ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບັບທີ 8, ທັນວາ 2016

ສາລະບານ

ບົດບັນນະທິການ

ັ ສູດບໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຈຸລະພາກ ໄດີ້ຊ່ວຍຜູ ບ
ີ້ ໍລຫ
ິ ານ ສກຈ
ຫກ
ີ້ ຂນີ້
ິ ານສະຖາບັນຂອງເຂົາເຈົາດີ
ບໍລຫ
ໜີ້າ. 2
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີີ່
ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ,
ສມກຈ ມີຄວາມຍິນດີນໍາສະເ
ໜີ ຈົດໝາຍຂ່ າວ ສະບັບທີ 8 ຕໍ່
ບັນດາທ່ ານ.

ໃນສະບັບນີ,ີ້

ີ້ ່ າງໄວວາ ຂອງ ສກຈ ໃນ ລາວ
ການເພີ່ມຂຶນຢ

ໜີ້າ. 3

ຂ່ າວສານຈາກ ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ

ໜີ້າ. 4

ຂ່ າວສານຈາກ ສມກຈ

ໜີ້າ. 5

ົ ໄດີ້ຮບ
ັ ຂອງຫກ
ັ ສູດບໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຈຸລະ
ຈະນໍາເໜີຜນ
ີ້ າອິດ ແລະ ບາງຫົວຂໍສໍີ້ າຄັນ ທີ່ພົວພັນ
ັ ຄັງທໍ
ພາກ (MFMCC) ເປນ
ີ້
ກັບຫາຍພາກສ່ ວນໃນຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂນຂອງຈໍ
ານວນ
ພວກເຮົາ

ສກຈ ຢ່າງໄວວາ ໃນ ສປປ ລາວ.
ີ້ າອິດ
ໃນຫົວຂໍທໍ

ັ ຂອງຫກ
ັ ສູດບໍລ ິ
ພວກເຮົາຈະປະເມີນຜົນໄດີ້ຮບ

ີ້ ໍລຫ
ິ ານ ສກຈ ນັບແຕ່
ຫານການເງ ິນຈຸລະພາກ (MFMCC) ສໍາລັບຜູ ບ
່
ີ້ ສອງ
ຶ ອົບຮົມໃນປີ 2015 ຈົນມາເຖິງປະຈຸບນ
ັ . ສ່ ວນຫົວຂໍທີ
ເລີມຝກ
ຈະນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈໍານວນ ສກຈ ໃນ
ີ ານີ ີ້ ພີ້ອມນີ ີ້ ພວກເຮົາຈະ
ສປປ ລາວ ໃນຊ່ ວງໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປມ
ີ້ ດັ່ງກ່ າວ.
ມາສຶກສາບັນດາສິ່ງພັວພັນທີ່ເຮັດໃຫີ້ເກີດມີການເພີ່ມຂນຄ
ແລະ

ີ້
ນອກຈາກນັນ,

ົ ກັບຂ່ າວໃຫມ່ ລ່ າສຸ ດຈາກ
ທ່ ານຈະໄດີ້ພບ

ສມກຈ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ.
ັ
ຂີ້າພະເຈົາີ້ ຂໍຖໂອກາດນີ ີ້ ສະແດງຄວາມຮູ ບີ້ ຸ ນຄຸ ນ ແລະ ຂອບໃຈເປນ
ີ້
່ຢາງສູງ ມາຍັງບັນດາທ່ ານ ທີ່ໄດີ້ປະກອບສ່ ວນທາງດີ້ານເນອໃນ
ແລະ
່
ີ້
ີ້
່
ັ
ີ ນ,
ຶ ພີ້ອມດຽວກັນນີ ກໍຂໍອວຍພອນ
ໃຫີ້ຄໍາແນະນໍາເພອປບປຸ ງໃຫີ້ດຂ
ັ ດາທ່ ານຜູ ອ
ີ້ ່ ານທີ່ຮັກແພງທັງຫາຍ ຈົ່ງມີຄວາມສຸ ກ, ຄວາມ
ໃຫີ້ບນ
ຈະເລີນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນປໃີ ໝ່ .
ດີ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ,
ປະມວນ ເພັດທານີ
ີ້ ໍານວຍການ ສມກຈ
ຜູ ອ

ກິດຈະກາທີີ່ຈະຈັດຂືື້ນໄວໆນີື້
ຶ ອົບຮົມ MFMCC ລຸ ນີ້ ທີ 8, ກຸ ມພາ - ມີນາ 2017;
 ຝກ

ລຸ ນີ້

ທີ 9, ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2017
ຶ ອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຕະຫາດໃຫີ້ຜູປ
ີ້ ະກອບ
 ຝກ
ການຂະໜາດຄອບຄົວ ແລະ ນີ້ອຍ/ປະຊາສຶກສາທາງດີ້ານເງ ິນ
(MSME/FE), ກຸ ມພາ - ພຶດສະພາ 2017
ຶ ອົບຮົມ ການເງ ິນເພ່ ອກະສິກາໍ , ມີນາ 2017
 ຝກ
 ຈັດງານກິລາມິດຕະພາບຮ່ ວມລະຫວ່ າງ ທຫລ & ສມກຈ +
ສະມາຊິກ ເນ່ ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ ຍິງສາກົນ, ມີນາ 2017

ີ້ ອາຊີ-ປາ
 ກອງປະຊຸມ ການເງ ິນແບບມີສ່ວນຮ່ ວມ ໃນພາກພນ
ິ ທີ່ນະຄອນຫວງຮ່ າໂນ່ ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ, ມີນາ 2017
ຊີຟກ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບ ັບທີີີີ 8, ທັນວາ 2016

ຫັກສດບລິຫານການເງິນຈຸລະພາກໄດູ້
ຊ່ວຍຜູ້ບລິຫານ ສກຈ ບລິຫານສະຖາບັນ
ຂອງເຂົາເຈົື້າດີຂືື້ນ

ຜູ້ເຂົາົ້ ຮ່ວມຫັກສດ MFMCC ປ 2015-2016
້ ກ
ຶ ທີ່ ໄດ້ເຂາຝ
ຶ
ຄູຝກ
ັ ້ ືນ
ຶ ທີ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຢງຢ
ຄູຝກ

6

້ ດ
ັ ການ/ຮອງຜູ ຈ
້ ດ
ັ ການ ສກຈ/ສສງ ແລະ
ຜູ ຈ
້ ກ
ຶ ອບຮມ
ິ ານ ທີ່ ໄດ້ເຂາຝ
ຄະນະສະພາບໍລຫ

91
41

້ ກ
ຶ ອບຮມ
ພະນັກງານ ສກຈ/ສສງ ທີ່ ໄດ້ເຂາຝ
້ ີ່ ວມຈາກ ສກຈຮ
ຜູ ເ້ ຂາຮ
້ ີ່ ວມຈາກ ສກຈບ
ຜູ ເ້ ຂາຮ

ດີ້ານການເງ ິນຈຸລະພາກ.

