
ແຜນວາດຂອງໂຄງການ ການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປລາວ

ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

ຊ ື່ ໂຄງການ (ຖໍ້າມ)ີ:
ໂຄງການພດັທະນາອື່າງນ  ໍ້າງ  ື່ມ 

(NNRBDSP)

ໂຄງການພດັທະນາການລໍ້ຽງສດັ

ໃນຄວົເຮ ອນໃຫໍ້ມຄີວາມ ຍ ນ

ຍງົຂອງ ທະນາຄານພດັທະນາ

ອາຊ ີຢູື່ພາກເໜ ອ (NRLLDP)

ການເງນິຈລຸະພາກໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ -ການເຂົໍ້າຫາການ

ເງນິສ  າລບັຜູໍ້ທກຸຍາກ

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ສ ົື່ງເສມີວສິາຫະກດິສ  າລບັ

ແມ ື່ຍງິ ແລະ ບດົບາດຍງິຊາຍ

 (WEDGE)

ສມຸາລມົນ  ໍ້າຕອນ ທີື່ ມອີງົ

ປະກອບການເງນິຈລຸະພາກ - 

ການສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 

ຂ ັໍ້ນເມ  ອງ

ບກຸຄນົຕິດຕ ື່  ໃນ ສປປລາວ/ຕ  າແໜື່ງ: ສໂີສວາດ ພນັດານວຸງົ
ສແີສງ ຄນູສີ, ອ  ານວຍການ

ແຫື່ງຊາດ

ເຄລາົ ໂປຣກາດສະກາ, ຫວົໜໍ້າ

ໂຄງການ

ວຽງໄຊ ປາຜາສຣິ,ິ 

ພະນກັງານໂຄງການ ເຂົໍ້າຫາ

ການເງນິ

ເພັດພີມ ຈ  າປາສດິ, ຜູໍ້

ປະສານງານໂຄງການ

ມນັເຟຣດ ຟີເຊ,ີ ຫວົໜໍ້າ

ຊື່ຽວຊານ

ຄູື່ຮ ື່ວມງານຂອງໂຄງການ:

ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປື່າໃມ ໍ້, 

ຕວົແທນໂດຍການພດັທະນາຝຣ ັື່ງ

(AFD), ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ 

(ລະດບັເມ  ອງ), ທີມງານບ ລິຫານ

ດໍ້ານການເງນິເມ  ອງ (DFMT)

ADB-IFAD-SDC-JFPR ທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປລາວ ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ກະຊວງແຮງງານ(ກມົປກັປໍ້ອງ

ແຮງງານ); ສະມາຄມົສ ົື່ງເສມີ

ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 

(LCSDPA)

ກມົຊບັພະຍາກອນ  ໍ້າແລະ ສີື່ ງ

ແວດລໍ້ອມ & ແລະ ກະຊວງ

ກະສກິ  າ & ປື່າໄມ ໍ້ (NAFES)

ທີື່ ຢູື່:
ກະຊວງກະສກິ  າ ແລະ ປື່າໃມ ໍ້, 

ປະຕໄູຊ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ຫໍ້ອງການໃຫຍື່: ຖະໜນົເຈົໍ້າຟໍ້າ

ງ ຸື່ມ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, 

ສປປ ລາວ

ຖະນນົ ຍນົເນດ, ຕູໍ້ ປນ 563, 

ວຽງຈນັ

90 ຖະນນົໂພນໄຊ, ຕູໍ້ ປນ 

9690, ວຽງຈນັ

ຫໍ້ອງການ SMEPDO , 

ບໍ້ານຝາຍ, ວຽງຈນັ
ຖະນນົນາໄຮື່ດຽວ 1, ວຽງຈນັ

ໂທລະສບັ: 021 41 6556 071 254 951 021 217 880
021 450 017-9 

ມ ຖ : 020 55518661
 021 450 318 020 2241 4603

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ແຟັກ: 021 41 6556 071 254 951 021 22 217 880 021 450 020 021 450 318 021 252 963

ອີເມລ: sisovathp@yahoo.com
ldplao@laotel.com 

syseng5@yahoo.com
klaus.prochaska@giz.de vpraphasiri@ifc.org ilowedge@laotel.com manfred.fischer@gfa-group.de

ເວັບໄຊທ: www.giz.de/ www.ifc.org/mekong www.ilo.org

ສໄກປ: Vpraphasiri 

1. General Mission of your Organization in Lao PDR ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ N/A

ອງົການ GIZ ແມ ື່ນອງົກອນ

ຮື່ວມມ  ສາກນົ ເພ ື່ ອການ

ພດັທະນາທີື່ ຍ ນຍງົ ທີື່ ເຮັດວຽກຢູື່

ທ ົື່ວໂລກ.

ນບັແຕື່ປີ 1993, ອງົການ GIZ 

ໄດໍ້ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດ

ລາວໃນນາມກະຊວງການຮື່ວມມ  

 ແລະ ການພດັທະນາດໍ້ານ

ເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຢຍລະ

ມນັ (BMZ).

ລດັຖະບານຂອງປະເທດເຢຍລະ

ມນັ ແລະ ສປປລາວ ໄດໍ້ຕກົລງົ

ສມຸການຮື່ວມມ  ຂອງຕນົໃສື່ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິທີື່ ຍ ນຍງັ

ເປັນບລິຸມະສດິ ແລະ ການ

ອະນລຸກັສະພາບແວດລໍ້ອມ 

ພໍ້ອມທງັການນ  າໃຊໍ້

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແບບ

ຍ ນຍງົ.

ໂຄງການການເງນິຈລຸະພາກ

ແມ ື່ນນອນຢູື່ໃນບລິຸມະສດິຂອງ

ພາລະກດຂິອງ IFC ແມ ື່ນ 

ເພ ື່ ອເຣັດໃຫໍ້ປະຊາຊນົມ ີ

ໂອກາດໃນການຫ ຸດພ ົໍ້ນອອກ

ຈາກຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 

ສາມາດປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູື່

ຂອງເຂົາເຈົໍ້າ

ເພ ື່ ອຫ ຸດຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ

ດໍ້ວຍການພດັທະນາຂະແໜ

ງເອກະຊນົແບບຍ ນຍງົ; 

ກດິຈະກ  າຂອງອງົການແຮງ

ງານສາກນົໃນ  ວຽງງານການ

ເງນິຈລຸະພາກ ແມ ື່ນຖ ກຈດັຕ ັໍ້ງ

ປະຕບິດັໂດຍໂຄງການ 

WEDGE ເຊີື່ ງໄດໍ້ສ ົື່ງເສມີໃຫໍ້

ແມ ື່ຍງິຮູໍ້ເຮັດທລຸະກດິ ແລະ 

ສໍ້າງວຍກເຮັດງານທ  າ, ສໍ້າງ

ຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແມ ື່ຍງິ 

ແລະ ເຮັດວຽກ ເພ ື່ ອຫ ຸດຜື່ອນ

ຄວາມທກຸຍາກ

2. ຈດຸປະສງົແຫື່ງການພດັທະນາຂອງອງົກອນທີື່ ຈດັລ  າດບັຕາມ

ຄວາມສ  າຄນັດໍ້ວຍໃສື່ຕວົເລກ 1,2,3,4,5 (1 = ສ  າຄນັທີື່ ສດຸ;  5=

 ສ າຄນັໜໍ້ອຍ

ເພີື່ ມການເຂົໍ້າຫາການບ ລິການດໍ້ານການເງນິ x 2 1 3 4

ການຫ ຸດຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ x 1 3 1 x
2 ເພ ື່ ອການພດັທະນາຊວີດິ

ການເປັນຢູື່

mailto:sisovathp@yahoo.com
mailto:Klaus.prochaska@giz.de
mailto:vpraphasiri@ifc.org
mailto:ilowedge@laotel.com
mailto:manfred.fischer@gfa-group.de
http://www.giz.de/
http://www.ifc.org/mekong
http://www.ilo.org/


ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ການສໍ້າງວຽກເຮັດງານທ  າ 4 x 5

