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ບດົລາຍງານຂອງສະພາບໍລຫິານສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກກ່ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ກບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ 
ອງົການຈດັຕັ ູ້ງໃນເມື່ ອກ່ອນ ຂອງສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (ສມກຈ), ແມ່ນກຸ່ມເຮດັວຽກການເງນິຈລຸະພາກ 

ຂອງ ສປປ ລາວ (ກຮກຈ), ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂື ູ້ນໃນເດອືນ ພດຶສະພາ ຄ.ສ 2007 ໂດຍກຸ່ມຜ ູ້ທີ່ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກ
ງານການເງນິຈລຸະພາກ ເພື່ ອສ ູ້າງກນົໄກ ການແລກປ່ຽນຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ປະສບົການ, ເປັນຕວົແທນ ເພື່ ອຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ, ແລະ ປະສານງານກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງອງົການຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ. ໃນເດອືນ ຕຸລາ 
ຄ.ສ 2013, ກຮກຈ ໄດ ູ້ຮບັໃບອະນຸຍາດຊົ່ ວຄາວເປັນສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ (NPA) ຈາກກະຊວງພາຍໃນ 
(MoHA). ສມກຈ ແມ່ນອງົກອນຫ ກັທີ່ ເປັນຕວົແທນໃຫ ູ້ແກ່ອຸດສາຫະກາໍການເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງຊາດ. ສມກຈ ໄດ ູ້ເຕົ ູ້າ 
ໂຮມບນັດາຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວອື່ ນໆອກີທີ່ ມເີປົູ້າໝາຍ
ຄ ູ້າຍຄກືນັ ເພື່ ອການປັບປຸງການເຂົ ູ້າເຖງິການບໍລກິານດ ູ້ານການເງນິທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໄດ ູ້ຂອງປະຊາຊນົຜ ູ້
ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ູ້ທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດເຂົ ູ້າຫາທະນາຄານ. ເພື່ ອທີ່ ຈະບນັລຸກໄດ ູ້ເປົູ້າໝາຍຄດືັ່ ງກ່າວ, ສມກຈ ຈະປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ ູ້າໃນການສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງດ ູ້ານການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ, ສ ູ້າງຄວາມໂປ່ງໄສ, ເຮດັໃຫ ູ້ມຄີວາມຍນື
ຍງົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຂອງການບໍລກິານ. ນອກຈາກນັ ູ້ນ, ສມກຈ ຍງັຈະໄດ ູ້ປະກອບສ່ວນເຂົ ູ້າໃນຂະບວນການສ ູ້າງສະ 
ພາບແວດລ ູ້ອມທາງດ ູ້ານລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ. 
 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ ູ້ການສະໜບັສະໜ ນຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກໃນ
ການບໍລກິານທຍີນືຍງົ, ມຄຸີນນະພາບສ ງ, ມປີະສດິທພິາບ, ແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ູ້ອງການໂດຍການ:  

(i) ສ ູ້າງເວທສີນົທະນາ ເພື່ ອປະສານງານກບັຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສກຶ
ສາຄົ ູ້ນຄົ ູ້ວ,  

(ii) ສະໜອງການບໍລກິານໂດຍກງົແກ່ຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ, ແລະ  
(iii) ສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍໃຫ ູ້ແກ່ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ. 

 

ສະພາບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍ່ ກບັບດົລາຍງານການເງນິຂອງ ສມກຈ ເຊີ່ ງປະກອບມ:ີ ບດົ
ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ບດົລາຍງານຖານະຂອງທນຶ ພ ູ້ອມກບັເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍຂອງບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 (“ບດົລາຍງານຖານະການເງນິ”). 
 

ບດົລາຍງານຖານະການເງນິ ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືກະກຽມເພື່ ອປະກອບເຂົ ູ້າໃນການລາຍງານໃຫ ູ້ບນັດາຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນືລວມມ:ີ 
ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນືອື່ ນໆ ແລະ ການເບກີຈ່າຍພາຍໃນປີ ແລະ ຍອດເຫ ອື
ຂອງ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016.  
 

ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານຖານະການເງນິ, ສະພາບໍລຫິານ ສມກຈ ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ປະຕບິດັດັ່ ງນີ ູ້:  
 

 ເລອືກເອາົນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ນາໍໃຊ ູ້ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງໃນການນາໍສະເໜ ີ ແລະ ເປີດເຜຍີຄວາມ
ຮຽກຮ ູ້ອງຕ ູ້ອງການຂອງ ສມກຈ. ນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ູ້ນາໍໃຊ ູ້ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານຖານະການເງນິ
ຂອງ ສມກຈ ແມ່ນຄດືັ່ ງທີ່ ໄດ ູ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 3 ຂອງບດົລາຍງານຖ່ນະການເງນີສະບບັນີ ູ້;  

 ມກີານພຈິາລະນາ ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຮອບຄອບ;  
 ມລີະບຽບຫ ກັການໃນການປະຕບິດັງານ ແລະ ການຄວບຄຸມທາງດ ູ້ານການເງນິທີ່ ຖກືຕ ູ້ອງ;  
 ມຄີວາມພ ູ້ອມພຽງທາງດ ູ້ານໂຄງຮ່າງການບໍລຫິານ ແລະ ການຄວບຄຸມສິ່ ງແວດລ ູ້ອມທົ່ ວໄປ ແລະ 
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ບດົລາຍງານຂອງຜ ູ້ກວດສອບເອກະລາດ  
 
 

ຮຽນ: ສະພາບໍລຫິານສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ  
 

ພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າໄດ ູ້ສໍາເລດັການກວດສອບບດົລາຍງານຖານະການເງນິຂອງ ສມກຈ, ທີ່ ໄດ ູ້ຮບັທນຶຈາກຫ າຍຜ ູ້ໃຫ ູ້
ທນຶເຊັ່ ນ: ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ ນໆ, ເຊິ່ ງບດົລາຍງານຖານະການເງນິ
ດັ່ ງກ່າວປະກອບມບີດົສະຫ ຸບລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍສໍາລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແລະ ບດົລາຍງານຖານະ
ຂອງທນຶໃນວນັທ ີ 31 ທນັວາ 2016 ແລະ ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍຂອງບດົລາຍງານການເງນິ (“ບດົລາຍງານຖານະການ
ເງນິ”) ດັ່ ງທີ່ ໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນໜູ້າ 5 ຫາ 31.  
 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະພາບລໍຫິານ ສມກຈ ຕໍ່ກບັບດົລາຍງານຖານະການເງນິ 
 

ສະພາບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ມໜີ ູ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການກະກຽມ ແລະ ນາໍສະເໜບີດົລາຍງານຖານະການເງນິ
ໃຫ ູ້ສອດຄ່ອງກບັນະໂບບາຍດ ູ້ານການບນັຊທີີ່ ໄດ ູ້ກ່າວໄວ ູ້ໃນເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍຂໍ ູ້ທ ີ3 ຂອງບດົລາຍງານຖານະການເງນິ
ແລະ ການດໍາເນນີການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັການສ ູ້າງ ແລະ ນາໍສະເໜບີດົລາຍງານຖານະການເງນິທີ່ ສະແດງ 
ພາບພດົທີ່ ຖກືຕ ູ້ອງ ແລະ ປາສະຈາກການລາຍງານຜດິພາດລາຍໃຫຍ່, ບ່ໍວ່າຈະເປັນການສໍ ູ້ໂກງ ຫລ ືຂໍ ູ້ ຜດິພາດ.  
 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ູ້ກວດສອບ  
 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າແມ່ນການສະແດງຄໍາເຫນັຕໍ່ ບດົລາຍງານຖານະການເງນິໂດຍອງີໃສ່ການ
ດໍາເນນີການກວດສອບຂອງພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າ. ມາດຕະຖານດັ່ ງກ່າວນີ ູ້ຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າຕ ູ້ອງໄດ ູ້ວາງແຜນ ແລະ 
ດໍາເນນີການກວດສອບເພື່ ອໃຫ ູ້ຮບັປະກນັໄດ ູ້ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົວ່າ ບດົລາຍງານຖານະການເງນິເຫລົ່ ານັ ູ້ນໄດ ູ້ປາສະຈາກ 
ການລາຍງານທີ່ ຜດິພາດລາຍໃຫຍ່. 
 

ການກວດສອບກວມເອາົການປະຕບິດັລະບຽບວທິກີານເພື່ ອໃຫ ູ້ໄດ ູ້ຫລກັຖານດ ູ້ານການກວດສອບກ່ຽວກບັ
ຈາໍນວນເງນິ ແລະ ລາຍການເປີດເຜຍີຕ່າງໆໃນເອກະສານລາຍງານຖານະການເງນິ. ລະບຽບວທິກີານທີ່ ໄດ ູ້ເລອືກເຟັູ້ນຂື ູ້ນ
ກບັ ການວນິໄິສຂອງຜ ູ້ກວດສອບລວມເຖງິການປະເມນີຄວາມສ່ຽງຂອງການລາຍງານຜດິພາດລາຍໃຫຍ່ໃນເອກະສານ
ລາຍ ງານຖານະການເງນິບ່ໍວ່າຈະຍ ູ້ອນການສໍ ູ້ໂກງ ຫລ ືຂໍ ູ້ຜດິພາດ. ໃນການດໍາເນນີການປະເມນີຄວາມສ່ຽງດັ່ ງກ່າວ, ຜ ູ້
ກວດ ສອບພຈິາລະນາການຄວມຄຸມພາຍໃນຂອງ ສມກຈ ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັການສ ູ້າງ ແລະ ການນາໍສະເໜເີອກະສານລາຍ
ງານ ຖານະການເງນິທີ່ ຖກືຕ ູ້ອງທີ່ ສຸດກບັຄວາມຈງິ ເພື່ ອອອກແບບວທິກີານກວດສອບທີ່ ແທດເໝາະໃນສະພາບການ
ຕ່າງໆ. ແຕ່ຫາກບ່ໍແມ່ນເພື່ ອຈດຸປະສງົໃນການສະແດງຄໍາເຫນັກ່ຽວກບັປະສດິທຜິນົຂອງການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງ 
ສມກຈ ການກວດສອບຍງັລວມມກີານປະເມນີລກັສະນະແທດເໝາະຂອງນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ນາໍໃຊ ູ້ ແລະ ຄວາມ
ສມົເຫດ ສມົຜນົຂອງຕວົເລກຄາດຄະເນທາງການບນັຊທີີ່ ສ ູ້າງຂື ູ້ນໂດຍຜ ູ້ບໍລຫິານກໍ່ ຄກືານປະເມນີການນາໍສະເໜ ີ
ໂດຍລວມກ່ຽວກບັເອກະສານລາຍງານຖານະການເງນິຂອງ ສມກຈ. 
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ພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າເຊື່ ອວ່າຫລກັຖານດ ູ້ານການກວດສອບທີ່ ພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າໄດ ູ້ຮບັແມ່ນແທດເໝາະ ແລະ ພຽງພໍ
ສໍາລບັເປັນພື ູ້ນຖານໃນການອອກຄໍາເຫນັດ ູ້ານການກວດສອບຂອງພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າ. ບດົລາຍງານຖານະການເງນິຂອງ 
ສມກຈ ສໍາລບັທ ູ້າຍປີ 2015 ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືກວດສອບໂດຍຜ ູ້ກວດສອບພາຍນອກອື່ ນ ເຊິ່ ງໄດ ູ້ອອກບດົລາຍງານໃນວນັທ ີ
22 ກຸມພາ 2016 ອອກຄໍາເຫນັແບບໂປ່ງໃສ. 
 

