນ ທ່ີລາຍງານ 1  ກອງ
ທຶນສໍາລັບ 1 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນກອງທຶນບ້ານດ່ັງກ່າວ.ຕົວເລກສະມາຊິກຂອງກອງທຶນບ້ານແມ່ນເທ່ົາກັບ 6 ເທື່ອ ຂອງ
ຈໍານວນຕົວເລກສະມາຊິກຂອງ ສກຈ (68,140 ຄົນ). ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກອງທຶນບ້ານ (38%) ແມ່ນມີໜ່ວຍບໍລິການຢູ່
ພາກກາງ, 39% ຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ 23% ຢູ່ພາກໃຕ້. ສໍາມະຊິກກອງທຶນບ້ານ 34% ຢູ່ພາກເໜືອ ຊ່ຶງມີຂະໜາດສະເລ່ຍ 
85 ຄົນ, 46% ຢູ່ພາກກາງ ສະເລ່ຍ 118 ຄົນ ແລະ 20% ຢູ່ພາກໃຕ້ສະເລ່ຍ 84 ຄົນ.  
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ກອງທຶນບ້ານມີສອງປະເພດຄື: ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກມີ 3,560 ກອງທຶນ (80%) ທ່ີໃຫ້ການບໍລິການທັງການຝາກ
ເງິນ ແລະ ໃຫ້ສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກມີ 874 ກອງທຶນ (20%) ເຊ່ິງໃຫ້ການບໍລິການ
ພຽງແຕ່ສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງດຽວ. ກອງທຶນບ້ານສອງປະເພດດັ່ງກ່າວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຫຼາຍເມື່ອປຽບທຽບທາງ
ດ້ານຂະໜາດຂອງສະມາຊິກ: ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກມີສະມາຊິກສະເລ່ັຍແມ່ນ 110 ຄົນຕ່ໍໜ່ຶງກອງທຶນ, ສ່ວນກອງ
ທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກແມ່ນ 46 ຄົນເທ່ົານັ້ນ. ຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດແມ່ນ 390,431 ຄົນ ແລະ 40,192 ຄົນ ຫຼື 
ປະມານ 91% ແລະ 9% ຕາມລໍາດັບ. ຈໍານວນລູກຄ້າຂອງກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ (91% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງ
ໝົດ) ແມ່ນສູງກວ່າກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (9%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດ) ຢ່າງຊີ້ນເຊີງ. ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບ
ເງິນຝາກແມ່ນມີສະມາຊິກຫຼາຍທ່ີສຸດຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ (46%), ພາກໃຕ້ມີສະມາຊິກ 19% ແລະ ພາກເໜືອມີສະມາຊິກ 
35%.  

 

ຕາຕະລາງ 14: ການເຂ້ົາເຖິງຂອງກອງທຶນບ້ານແບ່ງຕາມແຕ່ລະພາກ ແລະ ປະເພດຂອງກອງທຶນບ້ານ 

 
ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ ລວມ 

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນສ່ົງເສີມກອງທຶນບ້ານ 80  98  31  209 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ:             

ຈ/ນ ກອງທຶນບ້ານ1 
1,470 1,258 832  3,560

ຈ/ນ ສະມາຊິກ 137,227  179,693 73,511  390,431 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ:         

ຈ/ນ ກອງທຶນບ້ານ 
234 428 212  874

ຈ/ນ ສະມາຊິກ     6,790  19,368  14,034  40,192 

ລວມ:         

ຈ/ນ ກອງທຶນບ້ານ 1,704 1,686 1,044  4,4342 

ເປີເຊັນ 39% 38% 23%  100%

ຈ/ນ ສະມາຊິກ 144,017 199,061 87,545  430,623

ເປີເຊັນ 34% 46% 20%  100%
1 ກອງທຶນບ້ານເປັນກອງທຶນທີ່ໃຫ້ບໍລິການເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ  
2ຈໍານວນບ້ານທີກ່ວມເອົາ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ ອາດສາມາດເກີດການນັບຊ້ໍາຊ້ອນໄດ ້ເນ່ືອງຈາກຄວາມບ່ໍສົມບູນ

ຂອງຮູບແບບຂອງການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ. 
 

   

3.3.2. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເງິນກູ້ 

ກອງທຶນບ້ານມີຜູ້ກູ້ທັງໝົດ 221,897 ຄົນ ເຊິ່ງເທ່ົາກັບ 52% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດ. ຢູ່ພາກກາງແມ່ນມີ
ຈໍານວນສະມາຊິກຜູ້ກູ້ຢືມຫຼາຍທ່ີສຸດ (109,330), ພາກກາງ (67,955) ແລະ ພາກໃຕ້ (44,612). ຈໍານວນສະມາຊິກຜູ້ກູ້
ຢືມສະເລ່ັຍຕ່ໍໜ່ຶງກອງທຶນແມ່ນປະມານ 50 ຄົນ, ພາກກາງ 65 ຄົນ, ພາກເໜືອ 40 ຄົນ ແລະ ພາກໃຕ້ແມ່ນ 43 ຄົນ. 
ລວມຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະແມ່ນປະມານ 295 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ 66 ລ້ານກີບຕ່ໍ 1 ກອງທຶນບ້ານ. ສະເລ່ັຍເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະຕ່ໍ
ໜຶ່ງກອງທຶນແມ່ນປະມານ 98 ລ້ານກີບສໍາລັບພາກກາງ, 42 ລ້ານກີບສໍາລັບພາກເໜືອ ແລະ 55 ລ້ານກີບສໍາລັບພາກໃຕ້. 
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ຕາຕະລາງ 15: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເງິນກູ້ ແບ່ງຕາມແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດ 

ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ: 
ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມ 61,406  91,704  30,648      183,758 

ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມສະເລ່ຍ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 42  73  37  52 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງ  62,582,854,000  148,288,367,000  44,388,417,000  255,259,638,000 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 42,573,000  117,876,000  53,351,000  71,702,000 

ຂະໜາດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລ່ຍ  1,019,000  1,617,000  1,448,000  1,389,000 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ: 
ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມ 6,549  17,626  13,964        38,139 

ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມສະເລ່ຍ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 28  41  66  44 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງ  8,566,692,000  17,224,360,000  13,499,333,000  39,290,385,000 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 36,610,000  40,244,000  63,676,000  44,955,000 

ຂະໜາດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລ່ຍ  1,308,000  977,000  9667,000  1,030,000 

ລວມ: 
ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມ 67,955  109,330  44,612  221,897 

ຈ/ນ ຜູ້ກູ້ຢືມສະເລ່ຍ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 40  65  43  50 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງ  71,149,546,000  165,512,727,000  57,887,750,000   294,550,023,000 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ 41,754,000  98,169,000  55,448,000  66,430,000 

ຂະໜາດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລ່ຍ  1,047,000  1,514,000  1,298,000  1,327,000 

 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ແມ່ນສາມາດລາຍງານໄດ້ພຽງແຕ່ໃນລະດັບຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນສ່ົງເສີມກອງ
ທຶນບ້ານເທ່ົານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຂ້ໍມູນໃນລະດັບຂອງກອງທຶນບ້ານ. ຕາຕະລາງ 16 ຂ້າງລຸ່ມນ້ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນ
ບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ເປັນກອງທຶນທ່ີອາໃສແຫ່ຼງທຶນຈາກພາຍນອກ, ວາງອັດຕາດອກເບ້ັຍເງິນກູ້ຕໍ່າກວ່າ ອັດຕາດອກ
ເບັ້ຍຂອງກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແປຄວາມໝາຍ ຂໍ້ມູນອັດຕາດອກ
ເບັ້ຍຍ້ອນບ່ໍມີບັນຫາພ້ົນເດ່ັນຢູ່ໃນແບບຟອມຄໍາຖາມ ລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບັ້ຍຄົງທ່ີ ແລະ ອັດຕາ ດອກເບ້ັຍທ່ີເປັນຜົນ
ປະຈໍາປີ.  
 

ຕາຕະລາງ 16: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ຕ່ໍເດືອນ 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ຕໍ່ເດືອນ ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

0 – 0.50 % 12 19 32

1% = 0.51 – 1.5 0% 41 19 60

2% = 1.51 – 2.50 % 41 6 47

3% = 2.51 – 3.50 % 46 5 51

4% = 3.51 – 4.50 % 7 1 8

5% = ≥4.51 3 2 5

ລວມ 150 52 202*

*information on interest rate of 7 VFPs (totally 209 VFPs) is missed  

 
ຕາຕະລາງທີ  17 ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້. 46% ຂອງຍອດເງິນກູ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ 
ແລະ ລ້ຽງສັດ, 11% ສໍາລັບວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, 3% ແມ່ນສໍາລັບກິດຈະກໍາຫັດຖະກໍາ, 4% ແມ່ນ
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ສໍາລັບວຽກງານສຸກເສີນ ແລະ 2% ແມ່ນກິດຈະກໍາອື່ນໆ, 35% ຂອງຈໍານວນເງິນກູ້ທັງໝົດ ແມ່ນບ່ໍມີຂໍ້ມູນ. ເງິນກູ້ພາກ
ກະສິກໍາແມ່ນມີຫຼາຍທ່ີສຸດຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ໜ້ອຍສຸດຢູ່ພາກໃຕ້.  
 
ຕາຕະລາງ 17: ເປ້ົາໝາຍເງິນກູ້ທີ່ປ່ອຍໃນ ປີ 2011 ທັງໝົດ 

ເປົ້າໝາຍເງີນກູ້ ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ ລວມ 
ລວມຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ 99,519,266,000  322,636,119,500  72,070,244,000  494,225,629,500 

ກະສິກໍາ ແລະ ລ້ຽງສັດ 56,477,216,500  144,985,176,150  23,830,951,000  225,293,343,650 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ 11,255,708,000 34,473,525,100 9,875,773,000  55,605,006,100

ຫັດຖະກໍາ 4,193,565,000  10,861,977,150  1,013,776,000  16,069,318,150 

ສກຸເສີນ 3,286,304,000  5,677,182,900  2,091,489,400  11,054,976,300 

ເປົ້າໝາຍອ່ືນໆ 2,875,393,000  11,243,523,000  234,997,000  14,353,913,000 

ອດັຕາສ່ວນເປັນເປີເຊັນ 20%  65%  15%  100% 

ກະສິກໍາ ແລະ ລ້ຽງສັດ 57% 45% 33%  46%

ການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ 11%  11%  14%  11% 

ຫັດຖະກໍາ 4% 3% 1%  3%

ສກຸເສີນ 3%  2%  3%  2% 

ເປົ້າໝາຍອ່ືນໆ 3% 3% 0%  3%

 

3.3.3.ຂ້ໍມູນການຝາກເງິນ 

ໃນ 2011, ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ 3,560 ແຫ່ງໃຫ້ບໍລິການແກ່ 371,572 ຜູ້ຝາກເງິນ, ຊ່ຶງຫຼາຍກວ່າ 7 ເທ່ືອຂອງ
ຈໍານວນຜູ້ຝາກໃນ ສກຈ ທາງການ (49,142). ພາກກາງມີຜູ້ຝາກຫຼາຍທ່ີສຸດ (49%), ພາກເໜືອ (35%) ແລະ ພາກໃຕ້ 
(16%). ຈໍານວນເງິນຝາກທັງໝົດແມ່ນ 402 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ 113 ຕື້ກີບຕໍ່ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນ ຝາກ ແລະ 1,081,000 
ກີບ ຕໍ່ 1 ຜູ້ຝາກ. 75% ຂອງເງິນຝາກປະຢັດແມ່ນຢູ່ພາກກາງ, 12% ຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ 13% ຢູ່ພາກໃຕ້.  

 
ຕາຕະລາງ 18: ຂໍ້ມູນເງິນຝາກ ແບ່ງຕາມແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດ 

 ພາກເໜືອ ພາກກາງ ພາກໃຕ້ ລວມ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ: 1,470  1,258  832  3,560 

ຈໍານວນ ຜູ້ຝາກ 131,173  179,779  60,620  371,572 

ອດັຕາສ່ວນຜູ້ຝາກຂອງແຕ່ລະພາກ 35%  48%  16%  100% 

ຈ/ນ ຜູ້ຝາກສະເລ່ຍຕໍ່ກອງທນຶບ້ານ 89  143  73  104 

ຍອດເງິນຝາກ (ກີບ) 49,236,690,000  302,309,060,000  50,182,511,000  401,728,261,000 

ອດັຕາສ່ວນຈ/ນເງິນຝາກຂອງແຕ່ລະພາກ 12%  75%  12%  100% 

ຈ/ນ ເງິຝາກສະເລ່ຍຕໍ່ກອງທນຶບ້ານ (ກບີ) 33,494,347  240,309,269  60,315,518  112,845,017 

ຈ/ນ ຜູ້ຝາກສະເລ່ຍຕໍ່ສະມາຊິກ (ກບີ) 375,357  1,681,559  827,821  1,081,159 

 

3.3.4.  ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 
 

ຕາຕະລາງ 19.1 ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂາດທຶນຂອງກອງທຶນບ້ານໃນປີ 2011. ຜົນກໍາໄລຂອງກອງທຶນບ້ານ ທ່ີລວມທັງ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນປະມານ 50 ຕື້ກີບ. ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກມີ 52 ຕື້ກີບຂອງກໍາໄລສຸດທິ ຫືຼ 95% ຂອງກໍາໄລ
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ທັງໝົດທ່ີກອງທຶນບ້ານມີ. ຕົວເລກດ່ັງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກສາມາດ 
ສ້າງກໍາໄລໄດ້ຫຼາຍກວ່າກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ. ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາໄລສຸດທິຕໍ່ ກັບເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະຂອງກອງທຶນ
ບ້ານແມ່ນ 17%, ສໍາລັບກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກແມ່ນ 19% ແລະ ບໍ່ຮັບ ເງິນຝາກແມ່ນ 6%. ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າ
ງຫຼາຍລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດໍາເນີນງານຂອງກອງທຶນບ້ານ ທ່ີຮັບເງິນຝາກທ່ີມີ 25% ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ
ມີ 24%.  ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບກວມເອົາ ໜ້ີສູນ/ຄັງແຮ,່ ບໍ່ໄດ້ແຍກ ລະຫວ່າງສອງຄໍາຊັບ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີມີບາງກອງ
ທຶນບ້ານຮັກສາຄັງແຮ່ໄວ້ເພ່ືອໜີ້ສູນ. 
  
ຕາຕະລາງ 19.1: ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບປະຈໍາປີ 2011     
              
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ 67,401,757,000 2,624,936,000 70,026,693,000 

ລາຍຮັບອ່ືນໆ (ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ການບໍລິການອ່ືນໆ) 1,015,884,000 339,478,000 1,355,362,000 

 ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 68,417,641,000 2,964,414,000 71,382,055,000 

 ລາຍຈ່າຍເພ່ືອພັດທະນາບ້ານ 10,488,758,000 415,680,000 10,904,438,000 

 ລາຍຈ່າຍເພ່ືອສະຫວັດດີການສັງຄົມ 2,515,814,000 51,769,000 2,567,583,000 

 ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ (ຄ່າຊ່ຽວຊານ, ການສຶກສາອື່ນໆ) 2,067,385,000 53,403,000 2,120,788,000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທັງໝົດ 1,795,760,000 176,131,000 1,971,891,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານສຸດທ ິ 16,867,717,000 696,983,000 17,564,700,000 

ຄັງສໍາຮອງໜ້ີເສຍ/ຄັງແຮອ່ືນໆ 51,549,924,000 2,267,431,000 53,817,355,000 

ລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ (ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) -3,861,679,000 -65,992,000 -3,927,671,000 

ກໍາໄລສຸດທິສໍາລັບປີປະຈຸບັນ 219,257,000 207,380,000 426,637,000 

 
ກໍາໄລສຸດທິສະເລ່ັຍສໍາລັບກອງທຶນບ້ານທັງໝົດແມ່ນປະມານ 11.3 ຕື້ກີບ, 13.5 ຕື້ກີບ ສໍາລັບກອງທຶນທ່ີຮັບເງິນ ຝາກ 
ແລະ 2.8 ຕື້ກີບ ສໍາລັບກອງທຶນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ. ລາຍລະອຽດຢູ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ: 
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ຕາຕະລາງ 19.2: ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບປະຈໍາປີ 2011 ສະເລ່ຍ ຕໍ່ ກອງທຶນບ້ານ   
                

 ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທີບ່ໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ 18,935,000 77,127,000   15,794,000 

ລາຍຮັບອ່ືນໆ (ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 
ການບໍລິການອ່ືນໆ) 

   285,000   388,000       306, 000

  ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 2,946,000  475,000  2,459, 000 

  ລາຍຈ່າຍເພ່ືອພັດທະນາບ້ານ 706,000  59,000  578, 000 

  ລາຍຈ່າຍເພ່ືອສະຫວັດດີການສັງຄົມ 581,000  61,000  478, 000 

  ລາຍຈ່າຍອ່ືນໆ (ຄ່າຊ່ຽວຊານ, 
ການສຶກສາອື່ນໆ) 504,000  201,000  445, 000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທັງໝົດ 4,737,000  797,000  3,961, 000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານສຸດທ ິ 14,483,000  2,594,000  12,140, 000 

ຄັງສໍາຮອງໜ້ີເສຍ/ຄັງແຮອ່ືນໆ 1,098,000  75,000  897, 000 

ລາຍຮັບນອກທຸລະກິດ(ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) 68,000  237,000  102, 000 

ກໍາໄລສຸດທິສໍາລັບປີປະຈຸບັນ 13,453,000  2,756, 000  11,345, 000 

 
3.3.5. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງກອງທຶນບ້ານ 

ຕາຕະລາງ 20.1 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກສາມາດສ້າງມູນຄ່າມູນລວມຂອງໃບສະຫຸຼບຊັບສົມບັດ 
ໄດ້ເຖິງ 89%. ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນດ້ວຍເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກໃນ 76%, ຮຸ້ນ ແລະ ຄັງ
ແຮ່ແມ່ນ 4%, ການບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແມ່ນມີພຽງແຕ່ 15% ຂອງລວມ ຍອດຊັບສິນຂອງໃບສະຫຸຼບຊັບສົມ 
ບັດ. ສໍາລັບກອງທຶນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ການບໍລິຈາກ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າແມ່ນ 76% ແລະ ຄັງແຮ່ແມນ່ 19%. 

      

ຕາຕະລາງ 20.1: ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຂອງກອງທຶນບ້ານສໍາລັບປ ີ201130  

 ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ເງິນສົດ 260,059,443,000  23,676,899,000  283,736,342,000 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ 255,259,638,000  39,290,385,000  294,550,023,000 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ 13,728,870,000  301,269,000  14,030,139,000 

ຊັບສິນທັງໝົດ 529,047,951,000  63,268,553,000  592,316,504,000 

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ 401,728,261,000     401,728,261,000 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ 4,340,030,000  50,000,000  4,390,030,000 

ອ່ືນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ) 910,803,000     910,803,000 

ໜ້ີສິນທັງໝົດ 406,979,094,000  50,000,000  407,029,094,000 

ຮຸ້ນ 3,142,792,000     3,142,792,000 

ຄັງສໍາຮອງ 20,301,767,000  11,776,873,000  32,078,640,000 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 80,080,664,000  48,195,058,000  128,275,722,000 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອ່ືນໆ* 5,761,585,000  973,742,000  6,735,327,000 

                                                 
30ໃນຕວົຈງິແລວ້ ມພີຽງແຕສ່ອງສາມVF ຫືຼ VFP ເຮັດໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັຂອງຕວົເອງ, ລະບບົບນັຊ ີແລະ ບນັທຶກຕາ່ໆຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່ງາ່ຍດາຍທ່ີສດຸ, ໃບ
ສະຫຸຼບຊບັສມົບດັສາໍລບັແຕລ່ະ VF ແລະVFPແມນ່ທີມງານສາໍຫຼວດເປັນຜູສ້າ້ງຂຶນ້ ແລະ ລງົບນັຊເີອງ ໂດຍອງີຕາມຂໍມ້ນູທ່ີມຢີູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້. 
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ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ‐35,125,453,000  ‐135,939,000  ‐35,261,392,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ 47,907,502,000  2,408,819,000  50,316,321,000 

ທຶນທັງໝົດ 122,068,857,000  63,218,553,000  185,287,410,000 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 529,047,951,000  63,268,553,000  592,316,504,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງິນປັນຜົນທີ່ແຈ້ງໄວ້ 
 

ຕາຕະລາງ  20.2 ສະແດງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດໂດຍສະເລ່ັຍຂອງກອງທຶນບ້ານ. ຊັບສິນສະເລ່ັຍຂອງກອງທຶນ 
ບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກເທ່ົາກັບສອງເທ່ືອຂອງກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິິນຝາກ. ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນສະ ເລັ່ຍຂອງທຶນ 
ບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກເປັນຈໍານວນເກືອບ 10 ລ້ານກີບ, ກວມເອົາເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຝາກ ແລະ ເງິນຕອບ ແທນຄະນະບໍລິຫານ
ກອງທຶນ, ຖ້າທຽບໃສ່ກັບເງິນປັນຜົນຂອງກອງທຶນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກແມ່ນ156,000 ກີບໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນ.  
 
