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ບົດຂ່ າວ

ສະບັບພິເສດ, ເດືອນສິງຫາ 2021.

ຫ້າມພາດ
ຂະບວນລົດໄຟ!
ທຸລະກິດຂອງທ່ ານຈະສ້ າງ
ໂອກາດແນວໃດຈາກການ
ເປີດນາໃຊ້ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ?
ນ້ີ ເປັນໂອກາດໃນການເລ້ີ ມ
ວາງແຜນຂອງທ່ ານ.

ທຸກທ່ ານຂ້ ນລົດໄຟ!

ບົດຂ່ າວຂອງໂຄງການ BAF II ສະບັບພິເສດນ້ີ ຂຽນຂ້້ື ນ
ສະເພາະ ກ່ ຽວກັບ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີ ຈະເປີດໃຫ້ ບລິການ
ໃນໄວໆນີ້ ແລະ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕ່ ພາກທຸ ລະກິດໃນ
ລາວ.
ໃນຂະນະທີ່ຂ້ ມູ ນລະອຽດກ່ ຽວກັບການໃຫ້ ບລິການຂອງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງບ່ ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ ກ່ ມີຫຼາຍການ
ຄາດຄະເນວ່ າລົດໄຟຂະບວນທາອິດຈະເລ່ີ ມໃຫ້ ການ
ບລິການໃນຕົ້ນເດືອນທັນວານີ້; ຍັງພຽງແຕ່ ສາມເດືອນ
ນັບຈາກນ້ີ . ຄາດວ່ າການຂົນສ່ົ ງຜູ້ ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້ າ
ຕ້ ອງເລ່ີ ມຕ້ົ ນບ່ ດົນ ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນ.
ສະນ້ັ ນ, ທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານຕ້ ອງເລ້ິ ມກຽມໂຕແນວໃດຕ່
ກັບເຫດການສາຄັນດ່ັ ງກ່ າວ ແລະ ວາງເປ້ົ າໝາຍຕົນເອງ
ແນວໃດໃຫ້ ສາມາດຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່
ມາພ້ ອມກັບລົດໄຟ? ພວກເຮົາເບ່ິ ງບັນຫານ້ີ ໃນສອງມູ ມ
ມອງ: i) ລົດໄຟຂາເຂ້ົ າ; ແລະ ii) ລົດໄຟຂາອອກ.

ຂະບວນສິນຄ້ າ
ລົດໄຟເປັນໂອກາດໃຫ້ ແກ່ ສິນຄ້ າສາມາດຂົນສົ່ງຈາກຈີນ
ເຂ້ົ າມາລາວ, ນອກຈາກທາງລົດຍົນ. ບລິສັດທ່ີ ນາເຂ້ົ າ
ວັດຖຸດິບຈາກຈີນສາມາດໄວ້ ວາງໃຈກັບການສະໜອງ
ວັດຖຸດິບທີ່ຖີ່ ແລະ ຮັບປະກັນ ຂ້ ນກວ່ າເກົ່າ. ພວກເຮົາ
ອາດຈະເຫັນສິນຄ້ າທ່ີ ຜະລິດຢູ ່ ຈີນຫຼາຍຂ້ ນເພ່ື ອຈາໜ່ າຍຢູ ່
ຮ້ ານຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ ອຍຢູ ່ ລາວ. ພວກເຮົາຍັງອາດ
ເຫັນສິນຄ້ າທີ່ຜະລິດຢູ ່ ຈີນເຂົ້າມາລາວເພື່ອຂາຍຍົກ ແລະ
ຂາຍຍ່ ອຍ.

