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ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາ
ສະຫຼຸບສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
(ຊກພ) ປະຈາປີ 2020 ແລະ ແຜນວຽກຈຼຸດສຼຸ ມປະຈາປີ 2021

ສະເໜີໂດຍ:

ົ ບູນ ອຼຸ ນາວົງ, ຫົວໜັ້າກົມຮ່ວມມຼືສາກົນ
ທ່ ານ ນາງ ສີສມ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຫົວຂນັ້ າສະເໜີ
I.

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2020
ສະຫຼຸບສະພາບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.1 ສະພາບລວມ
1.2 ສະພາບສະເພາະ

II. ພາກສັງເກດຕີລາຄາ

ັ້
2.1 ຂສະດວກ

ັ້ ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍ
2.2 ຂຫຍຼຸ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2021
III. ທິດທາງແຜນວຽກຈຼຸດສຼຸ ມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2020
I. ສະຫຼຸ ບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.1 ສະພາບລວມ:

ັ້ ງສຼືບຕ່ ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດັ້ຍາກ,ເນຼື່ອງຈາກວ່າໄດັ້ຮບ
ັ ຜົນ
❖ ເຖິງແມ່ ນວ່າສະພາບໃນທ່ າມກາງສະພາບແວດລັ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພຼືນຍັ
ັ ທາງທາມະຊາດ,ຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກທາງດັ້ານການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ
ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ COVID 19 ,ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
່
ັ້
່
ຼື
ແລະ ອຼືນໆ ເຮັດໃຫັ້ພນຖານຂອງປະເທດເຮົ
າ ທີມີຄວາມບອບບາງຢູ່ ແລັ້ວພົບກັບຄວາມຫຍຼຸ ງັ້ ຍາກໃນຫາຍດັ້ານຕຼື່ມ, ແຕ່ ບັນດາຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາກ່ ຍັງໄດັ້
ັ້ ນຍາຈະສຼືບຕ່ ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ແກ່ ສປປ ລາວ;
ສຼືບຕ່ ແລະ ຮັກສາຄາໜັນສັ
ັ້ າ-ນາພາຂອງລັດຖະບານ,ດັ້ວຍຄວມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການຂັນສູ
ັ້ ນກາງ ແລະ
❖ ໃນແຜນປີ 2020 ດັ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີນ
ັ້
ັ ບັນດາຄາດໝາຍຕ່ າງໆເພຼື່ອຍາດແຍ່ ງ ແລະ ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາໂດຍຜ່ານ
ທັ້ອງຖິ່ນ ໄດັ້ສຼຸມໃສ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້ XIII ທີ່ຈະໄດັ້ຂນໃນປ
ີ 020 ນີເປນ
ັ ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສູ ງຄັງທີ
ີ 2021 ນະຄອນຫລວງ
ຼື ັ້
ກົນໄກກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນຂອງແຕ່ ລະຄັງັ້ ສາລັບປ2
ັ້ IX(2021-2025) ລວມ
ຶ ສາຫາລຼືກບ
ັ ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ ຽວກັບການສັ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
ວຽງຈັນ ເພຼື່ອປກ
ັ້
ັ້
ົ ັ້
ີ ານ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນ 5ປໃີ ນໄລຍະຜ່ານມາ ເພຼື່ອໃຫັ້ບນ
ັ ລຼຸ ເປາໝາຍການຫ
ທັງວິທກ
ບດ
ອຍ
ຼຸ ດພົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້
ັ້
ົ
ພັດທະນາ ແລະ ບັນລຼຸ ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ
ົ ບາດສາຄັນໃນການປະກອບ ສ່ວນໃນແຜນພັດທະນາ
❖ ສະນັນັ້ ການລະດົມແຫ່ ງທຶນຈາກພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນແຫ່ ງທຶນ ຊກພ ແມ່ ນມີບດ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2020 (ຕ່ )
I. ສະຫຼຸບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ ເຈົາການຂອງລັ
ຼື ຈາກບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາໃນການ
❖ ພາຍໃຕັ້ຄວາມເປນ
ດຖະບານເຊິ່ງສາມາດຍາດແຍ່ ງການຊ່ ວຍເຫອ
ັ້
ຼື ເຂົາໃນໂຄງການພັ
ສຼືບຕ່ ໃຫັ້ການຊ່ ວຍເຫອ
ດທະນາຕາມແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ
ແລະ
ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງຊາດຕາມແຕ່ ລະໄລຍະ, ກົມຮ່ ວມມຼືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
ັ້
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2020 ກົມຮ່ ວມມຼືສາກົນ ສາມາດສັງລວມໂຄງການອະນຼຸມດ
ັ ໃໝ່ ໄດັ້ຈານວນ
❖ໄດັ້ຈດ
ບດ
ັ້ ບ. ໃນນັນມີ
ັ້ ຈານວນ 1 ໂຄງການທີ່
ູ ຄ່ າ 153,85 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື ທຽບເທົ່າ 1.384,73 ຕຼືກີ
51 ໂຄງການ, ມີມນ
ັ້ ບ.
ຶ ສົມທົບລັດຖະບານມູນຄ່ າ 0,1 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື ທຽບເທົ່າ 0,9 ຕຼືກີ
ມີທນ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ 2020 (ຕ່ )
I. ສະຫຼຸບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
1.2 ສະພາບສະເພາະ
ັ້ ນ, ກະຊວງການເງ ິນແລັ້ວ ການຈັດຕັັ້ງປະຕ
ັ້ ຄອງໜີສິ
❖ ຜ່ານການສັງລວມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ກົມເງ ິນຕ່ າງປະເທດ ແລະ ຄຼຸ ມ
ິ ບັດໂຄງການ
່
ຼື ທາງການເພຼືອການພັດທະນາ (ຊກພ) ປະຈາປີ 2020 ສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ທງັ ໝົດມີ 404 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 992,73 ລັ້ານໂດລາ
ຊ່ວຍເຫອ
ັ້ ບ, ຕາມແຜນປີ 2020 ແມ່ ນ ( 8.125,14 ຕຼືກີ
ັ້ ບ) ສາມາດປະຕິບດ
ັ້ :
ັ ໄດັ້ເກີນແຜນ 10 % ເຊິ່ງໃນນັນມີ
ສະຫະ ລັດ ຫ ຼື ປະມານ 8.934,57 ຕຼືກີ
ັ້ ບ ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບດ
ຼື ລັ້າມີ 320 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 285,03 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື ປະມານ 2.565,27 ຕຼືກີ
ັ ໄດັ້ເກີນແຜນ 12 %.
- ຊ່ວຍເຫອ
ັ້
່
ຼື ມີ 84ໂຄງການ,ມີມູນຄ່າ 707,70 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື ປະມານ 6.369,30 ຕຼືກີບ ເຊິງສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດັ້ເກີນແຜນ 9 %.
- ກູຢັ້ ມ
•