ຕາຕະລາງ 20.2: ໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດຂອງກອງທຶນບ້ານສະເລ່ຍຕໍ່ກອງທຶນ 

 ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ເງິນສົດ 73,050,000  27,090, 000  63,991, 000 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ 71,702, 000  44,955, 000  66,430, 000 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ 3,856, 000  345, 000  3,164, 000 

ຊັບສິນທັງໝົດ 148,609, 000  72,390, 000  133,585, 000 

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ 112,845, 000    90,602, 000 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ 1,219, 000  57, 000  990, 000 

ອ່ືນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ) 256, 000    205, 000 

ໜ້ີສິນທັງໝົດ 114,320, 000  57, 000  91,797, 000 

ຮຸ້ນ 883, 000     709, 000 

ຄັງສໍາຮອງ 5,703, 000  13,475, 000  7,235, 000 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 22,495, 000  55,143, 000  28,930, 000 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອ່ືນໆ* 1,618, 000  1,114, 000  1,519, 000 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ‐9,867, 000  ‐156, 000  ‐7,952, 000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ 13,457, 000  2,756, 000  11,348, 000 

ທຶນທັງໝົດ 34,289, 000  72,332, 000  41,788, 000 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 148,609, 000  72,390, 000  133,585, 000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້

 
3.3.6. ອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ຊັບສິນ ປຽບທຽບ ສກຈ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ 

ຕາຕະລາງ 21 ປຽບທຽບອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ຊັບສິນ (ROA) ໃນທ້າຍປີ31 ຂອງຜູ້ສະໜອງການເງິນຈຸນລະ 
ພາກຕາມແຕ່ລະປະເພດ. ຕົວເລກດ່ັງກ່າວແມ່ນບ່ໍໄດ້ລວມເອົາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ (ລາຍຮັບ) ທັງນ້ີກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງມູນ
ຄ່າການດໍາເນີນງານທ່ີແທ້ຈິງຂອງສະຖາບັນການເງິນ. ສິ່ງທ່ີສັງເກດເຫັນໄດ້ກໍ່ຄື ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ທ່ີບໍ່ຖືກຄຸ້ມ ຄອງ
ນັ້ນ ໂດຍທ່ົວໄປບໍ່ມີຄັງແຮ່ເພື່ອໜ້ີສູນ32, ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍອາກອນ  ແລະ ບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກໜ້ີສູນ. ຖ້າກອງທຶນບ້ານໃຫ້ຫັກຄ່າໃຊ້

                                                 
31ປກົກະຕແິລວ້ ROA ແມນ່ຄດິໄລຕ່າມຄາ່ສະເລ່ັຍພາຍໃນໜ່ຶງປີເຕັມ. ແຕກ່ານຄດິໄລດ່ ັງ່ກາ່ວແມນ່ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ ້ເນື່ອງຈາກລວມຍອດຊບັສນິທງັໝດົແມນ່ຕວົ

ເລກໃນຕອນທາ້ຍຂອງປີ, ເຊິ່ ງບ່ໍແມນ່ຕວົເລກໃນຕ ົນ້ປີ ຫືຼ ສາໍລບັທກຸໆເດອືນ. 
32 ຕາມເນືອ້ໃນໆຕາຕະລາງ 19.1, ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັກວມເອົາ ໜ້ີສນູ/ຄງັແຮ,່ ແຕບ່ໍ່ໄດແ້ຍກສອງຄາໍນີອ້ອກ, ມພີຽງບາງກອງທຶນທ່ີເກບັຄງັແຮເ່ພ່ືອໜ້ີສນິ.  
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ດັ່ງກ່າວ ອັດຕາສ່ວນທ່ີສະແດງໃນຕາຕະລາງ 21 ຈະມີຕົວເລກທ່ີຕໍ່າລົງ. ໃນປີ 2011 ສກຈ ຈ່າຍເງິນເພື່ອຊົດເຊີຍໜ້ີສູນ, 
ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງບ່ໍທັນໄດ້ລຶບລ້າງໜ້ີສູນ ແລະ ຈ່າຍຄ່າອາກອນເທ່ືອ. ນອກຈາກນ້ັນ, ສກຈ ແລະ ກອງທຶນບ້ານບ່ໍສາມາດ
ປຽບທຽບກັນຢ່າງໂດຍກົງໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີການສ້າງບັນຊີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ. ກົງກັນຂ້າມກັບ ສກຈ, ກອງທຶນບ້ານບໍ່ໄດ້
ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ, ມີຕົ້ນທຶນການບໍລິຫານໜ້ອຍທ່ີສຸດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍດອກເບັ້ຍເງິນຝາກ. ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຜູ້ທ່ີເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄ່າແຮງ
ງານຜ່ານເງິນປັນຜົນພາຍຫັຼງທ່ີມີການສະຫຼຸບປະຈໍາປີ. ດັ່ງນ້ັນ ຂອບເຂດຂອງກໍາໄລທາງບັນຊີຂອງກອງທຶນບ້ານແມ່ນຂ້ອນ
ຂ້າງສູງກວ່າກໍາໄລທາງບັນຊີຂອງ ສກຈ. 
ຕາຕະລາງ 21: ອັດຕາຜົນຕອບແທນຕໍ່ຊັບສິນ (ຫົວໜ່ວຍເປັນເປີເຊັນ) 

 ສກຈ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ ROA 33 

 ສກຈ  1.4% 

  ສກຈຮ 1.9% 

  ສກຈບ 3.4% 

  ສສງ  ‐0.8%

 ກອງທຶນບ້ານ 9.1%

  ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ  9.7% 

  ກອງທຶນບ້ານທ່ີຍໍ່ຮັບເງິນຝາກ 3.6% 

 

ໃນການປຽບທຽບດ່ັງກ່າວແມ່ນມີສາມຈຸດທ່ີໜ້າສົນໃຈຄື: ຈຸດທີໜຶ່ງ, ROA ຂອງກອງທຶນບ້ານແມ່ນ 9.1% ຫຼາຍກວ່າ ສກຈ 
ທາງການທີ່ມີ ROA ພຽງ 1.4%. ຈຸດທ່ີສອງ, ແມ່ນຕົວເລກທ່ີກົງກັນຂ້າມກັບປີ 2009, ສກຈບ ມ ີROA 3.4% ຫຼາຍກວ່າ 
ສກຈຮ ທ່ີມີ ROA 1.9%, ໃນເວລາດຽວກັນ ສສງ ຍັງຂາດທຶນໃນສອງໄລຍະ. ຈຸດທ່ີສາມ, ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກມີ 
ROA 9.7% ຫຼາຍກວ່າກອງທຶນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ROA ມ ີ3.6%. 

3.4. ສະຫຸຼບສັງລວມ. 

ເມື່ອປຽບທຽບລະຫວ່າງການເກັບກໍາສະຖິຕິການເງິນຈຸລະພາກໃນປີ 2006 ກັບການສຶກສາ 2009 ແລະ ການສຶກສາ
ໃນຄັ້ງນ້ີແລ້ວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນຊ່ວງເວລານ້ີ.34 ໃນ
ປີ 2006 ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໄດ້ປະກົດຕົວຂ້ຶນມາ. ການລາຍງານ ຫຼື ເກັບກໍາສະຖິຕິ
ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນບ່ໍໄດ້ແຍກ ສກຈ ທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. ໃນປະຈຸບັນ ຂະແໜງ
ການເງິນຈຸລະພາກທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໄດ້ປະກົດຕົວຂ້ຶນ, ດັ່ງນ້ັນ ບົດວິເຄາະສະຖິຕິ 2009 ແລະ 2012 ໃນຄັ້ງນ້ີ
ຈຶ່ງໄດ້ແຍກສອງຂະແໜງການຍ່ອຍນ້ີອອກ ແລະ ລາຍງານໄປຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງສະຖາບັນການເງິນ.  
ຈາກ 2009-2011, ຂະແໜງ ສກຈ ທາງການ ເພີມຈາກ 26 ມາເປັນ 42 ສກຈ, ຫືຼ ເພີມຂ້ຶນ 62%, ສກຈຮ ເພີມຈາກ 5 ມາ
ເປັນ 9 ແຫ່ງ, ສກຈບ ເພີມຈາກ 8 ມາເປັນ 15 ແຫ່ງ ແລະ ສສງ ເພີມຈາກ 13 ມາເປັນ 18 ແຫ່ງ. ຂະແໜງການນ້ີຍັງສືບຕໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ພາກກາງກວມເອົາ 25 ສກຈ (68% ຂອງການເຂ້ົາເຖິງທັງໝົດ), ຢູ່ພາກເໜືອມີ 13 ສກຈ (28% ຂອງການ
ເຂົ້າເຖິງທັງໝົດ) ແຕຢູ່່ພາກໃຕ້ຍັງມີໜ້ອຍ ຈາກ 1 ມາເປັນ 4 ສກຈ (4% ຂອງການເຂ້ົາເຖິງທັງໝົດ). ການເຂ້ົາເຖິງລູກຄ້າ
                                                 
33 ໝາຍເຫດ: ການຄິໄລຜ່ົນຕອບແທນຕ່ໍຊບັສິນແມ່ນນາໍເອົາກໍາໄລສຸດທິ (ລບົເອົາເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າອອກຈາກລາຍຮັບ) ຫານໃຫ້ຊັບສິນທ້າຍປີທັງໝົດ.  
34 ເຊິ່ ງແຕກຕາ່ງຈາກບດົລາຍງານການເງນິຈລຸະພາກຂອງ ສຄສ ໃນປີ 2006 ຕວົເລກຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ທະນາຄານສ ົ່ງເສມີ
ກະສກິາໍແມນ່ບ່ໍໄດລ້ວມຢູໃ່ນການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີ.້ 
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ແມ່ນເພີມ 12% ຈາກ 61,043 ຄົນ ໃນ 2009 ມາເປັນ 68,140 ຄົນ ໃນ 2011. ສກຈຮ ເພີມ 16% ແລະ ສກຈບ ເພີມ 
19%, ສສງ ຫຼຸດລົງ 8%. ສໍາລັບ ສກຈ ທາງ ການ, ສກຈຮ ມີທ່າແຮງຫຼາຍທ່ີສຸດ. ໃນ 2011, ສກຈຮ ມີ 48% ຂອງລູກຄ້າ, 
ທຽບໃສ່ ສກຈບ 33% ແລະ ສສງ 19%.  
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນປີ 2009 ແລະ ປີ 2011, ຊ່ຶງຕ້ອງການໆອະທິບາຍ. ຊັບສິນທັງໝົດຂອງຂະແໜງ ສກຈ ທາງ
ການ ເພີມຂ້ຶນ 16%: ຈາກ 115.3 ຕື້ກີບມາເປັນ 133.35 ຕື້ກີບ. ມີຄວາມແຕກຕ່າງອັນພົ້ນເດ່ັນລະ ຫວ່າງ ສກຈ 3 ປະ
ເພດ: ສກຈຮ ມີຊັບສິນຫຸຼດລົງ 19%, ສກຈບ ແລະ ສສງ ມີຊັບສິນເພີມຂ້ຶນ 99%  ແລະ 63% ຕາມລໍາດັບ. ຈາກ 2009 
ຮອດ 2011, ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະຫຼາຍກວ່າສອງເທ່ືອ: ຈາກ 39.4 ຕື້ກີບມາເປັນ 80.7 ຕື້ກີບ. ເງິນກູ້ທັງໝົດຂອງ ສກຈຮ ເພີມ 
224% ເປັນ 35.3 ຕື້ກີບ, ສກຈບ ເພີມ 54% ເປັນ 17.2 ຕື້ກີບ ແລະ ສສງ ເພີມ 63% ເປັນ 29.2 ຕື້ກີບ. ໃນໄລຍະດຽວ
ກັນ, ເງິນຝາກປະຢັດມີຄວາມຄົງຕົວ, ມີຈໍານວນ 63.6 ຕື້ກີບໃນ 2009 ແລະ 63.5 ຕື້ກີບ ໃນ 2011 . ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ສກຈ 3 ປະເພດ: ເງິນ ຝາກປະຢັດຂອງ ສກຈຮ ຫຼຸດລົງ 33%, ສກຈບ (ແຕກຕ່າງກັນ) ເພີມຂ້ຶນ
ມະຫາສານ 389% ແລະ ສສງ ເພີມ ຂຶ້ນ 80%. ຮຸ້ນຂອງເງິນຝາກ ສກຈຮ ຕົກຈາກ 82 ມາ 55%, ຮຸ້ນຂອງ ສກຈບ ເພີມ 
ຈາກ 4 ມາເປັນ 20%  ແລະ ສສງ ເພີມຈາກ 13.5 ມາເປັນ 24%. ອີງຕາມຂ້ໍມູນທ່ີມີ, ການເພີມຂ້ຶນຂອງເງິນຝາກໃນ 
ສກຈບ ແມ່ນຂະ ຫຍາຍໂຕສູງໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ.  
ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນກໍາໄລຂອງຂະແໜງການ ສກຈ ທາງການແມ່ນມີໜ້ອຍ (ແລະ ອາດຕ່ໍາກວ່າຖ້ານໍາ ໃຊ້ການ
ບັນຊີສາກົນ), ແຕ່ມີການປັບປຸງຕາມການວັດແທກດ້ວຍ ROA (ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີ): ຈາກ 1.2% ໃນ 2009 ມາເປັນ 
1.4% ໃນ 2011. ສກຈຮ ແມ່ນຫຸຼດລົງຈາກ 2.1 ມາເປັນ 1.9%, ສກຈບ ແມ່ນເພີມຈາກ -0.5% ມາເປັນ 3.4%, ສສງ 
ຫຼຸດຈາກ -0.4% ມາເປັນ -0.8%. ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສະຖາບັນພາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມ.  
ກອງທຶນບ້ານຂອງຂະແໜງການເງິນຈລຸະພາກທ່ີບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍສຸດຂອງຂະແໜງການເງິນຈລຸະ
ພາກທັງໝົດ: 86% ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສະມາຊິກທ່ີເຂົ້າເຖິງ, ແລະ 82% ຂອງຊັບສິນທັງໝົດ. ຈາກ 2009-2011, ຈໍານວນ
ຂອງກອງທຶນບ້ານເພີມ 8% ຈາກ 4,113 ມາເປັນ 4,434 ແລະ ການເປັນສະມາຊິກແມນ່ ເພີມ 20% ຈາກ 359,608 ມາ
ເປັນ 430,623. ຂະໜາດສະເລັ່ຍແມ່ນເພີມຈາກ 87 ມາເປັນ 97. ການຂະຫຍາຍຕົວທາງພູມສັນຖານແມ່ນຍ່ິງມີ
ຫຼາຍກວ່າຂະແໜງການເງິນຈລຸະພາກທ່ີຖືກຄຸ້ມຄອງ: ພາກເໜືອແມ່ນ 39%, ແລະ ພາກໃຕ້ແມ່ນ 38%. ການເຂ້ົາເຖິງ
ສະມາຊິກຢູ່ພາກກາງແມ່ນ 46%, ພາກເໜືອ 34% ແລະ ພາກ ໃຕ້ 20%. ຈາກ 2009-2011, ຊັບສິນທັງໝົດເພີມ 48% 
ຈາກ 299 ຕື້ກີບມາເປັນ 592.2 ຕື້ກີບ, ໜີ້ຄ້າງຊໍາລະເພີມ 20% ແລະ ເງິນຝາກເພີມ 49%, ແລະ ເງິນຝາກເພີມ 68% 
ຂອງໃບສະຫຸຼບຊັບສົມບັດ.  
ໃນປີ 2009, ຜົນການສໍາຫຼວດທ່ີພ້ົນເດ່ັນແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ສກຈຮ ແລະ ສກຈບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກອງ
ທຶນບ້ານນັບແຕ່ຊຸມປີ 1990 ຍິງມີຫຼາຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກອງທຶນບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບເງິນຝາກແມ່ນທະວີ ຄວາມເປັນເຈົ້າ
ການໃນການຝາກເງິນພ້ອມທັງການຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງ, ການເພິງພາຕົນເອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕົນ ເອງຂອງກອງທຶນ ໂດຍ
ແມ່ນປະຊາຊົນໃນປະເທດລາວ. ໃນປີ 2011, ມີກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ 3,560 ແຫ່ງ (80% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ) 
ແລະ ກອງທຶນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກມີ 874 ແຫ່ງ (20%). ທຽບໃສ່ 2009, ກອງທຶນທ່ີຮັບເງິນຝາກເພີມ 7% ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນ
ຝາກເພີມ 9%. ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກກວມເອົາ 91% ຂອງການເປັນ ສະມາຊິກທັງໝົດ, 100% ແມ່ນຜູ້ຝາກໂດຍ
ສະໝັກໃຈ, 83% ແມ່ນຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ 87% ແມ່ນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ. ກອງທຶນບ້ານຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກແຕກ
ຕ່າງກັນຕາມຄ່າສະເລ່ັຍຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ (110 ຕໍ່ 46 ຄົນ), ຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະສະເລັ່ຍ ຕໍ່ 1 ກອງທຶນ (71.7 
ລ້ານກີບຕ່ໍ 39.3 ລ້ານກີບ) ແລະ ຂະໜາດເງິນກູ້ ສະເລັ່ຍຕ່ໍ 1 ຜູ້ກູ້ (1.4 ລ້ານກີບຕ່ໍ 1 ລ້ານກີບ). 9.7% ຂອງ ROA (ຫຼຸດ
ຈາກ 12.9% ໃນ 2009), ກອງທຶນ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກມີ 3.6% ຂອງ ROA (ເພີມຈາກ 3.2% ໃນ 2009) ຕາມສ່ວນຕ່າງ.  
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ສໍາລັບວຽກງານກອງທຶນບ້ານແມ່ນມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຕໍ່ກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຄື: 

 ການປ່ຽນແປງກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກມາເປັນກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ເຕັກນິກ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ; 

 ຂະຫຍາຍກອງທຶນບ້ານໄປຕ່ືມອີກ 4,300 ບ້ານ ເຊ່ິງຍັງບ່ໍທັນມີການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເຂ້ົາເຖິງ; 
 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍການບໍລິການລະຫວ່າງກອງທຶນບ້ານຢູ່ຂັ້ນເມືອງ, ເຮັດຕາມໂຄງການນໍາຮ່ອງ

ຂອງ GIZ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນລະດັບເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອ່ືນໆ (ເບິ່ງຂ້ໍທີ 1.3); 
 ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນບ້ານທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຈັດການ, ການດໍາເນີນງານທາງ

ດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ  ດ້ວຍເຄືອຄ່າຍການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ
ເຕັກນິກໂດຍກົງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ; 

 ສ້າງກອບວຽກລະບຽບການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 
ເຄື່ອຂ່າຍ ຫຼື ມູນນິທິກອງທຶນບ້ານ ແລະ ທຫລ ພ້ອມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ.35 

 ສົ່ງເສີມການໝູນໃຊ້ສາລະບານບັນຊີທ່ີເປັນເອກະພາບ ຂອງກອງທຶນບ້ານອີງຕາມລະບຽບການ ປີ 2008 ສໍາລັບ 
SCU ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ VFP ເພ່ືອຝຶກຄູຝຶກ, ຜູ້ຮັກສາບັນທຶກການເງິນ ແລະ ນັກບັນຊີ.  

 ສົ່ງເສີມການຈົດທະບຽນກອງທຶນບ້ານຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບ ເງິນ
ຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າໂດຍ ທຫລ ຮ່ວມກັບເຄ່ືອຂ່າຍໃຫ້ບໍລິການ, ຈິ່ງຈະສາມາດ
ເຊ່ືອມສານກອງທຶນບ້ານພ້ອມທັງ ສກຈ ເຄິ່ງທາງການໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການການເງິນຈຸລະພາກທາງການ. 

 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກຸ່ມເຮັດວຽກການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ເປັນເຄ່ືອຂ່າຍທ່ີຈັດຕັ້ງດ້ວຍຕົວເອງຢ່າງມີປະສິດ 
ທິຜົນ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສໍາລັບ ສກຈ ທາງການ ແລະ ເຄິ່ງທາງການທັງໝົດ.  

 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນວ່າ ການຮ່ວມມືທ່ີໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດຖະບານ ແລະ 
ທະນາຄານກາງ ຮ່ວມກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະສືບຕ່ໍປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ໄດ້ດີ, ເຊ່ິງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້. 

  

                                                 
35  
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ພາກທີ 4: ສະຖິຕິການເງິນຈຸລະພາກໃນລະດັບແຂວງ  

1. ແຂວງຜ້ົງສາລີ 

 ເມືອງເອກ: ຜ້ົງສາລີ 

ພົນລະເມືອງ: 178,006 ຄົນ  

ເນ້ືອທີ່:   16,270 ກມ2                                

ຄວາມໜາແໜ້ນ: 11 ຄົນ/ກມ2 

ຈໍານວນບ້ານ: 540 ບ້ານ                      

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 31,118 ຄົວເຮືອນ 

ເມືອງ: ຜ້ົງສາລີ, ໄໝ,່ ຂົວ, ສໍາພັນ, ຍອດອູ, 
ບຸນເໜືອ ແລະ ບຸນໄຕ້.  

