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ລະຫດັອກັສອນຫຍໍ ້

ADA ອງົການພດັທະນາແບບກຼຸມ້ຕນົເອງ ,ປະເທດລຼຸ ກຊໍາບວກ 
DFAT ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ/ີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້ 
AFP ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ຫາແຫ ່ ງທນຶສໍາລບັປະຊາຊນົຜ ່ ທຼຸກຍາກ (GIZ) 
BOL ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
BRS ມ ນນທິ ິໄຣເອບັເຊນັ ຂອງປະເທດແບນຊກິ  
BWTP ເຄ ອຂ່າຍທະນາຄານເພ ່ ອຄນົທຼຸກຍາກ 
DGRV ສະຫະພນັ ສະຫະກອນ ແລະ ໄຣເອບັເຊນັ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ  
DPF ກອງທນຶປກົປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ 
DTMFI ສກຈ ຮບັເງນິຝາກ 
FIF  ກອງທນຶ ການເງນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (UNCDF-MAFIPP) 
FISD ກມົຄຼຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ (BOL) 
KfW ທະນາຄານ ເພ ່ ອການພດັທະນາຂອງ ປະເທດເຢຍລະມນັ 
IFC ອງົການ ການເງນິສາກນົ 
ILO ອງົການແຮງງານສາກນົ 
INGO ອງົການສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
GIZ ອງົການ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ ສາກນົ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ 
GOL ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
HRD ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ 
MAFIPP ໂຄງການຊຼຸກຍ ກ້ານເຂົາ້ເຖງິແຫ ່ ງທນຶສໍາລບັປະຊາຊນົຜ ທ້ຼຸກຍາກ (UNCDF-BOL) 
MCPI ສະພາການເງນິຈຼຸລະພາກຂອງປະເທດຟລີບິປນີ (ເຄ ອຂ່າຍການເງນິຈຼຸລະພາກແຫ່ງຊາດ) 
MFC ສ ນການເງນິຈຼຸລະພາກ 
ສມກຈ  (MFA) ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະພາກ 
ສກຈ  (MFI) ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ 
MFWG ກຼຸ່ ມເຮດັວຽກການເງນິຈຼຸລະພາກ (ກຮກຈ) 
MFMCC ຫ ກັສ ດການອອກໃບຢັງ້ຢ ນ ການເງນິຈຼຸລະພາກ 
MIX ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນຂ່າວສານການເງນິຈຼຸລະພາກ 
MOIC ກະຊວງອຼຸດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 
NCAT ເຄ ່ ອງມ ປະເມນີຄວາມສາມາດເຄ ອຂ່າຍ (SEEP) 
NDTMFI ສກຈ ບ່ໍຮບັເງນິຝາກ 
NERI ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ 
NGO ອງົການບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ 
NGPES ແຜນຍຼຸດທະສາດລ ບລາ້ງຄວາມທຼຸກຍາກ ແລະ ການເຕບີໂຕ ແຫ່ງຊາດ 
NSO ອງົກອນສະໜບັສະໜ ນເຄ ່ ອຂ່າຍ 
SCU ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 
SEEP ເຄ ່ ອຂ່າຍສົ່ ງເສມີ ແລະ ໃຫກ້ານສກຶສາ ກ່ຽວກບັ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 
SBFIC ມຼຸນນທິທິະນາຄານອອມຊບັ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ ສາກນົ 
SPTF ຄະນະກາໍມະການສະເພາະກດິ ກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົ 
SWOT ຈຼຸດແຂງ ຈຼຸດອອ່ນ ໂອກາດ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 
TOT ການຝກຶອບົຮມົແບບເປນັຄ ຝກຶ 
MoHA ກະຊວງພາຍໃນ 
UNDP/UNCDF ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພດັທະນາ/ກອງທນຶພດັທະນາຕົນ້ທນຶຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 
USSPM ມາດຕະຖານສາກນົ ກ່ຽວກບັການຄຼຸມ້ຄອງຜນົການປະຕບິດັງານດາ້ນສງັຄມົ  
WEC ອງົການສກຶສາໂລກ 
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ບດົນໍາຂອງທ່ານປະທານ
ສະບາຍດ ີບນັດາທ່ານຜ ອ່້ານ ທີ່ ຮກັແພງ, 
 

ໃນນາມສະມາຄມົການເງນິຈຼຸ
ລະພາກ (ສມກຈ), ຂາ້ພະ 
ເຈົາ້ມຄີວາມຍນິດ ີນໍາສະເໜີ
ບດົລາຍງານ ປະຈາໍປີ 2015 
ໃຫແ້ກ່ບນັດາທ່ານ. ສມກຈ 
ສ ບຕໍ່ ສາ້ງຄວາມຄ ບໜາ້ ຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫ ວງ ເພ ່ ອກາ້ວໄປສ ່

ການກາຍເປັນເຄ ອຂ່າຍການຈດັຕັງ້ຂອງ ຂະແໜງການເງນິ
ຈຼຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. ການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແມ່ນເຫນັວ່າ ມຄີວາມຄ ບໜາ້ຫ າຍ
ພາຍໃນປນີີ ້ຊຶ່ ງຈາໍນວນສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດມ້ກີານ
ເພີ່ ມຂ ນ້ຈາກ ຈາໍນວນ 59 ສະມາຊກິ ເປັນ 66 ສະມາຊກິ
, ຊຶ່ ງໃນນັນ້, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະ
ພາກ. ພາຍໃນໄລຍະເວລາລໍຖາ້ໃບອະນຼຸຍາດຖາວອນຈາກ
ກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ນີ,້ ສມກຈ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດ 
ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໂດຍອງີຕາມກດົ
ລະບຽບພາຍໃນຂອງສະມາຄມົ ເນ ່ ອງຈາກວ່າການຫລາ້
ຊາ້ຄ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຍອ້ນມກີານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນ
ການຈດັຕັງ້ພາຍໃນຂອງກະຊວງພາຍໃນເອງ. 
 
ໜ ່ ງໃນໜາ້ວຽກທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັ ຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນ
ການຈດັຕັງ້ຂອງ ສມກຈ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໃນປ ີ2015 ແມ່ນ
ການເປີດຊຼຸດຝກຶອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລຫິານການເງນິຈຼຸ
ລະພາກ (MFMCC) ໃນ ສ ປປ ລາວ. ພວກເຮາົໝັນ້
ໃຈວ່າຫ ກັສ ດທີ່ ກວ້າງຂວາງດັ່ ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍປັບປຼຸງຄຼຸນ
ນະພາບ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງສະຖາບນັການເງນິໃນ 
ສ ປປ ລາວ.  
 

ເນ ່ ອງຈາກວ່າພວກເຮາົ ຖ ເອາົວຽກງານການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດ ເປັນປດັໄຈໜ ່ ງ ທີ່ ຈະສາ້ງຜນົສໍາເລດັ, ສະນັນ້ 
ພະນກັງານຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ
ແບບທງັຮຽນທງັເຮດັໄປພອ້ມໆກນັຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງ ຈາກທ່ານ
ຊ່ຽວຊານ, ຈາກທ່ານຜ ອ້ໍານວຍການ ແລະ ຈາກທີ່ ປຶກສາ
ທີ່ ເຊນີມາຈາກພາຍນອກ. ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົຍງັໄດ ້
ສົ່ ງພະນກັງານທີ່ ເປັນສະມາຊກິຂອງພວກເຮາົໄປເຂົາ້ຮ່ວມ
ການຝກຶອບົຮມົຕ່າງໆ ທີ່ ຈດັຂ ນ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ.  

 

ໃນນາມທີ່ ເປນັອງົກອນຂອງສະມາຊກິ, ສມກຈ ໄດມ້ີ
ຄວາມຫາ້ວຫນັ ໃນການສະໜອງການບລໍກິານທີ່ ມຄີຼຸນນະ 
ພາບສ ງໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ຍງັໄດເ້ປີດກວາ້ງ
ການປຶກສາຫາລ ລະຫວ່າງສະມາຊກິ ໂດຍການຈດັກອງ
ປະຊຼຸມປະຈາໍໄຕມາດຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ນອກຈາກນັນ້, 
ສມກຈ ຍງັໄດສ້ ບຕໍ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກ່
ສະມາຊກິຂອງຕນົ ໃນການເຈລະຈາຕໍ່ ລອງ ເພ ່ ອສາ້ງ
ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍທາງດາ້ນຂໍກ້າໍນດົ ແລະ 
ກດົລະບຽບຕ່າງໆ. 
 

ສມກຈ ໄດຮ້ບັທນຶສະໜບັສະໜ ນຢ່າງຕໍ່ ເນ ່ ອງຈາກ ອງົ 
ການ ອາດາ ປະເທດລຼຸກຊໍາບວກ (ADA Luxemburg), 
ອງົການ GIZ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄາ້
ຂອງປະເທດອດົສະຕຣາລ ີ (DFAT) ແລະ ອງົການ 
UNCDF/UNDP. ຍີ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ສະມາຄມົຍງັສາມາດ
ສາ້ງລາຍຮບັຈາໍນວນໜ ່ ງໄດຈ້າກການບໍລກິານຂອງຕນົ. 
 

ນະໂອກາດນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປນັ
ຢາງສ ງ ມາຍງັບນັດາເພ ່ ອນຮ່ວມງານທີ່ ເປັນສະມາຊກິ
ສະພາບໍລຫິານ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ທີ່ ໄດ ້
ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່
ຫ ວງຕໍ່ ຜນົສໍາເລດັຂອງ ສມກຈ ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮ ້
ບຼຸນຄຼຸນເປນັຢ່າງສ ງມາຍງັທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່
ໄດໃ້ຫກ້ານຊີນ້ໍາ ນໍາພາຢ່າງໄກຊ້ດິຕດິແທດ, ພອ້ມນີ ້ ຂໍ
ສະແດງຄວາມຂອບ ໃຈ ມາຍງັທມີງານບໍລຫິານຂອງພວກ
ເຮາົ ຊຶ່ ງຊີນ້ໍາ ນໍາພາໂດຍທ່ານຜ ອ້ໍານວຍການ ສມກຈ ທີ່
ເປັນຜ ເ້ຮດັວຽກດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ແລະ ໄດສ້ຼຸມ
ທຼຸກສະຕປິັນຍາປະກອບສ່ວນເຮດັວຽກ ຢ່າງມປີະສດິທິ
ຜນົ ແລະ ມຄີວາມໝາຍໝັນ້ຕັງ້ໃຈ ຕໍ່  ບນັດາສະມາຊກິ, 
ຮກັສາສາຍພວົພນັທາງດາ້ນ ການຮດັວຽກທີ່ ດກີບັທຼຸກ
ພາກສ່ວນ ລວມທງັຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ຊຶ່ ງທງັໝດົເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດ ້
ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ ້ ສມກຈ ເດນີໄປຂາ້ງໜາ້ໄດດ້ວ້ຍ
ບາດກາ້ວອນັໜກັແໜນ້ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ເດ ອນມນີາ ປ ີ2016 
 
ວນັສ ີຈນິດາວງົ 
ປະທານ ສະພາບລໍຫິານ ສມກຈ 
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1 ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ ຂອງ ສມກຈ 
 