ັ ຕົວເລກເກີນແຜນການຄາດຄະເນແມ່ ນອີງຕາມຄວາມຄຼືບໜັ້າຂອງກິດຈະກາຂອງໂຄງການທີ່ສະມາດປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິ່ງໄດັ້ສາເລັດ.
ການປະຕິບດ
ແຫລົ່ ງທີົ່ ມ າ ຂອງທຶນ

ລາ ດັບ

1

ແຜ ນປີ 2020

ັ ປີ 2020
ປະຕິບ ດ

ື້ ບ ລ ື້ານໂດລາ ສຫລ
ທຽບເທົ່ າຕກີ

ື້ ບ ລ ື້ານໂດລາ ສຫລ
ທຽບເທົ່ າຕກີ

ຈາ ນວນ
ໂຄງກາ ນ

ທຽບໃສົ່
ັ %
ແຜນປເີ ປນ

ແຜ ນຄາ ດຄະເນ 2021
ື້ ບ ລ າື້ ນໂດລາ ສຫລ
ທຽບເທົ່ າ ຕ ກີ

ຊກພ (1+2)

404

8.125,14

902,80

8.934,57

992,73

110%

7.200,07

727,28

ຊົ່ ວຍເຫລ ອລ າື້ (1.1 + 1.2)

320

2.287,14

254,13

2.565,27

285,03

112%

3.214,04

324,65

1.1

ເງ ິນຊົ່ວຍເຫລອລ ື້າ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ

51

600,00

66,67

841,23

93,47

140%

719,93

72,72

1.2

ເງ ິນຊົ່ວຍເຫລອລ ື້າ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ຜທ

269

1.687,14

187,46

1.724,04

191,56

102%

2.494,11

251,93

ື້ ມ
ກຢ

84

5.838,00

648,67

6.369,30

707,70

109%

3.986,04

402,63

ເງ ິນກ ື້ຢມ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ

84

5.838,00

648,67

6.369,30

707,70

109%

3.986,04

402,63

2
2.1

ໝ າ ຍເຫດ:

- ອັດຕາແລກປົ່ ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ າກັບ 9,000 ກີບ (2020).
- ອັດຕາແລກປົ່ ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ າກັບ 9,900 ກີບ (2021).

