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➢ ຜົນປະໂຫຍດທ ື່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການຮຽນຮ  ້ນໍາຊ່ຽວຊານ ຂອງອົງການ FAO ແລະ ADA  
➢ ໄດຮ້ຽນຮ ປ້ະສົບການ ຈາກ ຜ ້ເຂົົ້າຮ່ວມ 
➢ ມ ສິດສະໝັກເຂົົ້າຮຽນຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມຕະຫ ອດປ   
 

ລາຍລະອຽດ ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ 
 
ອ ງຕາມ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ ຕະຫ າດກະສກິ າຢູື່ ໃນລະດຼັບ
ໂລກ ທ ື່ ເພ ມຂ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູື່ ໃນ ບຼັນດາປະເທດທ ື່ ກ າລຼັງພຼັດ
ທະນາ. ບຼັນດາຜູ ັ້ມ ສື່ ວນຮື່ ວມ, ລວມທຼັງຄອບຄວົຢູື່ ເຂດ
ຊນົນະບດົ ແລະ ຫວົໜື່ ວຍການຜະລດິຂະໜາດຄວົເຮ ອນ, 
ແມື່ ນມ ຄວາມຕ ັ້ອງການການບ ລກິານທາງດ ັ້ານການເງນິທ ື່ ແຕກ
ຕື່ າງກຼັນໄປ ເພ ື່ ອຈະຊື່ ວຍໃຫ ັ້ພວກເຂາົໄດ ັ້ຮຼັບໂອກາດໃນການເຂົ ັ້າ
ເຖງິ ທຸລະກດິໃນຕະຫ າດເຫ ົື່ ານ ັ້. ທື່ າອື່ ຽງລວມທຼັງໝດົນ ັ້ ໄດ ັ້ເຮຼັດ
ໃຫ ັ້ ຂະແໜງກະສກິ າໄດ ັ້ຮຼັບຄວາມສນົໃຈຈາກບຼັນດາສະຖາບຼັນ
ການເງນິເພ ື່ ມຂ ັ້ນ. 
  
ການປະຊຸມ ສ າມະນາ ຄຼັ ັ້ງນ ັ້ ຈະຊື່ ວຍສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈໃຫ ັ້ແກື່  ຜູ ັ້
ເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ໄດ ັ້ຮຼັບຮູ ັ້ເຖງິ ໂອກາດ, ຊື່ ອງຫວື່ າງ ແລະ ສິື່ ງທ ັ້າທາຍ 
ຂອງ ການເງນິເພ ື່ ອການກະສກິ າ (ການປື່ ອຍກູ ັ້ເພ ື່ ອການກະສິ
ກ າ), ຕະຫ ອດຈນົການແນະນ າໃຫ ັ້ຮູ ັ້ຈ ຼັກ ວທິ ການປະເມ ນ
ຕະຫ າດ ແລະ ຫ ຼັກການ-ການອອກແບບຜະລດິຕະພຼັນ ແລະ 
ເຄ ື່ ອງມ  ເພ ື່ ອຊື່ ວຍໃຫ ັ້ສະຖາບຼັນການເງນິສາມາດ: 
• ປະເມ ນ ຄວາມຕ ັ້ອງການ ສ າລຼັບ ຜະລດິຕະພຼັນ ທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ

ສະເພາະກຼັບ ດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າ; 
• ກ ານດົ ແລະ ດ າເນ ນການ ການອອກແບບ ແລະ ການສະ 

ໜອງ ຜະລດິຕະພຼັນການເງນິທ ື່ ດ  ໂດຍສຸມໃສື່  ຄວາມຕ ັ້ອງ
ຂອງລູກຄ ັ້າ; 

• ກ ານດົຍຸດທະສາດຕື່ າງໆ ສ າລຼັບການຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສື່ ຽງ
ແລະ ການກະຈາຍຜະລດິຕະພຼັນເຫ ົື່ ານ ັ້.  

