
ແຜນວາດ 1: ຂະບວນການດຳເນີນງານຂອງ ອມພ ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ 
ການສະໜອງ

ວາລະສານທຸລະກິດສະບັບນີ້ ສັງລວມເອົາລະບົບ ອມພ ແລະ ສະ 
ເໜີພາບລວມຂອງການເກັບ ແລະ ກົນໄກການຫັກ ອມພ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບ ອມພ ມີປະສິດທິພາບ, ບໍ່ເປັນພາລະແບບ 
ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ມອບ ອມພ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ອາກອນເຊັ່ນກັນ.  
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການ ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ສຳລັບການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ໂດຍນຳໃຊ້ການແຈ້ງ ແລະ 
ການມອບອາກອນ ແບບຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຫລຸດຄວາມຖີ່ 
ຂອງການຍື່ນໃບແຈ້ງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ 
ນຳເອົາຫລັກການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມສ່ຽງມາໃຊ້ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຜູ້ມອບ 
ອມພ. ສຸດທ້າຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕົ້ນຕໍ ແລະ 
ສາທາລະນະ ສາມາດປະຕິບດັຕາມລະບບົໃໝນ່ີໄ້ດ,້ ຈຶງ່ຂແໍນະນຳວາ່ 
ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຄວນດຳເນີນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ອມພ. ຂໍ້ສະເໜີແນະຢູ່ໃນວາລະສານສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ອີງໃສ່ວິທີ 
ການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນດີທີ່ສຸດຢູ່ຫລາຍໆ ປະເທດ ແລະ 
ເປັນນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຂຶ້ນມາຫລາຍ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ:
ເຫດຜົນສຳລັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ÅïÌÁçòÓïÌÁñà×ÅàÌÁÜÃÅßÑàÀàÌÂòà ãÖß ÜîÈÅàØßÀáãØñÃÆàÈ

ÅÎÎ Öà×
ÅßÍèÍ 9, ÓèÃÀÜÌ 2010

×àÖßÅàÌÌ̧ÅßâÙêÍíÈÅßØðîÍ ãÖß ×éâÂàßØÇçòÀñÞ×ÀèÍØí×ÁçòåÈÙëñÃ ËêñÀßËíÍÉ¡ 
ÅßÑàÍã×ÈÖòÜÓ ÀàÌÈáâÌêÌËîÖßÀéÈåÌÖà× ãÖß ÁçòÂéÈâØèÌËêñãÉÀÉñàÃÀèÌÁÜÃÏïò 
ËêñÓêÅñ×ÌÀñÞ×ÁòÜÃ É¡ÏïòËêñÅíÌåÄÍèÌØàÉñàÃƒ ÁÜÃÀàÌÈáâÌêÌËîÖßÀéÈ.

×àÖßÅàÌÌ̧ æÈòÝèÍÀàÌÅßÙèÍÅßÙïÌËàÃÈòàÌËëÌÝÜÌÄàÀ ÎßâËÈÐéÌãÖÌ, 
æÜãÖÌ, Ìé×ÆêãÖÌ, âÌâËêãÖÌ, ãÖß Åß×éÈâÆêãÖÌ.

ÁçòÂ×àÓ ãÖß ÁçòÂéÈâØèÌ ËêñÌáÓàÅßâÙêãÓñÌ âÑìñÜÄîÈÎßÅíÃÀàÌÅßÙÜÃÁçòÓïÌ 
ÜòàÃÜêÃâÑêñÓâÉêÓâËíñàÌ́Ì âÆéñÃÍ¡ãÓñÌÁçòÂéÈâØèÌËàÃÀàÌ ÁÜÃÅßÑàÀàÌÂòà ãÖß ÜîÈÅà 
ØßÀáãØñÃÆàÈÖà× Øðì ÜíÃÀàÌÀàÌâÃéÌÅàÀíÌ (IFC).

ÏïòÄèÈÑéÓÇéÌÈêåØòÍèÌÈàÏïòÜñàÌ ÀñàÇ ãÖß ÀßÄñàÇÁçòÓïÌ ËêñÌáÅßâÙêåÌ×àÖß 
ÅàÌÌ̧ ãÉñÉòÜÃÜòàÃÜêÃÅßÑàÀàÌÂòà ãÖß ÜîÈÅàØßÀáãØñÃÆàÈÖà× ãÖß ÜíÃÀàÌ 
ÀàÌâÃéÌÅàÀíÌâÎèÌãØðñÃÁçòÓïÌ.