 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 

 

ເຖິງວ່າແຂວງຜົ້ງສາລີຈະຕ້ັງຢູ່ທາງພາກເໜືອສຸດ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີຼກ ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນເຂດທ່ີມີພູຜາ
ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ, ເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມຕ້ຶບໜາ ແລະ ແມ່ນໍ້າໄຫຼແຮງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກກ່ໍຍັງໄດ້ສະ
ແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃນຂົງເຂດດ່ັງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມວຽກງານດ່ັງກ່າວ 
ຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທ່ີພາໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ໃນແຂວງດ່ັງກ່າວ ມີສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກໜ່ຶງ ແຫ່ງ, ຊ່ືວ່າ 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຜ້ົງສາລີ ພັດທະນາ (IFDP) ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປີ 2006.  

ນອກຈາກນ້ັນຍັງມີມີກອງທຶນບ້ານ 121ກອງທຶນ. ໃນປີ 2011, ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາກອງທຶນບ້ານເຫ່ົຼານັ້ນມີສະມາຊິກ ຫຼື 
ລູກຄ້າທັງໝົດ 3,138 ສະມາຊິກ/ຄົນ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນ. ໃນນ້ັນມີຜູ້ຢມື 1,859 ຄົນ 
ເຊິ່ງມີຍອດເງິນກູ້ຄາ້ງຊໍາລະ 8.8 ຕື້ກີບ. ອົງການທ່ີສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ່ັງກ່າວ ແລະ ສະແດງບົດບາດສໍາຄັນຕ່ໍການ 
ພັດທະນາຂະແໜງການນ້ີແມ່ນຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. 
ນອກຈາກນ້ັນ, ກໍ່ຍັງມີອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກເປັນຕ້ົນແມ່ນ 
Ausiads, EU, GAA ແລະ ອົງການກາແດງເດັນມາກ. 

 
ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ບໍ່ຮັບ
ເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ   
  

1,586,367,655      1,586,367,655  204,427,000  1,782,330,000  1,986,757,000 

ເງິນກູ ້   
  

820,880,000     820,880,000          

ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ   
  

765,487,655     765,487,655  204,427,000  1,782,330,000  1,986,757,000 
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ຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທີ່ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ບ່ໍຮັບ
ເງິນຝາກ ລວມ 

ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍບໍລິການ   1     1  35  86  121 

ເປີເຊັນ   100%    100%  29%  71%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ   356   
  

356  1,343  1,439  2,782 

ເປີເຊັນ   100%    100%  48%  52%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າສະເລ່ຍຕ່ໍຫົ
ວໜ່ວຍບໍລິການ   

  
356    38  17  23 

 
ຕາຕະລາງ 3: ຂ້ໍມູນດ້ານສິນເຊື່ອ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ບ່ໍຮັບ
ເງິນຝາກ ລວມ 

ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມໃນປີ                         132                           132  420  1,439  1,859 

      ເປີເຊັນ         0%  23%  77%  100% 

ຈ/ນ 
ຜູ້ກູ້ຢືມສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍລິ
ການ   132     132  12  17  15 

ຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ   
  

5,822,259,000    
  

5,822,259,000  633,523,000  2,058,575,000  2,692,098,000 

     ເປີເຊັນ         24%  76%  100% 

ຈ/ນ 
ເງິນກູ້ຢືມສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍ
ລິການ            18,100,000  23,937,000  22,249,000 

ຂະໜາດເງິນກູ້ສະເລຍ່   
 

44,108,023    
  

44,108,023  1,508,000  1,431,000  1,448,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງິນກູ້ແບ່ງຕາມກິດຈະກໍາ (ກີບ) 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່ບ່ໍຮັບ
ເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ   5,822,259,000     5,822,259,000  739,580,000  2,067,534,000  2,807,114,000 

ກະສິກໍາ ແລະ ລ້ຽງສັດ   
  

3,068,681,725     3,068,681,725  678,817,000  913,400,000  1,592,217,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ   
  

2,492,108,680     2,492,108,680  60,763,000  400,218,000  460,981,000 

ຫັດຖະກໍາ   
  

79,177,533     79,177,533          

ສຸກເສີນ   
  

179,070,301     179,070,301     4,552,000  4,552,000 

ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ   
  

3,220,761     3,220,761          
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ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ   ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັ
ເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ   
  

224    224  1,343   1,343 
ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍ
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   

  
224    

  
224  38   38 

ລວມຍອດເງນິຝາກ   
  

8,679,027,900    8,679,027,900  451,625,000   451,625,000 
ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   

  
8,679,027,900    8,679,027,900 12,904,000   12,904,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ
ສະມາຊກິ   

  
38,745,660    38,745,660 336,000   336,000 

 
ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ   ກອງທຶນບາ້ນ     

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັ
ເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້   
  

1,134,378,800   
  

1,134,378,800  93,345,000 169,699,500 263,044,500 
ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)   

  
137,246,317   

  
137,246,317  250,000   250,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ   1,271,625,117  1,271,625,117 93,595,000 169,699,500 263,294,500 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ   
  

1,085,480,680   
  

1,085,480,680  8,605,000 13,917,000 22,522,000 
ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາ
ບາ້ນ       3,721,000   3,721,000 
ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີາ
ນສງັຄມົ       3,627,000 3,931,500 7,558,500 
ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)       633,000 53,396,000 54,029,000 
ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ
ທງັໝດົ   1,085,480,680  1,085,480,680 16,586,000 71,244,500 87,830,500 
ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນີ
ນງານສດຸທິ   

  
186,144,437   

  
186,144,437  

  
77,009,000  

  
98,455,000  

  
175,464,000  

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນ
ໆ   

  
(11,911,850)  

  
(11,911,850) -1,100,000   -1,100,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)            

ອາກອນ            

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ   
  

174,232,587   
  

174,232,587  
  

75,909,000  
  

98,455,000  
  

174,364,000  
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ  ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິ
ຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ   
  

4,413,383,606   
  

4,413,383,606  183,466,000 21,583,000 205,049,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ   
  

5,822,259,000   
  

5,822,259,000  633,523,000 2,058,575,000 2,692,098,000 
ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ 
ຊບັສນິອື່ ນໆ   

  
1,491,153,063   

  
1,491,153,063        

ຊບັສນິທງັໝດົ   
  

11,726,795,669   
  

11,726,795,669  816,989,000 2,080,158,000 2,897,147,000 

        

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ   
  

8,679,027,900   
  

8,679,027,900  451,625,000   451,625,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ   
  

820,880,000   
  

820,880,000        
ອື່ ນໆ 
(ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)   

  
943,135,000   

  
943,135,000        

ໜ້ີສນິທງັໝດົ   
  

10,443,042,900   
  

10,443,042,900  451,625,000 451,625,000 

ຮຸນ້   
  

416,375,000   
  

416,375,000      

ຄງັສາໍຮອງ      37,459,000 108,936,000 146,395,000 
ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້   

  
765,487,655   

  
765,487,655  204,427,000 1,782,330,000 1,986,757,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, 
ອື່ ນໆ*   

  
(72,342,473)  

  
(72,342,473) 83,000,000 97,965,000 180,965,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ      -35,431,000 -7,528,000 -42,959,000 
ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປ
ະຈບຸນັ   

  
174,232,587   

  
174,232,587  75,909,000 98,455,000 174,364,000 

ທຶນທງັໝດົ   
  

1,283,752,769   
  

1,283,752,769  365,364,000 2,080,158,000 2,445,522,000 
ໜ້ີສນິ ແລະ 
ທຶນທງັໝດົ   11,726,795,669  11,726,795,669 816,989,000 2,080,158,000 2,897,147,000 
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2. ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 
 ເມືອງເອກ: ຫຼວງນ້ໍາທາ 

ພົນລະເມືອງ: 168,140 ຄົນ                         

ເນ້ືອທີ່:   9,325 ກມ2                                  

 ຄວາມໜາແໜ້ນ: 18 ຄົນ/ກມ2 

 

ຈໍານວນບ້ານ: 364 ບ້ານ                     

 ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 30,058 ຄົວເຮືອນ 

5 ເມືອງ: ຫຼວງນ້ໍາທາ, ສິງ, ລອງ, ວຽງພູຄາ ແລະ 
ນາແລ.  

 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 
 

ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມີ 3 ເມືອງທຸກຍາກຄື: ເມືອງລອງ, ນາແລ ແລະ ວຽງພູຄາ, 

ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 7.918 ຄອບຄົວ.36 ວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາບ້ານແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນ

ແຂວງນ້ີ. ໃນ ປີ 2011, ມີ ສກຈບ 1 ແຫ່ງ,  ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ 163 ກອງທຶນ ແລະ ກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບ 

ເງິນຝາກ 28 ກອງທຶນ. ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາກອງທຶນບ້ານດ່ັງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ/ ສະມາຊິກປະມານ 

10,362 ສະມາຊິກ/ຄົນ. 45% ຂອງຈໍານວນລູກຄ້າ/ສະມາຊິກດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາສ້າງ 

ລາຍໄດ້ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະເຖິງ 10.8 ຕື້ກີບ. ໃນແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາມີ 3 ອົງການຈັດຕ້ັງຕ້ົນຕໍທ່ີໃຫ້ການສ່ົງເສີມ 

ວຽກງານການເງິນຈຸນລະພາກເຊ່ັນ: GIZ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ACCU  

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                   ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ   
  

400,000,000      400,000,000 
3,260,810,00

0  2,687,000,000  5,947,810,000 

ເງນິກູ ້     
2,019,900,00

0     2,019,900,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້   
  

400,000,000     400,000,000 
1,240,910,00

0  2,687,000,000  3,927,910,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   1     1  163  28  191 

ເປີເຊັນ   100%  0%  100%  85%  15%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   125    
  

125  8,410  1,827  10,237 

ເປີເຊັນ   100%  0%  100%  82%  18%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
125        52  66  53 

 
 
 
 

                                                 
36 ຍດຸທະສາດເພ່ືອການເຕບີໂຕ ແລະ ການລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ, 2004 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ   
  

23    
  

23  2,830  1,827  4,675 

      ເປີເຊັນ   100%     100%  61%  40%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   23     23  18  66  25 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ   
  

211,696,000        211,696,000 
7,601,339,00

0  2,991,013,000  10,592,352,000 

     ເປີເຊັນ   100%     100%  72%  28%  100% 

ຈ/ນ 
ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   

  
211,696,000        211,696,000  46,634,000  106,822,000  55,457,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່   
  

9,204,174    
  

9,204,174  2,686,000  1,637,000  2,266,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   211,696,000  0  211,696,000 
7,928,539,00

0  2,991,013,000  10,919,552,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   143,000,000 
   143,000,000 

4,958,238,00
0  2,542,361,000  7,500,599,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   68,696,000 
   68,696,000 

1,331,445,00
0  299,101,000  1,630,546,000 

ຫດັຖະກາໍ         0  68,061,000  59,820,000  127,881,000 

ສກຸເສນີ         0  526,220,000  89,731,000  615,951,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ         0 
1,038,815,00

0     1,038,815,000 

 
   
ຕາຕະລາງ 5: ຂ້ໍມູນດ້ານເງິນຝາກ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນ          7,552     7,552 

ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ 
ບໍລິການ          46     46 

ລວມຍອດເງິນຝາກ         
3,462,443,00

0     3,462,443,000 

ຈໍານວນເງິນຝາກາກສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ 
ບໍລິການ          21,242,000     21,242,000 

ຈໍານວນເງິນຝາກາກສະເລ່ຍຕໍ່ສະມາຊິກ          458,000     458,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈລຸະພາກ ກອງທຶນບ້ານ 

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ      816,282,000  304,013,000  1,120,295,000 

ລາຍຮັບອື່ນໆ (ຄ່າທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ນໆ)      21,699,000     21,699,000 

ລາຍຮັບທັງໝົດ      837,981,000  304,013,000  1,141,994,000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ      126,709,000  91,204,000  217,913,000 

ລາຍຈ່າຍເພ່ືອການພັດທະນາບ້ານ      31,605,000  15,201,000  46,806,000 

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ      11,192,000     11,192,000 

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ (ຄ່າທີ່ປຶກສາ, 
ການສຶກສາອື່ນໆ)      19,883,000  46,602,000  66,485,000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທັງໝົດ      189,389,000  153,007,000  342,396,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານສຸດທິ      
  

648,592,000 
   

151,006,000  
  

799,598,000 

ຄັງສໍາຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ນໆ      ‐11,328,000  ‐2,000,000  ‐13,328,000 

ລາຍຮັບນອກທຸລະກດິ 
(ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າອື່ນໆ)           

ອາກອນ              

ກໍາໄລສຸດທິສໍາລັບງວດ     
  

637,264,000 
   

149,006,000  
  

786,270,000 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫູຼບຊັບສົມບັດ 
  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ກອງທຶນບ້ານ 

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ເງິນສົດ   
   

363,462,000       363,462,000 
1,277,366,00

0  2,000,000  1,279,366,000 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ   
   

211,696,000       211,696,000 
7,601,339,00

0  2,991,013,000  10,592,352,000 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ            107,130,000     107,130,000 

ຊັບສິນທັງໝົດ     575,158,000       575,158,000 
8,985,835,00

0  2,993,013,000  11,978,848,000 

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ        
3,462,443,00

0    3,462,443,000 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ        
2,019,900,00

0    2,019,900,000 

ອື່ນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ)         1,210,000    1,210,000 

ໜ້ີສິນທັງໝົດ        
5,483,553,00

0    5,483,553,000 

ຮຸ້ນ        
1,100,650,00

0    1,100,650,000 

ຄັງສໍາຮອງ         622,498,000  157,007,000  779,505,000 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ   
   

400,000,000       400,000,000 
1,240,910,00

0  2,687,000,000  3,927,910,000 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອື່ນໆ*   
   

175,158,000       175,158,000  78,919,000     78,919,000 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ          ‐177,959,000     ‐177,959,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ          637,264,000  149,006,000  786,270,000 

ທຶນທັງໝົດ     575,158,000     
3,502,282,00

0  2,993,013,000  6,495,295,000 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ   575,158,000    575,158,000 
8,985,835,00

0  2,993,013,000  11,978,848,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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3. ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ 

 

 

ເມືອງເອກ: ຫ້ວຍຊາຍ 

ພົນລະເມືອງ: 169,807 ຄົນ                              

ເນ້ືອທີ່:   6,196 ກມ2                                       

ຄວາມໜາແໜ້ນ: 27 ຄົນ/ກມ2   

 

ຈໍານວນບ້ານ: 266 ບ້ານ                       

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 28,942 ຄົວເຮືອນ 

5 ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ, ຕ້ົນເຜ້ີງ, ເມິງ, ຜາອຸດົມ ແລະ 
ປາກທາ  

 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 

 

ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ມີ 4 ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ 5.942 ຄອບຄົວທຸກຍາກ ດັ່ງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ ້
ໃນ NGPES. ເພື່ອເປັນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂົງ ເຂດຊົນນະບົດ ເຂົ້າເຖິງການ 
ບໍລິການ ທາງດ້ານການເງິນ, ອົງການ GIZ ໄດ້ສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາ 
ຊຸມຊົນຂອງແຂວງບ່ໍແກ້ວຂຶ້ນໃນປີ 2000. ມາຮອດປີ 2011, ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສະມາ 
ຄົມກອງທຶນພັດທະນາບ້ານແຂວງບ່ໍແກ້ວ)37 ໜ່ຶງແຫ່ງ. ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີກອງທຶນບ້ານ 164 ກອງທຶນ. ຜ່ານການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນເຖິງ 20,446 ສະມາຊິກ/ຄົນ ແລະ ມີ 
ປະມານ 10,000 ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບເງິນກູ້ ເຊ່ິງມີຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະເຖິງ 5.6 ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສະແດງ ບົດບາດສໍາຄນັ 
ໃນການພັດທະນາວຽກງານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນອົງການ NCA, VICO ແລະ GIZ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ           286,046,968    286,046,968 
4,553,326,00

0  339,487,000  4,892,813,000 

ເງນິກູ ້         236,238,000     236,238,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້           286,046,968    286,046,968 
4,317,088,00

0  339,487,000  4,656,575,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
37 ໃນປີ 2009, ສກຈບ ສະແດງບດົບາດເປັນອງົກອນທ່ີສະໜບັສະໜນູການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍໃຫແ້ກ ່138 ກອງທຶນບາ້ນ. ເນື່ອງຈາກການເກບັກາໍ ແລະ 
ການປ້ອນຂໍມ້ນູ, ກອງທຶນບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນພາກກອງທຶນບາ້ນຂອງບດົນີ ້ແຕຂ່ໍມ້ນູຂອງບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດລ້ວມຢູໃ່ນ ສກຈບ ແລວ້. 
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ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   1    1  151  13  164 

ເປີເຊັນ   100%    100%  92%  8%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   45   
  

45  9,965  516  10,481 

ເປີເຊັນ   100%    100%  95%  5%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
45    66  40  64 

ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ   
  

26    
  

26  4,721  516  5,237 

      ເປີເຊັນ   100%     100%  90%  10%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   26     26  31  40  32 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ           278,419,000        278,419,000 
4,993,689,00

0  316,690,000  5,310,379,000 

     ເປີເຊັນ   100%     100%  94%  6%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ           278,419,000        278,419,000  33,071,000  24,361,000  32,380,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່              10,708,423           10,708,423  1,058,000  614,000  1,014,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   278,419,000    278,419,000 
4,993,689,00

0  316,690,000  5,310,379,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   16,020,323 
  16,020,323 

4,260,165,00
0  316,690,000  4,576,855,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   237,953,725    237,953,725  189,230,000     189,230,000 

ຫດັຖະກາໍ   
  

2,067,356    2,067,356          

ສກຸເສນີ              21,743,204    21,743,204  168,723,000     168,723,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ   
  

634,392    634,392  324,571,000     324,571,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ                             19     19  9,965     9,965 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
19 

  
19  66     66 

ລວມຍອດເງນິຝາກ   
  

6,360,000  6,360,000  592,194,000     592,194,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
6,360,000  6,360,000  3,922,000     3,922,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ     334,737 59,000   59,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ         ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້              73,314,655          73,314,655  389,404,000  35,263,000  424,667,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)           115,245,495       115,245,495  13,169,000     13,169,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ   188,560,150    188,560,150  402,573,000  35,263,000  437,836,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ           192,619,956       192,619,956  74,263,000     74,263,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ          17,758,000     17,758,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ          575,000     575,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)          117,321,000     117,321,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ   192,619,956    192,619,956  209,917,000  209,917,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ   
  

(4,059,806)   
  

(4,059,806)  192,656,000  35,263,000  227,919,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ   
  

(13,920,950)   
   

(13,920,950)  ‐2,500,000     ‐2,500,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)              32,923,285          32,923,285          

ອາກອນ                

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ              14,942,529          14,942,529 
  

190,156,000 
   

35,263,000         225,419,000 

 
 

 ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 

    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ         ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ               8,073,763            8,073,763  525,131,000  31,000,000  556,131,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ           264,498,050       264,498,050 
4,993,689,00

0  316,690,000  5,310,379,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ              25,728,040          25,728,040     27,060,000  27,060,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ           298,299,853       298,299,853 
5,518,820,00

0  374,750,000  5,893,570,000 

              

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ   
   

6,360,000   
   

6,360,000  592,194,000    592,194,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ          236,238,000    236,238,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)                 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ   
   

6,360,000   
   

6,360,000  828,432,000    828,432,000 

ຮຸນ້                

ຄງັສາໍຮອງ         214,399,000    214,399,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້           286,046,968       286,046,968 
4,317,088,00

0  339,487,000  4,656,575,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*   
   

(9,049,644)   
   

(9,049,644)          

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ            ‐31,255,000     ‐31,255,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ              14,942,529          14,942,529  190,156,000  35,263,000  225,419,000 

ທຶນທງັໝດົ           291,939,853       291,939,853 
4,690,388,00

0  374,750,000  5,065,138,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ   298,299,853    298,299,853 
5,518,820,00

0  374,750,000  5,893,570,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງິນປັນຜົນທ່ີແຈ້ງໄວ້ 
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4. ແຂວງອຸດົມໄຊ 

 ເມືອງເອກ: ໄຊ 

ພົນລະເມືອງ:  307,065 ຄົນ                        

ເນ້ືອທີ່:   15,370 ກມ2                                

ຄວາມໜາແໜ້ນ: 20 ຄົນ/ກມ2 

ຈໍານວນບ້ານ: 474 ບ້ານ                            

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 47,781 ຄົວເຮືອນ 

7 ເມືອງ: ໄຊ, ຫຼາ, ນາໝໍ,້ ງາ, ແບງ, ຮຸນ ແລະ 
ປາກແບ່ງ.  