ຄາໍເຫນັ 
 

ຕາມຄໍາເຫນັຂອງພວກຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າ, ບດົລາຍງານຖານະການເງນິຂອງ ສມກຈ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 ແມ່ນ
ໄດ ູ້ຖກືສ ູ້າງຂື ູ້ນໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ູ້ລະບຸໄວ ູ້ໃນເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍຂອງບດົລາຍງານຖານະ
ການເງນິ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ທ່ານ. ອຸ່ນເຮອືນ ອໍາຄາວນັ 
ຜ ູ້ອໍານວຍການ 
 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
 

04 ກຸມພາ 2017 
 
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶ ໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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ບດົລາຍງານລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 

ສໍາລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
 

 

ເອກະສານ
ຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີ
ໃນວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 

  
ໂດລາ  ໂດລາ 

ລາຍຮບັ  
    

ທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶເປັນເງນິ 4 186,879.02  221,356.24 
ລາຍຮບັຈາກການບໍລກິານ ຂອງ ສມກຈ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ
ສະມາຊກິ 4 80,068.85  38,249.56 
ທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໃນຮ ບແບບສິ່ ງຂອງ 5 44,871.95  87,873.22 
ລວມຍອດລາຍຮບັ 

 
311,819.82  347,479.02 

ລາຍຈ່າຍ 
    

ການສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ 6 149,618.06  148,368.31 
ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການປະສານງານ 7 25,292.31  16,617.52 
ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມເອື ູ້ອອໍານວຍ 8 10,329.87  17,256.21 
ການພດັທະນາອງົກອນ 9 52,623.03  87,166.59 
ລວມຍ່ອຍລາຍຈ່າຍທີ່ ເປັນເງນິ 

 
237,863.27  269,408.63 

ລາຍຈ່າຍໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ສະໜອງ ຫ  ືທີ່ ປຶກສາໂດຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ ໂດຍ
ກງົ 10 44,871.95  87,873.22 

ລວມຍ່ອຍລາຍຈ່າຍໂດຍກງົໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ໜອງໂດຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 
 

44,871.95  87,873.22 
ລວມຍອດລາຍຈ່າຍທງັໝດົ 

 
282,735.22  357,281.85 

(ກາໍໄລ) ຫ  ືຂາດທນຶຈາກອດັຕາແລກປ່ຽນ 
 

(2.28)  31.81 
ລາຍຮບັ/ (ລາຍຈ່າຍ) ສຸດທ ິ

 
29,086.88  (9,834.64) 

 
 
 
 
 

____________________ 

ທ່ານ ນ. ວນັສ ີຈນິດາວງົ  
ປະທານ ສມກຈ 

 

 

_____________________ 

ທ່ານ ນ. ປະມວນ ເພດັທານ ີ 
ຜ ູ້ອໍານວຍການ 

 

_____________________ 

ທ່ານ ນ. ໄພວນັ ສະເຫລມີສຸກ  
ພະນກັງານການເງນິ ແລະ ຮບັຜດິ 
ຊອບທາງດ ູ້ານການພດັທະນາຄວ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ  
4 ກຸມພາ 2017  
 

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 6- 28 ຈາກພາກສ່ວນສາໍຄນັຂອງບດົລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ູ້. 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ບດົລາຍງານຖານະຂອງທນຶ  
ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016 
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 Notes 
ໃນວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2016  

ໃນວນັທ ີ31 
ທນັວາ 2015 

  ໂດລາ  ໂດລາ 
ຍອດເຫ ອືຂອງທນຶໃນຕົ ູ້ນປີ  24,387.32  34,221.96 
ລາຍຮບັ/(ລາຍຈ່າຍ) ສຸດທ ິ  29,086.88  (9,834.64) 
ຍອດເຫ ອືຂອງທນຶໃນທ ູ້າຍປີ  53,474.20  24,387.32 
     
ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັດ ູ້ວຍ:     
     
ຊບັສນິໝ ນວຽນ     
ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກທະນາຄານ 11 39,198.97  24,385.32 
ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັ 12 14,275.23  2.00 

  53,474.20  24,387.32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 6- 28 ຈາກພາກສ່ວນສາໍຄນັຂອງບດົລາຍງານການເງນິສະບບັນີ ູ້. 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງ ສມກຈ 
 

ອງົການຈດັຕັ ູ້ງໃນເມື່ ອກ່ອນ ຂອງສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ (ສມກຈ), ແມ່ນກຸ່ມເຮດັວຽກການເງນິຈຸ
ລະພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ (ກຮກຈ), ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂື ູ້ນໃນເດອືນ ພດຶສະພາ ຄ.ສ 2007 ໂດຍກຸ່ມຜ ູ້ທີ່ ຈດັ
ຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ເພື່ ອສ ູ້າງກນົໄກ ການແລກປ່ຽນຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ປະສບົການ, ເປັນ
ຕວົແທນ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ, ແລະ ປະສານງານກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງອງົການຜ ູ້
ໃຫ ູ້ທນຶ. ໃນເດອືນ ຕຸລາ ຄ.ສ 2013, ກຮກຈ ໄດ ູ້ຮບັໃບອະນຸຍາດຊົ່ ວຄາວເປັນສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ 
(NPA) ຈາກກະຊວງພາຍໃນ (MoHA). ສມກຈ ແມ່ນອງົກອນຫ ກັທີ່ ເປັນຕວົແທນໃຫ ູ້ແກ່ອຸດສາຫະກາໍການ
ເງນິຈລຸະພາກແຫ່ງຊາດ. ສມກຈ ໄດ ູ້ເຕົ ູ້າ ໂຮມບນັດາຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຜ ູ້ມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວອື່ ນໆອກີທີ່ ມເີປົູ້າໝາຍຄ ູ້າຍຄກືນັ ເພື່ ອການປັບປຸງການເຂົ ູ້າເຖງິການບໍລກິານດ ູ້ານ
ການເງນິທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນທີ່ ຍອມຮບັໄດ ູ້ຂອງປະຊາຊນົຜ ູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ູ້ທີ່ ບ່ໍມຄີວາມສາມາດເຂົ ູ້າຫາ
ທະນາຄານ. ເພື່ ອທີ່ ຈະບນັລຸກໄດ ູ້ເປົູ້າໝາຍຄດືັ່ ງກ່າວ, ສມກຈ ຈະປະກອບ ສ່ວນເຂົ ູ້າໃນການສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມ 
ແຂງດ ູ້ານການປະສານງານຂອງຂະແໜງການ, ສ ູ້າງຄວາມໂປ່ງໄສ, ເຮດັໃຫ ູ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ
ຂອງການບໍລກິານ. ນອກຈາກນັ ູ້ນ, ສມກຈ ຍງັຈະໄດ ູ້ປະກອບສ່ວນເຂົ ູ້າໃນຂະບວນການສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມ
ທາງດ ູ້ານລະບຽບກດົໝາຍທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ. 

 

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ ູ້ການສະໜບັສະໜ ນຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະ
ພາກໃນການບໍລກິານທຍີນືຍງົ, ມຄຸີນນະພາບສ ງ, ມປີະສດິທພິາບ, ແທດເໝາະກບັຄວາມຕ ູ້ອງການໂດຍການ:  

(i) ສ ູ້າງເວທສີນົທະນາ ເພື່ ອປະສານງານກບັຜ ູ້ມສ່ີວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ 
ການສກຶສາຄົ ູ້ນຄົ ູ້ວ,  

(ii) ສະໜອງການບໍລກິານໂດຍກງົແກ່ຜ ູ້ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ, ແລະ  
(iii) ສົ່ ງເສມີສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍໃຫ ູ້ແກ່ການພດັທະນາຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ. 

 
 

2. ພື ູ້ນຖານການກະກຽມບດົລາຍງານ 
  

ບດົລາຍງານການເງນິຂອງ ສມກຈ ແມ່ນປະກອບດ ູ້ວຍບດົລາຍງານລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ບດົລາຍ
ງານຖານະຂອງທນຶເຊີ່ ງຖກືລາຍງານເປັນສະກຸນເງນີໂດລາສະຫາລດັ. ບດົລາຍງານການເງນີເຫ ົ່ ານີ ູ້ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືກະ 
ກຽມໂດຍ ສມກຈ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍການບນັຊທີີ່ ໄດ ູ້ອະທບິາຍໃນເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍ 3 ຂອງບດົ
ລາຍງານສະບບັນີ ູ້.  

 

ບດົລາຍງານຖານະການເງນິແມ່ນຖກືກະກຽມເພື່ ອຈດຸປະສງົ:  
ກ. ລາຍງານທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກບນັດາຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶຄ:ື ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້

ທນຶອື່ ນໆ;   
ຂ. ລາຍງານການໃຊ ູ້ຈ່າຍທນຶຂອງ ສມກຈ ແລະ  
ຄ. ລາຍງານຖານະການເງນິ. 

