ົ້ ສຄຄຊ ມີຫຍັງເດັັ່ນ?
6 ເດືອນຕນປີ

ົ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ) ເປັ ນເລຂາທິການໃຫົ້ ຄຄຊ, ເປັ ນເສນາທິການໃຫົ້ລດ
ັ ຖະບານ ກັ່ ຽວກັບ
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ົ້ 2021 ສາມາດຍາດໄດົ້ຜນສໍາເລັດຫາຍດົ້ານ ໂດຍສະເພາະໄດົ້
ົ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບຢັ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕນປີ
ວຽກງານຄມ
ົ້ າ, ເປັ ນລະບບ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢັ່າງລະອຽດ, ມີການຈັດຕັງຕິ
ົ້ ດຕາມການ
ເອາໃຈໃສັ່ເຄືັ່ອນໄຫວວຽກວິຊາສະເພາະຢັ່າງຕັງໜົ້
ເຄືັ່ອນໄຫວຢັ່າງໃກ ົ້ຊິດ ແລະ ມີການປະເມີນແຕັ່ລະໜົ້າວຽກເປັ ນປະຈໍາ; ສາມາດຈັດກອງປະຊມ ຄຄຊ 1 ຄັງົ້ ເພືັ່ອພິຈາລະນາບັນຫາສໍາ
ັ ຊັບ (IFRS Road
ຄັນຈໍາ ນວນໜັ່ ງຕິດພັນກັບ ການຂົ້າ ມຜັ່ານສັ່ ມາດຕະຖານສາກ ນການລາຍງານການເງ ິນ ສໍ າ ລັບຂະແໜງການຫກ
Map) ພົ້ອມລາຍງານ ກັ່ ຽວກັບການເຄືັ່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຂອງ ສຄຄຊ ແລະ ຕະຫາດ
ັ ຊັບລາວ (ຕລຊລ).
ຫກ

ທັ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຄະນະພັກທະນາຄານແຫັ່ງ ສປປ ລາວ, ຫວໜົ້າ
ົ້ ັ່ າ: ສຄຄຊ ໄດົ້ສໍາເລັດການສົ້າງ ແລະ ປັ ບປງນິຕກ
ິ ໍາໃຕົ້ກດໝາຍວັ່າ
ສຄຄຊ ໄດົ້ແຈງົ້ ໃຫົ້ຮວ
ັ ຊັບຈໍານວນ 4 ສະບັບຄື: ດໍາລັດວັ່າດົ້ວຍການຈັດຕັງົ້ ແລະ ການ ເຄືັ່ອນໄຫວຂອງ
ດົ້ວຍຫກ
ຄຄຊ (ປັ ບປງ); ແຈງົ້ ການກັ່ ຽວກັບການເປັ ນທະນາຄານຕວແທນ ເພືັ່ອການຊໍາລະໃນວຽກ
ັ ຊັບ ; ແຈ ງົ້ ການເລືັ່ອງການປັ່ຽນແປງມ ນຄັ່າກໍາ ນດຮນ
ົ້ ຂອງບໍ ລ ສ
ິ ດ
ັ ຈ ດທະບຽນ.
ງານຫ ກ

ົ້ ອອກແຈງົ້ ການລາຍຊືັ່ບໍ ລສ
ິ ດ
ັ ທີັ່ຮັບອະນຍາດໃຫົ້ດໍາເນີນທລະກິດ ດົ້າ ນຫກ
ັ ຊັບ
ນອກນີໄດົ້
ັ ຊັບ ເພືັ່ອລະດມທນຈາກມວນຊນ ແລະ ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ
ແລະ ອອກຈໍາໜັ່າຍຫກ

ັ ຊັບເປັ ນ
ແລະອືັ່ນໆ; ເອາໃຈໃສັ່ຕິດຕາມການເຄືັ່ອນໄຫວຂອງບັນດາສະຖາບັນສືັ່ກາງດົ້ານຫກ
ົ້ ານໂຄງປະກອບການຈັດຕັງ,
ົ້ ລະບຽບການພາຍໃນ, ຄວາມພຽງພໍຂອງ
ປກກະຕິ ເປັ ນຕນດົ້
ທນ ແລະອືັ່ນໆ ດົ້ວຍການກວດກາທາງເອກະສານ. ຂະນະດຽວກັນ, ກໍັ່ສະເໜີໄປຍັງອງການ