ຜ້ ໂດຍສານ
ອາດມີພຽງແຕ່ ຜູ້ ໂດຍສານຂາເຂົ້າທີ່ຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່
ສຸ ດໃຫ້ ແກ່ ທຸ ລະກິດຂອງລາວ.
ການເປີດບລິການຖ້ ຽວ
ລົດໄຟແບບປົກກະຕິໜ້ າຈະເປັນການເດີນທາງທ່ີ ມີລາຄາ
ຖືກກວ່ າການເດີນທາງແບບອື່ນຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈີນ
ເຂ້ົ າມາລາວ. ສາລັບສະຖານີຕ່ າງໆຕາມທາງລົດໄຟ, ນ້ີ ອາດ
ເປັນການເພ່ີ ມຂ້ ນຂອງຕົວເລກນັກທ່ ອງທ່ ຽວທ່ີ ສາຄັນ,
ເຖິງວ່ າປາຍທາງທີ່ນັກທ່ ອງທ່ ຽວເລືອກທີ່ຈະລົງໃນສະຖານີ
ໃດນ້ັ ນແມ່ ນຈະຂ້ ນກັບ
ວ່ າມີການບລິການຫຍັງແດ່ ໃນ
ບລິເວນໃກ້ ຄຽງ.
ບລິສັດລາວທ່ີ ດາເນີນກ່ ຽວກັບທ່ີ ພັກອາໃສ,
ຫັດຖະກາ,
ການບັນເທີງ ແລະ ຮ້ ານອາຫານຕ້ ອງເລ້ີ ມວາງແຜນແຕ່
ດຽວນີ້, ກ່ ຽວກັບວ່ າຕົນຈະຕ້ ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ເພື່ອຮັບມື
ກັບການເພ່ີ ມຂ້ ນຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈາກຈີນ. ມັນອາດໝ
າຍເຖິງການາໃຊ້ ພາສາຈີນຢູ ່ ໃນເຄ່ື ອງໝາຍ,
ລາຍການ
ອາຫານ, ເວັບໄຊ, ແຜ່ ນພັບ, ປ້ າຍລາຄາ ແລະ ອື່ນໆ. ຫື ຼ
ໃຫ້ ພະນັກງານຕ້ ອນຮັບລູ ກຄ້ າຮຽນພາສາຈີນໂດຍ
ພ້ື ນຖານ. ແຕ່ ອາດຂະຫຍາຍໄປເຖິງກິດຈະກາທ່ີ ຫຼາຍກວ່ າ
ນັ້ນ ແລະ ໃນຮູ ບແບບທີ່ສ້ າງສັນກວ່ າເກົ່າເພື່ອດງດູ ດ
ຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈີນ, ຖືກກັບລົດຊາດຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ນາສະເໜີຮູ ບແບບການນາໃຊ້ ເງິນໃນ
ການທ່ ອງທ່ ຽວຂອງພວກເຂົາ. ລະບົບການເກັບເງິນຂອງ
ທ່ ານສາມາດຮັບເງິນຢວນໄດ້ ແລ້ ວບ່ ?

ລົດໄຟເຂ້ົ າຊານສາລາທີ 1 …
ລົດໄຟຂາເຂ້ົ າຈາກຈີນສູ ່ ລາວຈະມີທັງຜູ້ ໂດຍສານ
ແລະ
ສິນ ຄ້ າ. ສາຍທາງລົດໄຟຈະມີຫຼາຍສະຖານີ ກ່ ອນຈະມາ
ເຖິງສະ ຖານີສຸ ດທ້ າຍທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊ່ ງມີ:
ຫຼວງນ້ າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ. ເຖິງວ່ າລົດໄຟຈະ
ບ່ ລົງໄປທາງໄຕ້ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕື່ມອີກກ່ ຕາມ,
ແຕ່ ຄາດວ່ າຜົນກະທົບຈະເກີດຂ້ ນໃນແຕ່ ລະເມືອງ ແລະ
ແຂວງ ທ່ົ ວ ສປປ ລາວ, ລວມເຖິງພາກໄຕ້ .