ການປະຊຸມ ສ າມະນາ ແມື່ ນມ ລຼັກສະນະແບບການປະສມົປະ
ສານ ໂດຍການເຮຼັດວຽກເປຼັນກຸື່ ມ ແລະ ການວເິຄາະກ ລະນ ສກຶ
ສາ ຂອງບຼັນດາເອກະສານຈາກປະສບົການຕວົຈງິ ຂອງສະຖາ
ບຼັນການເງນິ ທ ື່ ເຮຼັດໃຫ ັ້ ຍອດເຫ  ອເງນິກູ ັ້ ຂອງອງົກອນ ໄດ ັ້ເພ ື່ ມ
ຂຶ ັ້ນ ຫ   ຂະຫຍາຍຕວົ ຢື່ າງປະສບົຜນົສ າເລຼັດ ໃນຂະແໜງກະສກິ າ 
ທ ື່ ມ ລຼັກສະນະສ ັ້າງສຼັນ, ມ ຄວາມສື່ ຽງໜັ້ອຍ ແລະ ມ ຜນົກ າໄລ. 
ຫວົຂ ັ້ກ ລະນ ສກຶສາທ ື່ ຄຼັດເລ ອກມາ ແມື່ ນ ໄດ ັ້ພຈິາລະນາເຖງິ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງໜື່ ວຍງານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ
ສະຖາບຼັນການເງນິ ທ ື່ ຍຼັງຄງົຮຼັກສາໄວ ັ້ໃນສະພາບການຂອງ
ປະເທດທ ື່ ກ າລຼັງພຼັດທະນາ. ຂງົເຂດທ ື່  ເປຼັນທື່ າແຮງຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ຮຼັບການຮື່ ວມມ ກຼັນ ລະຫວື່ າງ ພາກລຼັດ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 
ເພ ື່ ອປກຶສາຫາລ ໃນການ ການເປ ດໂຕ ຜະລດິຕະພຼັນ ການເງນິ
ເພ ື່ ອການກະສກິ າ. 
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ເປົົ້າໝາຍ 
• ສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ ກື່ ຽວກຼັບປະເດຼັນທ ື່ ເປຼັນບຼັນຫາພ ັ້ນຖານ ໃນການໃຫ ັ້ເງນິທນຶ ຫ   ປື່ ອຍກູ ັ້ ເພ ື່ ອການກະສກິ າ. 
• ສກຶສາແນວຄວາມຄດິ, ສະພາບການ ແລະ ວທິ ການ ຂອງການເງນິ ຫ   ສນິເຊ ື່ ອ ກື່ ຽວກຼັບຕື່ ອງໂສ ັ້ມູນຄື່ າເພ ື່ ມດ ັ້ານກະສກິ າ. 
• ສະຫນອງ ຫ ຼັກການ, ວທິ ການ, ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ແຫ ື່ ງຂ ັ້ມູນອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ມາຈາກບຼັນດາສະຖາບຼັນການເງນິຕື່ າງໆ ສາ

ມາດອອກແບບ ແລະ ສະໜອງຜະລດິຕະພຼັນ ການເງນິເພ ື່ ອການກະສກິ າ ທ ື່ ມ ລຼັກສະນະສ ັ້າງສຼັນ, ມ ຜນົກ າໄລ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍງົ. 
• ສະແດງໃຫ ັ້ເຫຼັນບຼັນຫາທ ື່ ສ າຄຼັນໃນການພຼັດທະນາ ກື່ ຽວກຼັບຜະລດິຕະພຼັນທາງດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າ ທ ື່ ອາດກື່ ຽວຂ ັ້ອງທຼັງພາກລຼັດ ແລະ 

ພາກເອກະຊນົ ແລະ ຮູບການ ກວດສອບທ ື່ ຜື່ ານມາ ຂອງການຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງທຼັງສອງພາກສື່ ວນ. 
• ມ ສດິສະໝຼັກເຂົ ັ້າຮຽນຫ ຼັກສູດຝກຶອບົຮມົຕະຫ ອດປ   

 
ການຕິດຕາມຫ ັກສ ດຝກຶອົບຮົມ Follow-up coaching programme preview 
ການເຂົ ັ້າຮື່ ວມຝກຶອບົຮມົຄຼັື່ ງນ ັ້ ຈະສ ັ້າງໂອກາດໃຫ ັ້ສະຖາບຼັນທ ື່ ເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ສາມາດສະໝຼັກສ າລຼັບ ການຕດິຕາມແຜນການຝກຶລງົຕວົຈງິ 
 
ພາຍໃນອງົປະກອບຂອງແຜນຝ ກອບົຮມົນ ັ້, ການຝກຶສອນຕວົຈງິ ປະກອບດ ັ້ວຍການສະໜຼັບສະໜນູ ຮູບແບບການສ ື່ ສານ ໂຕ ັ້ຕອບສອງ
ຝື່ າຍຢື່ າງມ ປະສດິທພິາບ ໃຫ ັ້ກຼັບສະຖາບຼັນທ ື່ ກ າລຼັງປະເຊ ນກຼັບສິື່ ງທ ັ້າທາຍ, ພັ້ອມທຼັງຊອກຫາວທິ ການແກ ັ້ໄຂ ຕ ື່ ກ ຼັບບຼັນຫາໃດຫນຶື່ ງ, ເພ ື່ ອແນື່
ໃສື່  ໃຫ ັ້ບຼັນລຸວຼັດຖຸປະສງົ ຫລ  ພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນໃຫມື່ ຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ. 
 