ການພດັທະນາການເລີື່ ມຕ ົໍ້ນທລຸະກດິ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທລຸະກດິທີື່ ມແີລໍ້ວ

ການປບັປງຸການສຶກສາຂອງຜູໍ້ໃຫຍື່

ບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກື່ແມ ື່ຍິງ 3 x 3

ໂອກາດສ  າລບັຊາວໜຸື່ມ

ການເຂົໍ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນໍ້ອຍ

ການປບັປງຸສຂຸະພາບ 5

ນ  ໍ້າ ແລະ ສຂຸະອະນາໄມ 4

ການປກຸສໍ້າງເຮ ອນຊານ

ອ ື່ ນໆ, ຈ ົື່ງລະບ:ຸ 2. ການພດັທະນາຄວາມສາມາດ
2.ປບັປງຸສະພາບແວດລໍ້ອມ

ດໍ້ານທລຸະກດິ
1. ເພ ື່ ອຮບັປະກນັຍອດນ  ໍ້າ

3. ຈ ົື່ງອະທິບາຍຫຍ ໍ້ກ ື່ຽວກບັການລິເລີື່ ມວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ

ຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ ໃນ ສປປລາວ

ວນັທີເລີື່ ມຕ ົໍ້ນໂຄງການ/ກດິຈະກ  າ: 11 ເດ ອນກມຸພາ 2004 ເດ ອນຕຸລຸາ 2007
01.06.2009 (ບາດກໍ້າວທີ 1); 

01.12.2011 (ບາດກໍ້າວທີ 2)
ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ 2008 2010



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ເປົໍ້າໝາຍໂຄງກການ:
11 ເດ ອນກມຸພາ 2004 - 

ເດ ອນກນັຍາ 2010

ເພີໍ້ມທະວລີາຍຮບັ ຈາກ

ຜະລິດຕະພນັຈາກການລໍ້ຽງສດັ

 ໂດຍການຊື່ວຍເຫ  ອແນະນ  າ

ດໍ້ານເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ 

ພດັທະນາໂຄງການ ໂດຍການ

ສະໜບັສະໜນູທາງດໍ້ານ ຮບູ

ແບບ, ຄວາມອາດສາມາດ 

ແລະ ການເຂົໍ້າເຖງິສນິເຊ ື່ ອ

ຂອງກຸື່ມຜະລິດຕະພນັຂອງການ

ລໍ້ຽງສດັ ໂດຍແນື່ໃສື່ແມ ື່ຍງິ ກ ື່

ຊນົເຜົື່ າ ແລະ ຄວົເຮ ອນທີື່ ທກຸ

ຍາກ

ເພ ື່ ອເສົື່ ງເສມີການເຂົໍ້າເຖງິການ

ບ ລິການດໍ້ານການເງນິແບບຍ ນ

ຍງົສ  າລບັຄວົເຮ ອນທີື່ ທກຸຍາກ 

ແລະ ວສິາຫະກດິຂະນໍ້ອຍ ແລະ

ກາງ

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ສໍ້າງໂອກາດໃຫໍ້ແມ ື່ຍງິ ແລະ 

ຜູໍ້ຊາຍ ລາວ ໄດໍ້ເຮັດວຽກດໍ້ວຍ

ເງ  ື່ອນໄຂທີື່ ເປັນອດິສະຫ ະ, ມີ

ຄວາມເທົື່ າທຽມກນັ, ມຄີວາມ

ປອດໄພ ແລະ ມກີຽດສກັສີ

ທາງສງັຄມົ

ຈດຸປະສງົລວມຂອງໂຄງການສຸ

ມາລມົ-ນ  ໍ້າຕອນ ແມ ື່ນ i) 

ຮບັປະກນັປກົປກັຮກັສາສາຍ

ນ  ໍ້າຕອນ, ແລະ ii) ປບັປງຸຄນຸ

ນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທີື່

ດ  າລງົຊວີດິໃນເຂດເປົໍ້າໝາຍ

ຂອງໂຄງການ

ກ  ານດົເວລາຂອງໂຄງການ:
ເດ ອນກມຸພາ  2004 - ເດ ອນ

ກນັຍາ 2010
2007-2013 (6 ປີ)

30.11.2011 (ໄບຍະທີ 1); 

30.11.2014 (ໄລຍະທີ 2)
ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ 2008-2011 7 ປີ, ຮອດເດ ອນກນັຍາ 2017



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ງບົປະມານລວມເປັນເງນິໂດລາ: 27 ລໍ້ານໂດລາ US$ 18,933,500 US$

ຕ ົໍ້ນທຶນ. 3.8 ລໍ້ານ ໂດລາ 

(2.695 ລໍ້ານ ຢໂູຣ) (ໄລຍະທີ 

1); ຕ ົໍ້ນທຶນ. 5 ລໍ້ານໂດລາ 

(3.553 ລໍ້ານຢໂູຣ) (ໄລຍະທີ 2)

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

(5.6 ລໍ້ານຢໂູຣສ  າລບັ

ໂຄງການ) 200,000 ຢໂູຣ 

ສ  າລບັກດິຈະການເງນິຈລຸະພາກ

ຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານອ ື່ ນໆທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງ:
ການໃຫໍ້ທຶນໂດຍ ADB, ADF, 

JFPR  ແລະ ລດັຖະບານລາວ

ງບົປະມານລວມທງັເງນິລງົທຶນ

ຮື່ວມກນັກບັບ ລິສດັບ ື່ ຄ  າເຊໂປນ 

(MMG) (195,000 ຢໂູຣ 

ໃນໄບຍະທີ 1 ແລະ  803,000

 ໃນໄລຍະທີ 2)

NA ເຮັດວຽກໃນ 43 ບໍ້ານ

4. ຊະນດິຂອງການຮື່ວມ  

Technical Cooperation x x x x

ການຮື່ວມ  ດໍ້ານການເງນິ x x x



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

5. ກຸື່ມເປົໍ້າໝາຍ/ລກູຄໍ້າ

ກອງທຶນພດັທະນາບໍ້ານ, 

ສະຫະກອນສນີເຊ ື່ ອ ແລະ ຝາກ

ປະຫຍດັ, ຊາວກະສກິ  າ

ຜະລິດຕະພນັການກະເສດ: 

ສດັປີກ, ໝ,ູ ງວົ, ຄວາຍ, 

ໄກື່ງວງ, ປາ ແລະ ອ ື່ ນໆ

ຄວົເຮ ອນທີື່ ທກຸຍາກ ແລະ ຫວົໜ

່ື່ວຍທລຸະກດິທີື່ ຕ ັໍ້ງໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຊານເມ  ອງ

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ປະຊາຊນົທີື່ ດ  າລງົຊວີດິໃນເຂດ

ສາຍນ  ໍ້າຕອນໃນເມ  ອງສງັທອງ

 ແລະ ເມ  ອງຫີນເຫີບ

6. ອງົປະກອບຫ ກັ/ຂະແໜງການທີື່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ & 

ກດິຈະກ  າຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ:

ກ. ລະດບັມະຫາພາກ:

ນະໂຍບາຍ, ການປຶກສາດໍ້ານລະບຽບກດົໝາຍ
ໃຫໍ້ຄ  າແນະນ  າດໍ້ານກດົໝາຍ

ຂອງການດ  າເນນີກອງທຶນບໍ້ານ
ດ  າລດັການເງນິຈລຸະພາກ

ຊື່ວຍລດັຖະບານໃນການ

ປບັປງຸສະພາບແວດລໍ້ອມດໍ້ານ

ທລຸະກດິໃນປະເທດໂດຍລວມ 

(ລວມທງັຂະແໜງການເງນິ 

ເຊັື່ ນ: ກດົໝາຍກື່ຽວກບັ

ທະນາຄານທລຸະກດິ, 

ຫໍ້ອງການຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານດໍ້ານ

ສນິເຊ ື່ ອ )