ແຕ່ ຄວາມພະຍາຍາມດ້ ານການຕະຫຼາດບ່ ຈາກັດແຕ່
ກິດຈະກາຕ່ າງໆພາຍໃນປະເທດລາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ ຍັງຕ້ ອງ
ໄດ້ ຂະຫຍາຍກິດຈະກາອອກໄປເຖິງປະເທດຈີນນາອີກ.
ຕົວຢ່ າງ,
ການສ້ າງສັນຍາການຮ່ ວມມືກັບບລິສັດທ່ ອງ
ທ່ ຽວ ແລະ ການເດີນທາງ ຢູ ່ ຈີນທີ່ມີແຜນຈະເຮັດແພັກ
ເກດການທ່ ຽວທ່ ຽວຢູ ່ ລາວ. ຄ້ົ ນຄວ້ າຫາຂ້ ມູ ນວ່ ານັກທ່ ອງ
ທ່ ຽວຈີນຈະໄປຊອກຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບລາວຢູ ່ ໃສກ່ ອນທ່ີ ພວກ
ເຂົາຈະເດີນທາງມາລາວ
ແລະ
ພວກເຂົາຈອງການ
່
ບລິການຕ່ າງໆທາງອອນລາຍຢູ ໃສ, ອາດຈະເປັນການໃຊ້
ເວລາທ່ີ ຄຸ ້ ມຄ່ າ. ພະຍາຍາມໂນ້ ມນ້ າວພດຕິກາການຊ້ື ຂອງ
ພວກເຂົາກ່ ອນທີ່ພວກເຂົາຈະຂ້ ນລົດໄຟເດີນທາງມາລາວ
ອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈາກຕາເວັນຕົກທີ່ຈະເດີນທາງ
ມາພາຍຫັ ຼ ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດກ່ ອາດໃຊ້
ເວລາຫຼາຍປີ,
ໂອກາດຈາກນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈານວນຫຼາຍ
ຈາກຈີນທີ່ຈະມາເປັນຂ່ າວດີທີ່ສຸ ດ. ແຕ່ ໃນການທີ່ຈະຫັນ
ໂອກາດດັ່ງກ່ າວໃຫ້ ເປັນລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂ້ ນຂອງທຸ ລະກິດ
ທ່ ານ, ມັນຈາເປັນຕ້ ອງມີການຄ້ົ ນຄວ້ າ ແລະ ກຽມພ້ ອມ
ແລະ ສາມາດສະເໜີຂາຍສິນຄ້ າ ແລະ ການບລິການໃນ
ຮູ ບແບບທີ່ດງດູ ດນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈີນເຂົ້າມາຮ້ ານຂອງທ່ ານ
ແລະ ບ່ ເຂ້ົ າໄປຮ້ ານທ່ີ ເປັນຄູ ່ ແຂ່ ງຂອງທ່ ານ.

ລົດໄຟອອກຈາກຊານສາລາທີ 2
…

ແລະ
ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມຈາກໜ່ ວຍງານທີ່
ກ່ ຽວຂ້ ອງ. ບ່ ຕ້ ອງອາຍທີ່ຈະຖາມຄົນອື່ນ ແລະ ຖາມ
ເອົາຄາຕອບທ່ີ ຊັດເຈນຢ່ າງສຸ ພາບ ໃນກລະນີຈາເປັນ.

ລົດໄຟຜູ້ ໂດຍສານຂາອອກຈາກລາວໄປຈີນຈະນາເອົານັກ
ທ່ ອງທ່ ຽວຈີນກັບບ້ ານ, ແຕ່ ຍັງສາມາດເອົາສິນຄ້ າອອກໄປ
ໜ່ ງໃນຕະຫຼາດທ່ີ ໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸ ດໃນໂລກ. ໃນຂະນະທ່ີ ລົດໄຟຈະ
ຊິ້ນສຸ ດທີ່ສະຖານີຂອງເມືອງຂຸ ມມິງ, ແຂວງຢ່ ຸຸນນ່ ານ, ມັນ
ຈະໄປເຊ່ື ອມໃສ່ ລົດໄຟສາຍອ່ື ນໆທ່ີ ເດີນທາງໄປທ່ົ ວປະເທດ
ຈີນ, ແລະ ຍັງສາມາດໄປຕ່ ທາງລົດໄຟເຖິງປະເທດລັດເຊຍ
ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງເອີຣົບ.