ຶ ອົບຮົມລຸ ນີ້ ທໍາອິດ ໄດີ້ຈດັ ຂນີ້ ໃນເດອນ ກັນຍາ 2015. ຈາກ
ການຝກ
ີ້ ມກ
ີ້ ວມ 167
ຶ ຕ່ ມອີກຕໍ່ມາທັງໝົດ 7 ຊຸດ, ຊຶ່ງມີຜູເີ້ ຂົາຮ່
ີ ານຝກ
ນັນໄດີ້
່ ຜ່ານຊຸດຝກ
ີ້ ມາຮອດ
ຶ ອົບຫກ
ັ ສູດນີຢີ້ ່ າງສົມບູນ. ສະນັນ,
ທ່ ານ ທີໄດີ້
ັ
ີ ານປະເມີນວ່ າ
ປະຈຸບນ
ເຫັນວ່ າເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະໄດີ້ມກ

33
81

້ ີ່ ວມຈາກ ສສງ
ຜູ ເ້ ຂາຮ

18

ບັນການທະນາຄາານ, ສມກຈ, ທລຍ)

38

້ ີ່ ວມຈາກພາກສີ່ວນອືີ່ນໆ (ທຫລ, ສະຖາ
ຜູ ເ້ ຂາຮ
ລວມຜູ້ເຂົາົ້ ຮ່ວມທັງໝົດ
ຜູ້ທຮ
ີ່ ຽນຈົບຫັກສດ

່ ຕງໄວີ້
ັ ສູດດັ່ງກ່ າວຈະບັນລຸ ໄດີ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງທີໄດີ້
ັ ີ້ ແລີ້ວ ຫ
ຫກ
ບໍ່.

170
167

ບົດຮຽນທີີ່ໄດູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ
ອິງຕາມ ການປະເມີນຜົນດີ້ວຍຕົນເອງ ຂອງນັກສໍາມະນາກອນ ແລະ
ັ ສູດນີ ີ້ ໄດີ້ຍກ
ົ ລະດັບຄວາມຊໍານານ,
ຜົນການສອບເສັງສຸ ດທີ້າຍ, ຫກ

ໄດູ້ແນະນາ ການເງິນຈຸລະພາກໃນທຸກດ້ານ ໃຫູ້ກັບ
ບັນດາຜູ້ຈັດການ ສກຈ
ັ ສູດບໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຈຸລະພາກນີ ີ້ ແມ່ ນໃຫີ້ຄວາມ
ຈຸດປະສົງ ຂອງຫກ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ຂອງນັກສໍາມະນາກອນໃນຫາຍດີ້ານ.

ີ້
ັ ບັນດາຜູ ຈ
ີ້ ດ
ັ ການ
ຮູ ແີ້ ບບກະທັດຮັດ ແຕ່ ມີເນອໃນຄົ
ບຖີ້ວນ ໃຫີ້ກບ
່
ສກຈ ໃນທຸລະກິດການເງ ິນຈຸລະພາກ ໂດຍສຸ ມໃສ່ ໜີ້າທີ ແລະ ຄວາມ

ສໍາລັບ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານບລິຫານ, ຕົວແທນຫາຍທ່ ານ
ີ້
ຈາກ ສກຈ ໄດີ້ໃຫີ້ຮູວີ້ ່ າ ເຂົາເຈົາສາມາດປະເມີ
ນໄດີ້ ການດໍາເນີນງານ

ີ້ ດ
ັ ການ.
ຮັບຜິດຊອບ ໃນລະດັບຜູ ຈ

ຂອງສະຖາບັນຂອງຕົນ ແລະ ສີ້າງແຜນທຸລະກິດໃຫີ້ ສກຈ.
ີ້ ງໃຫີ້ຮູວີ້ ່ າ ໄດີ້ຮຽນຮູ ວີ້ ທ
ິ ກ
ີ ານໃໝ່ ໆໃນການ
ນອກຈາກນີ,ີ້ ເຂົາເຈົາຍັ
່
ິ ານບຸ ກຄະລາກອນ ແລະ ສາມາດທີຈະສີ້າງເອກະສານລະບຸ ໜາີ້
ບໍລຫ

ີ້ ນມີຈດ
ີ້ ຫກ
ຶ ທີ່ມີ
ັ ສູດນີແມ່
ຍິ່ງໄປກວ່ ານັນ,
ຸ ປະສົງເພ່ ອຊ່ ວບສີ້າງຄູຝກ
ີ້
ຄຸ ນນະພາບ ແລະ ທັກສະ ດີ້ານການເງ ິນຈຸລະພາກ ໃຫີ້ຫາຍຂນ.
ີ້
ຶ ອົບຮົມທັງໝົດ
ັ ສູດນີປະກອບດີ້
ຫກ
ວຍ 8 ວິຊາ ຊຶ່ງຈະໃຊີ້ເວລາຝກ
ຶ ເປນ
ັ ແຕ່ ລະໄລຍະ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ
20 ວັນ ໂດຍຈະແຍກກັນຝກ

ວຽກໃນຕໍາແໜ່ ງງານຕ່ າງໆໃນສະຖາບັນຂອງຕົນ.
ນອກນີ ີ້ ມີຜູ ີ້
ີ້ ຮຽນຮູ ວີ້ ທ
ັ ທີ່
ິ ກ
ີ ານທີ່ຈໍາເປນ
ຈັດການຫາຍທ່ ານ ຍັງລະບຸ ວ່າເຂົາເຈົາໄດີ້
ຈະນໍາໄປສີ້າງເອກະສານຄູ່ ມການດໍາເນີນງານ ແລະ ຄູ່ ມສິນເຊ່ ອໄດີ້.