ພາກສະເໜີ

ສປປ ລາວ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ແຕ່ 
ເດືອນມັງກອນ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ, ປັບປຸງຖານອາກອນຂອງຕົນ 
ແລະ ໃຊ້ເປັນແຫລ່ງເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ອມພ 
ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບໍ່ເຖິງສິບປະເທດ ໃນທ້າຍ ຊຸມປີ 
1960 ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີປະມານ 140 ປະເທດທົ່ວໂລກນຳໃຊ້ອາກອນ 
ດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ອັດຕາ ອມພ ຕາມມາດ 
ຕະຖານ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 5 ເປີເຊັນ ຢູ່ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເຖິງ 25 
ເປີເຊັນ ຢູ່ ປະເທດຮົງກາລີ ແລະ ຢູ່ແຖບປະເທດ ສະແກນດີນາວຽນ. 

ອມພ ແມ່ນອາກອນທີ່ເກັບຈາກການຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດ
ທ້າຍເປັນຜູ້ເສຍທັງໝົດ. ຕາມຫລັກການ ທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ແບກຫາບ 
ພາລະອາກອນ ຍ້ອນມີກົນໄກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດສາມາດຂໍເງິນ 
ອມພ ທ່ີໄດ້ເສຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດອື່ນໆ ສຳລັບການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ 
ການບໍລິການຄືນໄດ້.

ລະບົບ ອມພ ແມ່ນອີງໃສ່ການເກັບອາກອນເປັນແຕ່ລະຂອດ ເຊິ່ງ 
ຜູ້ມອບ ອມພ ຕິດຕໍ່ກັນ ມີສິດເອົາ ອມພ ເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຕິດພັນ 
ກັບການຊື້ ຫັກອອກຈາກ ອມພ ເບື້ອງສົ້ນອອກທີ່ເກັບໄດ້ຈາກ 
ການຂາຍ. ແຕ່ລະທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ມີສ່ວນ 
ໃນຂະບວນການຄວບຄຸມ ແລະ ການເກັບອາກອນ ໂດຍມອບພູດ 
ສ່ວນອາກອນທີ່ພົວພັນກັບສ່ວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ສ່ວນຜິດ 
ດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ອມພ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ອມພ ທີ່ເກັບ 
ໄດ້ຈາກລູກຄ້າ.

ສຳລັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ອມພ ຖືກເກັບໃນອັດຕາ 10% ຈາກສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການທັງໝົດທີ່ຖືກສະໜອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜູ້ມອບ 
ອມພ ທີ່ຂ້ຶນທະບຽນ* ແລະ ຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ (ສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການບາງປະເພດແມ່ນຖືກຍົກເວັ້ນ) ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ
ວ່າຖືກນຳເຂົ້າມາໂດຍຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ໃນລະບົບ 
ຫລືບໍ່ກໍ່ຕາມ.

* ທຸລະກິດທ່ີຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີລາຍຮັບທຸລະກິດແຕ່ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຂຶ້ນ 
ໄປ (ປະມານ US$47,000) ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ອມພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອມພ. ນອກຈາກນັ້ນ ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສ້າງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ 
ແຕ່ດຳເນີນການສະໜອງສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍຕ້ອງໄດ້ 
ຂຶ້ນທະບຽນ ອມພ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອມພ ເຊັ່ນດຽວກັນ 
ໂດຍບໍ່ຈຳແນກລາຍຮັບທຸລະກິດປະຈຳປີຈະມີເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ. ສ່ວນທຸລະກິດ 
ທີ່ສ້າງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີລາຍຮັບທຸລະກິດຕໍ່າກວ່າ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ກໍ່ສາ 
ມາດເລືອກຂຶ້ນທະບຽນເປັນຜູ້ມອບ ອມພ ໄດ້.

