ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທ 7, ເດືອນມິຖນ
ຸ າ ປ 2016
ບົດບັນນາທິການ

ສາລະບານ

ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ,
ີ້
ີ້ ່
ວາລະສານ ສມກຈ ສະບັບທີ 7 ນີ ີ້ ແມ່ ນໄດີ້ເນັນໃສ່
ສອງຫົວຂທີ
ັ ປະເດັນສາຄັນກ່ ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່ າງ ສກຈ ແລະ ລູກ
ເປນ
ີ້ ່ ຄື: ບົດແນະນາກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ີ້
ັ ວຽກງານການ
ຄີ້າ ນັນກ
ບດ
ເງ ິນຈຸລະພາກ ສະບັບໃໝ່ ແລະ ການໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ.
ີ້ ນໆ
ີ້ ກ່ ຽວກັບບົດແນະນາ
ົ ຂສັ
ໃນວາລະສານສະບັບນີ ີ້ ປະກອບມີຫວ
ີ້
ັ ວຽກງານການເງ ິນຈຸລະພາກ ສະບັບໃໝ່ ສາລັບ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ີ້
ັ ສກຈ ໃໝ່
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ໜີ້າ. 2

ການໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ

ໜີ້າ. 3

ຂ່ າວຈາກສະມາຊິກ

ໜີ້າ. 4

ຂ່ າວຈາກ ສມກຈ

ໜີ້າ 5-6

ັ ທາງ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ຢ່າງເປນ
ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ເຊີ່ງໄດີ້ຮບ

ການດດຍທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 19 ເດືອນເມສາ ປີ
ີ້ ານົດສະບັບໃໝ່ ນີ ີ້ ແມ່ ນໄດີ້ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫີ້ລາຍ
2016. ຂກ
ລະອຽດ ກ່ ຽວກັບພາກທົ່ວໄປຈານວນໜື່ງ ທີ່ມີໃນດາລັດວ່ າດີ້ວຍ
ີ້ ປີ 2012 ເປນ
ັ
ື ປະກາດໃຊີ້ນບ
ັ ຕັງແຕ່
ການເງ ິນຈຸລະພາກ ເຊີ່ງໄດີ້ຖກ

ີ້
ີ້ ານົດສະບັບກ່ ອນ
ຕົນມາ.
ບົດແນະນາສະບັບນີ ີ້ ໄດີ້ປ່ຽນແທນຂກ
ກ່ ຽວກັບ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ແລະ ສະຖາ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ໃນປີ
ບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ບ່ ຮັບເງ ິນຝາກ ທີ່ໄດີ້ຮບ
2008.
ີ້ ສອງ ແມ່ ນກ່ ຽວກັບ ການໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ເຊີ່ງ
ຫົວຂທີ
ົ ເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ສາມາດບລິຫານຊັບພະຍາ
ໄດີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫີ້ຄວ

ີ້ ດກ
ີ ວ່ າເກົ່າ ແລະ ກຽມ
ກອນທີ່ຫາໄດີ້ຍາກຂອງພວກເຂົາເຈົາໄດີ້
ິ ການ ທີ່ເກີດຈາກພາຍນອກໄດີ້ດ ີ
ພີ້ອມຮັບມື ຕ່ ກັບສະພາວະວິກດ
ກວ່ າເກົ່າ

ແລະ

ໃນເວລາດຽວກັນນັນີ້

ກ່ ສາມາດນາເອົາຜົນປະ

ດຫຍດມາສູ່ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ (ສກຈ) ນາອີກ. ນອກ
ີ້ ງຈະໄດີ້ນາສະເໜີບນ
ີ້
ີ້ ຍັ
ັ ດາບົດຮຽນຕ່ າງໆກ່ ຽວ
ຈາກນັນ,
ໃນຫົວຂນີ
ັ ຜູ ນ
ີ້ າ
ກັບການປະຊາສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ເຊີ່ງແມ່ ນ ສມກຈ ຈະເປນ

ກິດຈະກາຕ່າງໆໃນຕີ່ໜ້າ
-

5 ແລະ ກອງປະຊຸມສະມາຊິກ, ເດືອນສິງຫາ-ເດືອນ
ກັນຍາ ປີ 2016

-

ັ ່ ທ່ ານຜູ ອ
ີ້ ່ ານໄດີ້ສາພັດໃນວາລະສານສະ
ຄືດ່ ງທີ
ັ ດາ
ບັບກ່ ອນໆ, ໃນວາລະສານສະບັບນີ ີ້ ຍັງຈະໄດີ້ນາສະເໜີໃຫີ້ບນ
ທ່ ານຊາບ ກ່ ຽວກັບຂ່ າວໃໝ່ ລີ້າສຸ ດ ຈາກ ສມກຈ ແລະ ຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ເຊັ່ນກັນ.
ີ້ ສະແດງຄວາມຮູ ບີ້ ຸ ນຄຸ ນມາຍັງທຸກໆທ່ ານ
ນະດອກາດນີ ີ້ ຂີ້າພະເຈົາຂ
ີ້
ທີ່ໄດີ້ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນວາລະສານສະບັ
ບນີ ີ້ ແລະ ຂຮຽນສະເໜີ

ີ້ ່ ານທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ ຖີ້າທ່ ານມີຄາຕານິຕ ິ
ມາຍັງບັນດາທ່ ານຜູ ອ
ັ ການປບ
ັ ປຸ ງ
ິ ມ
ົ ຂອງທ່ ານມາຫາ
ຊົມໃດໆເພື່ອເປນ
ກ່ ສົ່ງຄາຕານິຕຊ
ພວກເຮົາໄດີ້.
ດີ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ,
ປາມວນ ເພັດທະນີ
ີ້ ານວຍການ ສມກຈ
ຜູ ອ

ັ ສູດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ການບລິຫານ ການເງ ິນຈຸ
ຫກ
ລະພາກ (MFMCC) ຊຸດທີ 6, ເດືອນກັນຍາ - ເດືອນ
ພະຈິກ ປີ 2016

ສະເໜີ.
ີ້ ກ,
ນອກຈາກນັນອີ

ກອງປະຊຸມສາມະນາ ເພື່ອປະເມີນຜົນ MFMCC ຊຸດ 1-

-

ຶ ອົບຮົມກ່ ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ສາລັບ
ການຝກ
ີ້ ະກອບການທຸລະກິດ, ລູກຄີ້າຂອງ 6 ສກຈ ທົດລອງ
ຜູ ປ
, ເດືອນກັນຍ - ເດືອນທັນວາ ປີ 2016

-

ການກວດສອບດີ້ານສັງຄົມ ສາລັບ 1 ສກຈ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ

ສະບັບທີ 7 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016

ີ້ ສາລັບເງ ິນກູທີ
ີ້
ີ້ ່ ຈະປ່ອຍ
ຂອງລວມຍອດຄັງເງ ິນກູຂອງພວກເຂົ
າເຈົາ.
ັ ເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ ແມ່ ນຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮບ
ັ ລາຍລັກ
ັ ອະນຸຍາດເປນ
ເປນ

ບົດແນະນາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະບັບໃໝ່ແມ່ນໃຫູ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງຫຼາຍຂືັ້ນຕືີ່ມ

ອັກສອນ ຈາກ ທຫລ.