ລະບບົການຄຸໍ້ມຄອງ

ໃຫໍ້ຄ  າປຶກສາກບັກດິຈະກ  າຕື່າງໆ

ຂອງ ການເງນິຈນຸລະພາກ ໃນ 

16 ຕວົເມ  ອງ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງລະບບົການບ ລິຫານຂ ໍ້ມນູ

ຂື່າວສານໃໝື່ ໃນທະນາຄານ

ແຫື່ງ ສປປລາວ ແລະ ໃຫໍ້ການ

ຝຶກອບົຮມົທາງດໍ້ານທິດສະດ ີ

ແລະ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ)ຸ:

ຂ. ລະດບັຂ ັໍ້ນກາງ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ/ການເສີມສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດ/

ການຝຶກອບົຮມົ (ກະລນຸາລະບວຸື່າເຮັດໃຫໍ້ໃຜ)

ຝຶກອບົຮມົ, ການສກຶສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ

ຢູື່ທາງນອກ, ພະນກັງານພາກ

ສະໜາມ ແລະ ພະນກັງານລດັ

ສະຫະພນັແມ ື່ຍງິ

ສື່ວນໃຫຍື່ແມ ື່ນສ  າລບັພະນກັງານ

ໂຄງການ ແຕື່ວື່າບາງຄ ັໍ້ງຄາວ

ແມ ື່ນເປີດກວໍ້າງ (ບ ລິຫານໂດຍ

ກຸື່ມການເງນິຈລຸະພາກ MFWG)

ຝຶກອບົຮມົໃຫໍ້ແກື່ທະນາຄານ

ບໍ້ານ (VBs) ຮື່ວມກນັກບັ 

LCSDPA, ພດັທະນາ

ເອກະສານຝຶກອບົຣມົສ  າລບັ

ທະນາຄານບໍ້ານ

ຝຶກອບົຮມົໃຫໍ້ແກື່ພະນກັງານ

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ 

ເງນິຝາກປະຢດັຂ ັໍ້ນເມ  ອງ

ການສ  າຫ ວດ & ການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ການເງນິຈລຸະພາກ (ກະລນຸາລະບຸ

ຫວົຂ ໍ້)

ການສ  າຫລວດການແນະນ  າກື່ຽວ

ກບັການເງນິຈນຸລະພາກ ໄດໍ້ສ  າ

ເລັດ

ລະບບົການບ ລິຫານຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານ (ກະລນຸາລະບວຸື່າເພ ື່ ອໃຜ)
MIS ໄດໍ້ນ  າໃຊໍ້ ຢູື່ 16 ຕວົເມ  ອງ

, 4 ແຂວງ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ການກວດສອບບນັຊີ
ກວດສອບປະຈ  າປີ ໂດຍອງົການ

ກວດສອບບນັຊຂີອງ ສປປ ລາວ

ກວດສອບປະຈ  າປີ ໂດຍ

ອງົການກວດສອບບນັຊຂີອງ 

ສປປ ລາວ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງອງົກອນສະໜບັສະໜນູເຄ ອຂື່າຍ/ ສະມາຄມົ/ສະຫະພນັ 

(ກະລນຸາລະບວຸື່າເພ ື່ ອໃຜ)

ຄະນະກ  າມະການຊີໍ້ນ  າ

ໂຄງການແຫື່ງຊາດ, ຫໍ້ອງການ

ໃຫຍື່ ຢູື່ແຂວງຫລວງພະບາງ, 

ອ  ານວຍການໂຄງການແຫື່ງຊາດ

, ຜູໍ້ປະສານງານໂຄງການ

ລະດບັແຂວງ ແລະ ໜື່ວຍງານ

ປະເມນີລະດບັແຂວງ, 

ຫໍ້ອງການກະສກິ  າ ແລະ ປື່າໃມ ໍ້

 ລະດບັເມ  ອງ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງອງົກອນສະໜບັສະ  ໜນູ

ເຄ ອຂື່າຍໃນແຂວງຫ ວງນ  ໍ້າທາ, 

ເມ  ອງຫງົສາ, ເມ  ອງຄອບ, 

ແຂວງອດັຕະປ  ແລະ ເມ  ອງ

ວລິະບລີຸ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງອງົກອນສະນບັສະ  ໜ

່ນູເຄ ອຂື່າຍ

ຜູໍ້ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົການເງນິຈລຸະພາກ
ສູນູຝຶກອບົຮມົການເງນິ

ຈນຸລະພາກເປັນຜູໍ້ຈດັຝຶກອບົຮມົ

ສນູການເງນິຈນຸລະພາກ & 

SEWA (India)
ຮື່ວມມ  ກບັສະມາຄມົ LCSDPA

ຮື່ວມມ  ກບັສະຫະພນັແມ ື່ຍງິລາວ

 (LWU)

ສະຖາບນັທະນາຄານ

ກຸື່ມເຮັດວຽກການເງນິຈລຸະພາກ

ສະໜບັສະໜນູເປັນເງນິ ແລະ 

ເປັນວດັຖ,ຸ ເປັນສະມາຊກິຂອງ

ກຸື່ມການເງນິຈລຸະພາກ (MFWG)

ສະມາຊກິ ກຸື່ມການເງນິຈລຸະ

ພາກ (MFWG)

ສະມາຊກິ ກຸື່ມການເງນິຈລຸະ

ພາກ (MFWG)

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ)ຸ:
ການປະສານງານກບັ 

ທະນາຄານສ ົື່ງເສມີກະສກິ  າ
ຄ. ລະດບັຈລຸະພາກ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ຣບັເງນິຝາກ

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ບ ື່ ຮບັເງນິຝາກ x

ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ

ກອງທຶນບໍ້ານ ໄດໍ້ໂອນເງນິໃຫໍ້ 

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ຝາກ

ປະຫຍດັ

ການປະກາດນ  າໃຊໍ້ 

ສະຫະກອນສນີເຊ ື່ ອ ແລະ 

ຝາກປະຫຍດັ ລະດບັເມ  ອງ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ທະນາຄານບໍ້ານ / ກອງທຶນໝນູວຽນບໍ້ານ /ກອງທຶນພດັທະນາບໍ້ານ
ກອງທຶນບໍ້ານ ເປັນຜູໍ້ດ  າເນນີງານ

 ແລະ ອກກລະບຽບ
ໂຄງການ VLF ແລະVIDF

ສໍ້າງກອງທຶນບໍ້ານໃໝື່; ຝຶກ

ອບົຮມົຫວົຂ ໍ້ທີື່ ຈ  າເປັນ ເຊັື່ ນ: 

ການລງົບນັຊ,ີ ການບ ລິຫານເງນິ

ກູໍ້, ການສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດ, 

 ການສະໜນູຜື່ານອງົການສະໜ

່ບັສະໜນູເຄ ອຂື່າຍ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ແລະ ສະໜບັສະນນູ

ທະນາຄານບໍ້ານໃນ 5 ແຂວງ

ໃນ ສປປລາວ (140 ບໍ້ານ)

ລກູຄໍ້າການເງນິຈລຸະພາກ
ຊາວກະສກິ  າ ແລະ ລກູຄໍ້າຂອງ

 VDFs

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ:ຸ

7. ຈດຸສມຸດໍ້ານທີື່ ຕ ັໍ້ງພມູສາດຂອງການລິເລີື່ ມການເງນິຈລຸະພາກ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ປາກງ ື່ມ, ໄຊທານີ ສງັທອງ

ແຂວງວຽງຈນັ

ໂພນໂຮງ, ກາສ,ີ ຫີນເຫີມ, 

ໂທລະຄມົ, ເຟ ອງ, ແກໍ້ວອດຸມົ, 

ວຽງຄ  າ, ຮ ົື່ມ ແລະ ໄຊສມົບນູ

x ຫີນເຫີບ

ຜ ົໍ້ງສາລີ

ຫ ວງນ  ໍ້າທາ
ສງິ, ລອງ, ວຽງພຄູາ ແລະ 

ນາແລ

ຫ ວງນ  ໍ້າທາ, ເມ  ອງສງິ, ເມອ ງ

ນາແລ

ອດຸມົໄຊ

ບ ື່ ແກໍ້ວ ເໝ ອງ ແລະ ຝາອດຸມົ

ຫ ວງພະບາງ ພຄູນູ ປາກຊໍ້າງ, ວຽງຄ  າ ແລະ ພຄູນູ

ຫວົພນັ
ຊຽງຄ ໍ້, ວຽງທອງ, ວຍງໄຊ, 

ຫວົເມອງ, ຊ  າໃຕໍ້ ແລະ ແອັດ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No 1 2 3 4 5 6