ອງົການຈດັຕັງ້ໃນເມ ່ ອກ່ອນຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະ
ພາກ (ສມກຈ), ແມ່ນ ກຼຸ່ ມເຮດັວຽກການເງນິຈຼຸລະພາກ
ຂອງ ສປປ ລາວ (ກຮກຈ), ເຊິ່ ງໄດຖ້ ກສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນ
ເດ ອນ ພດຶສະພາ ປີ 2007 ໂດຍກຼຸ່ ມຜ ທ້ີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ວຽກງານການເງນິຈຼຸລະພາກເພ ່ ອສາ້ງກນົໄກການແລກປ່ຽນ
ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ປະສບົການ, ເປັນຕວົແທນເພ ່ ອຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ, ແລະ ປະສານ
ງານກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງອງົການຜ ໃ້ຫທ້ນຶ. ຈາກປີ 2008 
ເປັນຕົນ້ມາ, ກຼຸ່ ມເຮດັວຽກການເງນິຈຼຸລະພາກໄດຮ້ບັການ
ບໍລຫິານໂດຍປະທານຮ່ວມສອງທ່ານ (ຜ ໜ້ ່ ງເປັນຄນົລາວ 
ແລະ ອກີຜ ໜ້ຶ່ ງເປັນຄນົຕ່າງປະເທດ) ທີ່ ເຮດັວຽກເປັນ
ແບບອາສາສະໝກັ. ໃນປີ 2010, ສະພາບລໍຫິານຊຼຸດທໍາ
ອດິໄດຮ້ບັການຄດັເລ ອກ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍປະທານຮ່ວມ
ສອງທ່ານ ແລະ ນາຍບນັຊໜີ ່ ງທ່ານ ຊຶ່ ງໄດເ້ລີ່ ມຕົນ້ເຮດັໃຫ ້
ເຄ ່ ອຂ່າຍ ມກີານດໍາເນນີງານຄ ນອກີ ແລະ ມກີານປບັປຼຸງ
ໂຄງສາ້ງຕ ່ ມອກີ. ຈາກນັນ້ມາ, ຕາໍແໜ່ງປະທານຮ່ວມ ໄດ ້
ຖ ກປ່ຽນແທນໂດຍຕາໍແໜ່ງປະທານດຽວ ຊຶ່ ງແມ່ນຄນົ
ລາວ. ຕາໍແໜ່ງປະທານຮ່ວມທີ່ ເປັນຄນົຕ່າງປະເທດໄດຖ້ ກ
ປ່ຽນມາເປັນ ຕາໍແໜ່ງທີ່ ປຶກ ສາຂອງ ກຮກຈ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້
ສະມາຊກິທີ່ ເປນັຄນົລາວມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຫ າຍຂ ນ້ 
ແລະ ມຄີວາມຮ ສ້ກຶເປັນເຈົາ້ຂອງຫ າຍຂ ນ້. 
 

ໃນທາ້ຍເດ ອນຕຼຸລາ ປີ 2013, ສມກຈ ໄດຮ້ບັໃບອະນຼຸ 
ຍາດຊົ່ ວຄາວ ເປັນສະມາຄມົບໍ່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPA). 
ເດ ອນພະຈກິ ຕໍ່ ມາ, ສມກຈ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັງ້
ປະຖມົມະລກຶຂ ນ້. ໃນກອງປະຊຼຸມດັ່ ງກ່າວ, ສະມາຊກິ
ຂອງສະມາຄມົໄດປ້ຶກສາຫາລ  ແລະ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ
ລະບຽບພາຍໃນຂອງ ສມກຈ ແລະ ປ່ອນບດັຄດັເລ ອກ
ເອາົສະມາຊກິສະພາບລໍຫິານ ແລະ ຄະນະກາໍມະການ
ກວດກາ. 
 

ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ປະກອບມ ີ ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸ
ລະພາກທີ່ ຈດົທະບຽນແລວ້ (ສກຈ ຮບັເງນິຝາກ, ສກຈ ບໍ່
ຮບັເງນິຝາກ, ສສງ ແລະ ອງົກອນສະໜບັສະໜ ນເຄ ອ
ຂ່າຍ) ກໍ່ ຄ ອງົການຜ ໃ້ຫທ້ນຶ, ອງົການຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍ 
ແລະ ສອງຝ່າຍ, ອງົການສາກນົທີ່ ບໍ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ຜ ້
ສະໜອງການບລໍກິານ ແລະ ຊ່ຽວຊານການເງນິຈຼຸລະພາກ
ລາຍບຼຸກຄນົ. 
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ສະມາຊກິ ຊຶ່ ງລວມມ ີ 48 ສກຈ. ໃນແງ່ຂອງຈາໍນວນ 
ສກຈ, ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ເປັນຕວົແທນໄດປ້ະມານ 
55% ຂອງ ຂະແໜງ ການເງນິຈຼຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ. 
ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນແງ່ຂອງລວມຍອດເງນິກ  ້ ແລະ ຊບັ
ສນິລວມ ຫ   ຈາໍນວນ ຜ ກ້ ຢ້ ມລວມ, ສະມາຊກິຂອງ 
ສມກຈ ແມ່ນກວມປະມານ 80% ຂອງຂະແໜງການເງນິ
ຈຼຸລະພາກ. 

 
 
ສມກຈ ປະຈຼຸບນັແມ່ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ໂດຍ
ບນັດາອງົການຜ ໃ້ຫທ້ນຶ/ ອງົການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດາ້ນວຊິາ
ການ ເຊັ່ ນ: ອງົການ ອາດາ ຂອງປະເທດລຼຸກຊໍາບວກ 
(ADA Luxembourg), ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ໂດຍ
ຜ່ານ GIZ, ອງົການ UNCDF/UNDP, ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ອດົສະຕາລ ີ Australian Aid/DFAT ແລະ ອງົການ 
SBFIC. 
 
ສມກຈ ໄດສ້າ້ງຊບັພະຍາກອນ, ຄ ່ ມ ຕ່າງໆທີ່ ຈາໍເປັນ (ກດົ
ລະບຽບ, ຄ ່ ມ ການປະຕບິດັງານ, ລະບບົການຄວບຄຼຸມພາຍ
ໃນ, ເງ  ່ອນໄຂຂອງສະມາຊກິ, ກດົຈນັຍາບນັ ແລະ ອ ່ ນໆ) 
ແລະ ລະບຽບເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດນ້ໍາເອາົມາໃຊໃ້ນການປະຕບິດັງານ
ຕວົຈງິຕາມແຜນຍຼຸດທະສາດ 2015-2017.  
 
ໃນປີ 2015, ສມກຈ ໄດເ້ປດີຫ ກັສ ດ ບລໍຫິານການເງນິຈຼຸ
ລະພາກ (MFMCC) ຄັງ້ທໍາອດິຂຶນ້, ຊຶ່ ງໄດອ້ອກແບບ
ສະເພາະ ເພ ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ຜ ນ້ໍາໃນສະຖາ
ບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ (ສກຈ) ຕ່າງໆ ແລະ ຈະຊ່ວຍ
ໃຫກ້ານປະຕບິດັງານ ໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກມີ
ຄວາມເປັນມ ອາຊບີຂຶນ້. ນອກນັນ້, ຍງັຈະຊ່ວຍໃຫບ້ນັດາ
ສະຖາບນັ ແລະ ຂະແໜ່ງການເງນິຈຼຸລະພາກໃນ ສປປ 
ລາວ ມຄີວາມຍ ນຍງົຍິ່ ງຂຶນ້. 
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2 ວໄິສທດັ, ພາລະກດິ ແລະ ຄ່ານຍິມົຫ ກັ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຄ່ານຍິມົຫ ກັ

  

ການມສ່ີວນຮ່ວມ
ສມກຈ ເຄາົລບົ & ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນວຽກງານການເງນິຈຼຸ
ລະພາກ ໃນ ສປປລາວ & ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັສ ງກ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ

ດາ້ນປະສບົການ ທີ່ ເປັນຕວົແທນ ໃນຂະແໜງການ

ມຄີວາມຊ ່ ສດັ ແລະ ຈງິໃຈ
ສມກຈ ແມ່ນມຄີວາມຊ ່ ສດັ ແລະ ຈງິໃຈ ຕໍ່ ສະມາຊກິ
ຂອງຕນົ ແລະ ຕໍ່ ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມອ ່ ນໆ, ທງັທາງດາ້ນການ

ເງນິ ແລະ ການພວົພນັທີ່ ເປັນທາງການ.

ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດາ້ນສງັຄມົ
ສມກຈ ໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັສ ງ ຕໍ່ ຜນົປະໂຫຍດ, 

ຄວາມສມົບ ນພ ນສຼຸກ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງ
ປະຊາຊນົຜ ທ້ຼຸກຍາກ ແລະ ຜ ມ້ລີາຍຮບັຕໍ່ າ ໃນ 

ສປປ ລາວ.

ມຄີວາມໂປ່ງ ໄສ
ສມກຈ ມຄີວາມພະຍາຍາມໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສຢ່າງ
ເຕມັສ່ວນໃນການດໍາເນນີງານ ແລະ ການບໍລກິານຂອງ
ຕນົ.  ເປີດກວາ້ງ ແລະ ຊ ່ ສດັ, ໂດຍມກິານເຜຍີແຜ່ 

ແລະ ແລກປ່ຽນ ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ ກບັສະມາຊກິຂອງຕນົ 
ແລະ ຜ ມ້ສ່ີວນຮ່ວມອ ່ ນໆ.

ມຄີວາມໝາຍໝັນ້ຕັງ້ໃຈ
ສະມາຊກິ ປະກອບສ່ວນ & ອຼຸທດິຕນົເອງຢ່່າງ
ຫາ້ວຫນັ ເພ ່ ອບນັລຼຸ ວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິ

ຂອງ ສມກຈ 

ວໄິສທດັ: ປະຊາຊນົລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດເ້ຂົາ້ເຖງິ ແລະ ຊມົໃຊຢ່້າງຍຼຸດຕທິໍາ ການ
ບໍລກິານດາ້ນການເງນິ ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ, ມຄີຼຸນນະພາບສ ງ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ  
ຊຶ່ ງແທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງເຂາົເຈົາ້, ໂດຍນໍາຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່
ທຼຸກຄນົ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົາ້ໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມທຼຸກຍາກ.

ພາລະກດິ: ເພ ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນ ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ
ງານການເງນິຈຼຸລະພາກໃນການບໍລກິານທີ່ ຍ ນຍງົ, ມຄີຼຸນນະພາບສ ງ, ມປີະສດິທພິາບ, ແທດເ
ໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ ໂດຍການ (i) ສາ້ງເວທ ີສນົທະນາ ເພ ່ ອປະສານງານກບັຜ ມ້ສ່ີວນ
ຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ & ການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, (ii) ສະໜອງການບໍລກິານ
ໂດຍກງົແກ່ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແລະ (iii) ສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ ໃຫແ້ກ່
ການພດັທະນາຂະແໜງ ການເງນິຈຼຸລະພາກ.
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3 ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ 
 
ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ ສມກຈ ຈ ່ ງໄດຖ້ ກຈດັ ໂດຍອງີຕາມຄໍາ
ແນະນໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງກະຊວງພາຍໃນ (MoHA) ສໍາລບັສະມາ 
ຄມົບໍ່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ (Non-Profit Associations).  
 
ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກ ແມ່ນອົງກອນຄຼຸມ້ຄອງສ ງສຼຸ ດຂອງ
ສະມາຄມົ ແລະ ເປັນຜ ຕ້ດັສນິທຼຸກໆບນັຫາ ແລະ ປະກອບດວ້ຍ
ສະມາຊິກທັງໝົດ. ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກສະໄໝສາມັນ
ແມ່ນຈດັຂຶນ້ທຼຸກໆສາມປີ ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນທີີ່ ຈໍາເປັນ ຫ   ຮບີດ່ວນ 
ກອງປະ ຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກວສິາມນັ ກໍ່ ສາມາດຈດັຂ ນ້ໄດ.້ ກອງ
ປະຊຼຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກມອີໍານາດໃນການດັດແກທ້ໍາມະນ ນຂອງ
ສະມາຄົມ, ຄັດ ເລ ອກສະມາຊິກສະພາບໍລິີຫານ ແລະ ຄະນະ
ກາໍມະການກວດກາ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານ ລວມທງັບດົລາຍ
ງານດາ້ນການເງນິ ທີ່ ນໍາ ສະເໜີໂດຍຫອ້ງການຂອງສະມາຄົມ. 
ນອກຈາກນັນ້, ສະມາຄມົຍງັຈະໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມສະມາຊກິທງັ
ໝດົ ປະຈາໍປີ ຊຶ່ ງຈດັຂ ນ້ປີລະ ເທ ່ ອນໍາອກິ.  
 