ສະຖາບຼັນການເງນິ ຈະເພິື່ ງພາຄວາມສາມາດຂອງຕນົເອງ ເພ ື່ ອນ າ ໄປສູື່ ການປື່ ຽນແປງ, ພັ້ອມດຽວກຼັນນຼັ ັ້ນການທ ື່ ໄດ ັ້ຮຼັບການສະໜຼັບສະໜນູ
ທ ື່ ເນຼັ ັ້ນເພາະດ ັ້ານ ຂອງຄູຝກຶ ຊຶື່ ງເປຼັນຜູ ັ້ໃຫ ັ້ການແນະນ າດ ັ້ານຊື່ ຽວຊານ ຈະຊື່ ວຍເພ ື່ ມສຼັກກາຍະພາບຂອງສະຖາບຼັນ ໃຫ ັ້ຫ າຍຂຶ ັ້ນ.  
 
ນອກຈາກນຼັ ັ້ນ ເພ ື່ ອການຮຽນຮູ ັ້ຈາກການປະຕບິຼັດຕວົຈງິ ແລະ ການຝກຶສອນທ ື່ ເນຼັ ັ້ນໜຼັກສະເພາະດ ັ້ານ, ຫ ຼັກສູດດຼັື່ ງກື່ າວນ ັ້ ຍຼັງ ໄດ ັ້ລວມເອາົ 
ການພຼັດທະນາແບບແຜນປະຕບິຼັດງານທ ື່ ເປຼັນຮູບປະທ າເຂົ ັ້ານ າ ເພ ື່ ອໃຫ ັ້ບຼັນລຸຜນົຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການທ ື່ ກ ານດົໄວ ັ້. 
 
ເພ ື່ ອສະໜຼັບສະໜນູການຈຼັດຕຼັ ັ້ງປະຕບິຼັດແຜນງານດຼັື່ ງກື່ າວໃຫ ັ້ເປຼັນຮູບປະທ າຫ າຍຂຶ ັ້ນ, ແຕື່ ລະ ສະຖາບຼັນທ ື່ ໄດຼັຮຼັບການຝກຶອບົຮມົແລ ັ້ວນຼັ ັ້ນ 
ຍຼັງອາດຈະໄດ ັ້ຮຼັບທນຶສູງສຸດເຖງິ 30,000 USD ເພ ື່ ອເປຼັນທນຶຮື່ ວມ ໃນການຈຼັດຕຼັ ັ້ງປະຕບິຼັດກດິຈະກ າທ ື່ ສ າຄຼັນຕື່ າງໆ. 
 
ກຸຸ່ມເປົົ້າໝາຍ  
ການຈຼັດ ກອງປະຊຸມ ສ າມະນາ ແມື່ ນໄດ ັ້ແນື່ ໃສື່ ຜູ ັ້ບ ລຫິານ
ລະດຼັບສູງ/ອ ານວຍການ (CEOs) ຂອງສະຖາບຼັນການເງນິ ທ ື່
ຈດົທະບຽນຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ ຫ   ໜື່ ວຍງານລຼັດ ຜູ ັ້ທ ື່
ສາມາດນ າໃຊ ັ້ຫ ຼັກການ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ທ ື່ ໄດ ັ້ສະໜອງໃຫ ັ້ ເພ ື່ ອສ ັ້າງ
ແຜນຍຸດທະສາດສ າລຼັບການອອກແບບ ແລະ ການສະໜອງ
ຜະລດິຕະພຼັນ ທ ື່ ຈະຊື່ ວຍ ໃຫ ັ້ການຈຼັດຕຼັ ັ້ງປະຕບິຼັດກດິຈະກ າທ ື່
ກື່ ຽວຂ ັ້ອງກຼັບ ການເງນິເພ ື່ ອການກະສກິ າ. 
 

ຂໍົ້ກໍານົດເບ ື່ອງຕົົ້ນ  
ກອງປະຊຸມ ສ າມະນາ ໄດ ັ້ຖ ກອອກແບບ ສ າລຼັບສະຖາບຼັນການ
ເງນິທ ື່ ຕ ັ້ອງການ ພຼັດທະນາ ແລະ (ຫ  ) ປຼັບປຸງແຜນງານການ
ບ ລກິານທາງດ ັ້ານການເງນິສ າລຼັບຂະແຫນງກະສກິ າ. 
 
ການເຂົ ັ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມ ສ າມະນາ ຄຼັ ັ້ງນ ັ້ ແມື່ ນສ ັ້າງພຶ ັ້ນຖານ
ທ ື່ ຈ າເປຼັນ ທ ື່ ເຮຼັດໃຫ ັ້ສາມາດ ເຂົ ັ້າຮື່ ວມ ສ າມະນາ ໃນຄຼັ ັ້ງຕ ື່ ໄປ 
ຕາມລ າດຼັບ. 
 

