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ທຸກທ່ານຂ ້ ນລົດໄຟ!
ບົດຂ່າວຂອງໂຄງການ BAF II ສະບັບພິເສດນ້ີ ຂຽນຂ້້ືນ

ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີຈະເປີດໃຫ້ບ ລິການ

ໃນໄວໆນ້ີ ແລະ ມີຄວາມໝາຍແນວໃດຕ ່ ພາກທຸລະກິດໃນ

ລາວ.

ໃນຂະນະທ່ີຂ ້ ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການໃຫ້ບ ລິການຂອງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງບ ່ ຖືກເປີດເຜີຍ, ແຕ່ກ ່ ມີຫຼາຍການ

ຄາດຄະເນວ່າລົດໄຟຂະບວນທ າອິດຈະເລ່ີມໃຫ້ການ

ບ ລິການໃນຕ້ົນເດືອນທັນວານ້ີ; ຍັງພຽງແຕ່ສາມເດືອນ

ນັບຈາກນ້ີ. ຄາດວ່າການຂົນສ່ົງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ

ຕ້ອງເລ່ີມຕ້ົນບ ່ ດົນ ຫັຼງຈາກນ້ັນ.

ສະນ້ັນ, ທຸລະກິດຂອງທ່ານຕ້ອງເລ້ິມກຽມໂຕແນວໃດຕ ່

ກັບເຫດການສ າຄັນດ່ັງກ່າວ ແລະ ວາງເປ້ົາໝາຍຕົນເອງ

ແນວໃດໃຫ້ສາມາດຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທ່ີ

ມາພ້ອມກັບລົດໄຟ? ພວກເຮົາເບ່ິງບັນຫານ້ີໃນສອງມູມ

ມອງ: i) ລົດໄຟຂາເຂ້ົາ; ແລະ ii) ລົດໄຟຂາອອກ.

ຂະບວນສິນຄ້າ

ລົດໄຟເປັນໂອກາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສາມາດຂົນສ່ົງຈາກຈີນ

ເຂ້ົາມາລາວ, ນອກຈາກທາງລົດຍົນ. ບ ລິສັດທ່ີນ າເຂ້ົາ

ວັດຖຸດິບຈາກຈີນສາມາດໄວ້ວາງໃຈກັບການສະໜອງ

ວັດຖຸດິບທ່ີຖ່ີ ແລະ ຮັບປະກັນ ຂ ້ ນກວ່າເກ່ົາ. ພວກເຮົາ

ອາດຈະເຫັນສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ຈີນຫຼາຍຂ ້ ນເພ່ືອຈ າໜ່າຍຢູ່

ຮ້ານຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍຢູ່ລາວ. ພວກເຮົາຍັງອາດ

ເຫັນສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ຈີນເຂ້ົາມາລາວເພ່ືອຂາຍຍົກ ແລະ

ຂາຍຍ່ອຍ.

ຜ ້ ໂດຍສານ

ອາດມີພຽງແຕ່ຜູ້ໂດຍສານຂາເຂ້ົາທ່ີຈະເປັນໂອກາດທ່ີດີທ່ີ

ສຸດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງລາວ. ການເປີດບ ລິການຖ້ຽວ

ລົດໄຟແບບປົກກະຕິໜ້າຈະເປັນການເດີນທາງທ່ີມີລາຄາ

ຖືກກວ່າການເດີນທາງແບບອ່ືນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ

ເຂ້ົາມາລາວ. ສ າລັບສະຖານີຕ່າງໆຕາມທາງລົດໄຟ, ນ້ີອາດ

ເປັນການເພ່ີມຂ ້ ນຂອງຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີສ າຄັນ,

ເຖິງວ່າປາຍທາງທ່ີນັກທ່ອງທ່ຽວເລືອກທ່ີຈະລົງໃນສະຖານີ

ໃດນ້ັນແມ່ນຈະຂ ້ ນກັບ ວ່າມີການບ ລິການຫຍັງແດ່ໃນ

ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ.