ສະພາບໍລຫິານ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 5 ທ່ານ: ປະທານ, ຮອງ
ປະທານ ແລະ ຄະນະ 3 ທ່ານ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ປະທານແມ່ນເປັນຕົວແທນທີ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກົດໝາຍຂອງ
ສະມາຄມົ ແລະ ສາມາດເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ອງົກອນ ທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ວາລະຂອງ ສະພາບໍລຫິານແມ່ນມກີາໍນດົຢ ່  
3 ປີ. ສະພາບໍລຫິານແມ່ນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໃນການໃຫທ້ດິຊີ້
ນໍາລວມ, ວາງຍຼຸດທະສາດ ແລະ ຄວບຄຼຸມການບໍລຫິານງານຂອງ
ສະມາຄມົ ພອ້ມທງັວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສະມາຄມົ. 
 
ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິ 3 ທ່ານ ຜ ທ້ີ່
ເປັນສະມາຊກິທົ່ ວໄປຂອງສະມາຄມົ. ຄະນະດັ່ ງກ່າວແມ່ນມໜີາ້ 
ທີ່ ໃນການປະຕບິັດການກວດສອບການບໍລິຫານງານ, ບົດລາຍ
ງານດາ້ນການເງນິ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ັບພະຍາກອນມະນຼຸດຂອງ
ສະມາຄມົ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ນອກຈາກນັນ້, ຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາຍງັຈະຕອ້ງໄດທ້ໍາການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕິ
ຕກົລງົຕ່າງໆ ຂອງ ກອງປະຊຼຸມປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຼຸມສະພາ
ບໍລຫິານ. 
 
ຫອ້ງການຂອງສະມາຄມົ ຫ   ກອງເລຂາຜ ບ້ໍລຫິານງານ ແມ່ນອົງ
ປະກອບທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນແບບຖາວອນຂອງສະມາຄມົ 
ໃຫ ້ການສະໜບັສະໜ ນແກ່ສະພາບໍລຫິານໃນການຄຼຸມ້ຄອງ ແລະ 
ການບໍລິຫ ານງານ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່ າງໆຂອງສະມາຄົມ . 
ຫອ້ງການ ສະມາຄມົແມ່ນມຜີ ອ້ໍານວຍການຜ ໜ້ ່ ງທີ່ ເປັນຫວົໜາ້, 
ຜ ອ້ໍານວຍການແມ່ນໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໂດຍສະພາບໍລຫິານ. ເພີ່ ນ
ເປັນຜ ຮ້ບັຜິດຊອບ ໃນການບໍລິຫານການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ
ຂອງສະມາຄມົ. 
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4 ກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົສໍາເລດັ ປະຈາໍປ ີ2015 
4.1 ວຽກງານການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ 
  

ມກີານຈດັຊຼຸດຝກຶອບົຮມົໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆ ຈາໍນວນ  11 ຄັງ້ ທີ່ ແຕກ
ຕ່າງກນັ  
ໃນປີ  2015, ສມກຈ ໄດ ້ຈັດຊຼຸ ດຝຶກອົບຮົມ ຕ່າງໆໃຫ ້ແກ່
ສະມາຊິກຂອງຕນົຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຊຶ່ ງລວມທງັໝົດບໍ່ ຕໍ່ າກວ່າ 11 
ຊຼຸດຝກຶອບົຮມົ ແລະ ກອງປະຊຼຸມສໍາມະນາ ໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆ ເຊັ່ ນ: 
ຕວົຊີວ້ ັດຜົນການດໍາເນີນງານ factsheet ໃຫສ້ະມາຊິກ ສກຈ/
ສສງ, ການຄຼຸ ມ້ຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ໃຫ ້ສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ສມກຈ, ການຄຼຸ ມ້ຄອງ
ບໍລຫິານອງົກອນ ໃຫສ້ະມາຊກິ ສກຈ/ສສງ, ການຕະຫ າດ, ການ
ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ, ການວາງແຜນທຼຸລະກດິ ແລະ 
ການວາງແຜນຄັງເງນິກ  ້ແລະ ເງນິຝາກ ແລະ ອ ່ ນໆ ທີ່ ໄດມ້ກີານ
ຈດັຂ ນ້. ມປີະມານ 222 ທ່ານ ຊຶ່ ງແມ່ນພະນັກງານ, ຜ ຈ້ດັການ 
ແລະ ສະມາຊກິສະພາບໍລຫິານ ທີ່ ມາຈາກ ປະມານ 45 ສກຈ ທີ່
ເປັນສະມາຊກິ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຊຼຸດຝກຶອບົຮມົຕ່າງໆທີ່ ໄດຈ້ດັຂ ນ້ທງັ
ໝດົເຫ ົ່ ານັນ້. ການຝກຶອບົຮມົສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະໜອງໂດຍສະ
ຖາບນັຝກຶອບົຮມົພາຍໃນ ສປປລາວ ແຕ່ສ່ວນການສໍາມະນາບາງ
ສ່ວນແມ່ນສະໜອງໂດຍສະຖາບນັຝກຶອບົຮມົຈາກຕ່າງປະເທດ.  
 
ຈດັຝກຶອບົຮມົຄ ຝກຶ (TOT) ໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆ ຈາໍນວນ  05 ຄັງ້ 
ໃນປີ 2015 ທີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດຈ້ດັຊຼຸດຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຄ 
ຝກຶ (TOT) ເພ ່ ອເປັນການຍກົລະດບັຄວາມຄວາມຮ ,້ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຄ ຝກຶໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ ໃຫພ້ຽງພໍກບັ
ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ມຄີຼຸນນະ ພາບດ ີ ຊຶ່ ງຫວົຂໍຕ່້າງໆທີ່ ນໍາມາ
ຝກຶອບົຮມົ ລວມມ:ີ ເທກັ ນກິການສອນ ແລະ ການຝກຶຕວົຈງິ, 
ການວາງແຜນທຼຸລະກດິສໍາລບັສະຖາບນັການເງນິ, ການບລໍຫິານ
ສນິເຊ ່ ອ ແລະ ໜີຊ້ກັຊາ້, ການຄຼຸມ້ຄອງບລໍຫິານອງົກອນ ແລະ 
ຝກຶອບົຮມົຄ ຝກຶ ຫ ກັສ ດ ບລໍຫິານການເງນິຈຼຸລະພາກ MFMCC 

2 ຄັງ້. 
 
ລງົສອນຕວົຈງິ (Coach ໃຫສ້ະມາຊກິ) 
ໃນປີ ທີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດລ້ງົໄປສອນຕວົຈງິໃຫແ້ກ່ສະ ມາຊກິ 
ໃນຫວົຂໍຕ່້າງໆເຊັ່ ນ: ການຄຼຸມ້ຄອງທີ່ ດ ີ - ການຄຼຸມ້ຄອງ ສກຈ/
ສສງ, ບຼຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຕ ່ ມແບບ ຟອມຕດິຕາມການ
ດໍາເນນີງານຂອງ ສກຈ Factsheet ໄດທ້ງັໝດົ 09 ສສງ ແລະ 
10 ສກຈ. 
 
 
 
 
 

ຈດັຝ ກອບົຮມົ ຫວົຂໍ ້ຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈຼຸລະພາກ M 1 
ຫາ M 8 (ລຼຸນ້ 1 ) 

 

 
ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະພາກ (ສມກຈ) ໂດຍການຮ່ວມມ ກບັ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດເ້ປດີຊຼຸດຝກຶອບົຮມົ 
ຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈຼຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ (MFMCC). 
ຫ ກັສ ດທີ່ ເປັນເອກະລກັນີ ້ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫຄ້ວາມສາມາດຂອງ
ບນັດາຜ ຈ້ດັການຂອງສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ (ສກຈ) ແລະ 
ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢັດ (ສສງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັ
ອະນຼຸຍາດແລວ້ເຂັມ້ແຂງຂ ນ້, ພອ້ມທງັຈະສະໜບັສະໜ ນໃຫກ້ານ
ດໍາເນນີງານໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກມປີະສດິ ທພິາບ ແລະ 
ປະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂ ນ້, ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງຜນົ ໃຫ ້ທັງັສະຖາບນັ ແລະ ຂະແ
ໜງການເງນິ ໃນ ສປປ ລາວ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. 

ຫ ກັສ ດຝກຶອບົຮມົຈະໄດຮ້ບັການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍ 
ທມິຄ ຝກຶ MFMCC, ທີ່  ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢ ນ ໃນຕົນ້ເດ ອນກນັຍາ 
2015. ການອອກແບບ & ພດັທະນາຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈຼຸ
ລະພາກ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົຄ ຝກຶ ແມ່ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ
ໜ ນທາງດາ້ນການເງນິຈາກອງົກອນ ADA ລຼຸກເຊມັບວກ; ສ່ວນ
ການແປເອກະ ສານຝກຶອບົຮມົ ຈາກພາສາອງັກດິ ເປນັ ພາສາ
ລາວ ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍຫ ກັ ໃນການເປດີຊຼຸດຝກຶອບົຮມົ ແມ່ນຈາກ 
ແຜນງານ UNCDF-MAFIPP, ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ໂດຍ
ຜ່ານ GIZ-AFP. 

ໃນຊ່ວງ 6 ເດ ອນທາ້ຍປ ີ2015, ໄດມ້ກີານຈດັຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່
ຄ ຝກຶ 17 ທ່ານ ຈາໍນວນ 2 ຄັງ້, ໃນນັນ້, ຄ ່ ຝກຶ 11 ທ່ານ ໄດຮ້ບັ
ການຢັງ້ຢ ນເປນັຄ ຝກຶຫ ກັສ ດ MFMCC ແລະອກີ 6 ທ່ານ ແມ່ນ
ເປັນຜ ຊ່້ວຍຄ ຝກຶ. ຊຼຸດຝກຶອບົຮມົ ຫ ກັສ ດ MFMCC ລຼຸນ້ທ ີ 1 
ໄດດ້ໍາເນນີໄປໃນໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ ເດ ອນກນັຍາ ແລະ ເດ ອນ
ທນັວາ ລວມທງັໝດົ 29 ວນັ. ມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 28 ຄນົ (24 ສກຈ 
ແລະ ພະນກັງານ ກຄສງ, ທຫລ 4 ຄນົ). 

ຫ ກັສ ດ ປະກອບມ ີ8 ວຊິາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ຊຶ່ ງໃນຕອນທາ້ຍຂອງ
ການຝກຶອບົຮມົ ຜ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈະມກີານສອບເສງັຄະແນນຜ່ານ 
70%; ໃນນັນ້ ວຊິາການດາ້ນນຕິກິາໍ, ກດົໝາຍ ຕອ້ງໄດຄ້ະແນນ
ຜ່ານ 70%. 
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4.2 ວຽກງານການພດັທະນາຄວາມຮ  ້/ ການປະສານງານ 
 
ການຮ່ວມມ ກບັພາຍນອກ / ການເປນັຕວົແທນໃຫແ້ກ່ຂະແໜງ 
ການ 

ໃນໄລຍະປີ 2015 ທີ່ ຜ່ານມານີ,້ ສມກຈ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ 
ແລະ ງານສໍາຄນັຕ່າງໆທີ່ ຈດັຂຶນ້ໂດຍ ທຫລ, UNCDF, IFC, GIZ, 

MOIC ແລະ ເຮ ອນຮຽນຮ .້ ພອ້ມດຽວກັນນັນ້, ຕາງໜ ້າໃຫ ້
ສມກຈ 3 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ປະທານສະພາບໍລຫິານ, ຜ ອ້ໍານວຍ
ການ ແລະ ພະນກັງານສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສານງານ 
ໄດເ້ຂົ ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸ ມປະຈໍາປີ the SPTF ທີ່  ສຽມຣຽບ, 
ປະເທດກາໍປ ເຈຍ ລະຫວ່າງວນັທ ີ8 ຫາ 12 ມຖິຼຸນາ. ກອງປະຊຼຸມ
ໄດເ້ນັນ້ໃສ່ 3 ປະເດນັ: 1. ການຈດັການຜນົການດໍາເນນີງານທາງ
ດາ້ນສງັຄມົ (SPM) ສາມາດຊ່ວຍ ສະຖາບນັການເງນິຮບັມ ກບັສິ່ ງ
ທາ້ທາຍໃນການດໍາເນີນງານໄດຄ້ ແນວໃດ?, 2. SPM ສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫຕ້ະຫ າດການເງນິມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ມຄີວາມ
ໂປ່ງໃສ ໄດຄ້ ແນວໃດ?, 3. ອຼຸ ດສາຫະກໍາຈະມີມາດຕະການ 
ແລະ ການລາຍງານຜນົງານທີ່ ດີຂຶນ້ ຂອງພວກເຮາົໄດແ້ນວໃດ? 
ນອກຈາກນັນ້, ຕາງໜາ້ ສມກຈ 2 ທ່ານ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ 
the Asia-Pacific Financial Inclusion Summit 2015,  ຊຶ່ ງ
ໄດຈ້ ັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 27 ຫາ 29 ຕຼຸ ລາ ທີ່ ນະຄອນຫ ວງ
ມະນລິາ, ປະເທດຟລີບິປິນ. 
 