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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2. ພື ູ້ນຖານການກະກຽມບດົລາຍງານ (ຕໍ່ ) 
 

ສມກຈ ບນັທກຶບນັຊເີປັນສະກຸນເງນິກບີ ແລະ ໂດລາສະຫາລດັເຊິ່ ງເປັນສະກຸນເງນິທີ່ ຖກື ນາໍໃຊ ູ້ໃນ
ການຊໍາລະສະສາງເປັນສ່ວນໃຫຍ່.  

 

ປີການບນັຊ ີ 
 

ປີການບນັຊຂີອງ ສມກຈ ແມ່ນເລີ່ ມແຕ່ເດອືນ ມງັກອນ ຫາ ເດອືນ ທນັວາ ຂອງທຸກປີ 

 

 

3. ພື ູ້ນຖານການບນັຊ ີ
 

ນະໂຍບາຍສໍາຄນັທີ່ ນາໍໃຊ ູ້ໃນການກະກຽມບດົລາຍງານຖານະການເງນິແມ່ນມດີັ່ ງນີ ູ້:  
 

ການຮບັຮ ູ້ທນຶຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ  
 

ທນຶຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶຈະຖກືຮບັເປັນລາຍຮບັກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອເງນິເຫ ົ່ ານັ ູ້ນໄດ ູ້ຖກືໂອນເຂົ ູ້າບນັຊຂີອງ ສມກຈເປັນ
ທີ່ ຮຽບຮ ູ້ອຍແລ ູ້ວ.  
 

ທນຶທີ່ ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ ລາຍຈ່າຍໂດຍກງົຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ສະໜອງ ແລະ ທີ່ ປືກສາ. ບນັດາລາຍ
ຈ່າຍເຫ ົ່ ານີ ູ້ແມ່ນຖກືລງົບນັຊເີປັນລາຍຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໃນຮ ບແບບຂອງການໃຫ ູ້ທນຶເປັນຊບັສນິ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ເມື່ ອລາຍຈ່າຍເກດີຂື ູ້ນ ແລະ ໄດ ູ້ຮບັການແຈ ູ້ງການຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ.  
 

ລາຍຈ່າຍ  
 

ລາຍຈ່າຍທີ່ ເກດີຂື ູ້ນແຕ່ລະປະເພດຈະຖກືຮບັຮ ູ້ເປັນລາຍຈ່າຍກໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອເງນິ ໃດ ູ້ຖກືຈ່າຍອອກ.  
 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງໃນການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 
 

ການໃຊ ູ້ຈ່າຍ ແລະ ການເບກີຖອນເປັນສະກຸນຕ່າງປະເທດນອກຈາກສະກຸນເງນິ ໂດລາສະຫາລດັແມ່ນ
ຖກືແລກປ່ຽນມາເປັນສະກຸນເງນິ ໂດລາສະຫາລດັໃນອດັຕາແລກປ່ຽນຕວົຈງິຂອງທຸກໆທ ູ້າຍເດອືນຂອງແຕ່ລະ
ເດອືນ. ບນັດາຊບັສນິໃນຮ ບແບບສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈະຖກືແລກປ່ຽນມາເປັນສະກຸນເງນີໂດລາສະຫາລດັ
ໃນອດັຕາແລກປ່ຽນທີ່ ນາໍໃຊ ູ້ໃນທ ູ້າຍປີການສ ູ້າງບດົລາຍງານ.  
 

ສ່ວນຜດິດ່ຽງທີ່ ເກດີຂື ູ້ນຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັໃນບດົລາຍງານ
ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ.  
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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4. ທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶເປັນເງນິ 
 

 

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
ເປັນເງນິ ໂດລາ  ໂດລາ 
ADA-Luxembourg 115,802.84  107,802.27 
UNCDF 33,680.53  60,000.00 
GIZ 32,391.41  50,851.27 
ລາຍຮບັຈາກການບໍລກິານ ຂອງ ສມກຈ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ

ສະມາຊກິ/ການສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ/ການກະກຽມຄ ່ ມ ື 80,068.85  38,249.56 
ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 5,004.24  - 
ອື່ ນໆ -  2,702.70 
ລວມຍອດ 266,947.87  259,605.80 

 
 

5. ທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໃນຮ ບແບບສິ່ ງຂອງ 
 

 

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
ເປັນວດັຖຸສິ່ງຂອງ ໂດລາ  ໂດລາ 
ADA-Luxembourg 3,260.57  48,294.96 
GIZ 40,070.12  8,615.95 
AUSAID-DFAT-MNEP -  29,512.00 
ການສມົທບົຈາກສະມາຊກິ -  1,450.31 
ສກຈຮ ພດັທະນາຜົ ູ້ງສາລ ີ 1,541.26  - 
ລວມຍອດ 44,871.95  87,873.22 

 

ໃນໄລຍະປີ 2016, ສມກຈ ໄດ ູ້ຮບັທນຶໃນຮ ບແບບວດັຖຸສິ່ ງຂອງຈາກ ADA-Luxembourg ເປັນຈາໍ
ນວນເງນິ 3,704 ຢ ໂຣ ຫ  ືທຽບເທົ່ າ 3,260.57 ໂດລາ. 

 

GIZ ກໍ່ໄດ ູ້ມກີານໃຫ ູ້ທນຶໃນຮ ບແບບວດັຖຸສິ່ ງຂອງເປັນຈາໍນວນເງນິ 40,070.12 ໂດລາ ເຊິ່ ງລວມມ ີ
32,681.13 ຢ ໂຣ ທຽບເທົ່ າ 35,949.24 ໂດລາ ແລະ 33,750,000  ກບີ ຫ  ືທຽບເທົ່ າ 4,120.88 ໂດລາ. 

 
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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5. ທນຶທີ່ ໄດ ູ້ຮບັຈາກຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໃນຮ ບແບບສິ່ ງຂອງ (ຕໍ່ ) 
 

ສກຈຮ ພດັທະນາ ຜົ ູ້ງສາລ ີໄດ ູ້ປະກອບສ່ວນໂດຍການຊື ູ້ລດົຈກັ ແລະ ມອບໃຫ ູ້ກບັ ສມກຈ ໃນມ ນຄ່າ
12,700,000 ກບີ ຫລ ືທຽບເທົ່ າ 1,541.26 ໂດລາ. 

 
 

6. ການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດ   
 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລຫິານ ການເງນິຈລຸະພາກໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້
ຈດັການ    

ການກະກຽມ, ການຈດັການ ແລະ ການຝຶກ ຄ ຝຶກຄັ ູ້ງທ ີ -  61,552.81 
ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ MFMCC 

ໄດ ູ້ເປີດສອນ 124,544.79  40,838.94 
ລວມຍ່ອຍ 124,544.79  102,391.75 
ການຝຶກອບົຮມົ/ການສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ ູ້ແກ່ ພະນກັງານ, ຜ ູ້

ຈດັການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ ຂອງສະມາຊກິ    
ການຈດັຝອກອບົຮມົການປູ້ອນຂໍ ູ້ມ ນທາງດ ູ້ານການເງນິ  Microfact 

4.0 -  954.61 
ການຝຶກອບົຮມົການບໍລຫິານທີ່ ດ ີ -  4,519.21 
ຝຶກອບົຮມົປະຊາສກຶສາດ ູ້ານການເງນິ (ຝຶກຄ ຝຶກ) ແລະ ການຝຶກ

ອບົຮມົການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ຕະຫ າດສໍາລບັ
ນກັທຸລະກດິ 10,816.52  - 

ຈດັຝຶກອບົຮມົທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫ ູ້ສະມາຊກິ ( ການບໍລຫິານ ສນິເຊື່ ອ 
ແລະ ໜີ ູ້ຊກັຊ ູ້າ, ການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ຍຸດທະສາດ, 
ການຕະຫ າດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ, ການ
ບໍລຫິານບຸກຄະລາກອນ) 5,650.78  39,350.20 

ສອງຄ ຝຶກທີ່ ເປັນຄນົລາວ (ໜຶ່ ງສໍາລບັ ຂະແໜງການທີ່ ເປັນທາງການ 
ແລະ ໜຶ່ ງ ທີ່ ເຄິ່ ງທາງການ) 8,605.97  1,152.54 

ລວມຍ່ອຍ 25,073.27  45,976.56 
ລວມຍອດທງັໝດົ 149,618.06  148,368.31 

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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7. ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການປະສານງານ 
 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ການຝຶກຕວົຈງິກ່ຽວກບັການປະເມນີການປະຕບິດັງານຂອງ ສກຈ 2,657.40  - 
ຈດັປະຊຸມສະມາຊກິ ທີ່ ມຫີວົຂໍ ູ້ກ່ຽວກບັວຊິາການ ໂດຍອງີຕາມ

ຄວາມຕ ູ້ອງການ 3,438.60  2,141.38 
ການກວດສອບທາງດ ູ້ານສງັຄມົ (SPI) -  409.00 
ການປະຊຸມ ສ ູ້າງຄວາມເຂົ ູ້າໃຈໃນການປົກປູ້ອງລ ກຄ ູ້າ/ການຝຶກ

ອບົຮມົການປະເມນີຕນົເອງ 5,047.40  - 
ຈດັປະຊຸມດ ູ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ (ກ່ຽວກບັການປົກປູ້ອງລ ກຄ ູ້າ) -  2,778.02 
ເຂົ ູ້າຮ່ວມການຕະຫ າດແຮງງານ (ຈດັຈາກຜ ູ້ອື່ ນ ຫ ຈືດັເອງ) -  3.96 
ປັງປຸງເວບໄຊ ເປັນປະຈາໍ, ເພີ ູ້ມຂໍ ູ້ມ ນໃນຂະແໜງການ 500.00  535.99 
ປັບປຸງຫໍສະໝຸດ (ມປືີູ້ມ, ເອກະສານອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັ

ຂະແຫນງການ) 88.99  1,236.71 
ສ ູ້າງຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ແລະເອກກະສານອື່ ນໆ, ປີລະ 2 ຄງັ 5,852.43  9,512.46 
ພະນກັງານພດັທະນາຄວາມຮ ູ້  ແລະ ການຈດັພມີ-IT  7,707.49  - 
ລວມຍອດທງັໝດົ 25,292.31  16,617.52 

 
 

8. ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ 
 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ການເປັນຕວົແທນ    
ຄ່າທໍານຽມການເຂົ ູ້າເປັນສະມາຊກິ 585.00  73.64 
ເຂົ ູ້າຮ່ວມປະຊຸມການເງນິຈລຸະພາກ ຈດັໂດຍ BWTP-FDP 2,228.97  1,889.87 
ເຂົ ູ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເຄອືຂ່າຍຕ່າງໆ  -  5,455.10 
ລວມຍ່ອຍ 2,813.97  7,418.61 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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8. ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ (ຕໍ່ ) 
 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ    
ການປະຊຸມປະຈາໍໄຕມາດ ລະຫວ່າງທຫລ ແລະ ສມກຈ - ເພື່ ອສ ູ້າງ

ຄວາມສໍາພນັທີ່ ດ ີ(ອາຫານທ່ຽງ) 606.57  - 
ການປະຊຸມເພື່ ອແລກປ່ຽນປະສບົການ ລະຫວ່າງ ສມກຈ/ສະມາຊກິ 

ແລະ ຜ ູ້ຄຸ ູ້ມຄອງ (ຫ ູ້ອງປະຊຸມ, ຄ່າເດນີທາງ, ອາຫານທ່ຽງ ແລະ 
ວ່າງ) 28.42  3,302.78 

ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັລະບຽບການຕ່າງໆ, ການເກບັກາໍຂໍ ູ້ມ ນ 
ຄວາມຄດິເຫນັຈາກສະມາຊກິ (ຕວົຢ່າງ ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍ, 
ສະລະບານບນັຊ,ີ ລະບບົການບໍລຫິານຂໍ ູ້ມ ນ), ທໍານຽມການແປ, 
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືໃນຫວົຂໍ ູ້ສໍາຄນັຕ່າງໆ ທີ່ ສໍາຄນັ ກບັຜ ູ້ທີ່
ກ່ຽວຂ ູ້ອງ (ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ, ສະມາຊກິ, ສມກຈ) (ຈ່າຍຄ່າ ຜ ູ້ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ຫູ້ອງປະຊຸມ, ເດນີທາງ, ອາຫານທ່ຽງ) 4,630.91  6,534.82 

ຊ່ຽວຊານ 2,250.00  - 
ລວມຍ່ອຍ 7,515.90  9,837.60 
ລວມຍອດທງັໝດົ 10,329.87  17,256.21 

 
 

9. ການພດັທະນາອງົກອນ 
 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັ

ທ ີ31 ທນັວາ 
2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ    
ຄ່າເຊົ່ າ & ສ ູ້ອມແປງຫ ູ້ອງການ 6,000.00  6,269.77 
ອຸບປະກອນ ຫ ູ້ອງການ& ສອ ູ້ມແປງ 3,690.00  2,951.12 
ຄ່າໄຟຟູ້າ/ຄ່ານໍ ູ້າ 1,415.60  1,166.75 
ຄ່າໂທລະສບັ/ອນິເຕເີນດັ 1,148.40  1,093.02 

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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9. ການພດັທະນາອງົກອນ (ຕໍ່ ) 

 
ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັ

ທ ີ31 ທນັວາ 
2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 
 ໂດລາ  ໂດລາ 

ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ຫ ູ້ອງການ/ຄ່າພນິ/ຄ່າກອັບປີູ້ 4,287.88  2,041.83 
ຄ່າຂນົສົ່ ງ(ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັຫ ູ້ອງການ) ຄ່າເຊົ່ າລດົ 120.39  499.71 
ຄ່າທໍານຽມທະນາຄານ 209.31  201.62 
ຄ່າທໍານຽມເຮດັວຽກພເິສດຂອງ ສະພາບໍລຫິານ -  1,629.67 
ລວມຍ່ອຍ 16,871.58  15,853.49 
ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນພະນກັງານ  (7 ຄນົ ) 18,432.46  51,307.75 
ລວມຍ່ອຍ 18,432.46  51,307.75 
ກອງປະຊຸມ ສມກຈ/ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ & ສະພາບໍລຫິານ    
ສມກຈ ຈດັປະຊຸມສະພາບໍລຫິານສະໝ່ໍາສະເໝ ີເພື່ ອປຶກສາຫາລ ື

ຄວາມຄບືໜູ້າ ແລະ ວາງແຜນໃນອະນາຄດົ (ຄ່າ ອາຫານ 
ແລະ ຄ່າເດນີທາງ) 2,150.57  2,834.28 

ການຝຶກອບົຮມົໃຫ ູ້ພະນກັງານ ແລະ ການຮຽນຈາກວຽກຕວົຈງິ 1,670.15  3,640.53 
ການຝຶກອບົຮມົການບໍລຫິານທີ່ ດໃີຫ ູ້ສະພາບໍລຫິານ -  11,408.54 
ລວມຍ່ອຍ 3,820.72  17,883.35 
ການປະເມນີເຄອືຂ່າຍສະມາຄມົ ແລະ ປືູ້ມຄ ່ ມກືານດໍາເນນີງານ ຂອງ 
ສມກຈ    
ການກວດສອບພາຍນອກ 2,125.00  2,122.00 
ການປະເມນີເຄອືຂ່າຍສະມາຄມົ NCAT 11,373.27  - 
ລວມຍ່ອຍ 13,498.27  2,122.00 
ລວມຍອດທງັໝດົ 52,623.03  87,166.59 

 
 

10. ລາຍຈ່າຍໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ສະໜອງ ຫ  ືທີ່ ປຶກສາໂດຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍກງົ 
 

 

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັ
ທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 

 ໂດລາ  ໂດລາ 
ADA-Luxembourg 3,260.57  48,294.96 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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10. ລາຍຈ່າຍໃຫ ູ້ກບັຜ ູ້ສະໜອງ ຫ  ືທີ່ ປຶກສາໂດຍຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍກງົ (ຕໍ່ ) 
 

 

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນວນັ
ທ ີ31 ທນັວາ 

2016  

ສາໍລບັທ ູ້າຍປີໃນ
ວນັທ ີ31 ທນັວາ 

2015 

 ໂດລາ  ໂດລາ 
GIZ 40,070.12  8,615.95 
AUSAID-DFAT-MNEP -  29,512.00 
ສກຈຮ ພດັທະນາຜົ ູ້ງສາລ ີໄດ ູ້ຊື ູ້ລດົຈກັໃຫ ູ້ກບັ ສມກຈ 1,541.26  - 
ການສມົທບົຈາກສະມາຊກິ -  1,450.31 
ລວມຍອດທງັໝດົ 44,871.95  87,873.22 

 
 

11. ເງນິສດົ 
 

 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2016  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2015 

 ໂດລາ  ໂດລາ 
ເງນິສດົໃນກາໍມ,ື ຂໍ ູ້ທ ີ11.1 332.62  94.75 
ເງນິສດົໃນທະນາຄານ, ຂໍ ູ້ທ ີ11.2 38,866.35  24,290.57 

 39,198.97  24,385.32 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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11.1 ເງນິສດົໃນກາໍມ ື
 

 ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015 

 ເປັນສະກຸນເງນິເດມີ  

ທຽບເທົ່ າ 
ໂດລາ  ເປັນສະກຸນເງນິເດມີ  

ທຽບເທົ່ າ 
ໂດລາ 

 ກບີ  ໂດລາ    ກບີ  ໂດລາ   
ເງນິສດົໃນກາໍມເືປັນເງນິກບີ 2,454,500.00  -  326.62  705,500.00  -  86.75 
ເງນິສດົໃນກາໍມເືປັນເງນິໂດລາ -  6.00  6.00  -  8.00  8.00 

 2,454,500.00  6.00  332.62  705,500.00  8.00  94.75 
 
 

11.2 ເງນິຝາກໃນທະນາຄານ 
 

ຊື່ທະນາ 
ຄານ ເລກບນັຊທີະນາຄານ ຊື່ ເລກບນັຊ ີ ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2016  ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 2015 

   ເປັນສະກຸນເງນິເດມີ  

ທຽບເທົ່ າ 
ໂດລາ  ເປັນສະກຸນເງນິເດມີ  

ທຽບເທົ່ າ 
ໂດລາ 

   ກບີ  ໂດລາ    ກບີ  ໂດລາ   
BCEL 010110000450028001 MFWG 48,406,731  -  5,873.09  1,493,448.00  -  183.63 
BCEL 010110100450028001 MFWG -  32,993.26  32,993.26  -  24,106.94  24,106.94 

   48,406,731  32,993.26  38,866.35  1,493,448.00  24,106.94  24,290.57 
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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11.2   ເງນິຝາກໃນທະນາຄານ (ຕໍ່ ) 
 

ສມກຈ ຮກັສາບນັຊເີງນິຝາກກະແສລາຍວນັກບັທະນາຄານການຄ ູ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊນົໂດຍບ່ໍ
ໄດ ູ້ດອກເບ ູ້ຍ, ເລກບນັຊເີງນິຝາກເຫ ົ່ ານັ ູ້ນແມ່ນອອກເປັນຊື່ ຂອງ ກຸ່ມການເງນິຈລຸະພາກ ເຊິ່ ງເປັນຊື່ ເກ ົ່ າຂອງ 
ສມກຈ.  