3 ເດອນ.
ໄດູ້ມີຜູ້ຈັດການ ແລະ ຄະນະສະພາ 91 ທ່ານ ທີີ່ຮຽນຈົບ
ຫັກສດນີື້

ັ ຜູ ຊ
ຶ .
ັ ຄຸ ນວຸ ດທິເປນ
ີ້ ່ ວຍຄູຝກ
ທ່ ານ ແມ່ ນໄດີ້ຮບ

11

ັ ້ ືນ ເປັນຜູ ຊ
ຶ ທີ່ ໄດ້ຮບ
ຶ
ັ ການຢງຢ
້ ີ່ ວຍຄູຝກ
ຄູຝກ

ັ ສິນໃຈ ໂດຍການຮ່ ວມມ ກັບທະນາຄານ
ໃນປ ີ 2014 ສມກຈ ໄດີ້ຕດ
ັ ສູດ ບໍລຫ
ິ ານການເງ ິນຈຸລະພາກ
ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ພັດທະນາຫກ
່
ຶ
(MFMCC) ເພອຝກອົບຮົມໃຫີ້ກບັ ບັນດາຜູ ຈີ້ ດັ ການຂອງ ສກຈ ໃນ
ັ ການສະໜອງບົດຮຽນເພ່ ອຝກ
ຶ ອົບຮົມ
ສປປ ລາວ, ທາງນີກໍີ້ ່ ເພ່ ອເປນ
ີ້
ີ້
ັ ທາງການ ແລະ ມີເນອໃນຄົ
ັ
ຢ່າງເປນ
ບຖີ້ວນໃຫີ້ແກ່ ຜູ ຈີ້ ດັ ຕັງປະຕິ
ບດ

ຶ ອົບຮົມຄູຝກ
ຶ (ToT) ສອງຄັງີ້ ໃນຊ່ ວງໄຕມາດທີ 2
ຈາກການຝກ
ຶ ໄດີ້ທງັ ໝົດ 17 ທ່ ານ, ໃນນັນີ້
2015, ສມກຈ ສາມາດສີ້າງຄູຝກ
ັ ີ້ ນຄຸ ນວຸ ດທິເປນ
ັ ຄູຝກ
ຶ ໃນຫກ
ັ ໃບຢງຢ
ັ ສູດນີ.ີ້ ສ່ ວນອີກ
ທ່ ານ ໄດີ້ຮບ

17

ີ້ ງ ຄວາມຊານານ ແລະ ທັກສະ ທາງດ້ານວິຊາການ
ຖີ້າເວົາເຖິ
ີ້ ວມຫາຍທ່ ານໃຫີ້ຮູວີ້ ່ າ ໜຶ່ງໃນບັນດາທັກສະທີ່ເຂົາເຈົາໄດີ້
ີ້
ມີຜູເີ້ ຂົາຮ່

ປີ

ີ້ ານຄິດໄລ່ ແລະ ແປຄວາມໝາຍ ອັດຕາສ່ ວນ
ຮຽນ ແມ່ ນໄດີ້ຮຽນຮູ ກ
ີ ີ້ ປະໂຫຍດຫາຍ ຊຶ່ງເຮັດ
ການດໍາເນີນງານດີ້ານການເງ ິນ. ຄວາມຮູ ນີ້ ມີ

11
6

ໃຫີ້ເຂົາສາມາດປະເມີນການດໍາເນີນງານດີ້ານການເງ ິນ ສກຈ ຂອງຕົນ
ັ ປຸ ງມາດຕະການຕ່ າງໆໃຫີ້ຖກຕີ້ອງ ຖີ້າວ່ າມີຄວາມ
ແລະ ທໍາການປບ
ີ້ ວມບາງທ່ ານໃຫີ້ຮູອີ້ ກ
ັ . ຍັງມີຜູເີ້ ຂົາຮ່
ີ ວ່ າ ຫງັ ຈາກທີ່ຮຽນຈົບ
ຈໍາເປນ

ີ້ ຈດ
ີ້ ມີ
ັ ຫກ
ັ ສູດນີໄດີ້
ັ ທັງໝົດ 7 ຄັງ,
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມາຮອດປະຈຸບນ
ີ້ ກ
ີ້ ມີ 167 ໄດີ້ສໍາເລັດການ
ຶ ໃນຫກ
ັ ສູ ດນີ.ີ້ ໃນນັນ,
170 ທ່ ານໄດີ້ເຂົາຝ
ີ້
ຶ ອົບຮົມ ແລະ ໄດີ້ຢງຢ
ັ ນຜ່ານການຝກ
ຶ ອົບຮົມ. ທ່ ານສາມາດ
ຝກ

ີ້ ວເຂົາເຈົາສາມາດພັ
ີ້
ັ ສູດນີແລີ້
ຫກ
ດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ແລະ
ີ້
ັ ປຸ ງການບໍລຫ
ິ ານເງ ິນກູຂອງເຂົ
ີ້
ປບ
າເອງໄດີ້. ພີ້ອມກັນນີ ສໍາລັບການ
ີ້
ີ້ າ ເຂົາເຈົາໄດີ້
ີ້ ຮຽນຮູ ີ້
ດໍາເນີນງານດີ້ານສັງຄົມ, ມີຜູເີ້ ຂົາຮ່ ວມໄດີ້ເນັນວ່

ສັງເກດໄດີ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ ມນີວ່ີ້ າ ໃນ 170 ທ່ ານນີ ີ້ ມີ 91 ທ່ ານ ແມ່ ນ
ີ້ ດ
ັ ການ ຫ ຄະນະສະພາບໍລຫ
ິ ານ ສກຈ, ນອກນີ ີ້ 41 ທ່ ານ
ລະດັບຜູ ຈ

ີ້ ດດີ້ວຍ.
ົ ປອ
ີ້ ງລູກຄີ້າຈາກຫກ
ັ ການຕ່ າງໆໃນການປກ
ັ ສູດນີອີ
ຫກ

ແມ່ ນພະນັກງານຈາກ ສກຈ ຫ ສສງ.

2

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບ ັບທີີີີ 8, ທັນວາ 2016
ຕາຕະລາງ 2

ການເພີີ່ມຂຶື້ນຢ່າງໄວວາ ຂອງ ສກຈ ໃນ ລາວ

ີ ່ ານມານີ,ີ້ ຈໍານວນ ສກຈ ຢູ່ ລາວ ໄດີ້ມກ
ີ ານເພີມີ້
ໃນຊ່ ວງບໍ່ເທົ່າໃດປຜ
ີ້ ່ າງໄວວາ ຄ: ໃນປ ີ 2012 ຫາ 2016, ຈໍານວນ ສກຈ ແລະ ສສງ
ຂນຢ
ີ້
ັ ຈໍານວນ ສອງເທົ່າຕົວ ຈາກ 54 ສກຈ/
ີ ຂນທະບຽນ
ທີ່ ໄດີ້
ໄດີ້ເພີ່ມເປນ
ັ 102 ສກຈ/ສສງ. ໃນເມ່ ອການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແ
ສສງ ມາເປນ

ວິວດ
ັ ທະນາການຂອງສະເລ່ຍຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ຂອງ ສກຈບ
ປ

ີ້ ການພັດທະນາດັ່ງ ກ່ າວ ຈຶ່ງເຮັດ
ໜງການເງ ິນຈຸລະພາກ ໄດີ້ກ ີ້າວເຂົາສູ່
ີ ວາມສົນໃຈ ເຖິງຈໍານວນສະຖາບັນທີ່ເກີດຂຶນີ້
ໃຫີ້ ຫາຍພາກສ່ ວນມີຄ
ຢ່າງຫວງຫາຍ ໃນສະພາບຕະຫາດທີ່ຈໍາກັດນີ.ີ້

ີ້
ຮັບເງ ິນຝາກ (ສກຈບ) ໄດີ້ລະເບີດຕົວຂຶນໃນຊ່
ວງໄລຍະດຽວກັນຄ:
່
ີ້
່
ັ 57 ສະຖາ
ເພີມຂນເກອບສາມເທົາຕົວ ຈາກ 21 ສະຖາບັນມາເປນ
ົ ທະບຽນນໍາ ທະນາຄານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ
ມີ 14 ສກຈບ ໄດີ້ຈດ
(ທຫລ).