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 

(ADB)

ອງົການຮື່ວມມ  ສາກນົຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (GIZ)
ອງົການການເງນິສາກນົ (IFC) ອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO)

ທະນາຄານພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ (KfW)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency

ໄຊຍະບລີຸ
ເມ  ອງຄອບ, ເງນິ, ຊຽງຮອນ, 

ຫງົສາ, ໄຊຍະບລີຸ, ພຽງ

ຊຽງຂວາງ ແປກ, ພະໄຊ: ພກູດູ ໜອງແຫດ ແລະ ຄນູ

ບ ລິຄ  າໄຊ x

ຄ  າມ ື່ວນ x

ສະຫວນັນະເຂດ ເມ  ອງວລິະບລີຸ, ເຊໂປນ x

ສາລະວນັ

ເຊກອງ

ຈ  າປາສກັ x

ອດັຕະປ ໄຊເສດຖາ, ພວູງົ, ສານໄຊ

ເອກະສານພີມເຜີຍແຜື່:

Kunkel, Carmen R. & Hans Dieter Seibel: Microfinance 

in Laos. APRACA-GTZ Publication 1997/1. APRACA, 

Bangkok,1997

Seibel, Hans Dieter & Carmen R. Kunkel: Microfinance 

in Laos: A Case of Women’s Banking? University of 

Cologne, www.uni-koeln.de/ew-fak/aef, Working Paper 

1999-3

Seibel, Hans Dieter: Village Banks (VSCGs) in 

Vientiane Capital, Laos – Roadmap Scenarios for a 

Sustainable Future. Savings Banks Foundation for 

International Cooperation, Bonn, 2010, 

www.sparkassenstiftung.de/uploads/media/Laos_Village-

Banks_Study.pdf



ແຜນວາດຂອງໂຄງການ ການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປລາວ

ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ຊ ື່ ໂຄງການ (ຖໍ້າມ)ີ:

ບກຸຄນົຕິດຕ ື່  ໃນ ສປປລາວ/ຕ  າແໜື່ງ:

ຄູື່ຮ ື່ວມງານຂອງໂຄງການ:

ທີື່ ຢູື່:

ໂທລະສບັ:

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

ໂຄງການສ ົື່ງເສມີການເຂົໍ້າເຖງິການ

ເງນິສ  າລບັຜູໍ້ທກຸຍາກໃນ ສປປລາວ

      (MAFIPP)

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຕາໜື່າງອງົກອນການ

ເງນິຈລຸະພາກທີື່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ 

ໃນລະດບັພາກພ ໍ້ນ

ອາຊຕີາເວັນອອກສື່ຽງໃຕໍ້

ພດັທະນາສະຫະກອນສນີ

ເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ

 ໃນ ສປປລາວ SACUDIL

ໂຄງການລະດບັພາກພ ໍ້ນ

ສ  າລບັສ ົື່ງເສມີອງົການ

ຊື່ວຍເຫ  ອຕນົເອງໃນ ອາຊີ

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ໂຄງການການເງນິຈລຸະພາກ

 (ສໍ້າງຕ ັໍ້ງ ສສງ ທີື່ ແຂວງ

ສາລະວນັ)

ຈມີ ອນັເດສີນັ, ຫວົໜໍ້າຊື່ຽວຊານ

1. ເບັນ ເວເີທັນບາ, ຫວົໜໍ້າ

ໂຄງການ, ຜູໍ້ຕາງໜໍ້າປະເທດ 

2. ໂອສລູາ ແຮມເມຣີກີ, ທີື່

ປຶກສາດໍ້ານວຊິາການ, ກຸື່ມການ

ເງນິຈລຸະພາກ

ຈວົ ວາ ຊງົ, ຜູໍ້ຈດັການ

ໂຄງການ, ໄມເບລ ກເູລ, 

ທີື່ ປຶກສາດໍ້ານການພດັທະນາ

ສະຖາບນັ

ຮນີເດກີາດ ໂວນ ວນັເທີ, 

ຜູໍ້ອ  ານວຍການລະດບັພາກພ ໍ້ນ

ເຕວ ດາງ ດ , ທີື່ ປຶກສາ

1. ມາກ ໂກແມນ 

ຜູໍ້ອ  ານວຍການ 

2. ບນຸສງົ ພດຸທະວງົ

ຮອງຜູໍ້ອ  ານວຍການ

Bank of Lao PDR

1. ກອງທຶນພດັທະນາແມ ື່ຍງິ 

ແລະ ຄອບຄວົ (WFDF) 

ໂດຍການຮື່ວມມ  ກບັສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິລາວ 

2. ກຸື່ມເຮັດວຽກການເງນິຈລຸະ

ພາກຂອງ ສປປລາວ 

(MFWG) 

3. ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ

ພາກ ເອກພດັທະນາ (EMI)

 4.ສນູການເງນິຈລຸະພາກ 

(MFC)

ພະແນກແຜນການ ແລະ 

ການລງົທຶນ

ທະນາຄານບໍ້ານ ທີື່ ເມ  ອງຈ  າ

ພອນ,

ສນູບ ລິການທະນາຄານບໍ້ານ, 

ໃນຊື່ວງຂໍ້າມຜື່ານກໍ້າວຂ ໍ້ນສູື່

ສະຫະກອນ ເພ ື່ ອກາຍເປັນ

ອງົການຈດັຕ ັໍ້ງສະໜບັສະໜນູ

ເຄ ອຂື່າຍ

NAFES, Women’s 

Unions, Lao Front 

ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປລາວ

ຖະໜນົຢອນເນັດ, ນະຄອນຫລວງ

ວຽງຈນັ

ບໍ້ານ ໂພນທນັເໜ ອ, ໜື່ວຍ 

31, ວຽງຈນັ

ຫໍ້ອງການຫ ວງພະບາງ, ຖະ

ນນົປາງຄ  າ, ບໍ້ານປາງຄ  າ, 

ຫ ວງພະບາງ

 ຫໍ້ອງການ DGRV-: ຖະ

ນນົສບີນຸເຮ ອງ, ເມ  ອງຈນັທະ

ບລີຸ, ວຽງຈນັ.

ບໍ້ານດອນຕີໍ້ວ, 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ

ເລກທີ.017, ໜື່ວຍ 02, 

ບໍ້ານເພຍວດັ, ເມ  ອງສີ

ສດັຕະນາກ, ວຽງຈນັ 

021 264 616              

     ມ  ຖ : 020 9604 1087

021 265 564           

                ມ  ຖ : 020

 7749 3865

071 254 921         

                ມ  ຖ : 

020 565 53 40

021 261 896 020 555 26881 021 214524;222439 

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ແຟັກ:

ອີເມລ:

ເວັບໄຊທ:

ສໄກປ:

1. General Mission of your Organization in Lao PDR

2. ຈດຸປະສງົແຫື່ງການພດັທະນາຂອງອງົກອນທີື່ ຈດັລ  າດບັຕາມ

ຄວາມສ  າຄນັດໍ້ວຍໃສື່ຕວົເລກ 1,2,3,4,5 (1 = ສ  າຄນັທີື່ ສດຸ;  5=

 ສ າຄນັໜໍ້ອຍ

ເພີື່ ມການເຂົໍ້າຫາການບ ລິການດໍ້ານການເງນິ

ການຫ ຸດຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

021 264 616 021 22 265 564 071 254 921 021 261 896 021 740 244 021 217 553

james.anderson@uncdf.org
Bernd.Werthenbach@sbfic.