ົ້ ງ ກັ່ ຽວກັບການຄມ
ົ້ ຄອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະເມີນມນຄັ່າຊັບສິນຢັ່ ສປປ ລາວ; ກັ່ ຽວກັບຜຄ
ົ້ ົ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະເມີນ, ນັກວິຊາຊີບ
ຂັນເທິ
ົ້
ິ ດ
ັ ປະເມີນມນຄັ່າຊັບສິນ; ຈັດກອງປະຊມຮັ່ວມກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ປະເມີນມນ
ປະເມີນມນຄັ່າຊັບສິນ ແລະ ການກະກຽມສົ້າງຕັງສະມາຄ
ມບໍລສ
ົ້ ລສ
ິ ໍາ ທີັ່ກັ່ ຽວຂົ້ອງກັບການສົ້າ ງຕັງບໍ
ິ ດ
ັ ປະເມີນມ ນຄັ່າຊັບສິນ , ຢັ່
ຄັ່າຊັບສິນ 9 ແຫັ່ງ ເພືັ່ອປກສາຫາລືກັ່ ຽວກັບຄວາມພົ້ອມ ແລະ ນິຕ ກ
ົ້ ັ່ ສປປ ລາວ ກັ່ ຽວກັບການຂໍຮບ
ັ ຮອງເປັ ນທະນາຄານຕວແທນ
ສຄຄຊ ແລະ ອອກແຈ ົ້ງການເຖິງບັນດາທະນາຄານທລະກິດ ທີັ່ສົ້າງຕັງຢ
ັ ຊັບ.
ເພືັ່ອການຊໍາລະໃນວຽກງານຫກ

ົ້
ົ້ ຄອງ ແລະຕິດຕາມການເຄືັ່ອນໄຫວຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈດທະບຽນຢັ່າງໃກຊົ້ ດ
ິ ເປັ ນຕນການນໍ
ສຄຄຊ ໄດົ້ເອາໃຈໃສັ່ຄມ
າໃຊົ້ທນທີັ່ລະດມ
ັ ຊັບ, ການເປີ ດກອງປະຊມຜຖ
ົ້ ຮ
ື ນ
ົ້ ແລະການຈັ່ າຍເງ ິນປັ ນຜນ ເພືັ່ອຮັບປະກັນສິດ, ຜນປະໂຫຍດຂອງຜ ົ້
ໄດົ້ຈາກການອອກຈໍາໜັ່າຍຫກ
ົ້ ັ່ ນແມັ່ ນໄດົ້ລາຍງານໃຫົ້ຜປ
ົ້ ະຈໍາການ ຄຄຊ ກັ່ ຽວກັບການອອກຈໍາໜັ່າຍຮນ
ົ້ ກ ົ້ຂອງອງການການເງ ິນສາກນ (IFC); ຈັດ
ລງທນ. ອັນພນເດັ
ີ ກໄົ້ ຂ ແລະນະໂຍບາຍອາກອນ ທີັ່ຕິດພັນ
ກອງປະຊມປກສາຫາລືຮັ່ວມກັບກມສັ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງ ິນ ກັ່ ຽວກັບບັນຫາ, ວິທແ
ົ້ ກິດຈະການຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈດທະບຽນ 1 ແຫັ່ງ; ສໍາເລັດການຕິດຕາມການລາຍ
ກັບຕະຫາດທນ; ສໍາເລັດການປະກອບຄໍາເຫັນໃສັ່ແຜນຟືນຟ

ົ້ ນ ປະຈໍາໄຕມາດ 1 ປີ 2021 ແລະປະຈໍາປີ 2020; ສໍາເລັດການເຂາຮ
ົ້ ັ່ ວມຕິດຕາມກອງປະຊມຜຖ
ົ້ ຮ
ື ົ້ນຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ
ງານ ແລະເປີ ດເຜີຍຂໍມ
ຈດທະບຽນ ປະຈໍາປີ 2020.