ັ ເວລາດົນນານພສົມຄວນ,
ີ ານຮ່ າງຫາກະກຽມເປນ
ພາຍຫງັ ທີ່ໄດີ້ມກ
ີ້
ັ ສາລັບສະຖາບັນການງ ິນຈຸລະພາກ
ບົດແນະນາການຈັດຕັງປະຕິບດ
່
ັ ທາງການຈາກທະນາຄານ
ັ ການອະນຸມດັ ຢ່າງເປນ
ສະບັບໃໝ່ ກໄດີ້ຮບ
ແຫ່ ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໃນວັນທີ 19 ເດືອນເມສາ ປ ີ 2016. ຂ ີ້
ການົດໃໝ່ ນີ ີ້ ແມ່ ນໄດີ້ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫີ້ລາຍລະອຽດ ກ່ ຽວກັບ

ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທານຽມການບລິການ
(ມຕ. 16)
ອັດຕາດອກເບີ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ ີ້ ແລະ ຄ່ າທານຽມການ
ບລິການ ແມ່ ນສາມາດຖືກການົດດດຍ ສກຈ ເອງ ດດຍອີງຕາມກົນ
ີ້ ານົດສະເພາະທີ່ອອກດດຍ ທຫລ.
ໄກຕະລາດ ຫ ື ດດຍອີງຕາມຂກ

ພາກທົ່ວໄປຈານວນໜື່ງ ທີ່ມີໃນດາລັດວ່ າດີ້ວຍການເງ ິນຈຸລະພາກ
ີ້ ປ ີ 2012 ເປນ
ີ້ . ບົດແນະນາ
ັ ຕົນມາ
ື ປະກາດໃຊີ້ນບ
ັ ຕັງແຕ່
ເຊີ່ງໄດີ້ຖກ
ສະບັບນີ ີ້ ໄດີ້ປ່ຽນແທນຂກີ້ ານົດສະບັບກ່ ອນ ກ່ ຽວກັບ ສະຖາບັນ

ີ້ ່ ໄດີ້ການົດເພດານອັດຕາດອກເບີ້ຍ, ເຊີ່ງແມ່ ນ
ບົດແນະນາສະບັບນີບ
ີ້ ຂອງການເງ ິນຈຸລະພາກ ຂອງອົງການ
ັ ການຕົນຕ
ການເດີນຕາມຫກ

ີ້ ນເປນ
ັ ທີ່ພໃຈຫາຍສາລັບສະມາຊິກຂອງ
ສີ່ງນີແມ່
ີ້ ່ ມີ
ສມກຈ. ກ່ ຽວກັບການຄິດໄລ່ ອັດຕາດອກເບີ້ຍ, ສາລັບເງ ິນກູທີ

ການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະ
ັ ການອະນຸມດັ ໃນປ ີ 2008. ສະຫະ
ພາກທີ່ບ່ ຮັບເງ ິນຝາກ ທີ່ໄດີ້ຮບ
ັ (ສສງ) ແມ່ ນໄດີ້ຖກ
ື ຄຸ ມ
ີ້ ຄອງ
ກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢດ

CGAP

ແລະ

ມູນຄ່ າ ຮອດ 5,000,000 ກີບ ສກຈ ສາມາດນາໃຊີ້ການຄິດໄລ່
ີ້ ່ ມີມູນຄ່ າສູງກວ່ ານີ ີ້ ແມ່ ນຈະຕີ້ອງໄດີ້ນາ
ແບບສະເໝີ, ສາລັບເງ ິນກູທີ

ດດຍບົດແນະນາອີກສະບັບໜື່ງຕ່ າງຫາກ ທີ່ອອກດດຍທະນາຄານ
ັ ສະມາຊິກ
ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນກັນ. ສມກຈ ແລະ ອົງກອນທີ່ເປນ

ິ ຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່ ແບບຫຸ ດລົງ.
ໃຊີ້ວທ

່ ປະກອບສ່ ວນຄາຄິດຄາເຫັນຂອງຕົນເຂົາໃນບົ
ີ້
ຂອງ ສມກຈ ກໄດີ້
ດ
ັ ບົດ
ົ ແນະນາສະບັບນີ ີ້ ກາຍເປນ
ແນະນາສະບັບນີ ີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫີ້ບດ
ແນະນາສະບັບສົມບູນ. ໃນຂີ້າງລຸ່ ມນີ ີ້ ພວກເຮົາຈະໄດີ້ສງັ ລວມເອົາ
ບາງພາກທີ່ສາຄັນຂອງບົດແນະນາສະບັບໃໝ່ ນີ.ີ້

ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຶນ ສາລັບ ສກຈບ (ມຕ. 24)
ດດຍອີງຕາມບົດແນະນາສະບັບໃໝ່ ນີ,ີ້ ທຶນຈົດທະບຽນຕ່ າສຸ ດ ສາ
ລັບ ສກຈບ ຍັງແມ່ ນ 200,000,000 Kip1 ຄືເກົ່າ ບ່ ມີການ

ຄານິຍາມໃໝ່ຂອງເງິນກູ້ຈຸລະພາກ (ມຕ 15)
ັ ເງ ິນກູທີ
ັ ເງ ິນກູຈຸ
ີ້ ລະພາກໜື່ງ ແມ່ ນຖືກການົດເປນ
ີ້ ່ ມີມູນຄ່ າ
ປະຈຸບນ
ບ່ ເກີນ 50,000,000 ກີບ (ເມື່ອກ່ ອນ: 10,000,000 ກີບ). ນີ ີ້

ປ່ຽນແປງ. ຄາຄິດຄາເຫັນຂອງ ສມກຈ ແມ່ ນເຫັນວ່ າ ການການົດ
ທຶນຈົດທະບຽນຕ່ າສຸ ດ 200 ລີ້ານກີບນີ ີ້ ແມ່ ນຕ່ າຫາຍ ເຊີ່ງອາດຈະ
ີ້
ັ ຂະແໜງການທີ່ເຟໃນອະນາຄົ
ີ ີ້
ເຮັດໃຫີ້ຂະແໜງການນີກາຍເປ
ນ
ດ.