ຂໍົ້ມ ນດ້ານສ ື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອ ື່ນໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ 
ເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານການເງິນ 
ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມຕ ັ້ອງໄດ ັ້ລງົທະບຽນ 500 USD (ລວມພາສ ). ຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍນ ັ້ລວມມ ຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງດຼັື່ ງນ ັ້: ຄື່ າ ໃຊ ັ້ຈື່ າຍຕື່ າງໆທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ
ກຼັບ ການປະຊຸມ ສ າມະນາ, ທ ື່ ພຼັກ(ນອນ ແລະ ອາຫານເຊົ ັ້າ ແຕື່ ວຼັນທ  23-28 ເມສາ 2017), ອາຫານທື່ ຽງສ າລຼັບມ ັ້ຝກຶອບົຮມົ, ລວມທຼັງ
ພາເຂົ ັ້າສາມຼັກຄ ຕ ັ້ອນຮຼັບ 1 ຄຼັ ັ້ງ. 
ຄື່ າລງົທະບຽນນ ັ້ບ ື່ ໄດ ັ້ລວມຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍໃນການເດ ນທາງ ແລະ ຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍສື່ ວນບຸກຄນົ (ຄື່ າໂທລະສຼັບ, ມນິ ບິາ, ອາຫານຄ ື່ າ, ຄື່ າຮຼັບສົື່ ງ 
ສະຫນາມບນິໄຕ). 
ຄື່ າລງົທະບຽນແມື່ ນຈະຈື່ າຍໃຫ ັ້ ກຼັບອງົການ ADA and FAO. 
 
ສະຖານທ ື່ພັກ  
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ທ ື່ ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ຄ າວພາຊາ (Crowne Plaza Vientiane) 
20 ຖະໜນົສາມແສນໄທ, ບ ັ້ານໜອງດ ັ້ວງ ເໜ ອ, ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, 01000 ສ.ປ.ປ ລາວ 
Tel: 856-21-908 888 
www.crowneplaza.com 

 
ສະຖານທ  ຝຶກອົບຮົມ 
ທ ື່ ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ຄ າວພາຊາ (Crowne Plaza Vientiane) 
20 ຖະໜນົສາມແສນໄທ, ບ ັ້ານໜອງດ ັ້ວງ ເໜ ອ, ເມ ອງສ ໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, 01000 ສ.ປ.ປ ລາວ 
Tel: 856-21-908 888 
www.crowneplaza.com 

 
ໃນຕອນຄ ື່ າຂອງວຼັນອຼັງຄານ ວຼັນທ  25 ເມສາ ຈະມ ການຈຼັດຄາບອາຫານຄ ື່ າ ສາມຼັກຄ  ກຼັບຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມທຼັງໝດົ. ນ ັ້ຈະເປຼັນໂອກາດໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າ
ຮື່ ວມມ ການສນົທະນາຢື່ າງບ ື່ ເປຼັນທາງ ແລະ ທ າຄວາມຮູ ັ້ຈ ຼັກກຼັນຫ າຍຂຶ ັ້ນ. 
 
ພາສາທ ື່ໃຊ້ໃນການປະຊຸມ ສໍາມະນາ 
ຄູຝກຶຈະສອນເປຼັນພາສາອຼັງກດິ ແລະ ຈະມ ການແປ ເປຼັນພາສາສາລາວ ໂດຍ ຜື່ ານ ເຄ ື່ ອງຟຼັງຫູ. 
 
ເອກະສານ & ຂໍົ້ມ ນຕ່າງ  
ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມຈະໄດ ັ້ຮຼັບ ເອກະສານແຈກຢາຍຄ : ບດົນ າສະເຫນ  ແລະ ເອກະສານອ ື່ ນໆ ທຼັງເປຼັນຊຸດເອກະສານ ແລະ ທາງອ ເລຼັກໂທນກິ, ນອກ
ນຼັ ັ້ນ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມສາມາດເຂົ ັ້າໄປຫາສູນ FAO-ຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິຊນົນະບດົ ແລະ ຮຽນຮູ ັ້ການລງົທນຶ (RFILC) – ທາງອນິເຕ ເນຼັດ ທ ື່ ມ 
ແຫ ື່ ງຂ ື່ ມູນຫ າຍກວື່ າ 5000+ ສະບຼັບທ ື່ ແຕື່ ງຕື່ າງການ ເຊຶື່ ງລວມມ  ເຄ ື່ ອງມ  ແລະ ຄູື່ ມ   ອ ື່ ນໆ ສ າຫ ຼັບການຈຼັດຫາແຫ ື່ ງທນຶດ ັ້ານກະສກິ າ, ຄູື່ ມ  
ຮຽນຮູ ັ້ດ ັ້ວຍຕນົເອງ ແລະ  ໂອກາດການຮຽນຮູ ັ້ອ ື່ ນໆ ເພ ື່ ອເສ ມສ ັ້າງຄວາມສາມາດດ ັ້ານການຈຼັດຝກຶອບົຮມົ. 
ທາງພວກເຮົາ ຂໍົ້ແຈ້ງໃຫ້ຜ ເ້ຂົົ້າຮ່ວມ ໃຫນ້ໍາເອົາຄອມພິວເຕ  ໂນດບຸກ ຂອງທ່ານເອງມາພ້ອມ ສໍາລັບພາກກໍລະນ ສຶກ
ສາ.  
 