de
sacudil@aaccu.coop

Von.Walther-

DGRV.Laos@gmx.net 
teododang@gmail.com wec@laopdr.com

www.uncdf.org www.dgrv.de laos.worlded.org

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ໃນການຮື່ວມມ  ກນັລະຫວື່າງ 

ໂຄງການ UNCDF ແລະ 

ອງົການ UNDP, ເຊງິວື່າUNCDF

 ແມ ື່ນເປັນຕວົແທນລດັຖະບານ

ລາວ ເພ ື່ ອການປະເມນີແຫື່ງຊາດ

ໂດຍແມ ື່ນທະນາຄານກາງເປັນຕວົ

ແທນໃຫໍ້. ເພ ື່ ອເປັນການພດັທະນາ

ການເຂົໍ້າເຖງິທີື່ ດນີ, ຕະ;ລາດ, 

ສງັຄມົ ແລະ ການບ ລິການດໍ້ານ

ເສດຖະກດິ

ສະໜບັສະໜນູ ສະຖາບນັການ

ເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປລາວ 

ເຊັື່ ນ: WFDF, EMI ໃຫໍ້ກາຍ

ປນັສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ

ພາກ;    ອງົກອນສະໜບັສະໜ

່ນູ (ກຸື່ມເຮັວຽກການເງນິຈລຸະ

ພາກ -WG Laos)cແລະ ຜູໍ້

ສະໜອງການຝຶກອບົຮມັMFC),

 ດໍ້ວຍຈດຸປະສງົລວມເພ ື່ ອສໍ້າງ

ເຄ ອຂື່າຍການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ມ ີ

ຄາມຍ ນຍງົ.ນອກນ ັໍ້ນຍງັມເີຄ ອ

ຂື່າຍທີື່ ເປັນຄູື່ຮ ື່ວມງານຢູື່

ວຽດນາມ(ກອງທຶນ TYM ທີື່

ວຽດນາມ ແລະ ສອງຄູື່ຮ ື່ວມ

ງານທີື່ ດ  າເນນີງານຢູື່ກ  າປເູຈຍ 

(SAMIC and Seilanithih),

 ລວມເປັນ 7 ອງົກອນໃນ 3

ປະເທດ.    

ອງົກອນແມ ື່ນໄດໍ້ມສີື່ວນຮື່ວມ

 ໃນການຮື່ວມມ   ແລະ 

ແລກປື່ຽນປະສບົການກບັບນັດາ

ເພ ື່ ອການເສມີສໍ້າງພດັທະນາ

ດໍ້ານຄວາມຍ ນຍງົຂອງ

ຕະຫລາດຢູື່ຊານເມ  ອງ ເພ ື່ ອ

ການຫລດຸຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ

ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສໍ້າງ

ຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫໍ້ກຸື່ມ

ຊື່ວຍເຫ  ອຕນົເອງ ແລະ ຈດັ

ຕ ັໍ້ງການເລີື່ ມຕ ົໍ້ນສະຫະກອນ

ໃນຂະແໜງເສດຖະກດິ ແລະ

 ການເງນິ ໃນ ສປປລາວ  

ເພ ື່ ອປະກອບສື່ວນເຂົໍ້າໃນ

ການຫ ຸດຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ

ຂອງປະຊາຊນົ

ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ

ອງົການການສກຶສາໂລກ 

ປະຈ  າ ສປປລາວ ແມ ື່ນ

ອງົການບ ື່ ຫວງັຜນກ  າໄລ 

ເຮັດວຽກເພ ື່ ອປບັປງຸຄນຸ

ນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ

ຜູໍ້ທກຸຍາກໂດຍຜື່າຍແຜນ

ງານການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 

ໃນ ສປປລາວ.  ອງົການ

ການສກຶສາໂລກປະຈ  າ 

ສປປລາວ ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ

ໂຄງການພດັທະນາຄນຸ

ນະພາບຊວີດິ, ເພີື່ ມລາຍຮບັ

 ແລະ ໃຫໍ້ການຝຶກອບົຮມົ

ທາງດໍ້ານສາທາ, ການສກຶ

ສາ ແລະ ການບ ລິການ

ສງັຄມົ.

1 2 2 3 2 3

3 1 1 1 1

mailto:james.anderson@uncdf.org
mailto:Bernd.Werthenbach@sbfic.de
mailto:Bernd.Werthenbach@sbfic.de
mailto:sacudil@aaccu.coop
mailto:Von.Walther-DGRV.Laos@gmx.net
mailto:Von.Walther-DGRV.Laos@gmx.net
mailto:teododang@gmail.com
mailto:wec@laopdr.com
http://www.uncdf.org/
http://www.dgrv.de/


ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ການສໍ້າງວຽກເຮັດງານທ  າ

ການພດັທະນາການເລີື່ ມຕ ົໍ້ນທລຸະກດິ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທລຸະກດິທີື່ ມແີລໍ້ວ

ການປບັປງຸການສຶກສາຂອງຜູໍ້ໃຫຍື່

ບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກື່ແມ ື່ຍິງ

ໂອກາດສ  າລບັຊາວໜຸື່ມ

ການເຂົໍ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນໍ້ອຍ

ການປບັປງຸສຂຸະພາບ

ນ  ໍ້າ ແລະ ສຂຸະອະນາໄມ

ການປກຸສໍ້າງເຮ ອນຊານ

ອ ື່ ນໆ, ຈ ົື່ງລະບ:ຸ

3. ຈ ົື່ງອະທິບາຍຫຍ ໍ້ກ ື່ຽວກບັການລິເລີື່ ມວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ

ຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ ໃນ ສປປລາວ

ວນັທີເລີື່ ມຕ ົໍ້ນໂຄງການ/ກດິຈະກ  າ:

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

2 3 3

4. ໂດຍສະເພາະ ການຮື່ວມ

ມ  ກບັວສິາຫະກດິ

4 4

5 3 4 5

5

4

1

2. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ

 ແລະ ສງັຄມົ ໃນເຂດ

ຊນົນະບດົໂດຍການສ ົື່ງເສມີ

ກດິຈະກ  າການຊື່ວຍເຫ  ອເຊີື່ ງ

ກນັແລະກນັ, ສະຫະກອນ 

ແລະ ເຄ ອຂື່າຍຂອງມນັ

2.ເພີື່ ມຄວາມຮູໍ້ກ ື່ຽວກບັ

ອນັຕະລາຍຂອງລະເບດີທີື່ ບ ື່

ທນັແຕກ ແລະ ວທີິການ

ຫ ີກລໍ້ຽງອບຸດັເຫດ

ເດ ອນມຖິນຸາ 2010 2008 (ສປປລາວ)
ມງັກອນ 2011 (ບາດກໍ້າວ

ທີ 3)
1.1.2009 2007

ອງົການການສກຶສາໂລກ

ເລີື່ ມຕ ົໍ້ນການດ  າເນນີງານຢູື່ 

ສປປລາວໃນປີ 1992;  

ໂຄງການການເງນິຈລຸະພາກ

ເລີື່ ມໃນເດ ອນກ ລະກດົປີ 

2009



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ເປົໍ້າໝາຍໂຄງກການ:

ກ  ານດົເວລາຂອງໂຄງການ:

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

ເພ ື່ ອເພີໍ້ມທະວກີານເຂົໍ້າເຖງິການ

ບ ລິການດໍ້ານການເງນິ ເພ ື່ ອລາຍ

ຮບັໃຫໍ້ຄວົເຮ ອນ ແລະ 

ນກັທລຸະກດິຂະໜາດນໍ້ອຍ

WFDF: ສໍ້າງຕ ັໍ້ງສະຖາບນັການ

ເງນິຈລຸະພາກທີື່ ມຄີວາມຍ ນຍງົ 

(ເລີື່ ມຕ ົໍ້ນ).

MFWG: ສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ

ໃຫໍ້ແກື່ ກຸື່ມການເງນິຈລຸະພາກ

ໃຫໍ້ກາຍເປັນອງົກອນ 

EMI: ຊື່ວຍສະຖາບນັການເງນິ

ຈລຸະພາກເອກພດັທະນາ 

(EMI) ໃຫໍ້ກາຍເປັນສະຖາບນັ

ການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ມຄີວາມ

ຍ ນຍງົໃນໄລຍະຍາວ.

