
 
 

6 ເດອືນຕ ົ້ນປີ ສຄຄຊ ມຫີຍງັເດັັ່ ນ? 

 
ສໍານກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ົ້ມຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄຊ) ເປັນເລຂາທກິານໃຫ ົ້ ຄຄຊ, ເປັນເສນາທກິານໃຫ ົ້ລດັຖະບານ ກັ່ ຽວກບັ

ວຽກງານຄ ົ້ມຄອງຫ ກັຊບັຢ ັ່  ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະ  6 ເດອືນຕ ົ້ນປີ 2021 ສາມາດຍາດໄດ ົ້ຜ ນສໍາເລດັຫ າຍດ ົ້ານ ໂດຍສະເພາະໄດ ົ້
ເອ າໃຈໃສັ່ ເຄືັ່ ອນໄຫວວຽກວຊິາສະເພາະຢັ່ າງຕັ ົ້ງໜ ົ້າ, ເປັນລະບ ບ, ມແີບບແຜນການເຮດັວຽກຢັ່ າງລະອຽດ, ມກີານຈດັຕັ ົ້ງຕດິຕາມການ
ເຄືັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງໃກ ົ້ຊດິ ແລະ ມກີານປະເມນີແຕັ່ ລະໜົ້າວຽກເປັນປະຈາໍ; ສາມາດຈດັກອງປະຊ ມ ຄຄຊ 1 ຄັ ົ້ງ ເພືັ່ ອພຈິາລະນາບນັຫາສໍາ
ຄນັຈໍານວນໜ ັ່ ງຕດິພນັກບັການຂ ົ້າມຜັ່ ານສ ັ່ ມາດຕະຖານສາກ ນການລາຍງານການເງນິ ສໍາລບັຂະແໜງການຫ ກັຊບັ (IFRS Road 
Map) ພ ົ້ອມລາຍງານ ກັ່ ຽວກບັການເຄືັ່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາໍປີ 2020 ແລະທດິທາງແຜນການປີ 2021 ຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕະຫ າດ
ຫ ກັຊບັລາວ (ຕລຊລ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ທັ່ ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈກັ ຄະນະພກັທະນາຄານແຫັ່ ງ ສປປ ລາວ, ຫ ວໜົ້າ 
ສຄຄຊ ໄດ ົ້ແຈ ົ້ງໃຫ ົ້ຮ ົ້ວັ່ າ: ສຄຄຊ ໄດ ົ້ສໍາເລດັການສ ົ້າງ ແລະ ປັບປ ງນຕິກິໍາໃຕ ົ້ກ ດໝາຍວັ່ າ
ດ ົ້ວຍຫ ກັຊບັຈາໍນວນ 4 ສະບບັຄ:ື ດໍາລດັວັ່ າດ ົ້ວຍການຈດັຕັ ົ້ງ ແລະ ການ ເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງ 
ຄຄຊ (ປັບປ ງ); ແຈ ົ້ງການກັ່ ຽວກບັການເປັນທະນາຄານຕ ວແທນ ເພືັ່ ອການຊໍາລະໃນວຽກ
ງານຫ ກັຊບັ; ແຈ ົ້ງການເລືັ່ ອງການປັ່ ຽນແປງມ ນຄັ່ າກໍາ ນ ດຮ ົ້ນຂອງບໍລສິດັຈ ດທະບຽນ. 
ນອກນີ ົ້ໄດ ົ້ອອກແຈ ົ້ງການລາຍຊືັ່ ບໍລສິດັທີັ່ ຮບັອະນ ຍາດໃຫ ົ້ດໍາເນນີທ ລະກດິດ ົ້ານຫ ກັຊບັ 
ແລະ ອອກຈໍາໜັ່ າຍຫ ກັຊບັ ເພືັ່ ອລະດ ມທ ນຈາກມວນຊ ນ ແລະ ຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ 
ແລະອືັ່ ນໆ; ເອ າໃຈໃສັ່ ຕດິຕາມການເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງບນັດາສະຖາບນັສືັ່ ກາງດ ົ້ານຫ ກັຊບັເປັນ
ປ ກກະຕ ິເປັນຕ ົ້ນດ ົ້ານໂຄງປະກອບການຈດັຕັ ົ້ງ, ລະບຽບການພາຍໃນ, ຄວາມພຽງພໍຂອງ
ທ ນ ແລະອືັ່ ນໆ ດ ົ້ວຍການກວດກາທາງເອກະສານ. ຂະນະດຽວກນັ, ກໍັ່ ສະເໜໄີປຍງັອ ງການ