ີ້ ່ ງກ່ າວ ແມ່ ນຍີ້ອນ
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫີ້ຈາໍ ນວນ ສກຈບ ເພີ່ມຂນດັ
ການສະເໜີສາີ້ ງຕັງີ້ ສກຈບ ໃໝ່ ຈະມີຄວາມສະດວກກວ່ າ ການສະເ
ັ
ໜີສາີ້ ງຕັງີ້ ສກຈຮ ແລະ ສະຫະກອນ ສິນເຊ່ ອ ແລະ ເງ ິນຝາກປະຢດ
ີ້ ປດ
ັ ໃຈທີ່ສະດວກໜຶ່ງແມ່ ນ ການຮຽກຮີ້ອງທຶນຈົດ
(ສສງ). ໃນນັນ,

ີ້ ຸ ມ
ີ້ ຄອງ ມີ
ທະບຽນຕໍ່າສຸ ດໃນການສີ້າງຕັງີ້ ສກຈບ ຂອງພາກສ່ ວນຜູ ຄ
ພຽງ: 200 ລີ້ານກີບ (ທຽບເທົ່າ 25,000 ໂດລາສະຫະລັດ).

2012 2013 2014 2015 2016
12

13

14

17

27

31

43

57

ສສງ

20

21

23

32

28

ທັງໝົດ

54

60

67

89

102

140,402

27

195,073

2014

31

238,263

2015

43

243,189

2016

57

192,147

ອີກເທ່ ອໜຶ່ງ, ຕາມການຕິດຕາມຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ ສມກຈ
ເຫັນວ່ າ ສກຈບ (ຂະໜາດນີ້ອຍ) ເກັບອັດຕາດອກເບີ້ຍສະເລ່ ຍສູງ
ກວ່ າ ສກຈຮ ແລະ ສສງ. ເຖິງບໍ່ສາມາດເຫັນສາຍເຫດທີ່ຈະແຈ ີ້ງເທ່ ອ
ັ ໃຈທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງແມ່ ນຍີ້ອນສະຖາບັນມີອດ
ັ ຕາປະສິດພາບ
, ແຕ່ ປດ
່
່
ີ້
່
ັ ພນຖານ
ແລະ ຜະລິດຕະພາບທີຕໍາໃນການສີ້າງກໍາໄລ ຊຶງເຫັນວ່ າເປນ
່ທີເຮັດໃຫີ້ ຮຽກເກັບອັດຕາດອກເບີ້ຍສູງກວ່ າສະຖາບັນປະເພດອ່ ນ.
ັ ເຫດຫກ
ັ ໃດເປນ
ັ , ແຕ່ ທີ່ເບິ່ງໄດີ້ຄ ລູກຄີ້າຂອງສະຖາບັນ
ເຖິງຈະມີອນ
ຂະໜາດນີ້ອຍ ຈ່ າຍດອກເບີ້ຍເງ ິນກູສີ້ ູງກວ່ າ ທຽບ ໃສ່ ລູກຄີ້າຂອງສະ
ຖາບັນທີ່ໃຫຍ່ ກວ່ າ.

ວິວດ
ັ ທະນາການຂອງຈານວນ ສກຈ/ສສງ ໃນ
ສປປ ລາວ ແຕ່ປ 2012 ເຖິງ 2016

21

21

2013

ການຮຽກເກັບອັດຕາດອກເບູ້ຍສງຈາກລກຄ້າ ແລະ ຄ່າ
ບລິຫານສ້າງ ພາລະໃຫູ້ຜູ້ຄຸູ້ມຄອງ

ຕາຕະລາງ 1

13

2012

ັ ເຖິງຂໍ ີ້
ຈາກການຕິດຕາມຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ ສມກຈ ໄດີ້ຢນຢນ
່
ສົມມຸ ດຖານທີວ່ າ ມັນມີຄວາມກ່ ຽວພັນກັນລະຫວ່ າງ ຂະໜາດຂອງ
ສະຖາບັນ ຕໍ່ກັບ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບຂອງສະຖາບັນ.
ອີງຕາມ ຕົວເລກການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານຂອງ ສມກຈ ໃນປີ
ັ ຕາສ່ ວນຄ່ າໃຊີ້ຈ່າຍການດາເນີນ
2015, ສກຈບ ຂະໜາດກາງ ມີອດ
່
ັ ຕາສ່ ວນ
ງານ 42% ເມອປຽບທຽບກັບ ສກຈຮ ຂະໜາດກາງ ທີ່ມີອດ
ຄ່ າໃຊີ້ຈ່າຍການດໍາເນີນງານພຽງ 32%. ໃນທານອງດຽວກັນ, ສາລັບ
ີ້
ັ ສມກຈ ນັນ,
ຜະລິດຕະພາບ ທີ່ໄດີ້ ລາຍງານໃຫີ້ກບ
ອັດຕາ
່
ພະນັກງານສິນເຊອຕໍ່ລູກຄີ້າຂອງ ສກຈບ ມີແຕ່ 46 ລູກຄີ້າຕໍ່
ພະນັກງານສິນເຊ່ ອໜຶ່ງຄົນ, ແຕ່ ເມ່ ອທຽບກັບ ສກຈຮ ແລີ້ວແມ່ ນມີ
ເຖິງ 86 ລູກຄີ້າ ຕໍ່ພະນັກງານສີນເຊ່ ອໜຶ່ງຄົນ.

ີ້ ສະເພາະແຕ່ ໃນປີ 2016
ບັນ. (ລາຍລະອຽດດັ່ງ ຕະຕະລາງ 1 ລຸ່ ມນີ).

ສກຈບ

ສະເລ່ຍຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ (US$)

ການທີ່ມີສະຖາບັນຢູ່ ກະແຈກກະຈາຍພໍໃຜລາວສູງເຊັ່ນນີ ີ້ ຈະເຮັດໃຫີ້
ມີຄວາມຫຍຸ ງີ້ ຍາກຕໍ່ການຂະຫຍາຍທຸ ລະກິດໃຫີ້ໃຫຍ່ ຂນີ້ ແລະ ການ
ສີ້າງລາຍຮັບ ແລະ ພັດທະນາ ຂະໜາດທາງດີ້ານເສດຖະກິດ ເພ່ ອທີ່
ີ້ ນຕໍ່ຫົວໜ່ ວຍຂອງຕົນ, ສະນັນີ້
ຈະລຸ ດຜ່ອນຕົນທຶ
ຈະເຮັດໃຫີ້ມ ີ
ຄວາມຫຍຸ ງີ້ ຍາກໃນການລຸ ດອັດຕາດອກເບີ້ຍເງ ິນກູລີ້ ງົ .