 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 

 

ການເງິນຈຸນລະພາກໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າມາສະເໜີ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊໃນປີ 1999 ໂດຍຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ ແຂວງ 

ອຸດົມໄຊ ແລະ ໃນປະຈຸບັນນ້ີຫ້ອງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນຊ່ືມາເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກພັດທະນາ 

ອຸດົມໄຊ.  ມາຮອດປີ 2011, ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 2 ແຫ່ງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານປະມານ 159 

ກອງທຶນໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 28,240 ສະມາຊິກ/ຄົນ, ຜູ້ກູ້ຢືມ 12,692 ຄົນ ແລະ ມີຍອດເງິນ 

ກູ້ຄ້າງຊໍາລະປະມານ 13.6 ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສະແດງບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ ດັ່ງກ່າວ 

ໃນແຂວງນີ້ ແມ່ນຫ້ອງການ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.  
 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                 ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ      3,874,089,869    3,874,089,869 
3,850,338,00

0  1,913,491,000  5,763,829,000 

ເງນິກູ ້      2,896,456,544    2,896,456,544          

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້          977,633,325    977,633,325 
3,850,338,00

0  1,913,491,000  5,763,829,000 

 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                 ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   2    2  139  20  159 

ເປີເຊັນ   100%    100%  87%  13%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້                      13,513                     13,513  13,118  1,609  14,727 

ເປີເຊັນ   100%    100%  88%  12%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   
  

6,757       87  80  86 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                  ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ                         4,354                         4,354  6,912  1,426  8,338 

      ເປີເຊັນ   100%     100%  83%  17%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   2177     2177  50  71  52 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ      5,551,028,875        5,551,028,875 
5,883,376,00

0  1,857,091,000  7,740,467,000 

     ເປີເຊັນ   100%     100%  76%  24%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ      2,775,514,438        2,775,514,438  42,326,000  92,854,000  48,682,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່                1,274,926                 1,274,926  851,000  1,302,000  928,000 

 
ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                  ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   5,551,028,875    5,551,028,875 
7,804,171,00

0  2,305,091,000  10,109,262,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   2,682,787,866 
  2,682,787,866 

5,699,839,00
0  2,208,935,000  7,908,774,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   1,243,778,146    1,243,778,146  721,992,000  47,800,000  769,792,000 

ຫດັຖະກາໍ          346,202,612    346,202,612  406,339,000  20,500,000  426,839,000 

ສກຸເສນີ      1,172,023,943     1,172,023,943 
1,188,574,00

0  27,856,000  1,216,430,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ          106,236,308     106,236,308  156,889,000     156,889,000 

  

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                 ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ    9159     9,159  12,245     12,245 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 4,580  4,580  88  88 

ລວມຍອດເງນິຝາກ      1,848,760,000     1,848,760,000 
3,111,352,00

0     3,111,352,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ          924,380,000     924,380,000  22,384,000     22,384,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ         201,852  254,000     254,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                           ກອງທຶນບ້ານ 

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັ
ບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ      1,788,060,711       1,788,060,711  1,829,167,000  97,758,000  1,926,835,000 

ລາຍຮັບອື່ນໆ (ຄ່າທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ນໆ)             23,369,909              23,369,909  101,736,000  217,284,000  319,020,000 

ລາຍຮັບທັງໝົດ   1,811,430,620    1,811,430,620  1,930,903,000  315,042,000  2,245,855,000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ      1,241,472,864       1,241,472,864  303,771,000  60,587,000  364,358,000 

ລາຍຈ່າຍເພ່ືອການພັດທະນາບ້ານ          19,565,000  11,075,000  30,640,000 

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບສະຫວັດດີການ      
ສັງຄົມ          32,039,000  41,975,000  74,014,000 

ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ (ຄ່າທີ່ປຶກສາ, 
ການສຶກສາອື່ນໆ)          81,773,000  74,193,000  155,966,000 

ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທັງໝົດ   1,241,472,864    1,241,472,864  437,148,000  187,830,000  624,978,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນໃນການດໍາເນີນງານ 
ສຸດທິ          569,957,756           569,957,756     1,493,755,000  

   
127,212,000      1,620,877,000 

ຄັງສໍາຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ນໆ        (105,869,525)         (105,869,525)  ‐14,606,000  ‐195,000  ‐14,801,000 

ລາຍຮັບນອກທຸລະກດິ 
(ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າອື່ນໆ)             39,944,500              39,944,500  99,257,000     99,257,000 

ອາກອນ                

ກໍາໄລສຸດທິສໍາລັບງວດ         504,032,731            504,032,731     1,578,406,000  
           
127,017,000      1,705,333,000  

 
 
 
ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼູບຊັບສົມບັດ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ກອງທຶນບ້ານ 

ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ 
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ      2,006,772,214       2,006,772,214  3,682,994,000  487,604,000  4,170,598,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ      5,551,028,875       5,551,028,875  5,883,376,000  1,857,091,000  7,740,467,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ      1,774,266,233       1,774,266,233  416,044,000  1,500,000  417,544,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ      9,332,067,322       9,332,067,322  9,982,414,000  2,346,195,000  12,328,609,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ      1,848,760,000       1,848,760,000  3,111,352,000    3,111,352,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ      2,896,456,544       2,896,456,544         

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)          858,683,151           858,683,151         

ໜ້ີສນິທງັໝດົ      5,603,899,695       5,603,899,695  3,111,352,000    3,111,352,000 

ຮຸນ້      1,697,780,402       1,697,780,402         

ຄງັສາໍຮອງ         1,424,745,000  305,687,000  1,730,432,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້          977,633,325           977,633,325  3,850,338,000  1,913,491,000  5,763,829,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*          548,721,169           548,721,169  395,504,000     395,504,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ         ‐377,931,000     ‐377,931,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ          504,032,731           504,032,731  1,578,406,000  127,017,000  1,705,423,000 

ທຶນທງັໝດົ      3,728,167,627       3,728,167,627  6,871,062,000  2,346,195,000  9,217,257,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ   9,332,067,322    9,332,067,322  9,982,414,000  2,346,195,000  12,328,609,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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5. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

 

ເມືອງເອກ: ຫຼວງພະບາງ 

ພົນລະເມືອງ:  455,532 ຄົນ  

ເນ້ືອທີ່:   16,875 ກມ2                                         

ຄວາມໜາແໜ້ນ: 27 ຄົນ/ກມ2 

ຈໍານວນບ້ານ: 781 ບ້ານ                    

ຈໍານວນຄົວເຮືອນ: 74,905 ຄົວເຮືອນ 

12 ເມືອງ: ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງເງິນ, ນານ, 
ປາກອູ, ນ້ໍາບາກ, ປາກແຊງ, ໂພນໄຊ,  ງອຍ, 
ຈອມເພັດ, ວຽງຄໍາ, ພູຄູນ ແລະ ໂພນທອງ. 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 
 

ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງຕ້ັງແຕ່ປີ 2004 ໂດຍ ທ່ີອໍາ 
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາບ້ານຢູ່ໃນ 4 ເມືອງທຸກຍາກຂອງແຂວງ (ເມືອງໂພນໄຊ, ປາກ 
ແຊງ, ວຽງຄໍາ ແລະ ພູກູດ). ຕໍ່ມາໃນປີດຽວກັນ, ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດແຂວງຫຼວງພະບາງ38 
ກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂ້ຶນ. ຕໍ່ຈາກນ້ັນມາ, ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ແມ່ນໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງໄດ້ເກີດ 
ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງິນຝາກ 1 ແຫ່ງ, ສສງ  4ແຫ່ງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ 274 ກອງທຶນໃນປີ 2011. 
ມີສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທັງໝົດ 58,443 ສະມາຊິກ/ຄົນ, ມີຜູ້ກູ້ຢືມປະມານ 11,000 ຄົນ, ແລະ ມີຍອດເງິນ 
ກູ້ຄ້າງຊໍາລະປະມານ 18.4 ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສະ ແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສີມວຽກງານດ່ັງກ່າວ ແມ່ນ 
ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຫ້ອງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ອົງການສຸພານິມິດ ແລະ 
ACCU. 
 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັ
ບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ    6,881,735,000               99,245,000  6,980,980,000  4,028,774,000  759,650,000  4,788,424,000 

ເງິນກູ ້    6,757,610,000         6,757,610,000  160,000,000     160,000,000 

ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ        124,125,000               99,245,000  223,370,000  3,868,774,000  759,650,000  4,628,424,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທີ່ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ຮັ
ບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍບໍລິການ 1    4  5  267  7  274 

ເປີເຊັນ 20%    57%  77%  97%  3%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ 2,839    
  

1,556 
  

4,395  54,005  43  54,048 

ເປີເຊັນ 65%    35%  100%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າສະເລ່ຍຕ່ໍ
ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ                         2,839    

  
389 

  
3,228  202  6  197 

                                                 
38 ໜ່ຶງໃນສາມໂຄງການທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ                             578     
  

417 
  

995  10,248  43  10,291 

      ເປີເຊັນ 58%     42%  100%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ 578     104  199  38  6  37 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະ 
ທງັໝດົ    2,189,023,050         7,151,989,410 

  
9,341,012,460  8,413,484,000  699,463,000  9,112,947,000 

     ເປີເຊັນ 23%     77%  100%  92%  8%  100% 

ຈ/ນ 
ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ
ບໍລິການ    2,189,023,050         1,787,997,353 

  
1,868,202,492  31,511,000  99,923,000  33,259,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່              3,787,237                17,151,054 
  

9,387,952  821,000  16,266,000  885,000 

 

 
ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 2,189,023,050     7,151,989,410  9,341,012,460  8,785,332,000  759,650,000  9,544,982,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ 22,900,000        3,490,848,009  3,513,748,009  3,529,920,000  589,650,000  4,119,570,000 

ການບໍລິການ ແລະ 
ການຄາ້ 2,166,123,050  

 
2,706,302,928  4,872,425,978  807,306,000  50,000,000  857,306,000 

ຫດັຖະກາໍ        70,126,048  70,126,048  303,030,000  120,000,000  423,030,000 

ສກຸເສນີ      863,193,430  863,193,430  402,487,000     402,487,00 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ        21,518,995  21,518,995          

 
 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ 2,261   
  

1,139  3,400  54,005   54,005 
ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍ
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 

  
2,261   

  
285  

  
680  202   202 

ລວມຍອດເງນິຝາກ 
  

795,366,500   
  

5,692,383,569  6,487,750,069  5,853,494,000   5,853,494,000 
ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່
ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 795,366,500  

  
1,423,095,892  1,297,550,014 21,923,000   21,923,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່
ຕ່ໍສະມາຊກິ 351,776  

  
4,997,703  1,908,162 108,000   108,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້       974,206,000       515,003,000  1,489,209,000  905,263,000 41,101,000 946,364,000 
ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ) 

  
174,753,000    

  
48,427,727  

  
223,180,727  22,018,000   22,018,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ 1,148,959,000     563,430,727  1,712,389,727  927,281,000  41,101,000  968,382,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີ 
ງານ        304,418,825             259,434,672 

   
563,853,497  117,458,000  26,985,000  144,443,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະ 
ນາບາ້ນ            20,876,000     20,876,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດ ີ
ການສງັຄມົ                    

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ 
(ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)            84,915,000     84,915,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີ 
ງານທງັໝດົ 304,418,825     259,434,672  563,853,497  223,249,000  26,985,000  250,234,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍ 
ເນນີງານສດຸທິ        844,540,175             303,996,055 

  
1,148,536,230  704,032,000  14,116,000  718,148,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮ 
ອື່ ນໆ         (55,497,900)             (13,982,029) 

   
(69,479,929)  ‐108,758,000     ‐108,758,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)           26,860,972       

   
26,860,972          

ອາກອນ                  

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ        815,903,247             290,014,026 
  

1,105,917,273 
   

595,274,000  
  

14,116,000 
  

609,390,000 
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັ

ເງນິຝາກ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ  354,892,514      737,118,831   1,092,011,345  2,053,107,000  74,303,000  2,127,410,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 2,189,023,050        7,151,989,410 
   

9,341,012,460  8,413,484,000  699,463,000  9,112,947,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 

    
420,200,976            271,820,571 

   
692,021,547  69,018,000     69,018,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ    2,964,116,540        8,160,928,812     11,125,045,352  10,535,609,000  773,766,000  11,309,375,000 

               

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ 
    

795,366,500        5,692,383,569 
   

6,487,750,069  5,853,494,000    5,853,494,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ         160,000,000    160,000,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ) 
    

88,109,453            126,490,478 
   

214,599,931  433,000    433,000 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ 
    

883,475,953        5,818,874,047 
   

6,702,350,000  6,013,927,000    6,013,927,000 

ຮຸນ້    1,092,070,876        1,540,384,500 
   

2,632,455,376  262,073,000    262,073,000 

ຄງັສາໍຮອງ 
    

36,128,464            189,043,365 
   

225,171,829  156,084,000    156,084,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 

    
124,125,000               99,245,000 

   
223,370,000  3,868,774,000  759,650,000  4,628,424,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, 
ອື່ ນໆ* 

    
12,413,000            223,367,874 

   
235,780,874  98,861,000     98,861,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ         ‐459,384,000     ‐459,384,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸ
ບນັ 

    
815,903,247            290,014,026 

   
1,105,917,273  595,274,000  14,116,000  609,390,000 

ທຶນທງັໝດົ    2,080,640,587        2,342,054,765 
   

4,422,695,352  4,521,682,000  773,766,000  5,295,448,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ 2,964,116,540    8,160,928,812  11,125,045,352  10,535,609,000  773,766,000  11,309,375,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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6. ແຂວງ ຫວົພນັ 

 ເມອືງເອກ: ຊາໍເໜືອ 

ພນົລະເມອືງ: 325,757 ຄນົ            

ເນືອ້ທ່ີ:   16,500 ກມ2               

ຄວາມໜາແໜນ້: 20 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 720 ບາ້ນ                    

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 46,138 ຄວົເຮອືນ 

8 ເມອືງ: ຊາໍເໜືອ, ຊຽງຄໍ,້ ວຽງທອງ, ວຽງໄຊ, 
ຫວົເມອືງ, ຊາໍໄຕ,້ ຊບົເບົາ ແລະ ແອດ. 

ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ: ປ້ືມສະຖິຕິປະຈໍາປີ 2011 (ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) 

 

ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານໄດ້ຮັບການສ່ົງເສີມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງໃນແຂວງຫົວ ພັນນັບແຕ່
ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາຮອດປີ 2011 ແຂວງຫົວພັນມີກອງທຶນບ້ານເຖິງ 323 ກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 1 ແຫ່ງ ເຊ່ິງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 13,488 ສະມາຊິກ. ໃນນ້ັນ ມີປະ ມານ 9,571 ຄົນ ໄດ້ຮບັສິນ 
ເຊື່ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະເຖິງ 9.2 ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສະແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນການ 
ພັດທະນາວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກໃນແຂວງດັ່ງກ່າວແມ່ນ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕົນເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນ UNODC ແລະ ອົງການກາແດງເດັນມາກ.  

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ     52,132,500    52,132,500  11,596,605,000     11,596,605,000 

ເງນິກູ ້                

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້           52,132,500    52,132,500  11,596,605,000     11,596,605,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   1    1  323     323 

ເປີເຊັນ   100%    100%  100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   665                      665  12,823     12,823 

ເປີເຊັນ   100%    100%  100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
665    39     39 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ          453             453  9,118     9,118 

      ເປີເຊັນ   100%     100%  100%     100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   453     453  28     28 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ         337,930,250        337,930,250  8,807,923,000     8,807,923,000 

     ເປີເຊັນ   100%     100%  100%     100% 

ຈ/ນ 
ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         337,930,250        337,930,250  27,269,000     27,269,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່                745,983                745,983  966,000     966,000 

 
ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   337,930,250    337,930,250  18,955,051,000     18,955,051,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   279,123,313    279,123,313  15,120,320,000     15,120,320,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   36,019,702    36,019,702  1,227,141,000     1,227,141,000 

ຫດັຖະກາໍ           11,734,170    11,734,170  2,030,504,000     2,030,504,000 

ສກຸເສນີ        576,810,000     576,810,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ   
  

11,053,066    11,053,066          

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ           212     212  10,586     10,586 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ                        212                       212  33     33 

ລວມຍອດເງນິຝາກ    217,994,000     217,994,000  5,655,726,000     5,655,726,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ         217,994,000     217,994,000  17,510,000     17,510,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ       1,028,274  534,000     534,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ DTMFIs NDTMFIs SCUs total Deposit taking 
Non-deposit 

taking total 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້    142,413,500    142,413,500  1,593,694,000    1,593,694,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)   

  
7,141,000   

   
7,141,000  67,610,000    67,610,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ   149,554,500    149,554,500  1,661,304,000    1,661,304,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ    105,429,206    105,429,206  375,210,000    375,210,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ          72,082,000    72,082,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ                

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)                

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ   105,429,206    105,429,206  447,292,000    447,292,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ   
  

44,125,294   
  

44,125,294 
   

1,214,012,000    
  

1,214,012,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ     (1,605,750)     (1,605,750)         

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)   

  
19,619,231   

   
19,619,231         

ອາກອນ           

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ           62,138,775         62,138,775      1,214,012,000          1,214,012,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ DTMFIs NDTMFIs SCUs total Deposit taking 
Non-deposit 

taking total 

ເງນິສດົ    136,692,646    136,692,646  9,856,297,000    9,856,297,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ    337,930,250    337,930,250  8,807,923,000    8,807,923,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ     49,177,161     49,177,161         

ຊບັສນິທງັໝດົ    523,800,057    523,800,057  18,664,220,000    18,664,220,000 

              

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ    217,994,000    217,994,000  5,655,726,000    5,655,726,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ              

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)     86,615,200     86,615,200        

ໜ້ີສນິທງັໝດົ    304,609,200    304,609,200  5,655,726,000    5,655,726,000 

ຮຸນ້     42,314,000     42,314,000      

ຄງັສາໍຮອງ     85,000,000     85,000,000  889,793,000    889,793,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້     52,132,500     52,132,500  11,596,605,000    11,596,605,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*    (22,394,418)    (22,394,418)  522,096,000    522,096,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ            ‐1,214,012,000    ‐1,214,012,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ     62,138,775     62,138,775  1,214,012,000    1,214,012,000 

ທຶນທງັໝດົ    219,190,857    219,190,857  13,008,494,000     13,008,494,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ   523,800,057    523,800,057  18,664,220,000    18,664,220,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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7. ແຂວງ ໄຊຍະບລີູ 

 ເມອືງເອກ: ໄຊຍະບລູີ 

ພນົລະເມອືງ:  381,908 ຄນົ               

ເນືອ້ທ່ີ:   16,389 ກມ2                   

ຄວາມໜາແໜນ້: 23 ຄນົ/ກມ2     

ຈາໍນວນບາ້ນ: 446 ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 69,805 ຄວົເຮອືນ 

 11 ເມອືງ: ໄຊຍະບລູ,ີ ຄອບ, ຫງົສາ, 
ເງນິ, ຊຽງຮອ່ນ, ພຽງ, ປາກລາຍ, 
ແກນ່ທາ້ວ, ບ່ໍແຕນ, ທົ່ງມໄີຊ ແລະ 
ໄຊສະຖານ. 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ການເງິນຈຸລະພາກໄດ້ຖືກນໍາມາສະເໜີໃນແຂວງໄຊຍະບູລີໃນປີ 1997 ໂດຍຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ໃນປະຈຸ
ບັນນ້ີຫ້ອງການດ່ັງກ່າວແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊ້ີນໍາຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ.  