 
 

12. ໜີູ້ຄ ູ້າງຮບັ 
 

 

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2016  

ໃນວນັທ ີ31 ທນັວາ 
2015 

 ໂດລາ  ໂດລາ 
ໜີູ້ຄ ູ້າງຮບັຈາກເອເຊຍປາຊຟິີກສໍາລບັທນຶການສກຶສາ -  2.00 
ໜີູ້ຕ ູ້ອງຮບັຈາກ ADA 14,275.23  - 

 14,275.23  2.00 
 
 

13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ  
 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 

ແຜນ
ງບົປະມານປີ 

2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 
I ການສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ 267,150.00 149,618.06 117,531.94 - 

A 
ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລຫິານ ການເງນິ
ຈລຸະພາກ  ໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ຈດັການ 112,000.00 124,544.79 (12,544.79) - 

1 
ການກະກຽມ, ການຈດັການ ແລະ ການຝຶກ ຄ 
ຝຶກຄັ ູ້ງທ ີ1 ແລະ 2 - - -  

2 
ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລຫິານການເງນິ
ຈລຸະພາກ   MFMCC ໄດ ູ້ເປີດສອນ 112,000.00 124,544.79 (12,544.79) 

ADA, GIZ, 
UNCDF, 

MFA 

3 
ຊ່ຽວຊານໄລຍະຍາວ ເພື່ ອການຝຶກອບົຮມົ 
(GIZ) - - - GIZ 

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 
 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 
ແຜນງບົປະ 

ມານປີ 2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 

B 

ການຝຶກອບົຮມົ/ການສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ ູ້ແກ່ ພະນກັງານ, ຜ ູ້ຈດັການ ແລະ ສະພາ
ບໍລຫິານ ຂອງສະມາຊກິ 155,150.00 25,073.27 130,076.73 - 

1 

ສມກຈ ມກີານສໍາຫ ວດຄວາມຕ ູ້ອງການໃນ
ການຝຶກອບົຮມົ ທຸກໆປີ ໃນທາງ ເອເລກັໂຕ 
ນກິ 150.00 - 150.00 MFA 

2 
ການຈດັຝອກອບົຮມົການປູ້ອນຂໍ ູ້ມ ນທາງດ ູ້ານ
ການເງນິ  Microfact 4.0 - - -  

3 ການຝຶກອບົຮມົການບໍລຫິານທີ່ ດ ີ - - -  

4 

ຝຶກອບົຮມົປະຊາສກຶສາດ ູ້ານການເງນິ (ຝຶກຄ 
ຝຶກ) ແລະ ການຝຶກອບົຮມົການວາງແຜນ
ທຸລະກດິ 45,000.00 10,816.52 34,183.48 

ADA, 
UNCDF 

5 

ຈດັຝຶກອບົຮມົທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫ ູ້ສະມາຊກິ ( 
ການບໍລຫິານ ສນິເຊື່ ອ ແລະ ໜີ ູ້ຊກັຊ ູ້າ, ການ
ວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ການ
ຕະຫ າດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບພາຍ
ໃນ, ການບໍລຫິານບຸກຄະລາກອນ) 35,000.00 5,650.78 29,349.22 

ADA, GIZ, 
MFA 

6 
ການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ການຕະຫ າດ 
(ຝຶກຄ ຝຶກການວາງແຜນທຸລະກດິ) - - -  

7 
ຊ່ຽງຊານໄລຍະສັ ູ້ນເພື່ ອສ ູ້າງມາດຕະຖານການ
ຝຶກອບົຮມົ 15,000.00 -   

8 

ສອງຄ ຝຶກທີ່ ເປັນຄນົລາວ (ໜຶ່ ງສໍາລບັ ຂະແໜ
ງການທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ໜຶ່ ງ ທີ່ ເຄິ່ ງທາງ
ການ) 33,000.00 8,605.97 24,394.03  

9 

ການກຽມເອກກະສານຝຶກອບົຮມົ ແລະ ບດົ
ຄົ ູ້ນຄ ູ້ວາ ກ່ຽວຂອ ູ້ງກບັການເງນິຈະລະພາກ 
ເປັນພາສາລາວ 5,000.00 - 5,000.00  

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 
 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 
ແຜນງບົປະ 

ມານປີ 2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 

10 
ການຂໍທນຶໃຫ ູ້ສະມາຊກິ ສກຈ ເພື່ ອເຂົ ູ້າຝຶກ
ອບົຮມົຕ່າງໆ 10,000.00 - 10,000.00  

11 
ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ ູ້ຄ ຝຶກ 
ຂອງ ສມກຈ 10,000.00 - 10,000.00  

12 ອື່ ນໆ 2,000.00 - 2,000.00  
II ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການປະສານງານ 61,150.00 25,292.31 35,857.69 - 
A ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ 61,150.00 25,292.31 35,857.69 - 

1 
ການຝຶກຕວົຈງິກ່ຽວກບັການປະເມນີການ
ປະຕບິດັງານຂອງ ສກຈ 3,000.00 2,657.40 342.60 ADA 

2 
ປະຊຸມເປັນປະຈາໍກບັ ທຫລ ກ່ຽວກບັການ
ເກບັກາໍຂໍ ູ້ມ ນ - - -  

3 
ຈດັປະຊຸມສະມາຊກິ ທີ່ ມຫີວົຂໍ ູ້ກ່ຽວກບັວຊິາ
ການ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕ ູ້ອງການ 2,000.00 3,438.60 (1,438.60) ADA, MFA 

4 ການກວດສອບທາງດ ູ້ານສງັຄມົ 15,000.00 - 15,000.00 ADA 

5 

ການປະຊຸມ ສ ູ້າງຄວາມເຂົ ູ້າໃຈໃນການປົກ
ປູ້ອງລ ກຄ ູ້າ/ການຝຶກອບົຮມົການປະເມນີຕນົ
ເອງ 8,500.00 5,047.40 3,452.60 ADB 

6 
ຈດັປະຊຸມດ ູ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ (ກ່ຽວກບັການ
ປົກປູ້ອງລ ກຄ ູ້າ) 12,000.00 - 12,000.00  

7 
ລະບຽບການປະພດຶຕນົສໍາລບັສະມາຊກິ 
ສກຈ (ແປເອກະສານ ແບບລາຍງານ) - - -  

8 
ເຂົ ູ້າຮ່ວມການຕະຫ າດແຮງງານ (ຈດັຈາກຜ ູ້
ອື່ ນ ຫ ຈືດັເອງ) 6,000.00 - 6,000.00  

9 
ປັງປຸງເວບໄຊ ເປັນປະຈາໍ, ເພີ ູ້ມຂໍ ູ້ມ ນໃນຂະແ
ໜງການ 800.00 500.00 300.00 ADA 

10 
ປັບປຸງຫໍສະໝຸດ (ມປືີູ້ມ, ເອກະສານອື່ ນໆ ທີ່
ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັຂະແຫນງການ) 800.00 88.99 711.01  



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 
ແຜນງບົປະ 

ມານປີ 2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 

11 
ສ ູ້າງຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ແລະເອກ
ກະສານອື່ ນໆ, ປີລະ 2 ຄງັ 2,000.00 5,852.43 (3,852.43) ADA 

12 
ພະນກັງານພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການຈດັ
ພມີ-IT  11,050.00 7,707.49 3,342.51 

UNCDF, 
MFA 

III 
ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່
ເອື ູ້ອອໍານວຍ 17,720.00 10,329.87 7,390.13 - 

A ການເປັນຕວົແທນ 6,400.00 2,813.97 3,586.03 - 
1 ຄ່າທໍານຽມການເຂົ ູ້າເປັນສະມາຊກິ 1,100.00 585.00 515.00 MFA 

2 
ເຂົ ູ້າຮ່ວມປະຊຸມການເງນິຈລຸະພາກ ຈດັໂດຍ 
BWTP-FDP 2,650.00 2,228.97 421.03 ADA, MFA 

3 ເຂົ ູ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເຄອືຂ່າຍຕ່າງໆ 2,650.00 - 2,650.00  

B 
ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່
ເອື ູ້ອອໍານວຍ 11,320.00 7,515.90 3,804.10 - 

1 

ການປະຊຸມປະຈາໍໄຕມາດ ລະຫວ່າງທຫລ 
ແລະ ສມກຈ - ເພື່ ອສ ູ້າງຄວາມສໍາພນັທີ່ ດ ີ
(ອາຫານທ່ຽງ) 320.00 606.57 (286.57) ADA 

2 

ການປະຊຸມເພື່ ອແລກປ່ຽນປະສບົການ 
ລະຫວ່າງ ສມກຈ/ສະມາຊກິ ແລະ ຜ ູ້ຄຸ ູ້ມຄອງ 
(ຫ ູ້ອງປະຊຸມ, ຄ່າເດນີທາງ, ອາຫານທ່ຽງ 
ແລະ ວ່າງ) 3,000.00 28.42 2,971.58 

ADA, 
UNCDF,M

FA 

3 

ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັລະບຽບການ
ຕ່າງໆ, ການເກບັກາໍຂໍ ູ້ມ ນ ຄວາມຄດິເຫນັຈາກ
ສະມາຊກິ (ຕວົຢ່າງ ອດັຕາດອກເບ ູ້ຍ, ສະລະ
ບານບນັຊ,ີ ລະບບົການບໍລຫິານຂໍ ູ້ມ ນ), 
ທໍານຽມການແປ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ືໃນ
ຫວົຂໍ ູ້ສໍາຄນັຕ່າງໆ ທີ່ ສໍາຄນັ ກບັຜ ູ້ທີ່ ກ່ຽວຂ ູ້ອງ 
(ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ, ສະມາຊກິ, ສມກຈ) (ຈ່າຍຄ່າ ຜ ູ້
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຫູ້ອງປະຊຸມ, 
ເດນີທາງ, ອາຫານທ່ຽງ) 8,000.00 4,630.91 3,369.09 ADA 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 
ແຜນງບົປະ 

ມານປີ 2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 
4 ຊ່ຽວຊານ - 2,250.00 (2,250.00) ADA 
IV ການພດັທະນາອງົກອນ 101,670.00 52,623.03 49,046.97 - 
A ລາຍຈ່າຍບໍລຫິານ 16,610.00 16,871.58 (261.58) - 
1 ຄ່າເຊົ່ າ & ສ ູ້ອມແປງຫ ູ້ອງການ 5,640.00 6,000.00 (360.00) UNCDF 
2 ອຸບປະກອນ ຫ ູ້ອງການ& ສອ ູ້ມແປງ 5,250.00 3,690.00 1,560.00 MFA 
3 ຄ່າໄຟຟູ້າ/ຄ່ານໍ ູ້າ 1,650.00 1,415.60 234.40 MFA 
4 ຄ່າໂທລະສບັ/ອນິເຕເີນດັ 1,100.00 1,148.40 (48.40) MFA 

5 ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ຫ ູ້ອງການ/ຄ່າພນິ/ຄ່າກອັບປີູ້ 1,320.00 4,287.88 (2,967.88) MFA 
6 ຄ່າຂນົສົ່ ງ(ກ່ຽວຂ ູ້ອງກບັຫ ູ້ອງການ) ຄ່າເຊົ່ າລດົ 1,100.00 120.39 979.61 MFA 
7 ຄ່າທໍານຽມທະນາຄານ 550.00 209.31 340.69 MFA 