ຂັ ົ້ນເທງິ ກັ່ ຽວກບັການຄ ົ້ມຄອງບໍລສິດັປະເມນີມ ນຄັ່ າຊບັສນິຢ ັ່  ສປປ ລາວ; ກັ່ ຽວກບັຜ ົ້ຄ ົ້ມຄອງຫ ກັຊບັຂອງບໍລສິດັປະເມນີ, ນກັວຊິາຊບີ
ປະເມນີມ ນຄັ່ າຊບັສນິ ແລະ ການກະກຽມສ ົ້າງຕັ ົ້ງສະມາຄ ມບໍລສິດັປະເມນີມ ນຄັ່ າຊບັສນິ; ຈດັກອງປະຊ ມຮັ່ ວມກບັບໍລສິດັປະເມນີມ ນ
ຄັ່ າຊບັສນິ 9 ແຫັ່ ງ ເພືັ່ ອປ ກສາຫາລກືັ່ ຽວກບັຄວາມພ ົ້ອມ ແລະ ນຕິກິໍາທີັ່ ກັ່ ຽວຂ ົ້ອງກບັການສ ົ້າງຕັ ົ້ງບໍລສິດັປະເມນີມ ນຄັ່ າຊບັສນິ, ຢ ັ່  
ສຄຄຊ ແລະ ອອກແຈ ົ້ງການເຖງິບນັດາທະນາຄານທ ລະກດິ ທີັ່ ສ ົ້າງຕັ ົ້ງຢ ັ່  ສປປ ລາວ ກັ່ ຽວກບັການຂໍຮບັຮອງເປັນທະນາຄານຕ ວແທນ 
ເພືັ່ ອການຊໍາລະໃນວຽກງານຫ ກັຊບັ. 

ສຄຄຊ ໄດ ົ້ເອ າໃຈໃສັ່ ຄ ົ້ມຄອງ ແລະຕດິຕາມການເຄືັ່ ອນໄຫວຂອງບໍລສິດັຈ ດທະບຽນຢັ່ າງໃກ ົ້ຊດິ ເປັນຕ ົ້ນການນໍາໃຊ ົ້ທ ນທີັ່ ລະດ ມ
ໄດ ົ້ຈາກການອອກຈາໍໜັ່ າຍຫ ກັຊບັ, ການເປີດກອງປະຊ ມຜ ົ້ຖຮື ົ້ນ ແລະການຈັ່ າຍເງນິປັນຜ ນ ເພືັ່ ອຮບັປະກນັສດິ, ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜ ົ້
ລ ງທ ນ. ອນັພ ົ້ນເດັັ່ ນແມັ່ ນໄດ ົ້ລາຍງານໃຫ ົ້ຜ ົ້ປະຈາໍການ ຄຄຊ ກັ່ ຽວກບັການອອກຈາໍໜັ່ າຍຮ ົ້ນກ ົ້ຂອງອ ງການການເງນິສາກ ນ (IFC); ຈດັ
ກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລຮືັ່ ວມກບັກ ມສັ່ ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງນິ ກັ່ ຽວກບັບນັຫາ, ວທິແີກ ົ້ໄຂ ແລະນະໂຍບາຍອາກອນ ທີັ່ ຕດິພນັ
ກບັຕະຫ າດທ ນ; ສໍາເລດັການປະກອບຄໍາເຫນັໃສັ່ ແຜນຟືົ້ນຟ ກດິຈະການຂອງບໍລສິດັຈ ດທະບຽນ 1 ແຫັ່ ງ; ສໍາເລດັການຕດິຕາມການລາຍ
ງານ ແລະເປີດເຜຍີຂໍ ົ້ມ ນ ປະຈາໍໄຕມາດ 1 ປີ 2021 ແລະປະຈາໍປີ 2020; ສໍາເລດັການເຂ ົ້າຮັ່ ວມຕດິຕາມກອງປະຊ ມຜ ົ້ຖຮື ົ້ນຂອງບໍລສິດັ
ຈ ດທະບຽນ ປະຈາໍປີ 2020. 