ັ ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຍີນດີ ເນື່ອງຈາກວ່ າ ມັນຈະ
ແມ່ ນເປນ

ເຮັດໃຫີ້ ສກຈ ມີຄວາມສາມາດໃຫີ້ບລິການແກ່ ລູກຄີ້າລາຍໃຫຍ່ ກວ່ າ
ເກົ່າ. ສີ່ງນີ ີ້ ມັນຈະຊ່ ວຍເຮັດໃຫີ້ ສກຈ ຫຸ ດຜ່ອນຄ່ າໃຊີ້ຈ່າຍໃນການ

ີ້ ງໄດີ້ລະດົມໃຫີ້ ສກຈບ ທີ່ມີ
ນອກຈາກນັນີ້ ບົດແນະນາສະບັບນີຍັ
ີ້ ບ ໃຫີ້ຈດ
ັ ສກຈຮ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ົ ທະບຽນເປນ
ຊັບສິນຮອດ ສາມຕືກັ
ີ້ ່ ບ່ ໄດີ້ໝາຍຄວາມວ່ າ ໃຫີ້ ສກຈບ ແຕ່ ລະແຫ່ ງ
ກ່ ຕາມ, ພາກນີກ

ພາກ ແມ່ ນຍັງຮັກສາໄວີ້ຄເື ກົ່າ.

ກັບຈານວນເງ ິນຝາກ (ແບບສະໝັກໃຈ) ສູງສຸ ດ ທີ່ ສກຈບ ສາມາດ
ີ້ ນໄດີ້ມກ
ີ ານອະທິບາຍຈະ
ຮັບໄດີ້. ແຕ່ ແນວໃດກ່ ຕາມ, ຈຸດນີແມ່

ີ້
ດາເນີນງານ ເນື່ອງຈາກວ່ າ ຖີ້າມີເງ ິນກູຂະໜາດໃຫຍ່
ທີ່ມີຈານວນໜີ້
ີ້ ນ ຕ່ ກັບເງ ິນກູໜ
ັ ການຫຸ ດຜ່ອນຕົນທຶ
ີ້ ່ ງໆ.
ື
ອຍ ມັນຈະເປນ
ຄັງ
ີ້ ລະ
ສາຮອງບ່ ໃຫີ້ຫຸ ດ 80% ຂອງລວມຍອດຄັງເງ ິນກູ ີ້ ສາລັບເງ ິນກູຈຸ

ີ້ ບ ເພື່ອກ ີ້າວໄປສູ່ ການຈົດທະບຽນເປນ
ັ
ັ ສິນຮອດ ສາມຕືກີ
ຕີ້ອງມີຊບ
ີ້
ສກຈຮ. ແຕ່ ວ່ າ ໃນບົດແນະນາສະບັບນີ ີ້ ກ່ ບ່ ໄດີ້ເວົາລະອຽດ
ກ່ ຽວ

ແຈ ີ້ງຢູ່ໃນບົດແນະນາໜື່ງສະເພາະ ທີ່ອອກດດຍ ທຫລ ໃນປີ 2015
ີ້ າ ສກຈບ ແມ່ ນບ່ ອະນຸຍາດໃຫີ້ຮບ
ັ ເງ ິນຝາກໃດໆເລີຍ.
ທີ່ໄດີ້ເວົາວ່

ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນ ສກຈຮ ແລະ ສກຈບ
(ມຕ. 8 ແລະ 25)
ບົດແນະນາສະບັບໃໝ່

ີ້ ງົ ທຶນຕ່ າງປະເທດ
ແມ່ ນໄດີ້ອະນຸຍາດໃຫີ້ຜູລ

ການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ ສາລັບ ສກຈບ

ລົງທຶນໃສ່ ສກຈຮ ຫ ື ສກຈບ ຂອງລາວໄດີ້ ສູງສຸ ດ 30% ຂອງທຶນ
ັ ຊັດສ່ ວນດັ່ງກ່ າວນີ ີ້
ທັງໝົດ (ຕ່ າສຸ ດ: 10%). ທຫລ ສາມາດປບ
ີ້ ນພາກທີ່ໜີ້າພໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່ າ ຊັດ
ຕາມແຕ່ ລະໄລຍະເວລາ. ນີແມ່

ນອກຈາກ ການລົງທຶນ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ) ແລີ້ວ, ສກຈບ
ື ລີ້າ ຈາກຜູ ໃີ້ ຫີ້ທນ
ຶ ທັງພາຍ
ຍັງສາມາດຮັບເງ ິນກູ ີ້ ແລະ ເງ ິນຊ່ ວຍເຫອ
ີ້
ີ້ ງົ ທຶນຕ່ າງປະເທດ ແມ່ ນບ່ ໃຫີ້
ໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ. ເງ ິນກູຈາກຜູ
ລ

ສ່ ວນ 30% ອາດຕ່ າ ສາລັບນັກລົງທຶນຈານວນໜື່ງ ດດຍສະເພາະ
ົ ີ້ ນທີ່ຕ່ າ. ນັກລົງທຶນຕ່ າງປະເທດທີ່
ກ່ ຽວກັບ ສກຈບ ເຊີ່ງມີຕນທຶ

ີ້ ການຮັບ
ີ້ ງໝົດ. ນອກຈາກນັນ,
ກາຍ 30% ຂອງລວມຍອດເງ ິນກູທັ

ັ ຕາມກົດໝ
ຕີ້ອງການຖືຮຸນີ້ ໃນ ສກຈ ໜື່ງ ແມ່ ນຈະຕີ້ອງໄດີ້ປະຕິບດ

ື ລີ້າ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ
ເງ ິນກູ ີ້ ແລະ ເງ ິນຊ່ ວຍເຫອ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ ຈາກ ທຫລ.
ັ ອະນຸຍາດເປນ
ແມ່ ນຈະຕີ້ອງໄດີ້ຮບ

າຍການລົງທຶນຂອງ ສປປລາວ. ສາລັບການລົງທຶນທັງໝົດ ແມ່ ນຈະ
ັ ລາຍລັກອັກສອນ. ສກຈຮ ທີ່ມີ
ຕີ້ອງໄດີ້ແຈ ີ້ງໃຫີ້ ທຫລ ຊາບເປນ
ີ້ ງດີ້ານການເງ ິນ” ສາມາດຮັບເງ ິນກູ ີ້ (ເປນ
ັ ທຶນມາປ່ອຍ
“ຄວາມໝັນຄົ
ຶ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ ງປະເທດ ສູງສຸ ດເຖິງ 30%
ຕ່ ) ຈາກຜູ ໃີ້ ຫີ້ທນ

1

2

ປະມານ 25,000 US$.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ

ສະບັບທີ 7 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016

ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນເປັນການ
ກະຕຸກຊຸກຍກ
ູ້ ານເງິນແບບມສ່ວນຮ່ວມ

ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານ
ການເງິນ

ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ ແມ່ ນຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ

ັ ປະເທດດີ້ອຍພັດທະນາ ປະຊາຊົນສ່ ວນ
ໃນຫາຍໆປະເທດ ທີ່ເປນ
ີ້ ງ
ໃຫຍ່ ດດຍສະເພາະແມ່ ນຊາວຊົນນະບົດ ແມ່ ນບ່ ສາມາດເຂົາເຖິ
ັ ທາງການ ແລະ ຢູ່ ປະເທດລາວ
ການບລິການດີ້ານການເງ ິນທີ່ເປນ
ຂອງພວກເຮົາກ່ ມີສະພາບແບບດຽວກັນ. ເຫດຜົນໜື່ງກ່ ຍີ້ອນວ່ າ

ີ້ ນລວມທັງ ຄວາມເຂົາໃຈ
ີ້
ກ່ ຽວກັບທາງເລືອກດີ້ານການເງ ິນ. ສີ່ງນີແມ່

ກ່ ຽວກັບການເລືອກທາງການເງ ິນ, ການຈ່ າຍເງ ິນ, ການວາງແຜນໃນ
ອະນາຄົດ ແລະ ການອອມເງ ິນເພື່ອເຫດສຸ ກເສີນ.

ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນ

ີ້
ປະຊາຊົນບ່ ທັນໄດີ້ເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິ
ການຂອງທະນາຄານ ຫ ື ສກຈ ທີ່ໃຫີ້ບລິການ. ຖີ້າຫາກວ່ າພວກ
ີ້ ່ ເຂົາໃຈ
ີ້
ີ້ ່ ມີຄວາມເຊື່ອໝັນ.
ີ້ ຍີ້ອນ
ເຂົາເຈົາບ
ກ່ ເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົາເຈົາບ

ີ້
ີ້ ານປະຊາ
ແມ່ ນເສັນທາງສູ
ກ

ສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ. ມັນໄດີ້ສ ີ້າງຄວາມຮູ ,ີ້ ທັກສະ ແລະ ທັສະນະຄະຕິ
ັ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕ່ ກັບລາຍຮັບ, ລາຍຈ່ າຍ, ການ
ທີ່ມີຄວາມຈາເປນ
ີ້
ື ເງ ິນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການສີ້າງຄວາມເຂົາໃຈຂອງ
ຝາກເງ ິນ, ການຢມ
ປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊີ່ງເຖິງຖອງ ກ່ ຽວກັບວິໄນ ແລະ ທາງເລືອກ ຕ່າງໆ

ີ້ ກສາເງ ິນຂອງພວກເຂົາເຈົາໄວີ້
ີ້
ແນວນັນີ້
ຈື່ງເຮັດໃຫີ້ພວກເຂົາເຈົາຮັ
ໃນກ ີ້ອງເຊື່ອກ ີ້ອງໝອນ ຫ ື ນາໃຊີ້ການບລິການຂອງຂະແໜງການທີ່

ດີ້າການເງ ິນ.

ີ້ ຄວາມຊີນເຄີຍ. ປະສົບປະການ
ັ ທາງການ ທີ່ພວກເຂົາເຈົາມີ
ບ່ ເປນ
ແມ່ ນໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວ່ າ ແຜນງານການປະຊາສຶກສາດີ້ານການ
ເງ ິນສາມາດຊ່ ວຍເຮັດໃຫີ້ປະຊາຊົນ
ເລືອກເອົາການບລິການດີ້ານ
ີ້ າໃຊີ້
ການເງ ິນທີ່ຖືກຕີ້ອງ ແລະ ສາມາດຊ່ ວຍໃຫີ້ພວກເຂົາເຈົານ
່
ັ ທາງການ.
ຜະລິດຕະພັນດີ້ານການເງ ິນທີເປນ

ົ ີ້
ບ່ ໝາຍຄວາມວ່ າຈະມີເປາໝາຍ
ໃສ່ ສະເພາະແຕ່ ລຸ ກຄີ້າຂອງທະນາຄານ ເຊີ່ງແມ່ ນລູກຄີ້າຂອງສະຖາ
ການໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ

ັ ປະດຫຍດໃຫີ້ແກ່ ປະຊາຊົນຜູ ທ
ີ້ ຸກຍາກ
ບັນການເງ ິນເທົ່ານັນີ້ ມັນເປນ
ໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຈະຕີ້ອງໄດີ້ບລິຫານຊັບພະຍາກອນດີ້ານການເງ ິນ ທີ່
ມາຈາກການດອນເງ ິນ ຫ ື ແຜນງານການໃຫີ້ເງ ິນສະໜັບສະໜູນຂອງ
ີ້
ລັດຖະບານ. ຫົວຂຂອງການໃຫີ້
ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນສ່ ວນຫາຍ
ີ້
ປະກອບມີ ການຂືນງ ົບປະມານ, ການອອມເງ ິນ ແລະ ການບລິຫານ

ັ ພຽງແຕ່ ການດອນຄວາມຮູ ີ້
ການປະຊາສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ບ່ ເປນ
່
ີ້
ັ ການຮຽນຮູ ທ
ີ້ ກ
ັ ສະອັນໃໝ່ ນາອີກດັ່ງຕົວຢ່າງ
ເທົານັນ ແຕ່ ມັນຍັງເປນ
ີ້ ົບປະມານ ແລະ ຮຽນຮູ ກ
ີ້ ່ ຽວກັບການຂືນງ
ີ້ ່ ຽວກັບການ
ການຮຽນຮູ ກ
ີ້ ຸກຍາກຫາຍໆຄົນໄດີ້ນາໃຊີ້
ປ່ຽນແປງໄປເຮັດພືດຕິກາແບບໃໝ່ . ຜູ ທ
ີ້
ື ນໃໝ່ ” ທີ່ມີຕນທຶ
ີ ານຍຸ ທະສາດ “ແບບຟນຄື
ົ ີ້ ນສູງ ເມື່ອພວກ
ວິທກ

ົ ອື່ນໆສະເພາະອີກ ທີ່ຈະຕີ້ອງ
ໜີສິີ້ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ ຕາມ, ຍັງມີຫວ
ີ້
ຶ ອົບຮົມ ເຊັ່ນວ່ າ ການນາໃຊີ້ການ
ື
ໄດີ້ຕ່ ມໃສ່
ໃນຫົວຂການຝ
ກ

ບລິການຂອງທະນາ ຄານ, ການດອນເງ ິນ, ການບລິຫານຄວາມສ່ ຽງ
ົ ປອງຜູ
ີ້ ບີ້ ລິດພກ ແລະ ອື່ນໆ.
ແລະ ການປະກັນໄພ, ການປກ

ີ້ ບກັບວິກດ
ີ້ ຂາຍພາກສ່ ວນ
ິ ການ ເຊັ່ນວ່ າ: ພວກເຂົາເຈົາໄດີ້
ເຂົາເຈົາພົ
ີ້ ່ ມີ ຫ ື ຢມ
ື ເງ ິນນາຜູ ປ
ີ້ ່ ອຍເງ ິນກູ ີ້
ໜື່ງຂອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເຈົາທີ
ັ ການ
ນອກລະບົບ. ການໃຫີ້ປະຊາສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ແມ່ ນເປນ
ີ້ ແຜນຍຸ ດທະສາດ ທີ່ມີ “ການປກ
ົ ປອ
ີ້ ງ”
ແນະນາໃຫີ້ພວກເຂົາເຈົາໄດີ້
ຫ ື “ມີຄວາມຫີ້າວຫັນ” ເຊັ່ນວ່ າ ມີເງ ິນຝາກ ແລະ ມີການປະກັນໄພ

ຄຸ່ມື ກ່ຽວກັບ ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນຂອງ ສມກຈ
ຶ ອົບຮົມ ກ່ ຽວກັບ ການໃຫ ີ້ການສຶກສາ
ສມກຈ ໄດີ້ອອກແບບ ຄູ່ມືຝກ
ດີ້ານການເງ ິນ ສາລັບລຸ ກຄີ້າ ຂອງ ສກຈ ເຊີ່ງປະກອບດີ້ວຍ 5 ບົດ ດັ່ງ
ລຸ່ ມນີ:ີ້

ຂະນາດນີ້ອຍ.

