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ຄວາມເຊຼືື່ອໝັັ້ນອັນແຮງກ້າຂອງພວກເຮົາກໍື່ຄຼື ການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍຼືນຍົງ
ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທຸລະກິດຕ້ອງມີຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ດັື່ງນັັ້ນ, ເປົັ້າ
ໝາຍຂອງ ທສທ II ແມ່ນເພຼືື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາ
ບໍລິສັດ ລວມເຖິງ SMEs ທີື່ມີເງຼືື່ອນໄຂ, ເພຼືື່ອເພີື່ມ
ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ ເພຼືື່ອ
ກ້າວໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງທຸລະກິດທີື່ໃຫຍ່
ຂຶັ້ນ ແລະ ແບບຍຼືນຍົງ.

ສໍາລັບຂໍັ້ມູນເພີື່ມເຕີມ ແລະ ຕ້ອງການສະໝັກ, ຢ້ຽມ 
ຢາມ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: www.baflaos.com

ຖ້າຫາກບໍລິສັດຂອງທ່ານ ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ
ທຸລະກິດ (BDS) ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການອຼືື່ນໆ ໃຫ້
ແກ່ພາກທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາຕ້ອງການ ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລົງທະບຽນບໍລິສັດຂອງທ່ານໃນເວັບ
ໄຊ ຂອງ ທສທ II. ການລົງທະບຽນດັື່ງກ່າວນີັ້ບໍື່ໄດ້ຈໍາກັດສະເພາະ
ແຕ່ບໍລິສັດທີື່ຕັັ້ງຢູ່ໃນລາວ, ບັນດາບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດກໍື່ສາມາດ
ລົງທະບຽນໄດ້ເພຼືື່ອສະໜອງການບໍລິການດັື່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະ
ກິດທີື່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຖ້າຫາກບໍລິສັດຂອງທ່ານສະໜອງການບໍລິການດັື່ງກ່າວຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່
ມີຄວາມຕ້ອງການ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການໃນຂົງ
ເຂດໃໝ່ເພຼືື່ອຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທສທ
II ກໍື່ສາມາດສະໜອງທຶນສົມທົບເພຼືື່ອຊ່ວຍພັດທະນາທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານໄດ້ເຊັນກັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຈັດຈ້າງບໍລິສັດຈາກພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພຼືື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ
ແບບໃໝ່, ຫ ຼື ເພຼືື່ອເປັນຕົວແທນທີື່ໄດ້ຮັບອໍານາດໃນການສະໜອງ
ການຢັັ້ງຢຼືນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃນ ປະເທດລາວ, ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນບັນດາບໍລິການທີື່ຍັງບໍື່ທັນມີການສະໜອງ ຈາກຜູ້ສະ
ໜອງໃນລາວ.

ເພຼືື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງ ທສທ II ໃນຮູບແບບຍຼືນຍົງຍາວນານ
ທາງດ້ານການຄ້າ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີື່ຈະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນທັງດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ດ້ານການສະໜອງ
ຂອງ ອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການ ດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດໃນ
ລາວ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ວິທີການທີື່ພວກເຮົາຈະ
ສາມາດເຮັດໄດ້ດີກ່ວາເພຼືື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍນີັ້, ແລະ/ຫ ຼື ຮ່ວມມຼືກັບ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອຼືື່ນໆເພຼືື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັື່ງກ່າວ, ກະລຸນາ
ຕິດຕໍື່ຫາພວກເຮົາເພຼືື່ອປຶກສາຫາລຼືເພີື່ມເຕີມ.

ການຮກັສາຄວາມລບັ

ຄໍາຮ້ອງສະໝັກທັງໝົດທີື່ສົື່ງໃຫ້ ທສທ II ຈະຖຼືກຮັກສາໄວ້ເປັນ
ຄວາມລັບສູງສຸດ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ພວກເຮົາຍິນດີທີື່ຈະເຊັນຂໍັ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍການບໍື່ເປີດເຜີຍຂໍັ້ມູນ ກັບຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກທີື່ມີ
ທ່າແຮງ. ທີມງານ ທສທ II ຍັງປະຕິບັດລະບຽບກ່ຽວກັບ “ຂໍັ້ຂັດ
ແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ” ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.

ການລົງທະບຽນ ແລະ ການຍຼືນຄໍາຮ້ອງສະໝັກບໍື່ໄດ້ມີຄາ ື່ໃຊ້ຈ່າຍ
ໃດໆ. ກໍລະນີມີບຸກຄົນທີື່ພະຍາຍາມເກັບຄ່ານາຍໜ້າ, ຫ ຼື ຄ່າ
ທໍານຽມອຼືື່ນໆ ເພຼືື່ອຊ່ວຍໃນການສະໝັກຂອງທ່ານ, ກະລຸນາແຈ້ງ
ໃຫ້ທີມງານ ທສທ II ຊາບທັນທີື່. ການແຈ້ງດັື່ງກ່າວຈະຖຼືກເກັບ
ເປັນຄວາມລັບສູງສຸດເຊັື່ນກັນ.