ສະມາຊກິ ສມກຈ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຫ ກັຈນັຍາບນັ ສາໍເລດັ 100%  

ຫ ັກປະພຶດປະຕິບັດສໍ າລັບສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ໄດ ້ຖ ກ
ອະນຼຸມດັຮບັຮອງເອາົໂດຍ ສະພາບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ໃນເດ ອນ
ມນີາ ປີ 2014. ມາຮອດທາ້ຍປີ 2015 ນີ ້ແມ່ນໄດຖ້ ກຮບັຮອງ
ເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກທັງໝົດ 48 ສກຈ ທີ່ ເປັນສະມາຊິກ 
ຊຶ່ ງກວມເອົາຈໍໍານວນຮອ້ຍສ່ວນຮອ້ຍຂອງຈໍານວນສະມາຊິກທີ່
ເປັນ ສກຈ, ສສງ ທງັໝດົ, ໂດຍເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 26 ສກຈ ໃນທາ້ຍ
ປີ 2014 ມາເປັນ 48 ສກຈ ໃນທາ້ຍປີ 2015. ຫ ັກປະພ ດ
ປະຕບິັດຄ ດັ່ ງກ່າວປະກອບດວ້ຍບນັດາຫ ັກການ & ມາດຕະຖາ
ຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນພ ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງລ ກຄາ້, ແລະ 
ຍັງລວມມີຫ ັກການຈໍານວນໜ ່ ງກ່ຽວກັບການພົວ ພັນກັບ
ພະນກັງານ, ການພວົພນັກບັ ສມກຈ ແລະ ກບັຄ ່ ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. 
 

ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມວຊິາການ ສະມາຊກິ ສມກຈ ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້ 
ແລະ ກອງປະຊຼຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ຈາໍນວນ 1 ຄັງ້  
ພາຍໃນໄລຍະປີ 2015 ນີ ້ ໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຼຸມສະມາຊກິ
ຂ ນ້ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້ (ໃນເດ ອນມນີາ, ເດ ອນກລໍະກດົ, ເດ ອນ
ກນັຍາ, ເດ ອນທນັວາ). ຫວົຂໍທ້ີ່ ເປັນຈຼຸດສຼຸມໃນການສນົທະນາ ໃນ
ກອງປະຊຼຸມສະມາຊກິ ປະກອບມຄີ : ການນໍາສະເໜ ີ ກ່ຽວກບັ 
ລະບບົການຄຼຸມ້ຄອງຂໍມ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ແຜນຜງັ ການບນັຊ ີ
(CoA) ໃໝ່ ຂອງ ທຫລ, ການນໍາສະເໜກ່ີຽວກບັລະບຽບວ່າ
ດວ້ຍການຈດັຊັນ້ໜີ ້ແລະ ຫກັຄງັແຮໜີທ້ີ່ ຖ ກຈດັຊັນ້ ຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ, ບນັຫາອດັຕາດອກເບຍ້ໃນຂະແໜງ ການ
ເງນິຈຼຸລະພາກ ສປປ ລາວ, ເທກັນກິການເຂົາ້ຫາແຫ ່ ງທນຶຈາກ
ພາຍນອກ, ການປະເມນີສນິເຊ ່ ອ ແລະ ການບລໍຫິານໜິຊ້ກັຊາ້, 
ການເຂົາ້ເປັນສະມາຊກິ ສ ນຂໍມ້ ນຂ່າວສານສນິເຊ ່ ອ (CIB) ສໍາລບັ
ສະຖາບນັການເງນິ. ກອງປະຊຼຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວ່າ

ສະມາຊກິ ພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ໄດຈ້ດັຂຶນ້ 1 ຄັງ້ 
ທີ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 
 

ໄດເ້ຜຍີແຜ່ວາລະສານຂອງ ສມກຈ ອອກ 1 ສະບບັ 

ໃນປ ີ2015 ສມກຈ ໄດພ້ມີເຜຍີແຜ່ວາລະສານ ອອກ 1 ສະບບັ. 
ເຊິ່ ງວ່າເນ ອ້ໃນສໍາຄນັຂອງວາລະສານແມ່ນໄດເ້ນັນ້ໃສ່ 2 ຫວົຂໍ ້
ກ່ຽວກບັ ສາຍພວົພນັລະຫວ່າງ ສກຈ ແລະ ລ ກຄາ້ຂອງເຂາົເຈົາ້: 
ກດົລະບຽບປະພດຶຕນົຂອງສະມາຊກິ ສມກຈ ແລະ ປະເດນັກ່ຽວ
ກບັ ລະດບັອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ສ ງ ໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ 
ຢ ່ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 

ປະຊຼຸມແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນກບັບນັດານກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່ ມີ
ທ່າແຮງ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2015 ທີ່ ຜ່ານມາ, ທມີງານບລໍຫິານຂອງ ສມກຈ 
ໄດຕ້ອ້ນຮບັຕ່າງໜາ້ບນັດານກັລງົທນຶຈາກ 6 ແຫ່ງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ 
ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ ງແມ່ນບນັດານກັລງົທນຶທາງດາ້ນສງັຄມົ, 
ການຄາ້ ແລະ ລວມທງັຜ ໃ້ຫທ້ນຶຕ່າງໆ ທີ່ ເຂົາ້ມາສກຶສາຂໍມ້ ນກ່ຽວ
ກບັໂອກາດການລງົທນຶໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກໃນ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ກດົ
ລະບຽບຕ່າງໆສໍາລບັການລງົທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ. ຊຶ່ ງລວມມ:ີ 
the “Investment Management”, PlaNet Finance 

Japan, Asian Development Bank, IFC, AFD  ແລະ ລວມ
ທງັນກັລງົທນຶເອກະຊນົຊາວຈນີອກີດວ້ຍ.  
 

ການຕດິຕາມ ແລະ ການກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັຜນົການປະຕບິດັ
ງານຂອງ ສມກຈ ໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍ 

ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ການກາໍນດົຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັ ຜນົການ
ປະຕບິດັງານຂອງ ສມກຈ ແມ່ນໄດເ້ລີ່ ມສາ້ງຂ ນ້ໃນຕົນ້ປ ີ 2012 

ແລະໄດມ້ກີານສ ບຕໍ່  ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍໃນ ປ ີ2015. ຈາໍນວນ
ສະມາຊກິທີ່ ໄດມ້ກີານລາຍງານຂໍມ້ ນເຂົາ້ໃນລະບບົແມ່ນໄດເ້ພີ່ ມ
ຂ ນ້ສ ງ ຈາກຈາໍນວນ 24 ສະມາຊກິສໍາລບັຂໍມ້ ນໃນເດ ອນມຖິຼຸນາ 
2014 ມາເປັນ 37 ສະມາຊກິສໍາລບັຂໍມ້ ນໃນເດ ອນ ມຖິຼຸນາ 
2015. ນອກຈາກນັນ້, ສມກຈ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມປກຶສາຫາລ 
ກບັພະນກັງານວຊິາການຂອງ ທຫລ ຫ າຍຄັງ້ ເພ ່ ອຊອກຫາທດິ
ທາງທີ່ ທງັສອງອງົກອນກາໍລງັວເິຄາະຢ ່ , ເພ ່ ອຈະນໍາເອາົຂໍມ້ ນທີ່ ໄດ ້
ມາເຜຍີແຜ່ ແລະ ເພ ່ ອເປັນການແລກປ່ຽນຂໍມ້ ນຕວົເລກຂອງທງັ
ສອງອງົກອນທີ່ ສອດຄ່ອງກນັ. 
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4.3 ວຽກງານການເປນັຕວົແທນເພ ່ ອສາ້ງ
ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ 

 

ຈດົໝາຍສະເໜຂີອງສມກຈກ່ຽວກບັປະເດນັດາ້ນນະໂຍບາຍ 
ຄ ກນັກບັປທີີ່ ຜ່ານໆມາ, ສມກຈ ໄດສ້ົ່ ງຈດົໝາຍສະເໜີ
ກ່ຽວກບັປະເດນັຕ່າງໆທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ທີ່ ເປັນຜນົ
ກະທບົຕໍ່ ກບັຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ ໃຫແ້ກ່ທະນາ 
ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນທີ່ ນີ,້ ເອກະສານການສະ ເໜີ
ດັ່ ງກ່າວໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຫ າຍໆດາ້ນທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ 
ຂອງ ບນັຫາກ່ຽວກບັ ອດັຕາດອກເບຍ້ທີ່ ສ ງໃນ         
ຂະແໜງ ການເງນິຈຼຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ.  
 

ການປະຊຼຸມພບົປະກບັກມົຄຼຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິຂອງ 
ທຫລ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ

ພາຍໃນປ ີ 2015 ທີ່ ຜ່ານມາ, ກມົຄຼຸມຄອງສະຖາບນັການ
ເງນິຂອງ ທຫລ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ ພອ້ມກບັທມີງານ
ບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ໄດຈ້ດັ ການປະຊຼຸມພບົປະກນັ
ປະຈາໍໄຕມາດຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ຜ ເ້ຂົາ້ຮວມປະກອບມີ
ທ່ານຫວົໜາ້ກມົຄຼຸມ້ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ພອ້ມດວ້ຍ
ຄະນະ, ຫວົໜາ້ຂະແໜງ ແລະ ພະນກັງານຈາກກມົ
ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ສະມາຊກິສະພາບລໍຫິານ ພອ້ມທ່ານ
ຜ ອ້ໍານວຍການ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການຂອງ ສມກຈ. 

ຈຼຸດປະສງົຂອງການປະຊຼຸມພບົປະດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເພ ່ ອແລກ 
ປ່ຽນຂໍມ້ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການພດັທະນາຂະແໜງການ
ເງນິຈຼຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພ ່ ອທບົທວນຄ ນ
ກດິຈະກາໍທີ່ ຜ່ານມາ ຂອງ ສມກຈ ແລະ ກດິຈະກາໍຂອງ
ກມົຄຼຸມຄອງສະຖາບນັການເງນິ ພອ້ມທງັວາງແຜນບນັດາ
ກດິຈະກາໍໃໝ່ຕ່າງໆ. 
 
ຄະນະກາໍມະການກອງທນຶປກົປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ  

ໃນເດ ອນ ຕຼຸລາ 2014, ຜ ອ້ໍານວຍການ ສມກຈ ໄດຖ້ ກ
ແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນສະມາຊກິຂອງຄະນະກາໍມະການກອງທນຶ
ປົກປອ້ງຜ ຝ້າກເງນິ (DPF), ຊຶ່ ງມໜີາ້ທີ່ ໃນການກະກຽມ
ຮ່າງຂໍກ້າໍນດົຂອງ DPF. ໃນນັນ້, ສມກຈ ໄດ ້

ປະກອບສ່ວນໃຫຄ້ວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັ ຮ່າງສະບບັຫ າ້ສຼຸດ 
ໃນໄຕມາດທ ີ4 ຂອງປີ 2015. 