ບົດລາຍງານສະບັບນ້ີໄດ້ກວມເອົາພຽງແຕ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ແລະ 472 
ກອງທຶນ; ໃນບົດລາຍງານສະບັບປີ 2009 ໄດ້ລວມເອົາສະຖາບັນການເງິນທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກອີກໜ່ຶງແຫ່ງ ລວມເປັນ 3 
ແຫ່ງຄື:ຫ້ອງການການເງິນຈຸລະພາກໄຊຍະບູລີ, ສະມາຄົມສິນເຊື່ອ ແລະ ຝາກປະຢັດຊຸມຊົນເມືອງຫົງສາ ແລະ 
ສະມາຄົມສິນເຊ່ືອ ແລະ ຝາກປະຢັດຊຸມຊົນເມືອງຄອບ ເຊ່ິງ ສກຈບ ສອງແຫ່ງ ຢູ່ເມືອງຄອບ ແລະ ຫົງສາແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ GIZ.39 ນອກຈາກນ້ັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີຍັງມີກອງທຶນບ້ານ ທ່ີຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນ
ຝາກເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ້ີນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກຫ້ອງການສະຫະພັນແມຍ່ິງ ແລະ ຫ້ອງການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເຊ່ິງມີຄູ່ຮ່ວມງານມາຈາກອົງການ ACCU ແລະ IFAD. ສະຫຼຸບລວມ
ແລ້ວ, ສໍາລັບຂະແໜງການເງິນຈຸນລະພາກຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 39,119 ສະມາຊິກ ເຊ່ິງໃນນັ້ນ 
ປະມານ73%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກແມ່ນໄດ້ຮັບສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດປະມານ 
28.1 ຕື້ກີບ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ      1,047,868,558    1,047,868,558  4,177,111,000  1,445,050,000  5,622,161,000 

ເງນິກູ ້        587,815,000     587,815,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້             1,047,868,558    1,047,868,558  3,589,296,000  1,445,050,000  5,034,346,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
39 ໃນປີ 2009, 2 ສກຈບ ສະແດງບດົບາດເປັນອງົກອນທ່ີສະໜບັສະໜນູການສາ້ງເຄອືຄາ່ຍໃຫແ້ກ ່80 ກອງທຶນບາ້ນ. ເນື່ອງຈາກການເກບັກາໍ ແລະ 
ການປ້ອນຂໍມ້ນູ, ກອງທຶນບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນພາກກອງທຶນບາ້ນຂອງບດົນີ ້ແຕຂ່ໍມ້ນູຂອງບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ໄດລ້ວມຢູໃ່ນ ສກຈບ ແລວ້. 
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ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   2    2  392  80  472 

ເປີເຊັນ   100%    100%  83%  17%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   200                         200  37,563  1,356  38,919 

ເປີເຊັນ   100%    100%  97%  3%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
100   

  
100  96  17  82 

ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ               118             118  27,157  1,298  28,455 

      ເປີເຊັນ   100%     100%  96%  4%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   59     59  69  16  60 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ      1,167,048,000     1,167,048,000  26,249,520,000  643,860,000  26,893,380,000 

     ເປີເຊັນ   100%     100%  98%  2%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   
  

583,524,000    
  

583,524,000  66,963,000  8,048,000  56,977,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່          9,890,237        9,890,237  967,000  496,000  945,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   1,167,048,000    1,167,048,000  40,470,276,000  1,402,650,000  41,872,926,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   811,692,405    811,692,405  14,498,822,000  1,160,059,500  15,658,881,500 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   244,413,117    244,413,117  6,120,712,000     6,120,712,000 

ຫດັຖະກາໍ         9,382,616    9,382,616  942,721,000  242,590,000  1,185,311,000 

ສກຸເສນີ        98,680,697    98,680,697  301,351,000     301,351,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ         2,879,165    2,879,165  1,355,118,000     1,355,118,000 
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ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ                82  82  35,477     35,477 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ                                  41 
 

41  91     91 

ລວມຍອດເງນິຝາກ       343,225,000  343,225,000  30,109,856,000     30,109,856,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   
  

171,612,500  171,612,500  76,811,000     76,811,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ      4,185,671  849,000     849,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ           ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້      389,995,701     389,995,701  5,057,973,000  202,740,600  5,260,713,600 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, ການບໍລິການອື່ ນໆ)   
  

76,034,000   
   

76,034,000  57,862,000     57,862,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ   466,029,701    466,029,701  5,115,835,000  202,740,600  5,318,575,600 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ        323,022,000    323,022,000  1,051,587,000  95,181,320  1,146,768,320 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ          98,296,000  16,505,280  114,801,280 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ          22,196,000     22,196,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)          258,763,000     258,763,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ   323,022,000    323,022,000  1,430,842,000  111,686,600  1,542,528,600 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ   
  

143,007,701   
  

143,007,701 
   

3,684,993,000  
  

91,054,000 
  

3,776,047,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ   
  

(30,750,000)   
   

(30,750,000)  ‐6,725,000     ‐6,725,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ (ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)                

ອາກອນ                

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ       112,257,701    112,257,701  3,678,268,000        91,054,000   3,769,322,000 
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງິນສົດ       444,840,859    444,840,859  11,389,325,000  891,936,000  12,281,261,000 

ເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ     1,034,206,000    1,034,206,000  26,249,520,000  643,860,000  26,893,380,000 

ຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ຊັບສິນອ່ືນໆ   
   

207,054,600   
   

207,054,600  865,833,000  7,895,000  873,728,000 

ຊັບສິນທັງໝົດ      1,686,101,459    1,686,101,459  38,504,678,000  1,543,691,000  40,048,369,000 

              

ເງິນທຶນຂອງສະມາຊິກ        343,225,000    343,225,000  30,109,856,000    30,109,856,000 

ເງິນກູ້ຈາກພາຍນອກ         587,815,000    587,815,000 

ອື່ນໆ (ດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ)                

ໜ້ີສິນທັງໝົດ        343,225,000     343,225,000  30,697,671,000    30,697,671,000 

ຮຸ້ນ        61,000,000      61,000,000  1,580,002,000     1,580,002,000 

ຄັງສໍາຮອງ         113,195,000  7,587,000  120,782,000 

ເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ   
   

1,047,868,558   
  

1,047,868,558  3,589,296,000  1,445,050,000  5,034,346,000 

ກໍາໄລສະສົມປີຜ່ານມາ, ອື່ນໆ*   
   

121,750,200   
   

121,750,200  2,039,446,000     2,039,446,000 

ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ         ‐3,193,200,000     ‐3,193,200,000 

ກໍາໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈຸບັນ   
   

112,257,701   
   

112,257,701  3,678,268,000  91,054,000  3,769,322,000 

ທຶນທັງໝົດ     1,342,876,459    1,342,876,459  7,807,007,000  1,543,691,000  9,350,698,000 

ໜ້ີສິນ ແລະ ທຶນທັງໝົດ   1,686,101,459    1,686,101,459  38,504,678,000  1,543,691,000  40,048,369,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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8. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 

ເມອືງເອກ: ຈນັທະບລູ ີ

ພນົລະເມອືງ: 783,032  ຄນົ               

ເນືອ້ທ່ີ:   3,920 ກມ2                    

ຄວາມໜາແໜນ້: 200 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 483 ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 201,209 ຄວົເຮອືນ 

9 ເມອືງ: ຈນັທະບລູ,ີ ສໂີຄດຕະບອງ, 
ໄຊເສດຖາ, ສສີດັຕະນາກ, ນາຊາຍທອງ, 
ໄຊທານ,ີ ຫາດຊາຍຟອງ, ສງັທອງ ແລະ 
ປາກງື່ມ. 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່ໍແມ່ນຂົງເຂດໜ່ຶງທ່ີມີກິດຈະກໍາການເງິນຈຸລະພາກຫຼາຍທ່ີສຸດ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມໜາ ແໜ້ນຂອງ 
ພົນລະເມືອງສູງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍ. ຂະແໜງການເງິນ ຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດນີ້ 
ປະກອບມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີເປັນທາງການ 13 ແຫ່ງ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງິນຝາກເຖິງ 07 
ແຫ່ງ, ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ 3 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 03 ແຫ່ງ ແລະ ມີ 
ກອງທຶນບ້ານ 596 ກອງທຶນ, ມີສະມາຊິກ ຫຼື ລູກຄ້າທັງໝົດ 135,000 ສະມາຊິກ, ເຊ່ິງໃນນັ້ນ ປະມານເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງ
ຈໍານວນສະມາຊິກດ່ັງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊ່ືອຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ ເຊ່ິງມີລວມຍອດເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະເຖິງ 141 
ຕື້ກີບ. ອົງການຫັຼກທ່ີສົ່ງເສີມວຽກງານກອງທຶນບ້ານໃນຂົງເຂດນ້ີແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ.   

 
ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທີ່
ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ 
   

1,480,258,559  
   

2,803,500,000  
   

4,319,913,448  8,603,672,007  2,267,435,000  450,000,000  2,717,435,000 

ເງນິກູ ້  480,360,000       1,629,498,541  2,109,858,541  15,343,000  50,000,000  65,343,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  999,898,559   2,803,500,000   2,690,414,907  6,493,813,466  2,252,092,000  400,000,000  2,652,092,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນບ້ານ ແລະ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າທີ່ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່
ຮັບເງິນຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີບ
ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍບໍລິການ 7  3  3  13  522  74  596 

ເປີເຊັນ 54%  23%  4%  81%  88%  12%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ 18,330   7516  415 
  

26,261  107,788  532  108,320 

ເປີເຊັນ 70%  29%  78%  176%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊິກ/ລູກຄ້າສະເລ່ຍ
ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ 

   
2,619  

   
2,505  

  
138 

  
5,262  206  7  182 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂ້ໍມູນດ້ານສິນເຊື່ອ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ        4,801          1,727           266         6,794  59,152  234  59,386 

      ເປີເຊັນ 71%     4%  75%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ
ບໍລິການ 686  576  89  523  113  3  99 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 
ທງັໝດົ 

   
21,631,627,125  

   
3,517,235,650  

  
12,282,553,551          37,431,416,326  103,081,986,000  360,375,000  103,442,361,000 

     ເປີເຊັນ 58%  9%  33%  100%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 

   
3,090,232,446  

   
1,172,411,883  

  
4,094,184,517             2,879,339,717  197,475,000  4,870,000  173,561,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່ 
   

4,505,650  
   

2,036,616  
  

46,175,013                       5,509,481  17,423,000  1,540,000  1,742,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງິນກູ້ແບ່ງຕາມກິດຈະກໍາ (ກີບ) 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 21,631,627,125   3,517,235,650   12,282,553,551  37,431,416,326  209,146,566,500  441,175,000  209,587,741,500 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ 1,672,404,313  
   

1,064,119,119   2266743285  5,003,266,717  72,699,983,500  354,175,000  73,054,158,500 

ການບໍລິການ ແລະ 
ການຄາ້ 12,906,940,315  

   
829,407,560   3646424211  17,382,772,086  25,626,344,000  48,500,000  25,674,844,000 

ຫດັຖະກາໍ   152,993,126    137,320,145   1964834162  2,255,147,433  7,358,455,000  38,500,000  7,396,955,000 

ສກຸເສນີ    1,444,250,538   2470723668  3,914,974,206  3,319,109,000     3,319,109,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ 6,899,289,371    42,138,288   1933828225  8,875,255,883  7,300,426,000     7,300,426,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂ້ໍມູນດ້ານເງິນຝາກ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ 17,310         5,789             149  23,248  109,475     109,475 

ຈ/ນ ຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍ 

   
2,473  

   
1,930  

  
50 

  
1,788  209     209 

ລວມຍອດເງນິຝາກ 22,633,616,031   1,709,013,700    1,166,544,230  25,509,173,961  227,166,296,000     227,166,296,000 

ຈ/ນ 
ເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍ 3,233,373,719 

   
569,671,233  

  
388,848,077  1,962,244,151  435,184,000     435,184,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກ 
ສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ 1,307,546 

   
295,217  

  
7,829,156  1,097,263  2,075,000     2,075,000 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂ້ໍມູນດ້ານສິນເຊື່ອ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທີ່ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ        4,801          1,727           266         6,794  59,152  234  59,386 

      ເປີເຊັນ 71%     4%  75%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ
ບໍລິການ 686  576  89  523  113  3  99 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 
ທງັໝດົ 

   
21,631,627,125  

   
3,517,235,650  

  
12,282,553,551          37,431,416,326  103,081,986,000  360,375,000  103,442,361,000 

     ເປີເຊັນ 58%  9%  33%  100%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 

   
3,090,232,446  

   
1,172,411,883  

  
4,094,184,517             2,879,339,717  197,475,000  4,870,000  173,561,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່ 
   

4,505,650  
   

2,036,616  
  

46,175,013                       5,509,481  17,423,000  1,540,000  1,742,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງິນກູ້ແບ່ງຕາມກິດຈະກໍາ (ກີບ) 
    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 21,631,627,125   3,517,235,650   12,282,553,551  37,431,416,326  209,146,566,500  441,175,000  209,587,741,500 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ 1,672,404,313  
   

1,064,119,119   2266743285  5,003,266,717  72,699,983,500  354,175,000  73,054,158,500 

ການບໍລິການ ແລະ 
ການຄາ້ 12,906,940,315  

   
829,407,560   3646424211  17,382,772,086  25,626,344,000  48,500,000  25,674,844,000 

ຫດັຖະກາໍ   152,993,126    137,320,145   1964834162  2,255,147,433  7,358,455,000  38,500,000  7,396,955,000 

ສກຸເສນີ    1,444,250,538   2470723668  3,914,974,206  3,319,109,000     3,319,109,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ 6,899,289,371    42,138,288   1933828225  8,875,255,883  7,300,426,000     7,300,426,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂ້ໍມູນດ້ານເງິນຝາກ 

    ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ                     ກອງທຶນບ້ານ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ຮັບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບ້ານທ່ີ 
ບ່ໍຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ 17,310         5,789             149  23,248  109,475     109,475 

ຈ/ນ ຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍ 

   
2,473  

   
1,930  

  
50 

  
1,788  209     209 

ລວມຍອດເງນິຝາກ 22,633,616,031   1,709,013,700    1,166,544,230  25,509,173,961  227,166,296,000     227,166,296,000 

ຈ/ນ 
ເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍ 3,233,373,719 

   
569,671,233  

  
388,848,077  1,962,244,151  435,184,000     435,184,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກ 
ສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ 1,307,546 

   
295,217  

  
7,829,156  1,097,263  2,075,000     2,075,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ 
   

7,563,921,610  
   

1,093,689,250  
  

1,234,443,275             9,892,054,135  30,288,059,000  13,058,000  30,301,117,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ 
(ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ) 

   
776,675,477  

   
77,882,827  

  
53,475,521                 908,033,825  28,364,000     28,364,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ 8,340,597,087  1,171,572,077  1,287,918,796  10,800,087,960  30,316,423,000  13,058,000  30,329,481,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການ   
ດາໍເນນີງານ 

   
6,783,027,486  

   
825,147,273  

  
1,441,170,034             9,049,344,793  3,833,146,000  3,500,000  3,836,646,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະ
ນາບາ້ນ            1,573,233,000     1,573,233,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ            1,549,458,000  500,000  1,549,958,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ 
(ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ) 

   
67,150,350                           67,150,350  595,487,000     595,487,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງ
ານທງັໝດົ 6,850,177,836  825,147,273  1,441,170,034  9,116,495,143  7,551,324,000  4,000,000  7,555,324,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍ
ເນນີງານສດຸທິ 

   
1,490,419,251  

   
346,424,804  

  
(153,251,238)             1,683,592,817 

   
22,765,099,000  

  
9,058,000 

  
22,774,157,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮ
ອື່ ນໆ 

   
(1,120,860,229) 

   
(140,790,000) 

  
(762,504,343)           (2,024,154,572)  ‐2,543,952,000     2,594,057,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ) 

   
45,402,079  

   
353,636,000  

  
637,608,665             1,036,646,744          

ອາກອນ 
   

4,527,000  
   

1,500,000  
  

38,629,450                    44,656,450          

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ 
   

410,434,102  
   

557,770,804  
  

(316,776,366)                 651,428,540 
   

20,221,147,000  
  

9,058,000 
  

25,368,214,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້ 
   

7,563,921,610  
   

1,093,689,250  
  

1,234,443,275             9,892,054,135  30,288,059,000  13,058,000  30,301,117,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ 
(ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ) 

   
776,675,477  

   
77,882,827  

  
53,475,521                 908,033,825  28,364,000     28,364,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ 8,340,597,087  1,171,572,077  1,287,918,796  10,800,087,960  30,316,423,000  13,058,000  30,329,481,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການ   
ດາໍເນນີງານ 

   
6,783,027,486  

   
825,147,273  

  
1,441,170,034             9,049,344,793  3,833,146,000  3,500,000  3,836,646,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະ
ນາບາ້ນ            1,573,233,000     1,573,233,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດີ
ການສງັຄມົ            1,549,458,000  500,000  1,549,958,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ 
(ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ) 

   
67,150,350                           67,150,350  595,487,000     595,487,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງ
ານທງັໝດົ 6,850,177,836  825,147,273  1,441,170,034  9,116,495,143  7,551,324,000  4,000,000  7,555,324,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍ
ເນນີງານສດຸທິ 

   
1,490,419,251  

   
346,424,804  

  
(153,251,238)             1,683,592,817 

   
22,765,099,000  

  
9,058,000 

  
22,774,157,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮ
ອື່ ນໆ 

   
(1,120,860,229) 

   
(140,790,000) 

  
(762,504,343)           (2,024,154,572)  ‐2,543,952,000     2,594,057,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ) 

   
45,402,079  

   
353,636,000  

  
637,608,665             1,036,646,744          

ອາກອນ 
   

4,527,000  
   

1,500,000  
  

38,629,450                    44,656,450          

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ 
   

410,434,102  
   

557,770,804  
  

(316,776,366)                 651,428,540 
   

20,221,147,000  
  

9,058,000 
  

25,368,214,000 
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ 11,597,165,484   1,270,430,104    1,051,523,077  13,919,118,665  135,846,724,000  122,738,000  135,969,462,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 21,631,627,125   3,517,235,650   12,282,553,551  37,431,416,326  103,081,986,000  360,375,000  103,442,361,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 

    
2,883,711,809  

    
344,980,750  

   
4,131,481,465             7,360,174,024  3,572,168,000     3,572,168,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ 36,112,504,418   5,132,646,504   17,465,558,093  58,710,709,015  242,500,878,000  483,113,000  242,983,991,000 

           

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ 
    

22,633,616,031  
    

1,709,013,700  
   

1,166,544,230          25,509,173,961  227,166,296,000     227,166,296,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ 
    

480,360,000     
   

1,629,498,541             2,109,858,541  15,343,000  50,000,000  65,343,000 

ອື່ ນໆ 
(ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ) 

    
737,640,608  

    
101,370,000  

   
5,432,168,383             6,271,178,991          

ໜ້ີສນິທງັໝດົ 23,851,616,639   1,810,383,700    8,228,211,154  33,890,211,493  227,181,639,000  50,000,000  227,231,639,000 

ຮຸນ້ 10,650,646,282    300,000,000    5,944,333,589  16,894,979,871  46,170,000     46,170,000 

ຄງັສາໍຮອງ   282,553,022         365,152,193     647,705,215  9,151,935,000     9,151,935,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 

    
999,898,559  

    
2,803,500,000  

   
2,690,414,907             6,493,813,466  2,252,092,000  400,000,000  2,652,092,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, 
ອື່ ນໆ* 

    
(82,644,186) 

    
(339,008,000) 

   
554,222,616                 132,570,430  55,000,000  24,055,000  79,055,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ              ‐16,407,105,000     ‐16,407,105,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີ 
ປະຈບຸນັ 

    
410,434,102  

    
557,770,804  

   
(316,776,366)                 651,428,540  20,221,147,000  9,058,000  20,230,205,000 

ທຶນທງັໝດົ 12,260,887,779   3,322,262,804    9,237,346,939  24,820,497,522  15,319,239,000  433,113,000  15,752,352,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ 36,112,504,418  5,132,646,504  17,465,558,093  58,710,709,015  242,500,878,000  483,113,000  242,983,991,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                     ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ 11,597,165,484   1,270,430,104    1,051,523,077  13,919,118,665  135,846,724,000  122,738,000  135,969,462,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 21,631,627,125   3,517,235,650   12,282,553,551  37,431,416,326  103,081,986,000  360,375,000  103,442,361,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ 
ຊບັສນິອື່ ນໆ 

    
2,883,711,809  

    
344,980,750  

   
4,131,481,465             7,360,174,024  3,572,168,000     3,572,168,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ 36,112,504,418   5,132,646,504   17,465,558,093  58,710,709,015  242,500,878,000  483,113,000  242,983,991,000 

           

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ 
    

22,633,616,031  
    

1,709,013,700  
   

1,166,544,230          25,509,173,961  227,166,296,000     227,166,296,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ 
    

480,360,000     
   

1,629,498,541             2,109,858,541  15,343,000  50,000,000  65,343,000 

ອື່ ນໆ 
(ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ) 

    
737,640,608  

    
101,370,000  

   
5,432,168,383             6,271,178,991          

ໜ້ີສນິທງັໝດົ 23,851,616,639   1,810,383,700    8,228,211,154  33,890,211,493  227,181,639,000  50,000,000  227,231,639,000 

ຮຸນ້ 10,650,646,282    300,000,000    5,944,333,589  16,894,979,871  46,170,000     46,170,000 

ຄງັສາໍຮອງ   282,553,022         365,152,193     647,705,215  9,151,935,000     9,151,935,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ 

    
999,898,559  

    
2,803,500,000  

   
2,690,414,907             6,493,813,466  2,252,092,000  400,000,000  2,652,092,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, 
ອື່ ນໆ* 

    
(82,644,186) 

    
(339,008,000) 

   
554,222,616                 132,570,430  55,000,000  24,055,000  79,055,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ              ‐16,407,105,000     ‐16,407,105,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີ 
ປະຈບຸນັ 

    
410,434,102  

    
557,770,804  

   
(316,776,366)                 651,428,540  20,221,147,000  9,058,000  20,230,205,000 

ທຶນທງັໝດົ 12,260,887,779   3,322,262,804    9,237,346,939  24,820,497,522  15,319,239,000  433,113,000  15,752,352,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ 36,112,504,418  5,132,646,504  17,465,558,093  58,710,709,015  242,500,878,000  483,113,000  242,983,991,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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9. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
 

 ເມອືງເອກ: ແປກ 

ພນົລະເມອືງ: 276,242 ຄນົ                    

ເນືອ້ທ່ີ:   16,358 ກມ2                        

ຄວາມໜາແໜນ້: 17 ຄນົ/ກມ2   

ຈາໍນວນບາ້ນ: 517 ບາ້ນ                      

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 42,006 ຄວົເຮອືນ 

8 ເມອືງ: ແປກ, ໜອງແຮດ, ຄນູ, ໝອກ, 
ພກູດູ, ຜາໄຊ, ຄາໍ ແລະ ທາ່ໂທມ. 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງມີພຽງແຕ່ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ບໍ່ມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ. ກອງທຶນບ້ານໄດ້ຮັບການຮັບສ້າງ 
ຕັ້ງຂ້ຶນໂດຍຜ່ານສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ໃນປີ 2002. ມາຮອດປີ 2011, ມີກອງທຶນບ້ານ ທັງໝົດ 123 ກອງທຶນ 
ເຊິ່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 3,680 ສະມາຊິກ. ໃນນ້ັນສະມາຊິກຜູ້ກູ້ທັງໝົດ 1,471 ຄົນ ແລະ ມີຍອດເງິນກູ້ຄ້າງ 
ຊໍາລະປະມານ 3.4 ຕື້ກີບ.40 3,4  ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີສະແດງບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການສ່ົງເສີມວຽກງານການເງິນຈຸລະ 
ພາກໃນຂົງເຂດນ້ີ ແມ່ນຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ ຍາກ, 
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແປກ ແລະ ຫ້ອງການແນວ ລາວສ້າງຊາດປະຈາໍແຂວງຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ແມ່ນຍັງມີອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຈໍານວນໜ່ຶງ ທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານດ່ັງກ່າວເປັນຕ້ົນ ແມ່ນຫ້ອງການສະພາ 
ກາແດງເດັນມາກ ແລະ IFAD. 