ສາລັບທຸ ລະກິດລາວມັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງສິນຄ້ າສົ່ງ
ອອກ, ການເປີດທາງລົດໄຟແມ່ ນເຫດການຍິ່ງໃຫຍ່ . ທ່ ານ
ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງອາໃສການຂົນສ່ົ ງທາງລົດແຕ່ ພຽງຢ່ າງດຽວ
ເພ່ື ອສ່ົ ງສິນຄ້ າໄປປະເທດອ້ ອມຂ້ າງ ແລະ ຕ້ ອງນາໃຊ້
ທ່ າເຮືອຂອງພວກເຂົາເພື່ອສົ່ງໄປປະເທດປາຍທາງທີ່ໄກ
ກວ່ ານ້ັ ນ ອີກຕ່ ໄປ.
ຖ້ າທ່ ານມີສິນຄ້ າທີ່ສາມາດເນົ່າບູ ດໄວ, ພວກເຮົາຄິດວ່ າກ່
ໜ້ າຈະມີລະບົບຂົນສ່ົ ງສິນຄ້ າທ່ີ ມີຕູ ້ ເຢັນໃນລົດໄຟ, ລວມ
ທັງການເດີນທາງທ່ີ ໄວຂ້ ນ ແລະ ຮັບປະກັນຂ້ ນກວ່ າເກ່ົ າ
ສາລັບລູ ກຄ້ າ.
ໃນຂະນະທ່ີ ທຸ ລະກິດຂອງຈີນຈະມີຕົ້ນທນການຜະລິດ
ທີ່ຕາຸ່ກວ່ າທຸ ລະກິດຂອງລາວ,
ມັນອາດເປັນໄປບ່ ໄດ້ ທີ່
່
ສິນຄ້ າທີຜະລິດຢູ ່ ລາວຈະແຂ່ ງຂັນກັບສິນຄ້ າທ່ີ ຜະລິດຢູ ່ ຈີນ
ທາງດ້ ານລາຄາໃນຕະຫຼາດຂອງຈີນ. ແຕ່ ນ້ີ ບ່ ແມ່ ນຈຸ ດເດ່ັ ນ
ຂອງສິນຄ້ າຈາກລາວໃນຕະຫຼາດຕ່ າງປະເທດຢູ ່ ແລ້ ວ; ແຕ່
ທຸ ລະກິດຂອງລາວທ່ີ ໄດ້ ປຽບທາງດ້ ານການແຂ່ ງຂັນແມ່ ນ
ສິນຄ້ າປະເພດສະເພາະທ່ີ ລູ ກຄ້ າຍິນດີຈ່ າຍໃນລາຄາສູ ງ.
ເຖິງວ່ າເປັນແນວນ້ັ ນກ່ ຕາມ, ຕະຫຼາດຈີນຍັງເປັນຕະຫຼາດ
ໃຫຍ່ , ໂດຍສະເພາະສິນຄ້ າສະເພາະ ແລະ ຜູ້ ຈາໜ່ າຍໃນຈີນ
ອາດຈະສົນໃຈແຕ່ ພຽງນາເຂົ້າໃນປະລິມາດທີ່ສູ ງເທົ່ານັ້ນ.
ເຮັດການຄ້ົ ນຄວ້ າກ່ ຽວກັບເລ້ື ອງນ້ີ , ແລະ ຖ້ າຈາເປັນກ່
ລົງທນໃສ່ ການເພ່ີ ມປະລິມານການຜະລິດ.