1. ການໃຫ ີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ແມ່ ນຫຍັງ?
2. ການບລິຫານ ເງ ິນ ແລະ ການໄຫຂອງເງ ິນສົດ
ີ້ ງຜະລິດຕະພັນ & ການບລິການ ດີ້ານການເງ ິນ
3. ການເຂົາເຖິ
4. ການບລິຫານທຸລະກິດ
5. ການປ່ຽນແປງພິດຕິກາ
ີ້
ີ້
ີ້ ນຖານ
ື ີ້ ່ ມື ແມ່ ນກວມເອົາບັນດາຫົວຂພື
ປມຄູ
ຂອງການໃຫ ີ້ການສຶກສາ
ດີ້ານການເງ ິນ: ການປະເມີນຖານະດີ້ານການເງ ິນ (ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍ
ັ ແລະ
ຈ່ າຍ); ການໄຈ ີ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມຈາເປນ
ົ ີ້
ິນ; ການສີ້າງແຜນດີ້ານ
ຄວາມຕີ້ອງການ; ການສີ້າງເປາໝາຍດີ້ານການເງ
ີ້ ງດີ້ານ
ແລະ ການກ ີ້າວສູ່ ຄວາມໝັນຄົ
ັ ແລະ ສິນເຊື່ອ: ສີ່ງທີ່ຄວນຮູ ີ້ ກ່ ອນ
ເສດຖະກິດ; ການຝາກເງ ິນປະຢດ
ີ້ ນ ເມື່ອຊາລະຄືນເງ ິນກູ ີ້ບ່
ັ ໜີສິ
ັ ເງ ິນກູ ີ້ ແລະ ຜົນຂອງການເປນ
ຈະໄດີ້ຮບ
ການເງ ິນ

ສາລັບຄົວເຮືອນ

ແຫ່ ງທຶນດີ້ານການເງ ິນສາລັບການລົງທຶນ; ການສີ້າງຄວາມຮັບ
ີ້ ນເອງ; ການກ ີ້າວຜ່ານ
ຜີດຊອລດີ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັນຕົ
ໄດີ້;
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ

ສະບັບທີ 7 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016

ຈາກການຕັດສິນໃຈທີ່ບ່ ຖືກຕີ້ອງ ໄປສູ່ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕີ້ອງ. ເຊີ່ງ
ມັນຍັງຈະລວມເອົາບາງຫົວຂ ີ້ ທີ່ກ່ ຽວຂີ້ອງກັບການບລິຫານທຸລະກິດ,

ີ້ ວມດດຍ ທ່ ານ ຄາຜອຍ ວັນນະສານ ຄະນະ
ສາລີ; ໃຫີ້ກຽດເຂົາຮ່
ີ້
ີ້
ີ້ ນ
ີ ີ້ າວຽກງານຂົງເຂດ
ປະຈາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົາແຂວງຜົ
ງສາລີ
, ຜູ ຊ

ເຊັ່ນວ່າ 8 Ps Marketing Mix.

ີ້
ເສດຖະກິດຂັນແຂວງ,

ັ ປະທານສະພາບລິຫານສະຖາບັນ
ທັງເປນ
ີ້
ັ ທອນ
ການເງ ິນຈຸລະພາກພັດທະນາຜົງສາລີ; ມີທ່ານ ບຸ ນໄທ ສຸ ພດ
ຫົວໜີ້າທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ປະຈາພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງ

ື ຄູ່ມື ຈະຖືກນາໃຊີ້ ໃຫ ີ້ແກ່ ການຝກ
ຶ ອົບຮົມແບບເປນ
ັ ຄູຝກ
ຶ (ToT)
ປມ
ຶ ອົບຮົມດດຍກົງໃຫແີ້ ກ່ ລູກຄີ້າຂອງ ສກຈ ແລະ ອາດຝກ
ຶ
ແລະ ຝກ
່
ຶ
ຶ
ອົບຮົມໃຫ ີ້ແກ່ ສາທາລະນທົວໄປ. ສາລັບການຝກອົບຮົມໃຫ ີ້ແກ່ ຄູຝກ,

ົ ໄຊ, ມີທ່ານ ສຸ ວນ
ັ ທາ ແດ່ ວວັນ ຜູ ອ
ີ້ ານວຍການ ສກຈຮ
ອຸ ດມ
ີ້
ັ ດາທ່ ານກາມະການພັກແຂວງ, ຮອງ
ພັດທະນາຜົງສາລີ, ມີບນ
ີ້
ເຈົາເມືອງຈາກ 7 ເມືອງ ແລະບັນດາທ່ ານຫົວໜີ້າພະແນກ, ຄະນະ

ຶ
ັ ພາສາລາວແມ່ ນຈະໄດີ້ມກ
ີ ານ
ບົດແນນາສະເພາະໃຫ ີ້ແກ່ ຄຸ ຝກ
ທີ່ເປນ
ີ້
ຶ ອົບຮົມແມ່ ນຈະໃຊີ້ເວລາຢູ່ 2 ວັນ ແລະ ຄູຝກ
ຶ ຈະ
ສີ້າງຂືນ. ການຝກ
່
່
່
ຶ ເທືອທາອິດແມ່ ນ
ແມ່ ນ ພະນັກງານສິນເຊືອຂອງ ສກຈ, ເຊີງການຝກ

ພະແນກ, ນາຍບີ້ານ ຈາກ 9 ກຸ່ ມບີ້ານ, ຕະຫອດຮອດພາກສ່ ວນ
ີ້ ວມເຖິງ 136 ຄົນ, ຍິງ 45 ຄົນ.
ກ່ ຽວຂີ້ອງເຂົາຮ່

ຶ ຈາກ ສມກຈ / EDC (ບລິສດ
ັ ເພື່ອການພັດທະນາ & ວິ
ຈະມີຄູຝກ
ັ ຜູຊ
ີ້ ນ
ີ ີ້ າ.
ສາຫະກິດ ຈາກັດ) ເປນ

ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ

ຶ ອົບຮົມໃຫີ້ແກ່ ກຸ່ ມເປາົ ີ້
ີ າງ ແລະ ຊ່ ອງທາງ ສະໜອງການຝກ
ວິທທ
່
ີ້
ໝາຍແມ່ ນມີຄວາມສາຄັນ ເທົ່າກັນກັບເນືອໃນຂອງບົ
ດຮຽນ. ການ
ີ້
ໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ດດຍພືນຖານແລີ້
ວ ແມ່ ນມີສາມກົນ
່
ີ້ ວມຂອງ
ຶ
ໄກການສະໜອງ ເຊັນ: ການຝກອົບຮົມແບບມີການເຂົາຮ່
ຶ ອົບຮົມ
ນັກສາມະນາກອນ, ການໃຊີ້ສ່ ື ແລະ ໃຊີ້ເຄື່ອງມື. ການຝກ
ີ້ ວມຂອງນັກສາມະນາກອນ ແລະ ສົນທະນາເປນ
ັ
ແບບມີການເຂົາຮ່
ີ້
ີ້
ີ ານທີ່ມີປະສິດທິພາບຫາຍທີ່ສຸ ດ ເພື່ອດອນເນືອໃນ
ກຸ່ ມ ແມ່ ນວິທກ

ັ ສກຈ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ
ີ ອບໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ເປນ
ຮູ ບພາບພິທມ

ຶ ອົບຮົມໃຫີ້ນກ
ັ ຢ່າງດີ ແລະ ເພື່ອ
ັ ສາມະນາກອນໄດີ້ເປນ
ຂອງການຝກ
ົ ີ້
ສົ່ງເສີມ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກາ ສາລັບ ກຸ່ ມເປາໝາຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກ່
ັ ວິທກ
ີ ານນີ ີ້ ແມ່ ນເຫັນວ່ າເປນ
ີ ານທີ່ມີລາຄາແພງຫາຍ
ຕາມ, ວິທກ
ຖີ້າຫກວ່ າ

ສກຈບ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະລກຄ້າ

ຶ ອົບຮົມອອກໄປຢ່າງ
ພວກເຮົາຢາກຂະຫຍາຍການຝກ

ໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2016 ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ທີ່ບ່ ຮັບເງ ິນ

ກວີ້າງຂວາງ.

ົ ໄຊ ໄດີ້ຈດ
ັ ກິດຈະກາຄືນກາໄລໃຫີ້ແກ່ ລູກຄີ້າ,
ຝາກ ພັດທະນາອຸ ດມ
ັ ການພົບປະ ສະມາຊິກ ແລະ ເພື່ອເປນ
ັ ການດຄສະນາ
ພີ້ອມທັງເປນ
ເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນການບລິການຂອງສະຖາບັນໃຫີ້ແກ່ ພ່ ແມ່ ປະ
ົ ີ້
ົ
ຊົນໃນບີ້ານເປາໝາຍຮັ
ບຮູ ໃີ້ ຫີ້ທ່ ວເຖິ
ງ; ນອກນັນີ້ ພາຍໃນງານ ຍັງໄດີ້

ົ ສະເຕີ,ີ້ ວິດດີ ອ/DVDs ຫ ື
ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່ າ ແຜ່ນພັບ, ປດ
ເກມແມ່ ນອາດສາມາດໄປຮອດໄປເຖິງປະຊາຊົນຈານວນຫວງຫາຍ
ີ້ ນຕ່ ຫົວຄົນ
ດີ້ວຍການຫຸ ດຜ່ອນຕົນທຶ
ສາລັບການໃຫີ້ການສຶກສາ

ດີ້ານການເງ ິນ. ສີ່ງທີ້າທາຍອັນໜື່ງຂອງການໃຫີ້ການສຶກສາດີ້ານການ
ີ້
ເງ ິນ ແມ່ ນການສົ່ງເນືອໃນ
ແລະ ຊ່ ອງທາງໃນການໃຫີ້ການສຶກສາ
ົ ີ້
ແກ່ ຫາຍລະດັບຂອງການປະຊາສຶກສາ ພາຍໃນກຸ່ ມເປາໝາຍຕ່
າງໆ.

ີ ອບຂອງຂວີ້ນໃຫີ້ກບ
ັ ສະມາຊິກດີເດັ່ນປະເພດຕ່ າງໆ ແລະ
ຈັດພິທມ
່ ຮັບເປນ
ີ້
ົ ີ້
ັ ເຈົາພາບໃນການຈັ
ມອບເງ ິນຊ່ ວຍໃຫີ້ເຂດບີ້ານເປາໝາຍທີ
ດ
ກອງປະ ຊຸມພົບປະລູກຄີ້າເຂດ, ບີ້ານລະ 2,000,000 ກີບ,ເຊິ່ງ

ຂ່າວສານຈາກສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ

80,000,000 ກີບ.

ີ້ ີ້
ການຈັດກິດຈະກາຄັງນີ

ສະຖາບັນໄດີ້ນາໃຊີ້ງ ົບປະມານທັງໝົດ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ພັດທະນາຜົັ້ງສາລ ໄດູ້ຮັບ
ໃບອະນຸຍາດການດາເນນທຸລະກິດ ເປັນ ຮັບເງິນຝາກ
ແລະ ຂະຫຍາຍການບລິິການ 4 ແຫ່ງ
ີ້
ໃນຕອນເຊົາຂອງວັ
ນທີ 1 ກລະກົດ 2016 ນີ ີ້ ສກຈຮ ພັດທະນາຜົງີ້
ັ ສະຖາບັນ
ີ ອບໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ເປນ
ສາລີ ຈັດພິທມ
ການເງ ິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ ແລະ ຂະຫຍາຍບລິການ 4 ແຫ່ ງ

ີ້ ່ ວມກອງປະຊຸມພົບປະສະມາຊິກ, ສກຈບ ພັດທະນາອຸ ດມ
ົ ໄຊ
ຮູ ບພາບລູກຄີ້າເຂົາຮ

ປະຈາຢູ່ທີ: ເມືອງບຸ ນເໜືອ, ເມືອງຍອດອູ, ເມືອງບຸ ນໃຕີ້ ແລະ
ີ້ ່ ສະດມສອນໃຫຍ່ ຂອງແຂວງຜົງີ້
ີ ່ ງກ່
ັ າວໄດີ້ຈດ
ັ ຂຶນທີ
ເມືອງໃໝ່ . ພິທດ
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ

ສະບັບທີ 7 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016

ສກຈຮ ຈາປາລາວ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດູ້ຮັບໃບ
ອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນໃຫູ້ບລິການ “ໂອນເງິນດ່ວນຊຸມ
ຊົນ” ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກ ທຄຕລ (BCEL)
ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ ຫີ້ອງການ ສກຈຮ ຈາປາ
ັ ຕົວແທນ ການບລິການ
ີ ທ
ິ ີ ມອບ-ຮັບ ໃບອະນຸຍາດເປນ
ລາວໄດີ້ມພ
ດອນເງ ິນດ່ ວນຊຸມຊົນ