;k]tlkodjP;da[ 
[aoskm5]tdyf

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb370910
Typewritten Text
54366



ລະບຽບການສົ່ງເງິນຄືນຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ການສົ່ງເງິນ ອມພ ຄືນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ອົງປະກອບໜຶ່ງຂອງລະ 
ບົບ ອມພ ເພາະມັນເກີດມາຈາກກົນໄກການຫັກ ອມພ (ອມພ 
ເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ ຫັກກັບ ອມພ ເບື້ອງສ້ົນອອກ), ບວກກັບການນຳໃຊ້
ອັດຕາສູນສຳລັບການສົ່ງອອກ. ມັນສຳຄັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ການຂໍເງິນຄືນ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວ ເພາະປະສົບການຈາກຕ່າງປະ 
ເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ຊັກຊ້າ 
ເປັນການເພີ່ມຕົ້ນທຶນດ້ານອາກອນໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກ. ສະນັ້ນ 
ລະບົບການສົ່ງເງິນຄືນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອບໍ່ 
ໃຫ້ຜູ້ສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເສຍປຽບດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳສົ່ງອອກ.

ການນຳໃຊ້ ອມພ ແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂອບຂ່າຍ 
ອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງ 
ລັດ ໂດຍຂະຫຍາຍຖານອາກອນ ເຊິ່ງຫລີກເວັ້ນການເກັບອາກອນ 
ໂດຍກົງຈາກຜູ້ຜະລິດ ແຕ່ເນັ້ນການເກັບອາກອນຈາກການຊົມໃຊ້. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກບໍ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ລະບົບ 

ອມພ ອາດຈະເປັນພາລະໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ມອບ ອມພ ແລະ ລັດຖະ 
ການສ່ວຍສາອາກອນ. ຢູ່ແຕ່ລະຂອດຂອງການຜະລິດ ແລະ ການ 
ຈຳໜ່າຍ ອມພ ເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າອາດຈະສູງກວ່າ ອມພ ເບື້ອງສົ້ນອອກ 
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຂໍເງິນຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຂະບວນ 
ການສົ່ງເງິນຄືນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວ່ອງໄວ. ເວລາທີ່ນຳໃຊ້ສຳ 
ລັບດຳເນີນການສົ່ງເງິນຄືນຢູ່ເກືອບທຸກປະເທດ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 
30 ວັນ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ສາມາດໄດ້ຮັບເງິນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນ ໂດຍປາສະຈາກການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ 
ແບບຍືດເຍື້ອ.

ສໍາລັບກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ຂະບວນການສົ່ງເງິນ ອມພ ເບື້ອງ 
ສົ້ນເຂົ້າທີ່ເກີນດຸນ ແມ່ນມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດ
ດ້ານນິຕິກຳຈຳນວນໜຶ່ງ. ຍົກຕົວຢ່າງ ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີການສົ່ງອອກ 
ແມ່ນບໍ່ສາມາດຂໍເງິນຄືນໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ທຸກໆສິນເຊື່ອອາກອນ ທີ່ບໍ່ 
ເກີດຈາກການສົ່ງອອກ ຕ້ອງຖືກຍົກໄປຫັກຕໍ່ໃນເດືອນຖັດໄປ. ນີ້ຖື ວ່າ 
ເປັນບັນຫາ ສຳລັບທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີການ 
ລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການ ເຊິ່ງ ອມພ ເບື້ອງ 
ສົ້ນເຂົ້າ ສົ່ງຜົນກະທົບຫລາຍຕໍ່ກະແສເງິນສົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສຳລັບເຫດຜົນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາລົບລ້າງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບ 
ການສົ່ງເງິນຄືນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຜູ້ມອບ ອມພ ທັງໝົດ 
ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ລະບົບ ອມພ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນໄປຕາມ
ວິທີການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ 
ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ໃຫ້ 
ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 
ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ໃບແຈ້ງ ອມພ ມີຄວາມ 
ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ມອບ ອມພ ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການ 
ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະການສ່ວຍສາ ອາກອນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ບໍລິຫານລົງອີກ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດພັນທະອາກອນຄວນ 
ຫລຸດລົງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຖືກກຳນົດວ່າແມ່ນຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດທີ່ຕິດພັນກັບອາກອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພາກເອກະຊົນ 
ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຈຳນວນເງິນອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ລັດ 
ຖະບານ. ສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີການມອບອາກອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນຕໍ 
ໃນການປະຕິບັດພັນທະ ລວມມີ ຄ່າເສຍເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນ
ເງິນສົດທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະອາກອນ ແລະ ການຊຳລະເງິນໃຫ້ພາກ 
ສ່ວນອື່ນ ເຊັ່ນ: ທ່ີປຶກສາບັນຊີ. ຂະບວນການມອບອາກອນທີ່ສະ 
ຫລັບຊັບຊ້ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດພັນທະມີສູງ 
ເຊິ່ງເປັນເຫມືອນການເຕືອນບໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ນອກລະບົບ ເຂົ້າມາຢູ່ 
ໃນລະບົບ ຫລື ບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດພັນທະສຳລັບລະບົບ ອມພ ລວມມີ 
ການຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ມອບ ອມພ. ເຖິງວ່າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນຜູ້ເສຍອາກອນ 
ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ 
ເກັບອາກອນ ແລະ ນຳເອົາອາກອນທີ່ເກັບໄດ້ນັ້ນໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ແກ່ 
ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ (ຫລັງຈາກຫັກ ອມພ ເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ 
ອອກແລ້ວ). 