ການສ້າງຕັື້ງ ສກຈບ ຂືື້ນມາໃໝ່ເປັນຈານວນຫາຍ
ໃນສະພາບທີ່ຈໍານວນ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ
ີ້
ັ 17 ສະ
(ສກຈຮ) ເພີ່ມຂນຈາກ
13 ສະຖາບັນ ໃນປີ 2012 ມາເປນ
ີ
ຖາບັນໃນປ 2017, ແຕ່ ຈໍານວນ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່

ສກຈຮ

ຈານນ ສກຈບ

ການທີີ່ມີສະຖາບັນຢ່ກະແຈກກະຈາຍພໃຜລາວສງ, ຈະ
ເຮັດໃຫູ້ຍາກຕີ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫູ້ໃຫຍ່ຂືື້ນ
ຕົວເລກເທິງນີ ີ້ ສະແດງເຖິງຄວາມຢູ່ ກະແຈກກະຈາຍພໍໃຜລາວຂອງ

ີ້ ຄອງ ຈໍານວນສະຖາບັນຫາຍ
ສໍາລັບ ທຫລ ທີ່ຈະຕີ້ອງຕິດຕາມ ຄຸ ມ
ັ ພາລະທີ່ໜັກໜ່ ວງ. ໃນມູມມອງດີ້ານ
ກວ່ າ 100 ແຫ່ ງ ເຫັນວ່ າເປນ
ັ ລົງເລິກລາຍ
ີ້ ຄອງບໍ່ຈໍາເປນ
ວິຊາການແລີ້ວ, ເຖິງວ່ າ ພາກສ່ ວນຄຸ ມ
ີ້
ລະອຽດສໍາລັບ 60 ກວ່ າ ສກຈບ ໃນການຂນທະບຽນ, ການຈັດການ
ີ້ ນດີ້ານການເງ ິນ ແລະ ອ່ ນໆແຕ່ ກໍ່ຕີ້ອງ
ິ ານ, ການສົ່ງຂໍມູ
ດີ້ານການບໍລຫ
່
ັ ພະຍາກອນທີຍັງມີນອີ້ ຍ ເພ່ ອຄຸ ມ
ີ້ ຄອງ ສກຈຮ ຢ່າງລົງເລິກ
ໄດີ້ໃຊີ້ຊບ
່
ັ ມອາຊີບ.
ລາຍລະອຽດລະມັດລະວັງ ເພອການດໍາເນີນງານທີ່ເປນ

ສກຈ ໃນຂະແໜງການ. ສກຈ ແລະ ສສງ ຫລາຍກວ່ າ 100 ສະຖາ
ີ້
ບັນ ມີຍອດເຫອເງ ິນກູລວມທັ
ງໝົດ ປະມານ 60 ລີ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່ າສະເລ່ ຍສະຖາບັນໜຶ່ງມີຍອດເຫອເງ ິນ
ກູ ີ້ ພຽງແຕ່ ປະມານ 600,000 ໂດລາ.
ສໍາລັບ ສກຈບ ແລີ້ວ, ເຫັນວ່ າຈໍານວນສະຖາບັນມີຫາຍ ແຕ່ ສະເລ່ ຍ
ີ້ ລະສະຖາບັນ ມີພຽງແຕ່ 200,000 ໂດລາ. ແຕ່
ຍອດເຫອເງ ິນກູແຕ່
່
ີ້
ີ້ ນມາໃໝ່
ເນອງຈາກມີຫາຍສະຖາບັນສີ້າງຕັງຂ
ໃນປີ 2015 ເຮັດໃຫີ້
ຕົວເລກສະເລ່ ຍຍອດເຫອເງ ິນກູ ີ້ ໃນປີ 2016 ຫຸ ດລົງ. (ລາຍລະອຽດ
ດັ່ງຕາຕະລາງ 2)
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບ ັບທີີີີ 8, ທັນວາ 2016
ຜະລິດຕະພັນ “ເງິນກູ້ ເບີກເກີນບັນຊີ” ຂອງ ສກຈຮ ໂຊກ
ໄຊ ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກລກຄ້າ

ຂ່າວສານຈາກ ສະມາຊິກ
ສກຈບ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່
“ການເງິນເພືີ່ອກະສິກາ”1
ົ ໄຊ
ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງ ິນຝາກ ພັດທະນາອຸ ດມ
ຶ ຈາກ ກອງທຶນ FIF-MAFIPP ແລະ ພະແນກ
ຮ່ ວມມກັບຜູ ໃີ້ ຫີ້ທນ
ີ ຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ຊຶ່ງເປນ
ັ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ີ້ແຂວງ ໄດີ້ເປດ
່
ີ້
ັ
ຜະລິດຕະພັນການເງ ິນເພອກະສິກາໍ . ຜະລິດຕະພັນນີ ຖວ່ າເປນ
ັ
ຄວາມພະຍະຍາມຂອງ ສະຖາບັນ ໃນການສະໜອງແຫ່ ງທຶນໃຫີ້ກບ
່
ີ້
ີ້
ລູກຄີ້າກະສິກາໍ ເພອເຮັດໃຫີ້ເຂົາເຈົາສາມາດເຂົາເຖິງການບໍລ ິ ການ
ດີ້ານການເງ ິນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດີ້ານເຕັກ ນິກ
ວິຊາການ ເພ່ ອເຮັດໃຫີ້ການຜະລິດກະສິກາໍ ມີຄວາມຍນຍົງ.

ີ້ ນ ຈະສຸ ມໃສ່
ໃນຊ່ ວງໄລຍະ 1 ປີ ໃນການທົດລອງຂອງແຜນງານນີແມ່
ີ້ ອງ.
ສະເພາະລູກຄີ້າທີ່ປູກຜັກປອດສານພິດ ແລະ ລີ້ຽງໝູພນເມ
ເງ່ ອນໄຂໃນການສະໜອງສິນເຊ່ ອ ແມ່ ນ ຈະໃຫີ້ເງ ິນກູ ີ້ ໃນວົງເງ ິນ ໜຶ່ງ
ລີ້ານ ຫາ ສີບລີ້ານ ກີບ, ໄລຍະກູຢີ້ ມບໍ່ເກີນ 12 ເດອນ, ດອກເບີ້ຍ

“ເງ ິນກູ ີ້ ເບີກເກີນບັນຊີ” ຫ “ເງ ິນກູ ີ້ OD”, ແມ່ ນຜະລິດຕະພັນທີ່
ີ້
ພັດທະນາຂນມາໂດຍ
ສກຈຮ ໂຊກໄຊ, ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວ ໄດີ້