ຫ ື BCOME

ຂອງທະນາຄານການຄີ້າ
ັ
ຕ່ າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ໃຫີ້ແກ່ ສກຈຮ ຈາປາລາວ ຢ່າງເປນ
ັ ຕົວແທນໃຫີ້ບລິການດັ່ງກ່ າວນີ ີ້
ທາງການ. ຈຸດປະສົງຂອງການເປນ
ັ ການຕອບສະໜອງຕ່ ນະດບບາຍຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ຢາກຈະ
ກເພື່ອເປນ

ໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 2 ປີ 2016 ຜ່ານມານີ.ີ້ ສມກຈ ໄດີ້
ຶ ອົບຮົມຫກ
ັ ສູ ດບລິຫານການເງ ິນຈຸລະພາກ 3
ສາເລັດການຈັດຝກ
່
່
ັ ຄວາມສົນໃຈຈາກສະຖາບັນການເງ ິນຈຸ
ລຸ ນີ້ , ເຊີງແຕ່ ລະລຸ ນີ້ ກໄດີ້ຮບ

ີ້ ງແຫ່ ງທຶນ ແລະ ການບລິການທາງດີ້ານການເງ ິນ
ສົ່ງເສີມການເຂົາເຖິ
ີ ໃນ ສປປ
ຂອງປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດຊຸມຊົນທີ່ຫ່ າງໄກສອກຫກ
ັ ການຂະຫຍາຍຕາໜ່ າງການບລິການ ໃຫີ້ໄປເຖິງ
ທັງເປນ
ທີ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງບ່ ມີໜ່ວຍບລິການຂອງທະນາຄານການຄີ້າ ເພື່ອສີ້າງ
ລາວ

ົ ວແທນຈາກສະ
ລະພາກຫາຍແຫ່ ງ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກ່ ໄດີ້ສ່ ງຕົ
ີ້
ຶ ອົບຮົມດັ່ງກ່ າວ ເປນ
ັ ຕົນີ້
ັ ສູ ດຝກ
ຖາບັນຂອງຕົນ ເຂົາຮ່ ວມໃນຫກ

ຄວາມວ່ ອງໄວ, ປອດໄພ, ສະດວກສະ ບາຍແກ່ ປະຊາຊົນໃນເຂດ
ີ້ ງການ
ທີ້ອງຖີ່ນເຊັ່ນວ່ າ ມີການຝາກການດອນ ແລະ ສາມາດເຂົາເຖິ
່
ີ້
ບລິການທາງດີ້ານການເງ ິນອືນໄດີ້ງ່າຍຂຶນ.

ີ້ ລິຫານ ແລະ ຄະນະສະພາບລິຫານ, ເຊິ່ງມີຈານວນຜູ ເີ້ ຂົາີ້
ແມ່ ນ ຜູ ບ
ຮ່ ວມທັງໝົດ 63 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ,
ີ້ ຄອງສະຖາບັນການເງ ິນ, ທຫລ,
ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ ກົມຄຸ ມ
ອາຈານສອນຂະແໜງການເງ ິນຈຸລະພາກ ມາຈາກ ສະຖາບັນການ
ີ້ ່ ສົ
ີ ນໃຈກ່ ຽວກັບການເງ ິນຈຸລະພາກ, ເຊິ່ງ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ ທ

ັ ີ້ ນ
ື ໃຫີ້ໄດີ້ນກ
ັ ສາມະນາກອນທີ່
ອອກໃບຢງຢ
ຶ ອົບຮົມທັງໝົດ 8 ວິຊາ
ສອບເສັງຜ່ານຈານວນ 61 ຄົນ. ການຝກ
ັ ໄລຍະເວລາ ແມ່ ນ 20 ວັນ ແລະ ໃຊີ້ເວລາ 1 ວັນ ສາລັບການ
ເປນ
ັ ີ້ ນ
ື . ການສອບເສັງແມ່ ນ ນາໃຊີ້
ສອບເສັງ ແລະ ມອບຮັບໃບຢງຢ
ສມກຈ

ສາມາດ

ລະບົບອອນລາຍ ຊື່ວ່ າ softwere: www.edmodo.com ເຊີ່ງ
ັ ສອບເສັງຮັບຮູ ຄີ້ ະແນນໄດີ້ເລີຍ ຫງັ ຈາກ
ລະບົບນີ ີ້ ຈະຊ່ ວຍໃຫີ້ນກ
ທີ່ສົ່ງບົດສອບເສັງ.

ສ່ ວນວ່ າ

ຜົນຄະແນນລວມສະເລ່ ຍແມ່ ນ

ັ ຜູ ສ
ີ້ ງັ ລວມ.
ຄະນະກາມະການສອບເສັງຈະເປນ

ຕົວແທນນັກສາມະນາກອນກ່ ໄດີ້ໃຫີ້ສາພາດ ລາຍການດທລະພາບ
ັ ີ້ ນ
ື ລຸ ນີ້ ທີ 3 ວ່ າ:
ທີ່ມາ ເກັບກາຂ່ າວໃນມື ີ້ ພິທ ີ ມອບ-ຮັບໃບຢງຢ
ີ້ ວມຝກ
ຶ ອົບຮົມ ແບບຫົວຂຍ່ີ້ ອຍ ຈື່ງເຮັດ
ຜ່ານມາ ແມ່ ນເຄີຍ ເຂົາຮ່

ີ້ ນທີ່ໄດີ້ຮບ
ັ ບ່ ຕ່ ເນື່ອງ. ແຕ່ ວ່ າ ຜ່ານການຮຽນຫກ
ັ ສູ ດບລິຫານ
ໃຫີ້ຂມູ
ີ້
ການເງ ິນຈຸລະພາກ ກເຫັນວ່ າ ມີຄວາມເຂົາໃຈ,
ສາມາດເຫັນໄດີ້

ັ ຕົວແທນ BCOME
ຮູ ບພາບການມອບໃບອະນຸຍາດການເປນ

ຄວາມສາຄັນໃນແຕ່ ລະໜີ້າວຽກຂອງການບລິຫານສະຖາບັນ.

