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ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກບັລດັຖະບານອ ດສະຕຣາລ ີແລະ ກອງທນຶເພ ່ ອການພດັທະນາ ອ ງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ (UNCDF) ໄດ ົ້ຈດັຕັ ົ້ງການເປີດໂຕ “ແຜນດໍາເນນີງານການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ 
ໄລຍະ 8 ປີ (2018-2025)” ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ ໃນວນັທ ີ12 ມງັກອນ 2021 ໂດຍການໃຫ ົ້ກຽດເຂ ົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພຸດ
ທະໄຊ ສວີໄິລ ຮອງຜ ົ້ວ່າການ ທຫລ, ພ ົ້ອມດ ົ້ວຍທ່ານນາງ  Jane Chandler ອຸປະທ ດອ ດສະຕຣາລ ີປະຈາໍ ສປປ ລາວ ແລະ ເຂ ົ້າ
ຮ່ວມຜ່ານລະບ ບອອນລາຍຂອງທ່ານນາງ ດຣ. Kameshnee Naidoo, Global Program Manager ຈາກອ ງການກອງທນຶ 

ເພ ່ ອການພດັທະນາ ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ; ມຜີ ົ້ຕາງໜ ົ້າຈາກກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງ, ບນັດາຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ ົ້ອງກບັແຜນດໍາເນນີງານດັ່ ງກ່າວ.  

ກອງປະຊຸມຄັ ົ້ງນີ ົ້ ມຈີດຸປະສ ງເຜຍີແຜ່ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ໜົ້າວຽກຂອງແຜນດໍາເນນີງານການເຂ ົ້າເຖິງການ 
ບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ (2018-2025) ທີ່ ໄດ ົ້ຮບັການຮບັຮອງໂດຍ ທຫລ ໃນເດ ອນ ສງິຫາ 2019;    ການ 
ເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ ມຄີວາມສໍາຄນັເນ ່ ອງຈາກສາມາດປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊ ນໃຫ ົ້ດຂີຶ ົ້ນ ໂດຍການ
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ສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທໍາ, ປະກອບສ່ວນໃນຫນັເປັນລະບ ບເສດຖະກດິດຈິຕີອນ, ຊ່ວຍເຫ  ອປະຊາຊ ນໃນເວລາເຈບັເປັນ, ຈາກໄພທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ອຸປະຕເິຫດ. ນອກຈາກນັ ົ້ນ, ການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ ຍງັຊ່ວຍໃນການສ ່ ງເສມີບ ດບາດຂອງແມ່ຍງິ, 
ການເພີ່ ມລາຍຮບັ ແລະການສ ່ ງເສມີການຜະລດິ. ສິ່ ງເຫ  ່ ານີ ົ້ ມຜີ ນປະໂຫຍດຈາກການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິທີ່ ມຕີໍ່

ບຸກຄ ນ, ຄອບຄ ວ, ຊຸມຊ ນ ແລະ ຕໍ່ ປະຊາຊ ນລາວທ ່ ວປະເທດ. 

ສະນັ ົ້ນ, ທຫລ ຈຶ່ ງເປັນເຈ ົ້າການຮ່ວມກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ົ້ອງຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ສ ົ້າງແຜນດໍາເນນີງານການເຂ ົ້າເຖງິການ 
ບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ; ແຜນດໍາເນນີງານດັ່ ງກ່າວ ຈະເປັນແນວທາງເຮດັໃຫ ົ້ປະຊາຊ ນສາມາດເຂ ົ້າເຖງິຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການ 
ບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິໃຫ ົ້ນບັມ ົ້ນບັທ ່ ວເຖງິທງັທາງກວ ົ້າງ ແລະ ທາງເລກິ ແລະ ໄດ ົ້ຮບັຜ ນປະໂຫຍດຈາກການເຂ ົ້າເຖງິຢ່າງຍ ນ 
ຍ ງ. ດັ່ ງນັ ົ້ນ, ໃນທ ົ້າຍປີ 2014 ທຫລ ໄດ ົ້ຮ່ວມກບັສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດດໍາເນນີການສໍາຫ ວດ ການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານ 
ການເງນິຢ ່  ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານຂັ ົ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການຂອງການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ ທີ່ ສາມາດເປັນໄປ 
ໄດ ົ້ ຊຶ່ ງເປັນແຜນງານໜຶ່ ງທີ່ ຢ ່ ພາຍໃຕ ົ້ໂຄງການສ ່ ງເສມີການເຂ ົ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶຂອງຜ ົ້ທຸກຍາກໃຫ ົ້ຫ າຍ. 

ຜ່ານຂະບວນການສກຶສາຄ ົ້ນຄ ົ້ວາ ແລະ ປຶກສາຫາລ ຮ່ວມກບັບນັດາຜ ົ້ມສ່ີວນຮ່ວມຫ າຍຄັ ົ້ງ ທຫລ ຈຶ່ ງໄດ ົ້ກໍານ ດເອ າ 5 
ວຽກງານບ ລມິະສດິໃນແຜນດໍາເນນີງານການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງປະກອບດ ົ້ວຍການປັບປຸງ 
ການສະໜອງສນິເຊ ່ ອ; ການສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ ົ້ແກ່ຜ ົ້ຊ ມໃຊ ົ້ທາງການເງນິ; ການສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ ົ້ແກ່ກອງທນຶບ ົ້ານ; ປັບ 
ປຸງລະບ ບການຊໍາລະ  ແລະ ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ. ການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ ມີ
ລກັສະນະກວ ົ້າງຂວາງ, ສະນັ ົ້ນ ເພ ່ ອໃຫ ົ້ບນັລຸຕາມວໄິສທດັທີ່ ໄດ ົ້ກ່າວກ່ອນໜົ້ານີ ົ້ ຈະຕ ົ້ອງຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ໂດຍເບິ່ ງຈາກພາບລວມ 

ແລະ ລະບ ບນເິວດທງັໝ ດຂອງວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຊຶ່ ງກວມເອ າການອອມ, ສນິເຊ ່ ອທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ການປະກນັໄພ, ການປ ກປົ້ອງ 
ແລະ ການສ ່ ງເສມີບ ດບາດຂອງຜ ົ້ຊ ມໃຊ ົ້ທາງດ ົ້ານການເງນິ, ການສ ່ ງເສມີສະຖາບນັການເງນິເຄິ່ ງທາງການ ຫ   ກອງທນຶບ ົ້ານ ເພ ່ ອເຮດັ
ໃຫ ົ້ເຂ າເຈ  ົ້າມຄີວາມເຂັ ົ້ມແຂງ ແລະ ຍ ນຍ ງ, ການພດັທະນາລະບ ບການຊໍາລະ ແລະ ການຂະຫຍາຍສະຖາບນັການເງນິໃຫ ົ້ໄປສ ່ ຂ ງ
ເຂດທີ່ ມຄີວາມຕ ົ້ອງການ ໂດຍສະເພາະເຂດຊ ນນະບ ດ, ດ ົ້ວຍການປັບປຸງລະບຽບການ, ການສ ່ ງເສມີພາກສ່ວນເອກກະຊ ນ ແລະ
ການເຄ ່ ອນໄຫວທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິ ເພ ່ ອສ ົ້າງຄວາມຕ ົ້ອງການສໍາລບັການເຂ ົ້າເຖງິການບໍລກິານທາງດ ົ້ານການເງນິ. 

 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

ຮກັບ ົ້ານເກດີເມ ອງນອນ ໃຊ ົ້ ຈ່າຍ ທອນ  ເປັນເງນິກບີ 