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບອາກອນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ສຳຄັນທີ່ 
ສຸດ ທີ່ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງຮັບຮູ້ຕະຫລອດເວລາວ່າ 
ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ແມ່ນໃຜເປັນຈຳໜ່າຍ, ແມ່ນໃຜເປັນ

ຜູ້ເກັບອາກອນ ແລະ ຜູ້ມອບ ອມພ ສາມາດໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃສ ແລະ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນການກວດກາ. ການ 
ຂຶ້ນທະບຽນ ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ 
ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ມອບ ອມພ ຕາມທ່ີຕົນຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 
ວິທີການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ຂະບວນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ທຸ
ລະກິດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບອາກອນແບບເປັນທາງການ.

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອມພ ແມ່ນລະບຽບ 
ການບໍລິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
ຈະມີທຸລະກິດປະມານ 2,000 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ມີພື້ນຖານລາຍຮັບຢູ່
ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນເປັນຜູ້ມອບ ອມພ. ຄ້າຍຄືກັບຢູ່ 
ປະເທດອື່ນໆ, ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ອາດ ຈະ 
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ (ເຊັ່ນ: ລະດັບການຈັດສັນພະນັກງານບໍ່ພຽງພໍ) 
ໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ມີຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນ ການຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມອບ ອມພ ທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງແບບສະເໝີພາບ ແລະມີຄຸນນະພາບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຄ້ວາທັງຫລາຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຍິ່ງຜູ້ 
ມອບ ອມພ ຢືນໃບແຈ້ງໜ້ອຍຄັ້ງເທົ່າໃດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິ
ບັດພັນທະອາກອນກໍ່ຫລຸດລົງເທົ່ານັ້ນ. ການຍື່ນໃບແຈ້ງ ອມພ ປະ 
ຈຳເດືອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສ້າງພາລະໃນຕົວ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນດຳເນີນ ການກວດກາຫລາຍຂຶ້ນ. ການກວດ 
ກາເລື້ອຍໆ ແລະ ແກ່ຍາວ ເຮັດໃຫ້ສ້ິນເປືອງຊັບພະຍາກອນ ດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ 
ບັນດາຜູ້ປະກອບການເສຍເວລາ ແລະ ເພີ່ມຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສິ່ງ
ທ້າທາຍສຳລັບລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນກໍ່ຄື ຂີດຄວາມສາມາດ 
ທີ່ຍັງຕໍ່າ ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີ ເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ດຳເນີນຂໍ້ມູນ 
ທັງຫລາຍຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນໃບແຈ້ງ ອມພ ທີ່ບັນດາຜູ້ມອບ ອມພ 
ຈະຍື່ນມາໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຖ້າມີລະບົບໄອທີຄົບຖ້ວນ ລັດຖະການສ່
ວຍສາອາກອນກໍ່ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ໃນການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ 
ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
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ເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດພັນທະ
ອາກອນຂອງຜູ້ມອບ ອມພ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນາດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

ໜຶ່ງ, ການນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ 
ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບ 
ທັງທຸະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ. ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍາຫລວດ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ 2010 (Doing Business 2010) ເກືອບ 70 
ຈາກ 183 ປະເທດ ໄດ້ມີລະບົບການແຈ້ງ ແລະ ການມອບອາກອນ 
ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (online). 