ບ ລິສັດລາວທ່ີດ າເນີນກ່ຽວກັບທ່ີພັກອາໃສ, ຫັດຖະກ າ,

ການບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານອາຫານຕ້ອງເລ້ີມວາງແຜນແຕ່

ດຽວນ້ີ, ກ່ຽວກັບວ່າຕົນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອຮັບມື

ກັບການເພ່ີມຂ ້ ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຈີນ. ມັນອາດໝ

າຍເຖິງການ າໃຊ້ພາສາຈີນຢູ່ໃນເຄ່ືອງໝາຍ, ລາຍການ

ອາຫານ, ເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ, ປ້າຍລາຄາ ແລະ ອ່ືນໆ. ຫືຼ

ໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອນຮັບລູກຄ້າຮຽນພາສາຈີນໂດຍ

ພ້ືນຖານ. ແຕ່ອາດຂະຫຍາຍໄປເຖິງກິດຈະກ າທ່ີຫຼາຍກວ່າ

ນ້ັນ ແລະ ໃນຮູບແບບທ່ີສ້າງສັນກວ່າເກ່ົາເພ່ືອດ ງດູດ

ຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ, ຖືກກັບລົດຊາດຂອງ

ພວກເຂົາ ແລະ ນ າສະເໜີຮູບແບບການນ າໃຊ້ເງິນໃນ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຂົາ. ລະບົບການເກັບເງິນຂອງ

ທ່ານສາມາດຮັບເງິນຢວນໄດ້ແລ້ວບ ່ ?

ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຕະຫຼາດບ ່ ຈ າກັດແຕ່

ກິດຈະກ າຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດລາວເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງ

ໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະກ າອອກໄປເຖິງປະເທດຈີນນ າອີກ.

ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງສັນຍາການຮ່ວມມືກັບບ ລິສັດທ່ອງ

ທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງ ຢູ່ຈີນທ່ີມີແຜນຈະເຮັດແພັກ

ເກດການທ່ຽວທ່ຽວຢູ່ລາວ. ຄ້ົນຄວ້າຫາຂ ້ ມູນວ່ານັກທ່ອງ

ທ່ຽວຈີນຈະໄປຊອກຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບລາວຢູ່ໃສກ່ອນທ່ີພວກ

ເຂົາຈະເດີນທາງມາລາວ ແລະ ພວກເຂົາຈອງການ

ບ ລິການຕ່າງໆທາງອອນລາຍຢູ່ໃສ, ອາດຈະເປັນການໃຊ້

ເວລາທ່ີຄຸ້ມຄ່າ. ພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວພ ດຕິກ າການຊ້ືຂອງ

ພວກເຂົາກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະຂ ້ ນລົດໄຟເດີນທາງມາລາວ

ອີກ.

ໃນຂະນະທ່ີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕາເວັນຕົກທ່ີຈະເດີນທາງ

ມາພາຍຫັຼງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດກ ່ ອາດໃຊ້

ເວລາຫຼາຍປີ, ໂອກາດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຈ ານວນຫຼາຍ

ຈາກຈີນທ່ີຈະມາເປັນຂ່າວດີທ່ີສຸດ. ແຕ່ໃນການທ່ີຈະຫັນ

ໂອກາດດ່ັງກ່າວໃຫ້ເປັນລາຍຮັບທ່ີເພ່ີມຂ ້ ນຂອງທຸລະກິດ

ທ່ານ, ມັນຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມ

ແລະ ສາມາດສະເໜີຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການໃນ

ຮູບແບບທ່ີດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂ້ົາມາຮ້ານຂອງທ່ານ

ແລະ ບ ່ ເຂ້ົາໄປຮ້ານທ່ີເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ.

ລົດໄຟເຂ້ົາຊານສາລາທີ 1 …
ລົດໄຟຂາເຂ້ົາຈາກຈີນສູ່ລາວຈະມີທັງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ

ສິນ ຄ້າ. ສາຍທາງລົດໄຟຈະມີຫຼາຍສະຖານີ ກ່ອນຈະມາ

ເຖິງສະ ຖານີສຸດທ້າຍທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊ ່ ງມີ:

ຫຼວງນ ້ າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ. ເຖິງວ່າລົດໄຟຈະ

ບ ່ ລົງໄປທາງໄຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕ່ືມອີກກ ່ ຕາມ,

ແຕ່ຄາດວ່າຜົນກະທົບຈະເກີດຂ ້ ນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ

ແຂວງ ທ່ົວ ສປປ ລາວ, ລວມເຖິງພາກໄຕ້.