ວຽກງານມາດຕະຖານສາກ ນດ ົ້ານການລາຍງານການເງນິ (IFRS); ສຄຄຊ ໄດ ົ້ສະເໜປີະທານ ຄຄຊ ຮບັຮອງເອ າຂໍ ົ້ຕ ກລ ງ ວັ່ າດ ົ້ວຍ
ການຮບັຮອງເອ າແຜນວຽກການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັມາດຕະຖານສາກ ນດ ົ້ານການລາຍງານການເງນິ ສໍາລບັຂະແໜງຫ ກັຊບັ; ສໍາເລດັການເຂ ົ້າ
ຮັ່ ວມກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລກືັ່ ຽວກບັການຂໍທ ນຊັ່ ວຍເຫ ອືກບັທະນາຄານໂລກ ສໍາລບັວຽກງານ IFRS ແລະຮັ່ ວມກບັກ ມບນັຊ ີກະຊວງ 
ການເງນິ, ກ ມບນັຊ ີແລະ ການເງນິ ທຫລ ແລະ ສະພານກັວຊິາຊບີບນັຊ ີແລະນກັກວດສອບລາວຈດັກອງປະຊ ມປ ກສາຫາລ ືກັ່ ຽວກບັ
ການສ ົ້າງຫ ກັສ ດນກັບນັຊກີານເງນິ. ນອກນີ ົ້, ສຄຄຊ ສໍາເລດັການສະເໜຂໍີຄວາມຊັ່ ວຍເຫ ອືຈາກ IFC ປະຈາໍປີ 2021 ແລະສໍາເລດັການ
ຈດັຝ ກອ ບຮ ມຮັ່ ວມກນັ ກັ່ ຽວກບັວຽກງານການຄ ົ້ມຄອງບໍລຫິານ; ອອກແຈ ົ້ງການເຖງິບໍລສິດັຈ ດທະບຽນເພືັ່ ອເລີັ່ ມທ ດລອງການປະເມນີ
ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັຄໍາແນະນາໍ ວັ່ າດ ົ້ວຍການຄ ົ້ມຄອງບໍລຫິານ ສໍາລບັບໍລສິດັຈ ດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ທີັ່ ມຄີວາມສະໝກັໃຈ ພ ົ້ອມທງັສໍາ
ເລດັຕດິຕາມການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັການເລີັ່ ມທ ດລອງການປະເມນີດັັ່ ງກັ່ າວ ແລະວຽກງານສໍາຄນັອືັ່ ນໆຈາໍນວນໜ ັ່ ງ. 

