
     

 

  ການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງຜ ຸ້ໃຫ ຸ້ບໍລກິານທາງດ ຸ້ານການເງນິ   
      

 ຄດື ່ ງທ ກທ່ານຮ ຸ້ນໍາກ ນແລ ຸ້ວວ່າ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນສິ່ ງທ ່ ອາດເກ ດຂ ຸ້ນໂດຍບ່ໍຄາດຄດິລ່ວງໜຸ້າ ແລະ ອາດມ ຜນົ
ເສຍຫາຍແກ່ອງົກອນ ຫ  ືຫວົໜ່ວຍງານຂອງຕນົໄດ ຸ້ ຊ ່ ງຄວາມສ່ຽງນ ຸ້ນ ອາດມາຈາກຫລາຍປ ດໄຈເຊ ່ ນ: ຄວາມບ່ໍ 
ແນ່ນອນດ ຸ້ານຕະຫລາດ (ການສະເໜ  ແລະ ສະໜອງ), ການວາງແຜນໂຄງການຜດິພາດ, ອ ປະຕເິຫດ ຫ  ືໄພພບິ ດທາງ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ອື່ ນໆ.  ຊ ່ ງຜນົທ ່ ຕາມມານ ຸ້ນ ເປ ນຜນົທ ່ ບ່ໍມ ໃຜຕ ຸ້ອງການ.  ເພື່ ອຫລ ກລຽງ ຫ  ືຫລ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໃຫ ຸ້ໜ ຸ້ອຍລງົ ເທົ່ າທ ່  ເປ ນໄປໄດ ຸ້ ຈ ່ ງພາໃຫ ຸ້ເກ ດມ ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງດ ່ ງກ່າວ;  ສະນ ຸ້ນ, ຜ ຸ້ຂຽນຈະມານ າສະເໜ  
ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ຊ ່ ງແມ່ນຂະບວນການເລິ່ ມຕົ ຸ້ນດ ຸ້ວຍການໄຈ ຸ້ແຍກ ແລະ ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງຕາມມາດ ຸ້ວຍການ
ນາໍໃຊ ຸ້ຊ ບພະຍາກອນທ ່ ເໝາະສມົເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ເຮ ດໃຫ ຸ້ຄວາມສ່ຽງລ ດຜ່ອນ ຫ  ືບ ນເທາົລງົ.  ເປົຸ້າໝາຍດ ່ ງກ່າວກໍ
ເພື່ ອໃຫ ຸ້ໜ່ວຍງານສາມາດດໍາເນ ນກດິຈະການຢ່າງມ ປະສດິທພິາບ  ດ ຸ້ວຍເຫດຜນົທ ່ ກ່າວມານ ຸ້ ໃນມາດຕາ 9 ຂອງດໍາລ ດ
ວ່າດ ຸ້ວຍການປົກປຸ້ອງຜ ຸ້ຊມົໃຊ ຸ້ການບໍລກິານທາງດ ຸ້ານການເງນິ ສະບ ບເລກທ  225/ລບ, ລງົວ ນທ  06 ເມສາ 2020 
ໄດ ຸ້ກາໍນດົໃຫ ຸ້ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງຂອງຜ ຸ້ໃຫ ຸ້ບໍລກິານທາງການເງນິ ຊ ່ ງມ ເນື ຸ້ອໃນມ ລະບຽບການ, ວທິ ການ ແລະ ຂ ຸ້ນ
ຕອນທ ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຮ ດກ ມ  ເພື່ ອບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງໃນການບໍລກິານທາງດ ຸ້ານການເງນິ ໂດຍມ ແຜນການ ແລະ 
ລະບບົຮອງຮ ບບ ນດາຄວາມສ່ຽງທ ່ ອາດຈະເກ ດຂ ຸ້ນ ເປ ນຕົ ຸ້ນຄວາມສ່ຽງທາງດ ຸ້ານລາຄາ, ຄວາມສ່ຽງດ ຸ້ານການຕະຫ າດ, 
ຄວາມສ່ຽງດ ຸ້ານການຈາໍໜ່າຍຜະລດິຕະພ ນ.    