ລົດໄຟອອກຈາກຊານສາລາທີ 2 

…
ລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານຂາອອກຈາກລາວໄປຈີນຈະນ າເອົານັກ

ທ່ອງທ່ຽວຈີນກັບບ້ານ, ແຕ່ຍັງສາມາດເອົາສິນຄ້າອອກໄປ

ໜ ່ ງໃນຕະຫຼາດທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນໂລກ. ໃນຂະນະທ່ີລົດໄຟຈະ

ຊ້ິນສຸດທ່ີສະຖານີຂອງເມືອງຂຸມມິງ, ແຂວງຢຸຸ່ນນ່ານ, ມັນ

ຈະໄປເຊ່ືອມໃສ່ລົດໄຟສາຍອ່ືນໆທ່ີເດີນທາງໄປທ່ົວປະເທດ

ຈີນ, ແລະ ຍັງສາມາດໄປຕ  ່ ທາງລົດໄຟເຖິງປະເທດລັດເຊຍ

ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງເອີຣົບ.

ສ າລັບທຸລະກິດລາວມັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງສິນຄ້າສ່ົງ

ອອກ, ການເປີດທາງລົດໄຟແມ່ນເຫດການຍ່ິງໃຫຍ່. ທ່ານ

ບ ່ ຈ າເປັນຕ້ອງອາໃສການຂົນສ່ົງທາງລົດແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ

ເພ່ືອສ່ົງສິນຄ້າໄປປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຕ້ອງນ າໃຊ້

ທ່າເຮືອຂອງພວກເຂົາເພ່ືອສ່ົງໄປປະເທດປາຍທາງທ່ີໄກ

ກວ່ານ້ັນ ອີກຕ ່ ໄປ.

ຖ້າທ່ານມີສິນຄ້າທ່ີສາມາດເນ່ົາບູດໄວ, ພວກເຮົາຄິດວ່າກ ່

ໜ້າຈະມີລະບົບຂົນສ່ົງສິນຄ້າທ່ີມີຕູ້ເຢັນໃນລົດໄຟ, ລວມ

ທັງການເດີນທາງທ່ີໄວຂ ້ ນ ແລະ ຮັບປະກັນຂ ້ ນກວ່າເກ່ົາ

ສ າລັບລູກຄ້າ.

ໃນຂະນະທ່ີທຸລະກິດຂອງຈີນຈະມີຕ້ົນທ ນການຜະລິດ

ທ່ີຕ າຸ່ກວ່າທຸລະກິດຂອງລາວ, ມັນອາດເປັນໄປບ ່ ໄດ້ທ່ີ

ສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ລາວຈະແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້າທ່ີຜະລິດຢູ່ຈີນ

ທາງດ້ານລາຄາໃນຕະຫຼາດຂອງຈີນ. ແຕ່ນ້ີບ ່ ແມ່ນຈຸດເດ່ັນ

ຂອງສິນຄ້າຈາກລາວໃນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຢູ່ແລ້ວ; ແຕ່

ທຸລະກິດຂອງລາວທ່ີໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນແມ່ນ

ສິນຄ້າປະເພດສະເພາະທ່ີລູກຄ້າຍິນດີຈ່າຍໃນລາຄາສູງ.

ເຖິງວ່າເປັນແນວນ້ັນກ ່ ຕາມ, ຕະຫຼາດຈີນຍັງເປັນຕະຫຼາດ

ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າສະເພາະ ແລະ ຜູ້ຈ າໜ່າຍໃນຈີນ

ອາດຈະສົນໃຈແຕ່ພຽງນ າເຂ້ົາໃນປະລິມາດທ່ີສູງເທ່ົານ້ັນ.

ເຮັດການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບເລ້ືອງນ້ີ, ແລະ ຖ້າຈ າເປັນກ ່

ລົງທ ນໃສ່ການເພ່ີມປະລິມານການຜະລິດ.

ຖ້າທ່ານມີແຜນທ່ີຈະຂາຍສິນຄ້າຂອງທ່ານໃນປະເທດຈີນ

ມັນຈ າເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າສິນຄ້າດ່ັງກ່າວໄດ້ຮັບ

ໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທ່ີຈ າເປັນ.

