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ຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ສ້ຳງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນຕົັ້ນປີ 2020, ແຮນດ (Handee) ໃຫ້ບໍລິກຳນດ້ຳນແອັບພ  ເຄຊັນໃນມືຖື
(ຫ ື ເອ ັ້ນວ່ຳ ແອັບ) ທ ີ່ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່ຳງຜ ້ໃຊ້ແອັບກັບຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ ແລະ ແຮງ
ງຳນອິດສະຫ ະ. ປະຈຸບັນ ແອັບດັັ່ງກ່ຳວໃຫ້ບໍລິກຳນພຳຍໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນເທົັ່ຳນັັ້ນ
ແລະ ມ ແຜນທ ີ່ຈະຂະຫຍຳຍກຳນບໍລິກຳນອອກສ ່ແຂວງອືີ່ນໆທົັ່ວປະເທດໃນອະນຳຄົດ.
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດມ ລ ກຄ້ຳ 1,077 ຄົນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ 402 ຄົນ ທ ີ່ນ ຳໃຊ້
ແພ ດຟອມນ ັ້.
ແອັບແຮນດ ມ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜ ້ໃຊ້ແອັບ ຄ:ື ລ ກຄ້ຳທ ີ່ກ ຳລັງຊອກຫຳຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນ ແລະ
ຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດທ ີ່ກ ຳລັງຊອກຫຳລ ກຄ້ຳເພືີ່ອນ ຳໃຊ້ບໍລິກຳນຂອງຕົນ. ໃນແອັບມ 
ກຳນບໍລິກຳນຫ ຳຍກວ່ຳ 70 ປະເພດ ພຳຍໃຕ້ 10 ກຸ່ມ ຄື: i) ກຳນອອກແບບກ ຳບຟິກ, ii)
ກຳນບ ຳລຸງຮັກສຳລະບົບໄຟ, iii) ກຳນແປພຳສຳ ແລະ ຂຽນບົດລຳຍງຳນ, iv) ກຳນບ ຳລຸງ
ຮັກສຳ ສະຖຳນທ ີ່ກໍໍ່ສ້ຳງ ແລະ ອຳຄຳນ, v) ກຳນບໍລິກຳນອຳຫຳນ/ກຳນຈັດງຳນ, vi) ໄອຊ 
ທ , vii) ກຳນສອນພິເສດ, viii) ກຳນປະຕິບັດງຳນດ້ຳນທຸລະກດິ, ກຳນຕະຫ ຳດ ແລະ
ກຳນໂຄສະນຳ, ix) ສືີ່ສຳນມວນຊົນ ແລະ ກຳນບັນເທ ງ, ແລະ x) ກຳນບໍລິກຳນທົັ່ວໄປ.