ການລົງທະບຽນ 
 
ຈໍານວນທ ື່ນັື່ງມ ຈໍາກັດ ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ພຽງແຕຸ່ 25 ທ່ານເທົື່ານັົ້ນ. 

ລງົທະບຽນກື່ ອນມ ໂອກາດກື່ ອນ ກະລຸນາລງົທະບຽນຕາມແບບຟອມສະໝຼັກທ ື່ ໄດ ັ້ຄຼັດຕດິມານ ັ້ (Laos_AgFin_Training_FI-
Application_vf.pdf). 
 
ກະລຸນາຄຼັດຕດິສ າເນາົ ຂ ັ້ມູນ ທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງ ສກຈ ທື່ ານ ຕາມແບບຟອມ (MFI Factsheet) ຄຼັ ັ້ງຫ ັ້າສຸດ ແລະ ບດົລານງານປະຈ າ
ປ ຜື່ ານມາ ຂອງສະຖາບຼັນທື່ ານ ມາພ ັ້ອມ 
 

ໝາຍເຫດ: ດາວໂຫ ດຂ ັ້ມູນ ຫ   ແບບຟອມບດົລາຍງານການດ າເນ ນງານທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງ ສກຈ (MFI factsheet), ໄດ ັ້ທ ື່ ເວບໄຊ 
http://www.microfact.org/microfinance-tools/mfi-factsheet ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮື່ ວມທຼັງໝດົ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຕ ື່ມຂ ັ້ມູນໃສື່ ແບບຟອມດຼັື່ ງກື່ າວ ເພ ື່ອ
ຈະໄດ ັ້ຮຼັບການພຈິາລະນາ. 
ແບບຟອມສະໝຼັກຄວນຕ ື່ມໃຫ້ສໍາເລັດຄົບຖວນກ່ອນ ແລະ ສົື່ງພ້ອມເອກະສານທ ື່ກ່ຽວຂອງ ໃຫ້ກັບ ນາງ ຊາວະນາ ໂພທິ
ລາດ, ສະມາຄົມການເງິນຈລຸະພາກ, savana@laomfa.org, ກ່ອນ ວັນທ  24 ມ ນາ 2017. 
 
ພາຍຫ ຼັງຂະບວນການຄຼັດເລ ອກສ າເລຼັດ ຈະມ ການກວດສອບແບບຟອມສະໝຼັກຄ ນ. ຄະນະກ າມະການຄຼັດເລ ອກປະກອບດ ັ້ວຍຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າ
ຈາກອງົການ ADA ແລະ FAO  
ທາງພວກເຮາົຈະຈອງບື່ ອນນຼັື່ ງໃຫ ັ້ ກຼັບບຼັນດາທື່ ານຜູ ັ້ອ ານວຍການ (CEOs), ແລະ ພັ້ອມກຼັນນຼັ ັ້ນກ ື່ ອາດຈະຈອງໃຫ ັ້ ຜູ ັ້ຈ ຼັດການການ ການດ າ
ເນ ນງານ (COOs) ຂອງສະຖາບຼັນການເງນິ ທ ື່ ລງົທະບຽນຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແລ ັ້ວ. 

http://www.microfact.org/microfinance-tools/mfi-factsheet
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ການຊ າລະສະສາງ, ພາຍຫ ຼັງແບບຟອມສະໝຼັກໄດ ັ້ຖ ກຮຼັບຮອງເອາົ ຄື່ າໃຊ ັ້ຈື່ າຍທຼັງໝດົ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮຼັບການຊ າລະ ກື່ ອນມ ັ້ການປະຊຸມ ສ າມະ
ນາ. ໂດຍການຊ າລະ ໂອນຜື່ ານທະນາຄານ ເຂົ ັ້າເລກບຼັນຊ  ສມກຈ/MFA (ບ ື່ ອະນຸຍາດ ຈື່ າຍໂດຍກງົໃຫ ັ້ກຼັບສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ສມກຈ) ເປຼັນເງນິສດົ): 
 
ຊ ື່ ທະນາຄານ: ທະນາຄານການຄ ັ້າຕື່ າງປະເທດລາວ (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao – BCEL) 
ທ ື່ ຢູື່ : ເລກທ ື່ 01, ຖະໜນົປາງຄ າ, ບ ັ້ານຊຽງເງນິ, ເມ ອງຈຼັນທະບູລ , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ໂທ: 

(85621) 213200-1 
ຊ ື່ ບຼັນຊ : Microfinance Working Group for the Lao PDR 
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ສະກຸນເງນິ: ໂດລາສະຫະລຼັດ/USD 
 
ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (Lao MFA) ຈະໂອນຄື່ າໃຊື່ ຈື່ າຍດຼັື່ ງກື່ າວເຂົ ັ້າບຼັນຊ ຂອງ ອງົການ FAO ແລະ ADA. 
 