ວຽກງານມາດຕະຖານສາກນດົ້ານການລາຍງານການເງ ິນ (IFRS); ສຄຄຊ ໄດົ້ສະເໜີປະທານ ຄຄຊ ຮັບຮອງເອາຂໍຕົ້ ກລງ ວັ່າດົ້ວຍ
ົ້
ັ ມາດຕະຖານສາກນດົ້ານການລາຍງານການເງ ິນ ສໍາລັບຂະແໜງຫກ
ັ ຊັບ; ສໍາເລັດການເຂາົ້
ການຮັບຮອງເອາແຜນວຽກການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ື ກັບທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບວຽກງານ IFRS ແລະຮັ່ວມກັບກມບັນຊີ ກະຊວງ
ຮັ່ວມກອງປະຊມປກສາຫາລືກັ່ຽວກັບການຂໍທນຊັ່ວຍເຫອ
ການເງ ິນ, ກມບັນຊີ ແລະ ການເງ ິນ ທຫລ ແລະ ສະພານັກວິຊາຊີບບັນຊີ ແລະນັກກວດສອບລາວຈັດກອງປະຊມປກສາຫາລື ກັ່ ຽວກັບ
ັ ສດນັກບັນຊີການເງ ິນ. ນອກນີ,ົ້ ສຄຄຊ ສໍາເລັດການສະເໜີຂໍຄວາມຊັ່ວຍເຫອ
ື ຈາກ IFC ປະຈໍາປີ 2021 ແລະສໍາເລັດການ
ການສົ້າງຫກ
ົ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ; ອອກແຈ ົ້ງການເຖິງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈດທະບຽນເພືັ່ອເລີັ່ມທດລອງການປະເມີນ
ຈັດຝກອບຮມຮັ່ວມກັນ ກັ່ ຽວກັບວຽກງານການຄມ
ົ້
ັ ຄໍາແນະນໍາ ວັ່າດົ້ວຍການຄມ
ົ້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານ ສໍາລັບບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ທີັ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ພົ້ອມທັງສໍາ
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້
ັ ການເລີັ່ມທດລອງການປະເມີນດັັ່ງກັ່ າວ ແລະວຽກງານສໍາຄັນອືັ່ນໆຈໍານວນໜັ່ ງ.
ເລັດຕິດຕາມການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ້
ສຄຄຊ ເອາໃຈໃສັ່ຕິດຕາມການເຄືັ່ອນໄຫວການຊື-ຂາຍໃນ
ຕລຊລ ຢັ່າງເປັ ນປກກະຕິຜັ່ານທາງເອກະສານ ແລະ ສະຫບສັງລວມ
ົ້
ົ້ ໃນ ຕລຊລ ປະຈໍາວັນ, ອາທິດ, ເດືອນ, ໄຕມາດ, ຫກເດືອນ ແລະປີ . ໃນນີ,ົ້ ສໍາເລັດການກວດກາ ຕລຊລ
ແລະວິເຄາະການຊື-ຂາຍຮ
ນ
ົ້ ຄອງຕະຫາດຫກ
ັ ຊັບ (ສະບັບປັ ບປງ); ລາຍ
ປະ ຈໍາປີ 2020; ສໍາເລັດການປະຊມປກສາຫາລື ແລະຜັ່ານຮັ່າງລະບຽບ ວັ່າດົ້ວຍການຄມ
ົ້
ິ ານຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕລຊລ ຈໍາກັດ; ສໍາເລັດການແບັ່ງພາລະບດບາດໃນການຄມ
ົ້ ຄອງເບືອງຂອງ
ງານການປັ ບປງສະພາບໍລຫ
ສຄຄຊ ໃຫົ້ແກັ່

ິ ດ
ັ ຫກ
ັ ຊັບ 3 ແຫັ່ງ ກັ່ ຽວກັບການເພີັ່ມທະວີການໃຫົ້ຄວາມຮ ົ້ແກັ່ ພະນັກງານທະນາຄານທລະກິດກັ່ ຽວກັບ
ຕລຊລ; ອອກແຈ ົ້ງການເຖິງບໍລສ
ັ ຊັບ ທີັ່ເປັນຕວແທນຂອງຕນຢັ່າງເປັ ນປກກະຕິ.
ການຂາຍຮ ົ້ນ, ພັນ ທະບັດລັດຖະບານ ແລະວຽກງານອືັ່ນໆ ທີັ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫກ

ັ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກນ ດົ້ວຍການຮັ່ວມມືສອງຝັ່າຍ, ຫາຍຝັ່າຍໃນຫາຍ
ື
ສຄຄຊ ໄດົ້ພວພັນຮັ່ວມມືຫາຍຮບແບບໃນເງັ່ ອນໄຂເຊື
ົ້
ື ທາງດົ້ານວິຊາການ, ຖອດຖອນບດຮຽນ, ກໍັ່ສົ້າງບກຄະລາກອນ ແລະ
ລະດັບ ແລະອງການຈັດຕັງສາກ
ນ ເພືັ່ອຍາດແຍັ່ ງການຊັ່ວຍເຫອ

ົ້ ນຂັ່າວສານ. ອັນພນເດັ
ົ້ ັ່ ນແມັ່ ນຜນການຮັ່ວມມືສອງຝັ່າຍກັບ ຄຄຊ ສປ ຈີນ ແລະ ກລຕ ໄທປະຈໍາປີ 2020, ແຜນປີ 2021
ແລກປັ່ຽນຂໍມ
ັ ອງການຄມ
ົ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບປະເທດຕັ່ າງໆ, ອງການຈັດຕັງົ້
ແລະການຮັ່ວມມືສອງຝັ່າຍກັບ ຄຄຊ ສສ ຫວຽດນາມ; ພົ້ອມນັນົ້ ຍັງຮັ່ວມມືກບ
ັ ສັ່ອດຄັ່ອງກັບແນວທາງການຕັ່ າງປະເທດຂອງລັດຖະບານເຮາ. ນອກນີ,ົ້ ສຄຄຊ
ສາ ກນຈໍານວນໜັ່ ງໄດົ້ດີຕະຫອດມາ ບນຈິດໃຈປະຕິບດ
ໄດົ້ດໍາເນີນການແກ ົ້ໄຂບັນຫາຕັ່າງໆ ຕິດພັນກັບເຕັກນິກໄອທີພາຍໃນຢັ່າງເປັ ນປກກະຕິ ພົ້ອມທັງດໍາເນີນການພັດທະນາລະບບຕັ່ າງໆ ເພືັ່ອ
ົ້ ອຍໆ.
ົ້
ຮອງຮັບວຽກງານຂອງ ສຄຄຊ ໃນຕໍັ່ໜົ້າ ໃຫົ້ມີຄວາມວັ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂນເລື

# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເງ ິນກີບຄືກຽດສັກສີຂອງຄນລາວ