 

ວຽກງານການກລິາ ແລະ ວຽກງານສງັຄມົ 

 
ໂດຍຮ່ວມກບັສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ກມົຄຼຸມ້ຄອງສະ
ຖາບນັການເງນິຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ສມກຈ 
ໄດຈ້ດັງານການແຂ່ງຂນັກລິາມດິຕະພາບ ກໍ່ ຄ ວຽກງານ
ດາ້ນສງັຄມົ ເພ ່ ອສາ້ງມດິຕະພາບ ແລະ ສາຍພວົພນັອນັດີ
ຕໍ່ ກນັລະຫວ່າງ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິ ກບັ ກມົຄຼຸມ້
ຄອງສະຖາບນັການເງນິ ໃນໂອກາດແມ່ຍງິສາກນົ ທີີ່ ໄດ ້
ຈດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ 6 ມນີາ; ເພ ່ ອຂໍ່ ານບັຮບັຕອ້ນ 2 ວນັ 
ປະຫວດັສາດ ແລະ ວນັສາ້ງຕັງ້ ກມົຄຼຸມ້ຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ ຄບົຮອບ 5 ປີ. ຄັງ້ທີ່  2 ແມ່ນໄດຈ້ດັຂຶນ້ ໃນວນັ
ທ ີ 3 ຕຼຸລາ ຊຶ່ ງມຜີ ເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫ າຍກວ່າ 100 ຄນົ. 
ຈຼຸດປະສງົໃນການຈດັງານໃນແຕ່ລະຄັງ້ກເໍພ ່ ອສາ້ງໂອກາດ
ໃຫພ້ະນກັງານຂອງ ສມກຈ/ສກຈ/ສສງ/ກມົຄຼຸມ້ຄອງສະ
ຖາບນັການເງນິ ໄດຮ້ ຈ້ກັຮກັແພງເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ພອ້ມ
ທງັເປັນການສາ້ງຂະບວນການຂໍ່ ານບັຮບັຕອ້ນວນັສໍາຄນັ
ຕ່າງໆຂອງຊາດ; ນອກຈາກນີ ້ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໄດ ້
ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາໃຫມ້ກີານສບີຕໍ່ ຈດັງານຄ ດັ່ ງກ່າວນີຂ້  ນ້ເປນັ
ປົກກະຕປິະຈາໍໄຕມາດ ແລະ ໃຫສ້າ້ງທມີກລິາຂ ນ້ທມີ
ໜ ່ ງຮ່ວມກນັລະຫວ່າງ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິ. 
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4.4 ການພດັທະນາອງົການຈດັຕັງ້ 
 
ໄດຈ້ດັກອງປະຊຼຸມສະພາບລໍຫິານ ຈາໍນວນ 4 ຄັງ້ 
ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2015, ກອງປະຊຼຸມສະພາບໍລຫິານ 4 
ຄັງ້ໄດຖ້ ກຈດັຂຶນ້ (ໃນເດ ອນມງັກອນ, ກລໍະກດົ, ກັນັຍາ 
ແລະ ເດ ອນ ທນັວາ). ຊຶ່ ງຫວົຂໍສ້ໍາຄນັທີ່ ສະມາຊກິສະພາ
ບໍລຫິານໄດສ້ນົທະນາກນັລວມມ:ີ ຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ
ການຂໍໃບອະນຼຸ ຍາດຖາວອນ ຂອງ ສມກຈ, ງບົປະມານ
ປະຈາໍປີ 2015 ແລະ ທບົທວນສະພາບການຊ່ວຍເຫ  ອ
ຂອງບນັດາຜ ໃ້ຫທ້ນຶຕ່າງໆ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ບນັຫາ
ສິ່ ງທາ້ທາຍອ ່ ນໆພາຍໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ. 

 

ຂໍຕ້ກົລງົກ່ຽວກບັ ການສະໜບັສະໜ ນທນຶຈາກ ADA 
ແລະ GIZ ໄດຖ້ ກລງົນາມ  
ຕົນ້ປີ 2015, ສມກຈ ສາມາດລງົນາມ ໃນສນັຍາຮ່ວມສະ
ໜບັສະໜ ນທນຶສະບບັໃໝ່ກບັ ອງົການ ADA ປະເທດ
ລຼຸກຊໍາບວກ. ໃນຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ໄີລຍະເວລາ 12 
ເດ ອນ, ຈນົເຖງິ ສິນ້ສຼຸດເດ ອນທນັວາ 2015. ນອກຈາກ
ນີ,້ ໃນເດ ອນມຖິຼຸນາ, ສມກຈ ໄດລ້ງົນາມໃນຂໍຕ້ກົລງົ
ການຈດັຫາເງນິທນຶກບັອງົການ GIZ, ຄວາມຮ່ວມມ ທາງ
ດາ້ນວຊິາການແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມນັ, ຊຶ່ ງໄດມ້ໄີລຍະ
ເວລາຂອງສນັຍາ 1 ປີເຊັ່ ນກນັ. 

 
ການກວດສອບພາຍນອກກ່ຽວກບັບດົລາຍງານ ດາ້ນການ
ເງນິຂອງ ສມກຈ ປະຈາໍປ ີ2014 
ຄ ກນັກບັຫ າຍໆປທີີ່ ຜ່ານມາ, ສມກຈ ໄດທ້ໍາການກວດ
ສອບບນັຊຂີອງຕນົທີ່ ປະຕບິດັໂດຍ ບໍລສິດັກວດສອບ
ການບນັຊເີອກະລາດ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງໂດຍ ທຫລ. ນບັວ່າ 3 
ຄັງ້ຕດິຕໍ່ ກນັແລວ້, ທີ່ ການກວດສອບບນັຊຈີາກພາຍນອກ

ໄດຖ້ ກປະຕບິດັໂດຍ ບໍລສິດັ ບລໍກິານກວດສອບ ແລະ 
ການບນັຊ ີ ອາຊປີາຊຟີກິ ຈາໍກດັ (APAS). ບດົລາຍງານ
ການກວດສອບ ແມ່ນໄດຖ້ ກແຈກຢາຍໃຫຄ້ ່ ຮ່ວມງານ
ຕ່າງໆ ທງັໝດົ ທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກ່ ສມກຈ. 
 

ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຕວົ  
ໃນປີ 2015 ສມກຈ ກສໍາມາດເສມີສາ້ງຊບັພະຍາກອນ
ມະນຼຸດຂອງຕນົ. ໂດຍໃນນັນ້, ໃນດາ້ນການສາ້ງຂດີ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສານງານ ໄດຮ້ບັເອາົຄ ຝກຶ
ທະນາຄານບາ້ນ 1 ຄນົ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫ  ອ 
ຊ່ຽວຊານຝກຶອບົຮມົທີ່ ມາຈາກ GIZ ຈາໍນວນ 1 ຄນົ ໃນ
ໄຕມາດສຼຸດທາ້ຍຂອງປີ. ນອກຈາກນີ,້ ໃນປັດຈຼຸບນັ ພະ 
ນກັງານທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ດາ້ນ ການພດັທະນາຄວາມຮ ,້ ບລໍ ິ
ຫານ ແລະ ບນັຊ ີ ໄດມ້ພີະນກັງານຊ່ວຍວຽກເພີ່ ມອກີ 2 
ຄນົ. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ສມກຈ ຍງັໄດຮ້ບັພະນກັງານໃໝ່
ໃນຕາໍແໜ່ງປະຊາສໍາພນັ ແລະ IT ຈາໍນວນ 1 ຄນົ. ຊຶ່ ງໄດ ້
ເຮດັໃຫຕ້ກົມາເຖງິທາ້ຍປີ 2015, ສມກຈ ມພີະນກັງານ 
ລວມທງັໝດົ 7 ຄນົ. 
 

ຄວາມຍ ນຍງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງ ສມກຈ ໄດຮ້ບັການ
ປບັປຼຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ 
ການຕດິຕາມຜນົປະຈາໍປີ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຜນຍຼຸດທະ
ສາດຂອງ ສມກຈ, ສະມາຄມົ ສາມາດປັບປຼຸງຄວາມໝັນ້
ຄງົທາງດາ້ນການເງນິຂອງຕນົໃນປີ 2015. ໃນນັນ້, ອດັຕາ
ສ່ວນຄ່າໃຊຈ່້າຍຫ ກັ  (ລາຍຮບັ / ຄ່າໃຊຈ່້າຍຫ ກັ) ເພີ່ ມ
ຂຶນ້ເປນັ 78% ໃນປີ 2015 ເມ ່ ອປຽບທຽບກບັ ປ ີ
2012/2013 ທີ່ ມພີຽງ 17%. ສໍາລບັ ອດັຕາການກຼຸມ້ຕນົ
ເອງດາ້ນການເງນິ (ລາຍຮບັທີ່ ໄດ ້ / ລາຍຮບັລວມ), 
ສມກຈ ສາມາດບນັລຼຸໄດເ້ພີ່ ມເປັນສອງເທົ່ າຕວົ ຈາກຕໍ່ າ
ສຼຸດ 7% ໃນປີ 2012/2013 ມາເປັນ 16% ໃນປີ 2015. 
 
ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ມເີຖງິ 66 ສະມາຊກິ 
ມຈີາໍນວນ 10 ສະມາຊກິໃໝ່ ທີ່  ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເປນັສະ 
ມາຊກິຂອງ ສມກຈ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ສກຈບ 
ທະວໂີຊກ, ສກຈບ ສະເຫ ມິສຼຸກ, ສກຈບ ໄຊອຼຸດມົ, 
ສກຈບ ໂຊກຄ ນຊບັ, ສກຈບ ວລີະບ ລແີດນຄໍາ, ສກຈບ 
ຈນັຈະເລນີ, ສກຈບ ວນັດາລາ, ສກຈບ ເພ ່ ອການສົ່ ງ 
ເສມີທຼຸລະກດິ  ແລະ ການພດັທະນາ, ສກຈຮ ບໍ່ ຄໍາຈະ 
ເລນີຊບັ ແລະ ສກຈຮ ຈາໍປາສກັ ຈາໍກດັ. ສະນັນ້ ຈາໍ
ນວນສະມາຊກິທງັໝດົຂອງ ສມກຈ ມາຮອດຕອນທາ້ຍ
ຂອງປ ີ2015 ແມ່ນມເີຖງິ 66 ສະມາຊກິ.  
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5 ບດົສະຫ ຼຸບ & ບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ 

 

ໃນປ ີ 2015 ນີ,້ ແມ່ນປີເລີ່ ມຕົນ້ການປະຕບິດັຕາມແຜນ
ຍຼຸດທະສາດຂອງ ສມກຈ ປະຈາໍປີ 2015-2016. ແຜນ
ດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດກ້າໍນດົເປົາ້ໝາຍທີ່ ທາ້ທາຍໃຫ ້ ສມກຈ ທງັ
ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຼຸນນະພາບ ໃນການສະໜອງ
ການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ ແລະ ເພ ່ ອສາ້ງໃຫ ້
ສມກຈມຄີວາມຍ ນຍງົທງັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຂອງ
ອງົກອນ ສມກຈເອງ. 
 
ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂງົເຂດຫ ກັຂອງແຜນງານພາຍໃຕແ້ຜນ
ຍຼຸດທະສາດໃໝ່ນີ,້ ໃນພາກການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາ 
ມາດໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕັງ້ຂອງບນັດາສະມາຊກິ, ສມກຈ 
ໄດເ້ນັນ້ໜກັໃນວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນໄລຍະປທີີ່ ຜ່ານມາ 
ດັ່ ງນີ:້ ສໍາເລດັການກະກຽມ ແລະ ເປີດຊຼຸດຝກຶອບົຮມົ 
ຫ ກັສ ດບລໍຫິານການເງນິຈຼຸລະພາກ ທີ່ ໄດລ້ໍຄອຍມາເປນັ
ເວລາດນົນານ. ຫ ກັສ ດທີ່ ເປນັເອກະລກັນີ ້ ແມ່ນຈະເຮດັ
ໃຫຄ້ວາມສາມາດຂອງ ບນັດາຜ ຈ້ດັການຂອງສະຖາບນັ
ການເງນິຈຼຸລະພາກ (ສກຈ) ແລະ ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ 
ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ (ສສງ) ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຼຸຍາດແລວ້ 
ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້, ພອ້ມທງັຈະສະໜບັສະໜ ນໃຫກ້ານ
ດໍາເນນີງານໃນຂະແໜງການເງນິຈຼຸລະພາກ ມປີະສດິທ ິ
ພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂຶນ້. ປີ 2015 ນີ,້ ໄດຈ້ດັຝກຶ
ອບົຮມົຄ ຝກຶ 2 ຄັງ້ ເພ ່ ອຮບັໃຊໃ້ນຊຼຸດຝກຶອບົຮມົຄັງ້ທາໍ
ອດິທີ່ ສໍາຄນັນີ.້ 
 
ຫວົຂໍທ້ີ່ ສໍາຄນັອ ່ ນໆ ທີ່ ເນັນ້ໜກັ ໃນປີທີ່ ຜ່ານມາ, ແມ່ນ
ການເຊນັສນັຍາລະຫວ່າງ ສມກຈ ກບັຜ ໃ້ຫທ້ນຶເພ ່ ອເລີ່ ມ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ປະຊາສກຶສາທາງດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ການຝກຶອບົຮມົ ດາ້ນການວາງແຜນທຼຸລະກດິຂະ  
ຂະໜາດນອ້ຍ-ໜາດກາງ (SME) ໃຫແ້ກ່ລ ກຄາ້ຂອງບນັ 
ດາ ສກຈ ສະມາຊກິ ຂອງສະມາຄມົ. 
 

ຜນົສໍາເລດັດາ້ນອ ່ ນໆທີ່ ສໍາຄນັຂອງປີ 2015 ແມ່ນການລງົ
ນາມຮບັຮອງເອາົກດົຈນັຍາບນັຂອງ ສມກຈ ໂດຍບນັດາ
ສະມາຊກິ ທງັໝດົ 48 ສກຈ. ກດົລະບຽບດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ
ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ຈະຊ່ວຍປບັປຼຸງການປະຕບິດັງານທາງ
ດາ້ນສງັຄມົຂອງ ສກຈ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວ່າ ພວກເຂາົຈະ
ຄໍານງຶເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງລ ກຄາ້ເປນັຫ ກັ. 
 

ຕໍ່ ເງ  ່ອນໄຂການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເພີ່ ມຂດີຄວາມ
ສາມາດ ໃຫກ້ບັອງົກອນ, ສມກຈ ສາມາດເພີ່ ມ

ຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດໃນອງົກອນຂອງຕນົຂຶນ້ ໂດຍການ 
ຮບັສະໝກັຄ ຝກຶການເງນິຈຼຸລະພາກ ແລະ ພະນກັງານ
ຮບັຜດິຊອບດາ້ນການສ ່ ສານ, ພອ້ມກບັການໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜ ນດາ້ນຊ່ຽວຊານການຝກຶອບົຮມົ ສນັຊາດ
ເຢຍລະມນັ ຈາກອງົການ GIZ. ຊຶ່ ງທງັໝດົນີ ້ ຈະຊ່ວຍ
ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັອງົກອນ ແລະ ຍງັເປນັ
ການເພີ່ ມສກັກາຍະພາບການປະຕບິດັງານຂອງ ສມກຈ 
ເພ ່ ອການສະໜອງການບໍລກິານທີ່ ມຄີຼຸນນະພາບໃຫແ້ກ່
ສະມາຊກິອກີດວ້ຍ. 
 
ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສມກຈ ສາມາດ
ປະຕບິດັໄດສ້ໍາເລດັຫ າຍຢ່າງທີ່ ສໍາຄນັ ຄ ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາ
ໃນຂາ້ງເທງີນັນ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ ຍງັມສີີ່ ງທາ້ທາຍຫ າຍຢ່າງ ທີ່
ສາມາດມອງເຫນັໄດໃ້ນອະນາຄດົຂາ້ງໜາ້. 
 
ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດພດັທະນາການບໍລກິານຂອງຕນົໃຫແ້ກ່
ສະມາຊກິ ແລະ ເພ ່ ອທີ່ ຈະສາມາດກຼຸມ້ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການ
ປະຕບິດັງານຂອງຕນົ, ສມກຈ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່
ຈະຕອ້ງໄດຂ້ະຫຍາຍແຫ ່ ງທນຶ ຫ   ແຫ ່ ງລາຍຮບັຂອງຕນົ 
ລວມທງັການສະໜບັສະໜ ນຈາກຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ລາຍ
ຮບັຈາກຄ່າທໍານຽມສະມາຊກິ / ລາຍຮບັທີ່ ສາ້ງຂ ນ້ມາ
ດວ້ຍຕນົເອງ. ກ່ຽວກບັຈຼຸດທີ່ ໄດກ່້າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, 
ສມກຈ ຈະຕອ້ງຕດັສນິໃຈຢ່າງຮບີດ່ວນ ເພ ່ ອສົ່ ງເສມີ
ການສາ້ງລາຍຮບັຂອງຕນົ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ້ສມກຈ ມຄີວາມ
ຍ ນຍງົດາ້ນການເງນິ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການຂ ນ້ກບັແຫ ່ ງທນຶ
ສະໜບັສະໜ ນຈາກຕ່າງປະເທດພາຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ
ອນັໄກ ້ໆ ນີ.້ ເພ ່ ອທີ່ ຈະເຮດັໄດຄ້ ແນວນັນ້, ສມກຈ ແມ່ນ
ຈະຕອ້ງໄດທ້ບົທວນຄ ນໂຄງສາ້ງການເສຍຄ່າທໍານຽມ
ຂອງສະມາຊກິ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍ
ກດິຈະກາໍທີ່ ສາ້ງລາຍຮບັຂອງຕນົ. ນີກ້ໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ສະມຊກິຈະຕອ້ງໄດກ້ະກຽມຕນົເອງໃນການຈ່າຍຄ່າ
ບໍລກິານຕາມອດັຕາລາຄາຕະລາດ.  
 
ສຼຸດທາ້ຍນີ,້ ສມກຈ ຕອ້ງໄດສ້ ບຕໍ່ ສາ້ງທມີງານວຊິາການ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃຫພ້ວກເຂາົເຈົາ້ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນຍຼຸດທະສາດໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັ, ພອ້ມ
ທງັຕອ້ງສະໜອງການບລໍກິານທີ່ ມຄີຼຸນນະພາບທີ່ ດ ີ ແລະ 
ກວາ້ງຂວາງ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິຂອງຕນົ ໃນຊຼຸມປີຕໍ່ ໆໄປ.  

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ  
 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບດົລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດ ້
ຖ ກກວດສອບ ໃນປ ີ2015  ຂອງ ສມກຈ 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍຊ ່ ສະມາຊກິ ມາ
ຮອດວນັທ ີ31/12/2015 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ບດົລາຍງານການເງນິ ທີ່ ໄດຖ້ ກກວດສອບ ໃນປ ີ2015 ຂອງ ສມກຈ 

 

ບດົລາຍງານການກວດສອບ 

 

ຮຽນ:  ທາ່ນ ຜ ູ້ອ  ານວຍການ 

ສະມາຄມົການເງນິ ຈລຸະພາກ       

 

ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າໄດູ້ທ  າການກວດສອບບນັຊີຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ສະໜບັສະໜ ນໂດຍ 

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammmenarbeit GmbH ("GIZ"), Savings Bank 
Foundation for International Cooperation ("SBFIC"), United Nations Development Program/United 
Nations Capital Development Fund ("UNDP/UNCDF"), Appui au Developement Autonome, 
Luxembourg ("ADA Luxembourg"), Swiss Agency for Development and Cooperation and other 

donors ("ຜ ູ້ໃຫູ້ທຶນ") ທງັບນັຊຜີນົໄດູ້ຮບັ, ໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ ແລະ ນບັທງັບນັຊີລາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍຈາ່ຍ 

ແລະ ຖານະການເງນິເບ ູ້ອງຮບັ ແລະ ເບ ູ້ອງຈາ່ຍ ສ  າລບັຊວ່ງເວລາເລີູ້ມແຕວ່ນັທີ 01 ມງັກອນ ປີ 2015 ຫາ 

ວນັທີ 31 ເດ ອນ ທນັວາ ປີ 2015, ການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງນີຂອງພວກ ຂູ້າພະເຈົູ້າ ສ  າລບັ 

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ຊ ່ ງໄດູ້ກະກຽມເຮັດວຽກງານການບນັຊຖີ ກຕູ້ອງກບັລະບຽບ, ຫລກັການບນັຊ ີ ທກຸ

ປະການ ນບັແຕ ່ໜູ້າ 03  ເຖງິ ໜູ້າ 17. 

ການກະກຽມເຮັດວຽກງານບນັຊໂີຄງການ ເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄະນະສະມາຄມົການເງນິຈລຸະ

ພາກ. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພວກຂູ້າພະເຈົູ້າແມນ່ ສະແດງຄ  າເຫັນກຽ່ວກບັບນັຊໂີຄງການບນົພ ູ້ນຖານການ

ກວດສອບຂອງພວກຂູ້າພະເຈົູ້າ. 

ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າໄດູ້ດ  າເນນີການກວດສອບສອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານການກວດ

ສອບ. ການກວດສອບນີູ້ ລວມທງັການກວດກາ, ພ ູ້ນຖານການທດົສອບ, ຫລກັຖານທ່ີກຽ່ວຂູ້ອງກບັຈ  ານວນເງນີ 

ແລະ ການເປີດເຜີຍຕາ່ງໆ ໃນບນັຊກີານເງນີ ແລະ ລວມທງັການປະເມນີຜນົທ່ີສ  າຄນັ ແລະ ການຕດັສນິຂອງ 

ບນັດາເຈົູ້າໜູ້າທ່ີໃນການກະກຽມເຮັດບນັຊ ີລາຍງານຖານະການເງນິ. 

ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າ ໄດູ້ວາງແຜນການ ແລະ ໄດູ້ປະຕບິດັການກວດສອບບນັຊເີພ ່ ອໃຫູ້ໄດູ້ຂ ູ້ມ  ນ ແລະ ຄ  າ

ອະ ທິບາຍຕາ່ງໆ ເຊີ່ ງພວກຂູ້າພະເຈົູ້າເຫັນວາ່ມຄີວາມຈ  າເປັນເພ ່ ອໃຫູ້ມຫີລກັຖານຢັູ້ງຢ ນຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົວາ່

ບນັຊຜີນົໄດູ້ຮບັ, ໃບສະຫລບຸຊບັ ສມົບດັ, ບນັຊີຮບັ, ບນັຊຈີາ່ຍຂອງ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ບ ່ ມສີິ່ ງ

ຜິດພາດ, ທກຸຢາ່ງລູ້ວນແຕເ່ປັນຈງິ. ໃນການສູ້າງບດົ ລາຍງານຄວາມຄດິເຫັນ, ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າຍງັໄດູ້ປະເມນີ

ເຖງິການໃຫູ້ຂ ູ້ ມ ນຂາ່ວສານຢາ່ງພຽງພ ຕາມຄ  າອະທິບາຍ. ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າເຊ ່ ອວາ່ການບ ລກິານການກວດສອບ

ຂອງພວກຂູ້າ ພະເຈົູ້າເປັນເຫດຜນົພ ູ້ນຖານ ເພ ່ ອສະແດງຄ  າເຫັນຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົຂອງພວກຂູ້າພະເຈົູ້າ. 