II. ພາກສັງເກດຕີລາຄາ
ັ້
2.1 ຂສະດວກ
ັ້ າ-ນາພາຢ່າງໃກ ັ້ຊິດຂອງຂັນເທິ
ັ້ ງກຄຼືລດ
ັ ຖະບານ ໄດັ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍທິດທາງລວມຄາດໝາຍສູຊັ້ ນ
ົ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸ ມທີ່ການົດໄວັ້ ແລະ
❖ ມີການຊີນ
ັ ຢ່າງດີຕະຫອດມາ
ັ ຄວາມຮ່ວມມຼືທ່ ດີ
ີ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ ແລະ ບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ /ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ແມ່ ນໄດັ້ເປນ
ໄດັ້ຮບ
ັ້ ນຍາຮັກສາລະດັບການຊ່ວຍເຫອ
ຶ /ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາໄດັ້ສບ
ຼື ຕ່ ໃຫັ້ຄາໝັນສັ
ຼື ຊກພ ແກ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ ນວ່າ
❖ ບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ິ ທາງການເງ ິນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ຢູ່ໃນສະພາວະຊັບສົນກ່ ຕາມ
ສະພາບວິກດ
ີ ະບວນການຂອງການຈັດກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ,ໂຕະມົນປະຈາປີ ແລະ ມີ 10 ໜ່ວຍງານວິຊາການຕາມຂະແໜງການຂອງ
❖ ໄດັ້ມຂ
ັ້
ຶ ຢ່າງໄກ ັ້ສິດ ໃນການທົບທວນຄຼືນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ລັດຖະບານ ເພຼື່ອຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ບດ
ແຫ່ ງຊາດ.

ັ້
ັ ການ
❖ ການຮ່ວມມຼືເພຼື່ອການພັດທະນາກັບບັນດາເພຼື່ອນມິດຍຼຸ ດທະສາດສະຖາບັນການເງ ິນສາກົນແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ ຕ່າງໆແມ່ ນໄດັ້ຫນ
ັ້
ັ
ັ ແຜນງານ/ໂຄງການຢູພາກສະໜາມ
ສັ້າງຍຼຸ ດທະສາດການຮ່ວມມຼືນາກັນລວມທັງການລົງຊຼຸກຍູ ັ້ກວດກາ-ຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ຄອງການນາໃຊັ້ ຊກພ ຂັນແຂວງ
❖ ໄດັ້ແຕ່ງຕັງຄະນະປະສານງານ
ແລະການຄຼຸ ມ
ໂດຍປະກອບມີພະນັກງານຕ່າງໆຂັນແຂວງ
ແລະ ພະແນກ ຜທ
ັ ກອງເລຂາ.
ແຂວງເປນ

II. ພາກສັງເກດຕີລາຄາ (ຕ່ )
ັ້ ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍ
2.2 ຂຫຍຼຸ

ັ້
❖ ການຂຼືນແຜນຄວາມຕັ້
ອງການທຶນສົມທົບພາຍໃນຕ່ ກັບບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ຕາມພັນທະທີ່
ຶ /ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາແມ່ ນຍັງປະຕິບດ
ັ ບ່ ທັນໄດັ້.
ໄດັ້ເຊັນສັນຍາກັບຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ັ້ ຄອງນາໃຊັ້ທນ
ຶ ຊກພ ລະຫວ່ າງສູນກາງ-ສູນກາງ, ສູນກາງ-ທັ້ອງຖີ່ນ ແລະ ທັ້ອງຖີ່ນກັບ
❖ກົນໄກປະສານງານການຄຼຸ ມ
ັ້
ັ ແຜນງານ/
ທັ້ອງຖີ່ນດັ້ວຍກັນໃນການລົງຊຼຸກຍູ ັ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ລະບົບ ແລະ ຕ່ ເນຼື່ອງ.
ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນ ຍັງບ່ ທັນເປນ
❖ໃນຕ່ ໜັ້າຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາຈະເບິ່ງໄປຕາມຄວາມອາດສະມາດການຈັດສັນງ ົບປະມານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່
ັ້
ປະກອບເຂົາໃນບັ
ນດາໂຄງການຕ່ າງໆ ( Performance Policy Action PPAs)
ັ້ ນ (debt
ັ້ ຄອງໜີສິ
❖ ໃນຕ່ ໜັ້າຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາຈະເບິ່ງໃນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງເສດຖະກິດມະຫາ
management and debt transparency) ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຄຼຸ ມ
ພາກພາຍໃນປະເທດ (Performance based)