8 
ຄ່າທໍານຽມເຮດັວຽກພເິສດຂອງ ສະພາ
ບໍລຫິານ - - - MFA 

B ລາຍຈ່າຍເງນິເດອືນພະນກັງານ( 7 ຄນົ) 50,260.00 18,432.46 31,827.54 - 

C 
ກອງປະຊຸມ ສມກຈ/ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານ & 
ສະພາບໍລຫິານ 11,600.00 3,820.72 7,779.28  

1 
ການຕດິຕາມຄວາມຄບືໜູ້າໃນການຂື ູ້ທະບຽນ 
(ປະຊຸມໃຫຍ່ ສມກຈ, ປະຊຸມປະຈາໍປີ) 2,000.00 - 2,000.00 ADA 

2 

ສມກຈ ຈດັປະຊຸມສະພາບໍລຫິານສະໝ່ໍາສະເ
ໝ ີເພື່ ອປຶກສາຫາລ ືຄວາມຄບືໜູ້າ ແລະ ວາງ
ແຜນໃນອະນາຄດົ (ຄ່າ ອາຫານ ແລະ ຄ່າ
ເດນີທາງ) 3,100.00 2,150.57 949.43 ADA, MFA 

3 
ການຝຶກອບົຮມົໃຫ ູ້ພະນກັງານ ແລະການຮຽນ
ຈາກວຽກຕວົຈງິ 3,300.00 1,670.15 1,629.85 MFA 

4 
ການຝຶກອບົຮມົການບໍລຫິານທີ່ ດ ີໃຫ ູ້ສະພາ
ບໍລຫິານ 2,650.00 - 2,650.00  

5 
ການອອກແບບ ແລະກຽມການວາງແຜນຍຸດ
ທະສາດ 2018-2020 - - -  

6 ອື່ ນໆ 550.00 - 550.00  



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 

Ref ເປົູ້າໝາຍ/ກດິຈະກາໍ 
ແຜນງບົປະ 

ມານປີ 2016  
ໂດລາ 

ລາຍຈ່າຍຕວົ
ຈງິປີ 2016 

ໂດລາ  
 ສ່ວນຜດິດ່ຽງ 

ໂດລາ  ແຫ ່ ງທນຶ 

D 
ການປະເມນີເຄອືຂ່າຍສະມາຄມົ ແລະ ປືູ້ມ
ຄ ່ ມກືານດໍາເນນີງານ ຂອງ ສມກຈ 23,200.00 13,498.27 9,701.73 - 

1 ການກວດສອບພາຍນອກ 3,200.00 2,125.00 1,075.00 ADA 
2 ການປະເມນີເຄອືຂ່າຍສະມາຄມົ NCAT 20,000.00 11,373.27 8,626.73 ADA 

3 
ການພດັທະນາຂັ ູ້ນຕອນພາຍໃນອງົກອນ(ຄ ່
ມກືານດໍາເນນີງານ) - - -  

  ລວມຍອດທງັໝດົ 447,690.00 237,863.27 209,826.73  
 

ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິທງັໝດົແມ່ນຕໍ່ າກວ່າແຜນງບົປະມານຍ ູ້ອນສາເຫດຕົ ູ້ນຕໍດັ່ ງລຸ່ມນີ ູ້: 
 

I. ການສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ: ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິສໍາລບັການສ ູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແມ່ນຕໍ່ າກວ່າແຜນງບົປະມານ 
ຈາໍນວນເງນິ 117,531.94 ໂດລາ ຍ ູ້ອນວ່າລາຍຈ່າຍຕວົຈງິສໍາລບັ ການຝຶກອບົຮມົຫ ກັສ ດການບໍລ ິຫານການ
ເງນິຈລຸະພາກ MFMCC ໄດ ູ້ເກນີແຜນງບົປະມານເປັນຈາໍນວນເງນິ 12,544.79 ໂດລາ, ແຜນງບົປະມານ
ເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນແມ່ນຈດັ 5 ຄັ ູ້ງ, ແຕ່ເວລາປະຕບິດັຕວົຈງິ ແມ່ນໄດ ູ້ຈດັ 6 ຄັ ູ້ງ, ເນື່ ອງຈາກວ່າມຜີ ູ້ສນົໃຈເຂົ ູ້າຮ່ວມຫ າຍ. 

 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິສໍາລບັ ການຝຶກອບົຮມົ/ການສ ູ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ ູ້ແກ່ ພະນກັງານ, ຜ ູ້
ຈດັການ ແລະ ສະພາບໍລຫິານ ຂອງສະມາຊກິ ແມ່ນຫ ຸດແຜນງບົປະມານເປັນຈາໍນວນເງນິ 130,076.73 ໂດ
ລາ ຍ ູ້ອນການໃຊ ູ້ຈ່າຍຫ ຸດຕວົຈງິຂອງບນັດາກດິຈະກາໍດັ່ ງລຸ່ມນີ ູ້:  
 ສມກຈ ມກີານສໍາຫ ວດຄວາມຕ ູ້ອງການໃນການຝຶກອບົຮມົ ທຸກໆປີ ໃນທາງ ເອເລກັໂຕ ນກິ ແລະ 
 ຝຶກອບົຮມົປະຊາສກຶສາດ ູ້ານການເງນິ (ຝຶກຄ ຝຶກ) ຫ ຸດແຜນຈາໍນວນເງນິ 34,247.61 ໂດລາ ເນື່ ອງຈາກ 

ງບົປະມານດັ່ ງກ່າວແມ່ນກວມເອາົການຝຶກອບົໃຫ ູ້ພະນກັງານສນິເຊື່ ອ ເພື່ ອໄປຝຶກໃຫ ູ້ລ ກຄ ູ້າສະຖາບນັ 
ແລະ ການລງົຕດິຕາມຂອງຄ ຝຶກຫ ກັ ຈາກ ສມກຈ, ກດິຈະກາໍນີ ູ້ ແມ່ນເລອືນໄປຈດັ ໃນປີ 2017. ສໍາລບັ
ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2016 ແມ່ນຝຶກອບົຮມົ TOT ໃຫ ູ້ຄ ຝຶກຫ ກັໃນຫວົຂໍ ູ້ ການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ການ
ຕະຫ າດໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ປະກອບການທຸລະກດິຄອບຄວົ, ປະຊາສກຶສາດ ູ້ານການເງນິ 

 ຈດັຝຶກອບົຮມົທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫ ູ້ສະມາຊກິ ( ການບໍລຫິານ ສນິເຊື່ ອ ແລະ ໜີ ູ້ຊກັຊ ູ້າ, ການວາງແຜນທຸລະ
ກດິ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ການຕະຫ າດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບພາຍໃນ, ການບໍລຫິານບຸກຄະລາ
ກອນ) ແມ່ນຫ ຸດແຜນງບົປະມານຈາໍນວນເງນິ 29,349.22 ໂດລາ ນັ ູ້ນຍ ູ້ອນວ່າ ຕາມແຜນແລ ູ້ວແມ່ນ 
ແມ່ນຈະຈດັຝຶກອບົຮມົ 4 ຫວົຂໍ ູ້ ແຕ່ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນ 4 ຫວົຂໍ ູ້ນັ ູ້ນ ແມ່ນໄດ ູ້ລວມຢ ່ ໃນ ຫ ກັສ ດ ບໍລຫິານ
ການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່  ສມກຈ ຈດັຢ ່ ແລ ູ້ວ, ສະນັ ູ້ນ ຈື່ ງຈດັພຽງແຕ່ກດິ 2 ຫວົຂໍ ູ້ຄ:ື ການບໍລຫິານສນິເຊື່ ອ 
ແລະ ໜີ ູ້ຊກັຊ ູ້າ.



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
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13. ການສມົທຽບແຜນງບົປະມານກບັລາຍຈ່າຍຕວົຈງິ (ຕໍ່ ) 
 

II. ການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ ແລະ ການປະສານງານ: ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິສໍາລບັການພດັທະນາຄວາມຮ ູ້ຫ ຸດແຜນງບົປະມານ
ທີ່ ໄດ ູ້ວາງໃນເບື ູ້ອງຕົ ູ້ນເປັນຈາໍນວນເງນິ 35,857.69 ໂດລາ ແມ່ນຍ ູ້ອນບາງກດິຈະກາໍດັ່ ງລຸ່ມນີ ູ້ບ່ໍໄດ ູ້ຖກືຈດັຕັ ູ້ງປະຕ ິ
ບດັ:  
 ການກວດສອບທາງດ ູ້ານສງັຄມົ, ທີ່ ປຶກສາບ່ໍສາມາດເລີ່ ມວຽກໃຫ ູ້ກບັ ສມກຈ ໄດ ູ້; 
 ຈດັປະຊຸມດ ູ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ (ກ່ຽວກບັການປົກປູ້ອງລ ກຄ ູ້າ) ບ່ໍໄດ ູ້ຖກືຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ. ເນື່ ອງຈາກວ່າກດິຈະ

ກາໍດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໄດ ູ້ຈດັໃນປີ 2015 ແລ ູ້ວ; 
 ເຂົ ູ້າຮ່ວມການຕະຫ າດແຮງງານ (ຈດັຈາກຜ ູ້ອື່ ນ ຫ ຈືດັເອງ), ກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວໄດ ູ້ຖກືຈດັໂດຍການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງ ສມກຈ ແລະ ສະມາຊກິ, ສະນັ ູ້ນຈິ່ ງບ່ໍໄດ ູ້ໃຊ ູ້ງບົປະມານດັ່ ງກ່າວນີ ູ້. 
 

III. ການເປັນຕວົແທນສ ູ້າງສະພາບແວດລ ູ້ອມທີ່ ເອື ູ້ອອໍານວຍ: ລາຍຈ່າຍຕວົຈງິຫ ຸດແຜນງບົປະມານເປັນຈາໍນວນເງນິ 
7,390.13 ໂດລາ ຍ ູ້ອນວ່າວຽກເກອືບທະໝດົ ແມ່ນໄດ ູ້ເຮດັສໍາເລດັໂດຍທມີງານ ສມກຈ ແລະ ການປະຊຸມເພື່ ອ
ແລກປ່ຽນປະສບົການ ລະຫວ່າງ ສມກຈ/ສະມາຊກິ ແລະ ຜ ູ້ຄຸ ູ້ມຄອງ (ຫ ູ້ອງປະຊຸມ, ຄ່າເດນີທາງ, ອາຫານທ່ຽງ ແລະ 
ວ່າງ) ໄດ ູ້ຖກືຈດັຂື ູ້ນໂດຍນາໍໃຊ ູ້ງບົປະມານຂອງກອງປະຊຸມສະມາຊກິ.   