ຖ້ າທ່ ານມີແຜນທ່ີ ຈະຂາຍສິນຄ້ າຂອງທ່ ານໃນປະເທດຈີນ
ມັນຈາເປັນຕ້ ອງຮັບປະກັນໄດ້ ວ່າສິນຄ້ າດ່ັ ງກ່ າວໄດ້ ຮັບ
ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ ທີ່ຈາເປັນ.
ເງ່ື ອນໄຂຕ່ າງໆຂອງໜ່ ວຍງານຄຸ ້ ມຄອງຂອງຈີນ
ແລະ
ຄວາມຕ້ ອງການຂອງລູ ກຄ້ າຈີນອາດແຕກຕ່ າງຈາກ
ຕະຫຼາດອື່ນໆທີ່ທ່ ານສົ່ງອອກຜ່ ານມາ. ສະນັ້ນ, ທ່ ານຕ້ ອງ
ເຮັດວຽກບ້ ານ ແລະ ຖ້ າຈາເປັນ, ກ່ ຕ້ ອງໄດ້ ເອົາໃບຢັ້ງຢືນ
ຕ່ າງໆໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງ.
ໜ່ ງໃນສ່ິ ງທ້ າທາຍໃນປະຈຸ ບັນກ່ ແມ່ ນການຂາດຂ້ ມູ ນວ່ າ
ທາງລົດໄຟຈະມີບລິການແນວໃດແດ່ . ຍົກຕົວຢ່ າງ: ຄວາມ
ຖີ່ຂອງຖ້ ຽວລົດໄຟ, ທັງຖ້ ຽວສິນຄ້ າ ແລະ ຜູ້ ໂດຍສານ?
ລົດໄຟຈະຈອດຢູ ່ ທຸກສະຖານີ ຫື ຼ ບ່ ? ຈະມີການບລິການຕູ ້
ຂົນສ່ົ ງເຢັນບ່ ? ແລະ ອ່ື ນໆ. ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ພວກເຮົາແນະນາໃຫ້
ທ່ ານປະສານກັບຫຼາຍບລິສັດຂົນສົ່ງ.

ສະຫຼຸບ

ດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ກ່າວມາຂ້ າງເທິງນ້ັ ນ,
ພວກເຮົາເຫັນວ່ າການ
ເປີດນາໃຊ້ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈະເປັນໂອກາດໃໝ່ ໃຫ້ ແກ່
ທຸ ລະກິດລາວ. ໂດຍລວມ, ຜູ້ ໂດຍສານຂາເຂົ້າຈາກຈີນຈະ
ເປັນການສ້ າງໂອກາດທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດໃຫ້ ແກ່ ທຸ ລະກິດການ
ບລິການຂອງລາວ ແລະ ບາງສິນຄ້ າທ່ີ ຕິດພັນກັບ
ການທ່ ອງທ່ ຽວ, ຕົວຢ່ າງ ສິນຄ້ າຫັດຖະກາ.
ສາລັບທຸ ລະກິດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້ າ,
ລວມທັງທຸ ລະກິດກ່ ຽວກັບກະສິກາ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້ າ
ຂາອອກທາງລົດໄຟໄປຈີນກ່ ອາດຈະເປັນໂອກາດທ່ີ ດີທ່ີ
ສຸ ດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໃໝ່ .
ແຕ່ ທັງສອງດ້ ານ,
ແມ່ ນຕ້ ອງໄດ້ ມີການສກສານ
ຄົ້ນຄວ້ າວ່ າໂອກາດຂອງຕະຫຼາດຈີນມີຫຍັງແດ່
ແລະ
ທ່ ານຈະການົດຕາແໜ່ ງຂອງທຸ ລກິດທ່ ານແນວໃດໃນ
ຕະຫຼາດເພ່ື ອຍາດແຍ່ ງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປີດ
ນາໃຊ້ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ. ສ້ າງຍຸ ດທະສາດ, ປັບປຸ ງແຜນ
ທຸ ລະກິດ ແລະ ເລືອກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃດໜ່ ງ.
ຈີນເປັນຕະຫຼາດທ່ີ ມີຜູ້ ບລິໂພກຫຼາຍທ່ີ ສຸ ດໃນໂລກ, ແລະ
ບລິສັດລາວກາລັງຈະມີທາງລົດໄຟທ່ີ ເຂ້ົ າເຖິງຕະຫຼາດ
ດັ່ງກ່ າວໂດຍກົງ. ທ່ ານບ່ ຄວນພາດໂອກາດນີ້, ທ່ ານບ່
ຄວນຕົກລົດໄຟຂະບວນດ່ັ ງກ່ າວ!