MFC: ພດັທະນາສນູການເງນິ

ຈລຸະພາກ (MFC) ໃຫໍ້

ກາຍເປັນສນູຝຶກທີື່ ຄບົວງົຈອນ

1.ສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫໍ້

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ 2. 

ເພີມການນ  າໃຊໍ້

ຊບັພະຍາກອນດໍ້ານເຕັກນກິ

ໃຫໍ້ແກື່ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ 

3. ຫນັປື່ຽນ ແລະ ລວມ

ກອງທຶນພດັທະນາບໍ້ານເຂົໍ້າ

ເປັນສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ 

ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ 4. 

ສໍ້າງຄວາມເຂົໍ້າໃຈກື່ຽວກບັ

ການສະຫະກອນ ສນິເຊ ື່ ອ 

ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ ທີື່

ເປັນຕວົແບບ 5. ສໍ້າງ

ສະມາຄມົຂອງສະຫະກອນ

ສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກ

ປະຢດັunions

ສໍ້າງອງົກອນສະໜບັສະໜນູ

ເພ ື່ ອໃຫໍ້ການຊື່ວຍເຫ  ອທາງ

ດໍ້ານວຊິາການ ແລະ ການ

ເງນິແກື່ ທະນາຄານບໍ້ານ 

ແລະ ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ 

ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ ແລະ 

ເປັນຕວົແທນໃຫໍ້ແກື່ອງົກອນ

ສະມາຊກິຕ ື່ ທາງພາກລດັ 

ແລະ ຜູໍ້ວາງນະໂຍບາຍ ໃນ 

ສປປລາວ

ອານລຸກັຮກັສາປື່າໄມ ໍ້ ແລະ

 ຫລດຸຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ

ຢູື່ຊນົນະບດົ




ເພ ື່ ອສະໜອງຄວາມ

ຕໍ້ອງການດໍ້ານສນິເຊ ື່ ອ 

ແລະ ຝາກປະຢດັຂອງຄວົ

ເຮ ອນທີື່ ທກຸຍາກໃນເຂດ

ຊນົນະບດົ ເພ ື່ ອຊື່ວຍໃຫໍ້

ເຂົາເຈົໍ້າ ປບັປງຸລາຍຮບັ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພດໍ້ານ

ການເງນິ

ເພ ື່ ອສໍ້າງຮບູແບບ

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ 

ເງນິຝາກປະຢດັ ທີື່ ມຄີວາມ

ຍ ນຍງົ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ການ

ບ ລິການດໍ້ານເງນິຝາກ 

ແລະ ເງນິກູໍ້ ແກື່ຄວົເຮ ອນ

ທີື່ ທກຸຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ

ຂອງ ສປປລາວ        

                    

 ເພ ື່ ອປະກອບສື່ວນເຂົໍ້າໃນ

ການພດັທະນາສະຖາບນັ

ການເງນິສ  າລບັປະຊາຊນົຜູໍ້

4.5 ປີ
ໄລຍະເລີື່ ມຕ ົໍ້ນ: 1 ພະຈກິ 

2009 to 31 ທນັວາ 2011

ມງັກອນ 2011 - ທນັວາ 

2013

31.12.2011, ອາດຕ ື່ ຮອດປີ

 2014
2005-2012

ໄບຍະທີ 1:            

      1 ກ ລະກດົ 

2009-30 ມຖິນຸາ 2012



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ງບົປະມານລວມເປັນເງນິໂດລາ:

ຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານອ ື່ ນໆທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງ:

4. ຊະນດິຂອງການຮື່ວມ  

Technical Cooperation

ການຮື່ວມ  ດໍ້ານການເງນິ

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

US$7 ລໍ້ານໂດລາ ບ ື່ ມຂີ ໍ້ມນູ 20 ລໍ້ານໂດລາ

ໂຄງການການເງນິຈລຸະ

ພາກ: 233,000  ໂດລາ

ກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການແມ ື່ນ

ໃຫໍ້ທຶນໂດຍກະຊວງການຮື່ວມມ  

 ແລະ ການພດັທະນາຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ. ທີື່ ປ ກສາ

ແມ ື່ນສະໜອງໂດຍຊື່ຽວຊານ

ໄລຍະຍາວ 5 ທື່ານ ຈາກອງົ

ກອນ SBFIC ທີື່ ຮາໂນໍ້ຍ, 

ປະເທດວຽດນາມ ແລະ ພະນມົ

ເປັນ ແລະ ຍງັມກີດິຈະກ  າ

ໄລຍະສ ັໍ້ນທີື່ ປະຕບິດັໂດຍ

ຊື່ຽວຊານຈາກທະນາຄານອອມ

ສນິ (ປະເທດເຢຍລະມນັ) ແລະ

 ປະເທດ ຟີລິບປີນເຊີື່ ງແມ ື່ນ

ສນູພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 

ກະສກິ  າ (CARD). ອງົການ 

SBFIC ກ  າລງັກະກຽມ

ຂະຫຍາຍໂຄງການສໍ້າງເຄ ື່ ອ

ຂື່າຍລະດບັພາກພ ໍ້ນ ທີື່ ໃຫໍ້ທຶນ

ໂດຍ ກະຊວງການຮື່ວມມ   ແລະ

 ການພດັທະນາຂອງປະເທດ

ເຢຍລະມນັ. ໄລຍະຕ ື່ ໄປຂອງ

ອງົກອນຫ ກັຂອງຂະແໜ

ງການສະຫະກອນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ 

ສະຫະພາບການກວດສອບ

ບນັຊແີຫື່ງຊາດ ສ  າລບັຂະແ

ໜງການສະຫະກອນ

x x x x x x

x



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

5. ກຸື່ມເປົໍ້າໝາຍ/ລກູຄໍ້າ

6. ອງົປະກອບຫ ກັ/ຂະແໜງການທີື່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ & 

ກດິຈະກ  າຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ:

ກ. ລະດບັມະຫາພາກ:

ນະໂຍບາຍ, ການປຶກສາດໍ້ານລະບຽບກດົໝາຍ

ລະບບົການຄຸໍ້ມຄອງ

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ)ຸ:

ຂ. ລະດບັຂ ັໍ້ນກາງ:

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

ມະຫາພາກ, ຂະໜາດກາງ ແລະ 

ຂະໜາດນໍ້ອຍ (ຜູໍ້ໃຫໍ້ບ ລິການດໍ້ານ

ການເງນິ)

ລກູຄໍ້າການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ

 ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົໍ້າ, ສະຖາ

ບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຜູໍ້

ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ, ອງົ

ກອນສະໜບັສະໜນູຂະແໜ

ງການເງນິຈລຸະພາກ

ສະມາຊກິຂອງກອງທຶນ

ພດັທະນາຂ ັໍ້ນບໍ້ານ

ທະນາຄານບໍ້ານ, ກອງທຶນ

ພດັທະນາຂ ັໍ້ນບໍ້ານ, ສສງ 

(ໂດຍສະເພາະ ແມ ື່ນ 

ສະຫະກອນນາຊາຍທອງໃນ

ເມ  ື່ອກື່ອນ ເຊີື່ ງປະຈບຸນໄດໍ້

ກາຍມາເປັນສະຖາບນັການ

ເງນິຈລຸະພາກທີື່ ຮບັເງນິຝາກ 

ນາຊາຍທອງ: DMID 

Naxathong)

ບໍ້ານທີື່ ທກຸຍາກຢູື່ຊນົນະບດົ

 ໃນ 9 ແຂວງເປົໍ້າໝາຍ

x

ຊື່ວຍທະນາຄານແຫື່ງ 

ສປປລາວໃນການສໍ້າງຂ ໍ້

ກ  ານດົກດົລະບຽບວື່າດໍ້ວຍ

ການຄຸໍ້ມຄອງ ສະຫະກອນ

ສນິເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກ

ປະຢດັ

ຂ ໍ້ກ  ານດົວື່າດໍ້ວຍການຄຸໍ້ມຄອງ

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອ ແລະ 

ເງນິຝາກປະຢດັ

x
ການກວດສອບສ  າລບັສະຖາ

ບນັການເງນິຂະໜາດນໍ້ອຍ

ຄວາມອາດສາມາດ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ/ການເສີມສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດ/

ການຝຶກອບົຮມົ (ກະລນຸາລະບວຸື່າເຮັດໃຫໍ້ໃຜ)

ການສ  າຫ ວດ & ການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ການເງນິຈລຸະພາກ (ກະລນຸາລະບຸ

ຫວົຂ ໍ້)

ລະບບົການບ ລິຫານຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານ (ກະລນຸາລະບວຸື່າເພ ື່ ອໃຜ)

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

ໃຫໍ້ການບ ລິການດໍ້ານການຝຶກ

ອບົຮມົແກື່ ສະຖາບນັການເງນິ

ຈລຸະພາກ ໂດຍຜື່ານສນູການ

ເງນິຈລຸະພາກ MFC (ພາຍໃຕໍ້

ການຮື່ວມມ  ກບັອງົການຄາດ - 

CARD, ປະເທດຟີລິບປີນ).