ແອັບ ທີີ່ເຊ ີ່ອມຕໍີ່ລະຫວ່າງຜູູ້ໃຊູ້ບໍລິການ 
ແລະ ຜູູ້ໃຫູ້ບໍລິການເອກະລາດ

ອຸປະສັກຕໍີ່ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດມີຫຍັງແດ?່
ບໍລິສັດຄຳດວ່ຳຈະສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມປ່ຽນແປງໃຫ້ແກ່ຕະຫ ຳດກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນແບບດັັ້ງ
ເດ ມໄດ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ທັງຜ ້ໃຊ້ບໍລິກຳນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນເອກະລຳດ
ຫ ື ຜ ້ໃຊ້ແຮງງຳນອິດສະຫ ະ ກໍໍ່ມ ລຳຍຮັບເພ ີ່ມຂຶັ້ນ. ແຕ່ບໍລິສັດບໍໍ່ຄິດເລ ຍວ່ຳພະຍຳດລະບຳດ
ໃນທົັ່ວໂລກຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ກຳນພັດທະນຳ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຂອງບໍລິສັດ, ເມືີ່ອ
ເສດຖະກິດມ ກຳນຫົດຕົວລົງຢ່ຳງວ່ອງໄວ ແລະ ມຳດຕະກຳນເພືີ່ອປົກປ້ອງສຸຂະພຳບຕ່ຳງໆ
ທ ີ່ຖືກນ ຳໃຊ້ ກໍໍ່ເປັນສິີ່ງກ ດຂວຳງກຳນດ ຳເນ ນທຸລະກິດ.
ສິີ່ງທ້ຳທຳຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນກຳນຮັບມືກັບເຫດກຳນດັັ່ງກ່ຳວຢ່ຳງທັນເວລຳ. ແຕ່ບໍລິສັດກໍໍ່
ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່ຳກຳນຮັບເອົຳບໍລິກຳນທ ີ່ປຶກສຳຈຳກຊ່ຽວຊຳນພຳຍນອກເປັນທຳງອອກທ ີ່ດ 
ທ ີ່ສຸດເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດກ້ຳວຕໍໍ່ໄປທຳງໜ້ຳ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກໍໍ່ຕຳມ, ເພືີ່ອເຂົັ້ຳເຖິງຜ ້ໃຫ້
ບໍລິກຳນທ ີ່ຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນກຳນໄດ້ຮັບຄ ຳແນະນ ຳທ ີ່ມ ຄຸນນະພຳບ ແລະ ມ ລຳຄຳຖືກ,
ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫ ືອແບບມືອຳຊ ບຈຳກທ ມງຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳຂອງໂຄງກຳນ
BAF II.

ບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສຳຜ ້ໃຫ້ບໍລິກຳນ:
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ແລະ
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“ໃນກຳນເປັນ SME ແລະ ຜ ້ຈັດກຳນທຸລະກິດຢ ່
ລຳວ, ພວກເຮົຳປະເຊ ນໜ້ຳກັບສິີ່ງທ້ຳທຳຍຫ ຳຍ
ຢ່ຳງໃນກຳນດ ຳເນ ນທຸລະກິດ. ສະນັັ້ນ, ພວກເຮົຳ
ດ ໃຈທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈຳກໂຄງກຳນ BAF
II. ບໍໍ່ພຽງແຕ່ເປັນກຳນໃຫ້ທນຶຊ່ວຍເຫ ືອເທົັ່ຳນັັ້ນ,
ທ ມງຳນຂອງໂຄງກຳນ BAF II ຍັງໃຫ້ຄ ຳປກຶສຳ
ແລະ ແນະນ ຳດ້ຳນຍຸດທະສຳດ ທ ີ່ດ . ໂຄງກຳນ
BAF II ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົຳ
ຖືກຮັບຮ ້ຫ ຳຍຂຶັ້ນຜ່ຳນກິດຈະກ ຳດ້ຳນກຳນຕະ
ຫ ຳດ, ຈຳກຄ ຳແນະນ ຳໃນກຳນເລືອກເອົຳຜ ້ໃຫ້ບໍ
ລິກຳນທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດ. ໂຄງກຳນ BAF II ເປັນແຮງ
ບັນດຳນໃຈໃຫ້ພວກເຮົຳເກັັ່ງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົັ່ຳ ແລະ
ເປັນມອືຳຊ ບກວ່ຳເກົັ່ຳ ໃນກຳນດ ຳເນ ນກິດຈະ
ກຳນຂອງພວກເຮົຳ. ສະນັັ້ນ, ພວກເຮົຳຂໍສະແດງ
ຄວຳມຂອບໃຈຕໍໍ່ກຳນຊ່ວຍເຫ ອື ແລະ ຫວັງວ່ຳ
ໂຄງກຳນ BAF II ຈະສືບຕໍໍ່ໃຫກ້ຳນຊ່ວຍເຫ ອື
ທຸລະກິດ SMEs ຢ ່ລຳວໃນອະນຳຄົດ.”

ທ່ຳນ. ວິຊຸນ ນະວຽງຈັນ, ຜ ້ບໍລິຫຳນ
Handee Co. Ltd.