ຜູ້ສະໜອງການບໍລກິານດາ້ນການພດັທະນາທຸລະກດິ

ສະໜບັສະໜນູໂດຍ:
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ວິທີການເຮດັວຽກຂອງພວກເຮາົ

ຂັັ້ນຕອນທີ 1: ພາຍຫ ັງການລົງທະບຽນ ແລະ ຍຼືື່ນຄໍາຮ້ອງສະໝັກ ຜ່ານທາງເວັບ
ໄຊຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ທີື່ປຶກສາດ້ານທລຸະກິດຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍື່ກັບເພຼືື່ອ
ນັດພົບທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງການນດັພົບຄັັ້ງທໍາອດິນີັ້ ແມ່ນເພຼືື່ອປະເມີນວ່າ ທສທ
II ຈະສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອທ່ານໄດ້ ຫ ຼື ບໍື່. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດຊວ່ຍເຫ ຼືອ
ທ່ານໄດ້, ພວກເຮົາກໍື່ຈະດໍາເນີນຂັັ້ນຕອນຕໍື່ໄປ.

ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ກໍລະນີທີື່ຕ້ອງການ, ທີື່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ຈະຊ່ວຍທ່ານ
ກະກຽມແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂັັ້ນພຼືັ້ນຖານໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຄຼືື່ອງມຼືທີື່ເອີັ້ນວ່າ
SWOT ເພຼືື່ອການວິເຄາະ ບໍລສິັດຂອງທ່ານ. ອີງຕາມການວິເຄາະດັື່ງກ່າວ ກໍື່ຈະ
ສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ບໍລິສດັຂອງທ່ານ ຈະໄດຮ້ັບຜນົປະໂຫຍດຈາກການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານນີັ້ ຫ ຼື ບໍື່. (ຖ້າຫາກບໍລິສັດຂອງທ່ານມີ
ແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດທີື່ດີ ແລະ ຮູ້ວ່າຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານວຊິາ
ການດ້ານໃດຢູ່ແລ້ວ, ກໍື່ອາດສາມາດຂ້າມຂັັ້ນຕອນນີັ້ໄດ້).

ຂັັ້ນຕອນທີ 3: ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການ, ທີື່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດ ສາມາດຊວ່ຍທ່ານ
ຊອກຫາຜູສ້ະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານວຊິາການທີື່ຈໍາເປັນສໍາລັບທລຸະກິດ
ທ່ານໄດ້ ແລະ ຂຂໍໍັ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄາສໍາລບັການບໍລິການດັື່ງກ່າວ ແລະ ຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນວ່າລາຄາທີື່ຜູ້ສະໜອງສະເໜີມາແມ່ນລາຄາທີື່ເໝາະສົມຕາມອັດຕາໃນ
ທ້ອງຕະຫ າດ. ຫາກທ່ານບໍື່ສາມາດຊອກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາການທີື່ຕ້ອງການ
ໃນ ສປປ ລາວໄດ,້ ທສທ II ຍິນດີສະໜບັສະໜນູ ໃຫທ້່ານໃຊບ້ໍລິການຂອງ ຜູ້
ສະໜອງການບໍລິການຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊັື່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ຫ ຼື ສິງກະໂປ.

ຂັັ້ນຕອນທີ 4: ກໍລະນີ ບໍລສິັດຂອງທ່ານ ແລະ ທສທ II ຕົກລົງເຫັນດທີີື່ຈະສຼືບ
ຕໍື່, ແຜນດໍາເນນີກິດຈະກໍາຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດລີະຫວ່າງ ທັງສອງ
ຝ່າຍ ເສຍກ່ອນ, ຈາກນັັ້ນຈະເປັນຂັັ້ນຕອນການກະກຽມສັນຍາ (ທີື່ມີຂໍັ້ຜູກມັດ
ທາງກົດໝາຍ) ເແລ້ວສົື່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພຼືື່ອຂໍການອະນຸມັດ. ໃນ
ສັນຍາດັື່ງກ່າວຈະປະກອບດ້ວຍຂໍັ້ກໍານົດ ແລະ ເງຼືື່ອນໄຂ ຂອງການໃຫທ້ຶນຂອງ
ທສທ II.

ຂັັ້ນຕອນທີ 5: ພາຍຫ ັງການອານຸມດັ, ແຜນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຈະຕອ້ງຖຼືກ
ຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາທີື່ເຮດັຂຶັ້ນ. ຖ້າຈໍາເປນັ, ທີື່ປຶກສາດ້ານ
ທຸລະກິດ ຈະຕດິຕາມຄວາມຄຼືບໜ້າ ແລະ ເຮັດໜ້າທີື່ເປນັຈຸດປະສານງານ ໃນ
ກໍລະນີມີປັນຫາເກີດຂຼືັ້ນໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ.