ຄ  າເຫັນ 

(ກ) ພວກຂູ້າພະເຈົູ້າມຄີ  າເຫັນວາ່ ເອກະສານລາຍງານການເງນີໄດູ້ຖ ກກະກຽມ ແລະ ສູ້າງຂຶູ້ນບນົພ ູ້ນຖານລາຍ 

ຈາ່ຍທ່ີມຈີງິ ຊ ່ ງປະຕບິດັຕາມລະບຽບ, ຫລກັການຂອງສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກທກຸປະການ ແລະ ຍງັປະ 

ຕບິດັຕາມລະບຽບ, ຫລກັການ ດູ້ານການບນັຊທ່ີີປະກາດໃຊູ້. ນອກນີູ້, ມນັຍງັສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄວາມມຈີງິ ແລະ 

ສມົເຫດສມົຜນົຕາມການລາຍງານບນັຊ ີທູ້າຍວນັທີ 31 ເດ ອນ ທນັວາ ປີ 2015 ກຽ່ວກບັການເຄ ່ ອນໃຫວຕາ່ງໆ 
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ເຊ່ັນ ບນັຊີຜນົໄດູ້ຮບັ, ໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ, ບນັຊລີາຍຮບັ, ບນັຊລີາຍຈາ່ຍ, ສະພາບຄອ່ງເງນີສດົຂອງສະມາ 

ຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ທູ້າຍວນັທີ 31 ເດ ອນ ທນັວາ ປີ 2015. 

(ຂ) ການດ  າເນນີການດູ້ານວຽກງານບນັຊ ີ ແລະ ການບນັທຶກໄດູ້ຖ ກປະຕບິດັຕາມລະບຽບ, ຫລກັການຂອງ 

ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ ທກຸປະການ. 

 

°øÉº¿¸¨¡¾ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຜ ອ້ໍານວຍການ 
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ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະພາກ 
Appui au Dévelopement Autonome, Luxembourg,  Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammmenarbeit GmbH, Australian Government/Department of Foreign Affairs and Trade, United Nations 
Development Program/United Nations Capital Development Fund,  Savings Bank Foundation for 
International Cooperation,  Swiss Agency for Development and Cooperation, and other donors 

ບດົລາຍງານໂດຍຄະນະບລໍຫິານສະມາຄມົ ກ່ຽວກບັ ແຫລ່ງທນຶ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ນຶ 
ສໍາລບັຊ່ວງໄລຍະເລີມ້ຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ01 ເດ ອນ ມງັກອນ ປ ີ2015 ຫາ ວນັທ ີ31 ເດ ອນ ທນັວາ ປ ີ2015 
 

                ADA       UNCDF           GIZ         SBFIC        MFA TOTAL 

                 ໝາຍເຫດ    US$            US$                US$        US$           US$   US$ 

ແຫລ່ງທນຶ 
ເປນັເງນິສດົ: 
ADA               107,802.27               107,802.26 

UNCDF               60,000.00         60,000.00 
GIZ              50,851.27       50,851.27 

SBFIC                   -          

ຄ່າທໍານຽມຝ ກອບົຮມົ/ສະມາຊກິ               38,249.56    38,249.56 

ອ ່ ນ ໆ                       2,702.70       2,702.70 

                        ___________ 

ລວມທງັໝດົກ່ອນປບັປຼຸງອດັຕາແລກປ່ຽນ          259,605.80 

                                ========== 

ຂາດທນຶອດັຕາແລກປ່ຽນ                            (31.81)        (31.81) 

           __________       _________         _________      _______       _________     __________         

            107,802.27         60,000.00           50,851.27            -              40,920.45        259,573.99 

          ==========      =======          =========   =======     ========      ========= 
ແຫລ່ງທນຶ 
ເປນັວດັຖຼຸ:          ADA    GIZ        AUSAID-DFAT    ເງນິປະກອບສ່ວນຈາກສະມາຊກິ   TOTAL      

Note          US$          US$         US$                 US$                             US$  
ADA        48,294.96               48,294.96      

GIZ      8,615.95                                      8,615.95   

AUSAID-DFAT-MNEP            29,512.00                                 29,512.00 

ເງນິປະກອບສ່ວນຈາກສະມາຊກິ1        1,450.31        1,450.31 

             _________         ________       __________               _________   _________ 

ລວມ      48,294.96            8,615.95        29,512.00                     1,450.31                 87,873.22 

                 =========      =======      =========           ========                           ======== 

   
========= 

ການນາໍໃຊທ້ນຶ 
ເປນັວດັຖຼຸ:   ADA             GIZ          AUSAID-DFAT    ປະກອບສ່ວນຈາກສະມາຊກິ     TOTAL      

Note     US$              US$           US$                          US$                         US$  
ADA     (48,294.96)              (48,294.96)      

GIZ               (8,615.95)                                                           (8,615.95)  

AUSAID-DFAT-MNEP          (29,512.00)                                         (29,512.00) 

ເງນິປະກອບສ່ວນຈາກສະມາຊກິ       (1,450.31)        (1,450.31) 

                 _________       ________       __________                  _________  __________ 

ລວມ    (48,294.96)      (8,615.95)       (29,512.00)                   (1,450.31)                           (87,873.22) 

                =========      =======       =========           ========                          ======== 

                         
1 ສກຈບ ສະເຫ ມີສຼຸກ = 878.24   USD 

  ສກຈຮ ປະຕ ຄໍາ   =  510.58   USD 

  ສກຈຮ ມະນ ີ  =    61.49   USD 

               ລວມ          =  1,450.31 USD 
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ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະພາກ 
 

Appui au Dévelopement Autonome, Luxembourg,  Deutsche Gesellschaft fuer Internationale 
Zusammmenarbeit GmbH, Australian Government/Department of Foreign Affairs and Trade, 
United Nations Development Program/United Nations Capital Development Fund,  Savings Bank 
Foundation for International Cooperation,  Swiss Agency for Development and Cooperation, and 
other donors 
 

ບດົລາຍງານໂດຍຄະນະບລໍຫິານສະມາຄມົ ກ່ຽວກບັ ແຫລ່ງທນຶ ແລະ ການນໍາໃຊທ້ນຶ 
ສໍາລບັຊ່ວງໄລຍະເລີມ້ຕົນ້ແຕ່ວນັທ ີ01 ເດ ອນ ມງັກອນ ປີ 2015 ຫາ ວນັທ ີ31 ເດ ອນ ທນັວາ ປີ 2015 
 

ການນາໍໃຊທ້ນຶ 
ເປນັເງນິສດົ 

ADA       UNCDF           GIZ           SBFIC        MFA   TOTAL 

            Note     US$            US$                US$         US$           US$     US$ 

 

ຝ ກອບົຮມົ/ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ       78,249.17        35,862.23      28,675.57      -         5,581.34  148,368.31 

 

ການພດັທະນາຄວາມຮ  ້           11,625.67         -                    1,151.54             -         3,840.31   16,617.52 

 

ການເປນັຕວົແທນສາ້ງສະ 
ພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອ ອ້ອໍານວຍ                4,539.90                  -                   8,022.80              -               4,693.51        17,256.21 

 

ການພດັທະນາອງົກອນ2                  13,838.47        33,538.73      11,449.76       8,028.60       20,311.38         87,166.59 

                                                       ________       _________    __________   _________    __________     __________ 

   

                           108,252.86       69,400.96       49,299.67       8,028.60      34,426.54        269,408.63 

            =========      ========    =========     =======    ========      ========== 

 

ຍອດຍກົມາຈາກສະໃໝກອ່ນ:     

               

ເງນິສດົໃນກ  າມ   / ທະນາຄານ            450.59            (3,536.59)             -                  8,028.60      29,279.36           34,221.96 

      

ປິດບນັຊທີູ້າຍວນັທີ 31/12/2015:           -                  (12,937.55)           1,551.60             -            35,773.27           24,387.32                                         

 

ຍອດຍງັເຫລ ອທູ້າຍສະໄໝລາຍງານ:    

 

ເງນິສດົໃນກ  າມ   ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານ            24,385.32 

ເງນິຕູ້ອງທວງນ  າຜ ູ້ໄດູ້ຮບັທຶນສກຶສາຈາກ ເອເຊັຽ-ແປຊຟິີກ                                                                                                    2.00 

     

 

                         
2 ລວມເງນິ ADA ສ  າລບັລາຍຈາ່ຍບ ລິຫານ, ຈ  ານວນເງນິ 13,838.47 US$ 

ທ່ານ ນາງ ວນັສ ີຈນິດາວງົ 

ປະທານ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 

ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພັດທານ ີ

ຜ ູ້ອ  ານວຍການ ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 

ທ່ານ ນາງ ໄພວນັ ສະເຫ ີມສກຸ 

ພະນກັງານການເງນິ ແລະ ຮບັຜິດຊອບ

ທາງດູ້ານການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ 
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23 ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ທີ່ ບໍ່ ຮບັເງນິຝາກ 
ສກຈບ ພດັທະນາ ອຼຸດມົໄຊ

 

ເຮ ອນເລກທ ີ307, ໜ່ວຍ,21,ບາ້ນ ນາເລົ່ າ, ເມ ອງ ໄຊ,ຕ ໄ້ປສະນ ີ072,ແຂວງ ອຼຸດມົໄຊ, ສປປ ລາວ 
Tel: 081-211025 Fax: 081 312368, E-mail: microfinance_odx@yahoo.com 

ສກຈບ ໄຊນຍິມົ 

 

ບາ້ນ ໜອງເມ ອງດາ, ເມ ອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຼຸດມົໄຊ, ສປປ ລາວ 

Tel/Fax:081 211853  Mob: 020 55682999,  E-mail: khan_xmi@yahoo.com 

ສກຈບ ໂຮມຊບັພດັທະນາ

 

ບາ້ນໄຊສມົບ ນ, ເມ ອງ ຫ ວງນໍາ້ທາ, ແຂວງ ຫ ວງນໍາ້ທາ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 086 212184/856, 212164  Mob: 020 54344331, 28818008, 

 E-mail: soulamek@gmail.com 

ສກຈບ ຫງົສາ - ເງນິ 

 

ບາ້ນ ໂພນໄຊ, ເມ ອງ ຫງົສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີ
Tel/Fax: 074 860002  Mob: 020 55577662, 56447234,  E-mail: chaykham.ccsa@gmail.com 

ສກຈບ ຄອບຊຽງຮ່ອນ

 

ບາ້ນ ຜາບງົ, ເມ ອງ ຄອບ, ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີ
Tel/Fax:074 710056 Mob:020 55161721,  E-mail: thanousone.soukhounthong@giz.de 

ສກຈບ ທະວຊີບັ 

 

ບາ້ນ ໄຊສະອາດ, ເມ ອງ ສາມກັຄໄີຊມ ແຂວງ ອດັຕະປ  
Tel: 036 210099, 020 99788646 

ສກຈບ ເມ ອງຮົ່ ມ 

 

ບາ້ນ ຄອນວດັ, ເມ ອງ ຮົ່ ມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ຕ ໄ້ປສະນ ີ713 
Tel/Fax: 023 281020 Mob: 020 55410405,  E-mail: khamkai2013@hotmail.com 

cdtclaos@yahoo.com 

ສກຈບ ວນັດາລາ 
ບາ້ນສວີໄິລ, ເມ ອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

Mob: 020 55623548, 55017822, 55524664  E-mail:  paovandala@gmail.com ,  
khantheokeodala@hotmail.com 

ສກຈບ ທະວໂີຊກ 

 

ບາ້ນ ຫ ກັ 52, ເມ ອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Mob: 020 28581111  E-mail:  thavisokinthavong@hotmail.com 

ສກຈບ ໂຊກຄ ນຊບັ 

 

ບາ້ນ ຫວ້ຍອເີລດີ, ເມ ອງຫນີເຫບີ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Mob:  020 97043801, 030 5933582 Email: xokkounsab@gmail.com 