 
ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ 

  

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ກອງທຶນບ້ານ 

ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບ້ານທ່ີຮັບເງິນຝາກ ກອງທຶນບ້ານທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ         2,519,184,000  451,500,000  2,970,684,000 

ເງນິກູ ້                 

ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້         2,519,184,000  451,500,000 
2,970,684,00

0 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         93 30 123 

ເປີເຊັນ         76% 24% 100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້         2,847 833 3,680 

ເປີເຊັນ         78% 22% 100% 
ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         31 28 30 

 
 
 

                                                 
40 ຕົວເລກທຽບໃສ່ລາຍງານປີ 2009ມີການຫຸຼດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຮັບການສືບສວນຄນືຕ່ືມ.  
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ         1,205  266  1,471 

      ເປີເຊັນ         82%  18%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         13  9  12 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ         3,136,743,000  247,426,000 
3,384,169,00

0 

     ເປີເຊັນ         93%  7%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         33,728,000  8,247,000  27,513,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່         2,603,000  930,000  2,301,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 3,696,128,000  451,500,000 
4,147,628,00

0 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ 2,572,618,150  84,800,000 
2,657,418,15

0 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້ 1,064,394,600  326,500,000 
1,390,894,60

0 

ຫດັຖະກາໍ 53,078,150  28,200,000  81,278,150 

ສກຸເສນີ 6,056,900  3,000,000  9,056,900 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ            9,000,000  9,000,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ         2,847     2,847 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         31     31 

ລວມຍອດເງນິຝາກ         1,053,271,000    
1,053,271,00

0 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິກາ
ນ         11,325,000     11,325,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ         370,000     370,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້     454,061,000  151,743,000  605,804,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)          

ລາຍຮບັທງັໝດົ     454,061,000  151,743,000  605,804,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ     162,245,000  18,255,000  180,500,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ     1,026,000     1,026,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ          

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)     1,026,000  200,000  1,226,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ     164,297,000  18,455,000  182,752,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ     289,764,000  133,288,000  423,052,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ     ‐87,894,000  ‐58,439,000  ‐146,333,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)             

ອາກອນ       

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ                       201,870,000                    74,849,000 
  

276,719,000 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ         843,432,000  264,313,000 
1,107,745,00

0 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ         3,136,743,000  247,426,000 
3,384,169,00

0 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ                 

ຊບັສນິທງັໝດົ         3,980,175,000  511,739,000 
4,491,914,00

0 

                

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ         1,053,271,000    
1,053,271,00

0 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ                 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)                 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ         1,053,271,000 
1,053,271,00

0 

ຮຸນ້                 

ຄງັສາໍຮອງ         217,503,000     217,503,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້         2,519,184,000  451,500,000 
2,970,684,00

0 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*         124,203,000  58,439,000  182,642,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ         ‐135,856,000  ‐73,049,000  ‐208,905,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ         201,870,000  74,849,000  276,719,000 

ທຶນທງັໝດົ         2,926,904,000  511,739,000 
3,438,643,00

0 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ         3,980,175,000  511,739,000 
4,491,914,00

0 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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10. ແຂວງ ວຽງຈນັ 

 ເມອືງເອກ: ວຽງຄາໍ 

ພນົລະເມອືງ: 493,593 ຄນົ                

ເນືອ້ທ່ີ:  22,554 ກມ2                    

ຄວາມໜາແໜນ້: 22 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 505 ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 87,395 ຄວົເຮອືນ 

13 ເມອືງ: ໂພນໂຮງ, ທລຸະຄມົ, ແກວ້ອດຸມົ, 
ກາສ,ີ ວງັວຽງ, ເຟືອງ, ຊະນະຄາມ, ແມດ, 
ວຽງຄາໍ, ຫີນເຫີບ, ຮ ົ່ມ, ໄຊສມົບນູ ແລະ 
ເມອືງໝ່ືນ.  

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 
 

ແຂວງວຽງຈັນກ່ໍແມ່ນອີກແຂວງໃຫຍ່ອີກແຂວງໜ່ຶງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແຈກຢາຍ ກັນຢູ່ເຖິງ 12 
ເມືອງ ເຊ່ິງ ມີ 149 ບ້ານທຸກຍາກ ແລະ 7.149 ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ.41 ອໍານາດການປົກຄອງໃນແຂວງດ່ັງກ່າວ 
ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເງິນຈຸລະພາກຕ່ໍກັບການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ມາຮອດປີ 2011, ມີສະຫະກອນ 
ສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ 1 ໜ່ວຍບໍລິການ 
(ສະຫະກອນສິນເຊ່ືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງ ວຽງຈັນ, ເມືອງທຸລາຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 
ທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກເມືອງຮ່ົມ). ນອກຈາກນ້ັນ, ແຂວງດ່ັງກ່າວຍັງປະກອບມີ 273 ກອງທຶນບ້ານ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທັງສະ 
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ  ແລະ ກອງ ທຶນບ້ານ ແມ່ນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 29,711 ສະມາຊິກ ແລະ ມີຜູ້ກູ້ເຖິງ 19,569 
ຄົນ ທ່ີມີເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະ 17.6 ຕື້ກີບ. ລວມຍອດຊັບສິນທັງໝົດແມ່ນປະມານ 31 ຕື້ກີບ. ອົງການຈັດຕ້ັງຫັຼກ ທ່ີເປັນ 
ຜູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານດ່ັງກ່າວໃນແຂວງນ້ີ ແມ່ນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ທ່ີມີຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນອົງການ FIAM ແລະ UNESCAP. 
 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮ ັ
ບເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ   
  

45,782,104 
   

75,475,450  121,257,554  4,995,883,000  333,304,000  5,329,187,000 

ເງນິກູ ້          1,149,223,000     1,149,223,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້   
  

45,782,104 
   

75,475,450  121,257,554  3,846,660,000  333,304,000  4,179,964,000 

 
ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ 
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   1  2  3  249  24  273 

ເປີເຊັນ   33%  8%  42%  92%  8%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   223  608 
  

831  28,267  613  28,880 

ເປີເຊັນ   27%  99%  126%  98%  2%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
223 

  
304 

  
527  113  25  106 

                                                 
41 ບດົລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກສກົປີ 2006-2007 ແລະ ແຜນວຽກຈດຸສມຸສກົປີ 2007-2008 ຂອງແຂວງ
ວຽງຈນັ (ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນແຂວງວຽງຈນັ, 2007). 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ 
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ   
  

120 
  

76 
  

196  18,808  565  19,373 

      ເປີເຊັນ   61%  39%  100%  97%  3%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   120  38  65  76  24  71 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ   
  

196,698,000 
  

364,052,226 
  

560,750,226  17,053,086,000  14,000,000  17,067,086,000 

     ເປີເຊັນ   35%  65%  100%  99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   

  
196,698,000 

  
182,026,113 

  
186,916,742  68,486,000  583,000  65,517,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່   
  

1,639,150 
  

4,790,161 
  

2,860,971  907,000  25,000  881,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ 
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ   196,698,000  364,052,226  560,750,226  43,295,336,000  347,740,000  43,643,076,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ   73,939,950 
   

99,040,516  172,980,466  34,168,439,500  175,640,000  34,344,079,500 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້   9,935,191 
   

190,988,391  200,923,583  4,676,499,500  13,600,000  4,690,099,500 

ຫດັຖະກາໍ   
  

9,541,643 
   

12,780,766  22,322,409  2,803,839,000  6,500,000  2,810,339,000 

ສກຸເສນີ   
  

100,353,251 
  

57,320,625  157,673,876  937,028,000     937,028,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ   
  

2,927,964 
  

3,921,927  6,849,892     2,600,000  2,600,000 

   

 
ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ   
  

103 
  

532  635  27,539     27,539 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
103 

  
266 

  
212  111     111 

ລວມຍອດເງນິຝາກ   
  

16,033,500 
  

476,418,637  492,452,137  34,521,304,000     34,521,304,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
16,033,500 

  
238,209,319  164,150,712  138,640,000     138,640,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ     
  

895,524  775,515  1,253,000     1,253,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້   194,491,500     131,697,420     326,188,920  6,909,042,000  14,585,000  6,923,627,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)   

  
6,840,000 

  
7,216,590 

   
14,056,590  501,215,000  1,048,000  502,263,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ   201,331,500  138,914,010  340,245,510  7,410,257,000  15,633,000  7,425,890,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ   125,756,101     161,231,403     286,987,504  1,201,094,000  4,108,000  1,205,202,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ           284,938,000  3,630,000  288,568,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ           126,955,000  351,000  127,306,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)           58,295,000  1,740,000  60,035,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ   125,756,101  161,231,403  286,987,504  1,671,282,000  9,829,000  1,681,111,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ   
  

75,575,399 
  

(22,317,393) 
  

53,258,006 
  

5,738,975,000  
   

5,804,000   5,744,779,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ   
  

(49,137,750) 
  

4,643,157 
   

(44,494,593)  ‐235,158,000     ‐235,158,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)    

  
4,618,126 

   
4,618,126  120,000,000  7,000,000  127,000,000 

ອາກອນ              

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ     26,437,649    (13,056,110)       13,381,539   5,623,817,000  
   

12,804,000    5,636,621,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ  ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ   
   

158,342,136 
   

89,037,463 
   

247,379,599  22,207,851,000  371,754,000  22,579,605,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ   
   

196,698,000 
   

364,052,226 
   

560,750,226  17,053,086,000  14,000,000  17,067,086,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ   
   

41,694,267 
   

550,364,207 
   

592,058,474  3,472,952,000     3,472,952,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ   
   

396,734,403 
  

1,003,453,896 
  

1,400,188,299  42,733,889,000  385,754,000  43,119,643,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ   
   

16,033,500 
   

476,418,637 
   

492,452,137  34,521,304,000    34,521,304,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ          1,149,223,000    1,149,223,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)   
   

99,282,266 
   

127,885,056 
   

227,167,322      

ໜ້ີສນິທງັໝດົ   
   

115,315,766 
   

604,303,693 
   

719,619,459  35,670,527,000    35,670,527,000 

ຮຸນ້   
   

194,241,118 
   

297,367,967 
   

491,609,085          

ຄງັສາໍຮອງ       
   

2,223,744 
   

2,223,744  1,437,590,000  8,000,000  1,445,590,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້   
   

45,782,104 
   

75,475,450 
   

121,257,554  3,846,660,000  333,304,000  4,179,964,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*   
   

14,957,766 
   

37,139,152 
   

52,096,918  668,856,000  35,964,000  704,820,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ              ‐4,513,561,000  ‐4,318,000  ‐4,517,879,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ   
   

26,437,649 
   

(13,056,110) 
   

13,381,539  5,623,817,000  12,804,000  5,636,621,000 

ທຶນທງັໝດົ   
   

281,418,637 
   

399,150,203 
   

680,568,840  7,063,362,000  385,754,000  7,449,116,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ    396,734,403  1,003,453,896  1,400,188,299  42,733,889,000  385,754,000  43,119,643,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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11. ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ 

 ເມອືງເອກ: ປາກຊນັ 

ພນົລະເມອືງ: 272,794 ຄນົ 

ເນືອ້ທ່ີ:   14,863 ກມ2                     

ຄວາມໜາແໜນ້: 18 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ:  323 ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 43,951 ຄວົເຮອືນ  

7 ເມອືງ: ປາກຊນັ, ທາ່ພະບາດ, 
ປາກກະດງິ, ບໍລຄິນັ, ຄາໍເກດີ, ວຽງທອງ 
ແລະ ໄຊຈາໍພອນ.  

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ເນື່ອງຈາກໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍນາໍພາຢາ່ງໄກຊ້ດິຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ, ການເງນິຈລຸະພາກໄດມ້ ີ

ການເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍໂຕຢາ່ງໄວວາ.ໃນປີ 2011 ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊມກີອງທຶນບາ້ນ 127 ກອງທຶນ, ປະກອບມສີະມາ 

ຊກິທງັໝດົ 18,204 ສະມາຊກິ ລວມເອົາທງັຜູກ້ ູຢື້ມ ທງັໝດົ 6,189 ຄນົ; ມເີງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ 8 ຕືກ້ວາ່ກບີ. 

ອງົການທ່ີສະແດງບດົບາດສາໍຄນັໃນຂະແໜງການດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ສະຫະແມຍ່ງິ, ກອງທຶນຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 

ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ         3,618,116,000  1,168,000,000  4,786,116,000 

ເງນິກູ ້         68,800,000     68,800,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້         3,549,316,000  1,168,000,000  4,717,316,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         112  15  127 

ເປີເຊັນ         89%  11%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້         18,065  139  18,204 

ເປີເຊັນ         99%  1%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         161  9  143 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ         6,047  139  6,189 

      ເປີເຊັນ         97%  3%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         54  9  49 

ຍອດເງນິກ ູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ         6,768,306,000  1,288,952,000  8,057,258,000 

     ເປີເຊັນ         84%  16%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ         60,431,000  85,930,000  63,443,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່         1,119,000  9,273,000  1,302,000 

 
 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ         12,773,469,000  1,288,952,000  14,062,421,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ         686,000,000  1,288,952,000  1,974,952,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້         50,940,000     50,940,000 

ຫດັຖະກາໍ         332,530,000     332,530,000 

ສກຸເສນີ         332,530,000     332,530,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ                 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  DTMFIs NDTMFIs SCU total Deposit taking 
Non-deposit 

taking total 
ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນ             18,065     18,065 

ຈໍານວນຜູ້ຝາກເງິນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ             161     161 

ລວມຍອດເງິນຝາກ             11,900,179,000     11,900,179,000 

ຈໍານວນເງິນຝາກາກສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ             106,252,000     106,252,000 

ຈໍານວນເງິນຝາກາກສະເລ່ຍຕໍ່ສະມາຊິກ             659,000     659,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້             4,769,673,000  178,605,000  4,948,278,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)             147,539,000     147,539,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ             4,917,212,000  178,605,000  5,095,817,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ             1,204,952,000  26,790,000  1,231,742,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ             104,049,000  5,358,000  109,407,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ             136,764,000  3,572,000  140,336,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)             138,390,000     138,390,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ             1,584,155,000  35,720,000  1,619,875,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ             3,333,057,000  142,885,000  3,475,942,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ             ‐422,603,000  ‐5,358,000  ‐427,961,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ (ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)                    

ອາກອນ              

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ        
    
2,910,454,000  

              
137,527,000       3,047,981,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ             13,249,887,000  21,933,000  13,271,820,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ             6,768,306,000  1,288,952,000  8,057,258,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ             414,026,000     414,026,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ             20,432,219,000  1,310,885,000  21,743,104,000 

                    

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ             11,900,179,000     11,900,179,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ             68,800,000     68,800,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)             155,667,000     155,667,000 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ             12,124,646,000  0  12,124,646,000 

ຮຸນ້             2,699,000     2,699,000 

ຄງັສາໍຮອງ             2,839,415,000  5,358,000  2,844,773,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້             3,549,316,000  1,168,000,000  4,717,316,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*             1,484,124,000     1,484,124,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ             ‐2,478,435,000     ‐2,478,435,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ             2,910,454,000  137,527,000  3,047,981,000 

ທຶນທງັໝດົ             8,307,573,000  1,310,885,000  9,618,458,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ             20,432,219,000  1,310,885,000  21,743,104,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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12. ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 

 ເມອືງເອກ: ທາ່ແຂກ 

ພນົລະເມອືງ: 383,099 ຄນົ 

ເນືອ້ທ່ີ:  16,315 ກມ2                   

ຄວາມໜາແໜນ້: 23 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ:  581 ບາ້ນ                

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 72,481 ຄວົເຮອືນ 

10 ເມອືງ: ທາ່ແຂກ, ມະຫາໄຊ, ໜອງບກົ, 
ຫີນບນູ, ຍມົມະລາດ, ບວົລະພາ, ນາກາຍ, 
ເຊບ ັງ້ໄຟ, ໄຊບວົທອງ ແລະ ຄນູຄາໍ. 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ອາໍນາດການປກົຄອງ ແຂວງ ຄາໍມວ່ນໄດເ້ອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ໃນປີ 

2011 ມ ີ ສສງ 1 ແຫງ່ (ສສງ ທາ່ແຂກ), ສກຈຮ 1 ແຫງ່ ແລະ ກອງທຶນບາ້ນ 411 ກອງທຶນ, ປະກອບມ ີ

ສະມາຊກິ 32,853 ສະມາຊກິ, ລວມເອົາທງັຈາໍນວນຜູກ້ ູ ້19,437 ຄນົ ແລະ ມ ີຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ 22.8 

ຕືກ້ບີ. ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນມຫຼີາຍອງົກອນທ່ີດາໍເນນີກດິຈະກາໍດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຫອ້ງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດ ີ

ການສງັຄມົ, ແນວໂຮມ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສະຫະພນັແມຍ່ງິ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ  ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ            130,543,340  130,543,340  45,711,000  19,521,225,000  19,566,936,000 

ເງນິກູ ້          45,711,000     45,711,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້     
   

130,543,340  130,543,340     19,521,225,000  19,521,225,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   1  1  2  126  285  411 

ເປີເຊັນ   50%  50%  100%  30%  70%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້   111  848                        959  14,643  17,251  31,894 

ເປີເຊັນ   12%  88%  100%  46%  54%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົ 
ໜວ່ຍບໍລິການ   

  
111 

  
848 

  
959  116  60  77 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ           67         130         197  2,818  16,422  19,240 

      ເປີເຊັນ   34%  66%  100%  15  85%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   67  130  99  22  58  47 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ   232,754,500  414,007,170  646,761,670  6,784,299,000  15,313,607,000  22,097,906,000 

     ເປີເຊັນ   36%  64%  100%  31%  69%  100% 

ຈ/ນ 
ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ   

  
232,754,500 

  
414,007,170 

  
323,380,835  53,843,643  53,731,954  53,766,195 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່     3,473,948     3,184,671     3,283,054  2,407,000  932,000  1,148,000 

 
ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ    232,754,500  414,007,170  646,761,670  12,098,348,000  23,865,650,000  35,963,998,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ    41,283,139   69,411,409  110,694,548  7,309,138,000  23,133,170,000  30,442,308,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້    128,478,598  246,924,295  375,402,893  427,145,000  521,480,000  948,625,000 

ຫດັຖະກາໍ       5,327,417   21,861,837  27,189,255     114,875,000  114,875,000 

ສກຸເສນີ     56,030,565   69,101,069  125,131,635  19,600,000  96,125,000  115,725,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ       1,634,780    6,708,560  8,343,340          

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ             44         718  762  13,770     13,770 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົ
ໜວ່ຍບໍລິການ   

  
44 

  
718 

  
381  109     109 

ລວມຍອດເງນິຝາກ          72,160,000        839,529,230  911,689,230  15,769,040,000     15,769,040,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ   

  
72,160,000 

  
839,529,230  455,844,615  125,151,111     125,151,111 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ສະມາຊກິ      

  
1,169,261  1,196,443  1,145,174     1,145,174 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້     68,097,600  139,175,000  207,272,600  2,326,356,000  1,158,148,000  3,484,504,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)   

  
600,000 

  
49,731,903 

   
50,331,903  3,147,000  116,169,000  119,316,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ    68,697,600  188,906,903  257,604,503  2,329,503,000  1,274,317,000  3,603,820,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ     26,864,000  185,617,493  212,481,493  112,848,000  26,700,000  139,548,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ            7,433,000     7,433,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດ ີ
ການສງັຄມົ            1,383,000  3,074,000  4,457,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)            1,643,000     1,643,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ 
ທງັໝດົ    26,864,000  185,617,493  212,481,493  123,307,000  29,774,000  153,081,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີ 
ງານສດຸທິ   

  
41,833,600 

  
3,289,410 

  
45,123,010       2,206,196,000  

  
1,244,543,000       3,450,739,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ      (27,195,470)  (27,195,470)  ‐9,039,000     ‐9,039,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)     

  
48,634,558 

   
48,634,558         

ອາກອນ       1,200,000            

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ      40,633,600   24,728,498   66,562,098   2,197,157,000    1,244,543,000   3,441,700,000 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເ

ງນິຝາກ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮ ັ

ບເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ    34,746,458   689,432,774   724,179,232  11,568,814,000  17,136,459,000  28,705,273,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ   232,754,500   414,007,170   646,761,670  6,784,299,000  15,313,607,000  22,097,906,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ   
   

149,766,500 
   

66,930,518 
   

216,697,018  181,535,000     181,535,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ   417,267,458  1,170,370,462  1,587,637,920  18,534,648,000  32,450,066,000  50,984,714,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ    72,160,000   839,529,230   911,689,230  15,769,040,000    15,769,040,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ         45,711,000    45,711,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)    96,966,400   24,517,574   121,483,974  391,457,000    391,457,000 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ   169,126,400  864,046,804  1,033,173,204  16,206,208,000    16,206,208,000 

ຮຸນ້   200,000,000  150,700,000   350,700,000  71,198,000     71,198,000 

ຄງັສາໍຮອງ         9,039,000  11,184,298,000  11,193,337,000 

ເງນິບໍລຈິາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້        130,543,340   130,543,340     19,521,225,000  19,521,225,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*      7,507,458       351,820      7,859,278  67,812,000  500,000,000  567,812,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ         ‐16,766,000     ‐16,766,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ    40,633,600     24,728,498     65,362,098  2,197,157,000  1,244,543,000  3,441,700,000 

ທຶນທງັໝດົ   248,141,058   306,323,658   554,464,716  2,328,440,000  32,450,066,000  34,778,506,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ   417,267,458  1,170,370,462  1,587,637,920  18,534,648,000  32,450,066,000  50,984,714,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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13. ສະຫວນັນະເຂດ 

 ເມອືງເອກ: ໄກສອນ ພມົວຫິານ 

ພນົລະເມອືງ: 922,210 ຄນົ                      

ເນືອ້ທ່ີ:  21,774 ກມ2                           

ຄວາມໜາແໜນ້: 42 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 1,015 ບາ້ນ                       

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 144,754 ຄວົເຮອືນ 

15 ເມອືງ: ໄກສອນ ພມົວຫິານ, 
ອທຸມຸພອນ, ອາດສະພງັທອງ, ພິນ, 
ເຊໂປນ, ນອງ, ທາ່ ປາງທອງ, ສອງຄອນ, 
ຈາໍພອນ, ຊນົບລີູ, ວ ິລະບລູ,ີ ອດສະພອນ, 
ໄຊພທູອງ ແລະ ພະ ລານໄຊ. 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ມີປະສົບປະການຫຼາຍໃນການສ້າງກອງທຶນບ້ານ. 