ຂັັ້ນຕອນທີ 6: ພາຍຫ ັງກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີື່ຖຼືກອານຸມດັ ສໍາເລັດລົງ, ທສທ II
ຈະມີການກວດສອບຄຼືນວ່າ ວຽກງານທີື່ສໍາເລັດໄປເເລວ້ນັັ້ນ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ
ຫ ຼື ບໍື່ ແລະ ເອກະສານຫ ັກຖານທັງໝດົກ່ຽວກັບຄ່າໃຊຈ້່າຍຖຼືກປະກອບຄບົ
ຖ້ວນ. ຖ້າຫາກເຫັນວ່າຖຼືກຕ້ອງຄົບຖວ້ນແລ້ວ, ທສທ II ຈະດໍາເນີນການຈ່າຍ
ເງິນທົດແທນຄຼືນຕາມມູນຄາ່ທນຶສົມທບົທີື່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ.

ໝາຍເຫດ: ທສທ II ຈະເບີກຈ່າຍທຶນສົມທົບກໍື່ຕໍື່ເມຼືື່ອ ກິດຈະກໍາທີື່ຕດິພັນກັບ
ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການ ຕາມແຜນທີື່ຖຼືກອານຸມັດ ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢຼືນວ່າສໍາ
ເລັດ, ແລະ ທສທ II ຈະບໍື່ມີການເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ ຫ ຼື ຈ່າຍເປັນງວດໃຫແ້ກ່
ບໍລິສັດ. ດັື່ງນັັ້ນ ບລໍິສັດຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຮບັຜິດຊອບຊໍາລະຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເງິນສໍາລັບດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີື່ຖຼືກອານຸມດັທັງໝົດລ່ວງໜ້າ ກ່ອນ
ທີື່ ທສທ II ຈະຈ່າຍເບີກເງິນທົດແທນຄຼືນ ຈໍານວນ 50% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວ
ຈິງ.

ຈຸດປະສົງຂອງ ທສທ II ແມ່ນເພຼືື່ອສະໜບັສະໜູນບນັດາບລໍິສັດເອກະ
ຊົນ ແລະ ວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການພັດທະນາທັກ
ສະ ແລະ ວິຊາການ ເພຼືື່ອໃຫ້ກາຍເປັນບລໍິສດັທີື່ມີຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນ, ພາກພຼືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ທສທ II ສະໜັບສະ
ໜູນໂດຍການສະໜອງທຶນສົມທບົເພຼືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຈ້່າຍໃນການຈ້າງ
ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການທີື່ແນ່ໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການແຂ່ງຂັນ. ນອກຈາກນີັ້ ພວກເຮາົຍັງສະໜັບສະໜນູໂດຍການ
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເບຼືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍ
ບໍື່ຄິດຄ່າບໍລິການ ເພຼືື່ອຊ່ວຍໃນການກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວຊິາ
ການທີື່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດເພຼືື່ອໃຫເ້ກີດປະສິດທພິາບສງູສຸດ.

ທຶນສມົທບົ

ທສທ II ສະໜອງທຶນສມົທົບ 50% ຂອງມູນຄ່າ ການໃຊ້ບລໍິການດ້ານ
ວິຊາການສະເພາະດ້ານ ຫ ຼື “ການບໍລິການທາງດ້ານການພັດທະນາທຸລະ
ກິດ” ທີື່ເປນັຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສດັໃດໜຶື່ງ ເພຼືື່ອສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທລຸະກິດ.

ຕົວຢ່າງ ປະເພດການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານວຊິາການ ທີື່ ທສທ II ສົມທບົ
ທຶນ ລວມມີ:
• ການສ້າງມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບທີື່ຈໍາເປັນເພຼືື່ອໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງ

ແຫ ື່ງຕະຫ າດໃໝ່ ຫ ຼື ດຶງດູດລູກຄ້າໃໝ່
• ການສ້າງແນວທາງການບໍລຫິານແບບມີຍດຸທະສາດ ແລະ ວິຊາການ

ທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການທຸລະກິດທີື່ທາ່ນດາໍເນີນຢູ່
• ຍົກລະດັບລະບບົຂໍັ້ມນູຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບການເຮດັວຽກພາຍ

ໃນຂອງບໍລິສັດ
• ການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດໃຫ້ມີປະສດິທິພາບ ແລະ ມີຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
• ການປັບປຸງ ຍີື່ຫໍັ້ສິນຄ້າ (branding) ແລະ ການຕະຫ າດ
• ການສ້າງການເຊຼືື່ອມໂຍງເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ແລະ ການສົື່ງເສີມການສົື່ງ