 
 
 
ປະຫວັດຫຍໍົ້ຂອງບັນດາທ່ານຄ ຝຶກ 

ທ່ານ ອາໂກສ ເສເບນ  (A ’ kos Szebeni) ເປັນທ ື່ປຶກສາການເງິນ ໃຫ້ກັບ ສ ນການລົງທຶນ ແລະ 
ທ ມງານການເງິນພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (FAO) ສະຫະປະ
ຊາຊາດ ຊຶື່ ງ ຮຼັບຜດິຊອບ ໃນການຊື່ ວຍເຫ  ອດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບບຼັນດາລຼັດ ທ ື່ ເປຼັນສະມາຊກິຂອງອງົກອນ 
ແລະ ໂຄງການພາກສະຫນາມເພ ື່ ອສົື່ ງເສ ມການບ ລກິານແບບຄບົວງົຈອນໃຫ ັ້ຊນົນະບດົ, ການລງົທນຶ ແລະ 
ການຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສື່ ຽງ, ພັ້ອມດຽວກຼັນນຼັ ັ້ນກ ື່ ໄດ ັ້ພຼັດທະນາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ຜຼັນຂະຫຍາຍເຄ ື່ ອງມ ຄ ັ້າປະ

ກຼັນສນິເຊ ື່ ອດ ັ້ານກະສກິ າ. ກື່ ອນທ ື່ ຈະມາເຮຼັດວຽກຮື່ ວມກຼັບອງົການ FAO, ທື່ ານ ເສເບນ  ໄດ ັ້ມ ສື່ ວນຮື່ ວມໃນການຄົ ັ້ນຄົ ັ້ວາວໄິຈດ ັ້ານວທິ 
ການໃຫມື່ ໆ ເພ ື່ ອປຼັບປຸງການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ ື່ ງທນຶ ແລະ ການລງົທນຶສ າລຼັບ ວສິາຫະກດິ ຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນຂງົເຂດ
ເສດຖະກດິທ ື່ ເກ ດຂຶ ັ້ນໃໝື່ , ເປຼັນນຼັກຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ ໃຫ ັ້ກຼັບບ ລສິຼັດ ການຕະຫ າດເງນິທນຶ ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກ. ຜື່ ານມາ, ທື່ ານ ເສເບນ  
ໄດ ັ້ ໃຫ ັ້ຄ າປກຶສາດ ັ້ານການບ ລຫິານ, ວຊິາການ ແລະ ມ ບດົບາດດ ັ້ານການວເິຄາະ ກຼັບບຼັນດາສະຖາບຼັນການເງນິລະດຼັບໂລກເຊຼັື່ ນ ກຸື່ ມສະຖາ
ບຼັນຊ ຕ  (Citigroup), ພັ້ອມດຽວກຼັນນຼັ ັ້ນ ທື່ ານ ກ ື່ ໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກກຼັບບ ລສິຼັດ ການລງົທນຶບູຕກິ ຊຶື່ ງຮຼັບຜດິຊອບ ດ ັ້ານການສົື່ ງເສ ມຄວາມຫ າກ
ຫ າຍຂອງການຄ ັ້າປະກຼັນສນິເຊ ື່ ອ; ການວເິຄາະສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ການເງນິ; ການປະເມ ນຕະຫ າດ; ການພຼັດທະນາຜະລດິຕະພຼັນ; ການລະດມົ
ທນຶ; ການລວມຕວົຂອງກຸື່ ມສະຖາບຼັນ ເພ ື່ ອສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂື່ ງຂຼັນ; ແລະ ການເຄ ື່ ອນໄຫວກດິຈະກ າທາງດ ັ້ານເງນິທນຶພາກ
ເອກະຊນົ ໃຫ ັ້ກຼັບຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິ ຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ທ ື່ ເກ ດຂຶ ັ້ນໃໝື່ ໃນທົື່ ວໂລກ. ຜນົງານ ແລະ ປະ
ສບົການ ໂດຍພ ັ້ນຖານ ແມື່ ນຈະເນຼັ ັ້ນໜຼັກ ໃສື່ ຂງົເຂດ ອາຊ  ແລະ ອາຝຣກິກາ, ແລະ ມ ປະສບົການ ຢູື່ ປະເທດ ອ ຍບິ, ການນາ, ເຄຼັນຢື່ າ, ເລ
ບານອນ, ປາກດິສະຖານ, ຕານຊື່ າເນື່ ຍ, ໄທ, ຢູື່ ກ ຼັນດາ, ຊມິບາບວ  ແລະ ບຼັນດາປະເທດອ ື່ ນໆ ທ ື່ ຢູື່ ໃນຂງົເຂດອາຊ  ແລະ ອາຝຣກິກາ 
(Egypt, Ghana, Kenya, Lebanon, Pakistan, Tanzania, Thailand, Uganda and Zimbabwe, among others). 
ທື່ ານ ເສເບນ  (Mr. Szebeni) ສ າເລຼັດ ປະລນິຍາໂທ ດ ັ້ານເສດຖະກດິເພ ື່ ອການພຼັດທະນາ ຈາກມະຫາໄລໂຣມ (University of 
Rome), ເປຼັນຜູ ັ້ສະໝຼັກ ທ ື່ ຢູື່ ໃນໂຄງການວເິຄາະການເງນິທ ື່ ໄດ ັ້ຮຼັບຮອງຈາກ ສະຖາບຼັນ CFA ທ ື່ ປະເທດອາເມລກິາ,  ແລະ ເປຼັນສະມາຊກິ
ຂອງຂະນະ ຢູື່ ສະຖາບຼັນເບາົເດ  ກື່ ຽວກຼັບໂຄງການສະຖາບຼັນການເງນິຈນຸລະພາກ ແລະ  ການເງນິດ ັ້ານກະສກິ າ (RAFP). 
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ທ່ານ ນິກລາສ (Niclas Benni) ເປຼັນທ ື່ ປກຶສາ ໃຫ ັ້ກຼັບທ ມງານການເງນິຊນົນະບດົ ຂອງອງົການ ອາຫານ 