ເງ່ືອນໄຂຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂອງຈີນ ແລະ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຈີນອາດແຕກຕ່າງຈາກ

ຕະຫຼາດອ່ືນໆທ່ີທ່ານສ່ົງອອກຜ່ານມາ. ສະນ້ັນ, ທ່ານຕ້ອງ

ເຮັດວຽກບ້ານ ແລະ ຖ້າຈ າເປັນ, ກ ່ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃບຢ້ັງຢືນ

ຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ໜ ່ ງໃນສ່ິງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນກ ່ ແມ່ນການຂາດຂ ້ ມູນວ່າ

ທາງລົດໄຟຈະມີບ ລິການແນວໃດແດ່. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄວາມ

ຖ່ີຂອງຖ້ຽວລົດໄຟ, ທັງຖ້ຽວສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ?

ລົດໄຟຈະຈອດຢູ່ທຸກສະຖານີ ຫືຼບ ່ ? ຈະມີການບ ລິການຕູ້

ຂົນສ່ົງເຢັນບ ່ ? ແລະ ອ່ືນໆ. ດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາແນະນ  າໃຫ້

ທ່ານປະສານກັບຫຼາຍບ ລິສັດຂົນສ່ົງ.

ສະຫຸຼບ
ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ, ພວກເຮົາເຫັນວ່າການ

ເປີດນ າໃຊ້ເສ້ັນທາງລົດໄຟຈະເປັນໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່

ທຸລະກິດລາວ. ໂດຍລວມ, ຜູ້ໂດຍສານຂາເຂ້ົາຈາກຈີນຈະ

ເປັນການສ້າງໂອກາດທ່ີດີທ່ີສຸດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດການ

ບ ລິການຂອງລາວ ແລະ ບາງສິນຄ້າທ່ີຕິດພັນກັບ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ຕົວຢ່າງ ສິນຄ້າຫັດຖະກ າ.

ສ າລັບທຸລະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,

ລວມທັງທຸລະກິດກ່ຽວກັບກະສິກ າ, ການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ

ຂາອອກທາງລົດໄຟໄປຈີນກ ່ ອາດຈະເປັນໂອກາດທ່ີດີທ່ີ

ສຸດໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດໃໝ່.

ແຕ່ທັງສອງດ້ານ, ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການສ ກສານ

ຄ້ົນຄວ້າວ່າໂອກາດຂອງຕະຫຼາດຈີນມີຫຍັງແດ່ ແລະ

ທ່ານຈະກ ານົດຕ າແໜ່ງຂອງທຸລກິດທ່ານແນວໃດໃນ

ຕະຫຼາດເພ່ືອຍາດແຍ່ງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປີດ

ນ າໃຊ້ເສ້ັນທາງລົດໄຟ. ສ້າງຍຸດທະສາດ, ປັບປຸງແຜນ

ທຸລະກິດ ແລະ ເລືອກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃດໜ ່ ງ.

ຈີນເປັນຕະຫຼາດທ່ີມີຜູ້ບ ລິໂພກຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ, ແລະ

ບ ລິສັດລາວກ າລັງຈະມີທາງລົດໄຟທ່ີເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ

ດ່ັງກ່າວໂດຍກົງ. ທ່ານບ ່ ຄວນພາດໂອກາດນ້ີ, ທ່ານບ ່

ຄວນຕົກລົດໄຟຂະບວນດ່ັງກ່າວ!

ແລະ ຊອກຫາຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມຈາກໜ່ວຍງານທ່ີ

ກ່ຽວຂ້ອງ. ບ ່ ຕ້ອງອາຍທ່ີຈະຖາມຄົນອ່ືນ ແລະ ຖາມ

ເອົາຄ າຕອບທ່ີຊັດເຈນຢ່າງສຸພາບ ໃນກ ລະນີຈ າເປັນ.



ຊ່ວຍທວນຄວາມຈ າໃຫ້ແດ່ວ່າໂຄງການ BAF II ເຮັດ

ກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ບ ລິຫານ ຫືຼ ເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ, ທ່ານອາດຈະ

ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບບ ລິສັດຂອງທ່ານດີກວ່າຄົນອ່ືນ. ທ່ານຮູ້ຈັກຈຸດ

ແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ທ່ານອາດມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດີກ່ຽວ

ກັບສ່ິງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ວ່າມັນຢູ່ບ່ອນໃດ.