1. ຝຶກອບົຮມົການບ ລິຫານ

ສນິເຊ ື່ ອສ  າລບັ ຄະນະ

ກ  າມະການ ສສງ 2.ຝຶກ

ອບົຮມົກື່ຽວກໜີໍ້ຊກັຊໍ້າສ  າບ

ລບັ ສສງ 3. ຝຶກອບົຮມົ

ການບນັຊແີບບງ ື່າຍດາຍ

ສ  າລບັ ສສງ

x

ການສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ

ໃຫໍ້ແກື່ພະນກັງານ ສສງ 

ແລະ ຄະນະສະພາບ ລິຫານ

ກື່ຽວກບັແຜນງານການເງນິ

ຈລຸະພາກ

SBFIC ໄດໍ້ຮບັການມອບໝ

າຍໜໍ້າທີື່ ໃນການສກຶສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ

 ເຖງິສອງຢື່າງ (ໃຫໍ້ທຶນໂດຍ 

ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ, ດ  າ

ເນນີງານໂດຍ ທີື່ ປຶກສາ

ອດິສະຫລະ):

1. ທະນາຄານບໍ້ານ ຢູື່

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ປີ 

2010.

2. ການລາຍງານເຖງິສະພາບ

ການ ລວມຂອງ ກຸື່ມການເງນິ

ຈນຸລະພາກ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ

 (MFWG), 2010. 

ຍງັຢູື່ໃນຂ ັໍ້ນຕອນການດ  າ 

ເນນີງານທດົລອງນ  າໃຊໍ້ 

ລະບບົບນັຊແີບບ CUBIS 

ໃຫໍ້ກບັບນັດາສະຫະກອນສນີ

ເຊ ື່ ອ ແລະ ຝາກປະຫຍດັ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ການກວດສອບບນັຊີ

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງອງົກອນສະໜບັສະໜນູເຄ ອຂື່າຍ/ ສະມາຄມົ/ສະຫະພນັ 

(ກະລນຸາລະບວຸື່າເພ ື່ ອໃຜ)

ຜູໍ້ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົການເງນິຈລຸະພາກ

ສະຖາບນັທະນາຄານ

ກຸື່ມເຮັດວຽກການເງນິຈລຸະພາກ

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ)ຸ:

ຄ. ລະດບັຈລຸະພາກ:

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

x

ໃຫໍ້ການຄວບຄມຸ ການ

ພດັທະນາລະບບົ ສ  າລບັ 

VBSC

ສະໜບັສະໜນູກຸື່ມການເງນິຈຸ

ລະພາກຂອງ ສປປລາວ ໂດຍ

ໃຫໍ້ການຊື່ວຍເຫ  ອດໍ້ານວຊິາການ

 ແລະ ທຶນສະໜບັສະໜນູ

ກດິຈະກ  າສະເພາະໃດໜ ື່ ງ

ສ ົື່ງເສມີການສໍ້າງຕ ັໍ້ງ

ສະຫະກອນສນິເຊ ື່ ອແຫື່ງຊາດ

(ໃນການຮື່ວມມ  ກບັ

ທະນາຄານແຫື່ງ ສປປລາວ

 ແລະ ຂະແໜງຕື່າງໆຂອງ

ລດັຖະບານ)

ອງົການສະໜບັສະໜນູເຄ ອ

ຂື່າຍໄດໍ້ຖ ກຕ ັໍ້ງຂ ໍ້ນທີື່ ເມ  ອງຈ  າ

ພອນ ເອີໍ້ນວື່າສນູບ ລິການ

ທະນາຄານບໍ້ານ.

x

ສນູການເງນິຈລຸະພາກ (MFC):

 ພດັທະນາເປັນສນູຝຶກທີື່ ຄບົວງົ

ຈອນ

ຜູໍ້ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ

ການເງນິຈລຸະພາກສ  າລບັ 

ສສງວນັໃໝື່ ແລະ 

ສະມາຊກິສະພາບ ລິຫານ

x

ໃຫໍ້ການຊື່ວຍເຫ  ອດໍ້ານການເງນິ

ໂດຍກງົກບັ ແລະ ເປັນສະມາຊກິ

ຂອງ MFWG

ສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫໍ້ແກື່

ກຸື່ມການເງນິຈລຸະພາກໃຫໍ້

ກາຍເປັນອງົກອນ/ເຄ ອຂື່າຍການ

ເງນິຈລຸະພາກ, ສະມາຊກິ

ສະມາຊກິ ກຸື່ມການເງນິຈລຸະ

ພາກ (MFWG)

ສະມາຊກິ ກຸື່ມການເງນິຈຸ

ລະພາກ (MFWG)



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ຣບັເງນິຝາກ

ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີື່ ບ ື່ ຮບັເງນິຝາກ

ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

x

1. WFDF: (ເລີໍ້ມຕ ົໍ້ນດໍ້ວຍ

ການຮື່ວມມ   ກບັສະຫະພນັ

ແມ ື່ຍງິ, ປະຈບຸນັນີໍ້ແມ ື່ນສະຖາ

ບນັການເງນິຈນຸລະພາກ ບ ື່

ຮບັດງນິຝາກ ເຊງິຢູື່ໃນຂ ັໍ້ນ

ຕອນກ  າລງັດ  າເນນີງານຂ 

ອະນມຸດັໃບຮບັຮອງ ໃນການ

ປື່ຽນມາເປັນ ສະຖາບນັການ

ເງນິຈນຸລະພາກ ຮບັເງນິຝາກ 

ກບັທະນາຄານ ແຫື່ງ ສປປ 

ລາວ), ການຊື່ວຍເຫລ ອດໍ້ານ

ເຕັກນກິ, ຝຶກອບົຮມົ, ການສກຶ

ສາແບບຢໍ້ຽມຢາມ, ອ ື່ ນໆ.

2. EMI: (ການນ  າໃຊໍ້ແບບ 

ສະຖາບນັການເງນິຈນຸລະພາກ 

ຮບັເງນິຝາກ) ການຊື່ວຍເຫລ ອ

ດໍ້ານເຕັກນກິ, ຝຶກອບົຮມົ, 

ການສກຶສາແບບຢໍ້ຽມຢາມ, 

ອ ື່ ນໆ.. 