IV. ການພດັທະນາອງົກອນ: ລາຍຈ່າຍສໍາລບັການພດັທະນາອງົກອນ ແມ່ນຕໍ່ າກວ່າແຜນງບົປະມານເປັນຈາໍນວນໃຫຍ່, 
ຖ ູ້າທຽບໃສ່ແຜນງບົປະມານ ແມ່ນຍ ູ້ອນລາຍຈ່າຍສໍາລບັບຸກຄະລະກອນຫ ຸດຕວົຈງິເປັນຈາໍນວນເງ ິ 31,827.54, 
ໂດລາ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄ່າຄ ຝຶກ ແມ່ນໄດ ູ້ຖກືລວມຢ ່ ກບັແຜນງບົປະມານຫ ກັສ ດ MFMCC. ນອກຈາກນັ ູ້ນ, ສມກຈ 
ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດ ູ້ຈດັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊກິໄດ ູ້. ປັດໃຈອື່ ນໆ ແມ່ນຍ ູ້ອນລາຍຈ່າຍສໍາລບັການປະເມນີເຄອືຂ່າຍ
ສະມາຄມົ NCAT ຫ ຸດຕວົຈງິ ຍ ູ້ອນຈະຈ່າຍ ອກີ 50% ຢ ່  ໃນ ປີ 2017 ພາຍຫ ງັໄດ ູ້ຮບັບດົລາຍງານ. 

 
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 1: ບດົລາຍງານຖານະຊບັສມົບດັຄງົທ ີແລະ ອຸປະກອນ 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

1 
MFA1/1-
MFA1/3 Armchairs 

 3 3,570,000 01-Oct-10 GIZ 

AFP-VTE-B 
0069/AFP-VTE-B 

0070/AFP-VTE-
B0071 

69(PS),70(SR
), 71(SP) 

 

2 
MFA2/1-
MFA2/5 Corner tables 

13.1/ 13.2/ 
13.3/ 13.4/12.3 

5 3,375,000 01-Oct-10 GIZ 

AFP-VTE-
B0072/AFP-VTE-
B0073/AFP-VTE-
B0074/AFP-VTE-
B0075/AFP-VTE-

B0076 
75,73,74,72,7
6 (MFA office) 

 

3 MFA5 
Notebook Portege M900-D336T Part 
no: PSU9RL -00E003 

4a018672R 1 13,757,000 18-Oct-10 GIZ AFP-VTE-B0026 
SP 

 

4 MFA6 HP Laser Jet Printer M1522n MFP CNG-9B82G27 1 2,435,000 18-Oct-10 GIZ AFP-VTE-000030 1st floor 
 

5 MFA7 
Fax machine Panasonic KX FL 422 
CX 

OGAWE02270
0 

1 2,185,000 18-Oct-10 GIZ 
AFP-VTE-000031 1st floor 

 

6 MFA8 
Notebook Toshiba Portege T230-
1010U 

8a255612k 1 13,757,000 08-Dec-10 GIZ 
AFP-VTE-000027 BS 

 

7 
MFA9/1-
MFA9/2 Desk ( Working table - 150cm) 

 2 2,176,000 11-Jan-11 GIZ 
AFP-VTE-000080,                                                      
AFP-VTE-000081 1st floor 

 

8 MFA10 Filing cabinet (slide doors) 
 1 3,105,000 11-Jan-11 GIZ AFP-VTE-000029 meeting room 

 

9 
MFA11/1-
MFA11/10 Chairs (blue) 

Blue color 10 4,900,000 11-Jan-11 GIZ AFP-VTE-
000082-91 

meeting & 
working room 

 

10 MFA12 Office desk (150x75x75) 
 1 1,425,000 28-Nov-11 GIZ AFP-VTE-000079 working room 

 

11 MFA13 Chair (blue) 
 1 850,000 28-Nov-11 GIZ AFP-VTE-B0092 Director 

 

12 
MFA14/1-
MFA14/10 meeting chairs (brown) 

 10 3,910,000 28-Nov-11 GIZ 
AFP-VTE-

000093-102 meeting room 
 

13 MFA15 HP Desk top server 
 1 12,177,000 08-Dec-11 GIZ AFP-VTE-000028 1 floor 

 

14 MFA16 Dell Notebook 
 1 11,350,000 08-Dec-11 GIZ AFP-VTE-000032  

 

 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 1: ບດົລາຍງານຖານະຊບັສມົບດັຄງົທ ີແລະ ອຸປະກອນ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

15 MFA18 HP Color Printer 
 1 5,870,000 08-Dec-11 GIZ AFP-VTE-000033 1st floor 

 

16 MFA19 Cannon Small Printer 
 1 2,290,000 08-Dec-11 GIZ AFP-VTE-000035 1st floor 

 

17 
MFA20/1-
MFA20/2 Book selves(pine wood) 

 2 2,400,000 09-Dec-11 GIZ 
AFP-VTE-

B0104/AFP-VTE-
B0103 1 floor, 3 floor 

 

18 MFA21 Flip chart 

 2 1,388,000 23-Dec-11 GIZ AFP-VTE-B0105, 
AFP-VTE-B0106 meeting 

 

19 MFA22 
Camera (Sony Cyber Shot DSC-
W380) 

 1 2,200,000 28-Nov-10 SBFIC 
 1floor 

 

20 MFA23 Refrigerator (Sanyo_RM-963 MS) 701100 1 2,490,000 28-Nov-10 SBFIC  KR 
 

21 MFA24 
Water Dispenser (Sanyo_SWC-
M001HC) 

 1 1,469,000 28-Nov-10 SBFIC 
 KR 

 

22 MFA25 
LCD Projector & Screen (Samsung 
Model: SP-M220S) 

Model code: 
SP2203SWX/X

T 
1 4,293,000 28-Nov-10 SBFIC 

 MR II,MR I 

 

23 
MFA26/1-
MFA26/13 Chairs (brow) 

 13 6,370,000 28-Nov-10 SBFIC 
 MR I (13) 

 

24 MFA28 External Hard disk (500 G) 
 1 589,000 09-Feb-11 ADA  GD  

25 MFA29 1 Monitor LED HP 20'',  1 1,730,000 06-Jul-13 ADA  GD  

26 MFA32 
Telephone Panasonic KX-TG 
3611BX  

1 450,000 17-Jul-13 ADA 
 2floor,1floor  

27 MFA33 Strip cut paper shredder  1 484,500 27-Jul-13 ADA  1floor  

28 MFA35 LEEGO safe  1 2,900,000 26-Aug-13 ADA  2floor  

29 
MFA36/1-
MFA36/2 Working tables  

2 2,200,000 26-Aug-13 ADA 
   

30 
MFA37/1-
MFA37/4 Pedestal with drawer  

4 4,200,000 26-Aug-13 ADA 
 1floor(Acc)  

31 MFA41 Round Table  1 1,100,000 20-Jan-14 ADA  2floor  
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 1: ບດົລາຍງານຖານະຊບັສມົບດັຄງົທ ີແລະ ອຸປະກອນ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

32 MFA42 Working table  
1 975,000 20-Jan-14 ADA 

 

3floor working 
room  

33 MFA43 Cupboard  1 980,000 20-Jan-14 ADA  1floor(Acc)  

34 MA46 Printer Epson  1 1,500,000 03-Apr-14 MFA  1st floor  

35 
MFA47/1, 
MFA47/2 Note Book HP 14 - D105tx  

2 9,100,000 17-Dec-15 MFA 
 

Chair, 
Director  

36 MFA48 LA (24) Bicycle  1 600,000 27-Jan-15 MFA  MFA Office  

  Sub-total  2014  
 134,550,500   

   

37 

MFA49/1, 
MFA49/2,MFA4
9/3 

Office DeskSKU:SF-5D-1502 Brand: 
SMARTFORM Size: 150 (w) X 75 
(D)X75(H)cm  

3 3,375,000.00 19-Jun-15 GIZ 

 GD, PS, SP  

38 

MFA50/1, 
MFA50/2,MFA5
0/3 

Office Chairs SKU:ZR-1003 Brand: 
CENTURE Size:60(W)X50(D)X81-
88(H)cm  

3 2,400,000.00 19-Jun-15 GIZ 

 MFA Office  

39 

MFA51/1, 
MFA51/2,MFA5
1/3 Air conditioners  

3 15,000,000 23-Jun-15 GIZ 

   

40 MFA52 
Photo Copier Canon iR2520 With 
DADF AB1  

1 16,143,000 13-Jul-15 GIZ 
 MFA Office  

41 MFA53 

Digital camera EOS 70D With Lens 
18-200is Memory SD 8 GB (No 
Carry bag )  

1 13,250,000 13-Jul-15 GIZ 

 MFA Office  

42 

MFA54/1, 
MFA54/2,MFA5
4/3 Notebooks TOSHIBA 

SR:No:8E0488
29S (GD), 

SR:No:8E0488
12S (PS):No: 

8E048829S 
(SP) 

3 19,671,000 13-Jul-15 GIZ 

 GD, PS, SP  
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 1: ບດົລາຍງານຖານະຊບັສມົບດັຄງົທ ີແລະ ອຸປະກອນ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

43 MFA55 Cabinet for office  1 1,000,000 16-Dec-15 MFA  MFA Office  

44 
MAF56/1, 
MFA56/2 Cabinet SGD-18 K for office  

2 2,760,000 17-Dec-15 MFA 
 MFA Office  

  Sub-total  2015  
 73,599,000   

   

45 
MFA 56/1, MFA 
56/2, MFA 56/3 Monitor HP LVP 20"  

3 2,985,000 09-Mar-16 MFA 
 

PS, SP, XT 
 

46 MFA 57 Printer EPSON L350 + Ink Tank  1 1,550,000 07-Apr-16 MFA  MFA Office  

47 MFA58 Wifi 4G  4 
3,200,000 10-Aug-16 MFA 

 