ແລະ ກະສກິ າ ຂອງສະຫະປະຊາດ (FAO), ໜັ້າວຽກ ຫ   ປະສບົການສື່ ວນໃຫຍື່  ແມື່ ນເຮຼັດ ກື່ ຽວກຼັບການສ ັ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດ, ຊື່ ວຍເຫ  ອທາງດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບໂຄງການພາກສະໜາມ ແລະ ເຮຼັດການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈ 
ກື່ ຽວຂອງກຼັບ ການເງນິ ແລະ ການລງົທນຶເຂດຊນົນະບດົ. ກື່ ອນທ ື່ ຈະເຂົ ັ້າຮື່ ວມເຮຼັດວຽກກຼັບ ອງົການ FAO, 
ທື່ ານໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກກຼັບອງົການ ກອງທນຶສາກນົເພ ື່ ອການພຼັດທະນາກະສກິ າ (IFAD), ຊຶື່ ງ ທື່ ານໄດ ັ້ເນຼັ ັ້ນໃສື່  ການ

ສ ັ້າງຄູື່ ຮື່ ວມງານ ແລະ ຮື່ ວມມ  ກຼັບພາກເອກະຊນົ ໃຫ ັ້ກຼັບໂຄງການສະຫນອງເງນິທນຶຮື່ ວມ ເພ ື່ ອການພຼັດທະນາໃນເຂດຊນົນະບດົ. ທ ື່ ຜື່ ານ
ມາ ທ ື່ ປກຶສາໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກຢື່ າງກວ ັ້າງຂວາງກື່ ຽວກຼັບໂຄງການພຼັດທະນາຊຸມຊນົສ າລຼັບຊາວອບົພະຍບົຢູື່ ໃນເລບານອນ ແລະ ມາເລເຊຍ, ກຼັບ
ອງົການ NGO ມະນຸດສະທ າ ແລະ ກ າມະການສະຫະປະຊາຊາດສ າລຼັບຊາວອບົພະຍບົ (UNHCR), ເຊຼັື່ ນດຽວກຼັນນຼັ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຮຼັດງານ 
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈກື່ ຽວກຼັບຜນົກະທບົ ຈາກວກິດິຂອງຊາວອບົພະຍບົ ຕ ື່ ກ ຼັບເສດຖະກດິຂອງປະເທດ. 

 
ທ່ານ ນາງ ເລຍ Léa Merino ປະຈບຸຼັນໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກ ເປຼັນພະນຼັກງານຮຼັບຜດິຊອບໂຄງການອາວຸໂສຂອງ 
ອງົການ ADA ເພ ື່ ອສະໜຼັບສະໜນູ ດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບໜື່ ວຍງານ ສະຖາບຼັນການເງນິຈລຸະພາກ. ທື່ ານ ໄດ ັ້
ຮຼັບຜດິຊອບ ການຈຼັດຕຼັ ັ້ງປະຕບິຼັດ ແລະ ພຼັດທະນາແຜນງານ ຊື່ ວຍທາງດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ສະຖາບຼັນການເງນິຈຸ
ລະພາກ. ທື່ ານ ໄດ ັ້ມ ສື່ ວນຮື່ ວມກຼັບຫ າຍໂຄງການ ໂດຍສະເພາະເຊຼັື່ ນ: ການບ ລຫິານຄວາມສື່ ຽງ, ການປກົຄອງ 
ແລະ ການເງນິກະສກິ າ. ດ ັ້ວຍເຫດນຼັ ັ້ນ, ທື່ ານ ໄດ ັ້ປະສານງານໂຄງການທາງດ ັ້ານການເງນິກະສກິ າ ເພ ື່ ອແນໃສື່  