ພາຍຫລັງ ອມພ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ, 
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຄວນພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງ 
ແລະ ການມອບ ອມພ ຜ່ານທາງ ເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ 
ເວລາທີ່ຜູ້ມອບ ອມພ ຕ້ອງເສຍໄປ ສຳລັບການປະກອບ ແລະ ຍື່ນ 
ໃບແຈ້ງ.  

ສອງ, ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ເມື່ອພັນທະການຂຶ້ນທະບຽນ ອມພ ໄດ້ຖືກຂະ 
ຫຍາຍໄປສູ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ*, ການຍື່ນໃບແຈ້ງ ອມພ ປະ 
ຈຳເດືອນ ຈະເປັນບັນຫາແນ່ນອນ ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງລະບຽບ 
ການສຳລັບທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້. ດັ່ງນັ້ນ ເວລາມີການຂະຫຍາຍຂອບ 
ເຂດຂອງ ອມພ ໄປສູ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການຍື່ນໃບແຈ້ງເປັນ 
ງວດ ຫລື ທຸກສອງເດືອນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫລາຍກວ່າໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍອີງຕາມຂີດຄວາມສາມາດໃນການ 
ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຍັງມີຈຳກັດ. ວິທີການນີ້ຈະຫລຸດອຸປະ 
ສັກສຳລັບທຸລະກິດທີ່ມີລາຍ ຮັບທຸລະກິດຕໍ່າກວ່າພື້ນຖານຕໍ່າສຸດ
ຂອງ ອມພ. (ແຕ່ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ຂອງການຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍເງິນ 
ຄືນເປັນລາຍເດືອນ ຄວນຮັກສາ ໄວ້ຄືເກົ່າເພື່ອເປັນທາງເລືອກ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີບັນ ຫາເລື່ອງກະແສເງິນສົດ).

ສາມ, ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຄວນນຳເອົາຫລັກການທີ່ເນັ້ນ 
ໃສ່ຄວາມສ່ຽງມາປັບປຸງໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ມອບ ອມພ. ອັນນີ້ຈະ
ເນັ້ນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ມອບ ອມພ ມີລະບົບການລາຍງານການເງິນ 
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການຂາຍ ແລະ 
ການມອບ ອມພ ທ່ີຖືກຕ້ອງ. ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ນຳໃຊ້ 
ການວິໄຈຄວາມສ່ຽງ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ທັງສອງຝ່າຍ, ເຊິ່ງ 
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດ ຖະການສ່ວຍສາອາກອນສາມາດນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ມີ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມອບ ອມພ ກໍ່ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຖືກກວດກາໜ້ອຍຄັ້ງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

ຄວາມຈໍາເປັນສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້
ແກ່ສາທາລະນະຊົນ  

ເນື່ອງຈາກຜົນສຳເລັດຂອງ ອມພ ຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດພັນທະແບບ 
ສະໝັກໃຈ ແລະ ການແຈ້ງເສຍດ້ວຍຕົນເອງ, ລັດຖະການສ່ວຍສາ 
ອາກອນຕ້ອງດຳເນີນການທຸກຢ່າງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມອບ ອມພ 
ທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຕ້ອງການຈາກພວກເຂົາ. ອັນນີ້ປະ 
ກອບດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດ 

* ພາຍໃຕ້ນິຕິກຳວ່າດ້ວຍ ອມພ ໃນປະຈຸບັນ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍສາມາດ 
ເປັນຜູ້ມອບ ອມພ ແບບສະໝັກໃຈໄດ້. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ມີພຽງແຕ່ທຸລະ 
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ລາຍຮັບທຸລະກິດທັງໝົດໄດ້ມາຈາກການສົ່ງອອກເທົ່ານັ້ນ 
ທີ່ສົນໃຈຢາກເປັນຜູ້ມອບ ອມພ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການສ່ົງຄືນ 
ອມພ ເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າ.

ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ລະບົບ ອມພ. ລັດຖະການສ່ວຍສາ 
ອາກອນ ໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດສື່ໂຄສະນາ ໃຫ້ອອກແບບສື່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານຫລາຍຢ່າງ ແລະ ການໂຄສະນາຜ່ານທາງສື່ສານມວນຊົນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອມພ. ສ່ວນແຜນອື່ນໆ 
ກໍ່ລວມມີ ປ່ອງບໍລິການຜູ້ມອບ ອມພ ແລະ ສາຍດ່ວນ 
ເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຜູ້ມອບ ອມພ. 
ມັນສຳຄັນທີ່ວ່າ ກິດຈະກຳເຫລົ່ານ້ີ ຈະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບົບ ອມພ ໃໝ່ຢູ່ໃນປີ 
2010 ມີປະສິດທິພາບ.

ເຖິງວ່າ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມແບບເລ່ັງລັດກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດ ອມພ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ 
ແລະ ຕົວແທນຈາກຂະແໜງການອື່ນໆຂອງລັດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ສ່ວຍສາອາກອນ ຍັງຄວນຕ້ອງພິຈາລະນາການຈັດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້
ມູນຂ່າວສານແບບລົງເລິກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມອບ ອມພ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພາກ 
ເອກະຊົນ. ການສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບ
ພາກເອກະຊົນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາ 
ຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ການ 
ສົ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ຜູ້ມອບ ອມພ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານບໍ 
ລິການຜູ້ມອບ ອມພ ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີຂຶ້ນໂດຍກົງ ສຳລັບຄຳຖາມ 
ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈທີ່ຕ້ັງຂຶ້ນສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. ຖ້າຫາກ 
ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ, ຜູ້ມອບ ອມພ ສາມາດຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ 
ສານກ່ຽວກັບ ອມພ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ 
ເງື່ອນໄຂ ອມພ ໃໝ່ກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ.

ສະຫລຸບ

ອາກອນປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນແຫລ່ງ ທຶນສຳລັບສ້າງໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານຂອງປະເທດ ແລະ ສະ ໜອງການບໍລິການດ້ານສາທາ
ລະນະໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປັບປຸງຖານອາກອນ 
ໂດຍການນຳໃຊ້ ອມພ. ອມພ ຈະປ່ຽນແທນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ 
ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີຫລາຍອັດຕາ ແລະ ມີການສົ່ງເງິນອາກອນ 
ທີ່ໄດ້ເກັບຈາກທຸລະກິດ ໃນແຕ່ລະຂອດຂອງການຜະລິດ. ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອມພ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຈຳ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ແລະ ຂີດຄວາມ 
ສາມາດຂອງຜູ້ມອບ ອມພ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ສ່ວຍສາອາກອນທີ່ຈະຕິດຕາມ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່.

ການຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໃໝ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ງ່າຍດາຍ ໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ, ລັດຖະບານຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫລັກການດັ່ງຕໍ່ 
ໄປນີ້: ໜຶ່ງ,  ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານນິຕິກຳໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ອມພ ເບື້ອງ 
ສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ເສຍສຳລັບການຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ສຳລັບຜູ້ມອບ ອມພ 
ທັງໝົດ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ສອງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຸລະກິດໃນ 
ການປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ຄວນຫລຸດລົງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ 
ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບການ 
ແຈ້ງ ອມພ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງເປັນການປະຢັດເວລາໃນການ
ຍື່ນໃບແຈ້ງ. ສາມ, ມັນຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຂະບວນການ
ທີ່ໂປ່ງໃສ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ອມພ ກະຈາຍ 
ອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຜູ້ມອບ ອມພ 
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