ີ້
ີ ດ
ິ ໄລ່ ດອກເບີ້ຍແບບຫຸ ດລົງ.
2% ຕໍ່ເດອນ ບົນພນຖານວິ
ທຄ

ົ ຫາຍຈາກລູກຄີ້າ ຜູ ທ
ີ້ ່ ຕີ້
ີ ອງການເງ ິນກູຢີ້ ມພາຍໃນ 24
ຮັບຄວາມນິຍມ
ີ້ ນວ່ າ “ເງິນກູ້ດ່ວນ”. ວົງເງ ິນກູແມ່
ີ້ ບ
ີ້ ນຂນກັ
ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງເອີນກັ

ຄວາມຕີ້ອງການຂອງລູກຄີ້າ ແລະ ການພິຈາລະນາຂອງ ຄະນະ
ູ ີ້ ມໃນໄລຍະເວລາ
ກໍາມະການສີນເຊ່ ອ. ເງ ິນກູດີ້ ່ ວນນີ ີ້ ແມ່ ນຈະໃຫີ້ກຢ

ີ້
ີ້
15 ຫາ 20 ວັນ ໃນອັດຕາດອກເບີ້ຍ 0,1% ຕໍ່ວັນ. ເງ ິນກູປະເພດນີ
ຈະເຮັດໃຫີ້ລູກຄີ້າທີ່ຕີ້ອງການສະພາບຄ່ ອງດີ້ານການເງ ິນ ເພ່ ອໄປສະ
ີ້
ໜັບສະໜູນການດໍາເນີນງານໃນທຸ ລະກິດຂອງເຂົາເຈົາ.
ລູກຄີ້າ
ັ ງວດ ໂດຍອີງຕາມກະເສລາຍຮັບຂອງຕົນ.
ສາມາດຊໍາລະເງ ິນກູເີ້ ປນ

ສກຈຮ ຈາປາສັກ ຈາກັດ ມີແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດທົວ
ີ່
ບັນດາແຂວງພາກໃຕູ້.
ິ ານ ດີ້ວຍຄຸ ນນະພາບທີ່ດີເລີດ ຈົນໄດີ້ຮບ
ັ ການ
ຈາກການໃຫີ້ການບໍລກ

ຈາກໂຄງການທົດລອງນີ,ີ້ ລູກຄີ້າຈະສາມາດພັດທະນາທັກສະໃນການ
ຜະລິດສີນຄີ້າກະສິກາໍ ທີ່ໄດີ້ຄຸນນະພາບ,
ສາມາດຈໍາໜ່ າຍສີນຄີ້າ

ຍອມຮັບຈາກສະມາຊິກ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປໃນຈໍານວນຫາຍ,
ເຮັດໃຫີ້ທຸລະກິດຂອງ ສະຖາບັນການເງ ິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງ ິນຝາກ

ດັ່ງກ່ າວຢູ່ຕະຫາດທີ້ອງຖີ່ນ, ກ ີ້າວໄປສູ່ ການຜະລິດກະສິກາໍ ທີ່ມີ
ຄວາມຍນຍົງ
ເພ່ ອປະກອບສ່ ວນໃນການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫີ້ແກ່ ເຂົາ

ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງໃນຊຸມ
ຈໍາປາສັກ ຈໍາກັດ ໄດີ້ມກ
ີ
ປຜ່ານມາ. ມາຮອດ ເດອນ ຕຸ ລາ 2016, ສະຖາບັນ ສາມາດລະດົມ
ີ້ ບ (ປະມານ 10.7 ລີ້ານ ໂດ
ໄດີ້ເງ ິນຝາກທັງໝົດ ໄດີ້ປະມານ 88 ຕກີ

ີ້
ເຈົາ.

ີ້ ບ (ປະມານ
ີ້ າຍກວ່ າ 74 ຕກີ
ລາສະຫະລັດ) ແລະ ມີຍອດເຫອເງ ິນກູຫ
ັ ສະຖາບັນດັ່ງກ່ າວ ມີແຜນທີ່ຈະ
9 ລີ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ). ປະຈຸບນ
ິ ານເພີ່ມ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕີ້ຂອງລາວ ຄ:
ຂະຫຍາຍໜ່ ວຍບໍລກ

ແຂວງ ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປ ແລະ ລວມທັງບັນດາເມອງ
ພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ.
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ໍ້ ນ
ຊອກຫາຂມ
ູ ເພີີີ່ ມຕີ່ ມໄດທ
ໍ້ ີ່ ີີ: www.laomfa.org
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບ ັບທີີີີ 8, ທັນວາ 2016
ີ້ ີ້ ມີ
ການດໍາເນີນງານໃນເຄອຄ່ າຍຂອງ ສມກຈ. ການປະເມີນໃນຄັງນີ
ີ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ສີ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການດໍ
ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປບ
າເນີນ
ີ ່ ໍໜີ້າ.
ິ ານຂອງພວກເຮົາ ໃນຊຸມປຕ
ງານ ແລະ ກາານໃຫີ້ບໍລກ

ຂ່າວຈາກ ສມກຈ
ສມກຈ ຈະສະໜັບສະໜນ ສະມາຊິກ ໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການ
ຢັື້ງຢືນ ສະມາດ ແຄມເພັນ (SMART Campaign)
ປີ 2014, ດີ້ວຍການສະໜັບສະໜຸ ນຂອງ Smart Campaign,

ສະມາຊິກ ສມກຈ ເພີີ່ມຂືື້ນເປັນ 92 ສະມາຊິກ
ັ ເອົາສະມາຊິກ
ິ ໃໝ່ 16 ສະ
ເດອນ ກໍລະກົດ 2016 ນີ,ີ້ ສມກຈ ໄດີ້ຮບ
່
່
ີ້
ັ ຈໍານວນ
ຖາບັນ, ຊຶງເຮັດໃຫີ້ຈາໍ ນວນສະມາຊິກ ສມກຈ ເພີມຂນເປນ

ັ ທະນາ ກົດລະບຽບການປະພຶດຕົນ (code of conສມກຈ ໄດີ້ພດ
ີ້
ົ ປອ
ີ້ ງລູກຄີ້າ. ຕໍ່ມາ ເດອນ
ັ ການການປກ
duct) ບົນພນຖານຫ
ກ

ທັງໝົດ 92 ສະມາຊິກ. ໃນຈໍານວນ 16 ສະມາຊິກໃໝ່ ນີ,ີ້ 13 ສະຖາ

ຶ ຂອງ Smart Campaign ໄດີ້ຈດ
ຶ ອົບຮົມ
ັ ຝກ
ກຸ ມພາ 2016 ຄູຝກ
ັ ເວລາ 2 ວັນ ໃຫີ້ກບ
ັ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໂດຍສຸ ມໃສ່ 7 ຫກ
ັ
ເປນ

