ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂງເຂດຊນນະບດ —
ການເຂາ
ົ້ ເຖິງແຫງື່ ທຶນຂອງຜທ
້ ກ
ຸ ຍາກ (AFP)
ສົງັ່ ເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຂັນ
ົ້ ທູ້ອງຖິນ
ຶ່ ໂດຍຜຼ່ານການເຂົາົ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານທາງດູ້ານການເງິນ
ຂອງປະຊາຊົນຢເູ່ ຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ຄວາມເປັນມາ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດູ້ລະບຸໃຫູ້ ສປປ ລາວ ເປັນໜຶຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ
ທີຶ່ດູ້ອຍພັດທະນາຂອງໂລກ.
ຫາຍກວຼ່າສອງສຼ່ວນສາມ
ຂອງຈໍານວນ
ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 7 ລູ້ານຄົນ ແມຼ່ນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດທີຶ່
ມີຂໍໍໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົົົ້າເຖິງການບໍລິການ ດູ້ານການເງິນ, ການສຶກສາ ແລະ
ການເຂົົົ້າເຖິງຕະຫາດ.
ຄຽງຄຼ່ກັບຄວາມຄືບໜູ້າ
ໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການ ດູ້ານການເງິນໃຫູ້ກັບຜູ້ທຸກຍາກ, ມີພຽງແຕຼ່ບາງທະນາຄານທຸລະກິດ
ແລະ ບາງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີຶ່ດໍາເນີນການໃຫູ້ບໍລິການຢູ່ເຂດ
ນອກຕົວເມືອງ.
ການເຂົົົ້າເຖິງການບໍລິການ ດູ້ານການເງິນແບບເປັນທາງການ ຍັງມີຄວາມຈໍາ
ກັດ ສໍາລັບປະຊາຊົນທີຶ່ທຸກຍາກ ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສິຶ່ງດັັ່ງກຼ່າວນີົ້ ຍັງ
ເປັນສິຶ່ງທີຶ່ທູ້າທາຍອັນໃຫຍຼ່ຫວງ
ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງລາວ
ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ. ໂດຍທົັ່ວໄປແລູ້ວ, ປະຊາຊົນທີຶ່ດໍາລົງຊີວິດໃນ
ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ຍັງມີແຫຼ່ງທຶນທີຶ່ຈໍາກັດ ແລະ ສຼ່ວນຫລາຍບໍໍໍໍ່ມີທຶນຮອນ
ພຽງພໍສໍາລັບການໃຊູ້ຈຼ່າຍໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ຍິຶ່ງໄປກວຼ່ານັົ້ນ,
ເຂົາເຈົົົ້າ
ແມຼ່ນບໍໍໍໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດູ້ດູ້ວຍການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ບໍໍໍໍ່ສາມາດ
ເກັບຮັກສາເງິນໄວູ້ໃນບຼ່ອນທີຶ່ປອດໄພ ຍູ້ອນວຼ່າບໍໍໍໍ່ມີທະນາຄານຢູ່ໃກູ້.
ທັງໝົດທີຶ່ກຼ່າວມານັົ້ນ, ປະຊາຊົນທີຶ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນຫາຍ
ແມຼ່ນຍັງບໍໍໍໍ່ມີປະສົບການ ແລະ ຂາດທັກສະໃນການຄຸູ້ມຄອງການເງິນຂອງເຂົາ
ເຈົົົ້າ.

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດ
ຊົນນະບົດ - ການເຂົົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜທ
ູ້ ຸກ
ຍາກ ໄລຍະທີ V (AFP V)

ໃຫ້ທຶນໂດຍ

ກະຊວງການຮຼ່ວມມືດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ
ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ
(BMZ), ໃຫູ້ທຶນຮຼ່ວມໂດຍ ກະຊວງການ
ຕຼ່າງປະເທດ ແລະ ການຄູ້າຂອງ ອົດສະຕຣາລີ
(DFAT)

ເຂດເປົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ

ແຂວງອັດຕະປື, ຈໍາປາສັກ, ຫວງນໍໍ້າທາ, ສາລະ
ວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ໄຊຍະບລີ ແລະ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ຄູ່ຮ່ວມງານ
ໂຄງການ
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ສະນັົ້ນ, ໂຄງການຈຶຶ່ງວາງເປົ້າໝາຍໃນການຍົກລະດັບການຊີົ້ນໍາໃຫູ້ແກຼ່ບັນດາ
ອົງກອນສະຫນັບສະຫນນເຄືອຂຼ່າຍ ຜຼ່ານການສູ້າງໂຄງຮຼ່າງທີຶ່ເປັນເອກະພາບ,
ການວາງນະໂຍບາຍພາຍໃນທີຶ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ການບັງຄັບໃຊູ້ລະບຽບ
ກົດໝາຍຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ທາງໂຄງການ ກໍໄດູ້ສູ້າງຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງ ໃຫູ້ກັບສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສຄກຈ) ເພືຶ່ອກູ້າວໄປສຼ່ການ
ເປັນສະຖາບັນສະໜັບສະໜນຂັົ້ນສນກາງ
ໃຫູ້ກັບອົງກອນສະໜັບສະໜນ
ເຄືອຂຼ່າຍ ແລະ ທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ເພືຶ່ອໃຫູ້ບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍ, ທາງໂຄງການແມຼ່ນໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍ ກະຊວງການ
ຕຼ່າງປະເທດ ແລະ ການຄູ້າຂອງ ອົດສະຕຣາລີ (DFAT) ແລະ ກະຊວງການ
ຮຼ່ວມມືດູ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງ ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ
(BMZ).

ຈຸດປະສງ
ປະຊາຊົນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການບໍລິການທາງດູ້ານການເງິນຫລາຍຂຶົ້ນ ໂດຍຜຼ່ານສະຖາບັນການເງິນທີຶ່ມີ
ຄວາມຫມັົ້ນຄົງ, ການໃຫູ້ຄວາມຮູ້ທາງດູ້ານການເງິນທີຶ່ດີກວຼ່າເກົັ່າ ແລະ ການ
ປັບປຸງກອບກົດໝາຍ.

ວິທີດາເນີນວຽກງານ
ທະນາຄານບູ້ານທີຶ່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກອົງກອນສະໜັບສະໜນ
ເຄືອຂຼ່າຍ ໄດູ້ຖືກກໍານົດວຼ່າເປັນຕົວແບບ ທີຶ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະຢັດຕົົ້ນ
ທຶນ ໃນການເຂົົົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະນັົ້ນ, ໂຄງການໄດູ້
ສະຫນັບສະຫນນ ໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫູ້ກັບ ບັນດາອົງ
ກອນສະຫນັບສະຫນນເຄືອຂຼ່າຍ.
ການຝຶກອົບຮົມກຼ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດູ້ານການເງິນ ແລະ ທຸລະກິດ ຢູ່ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ
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ບັນດາພະນັກງານຂອງອົງກອນສະຫນັບສະຫນນເຄືອຂຼ່າຍ ແມຼ່ນສາມາດໃຫູ້
ບໍລິການທາງດູ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການທາງດູ້ານການເງິນ ທີຶ່ມີຄຸນ
ນະພາບສງ ໃຫູ້ແກຼ່ຄະນະກໍາມະການທີຶ່ຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານບູ້ານ.
ໃນນັົ້ນ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ເຊິຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງບັນດາທະນາຄານບູ້ານ
ແມຼ່ນໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ເພືຶ່ອເພີຶ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນດູ້ານການ
ກວດກາ
ແລະ
ຄວບຄຸມການບໍລິຫານຈັດການຂອງ
ອົງກອນ
ສະຫນັບສະຫນນເຄືອຂຼ່າຍ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບເພືຶ່ອຮັບປະກັນວຼ່າ ອົງກອນ
ສະຫນັບສະໜນເຄືອຂຼ່າຍ ກໍາລັງເຮັດວຽກເພືຶ່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທະນາຄານ
ບູ້ານ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ເພືຶ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ຕົວແບບ
ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການຊີົ້ນໍາທາງດູ້ານກົດໝາຍ
ທີຶ່ສອດຄຼ່ອງກັບສະພາບແວດ
ລູ້ອມ ການດໍາເນີນງານ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີຶ່ບໍໍໍ່ສອດຄຼ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ
ຈະຕູ້ອງມີການດໍາເນີນຕາມຂໍໍໍ້ບັງຄັບໃຊູ້ຂອງກົດໝາຍຢູ່າງເຄັັ່ງຄັດ.
ການຝຶກອົບຮົມກຼ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານ ທາງດູ້ານການເງິນ ແລະ ທັກສະ
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແມຼ່ນໄດູ້ຝຶກໃຫູ້ປະຊາຊົນ ໃນກຸຼ່ມທະນາຄານບູ້ານເປົ້າ
ໝາຍຫາຍກວຼ່າ 70,000 ຄົນ ເຊິຶ່ງໃນນັົ້ນຜູ້ເຂົົ້າຮຼ່ວມສຼ່ວນໃຫຍຼ່ແມຼ່ນແມຼ່ຍິງ.