PY, 
PS,SP,XT  

48 MFA 59 Projector Epson EB-X36  1 4,300,000 23-Sep-16 MFA  MFA Office  

49 MFA 60 Table for meeting room  20 6,016,000 27-Sep-16 MFA  MFA Office  

50 MFA 61 
kitchen set 180 cm T-M and sink  1 4,160,000 

23-Sep-
2016 

MFA  MFA Office 
 

51 MFA 62 
Computer Laptop Dell Inspiron 
5559-w560621 

 1 7,495,000 
20-May-

2016 
MFA  MFA Office 

 

  Sub-total  2016  
 29,706,000   

   
  Sub-total List A  

 237,855,500   
   

51   Punch machine   1 345,000 27-Sep-10 SBFIC       

52   White Board   1 100,000 27-Sep-10 SBFIC       

53   Loud speaker+two Microphone 

  

1 
and 

2 
Mic 

950,000 29-Apr-14 MFA 

    

  

54   Swing door   1 1,350,000 20-Jun-14 MFA       

    Sub-total  2014     2,745,000           

55   Dishes Sink   1 372,996 26-Aug-15 MFA       



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 1: ບດົລາຍງານຖານະຊບັສມົບດັຄງົທ ີແລະ ອຸປະກອນ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

56   Armchair   1 894,000 16-Dec-15 MFA GD GD GD 

    Sub-total  2015     1,266,996.00           

    Sub-total List B      4,011,996           

    Grand total List A and B     241,867,496           

 
 
 
 
 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 2: ລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ທີ່ ໄດ ູ້ຖກືສະສາງອອກຈາກຕາຕະລາງຕດິຕາມ 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

1 MFA3 
Desk ( Working table – WD-D 6.9 - 
120cm) 

29.4 2 728,000 01-Oct-10 GIZ 
AFP-VTE-B0077 working room 

Broken 

2 MFA4 Desk ( Computer table - 80cm) 10.3 1 728,000 01-Oct-10 GIZ AFP-VTE-B0078 server Broken 

3 MFA17 LCD Projector (Epson) 
 1 3,250,000 08-Dec-11 GIZ AFP-VTE-000034 Store Broken 

4 MFA27 USB (16 G) 
 1 216,000 22-Jul-11 ADA   Broken 

5 MFA30 1 Keyboard  1    
 GD Broken 

6 MFA31 1 External Hard disk  1    
 GD Broken 

7 MFA34 Partition and coaster for serve  1 330,000 27-Jul-13 ADA  KR Broken 

8 MFA38 Glass door  
1 23,000 17-Jan-14 ADA 

 

1floor,2floor,
GD,ITA 

Broken 

9 
MFA39/1-
MFA39/7 Mosquito net  

7 620,000 17-Jan-14 ADA 
 

1floor, 2nd 
floor 

Broken 

10 
MFA40/1-
MFA40/4 Protection net  

4 540,000 17-Jan-14 ADA 
 1floor 

Broken 

11 
MFA44/1- 
MFA44/4 Meeting room table (4)  

4 2,750,000 20-Jan-14 ADA 
 MR I, 1floor 

Broken 

12 
MFA45/1- 
MFA45/2 Office sign  

2 2,400,000 20-Jan-14 ADA 
 

In first of 
office 

Broken 

13  Coffee Spoons 
 8 56,000 25-Sep-10 SBFIC   Broken 

14  Water glasses 
 8 64,000 25-Sep-10 SBFIC   Broken 

15  Toilet hand towel 
 4 48,000 25-Sep-10 SBFIC   Broken 

16  Water jug 
 1 34,000 25-Sep-10 SBFIC   Broken 

17  Calculator 1 
 1 238,000 27-Sep-10 SBFIC   Broken 

18  USB (8 G) 
 1 190,000 30-Sep-10 SBFIC   Broken 

19  Rubbish Bin 1 
 1 65,000 20-Nov-10 SBFIC   Broken 

20  Rubbish Bin 2 
 2 60,000 20-Nov-10 SBFIC   Broken 



ສະມາຄມົການເງນິຈລຸະພາກ 
(ໃຫ ູ້ທນຶໂດຍ ADA-Luxembourg, UNCDF, GIZ-AFP, ADB ແລະ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶອື່ນໆ) 
  

ເອກະສານຊ ູ້ອນທ ູ້າຍບດົລາຍງານຖານະການເງນິ (ຕໍ່ ) 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 2: ລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ທີ່ ໄດ ູ້ຖກືສະສາງອອກຈາກຕາຕະລາງຕດິຕາມ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

21  Socket/Ext. Cable 
 1 52,000 20-Nov-10 SBFIC   Broken 

22  Measuring tape 
 1 24,000 20-Nov-10 SBFIC   Broken 

23  Extension Cable 
 1 65,000 20-Nov-10 SBFIC   Broken 

24  Headphone & Mic 
 1 43,000 21-Nov-10 SBFIC   Broken 

25  Mouse Pads 
 2 32,000 21-Nov-10 SBFIC   Broken 

26  Office clock 
 1 149,000 21-Nov-10 SBFIC   Broken 

27  Cups 
 20 180,000 18-Jan-11 ADA   Broken 

28  Glasses 
 20 100,000 18-Jan-11 ADA   Broken 

29  Coffee Spoons 
 20 60,000 18-Jan-11 ADA   Broken 

30  Placement tray 
 2 86,000 18-Jan-11 ADA   Broken 

31  Small dishes 
 40 80,000 10-Jan-11 ADA   Broken 

32  Forks 
 36 54,000 10-Jan-11 ADA   Broken 

33  Electric plug ( 5m) 
 1 56,000 17-Jan-11 ADA   Broken 

34  Extension printer cable 
 1 40,000 31-Jan-11 ADA   Broken 

35  Mouse 
 1 48,000 31-Jan-11 ADA   Broken 

36  Back up Ext. Cable (5m) 
 1 21,000 02-Feb-11 ADA   Broken 

37  Back up Ext. Cable (10m) 
 2 64,000 02-Feb-11 ADA   Broken 

38  Calculator 2 
 1 175,000 13-Jul-11 ADA   Broken 

39  Binding machine 
 1 917,000 10-Nov-11 ADA   Broken 

40  Wall clock 2 
 1 120,000 05-Dec-11 ADA   Broken 

41  Electric plug ( 10 m) 
 3 210,000 08-Dec-11  

  Broken 

42  Electric plug ( 5m) 
 1 54,000 08-Dec-11 ADA   Broken 

43  Office key for Advisor 
 1 25,000 1/7/2013 ADA   Broken 

44  

Office's key copy for new Director 
and Chair 

 1 100,000 10/4/2013 ADA 
  

Broken 
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ເອກະສານຄດັຕດິ 2: ລາຍການຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ທີ່ ໄດ ູ້ຖກືສະສາງອອກຈາກຕາຕະລາງຕດິຕາມ (ຕໍ່ ) 
 

ລ/ດ ເລກລະຫດັ ເນື່ ູ້ອໃນ ເລກ Serial No 
ຈາໍ
ນວນ 

ມ ນຄ່າ 
ວນັທຊີື ູ້ ຜ ູ້ໃຫ ູ້ທນຶ 

Inventory # 
Donors  

ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

45  

Copy key of PO box for Office 
Manager 

 1 10,000 08-May-13 ADA 
  

Broken 

46  Plate for glass 
 1 110,000 15-Agu-13 ADA   Broken 

47  Internet modem 
 1 220,000 20/11/2013 ADA   Broken 

48  Key for office(6) 
 6 108,000 26/12/2013 ADA   Broken 

49  Trashes and mop  for office 
 2 245,000 31/12/2013 ADA   Broken 

50  Electric boiling pot 
 1 290,000 31/12/2013 ADA   Broken 

51  knife 
 2  2/1/2014 ADA   Broken 

52  Pointer for LCD 
 1 100,000 21/1/2014 ADA   Broken 

53  Small Garbage 
 3 120,000 31/12/2013 ADA   Broken 

54  Big Garbage 
 1 60,000 31/12/2013 ADA   Broken 

55  Mop 
 1 65,000 31/12/2013 ADA   Broken 

56  Office stamp-3 
  1,050,000 20/1/2014 ADA   Broken 

57  Locker 
 3 50,000 28/1/2014 ADA   Broken 

58  Carpet for office 
 3 120,000 13/2/2014 ADA   Broken 

59  Wooden trashes 
 3 90,000 13/2/2014 ADA   Broken 

60  Hammer 
 1 40,000 06-Mar-14 MFA   Broken 

61  Water tank 1000 L 
 1 1,250,000 19-Mar-14 MFA   Broken 

62  water pump 
 1 1,475,000 19-Mar-14 MFA   Broken 

63  Plates (glass) 
 2 75,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

64  small tower 
 4 40,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

65  rice platter 
 3 90,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

66  soup spoons 
 12 15,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

67  Coffee Spoons 
 24 30,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

68  set tea cup 
 30 48,000 08-Apr-14 MFA   Broken 
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ສະຖານທີ່  ໝາຍເຫດ 
ກບີ 

69  flower bowl 
 2 160,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

70  Door mat 
 2 140,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

71  two sharp knives 
 1 12,000 08-Apr-14 MFA   Broken 

72  Dishes tray + Spoon tray 
 1+1 55,000 05-Jun-14 MFA   Broken 

73  Paper cuter 
 1 260,000 07-Jul-14 MFA   Broken 

74  Plates 
 20 140,000 02-Jul-14 MFA   Broken 

75  Bowl 
 20 60,000 02-Jul-14 MFA   Broken 

76  Spoons 
 2 90,000 02-Jul-14 MFA   Broken 

77  Forks 
 3 45,000 02-Jul-14 MFA   Broken 

78  Ring bell 
 1 80,000 10-Jul-14 MFA   Broken 

79  Pointer for LCD 
 1 157,000 10-Nov-15 MFA   Broken 

80  Mouse for computer 
 5 194,000 11-Nov-15 MFA   Broken 

81  small oven 
 1 170,500 11-Nov-15 MFA   Broken 

  

Grand total fixed assets and 
inventory disposals 

  22,359,500   
  

 

 

ພາຍໃນປີ 2016, ຄະນະບໍລຫິານຂອງ ສມກຈ ໄດ ູ້ສະສາງບາງຊບັສມົບດັຄງົທີ່  ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ ູ້ທີ່ ເປ່ເພມ ນຄ່າລວມທງັໝດົ 22,359,500 ກບີ. ເບິ່ ງລາາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄດັ
ຕດິ 2. 
 
 
 
 
 