ສຄຄຊ ເອ າໃຈໃສັ່ ຕດິຕາມການເຄືັ່ ອນໄຫວການຊື ົ້-ຂາຍໃນ ຕລຊລ ຢັ່ າງເປັນປ ກກະຕຜິັ່ ານທາງເອກະສານ ແລະ ສະຫ  ບສງັລວມ 
ແລະວເິຄາະການຊື ົ້-ຂາຍຮ ົ້ນໃນ ຕລຊລ ປະຈໍາວນັ, ອາທດິ, ເດອືນ, ໄຕມາດ, ຫ ກເດອືນ ແລະປີ. ໃນນີ ົ້, ສໍາເລດັການກວດກາ ຕລຊລ 
ປະ ຈໍາປີ 2020; ສໍາເລດັການປະຊ ມປ ກສາຫາລ ືແລະຜັ່ ານຮັ່ າງລະບຽບ ວັ່ າດ ົ້ວຍການຄ ົ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ (ສະບບັປັບປ ງ); ລາຍ
ງານການປັບປ ງສະພາບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ ຕລຊລ ຈໍາກດັ; ສໍາເລດັການແບັ່ ງພາລະບ ດບາດໃນການຄ ົ້ມຄອງເບື ົ້ອງຂອງ ສຄຄຊ ໃຫ ົ້ແກັ່  
ຕລຊລ; ອອກແຈ ົ້ງການເຖງິບໍລສິດັຫ ກັຊບັ 3 ແຫັ່ ງ ກັ່ ຽວກບັການເພີັ່ ມທະວກີານໃຫ ົ້ຄວາມຮ ົ້ແກັ່ ພະນກັງານທະນາຄານທ ລະກດິກັ່ ຽວກບັ
ການຂາຍຮ ົ້ນ, ພນັ ທະບດັລດັຖະບານ ແລະວຽກງານອືັ່ ນໆ ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ທີັ່ ເປັນຕ ວແທນຂອງຕ ນຢັ່ າງເປັນປ ກກະຕ.ິ  



      ສຄຄຊ ໄດ ົ້ພ ວພນັຮັ່ ວມມຫື າຍຮ ບແບບໃນເງ ືັ່ອນໄຂເຊືັ່ ອມໂຍງເສດຖະກດິສາກ ນ ດ ົ້ວຍການຮັ່ ວມມສືອງຝັ່ າຍ, ຫ າຍຝັ່ າຍໃນຫ າຍ
ລະດບັ ແລະອ ງການຈດັຕັ ົ້ງສາກ ນ  ເພືັ່ ອຍາດແຍັ່ ງການຊັ່ ວຍເຫ ອືທາງດ ົ້ານວຊິາການ, ຖອດຖອນບ ດຮຽນ, ກໍັ່ ສ ົ້າງບ ກຄະລາກອນ ແລະ
ແລກປັ່ ຽນຂໍ ົ້ມ ນຂັ່ າວສານ. ອນັພ ົ້ນເດັັ່ ນແມັ່ ນຜ ນການຮັ່ ວມມສືອງຝັ່ າຍກບັ ຄຄຊ ສປ ຈນີ ແລະ ກລຕ ໄທປະຈາໍປີ 2020, ແຜນປີ 2021 
ແລະການຮັ່ ວມມສືອງຝັ່ າຍກບັ ຄຄຊ ສສ ຫວຽດນາມ; ພ ົ້ອມນັ ົ້ນ ຍງັຮັ່ ວມມກືບັອ ງການຄ ົ້ມຄອງຫ ກັຊບັປະເທດຕັ່ າງໆ, ອ ງການຈດັຕັ ົ້ງ
ສາ ກ ນຈາໍນວນໜ ັ່ ງໄດ ົ້ດຕີະຫ ອດມາ ບ ນຈດິໃຈປະຕບິດັສັ່ ອດຄັ່ ອງກບັແນວທາງການຕັ່ າງປະເທດຂອງລດັຖະບານເຮ າ. ນອກນີ ົ້, ສຄຄຊ 
ໄດ ົ້ດໍາເນນີການແກ ົ້ໄຂບນັຫາຕັ່ າງໆ ຕດິພນັກບັເຕກັນກິໄອທພີາຍໃນຢັ່ າງເປັນປ ກກະຕ ິພ ົ້ອມທງັດໍາເນນີການພດັທະນາລະບ ບຕັ່ າງໆ ເພືັ່ ອ
ຮອງຮບັວຽກງານຂອງ ສຄຄຊ ໃນຕໍັ່ ໜ ົ້າ ໃຫ ົ້ມຄີວາມວັ່ ອງໄວ ແລະ ທນັສະໄໝ ຂ ົ້ນເລື ົ້ອຍໆ.  

 
# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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