ໃນການສະຫນຼັບສະຫນນູສະຖາບຼັນການເງນິ, ໄດ ັ້ມ ຄວາມມຸື່ ງຫມຼັ ັ້ນທ ື່ ຈະພຼັດທະນາວທິ ແກ ັ້ໄຂບຼັນຫາໃຫ ັ້ກຼັບພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງຫ ຼັກຢູື່
ໃນລະບບົຕື່ ອງໂສ ັ້ມູນຄື່ າເພ ັ້ມດ ັ້ານກະສກິ າ, ຜຼັນຂະຫຍາຍຜະລດິຕະພຼັນທ ື່ ແທ ັ້ຈງິຂອງເຂາົເຈ ົ ັ້າ.  
ທື່ ານນາງ ເລຍ Léa ຈບົປະລນິຍາໂທ ດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ອຸດສາກະກ າ, ພັ້ອມນຼັ ັ້ນຍຼັງມ ປະສບົການດ ັ້ານວຊິາການ ຢູື່ ພາກສະຫນາມ, ກຼັບ
ອງົກອນ ຂອງ ຊາວກະສກິອນ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ພ ັ້ນຖານການທະນາຄານ/ການເງນິຈລຸະພາກ. ກື່ ອນທ ື່ ຈະເຮຼັດວຽກກຼັບ ADA, ທື່ ານນາງ Léa 
ໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກ ເປຼັນພະນຼັກງານຮຼັບຜດິຊອບລູກຄ ັ້າກະສກິ າ ຢູື່ ທະນາຄານຝຣຼັງ ເປຼັນເວລາຫ າຍປ  ແລະ ເປຼັນຜູ ັ້ຊື່ ວຍດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບສະ
ຖາບຼັນການເງນິຈລຸະພາກທ ື່ ເກ ດຂ ັ້ນໃໝື່  ຢູື່ ອາຝຣກິກາເປຼັນເວລາ ກວື່ າ 5 ປ . ນອກນຼັ ັ້ນ ທື່ ານຍຼັງເປຼັນຜູ ັ້ຊື່ ວຍດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບ ທະນາ
ຄານກະສກິ າແຫື່ ງຊາດ (BNDA) ເພ ື່ ອພຼັດທະນາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜະລດິຕະພຼັນດ ັ້ານການເງນິ, ກື່ ຽວກຼັບຂຼັ ັ້ນຕອນ ແລະ ເຄ ື່ ອງມ ຕື່ າງໆ ໃຫ ັ້
ກຼັບກຼັບຊາວກະສກິອນ.  
 

ທ່ານ ກໍເທ ຍຣ ເມົາເນ ຣ  (Gauthier Malnoury)  ເຮຼັດວຽກກຼັບ ອງົການ ADA ເປຼັນພະນຼັກງານຮຼັບຜດິ
ຊອບໂຄງການ ສະໜຼັບສະໜນູ ດ ັ້ານວຊິາການ ໃຫ ັ້ກຼັບໜື່ ວຍງານ ສະຖາບຼັນການເງນິຈລຸະພາກ. ທື່ ານ ກ ເທ ຍຣ 
ໄດ ັ້ມ ສື່ ວນໃນການເຮຼັດວຽກກຼັບຫ າຍໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນໃນບຼັນດາໂຄງການທ ື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງກຼັບທາງດ ັ້ານ

ການເງນິກະສກິ າ ນ ື່ ໄດ ັ້ເປຼັນພ ັ້ນຖານທ ື່ ມາດ ັ້ານຄວາມເປຼັນຊື່ ຽວຊານຂອງທື່ ານ ກ ເທ ຍຣ ເມາົເນ ຣ . ທື່ ານ ກ ເທ ຍຣ 
ແມື່ ນນຼັກເສດຖະສາດກະສກິ າຈບົການສກຶສາຈາກ ໂຮງ Gembloux Agro Bio Tech ແລະ Solvay 
Brussels (ປະເທດບວິຍ ັ້ຽມ). ກອື່ ນທ ື່ ຈະເຮຼັດວຽກກຼັບ ADA , ລາວໄດ ັ້ເຮຼັດວຽກຢູື່  ອາຝຣກິາ (ຄາເມ ຣູນ, 

ເບ ກ ນາ ຟາໂຊ ແລະ ມາວນ) ເປຼັນເວລາ 5 ປ  ຊຶື່ ງເປຼັນຜູ ັ້ຈ ຼັດການໂຄງການ ແລະ ທ ື່ ປກຶສາ ດ ັ້ານຂະແໜງ ການເງນິກະສກິ າ ແລະ ຊນົນະບດົ 
(ລະບບົຈ ານ າສນິຄ ັ້າດ ັ້ານກະສກິ າ/warehouse receipt system) ກຼັບອງົການ NGO CISV ອ ຕາລຽນ ແລະ ຂະແໜງການ ດ ັ້ານສຼັງ
ຄມົ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ຊຸມຊນົ ໃຫ ັ້ ກຼັບອງົການ NGO ຂອງປະເທດເບວຍ ັ້ຽມ. 