II. ພາກສັງເກດຕີລາຄາ(ຕ່ )
ັ້ າຍຂຶນັ້ ເຮັດໃຫັ້ມກ
ັ ຂົງເຂດພາກພຼືນຫ
ັ້ ການຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ສອງຝ່າຍໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດເອີຣບ
ົ -ອາເມລິກາຈະຫັນເປນ
ີ ານ
❖ ແນວໂນມ
ແຂ່ ງຂັນກັນຫາຍໃນການຍາດແຍ່ ງທຶນ
ັ້ າງໆເປນ
ັ້ ບດ
ັ ແຜນງານຫາຍຂຼືນັ້ ແລະ ມອບໃຫັ້ບັນດາອົງການຈັດຕັງຕ່
ັ ຜູ ຈັ້ ດ
ຼື ຕ່ າງໆຫັນເປນ
ັ ຕັງະຕິ
ັ ເຊັນ: INGo,
❖ ການຊ່ ວຍເຫອ
ັ້
ີ ວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາໃນການຕິດຕາມກວດກາ
NPA, CSO ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົນຕ່ າງໆເຮັດໃຫັ້ມຄ

ັ ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວັ້ (ບາງ
❖ ລະບົບການລາຍງານທາງດັ້ານການເງ ິນ ແລະ ລາຍງານກິດຈະກາຂອງໂຄງການຍັງຊັກຊັ້າ ບ່ ປະຕິບດ
ໂຄງການຈ່ າຍເງ ິນບ່ ໄປຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ)
ີ ວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດໃນການເຮັດໜັ້າທີປະສານງານການຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊັ້ທນ
ຶ ຊກພ ຍັງມີຈາກັດຢູ່ . ການ
❖ ພະນັກງານທີມຄ
ັ ລະບົບຕ່ ເນຼື່ອງ,
ສັ້າງແຜນຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ,ການການົດຕາແໜງງານລະອຽດຍັງບ່ ເຮັດເປນ
ັ້
ແລະຍັງມີ ການປ່ຽນໂອນພະນັກງານເລຼືອຍໆ.
ັ້
ິ າ ແລະ ຄູ່ ມຼືແນະນາຕ່ າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກ ຊກພ ເຂົາໃນໜັ້
❖ ການຜັນຂະຫຍາຍນິຕກ
າວຽກຂອງພາກສ່ ວນກ່ ຽວກຂັ້ອງຍັງບ່ ທັນ
ກວັ້າງຂວາງແລະບ່ ຊັດເຈນເທົ່າທີ່ຄວນ

ັ້
ັ ໂຄງການ ຊກພ ປະຈາປີ 2021
III. ທິດທາງແຜນວຽກຈຼຸດສຼຸ ມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
• ແຜນຄາດຄະເນການເບີກຈ່ າຍທຶນ ຊກພ ເຂົາໃນແຜນການລົ
ງທຶນຂອງລັດ ປະຈາປີ 2021

ັ້ ບ. ເຊິ່ງໃນນັນ,
ັ້ ໂດຍ
❖ ສາລັບແຜນຄາດຄະເນການເບີກຈ່ າຍປະຈາປີ 2021 ແມ່ ນມີທງັ ໝົດ 727,28 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ຼື ປະມານ 7.200,07 ຕຼືກີ
ຼື ລັ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຕິດຕາມແມ່ ນມີ 251,93 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫປ
ຼື ະມານ
ອີງຕາມແຜນການເບີກຈ່ າຍຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫອ
ັ້ ບ, ແລະແຜນການເບີກຈ່ າຍຂອງໂຄງການທີ່ກະຊວງການເງ ິນຄຼຸ ມ
ັ້ ຄອງແມ່ ນມີ ຊ່ວຍເຫອ
ຼື ລັ້າ 72,72 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫປ
ຼື ະມານ
2.494,11, ຕຼືກີ
ັ້
ັ້
່
ັ້
ຼື 402,63 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫປ
ຼື ະມານ 3.986,04 ຕຼືກີບ. ເຊິງມີລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງດັ່ງຕ່ ໄປນີ:
719, 93 ຕຼືກີບ, ກູຢັ້ ມ
ັ້
ັ ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ທາງການເພຼື່ອການພັດທະນາປີ 2021
ຕາຕະລາງສັງລວມຕົວເລກແຜນຄາດຄະເະນ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແຜນຄາດຄະເນ 2021
ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງທຶນ
ັ້
່
ທຽບເທົາຕຼືກີບ
ລັ້ານໂດລາ ສຫລ

ລາດັບ

ຊກພ (1+2)

7,200.07

727.28

ຊ່ວຍເຫລຼືອລັ້າ (1.1 + 1.2)

3,214.04

324.65

1.1

ເງ ິນຊ່ວຍເຫລຼືອລັ້າ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ

719.93

72.72

1.2

ເງ ິນຊ່ວຍເຫລຼືອລັ້າ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ຜທ

2,494.11

251.93

3,986.04

402.63

1

ຼື
2 ກູຢັ້ ມ

2.1

ຼື ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ
ເງ ິນກູຢັ້ ມ
3,986.04
ໝາຍເຫດ:
- ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 9,900 ກີບ (2021).

402.63

ຂຂອບໃຈ