ຂ່າວຈາກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
ຫຼັກສດ ບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC)
ັ ເອກະລັກນີ ີ້
ັ ສູດທີ່ເປນ
ຫກ
ແມ່ ນຈະເຮັດໃຫີ້ຄວາມສາມາດຂອງ
ີ້ ດ
ັ ການຂອງສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ (ສກຈ) ແລະ
ບັນດາຜູ ຈ
ັ (ສສງ) ທີ່ໄດີ້ຮບ
ັ
ສະຫະ ກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ີ້
ີ້
ອະນຸຍາດແລີ້ວເຂັມແຂງຂືນ, ພີ້ອມທັງຈະສະໜັບສະໜູນໃຫີ້ການ
ດາເນີນງານໃນຂະ ແໜງການເງ ິນຈຸລະພາກມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ີ້ ຊຶ່ງຈະເປນ
ັ ຜົນໃຫີ້ທ
ົ ຍິ່ງຂືນ,
ັ ງັ ສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜ
ປະສິດທິຜນ

ການໃຫ ີ້ສາພາດຂອງນັກສາມະນາກອນ MFMCC

ງການເງ ິນ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
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ັ ສູດນີ ີ້ ກຍັງຈະໄດີ້ສບ
ື ຕ່ ດາເນີນໄປຕື່ມ 2 ລຸ ນ
ີ້
ສາລັບ ປີ 2016, ຫກ
່
ຈົນຮອດ ທີ້າຍປີ ແລະ ຄາດວ່ າ ນັກສາມະນາກອນຈະເພີມຂືນີ້
ີ້
ເລືອຍໆ.
4 ຫົວຂັ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ/ການລົງ
ສອນຕົວຈິງ ໄດູ້ຖືກປະຕິບັດ
ີ້ ີ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ,ີ້ ສມກຈ ໄດີ້ສະໜອງການ
ໃນ 6 ເດືອນຕົນປ
ີ້ ກ
ຶ ອົບຮົມໃຫີ້ແກ່ ສະມາຊິກຂອງຕົນ ຈານວນ 3 ຫົວຂຝ
ຶ ອົບຮົມ,
ຝກ
ີ້ ກຊີ້າ, ຫກ
ົ
ັ ການປກ
ເຊີ່ງລວມມີ: ການບລິຫານສິນເຊື່ອແລະໜີຊັ

ທ່ ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ, ປະທານ ສມກຈ

ີ້ ດຜົນການດາເນີນງານທາງ
ການວິເຄາະຕົວຊີວັ
ັ ສູດການວາງແຜນການ
ດີ້ານການເງ ິນ. ມີ 1 ຫົວຂ ີ້ TOT ແມ່ ນຫກ
ີ້ ງລູກຄີ້າ
ປອ

ີ້ ່ ວມກອງປະຊຸມສະຫຸບວຽກງານຄຸ ມ
ີ້ ຄອງ ສກຈຮ
ເຂົາຮ

ແລະ

ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ 1 ຄັັ້ງ ໃນຫຼາຍໆຫົວຂັ້ ທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ

ີ້ ະກອບການທຸລະກິດຂະໝາດ
ທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫາດໃຫີ້ແກ່ ຜູ ປ
່
ີ້ ່ ຍັງໄດີ້
ີ້
ຄອບຄົວ, ເຊິງມີຜູເີ້ ຂົາຮ່ ວມທັງໝົດ 74 ຄົນ. ນອກຈາກນີກ
ການລົງສອນຕົວຈິງໃຫີ້ແກ່ ສສງ ວຽງຈັນແລະ ສືບຕ່ ສະນັບສະໜຸ
ຶ ສາ ຕາມການຮີ້ອງຂ
ນສະມາຊິກ ໃນການໃຫີ້ຄາແນະນາ ແລະ ປກ

ີ້ ານວນ 1 ຄັງີ້
ັ ຂຶນຈ
ກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ສມກຈ ໄດີ້ຈດ
ີ້ ່ ສາຄັນທີ່
ີ ວ
ົ ຂທີ
ໃນ ໄຕມາດ I ທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດີ້ມຫ
ີ້
ື ຍົກຂຶນມາສົ
ໄດີ້ຖກ
ນທະນາມີຄ:ື ວິທເີ ອົາຊະນະສິ່ງທີ້າທາຍ ໃນການ
ີ້
ເຂົາຫາ
ແລະ ຮັກສາລູກຄີ້າ ພາຍຫງັ ທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດຫຸ ດ
ີ້ ລະພາກ ຂອງ ບາງ
ອັດຕາດອກເບີ້ຍ ແລະ ການປ່ອຍເງ ິນກູຈຸ
ທະນາຄານທຸລະກິດ, ໄດີ້ນາສະເໜີເຄື່ອງມືການປະເມີນສະມາຊິກ

ີ້ ລິ ຫານ ແບບອັດຕະດນມັດ ເຊິ່ງການນາສະເໜີ
ສະພາບລິຫານ, ຜູ ບ
ີ້ ເີ້ ຂົາຮ່
ີ້ ວມເຫັນໄດີ້ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຜົນປະດຫຍດທີ່ໄດີ້
ກ່ ໄດີ້ເນັນຜູ
ຮັບຈາກຜົນການປະເມີນຈາກແບບຟອມດັ່ງກ່ າວ
ເພື່ອໃຫີ້ຜູ ີ້
ັ ປຸ ງການບລິຫານສະຖາ
ົ ທວນຄືນ ແລະ ປບ
ບລິຫານ ສກຈ ໄດີ້ທບ
ີ້
ີ ນ.
ື
ບັນຂອງຕົນໃຫີ້ດຂ
ຶ ອົບຮົມ TOT ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫາດໃຫ ີ້ແກ່ ຜູ ີ້
ຝກ
ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ

ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈາປກັບ ທຫລ
ີ້ ານວຍການ
ປະທານ ສມກຈ, ທ່ ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ ແລະ ຜູ ອ
ີ້
ສມກຈ, ທ່ ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ ໄດີ້ເຂົາຮ່ ວມໃນ ກອງ
ີ້ ຄອງ ສກຈບ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ ປະ
ປະຊຸມ ສະຫຸ ບວຽກງານຄຸ ມ
ີ້
ີ້ ຄອງ
ຈາປີ 2015, ແລະ ເຂົາຮ່ ວມກອງປະຊຸມປະຈາປີ ວຽກງານຄຸ ມ
ີ້
່
ີ້
ີ້
ັ ລິດຊິງ ຄັງທາອິດ ທີຈັດຂຶນດດຍກົມຄຸ ມ
ີ້ ຄອງສະຖາບັນ
ບລິສດ
ການເງ ິນ, ທະນາ ຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການສະມາຊິກ ປະຈາໄຕມາດ I ປີ 2016
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ບັນດາເວບໄຊການເງິນຈຸລະພາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ:


Banking With The Poor Network
(BWTP):
www.bwtp.org



Social Performance Task Force (SPTF):
www.sptf.info



Consultative Group to Assist the Poor
(CGAP):
www.cgap.org



Microfinance Information Exchange
(MIX):
www.mixmarket.org









Microfinance Gateway:
www.microfinancegateway.org
SEEP Network:
www.seepnetwork.org
World Bank Data - Global Findex:
http://datatopics.worldbank.org/financi
alinclusion/country/lao-pdr



Microfinance Transparency:
www.mftransparency.org

ຈັດພິມໂດຍ:

ສະຫນັບສະຫນນໂດຍ: ADA

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
ັ ຕະນາກ
ໜ່ວຍ 13, ບີ້ານສີເມືອງ, ເມືອງສີສດ
ຕູ ີ້ ປ.ນ 4030 ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

ບັນດາສະມາຊິກ: 76

Email: mfa@laomfa.org
Web: www.laomfa.org
Tel: +856 21 226018/+856 30 948 1265
Fax: +856 21 226019
ດມງເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸ ກ 8-12am, 1-5pm
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