ບັນແມ່ ນ ສກຈບ ແລະ 3 ສະຖາບັນແມ່ ນ ສສງ3.
ສມກຈ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມ
ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງີນ
ັ ການສະໜອງການ
ເພ່ ອບັນລຸ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປນ
່
ິ ານທີເໝາະສົມໃຫີ້ກບ
ັ ສະມາຊິກ, ສມກຈ ໃຫີ້ຄວາມມຸ ີ້ງໝັນີ້
ບໍລກ

ົ ປອ
ີ້ ງລູກຄີ້າ ແລະ ກົດລະບຽບການປະພຶດຕົນ ຂອງ
ການໃນການປກ
ົ ລະ
ສມກຈ. Smart Campaign ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ ສກຈ ນໍາໃຊີ້ກດ
່
ີ້
ບຽບການປະພຶດຕົນດັງກ່ າວ ເຂົາໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ສະຖາບັນ
ຈະຕີ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງ
ົ ປອ
ີ້ ງລູກຄີ້າ;
ການປກ

ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນ
ັ ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໃຫີ້ແທດເໝາະ
ດັດປບ

ັ ທຸກສະມາຊິກ/
ໃນການສະໜອງປະຊາສຶກສາ ດີ້ານການເງ ິນ ໃຫີ້ກບ
ັ ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ADA
ລູກຄີ້າ. ສມກຈ ໂດຍໄດີ້ຮບ

ກັບຄວາມຕີ້ອງການຂອງລູກຄີ້າ; ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການແຈ ີ້ງບອກ

ັ ພວກເຮົາໄດີ້ກະກຽມ ຊຸດ
ແລະ ໂຄງການ MAFIPP/FIF, ປະຈຸບນ
ຶ ອົບຮົມ ປະຊາສຶກສາດີ້ານການເງ ິນ ໃຫີ້ກບ
ັ ສະມາຊິກ. ໃນໄລຍະ
ຝກ
ີ້
ຶ
ຶ
ັ ຝກອົບຮົມ ຄູຝກ (ToT) ຈໍານວນ 1 ຄັງ,
ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດີ້ຈດ

ັ ໃນການບັນລຸ
ລາຄາ; ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນປະສິດທິພາບຜົນໄດີ້ຮບ
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ີ້
່
ຶ
ຄວາມຕີ້ອງການຂອງລູກຄີ້າ . ໃນຂັນຕອນຕໍໄປ, ສມກຈ ຈະຈັດຝກ
່
່
ົ
ີ້
ອົບຮົມໃຫີ້ສະມາຊິກ ເພອຮ່ ວມມ ລິເລີມຫັນເອົາການປກປອງລູກຄີ້າ

ີ້ ຄູຝກ
ຶ ມາຈາກບໍລສ
ຶ ສາ EDC. ນອກຈາກນັນ,
ຶ
ິ ດ
ັ ທີ່ປກ
ຊຶ່ງແມ່ ນຄູຝກ
ີ້ ວມຝກ
ຶ ອົບຮົມຄູຝກ
ຶ ໂດຍແມ່ ນຄູຝກ
ຶ ທີ່ມາ
ຈາກ ສມກຈ ຍັງໄດີ້ເຂົາຮ່
ັ ຜູ ອ
ີ້ ໍານວຍຄວາມ
ຈາກ “ສູນຮຽນຮູ ີ້ a+b=3” ປະເທດຝຣັ່ງ ເປນ

ີ້ ກິດຈະກໍາດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງ ສກຈ. ນອກຈາກນີ,ີ້ ຍັງ
ເຂົາສູ່
ັ ປຸ ງການດໍາເນີນງານຕົວຈິງ ເພ່ ອກ ີ້າວໄປ
ຈະສະໜັບສະໜູນ ສກຈ ປບ
ັ ີ້ ນ, ຊຶ່ງຈະເປນ
ັ ການພິສູດວ່ າ ສກຈ ໄດີ້ບນ
ັ ການຢງຢ
ັ ລຸ
ສູ່ ການໄດີ້ຮບ

ີ້ ນີ້ ໂດຍ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈັດຕັງຂຶ
ສະດວກ, ຊຶ່ງໄດີ້ຮບ
ັ ການລິເລີ່ມຝກ
ຶ ອົບຮົມທົດລອງໃຫີ້
ໂຄງການ GIZ-AFP. ເພ່ ອເປນ

ມາດຕະຖານໃນການເບິ່ງແຍງດູແລລູກຄີ້າຂອງຕົນ.

ການເງິນເພືີ່ອກະສິກາ, ຊຸດບລິການໃໝ່ຂອງ ສມກຈ
ີ ່ ຈະມາຮອດນີ
ີ
ໃນປທ
,ີ້ ສມກຈ ຈະສຸ ມໃສ່ ການຊ່ ວຍສະມາຊິກເພ່ ອ
ິ ານ ເພ່ ອໃຫີ້ເງ ິນກູຢີ້ ມໃນຂະ ແ
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ/ ຫ ການບໍລກ

ີ້ ຢ
ູ ີ້ ມ/ລູກຄີ້າ ໃນປີ 2017, ສມກຈ ໄດີ້ກາໍ ນົດເອົາ 8 ສະຖາບັນ
ກັບ ຜູ ກ

ົ ໄຊ, ຊ່ ວຍກັນພັດທະນາ, ໄຊນິຍມ
ົ ,
ທົດລອງ ຄ: ພັດທະນາອຸ ດມ
ີ ສຸ ກ (ສໍາລັບ ສກຈບ). ພີ້ອນນີ ີ້ ຍັງມີ ເພ່ ອ
ທະວິໂຊກ ແລະ ສະເຫມ

ໜງການກະສິກາໍ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກປະເມີນ ແລະ
ົ ີ້
ຊອກຫາລົງທຶນໃນຕະຫາດກະສິກາໍ , ຊຶ່ງເປາໝາຍແມ່
ນ ເພ່ ອອໍານວຍ
ີ້ ງແຫ່ ງທຶນໃຫີ້ແກ່ ຊາວກະສິກອນ ແລະ
ຄວາມສະດວກໃນການເຂົາເຖິ

ີ້
ການພັດທະນາຜົງສາລີ
, ປະຕູຄໍາ ແລະ ດອກຄູນ (ສໍາລັບ ສກຈຮ).