ຖ້ຳນທ່ຳນຕ້ອງກຳນຮຽນຮ ້ເພ ີ່ມເຕ ມກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ BAF II ແລະ ພວກເຮົຳຈະ
ຊ່ວຍພັດທະນຳທຸລະກິດຂອງທ່ຳນໄດ້ດ້ວຍວິທ ໃດ? ເຂົັ້ຳເບິີ່ງເວັບໄຊ
www.baflaos.com ແລະ ເຮົຳສຳມຳດເລ ມປຶກສຳຫຳລືກັນໄດ້.

“ບໍລິສັດແຮນດ ມ ເຈົັ້ຳຂອງ ແລະ ບໍລິຫຳນ
ໂດຍທ ມງຳນທ ີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ມ ພອນ
ສະຫວນັ. ແລະ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳມ ຄວຳມສຸກທ ີ່ໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ ມງຳນ. ແຮງຂັບເຂືີ່ອນ
ຂອງພວກເຂົຳໄດ້ສົັ່ງເຖິງຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ດ້ວຍເຫດ
ນັັ້ນ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ຮ ້ສຶກມ ກ ຳລັງໃຈທຸກຄັັ້ງທ ີ່ໄດ້
ໃຫ້ຄ ຳປກຶສຳແກ່ພວກເຂົຳ. ແຕ່ມັນບໍໍ່ໄດ້ເປນັ
ພຽງແຕ່ກຳນສົັ່ງຂໍໍ້ມ ນແຕ່ຝ່ຳຍດຽວເທົັ່ຳນັັ້ນ, ທ ີ່
ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດ້ໃຫ້ຄ ຳປືກສຳແກບໍ່ລິສັດ; ພວກ
ເຂົຳຍັງໃຫ້ໂອກຳດຂ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດ້ເຫັນເບືັ້ອງຫ ັງ
ຂອງທຸລະກິດ. ຈຳກກິດຈະກ ຳນ ັ້ ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ
ຮຽນຮ ້ໃນສິີ່ງທ ີ່ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳບໍໍ່ສຳມຳດຮຽນຮ ້ໄດ້
ຈຳກຫ້ອງຮຽນເລ ຍ. ”
ທ່ຳນນຳງ ເມ, ຮອງຫົວໜ້ຳໂຄງກຳນ BAF II

ການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກໂຄງການ BAF II 
ໂຄງກຳນ BAF II ໄດ້ໃຫ້ທຶນສົມທົບສອງທຶນແກ່ບໍລິສັດແຮນດ ເພືີ່ອຊ່ວຍຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດສອງກິດຈະກ ຳຕຳມແຜນກຳນຂະຫຍຳຍທຸລະກິດ. ກິດຈະກ ຳທ ໜຶີ່ງ ແມ່ນກຳນຊ່ວຍ
ເຫ ືອໃນກຳນວເິຄຳະສະພຳບກຳນຂອງຕະຫ ຳດສ ຳລັບກຳນບໍລິກຳນເອກະລຳດໃນ ສປປ
ລຳວ, ຈຳກກຳນຊ່ວຍເຫ ືອດັັ່ງກ່ຳວ ບໍລິສັດສຳມຳດສ້ຳງແຜນຍຸດທະສຳດກຳນພັດທະນຳ
ກຳນຕະຫ ຳດຂອງຕົນໄດ້. ກຳນເຮັດວິໄຈຕະຫ ຳດແມ່ນໄດ້ນ ຳໃຊ້ SWOT, ບໍລິສັດທ ີ່
ປຶກສຳ ສຳມຳດສະໜອງແຜນກຳນຕະຫ ຳດທ ີ່ມ ລຳຍລະອຽດເທົັ່ຳທຽມກັບແຜນຂອງບໍລິ
ສັດສ້ຳງເອງ ແລະ ກວມເອົຳທັງສືີ່ກຳນໂຄສະນຳແບບດັັ້ງເດ ມ ແລະ ຜ່ຳນໂຊແຊວມ ເດຍ.
ກິດຈະກ ຳທ ສອງໂຄງກຳນ BAF II ໃຫ້ທຶນສົມທົບເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອບໍລິສັດແຮນດ ພັດທະ
ນຳຍົກລະດັບແອັບພ  ເຄຊັນ, ຫ ັງຈຳກຜ່ຳນໄລຍະກຳນທົດລອງ ແລະ ມ ຫ ັກຖຳນທ ີ່ເຮັດ
ໃຫ້ເຫັນວ່ຳແພ ດຟອມດັັ່ງກ່ຳວຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈຳກກຳນຍົກລະດັບ. ກຳນຍົກລະດັບ
ປະກອບມ ອົງປະກອບທ ີ່ເພ ີ່ມເຂົັ້ຳມຳ, ມ ອົງປະກອບທ ີ່ເປັນກະດຳນຂ່ຳວ, ທ ີ່ສຳມຳດ
ກວດແກ້ ແລະ ຍກົເລ ກ ບົດຄວຳມທ ີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນ ແພ ດຟອມໄດ,້ ຫ້ອງສົນທະນຳ,
ກຳນຕັັ້ງຄ່ຳແບບເປັນສ່ວນຕົວທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶັ້ນມຳ, ກຳນຄຸ້ມຄອງກຳນລຳຍງຳນກ່ຽວກັບກຳນ
ໂຄສະນຳ, ກະດຳນຄວບຄຸມກຳນລຳຍງຳນ, e-KYC, ກຳນໃສ່ລະຫັດຜ່ຳນແຕ່ເທືີ່ອດຽວ,
ລວມທັງກຳນຍົກລະດັບຂອງກຳນຄົັ້ນຫຳ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ອືີ່ນໆ.
ບໍລິສັດແຮນດ ໄດ້ເລືອກເອົຳບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສຳທ ີ່ແຕກຕ່ຳງກັນໃນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສອງ
ກິດຈະກ ຳອ ງຕຳມປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມຊ ຳນຳນງຳນຂອງທັງສອງບໍລິສັດ.

ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດູ້
ທຸລະກິດຢ ່ສປປ ລຳວ ຕ້ອງຮັບມືກັບຄວຳມບໍໍ່ແນ່ນອນພຳຍໃຕ້ສະຖຳນະກຳນລະບຳດ
ຂອງພະຍຳດ, ອ ກດົນປຳນໃດທ ີ່ ໂຄວິດ 19 ຈະສິັ້ນສຸດລົງ ແລະ ເວລຳໃດທ ີ່ສະຖຳນະ
ກຳນຈະກັບຄືນມຳເປັນປົກກະຕິ. ຍິີ່ງໄປກວ່ຳນັັ້ນ, ກຳນໃຊ້ຈ່ຳຍຂອງຜ ້ບໍລິໂພກ ແລະ
ລ ກຄ້ຳກໍໍ່ມ ກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ ຮ ບແບບຂອງພຶດຕິກ ຳອືີ່ນໆໃນສະຖຳນະກຳນຂອງ
ພະຍຳດລະບຳດກໍໍ່ປ່ຽນໄປ. ບໍລິສັດແຮນດ ດ ຳເນ ນກຳນໄວເພືີ່ອເປັນຜ ນ້ ຳໜ້ຳ ແລະ ສ້ຳງ
ວິທ ກຳນເອົຳໂຕລອດແບບໃໝ່ພຳຍໃຕ້ສະພຳບກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຕົນເອງເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນກວ່ຳເກົັ່ຳ. ບໍລິສັດໄດ້ຫວນເບິີ່ງຄນືອະດ ດ ແລະ ວິໃຈຜົນສ ຳ ເລັດ
ຂອງຕົນ, ຈຳກນັັ້ນໄດ້ຊອກຫຳຊັບພະຍຳກອນຕ່ຳງໆທ ີ່ມ ຢ ່ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕົນເອງສຳມຳດ
ປັບໂຕ ດັັ່ງນັັ້ນ ບໍລິສັດຈຶີ່ງໄດ້ເຂົັ້ຳມຳຫຳໂຄງກຳນ BAF II.
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