ສະຖາບນັການເງນິ

ຈນຸລະພາກ ເພ ື່ ອການ

ພດັທະນາ

x

x

ສໍ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫໍ້

ກອງທຶນພດັທະນາບໍ້ານ ໃຫໍ້

ກາຍເປັນສະຫະກອນສນີເຊ ື່ ອ

 ແລະ ຝາກປະຫຍດັ ຢູື່

ພາກເໜ ອຂອງ ປະເທດລາວ

ໃຫໍ້ການຊື່ວຍເຫລ ອ ດໍ້ານ

ເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ 

ການເງນິ ໃຫໍ້ແກື່ 

ສະຫະກອນສນີເຊ ື່ ອ ແລະ 

ຝາກປະຫຍດັ ວນັໃໝື່



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ທະນາຄານບໍ້ານ / ກອງທຶນໝນູວຽນບໍ້ານ /ກອງທຶນພດັທະນາບໍ້ານ

ລກູຄໍ້າການເງນິຈລຸະພາກ

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ:ຸ

7. ຈດຸສມຸດໍ້ານທີື່ ຕ ັໍ້ງພມູສາດຂອງການລິເລີື່ ມການເງນິຈລຸະພາກ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ

ແຂວງວຽງຈນັ

ຜ ົໍ້ງສາລີ

ຫ ວງນ  ໍ້າທາ

ອດຸມົໄຊ

ບ ື່ ແກໍ້ວ

ຫ ວງພະບາງ

ຫວົພນັ

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

ໃຫໍ້ການເສມີສໍ້າງຂດີຄວາມ

ສາມາດແກື່ກອງທຶນ

ພດັທະນາທບໍ້ານ ເພ ື່ ອ

ຫນັປື່ຽນເປັນ ສສງ ໃນ

ພາກເໜ ອຂອງ ສປປລາວ

ທງັໝດົແມ ື່ນູ ື່ເມ  ອງຈ  າພອນ x

x

WFDF: ໄຊເສດຖາ, ຫາດ

ຊາຍຟອງ, EMI: ຈນັທະບລີຸ, 

ສໂີຄດ, ໄຊເສດຖາ, ໄຊທານ,ີ 

ສສີດັຕະນາກ

ນາໄຊທອງ

WFDF: ໂພນໂຮງ, EMI: 

ໂພນໂຮງ ແລະ ທລຸະຄມົ
x

ນາແລ, ຊຽງຄ ໍ້

ແບງ, ຮນຸ

ປາກອ,ູ ນ  ໍ້າບາກ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ໄຊຍະບລີຸ

ຊຽງຂວາງ

ບ ລິຄ  າໄຊ

ຄ  າມ ື່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສາລະວນັ

ເຊກອງ

ຈ  າປາສກັ

ອດັຕະປ 

ເອກະສານພີມເຜີຍແຜື່:

Kunkel, Carmen R. & Hans Dieter Seibel: Microfinance 

in Laos. APRACA-GTZ Publication 1997/1. APRACA, 

Bangkok,1997

Seibel, Hans Dieter & Carmen R. Kunkel: Microfinance 

in Laos: A Case of Women’s Banking? University of 

Cologne, www.uni-koeln.de/ew-fak/aef, Working Paper 

1999-3

Seibel, Hans Dieter: Village Banks (VSCGs) in 

Vientiane Capital, Laos – Roadmap Scenarios for a 

Sustainable Future. Savings Banks Foundation for 

International Cooperation, Bonn, 2010, 

www.sparkassenstiftung.de/uploads/media/Laos_Village-

Banks_Study.pdf

7 8 9 10 11 12

ກອງທຶນ ເພ ື່ ອການພດັທະນາຕ ົໍ້ນ

ທຶນຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

(UNCDF)

ມນູນທິິທະນາຄານອອມສນິ 

ເພ ື່ ອການຮື່ວມມ  ສາກນົ 

(SBFIC), ກງຸບອນ, ປະເທດ

ເຢຍລະມນັ

ສະມາຄມົສະຫະກອນສນິ

ເຊ ື່ ອແຫື່ງທະວບີອາຊ ີ

(ACCU)

ສະຫະກອນໄຣເອັບເຊັນຂອງ

ປະເທດເຢຍລະມນັ DGRV

 - German Cooperative 

and Raiffeisen 

Confederation

ໂຄງການ ການພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ຮກັສາ

ປື່າໄມ ໍ້ (SUFORD)

ອງົການ ການສກຶສາໂລກ 

ໃນ ສປປລາວ  (WEC)

Donor, Bi-/Multi-Lateral Agency International Non-Government Organization (INGO)

ແກື່ນທໍ້າວ, ປາກລາຍ x  

WFDF: ພະບາດ x

x

ເມ  ອງຈ  າພອນ x

x

5 ເມ  ອງ: ເລົື່ າງາມ, ຕມຸ

ລານ, ຕາໂອຍ, ແລະ ສະ

ມວຍ

x

x

x



ແຜນວາດຂອງໂຄງການ ການເງນິຈລຸະພາກໃນ ສປປລາວ

ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ຊ ື່ ໂຄງການ (ຖໍ້າມ)ີ:

ບກຸຄນົຕິດຕ ື່  ໃນ ສປປລາວ/ຕ  າແໜື່ງ:

ຄູື່ຮ ື່ວມງານຂອງໂຄງການ:

ທີື່ ຢູື່:

ໂທລະສບັ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ແຟັກ:

ອີເມລ:

ເວັບໄຊທ:

ສໄກປ:

1. General Mission of your Organization in Lao PDR

2. ຈດຸປະສງົແຫື່ງການພດັທະນາຂອງອງົກອນທີື່ ຈດັລ  າດບັຕາມ

ຄວາມສ  າຄນັດໍ້ວຍໃສື່ຕວົເລກ 1,2,3,4,5 (1 = ສ  າຄນັທີື່ ສດຸ;  5=

 ສ າຄນັໜໍ້ອຍ

ເພີື່ ມການເຂົໍ້າຫາການບ ລິການດໍ້ານການເງນິ

ການຫ ຸດຜື່ອນຄວາມທກຸຍາກ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ການສໍ້າງວຽກເຮັດງານທ  າ

ການພດັທະນາການເລີື່ ມຕ ົໍ້ນທລຸະກດິ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທລຸະກດິທີື່ ມແີລໍ້ວ

ການປບັປງຸການສຶກສາຂອງຜູໍ້ໃຫຍື່

ບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສໍ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫໍ້ແກື່ແມ ື່ຍິງ

ໂອກາດສ  າລບັຊາວໜຸື່ມ

ການເຂົໍ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກນໍ້ອຍ

ການປບັປງຸສຂຸະພາບ

ນ  ໍ້າ ແລະ ສຂຸະອະນາໄມ

ການປກຸສໍ້າງເຮ ອນຊານ

ອ ື່ ນໆ, ຈ ົື່ງລະບ:ຸ

3. ຈ ົື່ງອະທິບາຍຫຍ ໍ້ກ ື່ຽວກບັການລິເລີື່ ມວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ

ຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ ໃນ ສປປລາວ

ວນັທີເລີື່ ມຕ ົໍ້ນໂຄງການ/ກດິຈະກ  າ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ເປົໍ້າໝາຍໂຄງກການ:

ກ  ານດົເວລາຂອງໂຄງການ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ງບົປະມານລວມເປັນເງນິໂດລາ:

ຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານອ ື່ ນໆທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງ:

4. ຊະນດິຂອງການຮື່ວມ  

Technical Cooperation

ການຮື່ວມ  ດໍ້ານການເງນິ



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

5. ກຸື່ມເປົໍ້າໝາຍ/ລກູຄໍ້າ

6. ອງົປະກອບຫ ກັ/ຂະແໜງການທີື່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ & 

ກດິຈະກ  າຂອງອງົກອນຂອງທື່ານ:

ກ. ລະດບັມະຫາພາກ:

ນະໂຍບາຍ, ການປຶກສາດໍ້ານລະບຽບກດົໝາຍ

ລະບບົການຄຸໍ້ມຄອງ

ອ ື່ ນໆ (ຈ ົື່ງລະບ)ຸ:

ຂ. ລະດບັຂ ັໍ້ນກາງ:



ຂ ໍ້ມນູຂອງອງົກອນ

Reference No

ຊ ື່ ອງົກອນ/ຜູໍ້ສະໜອງການບ ລິການ:

ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ/ການເສີມສໍ້າງຂດີຄວາມສາມາດ/

ການຝຶກອບົຮມົ (ກະລນຸາລະບວຸື່າເຮັດໃຫໍ້ໃຜ)

ການສ  າຫ ວດ & ການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ການເງນິຈລຸະພາກ (ກະລນຸາລະບຸ

ຫວົຂ ໍ້)
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