ສມກຈ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ໃຫູ້ແກ່ຜູ້
ປະກອບການທຸລະກິດຄອບຄົວ (MSME) ໃຫູ້ແກ່ລກຄ້າ
ຂອງ ສກຈ ຢ່ແຂວງ ພາກເໜືອ.
ຶ ອົບຮົມ MSME 3 ຊຸດ
ໃນເດອນ ຕຸ ລາ 2016 ນີ,ີ້ ສມກຈ ໄດີ້ ຈັດຝກ

ີ້ ະລິດສາ
ຂະແໜງການອ່ ນໃນຕ່ ອງໂສີ້ກະສິກາໍ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫີ້ຜູຜ
່
່
່
ີ້
ມາດເຂົາເຖິງແຫ່ ງທຶນທີຕີ້ອງການ ໃນເງອນໄຂທີດີກວ່ າກັບການຜະ

ີ້ ່ ການຜະລິດ,
ີ້ ເພ່ ອກ ີ້າວໄປສູ່ ການຂະຫຍາຍເນອທີ
ລິດຂອງເຂົາເຈົາ,
ເຊ່ ອມໂຍງກັບຕະຫາດ ແລະ ສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດໄດີ້ໃນເວລາທີ່

ົ ແລະ ສກຈບ ພັດທະນາ ອຸ ດມ
ົ
ໃຫີ້ແກ່ 3 ສກຈ ຄ: ສກຈບ ໄຊນິຍມ

ົ ໄຊ); ແລະ ສກຈບ ຊ່ ວຍກັນພັດທະນາ (ແຂວງ
ໄຊ (ແຂວງ ອຸ ດມ
ຶ ອົບຮົມນີ ີ້ ແມ່ ນເພ່ ອເປນ
ັ ການ ສີ້າງ
ຫົວພັນ). ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝກ
ີ້
ັ ທຸລະກິດຂະໜ
ຄວາມເຂັມແຂງໃນການວາງແຜນທຸລະກິດ ໃຫີ້ກບ

ີ້ ນ ບັນດາ ສກຈ ທີ່ສະ
ົ ີ້
ເໝາະສົມ. ກຸ່ ມເປາໝາຍ
ຂອງແຜນງານນີແມ່
ິ ານໃຫີ້ແກ່ ຂະແໜງການກະສິກາໍ . ນອກນີ,ີ້ ສມກຈ
ໜອງການບໍລກ

ີ້ ີ້ ພາຍໃນໄຕມາດທີໜ່ ງຶ
ຍັງມີແຜນທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ໃນຫົວຂໍນີ
ຂອງປີ 2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ.ີ້

ັ ລູກຄີ້າຂອງ
າດຄອບຄົວທີ່ເປນ

ີ້ ນເປນ
ັ ການຂະ
ນອກນີແມ່
ຶ ໃນການຝກ
ຶ
ີ ວາມຫາກຫາຍໃຫີ້ແກ່ ສກຈ. ຄູຝກ
ຫຍາຍລູກຄີ້າໃຫີ້ມຄ
ີ້
່
ອົບຮົມນີ ແມ່ ນມາຈາກ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ທີໄດີ້

ປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານເຂືອຄ່າຍ ຂອງ ສມກຈ
ຶ ສາຈາກ
ີ ່ປ
ີ ກ
ໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດອນທັນວາ 2016 ນີ,ີ້ ໄດີ້ມທ
ອົງການເຄອຂ່ າຍ SEEP ໄດີ້ມາດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ ສມກຈ. ເປາົ ີ້
ີ້ ນ ປະເມີນຄວາມສາມາດ ໃນ
ີ້ ແມ່
ໝາຍຂອງການະເມີນຜົນໃນຄັງນີ

2

ສກຈ,

ັ ີ້ ນເປນ
ັ ຄູຝກ
ຶ ຈາກການຝກ
ຶ ອົບຮົມຄູຝກ
ຶ ຜ່ານມາ. ການ
ຮັບການຢງຢ
ີ້
່
ີ້
ຶ
ີ້ ະກອບການ
ຝກອົບຮົມທັງ 3 ແຫ່ ງນີ ມີຜູເີ້ ຂົາຮ່ ວມທີມາຈາກຜູ ປ
MSME ອາຊີບຕ່ າງໆ ທັງໝົດ 50 ກວ່ າທ່ ານ.

3

ໍ້ ໃນລະອຽດ ຂອງນິຍາມ ການເງິນຈຸລະພາກທີີີ່ ມີີຄວາມ
ສາເລັ ບເນອ

ສກຈບ: ໄພວ ັນ, ພອນມະນີີ, ໄຊທານີີ, ໂຊກໄຊຈະເລີີນຊ ັບ, ວິວງໄຊ,

HPC, ວິໄລລ ັກ, ອາລີີ ພດ
ັ ທະນາ, ຫງຄາ, ເທບທິດາຄາ, ພນ
ັ ທະວີີ,ິ ປານີີ

ຮ ັບຜິ ດຊອບ (responsible microfinance), ໃຫເໍ້ ຂໍ້າເບິີ່ ງເພີີີ່ ມໃນ:
www.theglobalappeal.org/the-appeal/

ພອນ, ຍອດທງ; ສສງ: ພະໄຊ, ເມອງ ພູກດ
ູ , ປາກທອນ.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ
ສະບ ັບທີີີີ 8, ທັນວາ 2016

ຂ

ເວັບໄຊ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດ:


ເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານ ເພືີ່ອຄົນທຸກຍາກ
(BWTP):
www.bwtp.org



ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ການດາເນີນງານດ້ານ
ສັງຄົມ (SPTF):
www.sptf.info



ກຸ່ມທີີ່ປຶກສາເພືີ່ອຊ່ອຍເຫືອຜູ້ທກ
ຸ ຍາກ (CGAP):
www.cgap.org



ແລກປ່ຽນຂື້ມນດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ (MIX):
www.mixmarket.org










ຂ
ປະຕໂຂງ ການເງິນຈຸລະພາກ - Microfinance
Gateway:

www.microfinancegateway.org
ເຄືອຂ່າຍ ຊິບ

-

SEEP Network:

www.seepnetwork.org
ຂື້ມນທະນາຄານ ໂລກ /World Bank Data Global Findex:
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr



ຄວາມໂປ່ງໃສ ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ
Microfinance Transparency: www.mftransparency.org

ຈັດພີມ ໂດຍ:

ສະໜັບສະໜນໂດຍ: ອົງການ ADA

ສະມາຄົມ ການເງິນຈຸລະພາກ
ັ ຕະນາກ
ເຮອນເລກທີ 13, ບີ້ານ ສີເມອງ, ເມອງ ສີສກ

ສະມາຊິກ ສມກຈ : 92

ຕູ ີ້ ປ.ນີ: 4030 ນະຄອນຫວງ ວຽງຈັນ, ສ ປປ ລາວ
Email: mfa@laomfa.org
Web: www.laomfa.org
ໂທ: +856 21 226018/+856 30 948 1265
ັ : +856 21 226019
ເຟກ
ໂມງລັດຖການ: ຈັນ - ສຸ ກ, 08:00-12:00, 13:00-17:00
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