ບາງແນວຄວາມຄິດກ່ ຽວຂ້ ອງກັບເສ້ັ ນທາງລົດໄຟ
• ທຸ ລະກິດຂອງທ່ ານສາມາດຮັບການຊາລະເງິນເປັນສະກຸ ນ
ເງິນຢວນໄດ້ ບ່
ແລະ/ຫື ຼ
ດາເນີນການຈ່າຍໂດຍຜ່ ານ
ບັດເຄຼດິດ ຫື ຼ ເດບິດຂອງຈີນໄດ້ ບ່ ? ຖ້ າບ່ , ມີຫຼາຍບລິສັດທ່ີ
ປກສາດ້ ານເຕັກໂນໂລຊີການເງິນທ່ີ ສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດ້ .

• ຮູ ບຊົງຂອງສິນຄ້ າທ່ ານສາມາດດດດູ ດຄວາມສົນໃຈຖືກ
ກັບລົດສະນິຍົມຂອງນັກທ່ ອງທ່ ຽວຈີນ ແລະ/ຫື ຼ ສິ່ງຫຸ ້ ມຫ່
ສິນຄ້ າຂອງທ່ ານມີຄາອະທິບາຍທ່ີ ເປັນພາສາຈີນ ແລ້ ວບ່ ?
• ຖ້ າທ່ ານມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງອອກສິນຄ້ າໄປຈີນ, ສິນຄ້ າທ່ ານໄດ້
ຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ ານ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸ ນນະພາບ
ແລ້ ວບ່ ? ຖ້ າບ່ , ຫື ຼ ທ່ ານບ່ ໝ້ັ ນໃຈ, ຂໃຫ້ ປກສາຂຄາ
ແນະນາກັບຜູ້ ຊ່ ຽວຊານ.
• ບ່ ຕ້ ອງເຂີນອາຍທີ່ຈະທົດລອງ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້ າງ!

ວາງແຜນພາຍຫັ ຼ ງ COVID-19 ສິ້ນສຸ ດລົງ
ໂຄງການ BAF II ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່ າງຍິ່ງທີ່ຈະໃຫ້ ຄາ
ແນະນາໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າ ແລະ ທນສົມທົບເພື່ອສະໜັບສະໜູ ນ
ທຸ ລະກິດລາວທີ່ຕ້ ອງການເພື່ອຟື້ນໂຕຈາກພະຍາດລະບາດ. ຖ້ າ
ບລິສັດຂອງທ່ ານຖືກຜົນກະທົບຈາກ COVID-19, ແລະ ທ່ ານ
ກາລັງຊອກຫາວິທີຟ້ື ນໂຕພາຍຫັ ຼ ງພະຍາດລະບາດແລ້ ວ, ພວກ
ເຮົາອາດສາມາດໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ ານໄດ້ .
ເຖິງວ່ າໃນເວລາພາຍຫັ ຼ ງທ່ີ ພະຍາດລະບາດໄດ້ ຜ່ານໄປແລ້ ວ,
ພວກເຮົາຫວັງວ່ າໃນອະນາຄົດບາງຢ່ າງທ່ີ ເປັນຜົນເນ່ື ອງຈາກ
ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຍັງມີຕ່ ໄປ. ຍົກ
ຕົວຢ່ າງ, ພດຕິກາທ່ີ ໄດ້ ປ່ຽນແປງໄປຂອງຜູ້ ບລິໂພກ/ລູ ກຄ້ າ
ແລະ ບລິສັດຕ້ ອງປັບໂຕໃຫ້ ທັນກັບການປ່ ຽນແປງດັ່ງກ່ າວໃນ
ຕະຫຼາດ. ນອກນັ້ນ, ພະຍາດລະບາດຍັງໄດ້ ຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ ມີບາງ
ການປ່ ຽນແປງໃໝ່ ຂອງຜູ້ ບລິໂພກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ ນການນາໃຊ້
ການຄ້ າທາງອີເລັກໂຕຼນິກເພ່ິ ມຂ້ ນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈທາງ
ດ້ ານການບລິການ ແລະ ສິນຄ້ າ ດ້ ານການບາລຸ ງຮັກສາ
ສຸ ຂະພາບ ແລະ ການດາລົງຊີວິດທ່ີ ດີ ກ່ ຫຼາຍຂ້ ນເຊ່ັ ນກັນ.
ວຽກໜ່ ງຂອງໂຄງການ BAF II ແມ່ ນການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອບລິສັດ
ໃນລາວປ່ ຽນແປງຮູ ບແບບທຸ ລະກິດຂອງຕົນເພ່ື ອຍາດແຍ່ ງ
ເອົາໂອກາດຈາກແນວໂນ້ ມຂອງການປ່ ຽນແປງໃໝ່ ເຫົ ຼ າຸ່ນ້ັ ນ
ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວພາຍຫັ ຼ ງສ້ິ ນສຸ ດການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໃນໂລກ.
ໃນສະພາບການຄືແນວນ້ີ , ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ ເຖິງກາລະໂອກາດ
ທ່ີ ຈະເກີດຂ້ ນຈາກການເປີດນາໃຊ້ ເສ້ັ ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຖ້ າ
ທ່ ານຄິດວ່ າທ່ ານຕ້ ອງຄາແນະນາຈາກຜູ້ ຊ່ ຽວຊານ ເພື່ອຊ່ ວຍ
ທ່ ານກະກຽມຄວາມພ້ ອມ,
ຂເຊີນຊວຍທ່ ານເຂົ້າມາລົມນາ
່
ພວກເຮົາຕືມໄດ້ !