ໃນລະດັບມະຫາພາກ, ໂຄງການໄດູ້ເຮັດວຽກຮຼ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫຼ່ງ
ສປປ ລາວ (ທຫລ), ເພືຶ່ອລວມແນວທາງຂອງບັນດາທະນາຄານບູ້ານ ເຂົົ້າໃນ
ກອບກົດໝາຍຂອງລາວ.

ໃນການຮຼ່ວມມືກັບ ໂຄງການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາໃນລາວ ທີຶ່ສະໜັບສະ
ໜນໂດຍ ຈີໄອແຊັດ, ໂຄງການໄດູ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ໃຫູ້ແກຼ່ບັນດາຄ
ອາຈານທີຶ່ສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຂອງເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນ 17 ແຫຼ່ງ
ເຊິຶ່ງສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ເຫົັ່ານັົ້ນ ໄປສິດສອນແກຼ່ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົົ້າ ຕໍໍໍ່
ໄປ.

ສິື່ງທີື່ພວກເຮາບັນລຸ

ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ

ໂຄງການໄດູ້ສະໜັບສະໜນທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫູ້ການ
ຮຼ່ວມມື ແລະ ການສູ້າງຕັົ້ງດໍາລັດຂອງທຼ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວຼ່າດູ້ວຍ ສະ
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສູ້າງຄຼ່ມືແນະນໍາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ,
ດໍາລັດດັັ່ງກຼ່າວແມຼ່ນໄດູ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນນໍາໃຊູ້ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2012 ແລະ ຕໍໍໍ່ເນືຶ່ອງ
ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016.

ໂຄງການ AFP ໄດູ້ສຸມໃສຼ່ວຽກງານການເສີມສູ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ທາງດູ້ານ
ເສດຖະກິດໃຫູ້ແກຼ່ແມຼ່ຍິງເປັນພິເສດ ແລະ ລວມທັງມາດຕະການຕຼ່າງໆ ເພືຶ່ອ
ຍົກສງກາລະໂອກາດໃນການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ໃຫູ້ອໍານາດໃນການຈັດຕັົ້ງ ແລະ
ຕັດສິນໃຈ ທາງດູ້ານເສດຖະກິດ ຂອງແມຼ່ຍິງ.

ປັດຈຸບັນ, ອົງກອນສະໜັບສະໜນເຄືອຂຼ່າຍຈໍານວນ 7 ແຫຼ່ງ ໄດູ້ໃຫູ້ການ
ຊຼ່ວຍເຫືອບັນດາທະນາຄານບູ້ານໃນ 27 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ລວມທັງເມືອງສະ
ໝູ້ວຍ) ຈໍານວນຫາຍກວຼ່າ 800 ບູ້ານ. ພາຍໃນເດືອນທັນວາ 2020, ທະນາ
ຄານບູ້ານຫາຍກວຼ່າ 831 ບູ້ານ ແມຼ່ນມີສະມາຊິກຫາຍກວຼ່າ 192,000 ຄົນ.
ມນຄຼ່າເງິນຝາກສະສົມລວມທັງໝົດໃນບັນດາທະນາຄານບູ້ານແມຼ່ນມີສງເຖິງ
436 ຕືົ້ ກີບ (38.4 ລູ້ານ ຢໂຣ) ເຊິຶ່ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະ
ໜູ້າທີຶ່ຮັບຜິດຊອບ ທີຶ່ຈະຕູ້ອງເກັບຮັກສາເງິນຝາກ ຂອງບັນດາຄົວເຮືອນ
ຕຼ່າງໆ. ບັນຊີເງິນກູ້ສະສົມແມຼ່ນຫາຍກວຼ່າ 39,000 ບັນຊີ ເຊິຶ່ງມີມນຄຼ່າ
352.9 ຕືົ້ກີບ (31 ລູ້ານ ຢໂຣ). ໂຕເລກດັັ່ງກຼ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນວຼ່າຕົວແບບ
ແມຼ່ນຕອບໂຈດຄວາມຕູ້ອງການ ໃນການຝາກ ແລະ ກູ້ຢືມ ໃນຂົງເຂດ
ຊົນນະບົດ.