ແຕ່ບາງຄ້ັງອາດເປັນການຍາກທ່ີຈະສ້າງຍຸດທະສາດໃນການ

ເສີມຂະຫຍາຍຈາກຈຸດແຂງ ແລະ ຍາດເອົາກາລະໂອກາດ,

ລວມທັງການຫຸຼດຜ່ອນຈຸດອ່ອນ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງ.

ບາງຄ້ັງການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານກ ່ ເປັນ

ປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຈັດລຽງບູລິມະສິດວ່າມັນຄວນຢູ່ຈຸດໃດ

ແລະ ເຮັດແນວໃດ. ໃນຈຸດນ້ີແມ່ນການໃຫ້ຄ າປ ກສາທາງດ້ານ

ທຸລະກິດຂອງໂຄງການ BAF II ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້, ໂດຍບ ່

ໄດ້ເສຍຄ່າ.

ພາຍຫັຼງໄດ້ເຮັດການວິໄຈກ່ຽວກັບບ ລິສັດຂອງທ່ານແລ້ວ,

ທ່ານອາດຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານ

ວິຊາການຈາກພາຍນອກ (ບຸກຄົນທີສາມ) ໃນການສ້າງຄວາມ

ປ່ຽນແປງເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງບ ລິສັດທ່ານ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ັນອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດ

ແລະ ບ ລິຫານ ຫືຼ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ຫືຼ ໃນຂະແໜ

ງອ່ືນ ທ່ີທ່ານຕ້ອງປັບປຸງ.

ໃນຈຸດນ້ີ, ໂຄງການ BAF II ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເຊ່ັນກັນ. ທີມງານ

ທ່ີປ ກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຍັງສາມາດຊ່ວຍແນະນ າ

ໃຫ້ທ່ານໄດ້ພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການບ ລິການດ້ານການ

ພັດທະນາທຸລະກິດທ່ີຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ແລະ ຖ້າບ ລິສັດຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈທ່ີຈະຮັກສາການບ ລິການ

ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານການບ ລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ

ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານຂະຫຍາຍບ ລິສັດຂອງທ່ານ, ເມ່ືອນ້ັນທ່ານ

ສາມາດຂ ທ ນສົມທົບຈາກໂຄງການ BAF II ເພ່ືອຊ່ວຍອອກຄ່າ

ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ 50% ຂອງມູນຄ່າ.

ບ ລິສັດເອກະຊົນໃດໆທ່ີດ າເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີ

ການຈ້າງງານຄົນລາວ, ແມ່ນມີສິດທ່ີຈະລົງທະບຽນກັບ

ໂຄງການ BAF II ໄດ້ທັງໝົດ. (ຂະແໜງທຸລະກິດທ່ີພວກເຮົາ

ບ ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອມີພຽງແຕ່: ບ ່ ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄ້ົນ,

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ບ ລິສັດລັດວິ

ສາຫະກິດຕ່າງໆ ເທ່ົານ້ັນ.)

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນໃນເວັບໄຊ໌

(www.baflaos.com) ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ບ ່ ມີພັນທະໃດໆ,

ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພວກເຮົາກ ່ ສາມາດເລ່ີມສົນທະນາກັນໄດ້. ພວກ

ເຮົາຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ ່ ຈາກທ່ານ.

ການຕິດຕ ່ ພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ BAF II,

ກະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງເວັບໄຊ: www.baflaos.com. ທ່ານຍັງ

ສາມາດສ່ົງອີແມວມາຍັງ: info@baflaos.com. ຫືຼ ໂທ: 020

55542658. ຫ້ອງການຕ້ັງຢູ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ

ອຸດສາຫະກ າ ແຫ່ງຊາດລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂ ເຊີນ

ທ່ານເຂ້ົາມາດ່ືມນ າຸ້ຊາ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາໄດ້.

ບາງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວຂ້ອງກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟ

• ທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດຮັບການຊ າລະເງິນເປັນສະກຸນ

ເງິນຢວນໄດ້ບ ່ ແລະ/ຫືຼ ດ າເນີນການຈ່າຍໂດຍຜ່ານ

ບັດເຄຼດິດ ຫືຼ ເດບິດຂອງຈີນໄດ້ບ ່ ? ຖ້າບ ່ , ມີຫຼາຍບ ລິສັດທ່ີ

ປ ກສາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການເງິນທ່ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

• ຮູບຊົງຂອງສິນຄ້າທ່ານສາມາດດ ດດູດຄວາມສົນໃຈຖືກ

ກັບລົດສະນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ/ຫືຼ ສ່ິງຫຸ້ມຫ ່

ສິນຄ້າຂອງທ່ານມີຄ າອະທິບາຍທ່ີເປັນພາສາຈີນ ແລ້ວບ ່ ?

• ຖ້າທ່ານມີແຜນທ່ີຈະສ່ົງອອກສິນຄ້າໄປຈີນ, ສິນຄ້າທ່ານໄດ້

ຕາມເງ່ືອນໄຂທາງດ້ານ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ແລ້ວບ ່ ? ຖ້າບ ່ , ຫືຼ ທ່ານບ ່ ໝ້ັນໃຈ, ຂ ໃຫ້ປ ກສາຂ ຄ າ

ແນະນ າກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

• ບ ່ ຕ້ອງເຂີນອາຍທ່ີຈະທົດລອງ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ!

ວາງແຜນພາຍຫັຼງ COVID-19 ສ້ິນສຸດລົງ

ໂຄງການ BAF II ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍ່ິງທ່ີຈະໃຫ້ຄ າ

ແນະນ າໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ທ ນສົມທົບເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ

ທຸລະກິດລາວທ່ີຕ້ອງການເພ່ືອຟ້ືນໂຕຈາກພະຍາດລະບາດ. ຖ້າ

ບ ລິສັດຂອງທ່ານຖືກຜົນກະທົບຈາກ COVID-19, ແລະ ທ່ານ

ກ າລັງຊອກຫາວິທີຟ້ືນໂຕພາຍຫັຼງພະຍາດລະບາດແລ້ວ, ພວກ

ເຮົາອາດສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ານໄດ້.

ເຖິງວ່າໃນເວລາພາຍຫັຼງທ່ີພະຍາດລະບາດໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ,

ພວກເຮົາຫວັງວ່າໃນອະນາຄົດບາງຢ່າງທ່ີເປັນຜົນເນ່ືອງຈາກ

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈະຍັງມີຕ ່ ໄປ. ຍົກ

ຕົວຢ່າງ, ພ ດຕິກ າທ່ີໄດ້ປ່ຽນແປງໄປຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ/ລູກຄ້າ

ແລະ ບ ລິສັດຕ້ອງປັບໂຕໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວໃນ

ຕະຫຼາດ. ນອກນ້ັນ, ພະຍາດລະບາດຍັງໄດ້ຊ່ວຍເລ່ັງໃຫ້ມີບາງ

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນການນ າໃຊ້

ການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຼນິກເພ່ິມຂ ້ ນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈທາງ

ດ້ານການບ ລິການ ແລະ ສິນຄ້າ ດ້ານການບ າລຸງຮັກສາ

ສຸຂະພາບ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດທ່ີດີ ກ ່ ຫຼາຍຂ ້ ນເຊ່ັນກັນ.

ວຽກໜ ່ ງຂອງໂຄງການ BAF II ແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອບ ລິສັດ

ໃນລາວປ່ຽນແປງຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຕົນເພ່ືອຍາດແຍ່ງ

ເອົາໂອກາດຈາກແນວໂນ້ມຂອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ເຫົຼາຸ່ນ້ັນ

ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວພາຍຫັຼງສ້ິນສຸດການລະບາດຂອງ

ພະຍາດໃນໂລກ.

ໃນສະພາບການຄືແນວນ້ີ, ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ເຖິງກາລະໂອກາດ

ທ່ີຈະເກີດຂ ້ ນຈາກການເປີດນ າໃຊ້ເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະ ຖ້າ

ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຕ້ອງຄ າແນະນ າຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພ່ືອຊ່ວຍ

ທ່ານກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ຂ ເຊີນຊວຍທ່ານເຂ້ົາມາລົມນ າ

ພວກເຮົາຕ່ືມໄດ້!

http://www.baflaos.com/