ສກຈບ ສະເຫ ມີສຼຸກ  
ບາ້ນຮ່ອງໄກ່ແກວ້, ເມ ອງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

Mobile:  020 22218091 ,  E-mail:  saleum@saleumsouk.com 
ສກຈບ ໄຊອຼຸດມົ 

 

ບາ້ນ ທາດຫ ວງໃຕ,້ ເມ ອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Mobile:  020 99998729 ,  E-mail:  saleum707@hotmail.com 

ສກຈບ ອຼຸດມົເອກ 

 

ບາ້ນ ໜອງດວ້ງ, ເມ ອງ ສໂີຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
Tel:   021 256171 Mobile: 22003839,  E-mail: somsack.oudomek@gmail.com 

ສກຈບ ບດີພີ ີ

 

ໜ່ວຍ 1, ບາ້ນດອນປ່າໃໝ່, ເມ ອງສສີດັຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel:   021 316505 Fax: 021 316506,  E-mail: chansada.kyophilavong@gmail.com 

ສກຈບ ສະສມົຊບັ

 

ບາ້ນ ນາຄວາຍ, ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 030 9812050  Mob: 020 56010506, 020 55555639  chanpheng.lilavong@gmail.com 

ສກຈບ ຄວາມຫວງັໃໝ່

 

ບາ້ນ ບ່ໍນາງວົ, ເມ ອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 540145  Info.kvmmfi@gmail.com 

ສກຈບ ອາລຼຸນໃໝ່ 

 

ບາ້ນ ຫວົຂວົ, ເມ ອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 265660  alunmai_mf@hotmail.com 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ບນັຊລີາຍຊ ່ ສະມາຊກິ (ຮອດເດ ອນທນັວາ ປ ີ2015) 
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ສກຈບ ເນກັ 

 

ບາ້ນ ໂພນເຄງັ, ເມ ອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 021 670995 Mob: 020 22217902, E-mail: nextmfi@gmail.com 

ສກຈບ ຈນັຈະເລນີ  
ບາ້ນ ນາປົ່ ງ, ເມ ອງຄງົເຊໂດນ, ແຂວງສາລະວນັ, ສປປ ລາວ 

Mob:  020 56369999 , E-mail:  toukeophet@gmail.com 
ສກຈບ ວລິະບ ລແີດນຄໍາ

 

ບາ້ນບຼຸ່ ງຄໍາ, ເມ ອງວລີະບ ລ,ີ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສປປ ລາວ 
Tel 041 660246 Fax: 660246 Email: vanthanome@giz.de 

ສກຈບ ຮຼຸ່ ງເຮ ອງຊບັ 

 

ບາ້ນຜານມົ, ເມ ອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ສປປ ລາວ 
Tel: 030 9972623 Fax: 071 213341, E-mail: phoum.lao@gmail.com 

ສກຈບ ພດັທະນາຜົງ້ສາລ ີ

 

ບາ້ນ ໂຮມສະຫວ່າງ, ຖະນນົບຼຸນເໜ ອ, ເມ ອງ ຜົງ້ສາລ,ີ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ,ີ ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 088 210234  Mob:020 55537055, E-mail: khamkai2013@hotmail.com, 

ifdpmfi@yahoo.com 

ສກຈບ ຊ່ວຍກນັພດັທະນາ

 

ບາ້ນ ພນັໄຊ, ຖະໜນົຟາ້ທ,ີ ເມ ອງ ຊໍາເໜ ອ, ແຂວງ ຫວົພນັ, ສປປ ລາວ 

Tel/Fax: 030 5160 961, 064 312060  soukvilay1@hotmail.com 

 
12 ສະຖາບນັການເງນິຈຼຸລະພາກ ທີ່ ຮບັເງນິຝາກ 

ສກຈຮ ກອງທນຶພດັທະນາ
ແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ

 

ບາ້ນ ໂພນທນັເໜ ອ, ໄຊເມ ອງເຊດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 454 553  pick_s178@yahoo.com 

ສກຈຮ ບ່ໍຄໍາຈະເລນີຊບັ

 

ບາ້ນອຼຸບໂມງ, ເມ ອງສໂີຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 021 213984 Fax: 021 242675 Email: Microfinancesnp@gmail.com 

ສກຈຮ ເອກພດັທະນາ

 

ບາ້ນ ຫາຍໂສກ, ເມ ອງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 244428; 021 244395, E-mail: somphone.s@mfclao.com ; 

chantha.bp@mfclao.com 

ສກຈຮ ພອນວາລີ  
ບາ້ນຫດັສະດ,ີ ເມ ອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 

Tel: 021 222676 Mob: 020 55693078, E-mail: info@pvlmfi.com 

ສກຈຮ ປະຕ ຄໍາ 

 

ບາ້ນ ວດັຈນັທ່າ, ເມ ອງ ຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 254100  khanmany@gmail.com 

ສກຈຮ ໂຊກໄຊ 

 

ບາ້ນສສີະຫວາດ, ເມ ອງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel 020 96916195 , E-mail:  anousack2015@gmail.com 

ສກຈຮ ນວິຕັນ້ 

 

ບາ້ນ ວດັໄຕນອ້ຍ ທ່າ, ຖະໜນົຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 021 223447 Fax: 021 217771, 020 54543839, E-mail: info-newton@excite.com  

ສກຈຮ ເພ ່ ອການພດັທະນາ

 

ບາ້ນ ສງົເປ ອຍ, ຖະໜນົ 13 ເໜ ອ, ເມ ອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 650087 Mob: 020 55513278, E-mail: somchit_rdc@hotmail.com 

ສກຈຮ ມະນ ີ

 

ບາ້ນຫດັສະດ,ີ ເມ ອງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel:  021 214472  /Fax:  021 261774 E-mail: szsinyar15@gmail.com 

ສກຈຮ ຈາໍປາລາວ 

 

ໜ່ວຍ 01, ເຮ ອນເລກທ ີ02; ຖະໜນົເພດັສະລາດ, ບາ້ນ ຄອຍ, ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 071 260 550; 071 260 660; 020 58182100, E-mail: souphontouy@yahoo.com 



 

 

                ບດົລາຍງານປະຈໍາປ ີ2015 ໜາ້  19 

 

  

 

 

  

ສກຈຮ ສາຍໃຍສໍາພນັ 

 

ເຮ ອນ ເລກທ ີ183, ບາ້ນ ລດັຕະນະລງັສ ີໃຕ,້ ຖະໜນົໄຊສະຫວ່າງວງົ, ເມ ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ,  
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ສປປ ລາວ 

Tel/Fax: 041 214596 Mob: 0205541171, E-mail: saysamone_ssdtmfi@yahoo.com 

ສກຈຮ ຈາໍປາສກັ ຈໍາກດັ

 

ບາ້ນແກວ້ສໍາພນັ, ເມ ອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສກັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: Mob: +856 20 7744 3366, E-mail: asoulimeuangchan@gmail.com 

13 ສະຫະກອນສນິເຊ ່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 

ສສງ ວຽງຈນັ 

 

ບາ້ນນໍາ້ລນິ, ເມ ອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 023 212073, 020 56524073, E-mail: scuvte@gmail.com 

ສສງ ມດິຕະພາບ 

 

ບາ້ນ ນາທົ່ ມ, ເຮ ອນເລກທ ີ353, ໜ່ວຍ 5,ເມ ອງ ໄຊທານ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 021 771497 Mob: 020 22229845, 020 55560419, E-mail: scumittaphab@gmail.com 

ສສງ ຫວົແຊຈະເລນີ 

 

ເລກທ ີ129, ຖະໜນົ 13ໃຕ,້ ບາ້ນຫວົແສ,້ ເມ ອງບາຈຽງ. ແຂວງຈໍາປາສກັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 031 900 173  Mob:020 5575 8279, E-mail: saiyakai@hotmail.com 

ສສງ ພດັທະນາແກວ້ສໍາພນັ

 

ບາ້ນ ພດັທະນາແກວ້ສໍາພນັ, ເມ ອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສກັ 
Tel: 031 213687, Fax: 031 213 687, Mob: 020 55133999, E-mail: kham@laotel.com 

ສສງ ຫວ້ຍຍາງຄໍາ 

 

ບາ້ນຫວ້ຍຍາງຄໍາ, ເມ ອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສກັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 020 22 202 207 / 020 55 944 273 / 031 212 962 

ສສງ ໜອງໄຮໂຄກ 

 

ບາ້ນ ພດັທະນາໜອງໄຮໂຄກ, ເມ ອງໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສກັ, ສປປ ລາວ 
Tel: 030 955 9866, E-mail: sackeayph@gmail.com 

ສສງ ວນັໃໝ່ 

 

ບາ້ນເລົ່ າງາມ, ເມ ອງເລົ່ າງາມ, ແຂວງສາລະວນັ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 034 300 226 Mob: 020 2226 8484, E-mail: vanmaiscu@gmail.com 

ສສງ ຮ່ວມໃຈພດັທະນາ 

 

ໜ່ວຍ 5, ບາ້ນ ດງົດໍາດວນ, ເມ ອງ ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວນັະເຂດ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 041 252153    Mob: 020 22101519, E-mail: boudsady.scuhp73@gmail.com 

ສສງ ປາກຊ່ອງ 

  

ບາ້ນປາກຊ່ອງ, ເມ ອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 041 530355 Mob: 020 23602387,  

E-mail: scupaksong@hotmail.com ,vilay_vanh@hotmail.com 

ສສງ ເຊໂນ 

 

ຖະໜນົເລກ 9, ເຮ ອນ 201, ບາ້ນໄຊຍະມຼຸງຄຼຸນ, ເມ ອງອຼຸທຼຸມພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax: 041 431 430 Mob: 020 23545368/ 56826588, E-mail: scuseno@hotmail.com 

ສສງ ທ່າແຂກ 

 

ເຮ ອນເລກທ ີ094, ຖະໜນົເຈົາ້ອານຼຸ, ບາ້ນ ທ່າແຂກກາງ, ເມ ອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ 
Tel/Fax:051 251 190 Mob: 020 22248180, E-mail: scuthakhek@hotmail.com 

ສສງ ຫ ວງພຣະບາງ 

 

ບາ້ນ ວຽງແກວ້, ເມ ອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ສປປ ລາວ 
Tel: 071 260112 Fax: 071 260112, E-mail: lpscu3@yahoo.com 

ກອງທນຶສະຫະກອນ ຈໍາກດັ

 

ຕ ໄ້ປສະນ ີ7437, ຖະໜນົ ເນລະມດິ, ບາ້ນ ທົ່ ງຂນັຄໍາ ໃຕ,້ ເມ ອງຈນັທະບ ລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ,  ສປປ ລາວ 
Tel: 021 261825 Fax: 021 261825, E-mail: fcsa@etllao.com ; Phetdara.fc@gmail.com 
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ຄ ່ ຮ່ວມງານທອ້ງຖີ່ ນ, ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ຜ ຊ່້ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການຕ່າງປະເທດ 

 

ກະຊວງພາຍໃນ (Ministry of Home Affairs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັຄ ່ ຮ່ວມງານທອ້ງຖິ່ ນ, ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ຜ ຊ່້ວຍເຫ  ອດາ້ນວຊິາການ ຂອງພວກເຮາົ ທີ່

ພວກເພີ່ ນໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິແກ່ ສມກຈ ຂອງພວກເຮາົ ໃນປ ີ2015 ທີ່ ຜ່ານມາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ສະມາຄມົການເງນິຈຼຸລະພາກ  (ສມກຈ)  

ໜ່ວຍ 13, ບາ້ນສເີມ ອງ, ເມ ອງສສີດັຕະນາກ 
ຕ  ້ປ.ນ : 4030, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ.ລາວ  

ອເີມວລ:໌ mfa@laomfa.org ເວບັໄຊທ:໌ www.laomfa.org 
ໂທລະສບັ: +856 21 226018/+856 30 9481265 /ແຟກັ: +856 21 226019 

http://www.giz.de/de/startseite.html