ໃນບັນດາທະນາຄານບູ້ານ ແມຼ່ນມີແມຼ່ຍິງເປັນຕົວແທນ ຫລາຍກວຼ່າເຄິຶ່ງໜຶຶ່ງ
ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ ແລະ ບັນຊີສຼ່ວນໃຫຍຼ່ແມຼ່ນບັນຊີທີຶ່ຜົວ ແລະ ເມຍ
ເປັນຜູ້ເປີດຮຼ່ວມກັນ, ໃນນັົ້ນແມຼ່ຍິງຖືບັນຊີສງເຖິງ 80%. ຍິຶ່ງໄປກວຼ່ານັົ້ນ,
ປະມານເຄິຶ່ງໜຶຶ່ງຂອງຈໍານວນຜູ້ເຂົົ້າຝຶກອົບຮົມ
ຄວາມຮູ້ພືົ້ນຖານດູ້ານການ
ເງິນ ແມຼ່ນແມຼ່ຍິງ.
ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງໂຄງການອີກຢູ່າງໜຶຶ່ງ ແມຼ່ນການເພີຶ່ມຂຶົ້ນຂອງຈໍານວນແມຼ່ຍິງ
ທີຶ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜຼ່ງທີຶ່ສາມາດຕັດສິນໃຈ ຢູ່ໃນບັນດາທະນາຄານບູ້ານ. ຫລາຍ
ກວຼ່າ 40% ຂອງຕໍາແໜຼ່ງການນາ ຢູ່ໃນທະນາຄານບູ້ານນັົ້ນແມຼ່ນແມຼ່ຍິງ ເຊິຶ່ງ
ເຂົາເຈົົ້າເລີຶ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກທີຶ່ດີ ທີຶ່ໄດູ້ມີສຼ່ວນຮຼ່ວມ ແລະ ມີອິດທິພົນທີຶ່ສໍາຄັນ.

ກຼ່ຽວກັບ GIZ ລາວ
GIZ ໃນນາມເປັນສຼ່ວນໜຶຶ່ງຂອງການຮຼ່ວມມື ເຢຍລະມັນ ເພືຶ່ອການ
ພັດທະນາ, ໄດູ້ເຄືຶ່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕັົ້ງແຕຼ່ປີ 1993
ແລະ ປັດຈຸບັນ ກໍາລັງສະໜັບສະໜນບັນດາໂຄງການ ໃນ 2 ຂົງເຂດບ
ລິມະສິດຄື: ກ) ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຂ) ການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນຂົງເຂດທີຶ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ພວກເຮົາ
ຍັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການກຼ່ຽວກັບການປກຄອງທີຶ່ດີ ແລະ ເຂົົ້າຮຼ່ວມ
ໃນໂຄງການລະດັບພາກພືົ້ນ ເຊັັ່ນວຼ່າ ຮຼ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມາທິການ
ແມຼ່ນໍໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ.
ກະລຸນາເຂົົ້າເບິຶ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ www.giz.de/laos (EN);
www.giz.de/laos-la (LA) ສໍາລັບຂໍໍໍ້ມນ ເພີຶ່ມເຕີມ ກຼ່ຽວກັບວຽກ
ງານຂອງ GIZ ໃນປະເທດລາວ ແລະ ທົັ່ວໂລກ.

ການຝຶກອົບຮົມກຼ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດູ້ານການເງິນ ແລະ ທຸລະກິດ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຮບໂດຍ: © GIZ/ແມັກລິ ອິນທະໄຊ
ຈັດພິມໂດຍ

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ສໍານັກງານຂຶົ້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອຈ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ການເຂົົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ໄລຍະທີ V (AFP V)
ອາຄານຕະຫາດຫັກຊັບລາວ, ຊັົ້ນ 7, ຖະໜົນກໍາແພງເມືອງ,
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ຕູ້ ປ.ນ. 563
ໂທ: +856 21 419 201
ແຟັກ: +856 21 419 203
www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LA)
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