ໃນປີ 2011, ຂະແໜງດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ສສງ ສາມ ແຫ່ງ, ສກຈຮ ໜ່ຶງ ແຫ່ງ ແລະ ສກຈບ ໜຶ່ງແຫ່ງ (ສສງ ເຊໂນ, 

ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ, ປາກຊ່ອງ, ສກຈຮ ສາຍໄຍສໍາພັນ ແລະ ສກຈບ ວິລະບູລີແດນຄໍາ) ແລະ ມີກອງທຶນບ້ານ 156 

ກອງທຶນ, ມີສະມາຊິກ/ລູກຄ້າ 22,648, ລວມທັງ ຜູ້ກູ້ຢືມ 8,356 ຄົນທ່ີມີຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ 27.2 

ຕື້ກີບ.ໃນເມື່ອກ່ອນພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນອົງກອນທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີບົດບາດສໍາຄັນ 

ໃນການສ່ົງເສີມການສ້າງກອງທຶນບ້ານ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມອບໂອນໃຫ້ຫ້ອງການພັດທະນາ 

ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ນອກຈາກນ້ັນ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມທັງຂ້ັນເມືອງ ແລະ 

ຂັ້ນແຂວງກໍ່ຍັງແມ່ນອົງກອນທ່ີສະແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສີມວຽກງານກອງທຶນບ້ານເຊັ່ນດຽວກັນ.  

 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ 6,628,359,990   450,460,000  216,926,455  7,295,746,445  6,135,050,000     6,135,050,000 

ເງນິກູ ້ 6,277,250,000      6,277,250,000  57,000,000     57,000,000 

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້  351,109,990   450,460,000  216,926,455  1,018,496,445  6,078,050,000     6,078,050,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 1  1  3  5  156     156 

ເປີເຊັນ 20%  20%  60%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ 7,885      6680       14,565  8,083     8,083 

ເປີເຊັນ 54%  0%  46%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ 

   
7,885  

  
2,227 

  
10,112  52     52 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ 
   

3,522    
  

1,160 
  

4,682  3,674     3,674 

ເປີເຊັນ 75%    25%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ 
ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 3522    387  936  24     24 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ    11,503,786,190        4,235,235,261     15,739,021,451  11,463,947,000     11,463,947,000 

ເປີເຊັນ 73%    27%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ    11,503,786,190        1,411,745,087        3,147,804,290  73,487,000     73,487,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່ 
   

3,266,265    
  

3,651,065 
  

3,361,602  3,120,000     3,120,000 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ 11,503,786,190       11,503,786,190  15,231,255,000     15,231,255,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ 2,742,740,500        2,742,740,500  2,512,260,000     2,512,260,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້ 3,593,236,241        3,593,236,241  1,718,122,000     1,718,122,000 

ຫດັຖະກາໍ           126,000,000     126,000,000 

ສກຸເສນີ           963,734,000     963,734,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ 5,167,809,449        5,167,809,449  3,931,497,000     3,931,497,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ 4,363    
  

5,520  9,883  8,083     8,083 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 

   
4,363    

  
1,840 

  
1,977  52     52 

ລວມຍອດເງນິຝາກ    11,707,841,996        4,216,462,811  15,924,304,807  11,898,970,000     11,898,970,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ຫວົໜວ່ຍບໍລິການ 11,707,841,996       1,405,487,604  3,184,860,961  76,275,000     76,275,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍ 
ສະມາຊກິ 2,683,438   

  
763,852  1,611,282  1,472,000     1,472,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້  3,875,588,392     1,650,792,674   5,526,381,066  2,769,509,000     2,769,509,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ) 

   
61,679,400    

  
328,199,705 

   
389,879,105  22,666,000     22,666,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ 3,937,267,792    1,978,992,379  5,916,260,171  2,792,175,000     2,792,175,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ 
   

3,197,799,077        1,461,992,494        4,659,791,571  535,867,000     535,867,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ           69,150,000     69,150,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັ
ຄມົ           28,471,000     28,471,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ) 

   
25,350,000       

   
25,350,000  52,581,000     52,581,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ 
ທງັໝດົ 3,223,149,077    1,461,992,494  4,685,141,571  686,069,000     686,069,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານ
ສດຸທິ 

   
714,118,715    

  
516,999,885        1,231,118,600       2,106,106,000           2,106,106,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ 
   

(648,485,521)   
  

49,850,527 
   

(598,634,994)  ‐154,615,000     ‐154,615,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ) 

   
105,281,237    

  
9,170,657 

   
114,451,894          

ອາກອນ     67,699,000            67,699,000          

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ   103,215,431      576,021,069     679,236,500   1,951,491,000        1,951,491,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ  7,513,479,175   453,532,500  4,357,296,472  12,324,308,147  6,530,261,000    6,530,261,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ 11,503,786,190      4,235,235,261  15,739,021,451  11,463,947,000    11,463,947,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ 
    

1,593,672,670         1,280,720,828        2,874,393,498  1,764,194,000    1,764,194,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ 20,610,938,035   453,532,500  9,873,252,561  30,937,723,096  19,758,402,000    19,758,402,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ 11,707,841,996     4,081,367,727  15,789,209,723  11,898,970,000    11,898,970,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ  6,277,250,000      567,713,165   6,844,963,165  57,000,000    57,000,000 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ) 
    

200,973,205       
   

200,973,205         

ໜ້ີສນິທງັໝດົ 18,186,065,201     4,649,080,892  22,835,146,093  11,955,970,000    11,955,970,000 

ຮຸນ້  2,150,000,000     3,899,039,302   6,049,039,302  80,000,000    80,000,000 

ຄງັສາໍຮອງ           39,991,720      39,991,720  798,891,000    798,891,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ 
    

351,109,990  
   

450,460,000 
   

216,926,455        1,018,496,445  6,078,050,000    6,078,050,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ* 
    

(179,452,587) 
   

3,072,500 
   

492,193,123 
   

315,813,036  5,325,000    5,325,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ              ‐1,111,325,000    ‐1,111,325,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ 
    

103,215,431     
   

576,021,069 
   

679,236,500  1,951,491,000    1,951,491,000 

ທຶນທງັໝດົ  2,424,872,834   453,532,500  5,224,171,669   8,102,577,003  7,802,432,000    7,802,432,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ 20,610,938,035  453,532,500  9,873,252,561  30,937,723,096  19,758,402,000    19,758,402,000 
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14. ແຂວງ ສາລະວນັ 

 ເມອືງເອກ: ສາລະວນັ 

ພນົລະເມອືງ: 375,517 ຄນົ                

ເນືອ້ທ່ີ:  10,691 ກມ2                    

ຄວາມໝາແໜນ້: 35 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 605  ບາ້ນ                  

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 61,211 ຄວົເຮອືນ 

8 ເມອືງ: ສາລະວນັ, ຕະໂອຍ້, ຕູມ້ລານ, 
ລະຄອນເພັງ, ວາປີ, ຄງົເຊໂດນ, ເລ່ົາງາມ ແລະ 
ສະມວ້ຍ.  

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 
 

ແຂວງສາລະວັນປະກອບມີ ສສງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ121 ກອງທຶນ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 5,108 ສະມາຊິກ, 

ມີການເພ້ີມຂ້ືນທົບເທ່ົາຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2009. ມີສະມາຊິກໄດ້ຮັບເງິນກູ້ທ່ີຍັງຄ້າງຊໍາລະຢູ່ເປັນຈໍານວນ 4,263 ຄົນ 

ໃນວົງເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ 6 ຕື້ກວ່າກີບ.  

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ     87,708,000  87,708,000  172,000,000  7,540,808,000  7,712,808,000 

ເງນິກູ ້            

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້      87,708,000  87,708,000  172,000,000  7,540,808,000  7,712,808,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ    1  1  7  114  121 

ເປີເຊັນ    1%  1%  6%  94%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້                      849                    849  316  3,943  4,259 

ເປີເຊັນ    100%  100%  14%  86%  100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ    

  
849  849  45  32  35 

ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ             170         170  150  3,943  4,093 

      ເປີເຊັນ       100%  100%  3%  97%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ       170  170  21  35  34 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ       267,198,702  267,198,702  86,040,000  5,661,170,000  5,747,210,000 

     ເປີເຊັນ       100%  100%  5%  95%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ          267,198,702     267,198,702  12,291,000  49,659,000  47,498,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່         1,571,757    1,571,757  574,000  1,436,000  1,404,000 
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ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ         267,198,702  267,198,702  228,030,000  8,232,200,000  8,460,230,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ         121,537,996  121,537,996  27,917,000  6,425,523,000  6,453,440,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້            56,398,019  56,398,019     127,450,000  127,450,000 

ຫດັຖະກາໍ      
   

28,588,557  28,588,557  35,013,000  438,770,000  473,783,000 

ສກຸເສນີ      
   

51,901,399  51,901,399  165,100,000  1,076,161,400  1,241,261,400 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ      
  

8,772,732  8,772,732          

  

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ                        679  679  316     316 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ     

  
679 

  
679  45     45 

ລວມຍອດເງນິຝາກ          286,922,000  286,922,000  57,939,000     57,939,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ          286,922,000  286,922,000  8,277,000     8,277,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ      
  

422,566  422,566  183,000     183,000 

ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້     74,459,803   74,459,803  19,894,000  197,802,000  217,696,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)    

  
12,875,702 

   
12,875,702     4,977,000  4,977,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ     87,335,505  87,335,505  19,894,000  202,779,000  222,673,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ      95,517,760   95,517,760  9,525,000  39,076,000  48,601,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ                  

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ          1,305,000     1,305,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)                  

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ     95,517,760  95,517,760  10,830,000  39,076,000  49,906,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ    
  

(8,182,255) 
  

(8,182,255) 
   

9,064,000  
  

163,703,000 
  

172,767,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ     (18,757,158)  (18,757,158)          

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)    

  
55,785,000 

   
55,785,000     200,380,000  200,380,000 

ອາກອນ                 

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ      28,845,587   28,845,587    9,064,000  
  

364,083,000  373,147,000 
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ      195,109,515  195,109,515  108,140,000  2,236,226,000  2,344,366,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ      267,198,702  267,198,702  86,040,000  5,661,170,000  5,747,210,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ       53,972,917   53,972,917  71,965,000  264,814,000  336,779,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ      516,281,134  516,281,134  266,145,000  8,162,210,000  8,428,355,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ      286,922,000  286,922,000  57,939,000     57,939,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ                 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)        9,746,222    9,746,222         

ໜ້ີສນິທງັໝດົ      296,668,222  296,668,222  57,939,000    57,939,000 

ຮຸນ້      102,385,000  102,385,000          

ຄງັສາໍຮອງ                 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້       87,708,000   87,708,000  172,000,000  7,540,808,000  7,712,808,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*          674,325      674,325  27,142,000  257,319,000  284,461,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ                 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ       28,845,587   28,845,587  9,064,000  364,083,000  373,147,000 

ທຶນທງັໝດົ      219,612,912  219,612,912  208,206,000  8,162,210,000  8,370,416,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ      516,281,134  516,281,134  266,145,000  8,162,210,000  8,428,355,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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15. ແຂວງ ເຊກອງ 

 

ເມອືງເອກ: ລະມາມ 

ພນົລະເມອືງ: 100,595 ຄນົ                 

ເນືອ້ທ່ີ:  7,665 ກມ2                       

ຄວາມໜາແໜນ້: 13 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 229  ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 16,796 ຄວົເຮອືນ 

4 ເມອືງ: ລະມາມ, ກະລຶມ, ດກັຈງື ແລະ 
ທາ່ແຕງ 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ແຂວງ ເຊກອງມີຫົວໜ່ວຍກອງທຶນບ້ານໜ້ອຍທ່ີສຸດຖ້າທຽບໃສ່ແຂວງອ່ືນ ແລະ ຍັງບ່ໍມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

ທ່ີເປັນທາງການຈັກແຫ່ງ. ທັງນ້ີກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຂົງເຂດນ້ີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕ່ໍາ ແລະ ເປັນຂົງເຂດທ່ີບໍ່ມີສິ່ງ 

ດຶງດູດຫຼາຍໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວກອງທຶນບ້ານຢູ່ຄືໄດ້ເພ້ີມ 

ຂື້ນເປັນ 81 ກອງທຶນ ຂອງປີ 2011 (ຈາກ 20 ຫົວໜ່ວຍ ໃນປີ 2009) ໂດຍການລິເລ່ີມຂອງຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ 

ແລະ ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສະມາຊິກກອງທຶນດ່ັງກ່າວມີທັງໝົດປະມານ 2608 

ສະມາຊິກ (ສາມເທ່ົາຂອງຈໍານວນສະມາຊິກໃນປີ 2009), 1,014 ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດນັ້ນໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມເປັນ 

ຈໍານວນ 1.3 ຕື້ກີບ. 

 
ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ             1,024,000,000     1,024,000,000 

ເງນິກູ ້                     

ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້             1,024,000,000     1,024,000,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             81     81 

ເປີເຊັນ             100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້             2,608     2,608 

ເປີເຊັນ             100%     100% 

ຈ/ນ 
ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             32     32 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ             1,014     1,014 

      ເປີເຊັນ             100%     100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             13     13 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ             1,303,894,000     1,303,894,000 

     ເປີເຊັນ             100%     100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             16,097,000     16,097,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່             1,286,000     1,286,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ             1,886,115,000     1,886,115,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ             1,303,464,000     1,303,464,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້             149,834,000     149,834,000 

ຫດັຖະກາໍ             11,000,000     11,000,000 

ສກຸເສນີ             284,468,000     284,468,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ             117,984,000     117,984,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ             2,125     2,125 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             26     26 

ລວມຍອດເງນິຝາກ             943,485,000     943,485,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             11,648,000     11,648,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ             444,000     444,000 
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ຕາຕະລາງ 6: 
ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້             36,055,000     36,055,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)             2,250,000     2,250,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ             38,305,000     38,305,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ             14,174,000     14,174,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ             339,000     339,000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ             12,258,000     12,258,000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)             554,000     554,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ             27,325,000     27,325,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ             10,980,000     10,980,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ             ‐3,457,000     ‐3,457,000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ (ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)                    

ອາກອນ                    

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ                  7,523,000   
  

7,523,000 

 
 
ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີຮບັເງນິຝາກ ກອງທຶນບາ້ນທ່ີບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ             714,564,000    714,564,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ             1,303,894,000    1,303,894,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ                    

ຊບັສນິທງັໝດົ             2,018,458,000    2,018,458,000 

                   

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ             943,485,000    943,485,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ                    

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)                    

ໜ້ີສນິທງັໝດົ             943,485,000    943,485,000 

ຮຸນ້                    

ຄງັສາໍຮອງ             8,633,000    8,633,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫຼອືລາ້             1,024,000,000    1,024,000,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*             50,055,000    50,055,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ             ‐15,238,000    ‐15,238,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ             7,523,000    7,523,000 

ທຶນທງັໝດົ             1,074,973,000    1,074,973,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ             2,018,458,000    2,018,458,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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16. ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 

 ເມອືງເອກ: ປາກເຊ 

ພນົລະເມອືງ: 661,358 ຄນົ                

ເນືອ້ທ່ີ:  15,415  ກມ2                   

ຄວາມໜາແໜນ້: 43 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 644 ບາ້ນ                   

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 113,190 ຄວົເຮອືນ 

10 ເມອືງ: ປາກເຊ, ຊະນະສມົບນູ, 
ບາຈຽງຈະເລີີນສກຸ, ປາກຊອ່ງ, ປະທມຸພອນ, 
ໂພນທອງ, ຈາໍປາສກັ, ສຂຸມຸາ, 
ມນູລະປະໂມກ ແລະ ໂຂງ. 

 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 

 

ແຂວງຈໍາປາສັກປະກອບມີ ສສງ 4 ແຫ່ງ ແລະ ກອງທຶນບ້ານ 693 ກອງທຶນ. ຈໍານວນສະມາຊິກທັງໝົດ 67,923 

ສະມາຊິກ, ຈໍານວນຜູ້ກູ້ຢືມ 27,872 ຄົນ ທ່ີມີຍອດສິນເຊ່ືອຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ 46 ຕື້ກວ່າກວ່າກີບ. ແຂວງ 

ຈໍາປາສັກມີຫຼາຍອົງກອນທ່ີສະແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ່ົງເສີມການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກເປັນຕ້ົນແມ່

ນຫ້ອງການຄະນະຊ້ີນໍາພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແລະ 

ສັງຄົມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ. 

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ       240,223,049  240,223,049  31,410,342,000    
31,410,342

,000 

ເງນິກູ ້                 

ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້        240,223,049  240,223,049  31,410,342,000    
31,410,342

,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ       4  4  693     693 

ເປີເຊັນ       100%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້                               849                        849  67,074     67,074 

ເປີເຊັນ       100%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ      

  
212 

  
212  97     97 
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ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ                            858                          858  29,014    
29,01

4 

      ເປີເຊັນ       100%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ       215  215  42     42 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ        3,479,937,650     3,479,937,650  42,479,087,000    

42,47
9,087
,000 

     ເປີເຊັນ       100%  100%  100%     100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ      
  

869,984,413         869,984,413  61,297,000    
61,29
7,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່                4,055,871               4,055,871  1,464,000    
1,464
,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ      3,479,937,650  3,479,937,650  51,351,290,000     51,351,290,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ         1,118,115,297  1,118,115,297  9,586,212,000     9,586,212,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້             397,190,674  397,190,674  6,032,424,000     6,032,424,000 

ຫດັຖະກາໍ       144,288,127  144,288,127  390,142,000     390,142,000 

ສກຸເສນີ       1,776,067,058  1,776,067,058  502,915,000     502,915,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ         44,276,494  44,276,494          

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ                               839  839  54,666     54,666 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ      

   
210 

  
210  79     79 

ລວມຍອດເງນິຝາກ          2,797,797,000  2,797,797,000 
48,570,871,00

0     48,570,871,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍ 
ບໍລິການ              699,449,250  699,449,250  70,088,000     70,088,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ                    3,334,681  3,334,681  888,000     888,000 
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ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້       302,909,741   302,909,741  9,101,618,000    
9,101,61

8,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, 
ການບໍລິການອື່ ນໆ)                43,214,262            43,214,262  9,773,000    

9,773,00
0 

ລາຍຮບັທງັໝດົ      346,124,003  346,124,003  9,111,391,000    
9,111,39

1,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ       212,163,793   212,163,793  1,340,784,000    
1,340,78

4,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ           211,743,000    
211,743,

000 

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ           141,162,000    
141,162,

000 

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, 
ການສກຶສາອື່ ນໆ)           384,496,000    

384,496,
000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ      212,163,793  212,163,793  2,078,185,000    
2,078,18

5,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ             133,960,210         133,960,210 
   

7,033,206,000     

  
7,033,20

6,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ      (325,709,870)  (325,709,870)  ‐259,944,000    

‐
259,944,

000 

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ 
(ທຶນຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ອື່ ນໆ)                18,822,904            18,822,904         

ອາກອນ                 

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ       (172,926,756)  (172,926,756) 
 

6,773,262,000     
6,773,26

2,000 
 

ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ       662,520,699   662,520,699 
39,269,450,00

0    39,269,450,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ      3,479,937,650  3,479,937,650 
42,479,087,00

0    42,479,087,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ       391,588,678   391,588,678  2,686,905,000    2,686,905,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ      4,534,047,027  4,534,047,027 
84,435,442,00

0    84,435,442,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ      2,797,797,000  2,797,797,000 
48,570,871,00

0    48,570,871,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ                 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)       101,702,829   101,702,829  362,036,000    362,036,000 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ      2,899,499,829  2,899,499,829 
48,932,907,00

0    48,932,907,000 

ຮຸນ້      1,498,195,000  1,498,195,000         

ຄງັສາໍຮອງ        10,951,373     10,951,373  2,267,190,000    2,267,190,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້        240,223,049   240,223,049 
31,410,342,00

0    31,410,342,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*         58,104,532     58,104,532  4,942,000    4,942,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ         
‐

4,953,201,000    ‐4,953,201,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ       (172,926,756)  (172,926,756)  6,773,262,000    6,773,262,000 

ທຶນທງັໝດົ       1,634,547,198  1,634,547,198 
35,502,535,00

0    35,502,535,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ      4,534,047,027  4,534,047,027 
84,435,442,00

0    84,435,442,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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17. ແຂວງ ອດັຕະປື 

 ເມອືງເອກ: ສາມກັຄໄີຊ 

ພນົລະເມອືງ: 130,402  ຄນົ              

ເນືອ້ທ່ີ:  10,320 ກມ2                   

ຄວາມໜາແໜນ້: 13 ຄນົ/ກມ2 

ຈາໍນວນບາ້ນ: 147 ບາ້ນ                  

ຈາໍນວນຄວົເຮອືນ: 24,636 ຄວົເຮອືນ 

5 ເມອືງ: ໄຊເສດຖາ, ສາມກັຄໄີຊ, 
ສະໜາມໄຊ, ຊານໄຊ ແລະ ພວູງົ. 