ອອກທີື່ດີກວ່າເກົື່າ
• ການພັດທະນາສິນຄ້າ ຫ ຼື ການບໍລິການ ເພຼືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈໍາເປນັ

ໃນການນໍາເຂົັ້າ
• ການນໍາໃຊ້ແນວຄດິທີື່ເປນັນະວັດຕະກໍາໃໝເ່ຂົັ້າໃນການດໍາເນີນ

ທຸລະກິດ, ສິນຄ້າ ຫ ຼື ການບໍລິການ
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດຮີ່ວມງານກັບບນັດາບໍລິສັດໃນທົື່ວ ສປປ ລາວ
ຊຶື່ງບໍື່ຈໍາກັດພຽງແຕບ່ໍລິສດັທີື່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດຮີ່ວມງານກັບບລໍິສັດທຸກຂະໜາດ ນັບແຕ່ນ້ອຍ
ຫາ ໃຫຍ່.

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຮ່ວມງານກັບບລໍິສັດທີື່ດໍາເນີນທລຸະກິດທີື່ຕດິພັນ
ກັບຫ າກຫ າຍຂະແໜງການ ລວມເຖິງ ທຸລະກິດທາງດ້ານກະສິກໍາ.

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບລໍິສັດທີື່ມີ ແມຍ່ິງ ເປັນຜູບ້ໍລຫິານ ຫ ຼື ເຈົັ້າຂອງ
ຖຼືວ່າເປັນບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ.

ການໃຫ້ຄາໍປກຶສາດາ້ນທຸລະກດິ ບໍລິສັດທີື່ມເີງຼືື່ອນໄຂສະໝກັຂທໍຶນ

ໄດ້
 ບໍລິສັດ ຫ ຼື ວິສາຫະກິດເອກະຊົນທີື່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ແລະ ສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມຼືອງລາວ.
 ບໍລິສັດທີື່ຕ້ອງການສ້າງຂໍັ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ.
 ບໍລິສັດທີື່ຕ້ອງການປັບປຸງລະບົບການປະຕິບັດງານໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ.
 ບໍລິສັດທີື່ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ ຫ ຼື ສ້າງສັນສິື່ງໃໝ່ໆດ້ານວິຊາການ.
 ບໍລິສັດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມ່ຍິງ, ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ.
 ບໍລິສັດທີື່ມີຮູບແບບທຸລະກິດທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພົນລະເມຼືອງ
ລາວໃຫ້ດີຂຶັ້ນ.

ບໍື່ໄດ້

 ບໍລິສັດທີື່ມີລັດຖຼືຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິຫານ
 ສະມາຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບໍື່ສ້າງຜົນກໍາໄລ
 ທຸລະກິດທີື່ກໍາລັງຈະເລີື່ມຕົັ້ນ, ຍົກເວັັ້ນທຸລະກິດທີື່ມີທ່າແຮງໂດຍມີ

ແຜນລະອຽດຊັດເຈນຕໍື່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ
 ທຸລະກິດທີື່ຕິດພັນກັບອາວຸດ/ ສິື່ງມຶນເມົາ/ຢາສູບ
 ຂະແໜງການເງິນ
 ຂະແໜງໂທລະຄົມ
 ຂະແໜງການຂຸດຄົັ້ນບໍື່ແຮ່ ຫ ຼື ຮູບແບບຂະແໜງການທີື່ເຮັດກ່ຽວກັບ

ການທໍາລາຍ ຫ ຼື ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
 ຂະແໜງຜະລິດ &ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຂະໜາດທນຶສມົທົບ

ພວກເຮົາສະໜອງທຶນສົມທົບ 50 % ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການໃຫ້
ບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ. ທຶນສົມທົບດັື່ງກ່າວຈະຖຼືກຈ່າຍໃຫ້
ບໍລິສັດທີື່ໄດ້ຮັບທຶນພາຍຫ ັງວຽກງານກິດຈະກໍາຕາມແຜນທີື່ຖຼືກອານຸມັດ
ສໍາເລັດ. (ທສທ II ບໍື່ສາມາດຈ່າຍເງິນທຶນສົມທົບໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະ
ໜອງການບໍລິການທາງດ້ານທຸລະກິດໄດ້ເມຼືື່ອວຽກງານສໍາເລັດລົງ).

ເຖິງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດສະໜອງທຶນສົມທົບໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 200.000
ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍື່ໜຶື່ງບໍລິສັດກໍື່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ທຶນ
ສົມທົບສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ຈະຖຼືກຂໍມາໃນຮູບແບບທີື່ເໝາະສົມຕາມຂະໜາດ
ແລະ ກິດຈະກໍາທີື່ຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ ແລະ ພວກເຮົາບໍື່ໄດ້ມີການກໍາ
ນົດທຶນທີື່ຕໍື່າສຸດ.