3



ທັດສະນະຕ່າງໆ

ໂດຍອີງຕາມທ່າອ່ຽງຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ ທີ່ປ່ຽນຈາກອາກອນທາງ 
ກົງ ໄປສູ່ອາກອນທາງອ້ອມ, ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ອມພ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ນຳເອົາ ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນຂອງຕົນໃຫ້ທຽບ 
ເທົ່າກັບການປະຕິບັດຂອງພາກພື້ນ. ການທີ່ ອມພ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າເດີມ ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງມັນ ຖືວ່າ 
ແມ່ນໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບການສ້າງສະພາບແວດ 
ລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຕໍ່ເຫດຜົນດັ່ງ 
ກ່າວ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ ບໍ່ຄວນຢ້ານກົວຕໍ່ ອມພ. ເປົ້າ 
ໝາຍຂອງພວກເຮົາກໍ່ຄື ເຮັດໃຫ້ ອມພ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສ້າງ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ດັ່ງນ້ັນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ການ 
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບມີຈຸດສຸມກວ່າເດີມ ເຊິ່ງປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຜູ້ມອບ ອມພ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ ໃນເວລາທີ່ມີການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ອມພ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

ວາລະສານທຸລະກິດສະບັບນີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຫລາຍໆ ບັນຫາທີ່ສຳ 
ຄັນ ແລະ ເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ ບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ໃຫ້ມີການປັບປຸງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເງິນຄືນ ອາດ 
ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາຈາກຂັ້ນເທິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ອມພ ຖືກດໍາເນີນໄປຕາມກົນໄກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄຽງຄູ່ກັບການ 
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ສອດຄອງກັບເນື້ອໃນ
ຂອງກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່, ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ

ໃນຂະນະທ່ີເຈຕະນາໃຫ້ລະບົບສ່ວຍສາອາກອນມີຄວາມໂປ່ງໃສ 
ແລະ ງ່າຍດາຍກວ່າເດີມ ແຕ່ຖ້າຫາກຂາດຂະບວນການຄຸ້ມຄອງທີ່
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ມັນຈະກາຍເປັນພາລະອັນໃຫຍ່ 
ຫລວງຕໍ່ທຸລະກິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງບໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະ
ກິດປະຕິບັດພັນທະອາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິທີການໜຶ່ງ ທີ່ຈະຫລຸດ 
ຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ 
ການສົ່ງເງິນຄືນ ແລະ ໃບແຈ້ງ ອມພ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດເຂົ້າໃຈຂໍ້
ກຳນົດໃໝ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສອງ, ແມ່ນການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ
ລືຮ່ວມກັບສະມາຄົມທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການປະກອບ 
ແລະ ຍື່ນໃບແຈ້ງ ແລະ ຍັງເປັນການຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ 
ແນະຕ່າງໆຈາກພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບວິທີການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ອມພ 
ເປັນລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ ສົ່ງເສີມການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຊ່ວຍ 
ເຫລືອພາກລັດ ແລະ ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ຂັນທະວົງ ດາລາວົງ, ເລຂາທິການ 
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

ນອກຈາກ ຄວາມນິຍົມຢູ່ທົ່ວໂລກແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອມພ 
ແມ່ນບໍ່ງ່າຍເລີຍ. ມີປັດໄຈສຳຄັນ ທີ່ຈະກຳນົດຜົນສຳເລັດຂອງ ອມພ 
ຢູ່ ສປປ ລາວ. ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງມີ: (i) ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດ 
ແນະນຳ, ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີ່ຊັດເຈນ 
ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍສຳລັບຜູ້ມອບ ອມພ; (ii) ລະບົບໄອທີ (IT) ເພື່ອ 
ຮັບໃຊ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ; ແລະ (iii) ພະນັກງານສ່ວຍສາອາ 

ກອນ ແລະ ຜູ້ມອບ ອມພ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າ ອມພ ແມ່ນ 
ອາກອນທີ່ເກັບຈາກການຊົມໃຊ້ (ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ອາກອນແມ່ນຖືກ 
ເສຍໂດຍຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຢູ່ບ່ອນທີ່ຖືກຊົມໃຊ້). ນອກຈາກນັ້ນ ເນື່ອງ 
ຈາກຜູ້ມອບ ອມພ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ເກັບອາກອນຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ 
ສຸດທ້າຍ, ພວກເຂົາຕ້ອງການການສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດ 
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເຊິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກປະເທດອື່ນໆກໍ່ຄື ການກຳນົດຂໍ້
ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງຕໍ່ການສົ່ງເງິນຄືນ ເປັນການສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ 
ທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອ
ບການໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກບໍ່ຖອນຂໍ້ຈຳກັດນີ້ອອກ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຕໍ່າລົງ ຢູ່ໃນຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໄລ 
ຍະຍາວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ອມພ ຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດ 
ມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫລາຍກວ່າອາກອນ 
ຕົວເລກທຸລະກິດ.