 

 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ືມສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2011 (ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ) 
 

ແຂວງອັດຕະປືມີສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີບໍ່ຮັບເງິນຝາກຕ້ັງຂ້ືນໃໝ່ໜຶ່ງແຫ່ງ ແລະ ມີ 149 ກອງທຶນບ້ານ, ປະກອບ 

ມີ13,604 ສະມາຊິກ, ໃນນັ້ນມີ 10,491  ຄົນ ທ່ີໄດ້ຮັບເງິນກູ້ໃນມູນຄ່າທີ່ຍັງຄ້າງຊໍາລະຈໍານວນ 8.4 ລ້ານກີບ. ຜູ້ໃຫ້ການ 

ສະໜູບສະໜູນກອງທຶນເຫຼົ່ານ້ັນຕ້ົນຕໍ ແມ່ນ ອົງການ GIZ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະຊ້ີນໍາພັດທະນາຊົນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ 

ຄວາມທຸກຍາກ.  

ຕາຕະລາງ 1: ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ     381,000,000    381,000,000  561,582,000  9,853,213,000  10,414,795,000 

ເງນິກູ ້                 

ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້     381,000,000     381,000,000  561,582,000  9,853,213,000  10,414,795,000 

ຕາຕະລາງ 2: ຈາໍນວນບາ້ນ ແລະ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ທ່ີເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານການເງນິຈລຸະພາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍບໍລິການ    1     1  51  98  149 

ເປີເຊັນ    100%  0%  100%  34%  66%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້          3,513  10,091  13,604 

ເປີເຊັນ       0%  0%  26%  74%  100% 

ຈ/ນ ສະມາຊກິ/ລກູຄາ້ສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ          69  103  91 

ຕາຕະລາງ 3: ຂໍມ້ນູດາ້ນສນິເຊື່ອ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູກ້ ູຢື້ມໃນປີ             470  10,021  10,491 

      ເປີເຊັນ             4%  96%  100% 

ຈ/ນ ຜູກ້ ູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             9  102  70 

ຍອດເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະທງັໝດົ             519,396,000  7,838,163,000  8,357,559,000 

     ເປີເຊັນ             6%  94%  100% 

ຈ/ນ ເງນິກູຢື້ມສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ             10,184,235  79,981,000  56,091,000 

ຂະໜາດເງນິກູສ້ະເລຍ່             1,105,098  782,000  797,000 
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ຕາຕະລາງ 4: ການສະໜອງເງນິກູແ້ບງ່ຕາມກດິຈະກາໍ (ກບີ) 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລວມຍອດເງນິກູທ້ງັໝດົ          519,396,000  9,853,213,000  10,372,609,000 

ກະສກິາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ          193,938,000  6,293,897,000  6,487,835,000 

ການບໍລິການ ແລະ ການຄາ້          145,600,000  3,420,465,000  3,566,065,000 

ຫດັຖະກາໍ             138,851,000  138,851,000 

ສກຸເສນີ          62,845,000     62,845,000 

ເປ້ົາໝາຍອື່ ນໆ          117,013,000     117,013,000 

ຕາຕະລາງ 5: ຂໍມ້ນູດາ້ນເງນິຝາກ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

  
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິ            3,513     3,513 

ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ            69     69 

ລວມຍອດເງນິຝາກ            610,216,000     610,216,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົໜວ່ຍບໍລິການ            11,965,020     11,965,000 

ຈາໍນວນເງນິຝາກາກສະເລຍ່ຕ່ໍສະມາຊກິ            173,702     174,000 

 
 

ຕາຕະລາງ 6: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 
    ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ 
ສກ
ຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 

ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ 
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ລາຍຮບັຈາກດອກເບຍ້             42,362,000  60,421,000  102,783,000 

ລາຍຮບັອື່ ນໆ (ຄາ່ທາໍນຽມ, ການບໍລິການອື່ ນໆ)             16,586,000     16,586,000 

ລາຍຮບັທງັໝດົ             58,948,000  60,421,000  119,369,000 

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານ             16,520,000  9,377,000  25,897,000 

ລາຍຈາ່ຍເພ່ືອການພດັທະນາບາ້ນ                     

ລາຍຈາ່ຍສາໍລບັສະຫວດັດກີານສງັຄມົ                     

ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ (ຄາ່ທ່ີປຶກສາ, ການສກຶສາອື່ ນໆ)                     

ລາຍຈາ່ຍໃນການດາໍເນນີງານທງັໝດົ             16,520,000  9,377,000  25,897,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນໃນການດາໍເນນີງານສດຸທິ            
  

42,428,000                    51,044,000 
  

93,472,000 

ຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ/ຄງັແຮອື່ ນໆ                     

ລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ (ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ອື່ ນໆ)                     

ອາກອນ                  

ກາໍໄລສດຸທິສາໍລບັງວດ                42,428,000       51,044,000     93,472,000 
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ຕາຕະລາງ 7: ໃບສະຫຼບູຊບັສມົບດັ 
  ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ກອງທຶນບາ້ນ 

ຫວົໜວ່ຍ: ກບີ ສກຈຮ ສກຈບ ສສງ ລວມ 
ກອງທຶນບາ້ນ
ທ່ີຮບັເງນິຝາກ 

ກອງທຶນບາ້ນທ່ີ
ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ ລວມ 

ເງນິສດົ     397,150,000    397,150,000  752,634,000  2,015,050,000  2,767,684,000 

ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ           519,396,000  7,838,163,000  8,357,559,000 

ຊບັສນິຄງົທ່ີ ແລະ ຊບັສນິອື່ ນໆ           107,100,000     107,100,000 

ຊບັສນິທງັໝດົ     397,150,000    397,150,000 
1,379,130,00

0 
9,853,213,00

0  11,232,343,000 

ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ          610,216,000     610,216,000 

ເງນິກູຈ້າກພາຍນອກ                 

ອື່ ນໆ (ດອກເບຍ້ຄາ້ງຈາ່ຍ)                 

ໜ້ີສນິທງັໝດົ          610,216,000     610,216,000 

ຮຸນ້               

ຄງັສາໍຮອງ          113,398,000     113,398,000 

ເງນິບໍລິຈາກ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້     381,000,000    381,000,000  561,582,000  9,853,213,000  10,414,795,000 

ກາໍໄລສະສມົປີຜາ່ນມາ, ອື່ ນໆ*      16,150,000     16,150,000  56,300,000     56,300,000 

ຈາ່ຍເງນິປນັຜນົ           ‐4,794,000  ‐51,044,000  ‐55,838,000 

ກາໍໄລ/ຂາດທຶນຂອງປີປະຈບຸນັ           42,428,000  51,044,000  93,472,000 

ທຶນທງັໝດົ         397,150,000      397,150,000  768,914,000 
9,853,213,00

0  10,622,127,000 

ໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນທງັໝດົ    397,150,000    397,150,000 
1,379,130,00

0 
9,853,213,00

0  11,232,343,000 

ໝາຍເຫດ: * ທຶນຖອກເພ້ີມ, ເງນິປນັຜນົທ່ີແຈງ້ໄວ ້
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ແບບສອບຖາມ 

  

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
ສະຖາບນັເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ 

 
ແບບສອບຖາມສາໍລບັ  

ການສາໍຫຼວດສະຖຕິກິານເງນິຈລຸະພາກ (ສະຖຕິເິງນິສດົ)  
ເລ່ີມແຕເ່ດອືນມງັກອນ- ທນັວາ 2011 

 

1. ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ 
1.1. ລະຫດັແບບສອບຖາມ............................................................ 
1.2. ແຂວງ: …………………………………………… 
1.3. ຊື່ ເມອືງ:…………………………………………… 
1.4. ບາ້ນ: ……………………………………………...  
1.5. ຊື່ຫອ້ງການ/ໂຄງການ: …………………………………………………………………………………... 
1.6. ປະເພດຂອງຫອ້ງການ:        1. ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ                2. ສະຫະກອນສນິເຊື່ ອ ແລະ 

ເງນິຝາກປະຢດັ         
                                               3. ອງົການທ່ີສະໜບັສະໜນູກອງທຶນບາ້ນ                

1.7. ທ່ີຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງການ:            1. ຕວົເມອືງ                  2. ຊນົນະບດົ 
1.8. ປີເລ້ີມຕ ົນ້ດາໍເນນີງານ: ………………………………………………………………………………….. 
1.9. ຊື່ ຜູຕ້ອບ: ………………………………………………………………………………………………. 
1.10. ຕາໍແໜງ່: ……………………………………………………………………………………………… 
1.11. ເຍໂີທລະສບັມຖື:ື ……………………………………………………………………………………….. 
1.12. ໂທລະສບັ / ແຟັກຫອ້ງການ:…………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 



 
 

ການກວດກາຄນຸນະພາບແບບສອບຖາມ 
 ວນັທີ ເດອືນ ປີ ຊື່ ຜ ູຮ້ບັຜີດຊອບ ເບໂີທ 

1.13. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ      

1.14. ການກວດກາ      

1.15. ການປ້ອນຂໍມ້ນູ      

 

2. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍການອອມ ແລະ ສນິເຊື່ ອ (ປະເພດເງນິສດົ)   
2.1. ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ:............................................................................................................ 

2.2. ໃນປະຈບຸນັນີຫ້ອ້ງການຂອງທາ່ນໄດດ້າໍເນນີການ/ຄຸມ້ຄອງ/ຕດິຕາມກດິຈະກາໍການອອມ ແລະ 

ສນິເຊື່ອປະເພດເງນິສດົດວ້ຍຕນົເອງ ຫືຼ ຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້? ກະລນຸາໝາຍ ( )  

1.  ໄດດ້າໍເນນີເອງ (ຂາ້ມໄປ 2.4)     
2.  ໄດດ້າໍເນນີຮວ່ມ (ກະລນຸາຕອບ ຂໍ ້2.3)    
  

2.3. ຖາ້ດາໍເນນີການຮວ່ມ, ຫອ້ງການຂອງທາ່ນໄດດ້າໍເນນີການຮວ່ມກບັຫອ້ງການ ຫືຼ ຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດແດ?່ ກະລນຸາ 

ໝາຍ () ຕາມຄວາມຈງິ (ໝາຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ໜ່ຶງຄາໍຕອບ) 

1.  ຫອ້ງການແຜນການ                      
2.  ຫອ້ງການສະຫະພນັແມຍ່ງິ       
3.  ຫອ້ງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  
4.  ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້        
5.  ຫອ້ງການຊາວໜ◌່ມຸ   
6.  ຫອ້ງການສາທາລະນະສກຸ   
7.  ຫອ້ງການກາໍມະບານ                         
8. ຫອ້ງການການເງນິ 
9.  ຫອ້ງການແນວລາວສາ້ງຊາດ 
10.  ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົະບດົ 
11.  ກອງທຶນຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
12.  ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
13.  ທະນາຄານໂລກ (World Bank) 
14.  ທະນາຄານພດັທະນາອາຊóີ(ADB) 
15.  ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) 

16.  ສະຫະພາບເອລີບົ (EU) 
17.  ອງົການລກຸຊາໍບວກ                         
18.  ອງົການຮວ່ມມຂືອງປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)          
19.  ສະຫະພນັ ສະຫະກອນ ເຢຍລະມນັ (DGRV)  
20.  ສະຫະພນັ ສະຫະກອນສນິເຊື່ ອອາຊ ີ(ACCU) 
21.  Stone family Foundation 
22.  ອງົການສພຸານມິດິ (World vision) 
23.  German Agro Action(GAA) 
24.  ບໍລິສດັໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2 
25.  ບໍລິສດັໄຟຟ້າເທີນຫີນບນູ 
26.  ບໍລິສດັຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮພ່ເູບນ້ມາຍນງິ 
27.  ບໍລິສດັຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮເ່ຊໂປນ 
28.  ອງົການອື່ ນໆ (ລະບ)ຸ ..................... 
29.  ອງົການອື່ ນໆ (ລະບ)ຸ..................

 

 

 

 

 



 
 

2.4. ຫອ້ງການທາ່ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິຈາກອງົການໃດບໍ? 

1.  ມ ີ  2.  ບ່ໍມ ີ(ກະລນຸາຂາ້ມໄປຕອບ ຂໍ ້2,5) 

2.4.1. ອງົການດ ັງ່ກາ່ວໄດໃ້ຫທຶ້ນທງັໝດົເທ່ົາໃດ? ....................................ກບີ 

 ໃນນ ັນ້:   2.4.1.1. ເງນິກູ.້................................................. .ກບີ 

   2.4.1.2. ເງນິກູຊ້ວ່ຍເຫືຼອລາ້.....................................ກບີ 

2.5. ພະນກັງານ (ສະຖາບນັ, ສະຫະກອນ) ທງັໝດົມຈີກັຄນົ?........ ................................ຄນົ,  

2.5.1. ຍງິ.....................ຄນົ                        

2.5.2. ຊາຍ...................ຄນົ 

 

3. ສະພາບການຂອງກດິຈະກາໍປະເພດເງນິສດົ (ກະລນຸາຕອບທກຸຄາໍຖາມ)  
ລະຫດັ  ລາຍການ  2011 ໝາຍເຫດ  
3.1 ຈາໍນວນແຂວງທງັໝດົທ່ີຫອ້ງການ/ໂຄງການຂອງທາ່ນກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະກາໍຢູ:່  

(ຖາ້ຫາກມກີານແຍກກນັບໍລຫິານ ແລະ ແຍກກນັຖບືນັຊແີມນ່ບ່ໍລວມຢູໃ່ນນີ)້  
  

3.2 ຈາໍນວນເມອືງທງັໝດົທ່ີຫອ້ງການ/ໂຄງການຂອງທາ່ນກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະກາໍຢູ:່  

(ຖາ້ຫາກມກີານແຍກກນັບໍລຫິານ ແລະ ແຍກກນັຖບືນັຊແີມນ່ບ່ໍລວມຢູໃ່ນນີ)້ 
               

3.3 ຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົທ່ີຫອ້ງການ/ໂຄງການຂອງທາ່ນກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະກາໍຢູ:່    

3.4 ຈາໍນວນສະມາຊກິ ໃນປີ 2010 ມຈີກັຄນົ   

3.5 ຈາໍນວນສະມາຊກິ ໃນປີ 2011 ມຈີກັຄນົ   

3.6 ຈາໍນວນສະມາຊກິເພ້ີມຂືນ້ (+) ຫືຼຫຸຼດລງົ (-) ຈກັຄນົ (3,6=3,5-3,4)   

3.7 ຖາ້ຫືຼຫຸຼດລງົ ຍອ້ນຍງັ?  

ຂໍມ້ນູການປ່ອຍກູ ້   

3.8 ຈາໍນວນຜູກ້ ູທ້ງັໝດົໃນມ ີປິ້ດບນັຊ ີປີ 2011 (ຄນົ)   

3.9 ຈາໍນວນເງນິປ່ອຍກູທ້ງັໝດົໃນມ ີປິ້ດບນັຊ ີປີ 2011 (ກບີ)   

3.10 ຈາໍນວນເງນິປ່ອຍກູທ້ງັໝດົທ່ີລກູຄາ້ຊາໍລະຄນືແລວ້ໃນມ ືປິ້ດບນັຊ ີ(ບ່ໍລວມດອກເບຍ້) ປີ 

2011 (ກບີ) 

  

3.11 ຈໍານວນເງິນກູ້ຄ້າງຊໍາລະທັງໝົດ ໃນມ້ືປິດບັນປີ 2011 (ກີບ)   

3.12 ຂະໜາດຂອງເງນິກູສ້ະເລຍ່ (ກບີ)   

3.13 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິກູສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ (%)   

ຂໍມ້ນູການຝາກ:    

3.14 ອງົການຂອງທາ່ນໃຫບໍ້ລກິານຮບັຝາກເງນິຈາກສະມາຊກິຫືຼບໍ? (ຮບັ=1, ບ່ໍຮບັ = 0)    

3.15 ຈາໍນວນຜູຝ້າກເງນິທງັໝດົໃນມ ືປິ້ດບນັຊປີີ 2011 (ຄນົ)   

3.16 ຈາໍນວນເງນິຝາກທງັໝດົໃນມ ືປິ້ດບນັຊປີີ 2011 (ກບີ)   

3.17 ອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ (%)   



 
 

ລະຫດັ  ລາຍການ  2011 ໝາຍເຫດ  

ພາກທີ 4: ບດົລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັ 2011   

4.1 ລວມຍອດລາຍຮບັ (ກບີ)  (4.1 = 4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3)   

4.1.1 ດກຶເບຍ້ເງນິກູ ້   

4.1.2 -ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້   

4.1.3 ລາຍຮບັອື່ ນໆ   

4.2 ລວມຍອດລາຍຈາ່ຍ (ກບີ)   

4.3 ກາໍໄລໃນປີມເີທ່ົາໃດ? (ກບີ)  (4.3 = 4.1 – 4.2)   

4.3.1 ແບງ່ໃຫສ້ະມາຊກິ(ກບີ):   

4.3.2 ແບງ່ໃຫຄ້ະນະກາໍມະການກອງທຶນ(ກບີ)   

4.3.3 ແບງ່ໃຫກ້ານພດັທະນາບາ້ນ(ກບີ)   

4.3.4 ຫກັໄວເ້ປັນທຶນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ(ກບີ)   

4.3.5 ຫກັໄວເ້ປັນຄງັສາໍຮອງໜ້ີເສຍ(ກບີ)   

4.3.6 ອື່ ນໆ...................................... (ກບີ)   

4.3.7 ກາໍໄລສດຸທິທ່ີເຫືຼອໄວເ້ປັນທຶນເພ່ືອຂະຫຍາຍກດິຈະການ(ກບີ)   

ພາກທີ 4: ໃບສະຫຸຼບຊບັສມົບດັ 2011   

5.1 ລວມຍອດຊບັສນິ  (5.1 = 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3)   

5.1.1 -      ເງນິສດົ (ລວມທງັເງນິຝາກທະນາຄານ)   

5.1.2 -ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ (ບ່ໍລວມດອກເບຍ້)   

5.1.3 ຊບັສນິອື່ ນໆ   

5.2 ລວມຍອດໜ້ີສນິ ແລະ ທຶນ  (5.2 = 5.2.1 + 5.2.2)   

5.2.1 ຍອດໜ້ີສນິ   (5.2.1 = 5.2.1.1 + 5.2.1.2+ 5.2.1.3)   

5.2.1.1 -ເງນິທຶນຂອງສະມາຊກິ (ເງນິຝາກ)   

5.2.1.2 ເງນິກູຢື້ມຈາກພາຍນອກ (ການກູຢື້ມ)   

5.2.1.3 ອື່ ນໆ................................................    

5.2.2 ທຶນມເີອງ (5.2.2 = 5.2.2.1+5.2.2.2+5.2.2.3+5.2.2.4+5.2.2.5)   

5.2.2.1 ເງນິຮຸນ້ (ສະຖາບນັ-ສະຫະກອນ)   

5.2.2.2 -ກາໍໄລຈາກການສະສມົ   

5.2.2.3 ເງນິຊວ່ຍເຫືຼອລາ້   

5.2.2.4 ຄງັສາໍຮອງ   

5.2.2.5 ອື່ ນໆ.................................................   

 

 

 



 
 

ພາກທີ 6: ການນາໍໃຊເ້ງນິກູເ້ຂ້ົາໃນການຫາລາຍໄດ ້
ລະຫດັ ຈດຸປະສງົຂອງການນາໍໃຊເ້ງນິກູ ້2011 ເງນິກູຄ້າ້ງຊາໍລະ ເງນິກູທ່ີ້ຈາ່ຍຄນື (ບ່ໍນບັດອກເບຍ້) ລວມທງັໝດົ 

6.1  ເຫດສກຸເສນີຕາ່ງໆ    

6.2  ກະສກິາໍ, ສຽ້ງສດັ    

6.3  ການຄາ້ ແລະ ບໍລິການ    

6.4  ຈດຸປະສງົອື່ ນໆ....................    

6.5  ຈດຸປະສງົອື່ ນໆ ..................    

 

ພາກທີ 7: ສະຖາບນັ, ສະຫະກອນສນິເຊື່ ອ ແລະ ກອງທຶນບາ້ນໄດໃ້ຫກ້ານບໍລິການຜຼິດຕະພນັໃດແດ?່ 
7.1. ເງນິກູ ້
7.2. ເງນິຝາກ 
7.3. ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົ 
7.4 . ໂອນເງນິ 
7.5. ຊາໍລະຄາ່ (ນ ໍາ້ປະປາ, ຄາ່ໄຟຟ້າ ແລະ ຄາ່ໂທລະສບັ) 
7.6. ອື່ ນໆ.............................................. 

 



(October 2012)

Mr. Sonexay SITHPHAXAY, Deputy Governor of Bank of The Lao PDR, talks to member of the Village Bank 
Committee in Soppa village, who is also a representative of shareholders of Vilabouli Denkham Non 
Deposit Taking Microfinance Institution. This institution has been receiving finance and technical support 
from MMG/LXML SEPON and GIZ.
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