ຊ່ ວຍທວນຄວາມຈາໃຫ້ ແດ່ ວ່າໂຄງການ BAF II ເຮັດ
ກ່ ຽວກັບຫຍັງ?
ໃນຖານະທ່ີ ເປັນຜູ້ ບລິຫານ ຫື ຼ ເຈ້ົ າຂອງທຸ ລະກິດ, ທ່ ານອາດຈະ
ຮູ ້ ຈັກກ່ ຽວກັບບລິສັດຂອງທ່ ານດີກວ່ າຄົນອ່ື ນ. ທ່ ານຮູ ້ ຈັກຈຸດ
ແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ ອນ ແລະ ທ່ ານອາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ ຽວ
ກັບສິ່ງທ້ າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ວ່ າມັນຢູ ່ ບ່ອນໃດ.
ແຕ່ ບາງຄ້ັ ງອາດເປັນການຍາກທ່ີ ຈະສ້າງຍຸ ດທະສາດໃນການ
ເສີມຂະຫຍາຍຈາກຈຸດແຂງ ແລະ ຍາດເອົາກາລະໂອກາດ,
ລວມທັງການຫຼຸດຜ່ ອນຈຸດອ່ ອນ ແລະ ລົບລ້ າງຄວາມສ່ຽງ.
ບາງຄັ້ງການໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກຜູ້ ຊ່ ຽວຊານກ່ ເປັນ
ປະໂຫຍດກ່ ຽວກັບການຈັດລຽງບູ ລິມະສິດວ່ າມັນຄວນຢູ ່ ຈຸດໃດ
ແລະ ເຮັດແນວໃດ. ໃນຈຸດນ້ີ ແມ່ ນການໃຫ້ ຄາປກສາທາງດ້ ານ
ທຸ ລະກິດຂອງໂຄງການ BAF II ສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດ້ , ໂດຍບ່
ໄດ້ ເສຍຄ່ າ.
ພາຍຫັ ຼ ງໄດ້ ເຮັດການວິໄຈກ່ ຽວກັບບລິສັດຂອງທ່ ານແລ້ ວ,
ທ່ ານອາດຕັດສິນໃຈວ່ າທ່ ານຕ້ ອງການການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງດ້ ານ
ວິຊາການຈາກພາຍນອກ (ບຸ ກຄົນທີສາມ) ໃນການສ້າງຄວາມ
ປ່ ຽນແປງເພ່ື ອສ້ າງຄວາມເຂ້ັ ມແຂງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງບລິສັດທ່ ານ. ສິ່ງເຫົ່ ຼ ານັ້ນອາດກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຜະລິດ
ແລະ ບລິຫານ ຫື ຼ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ຫື ຼ ໃນຂະແໜ
ງອື່ນ ທີ່ທ່ ານຕ້ ອງປັບປຸ ງ.
ໃນຈຸດນີ້, ໂຄງການ BAF II ສາມາດຊ່ ວຍໄດ້ ເຊັ່ນກັນ. ທີມງານ
ທີ່ປກສາດ້ ານທຸ ລະກິດຂອງພວກເຮົາຍັງສາມາດຊ່ ວຍແນະນາ
ໃຫ້ ທ່ານໄດ້ ພົບກັບຜູ້ ຊ່ ຽວຊານການບລິການດ້ ານການ