ຫ  ກການໃນການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ມ  ກນໍາໃຊ ຸ້ໃນປະຈ ບ ນກໍມ ຫລາຍຫ  ກການຊ ່ ງສາມາດສ ງລວມໄດ ຸ້ເຊ ່ ນ: 
ຂະບວນການລຽງລໍາດ ບຄວາມຮ ຸ້າຍແຮງຂອງຄວາມສ່ຽງ ວ່າຄວາມສ່ຽງປະເພດໃດອາດສາມາດສ ຸ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍ
ກວ່າ ແລະ ອາດສາມາດເກ ດຂ ຸ້ນກ ບໜ່ວຍງານຂອງຕນົໄດ ຸ້ ຄວນແກ ຸ້ຄວາມສ່ຽງປະເພດນ ຸ້ນກ່ອນ  ສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ າກວ່າ 
ກຄໍວນຈ ດການບໍລຫິານຕາມພາຍຫລ ງກໍເປ ນໄດ ຸ້.  ນອກຈາກນ ຸ້ການບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງອ ກປະເພດໜ ່ ງກໍຄປືະຕບິ ດຕາມ 
4 ຂ ຸ້ນຕອນ ເຊ ່ ນ: 

 ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ (Risk assessment) ເປ ນຂ ຸ້ນທ ່ ນໍາໃຊ ຸ້ເພື່ ອກໍານດົຂະບວນການ ແລະ ວທິ ເພື່ ອໄຈ ຸ້ແຍກ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜນົກະທບົທ ່ ບ່ໍດ ອາດຈະຕາມມາ.  

ທບົທວນຄວາມສ່ຽງ (Risk evaluation) ເປ ນຂະບວນການທ ່ ນໍາໃຊ ຸ້ ເພື່ ອສມົທຽບຕ ລາຄາ ຄດິໄລ່ຄວາມສ່ຽງ 
ກ ບຄວາມສ່ຽງທ ່ ອາດເກ ດຂ ຸ້ນກ ບຕນົກ ບຄວາມສ່ຽງທ ່ ໄດ ຸ້ກໍານດົໄວ ຸ້ ໃນເບື ຸ້ອງຕົ ຸ້ນ ເພື່ ອກໍານດົຄວາມສໍາຄ ນ ຂອງຄວາມ 
ສ່ຽງ. ການບໍລຫິານຈ ດການຄວາມສ່ຽງໃນໜ່ວຍງານຂອງຕນົ ເລ ່ ມຕົ ຸ້ນດ ຸ້ວຍການຕ ດສນິໃຈ ທ ່ ຈະບໍລຫິານຈ ດການຄວາມ
ສ່ຽງຢ່າງມ ໄຫວພກິໃນທົ່ ວໜ່ວຍງານຂອງຕນົ. 



ການຈ ດການ (Risk management) ຂະບວນການທ ່ ຈະໃຊ ຸ້ໃນການຄ ຸ້ມຄອງບໍລຫິານ ໃຫ ຸ້ໂອກາດ ທ ່ ຈະເກ ດ 
ເຫດການຄວາມສ່ຽງລ ດລງົ ຫ  ືຜນົກະທບົ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກເຫດການຄວມສ່ຽງລ ດລງົໃຫ ຸ້ຢ ່ ໃນລະດ ບທ ່ ສາມາດ 
ຍອມຮ ບໄດ ຸ້ ຊ ່ ງປະກອບມ ການຍອມຮ ບ, ການຫ  ດຜ່ອນ, ການກະຈາຍ ແລະ ການລ ກລຽງຄວາມສ່ຽງ 

ການນໍາໃຊ ຸ້ມາດຕະການຄວບຄ ມ (Risk Measurement) ເປ ນຂໍ ຸ້ມ ນກ່ຽວກ ບການຕ ດສນິໃຈ ເພື່ ອຫ ກິລ ຸ້ຽງ 
ຄວາມສ່ຽງ  ເພາະສະນ ຸ້ນ ເມື່ ອນາໍໃຊ ຸ້ມາດຕະການໄປແລ ຸ້ວ ມ ຜນົຕໍ່ ໜ່ວຍງານຕນົເພື່ ອໃຫ ຸ້ໄດ ຸ້ມາຄວາມສ່ຽງທ ່ ນ ຸ້ອຍ ຫ  ືໝດົ
ໄປກເໍປ ນໄດ ຸ້.  ຊ ່ ງນ ຸ້ນກເໍປ ນວງົຈອນ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ບໍລຫິານຄວາມສ່ຽງເຊ ່ ນກ ນ.  

  
ຫວ ງວ່າບດົຄວາມນ ຸ້ ອາດເປ ນຜນົດ ໃຫ ຸ້ແກ່ຜ ຸ້ສນົໃຈອ່ານ ເພື່ ອສ ກສາຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ແລະ ເປ ນເປ ນຂໍ ຸ້ມ ນບາງສ່ວນ ໃນ

ການປະກອບເອກະສານ ແລະ ເປ ນບ່ອນສມົທຽບ ຄວາມຄດິເຫ ນຂອງຕນົໄດ ຸ້.   
 
            ບດົຄວາມໂດຍ: ທອງຈ ນ ສ ກສະກ ນ, ກມົນຕິກິາໍ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ເງນິກ ບຄກືຽດສ ກສ ຂອງຄນົລາວ 