ທ່ານ ຖາວອນ ຣູຈິວະນະຣົມ, ທີ່ປຶກສາອາກອນ
ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານອາກອນ ແລະ ນິຕິກຳ
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ອມພ ທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ 
ສຳລັບຜູ້ມອບ ອມພ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ. 
ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານນິຕິກຳສຳລັບການຫັກ 
ອມພ ແລະ ການສ່ົງເງິນຄືນ ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະການສ່ວຍສາອາກອນ 
ສ້າງແບບຟອມໃບແຈ້ງ ອມພ ປະຈຳເດືອນສະຫລັບຊັບຊ້ອນກວ່າ 
ທີ່ຄວນຈະເປັນ. ອັນນີ້ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດ
ພັນທະສຳລັບຜູ້ມອບ ອມພ ໝົດທຸກຄົນ ກະທັ້ງຮອດຜູ້ມອບ ອມພ 
ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຂໍເງິນຄືນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນສຳເລັດຂອງປີນີ້ໃນການ 
ຫລຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ລົງ 
198 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານການສໍາຫລວດ 
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ຄົງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸ 
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ສ, ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນສໍາລັບຜູ້ມອບ ອມພ. ສະນັ້ນ, 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍປະກອບສ່ວນຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ວ່າ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງໃນການຖອດ 
ຖອນບັນດາຂໍ້ຈຳກັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກຈາກການຫັກ ອມພ ແລະ 
ການສົ່ງເງິນຄືນ. 

ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ລັດຖະການສ່ວຍ 
ສາອາກອນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ການ 
ສົ່ງເງິນ ອມພ ຄືນຕົວຈິງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມອບ ອມພ ຈະຖືກດຳເນີນ ພາຍ

ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນ 
ໃຫ ້ລັດຖະການສວ່ຍສາອາກອນ ຈົງ່ປະສບົຜົນສຳເລດັໃນການຈດັຕັງ້ 
ປະຕິບັດ ອມພ. ປະສົບການດັ່ງກ່າວນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານ 
ໂດຍລວມ ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງກວ່າເດີມ 
ແລະ ອາດຈະເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນຂະບວນວິວັດຂອງຕົນ ໃນ 
ການກ້າວໄປສູ່ ການເປັນອົງການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ.

ທ່ານ ອັງເດຣ ວິງ, ທປຶກສາທາງດ້ານ ອມພ
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງການເງິນ,

ກົມອາກອນ, ສປປ ລາວ

• ÏïòÄèÈÑéÓ: ÅïÌÁçòÓïÌÁñà×ÅàÌ ÅßÑàÀàÌÂòàÜîÈÅàØßÀá • ØðèÀ 5, ÍòàÌ äÑÌÑßâÌíà, ÌßÂÜÌØð×Ã×ÞÃÄèÌ
• äËÖßÅèÍ: 856-21-412579 • äËÖßÅàÌ: 856-21-542580
• À×ÈÂìÌäÈÇ: ËñàÌ ÁèÌËß×íÃ ÈàÖà×íÃ, âÖÁàËéÀàÌåØÇñÁÜÃ ÅßÑàÀàÌÂòà ãÖß ÜîÈÅàØßÀáãØñÃÆàÈÖà×
• ÜÜÀãÍÍ ãÖß ÑéÓäÈÇ: ×ê×ê ÜÜÀãÍÍ ãÖß ÀàÌÑéÓ • ÜêâÓÖ: vv_dap@yahoo.com, 1000 ÅßÍèÍ
• åÍÜßÌîÇàÈâÖÀËê 177/ØÀ, ÖíÃ×èÌËê 21/02/05 äÈÇ: ÀßÆ×ÃÊßãØðÃÁñà× ãÖß ×èÈËßÌßËá
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