ພັດທະນາທຸ ລະກິດທ່ີ ຖືກຕ້ ອງກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງທ່ ານ.
ແລະ ຖ້ າບລິສັດຂອງທ່ ານຕັດສິນໃຈທ່ີ ຈະຮັກສາການບລິການ
ຂອງຜູ້ ຊ່ ຽວຊານການບລິການດ້ ານການພັດທະນາທຸ ລະກິດ
ເພື່ອຊ່ ວຍທ່ ານຂະຫຍາຍບລິສັດຂອງທ່ ານ,
ເມື່ອນ້ັ ນທ່ ານ
ສາມາດຂທນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II ເພື່ອຊ່ ວຍອອກຄ່ າ
ໃຊ້ ຈ່າຍໃຫ້ 50% ຂອງມູ ນຄ່ າ.
ບລິສັດເອກະຊົນໃດໆທ່ີ ດາເນີນທຸ ລະກິດຢູ ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີ
ການຈ້າງງານຄົນລາວ,
ແມ່ ນມີສິດທີ່ຈະລົງທະບຽນກັບ
ໂຄງການ BAF II ໄດ້ ທັງໝົດ. (ຂະແໜງທຸ ລະກິດທີ່ພວກເຮົາ
ບ່ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອມີພຽງແຕ່ : ບ່ ແຮ່ ແລະ ການຂຸ ດຄົ້ນ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ບລິສັດລັດວິ
ສາຫະກິດຕ່ າງໆ ເທ່ົ ານ້ັ ນ.)
ຖ້ າທ່ ານສົນໃຈຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ ພຽງແຕ່ ລົງທະບຽນໃນເວັບໄຊ໌
(www.baflaos.com) ໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າ ແລະ ບ່ ມີພັນທະໃດໆ,
ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນ ພວກເຮົາກ່ ສາມາດເລ່ີ ມສົນທະນາກັນໄດ້ . ພວກ
ເຮົາຫວັງຢ່ າງຍ່ິ ງວ່ າຈະໄດ້ ຮັບການຕິດຕ່ ຈາກທ່ ານ.

ການຕິດຕ່ ພວກເຮົາ
ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຮຽນຮູ ້ ເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບໂຄງການ BAF II,
ກະລຸ ນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ: www.baflaos.com. ທ່ ານຍັງ
ສາມາດສົ່ງອີແມວມາຍັງ: info@baflaos.com. ຫື ຼ ໂທ: 020
55542658.
ຫ້ ອງການຕ້ັ ງຢູ ່
ສະພາການຄ້ າ
ແລະ
ອຸ ດສາຫະກາ ແຫ່ ງຊາດລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂເຊີນ
ທ່ ານເຂ້ົ າມາດ່ື ມນາຸ້ຊາ ແລະ ໂອ້ ລົມກັບພວກເຮົາໄດ້ .

