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“ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາ,” ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໄວ້, ໃນການປະກາດເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, “ວ່າຈະບ ໍ່ມ  
ໃຜຖືກປະປ່ອຍ ໄວ້ເບືັ້ອງຫລັງ [ໃນການເດ ນທາງຮ່ວມກັນເພືີ່ອຢຸດເຊົາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ].” ພ້ອມກັນນັັ້ນ, 
ບັນດາກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດຈະຖືເປັນບູລິມະສິດ: “ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ,” ອົງສະຫະປະຊາຊາດປະກາດໃຫ້ສັນຍາ, “ທ ີ່ຈະ 
ເອືັ້ອມມືເຂົັ້າຊ່ວຍຜູ້ທ ີ່ຢູ່ເບືັ້ອງຫລັງສຸດໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ.”1 

 

ໃນສະພາບການນ ັ້ເອງທ ີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເນເທ ແລນ (“ກະຊວງ”) ໄດ້ອອກແບບກອງທຶນພິເສດ, ຖືກເອ ັ້ນວ່າ 

ວອຍສ໌ (ສຽງ), ຊຶີ່ງມ ຈດຸປະສົງເພືີ່ອສະໜບັສະໜນູບນັດາກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກທ ີ່ສຸດ ຕ ໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ 
ຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນການຊຸມກໍາລັງແຮງໃຫ້ຕົນມ ບດົບາດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການຕ່າງໆທາງດ້ານການຜະລດິ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການມ ສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນເວທ ການເມືອງ. ວອຍສ໌ ສ້າງເສົາຄໍໍ້າອັນສໍາຄັນຕ ໍ່ ‘ຂອບເຂດວຽກຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ການບ ໍ່ 

ເຫັນດ ’2 ໂດຍລວມຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທ ີ່ມຸ່ງໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພືີ່ອການຮຽກຮ້ອງຕ ໍ່ລອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ 
ວຽກງານໃດໜຶີ່ງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມໃນປະເທດທ ີ່ມ ລາຍຮັບຕໍໍ່າເຖິງຕໍໍ່າປານກາງ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ຄວາມສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ 
ໃນຂະບວນການພັດທະນາໂດຍທົົ່ວໄປໄດ້. ວອຍສ໌ ໄດ້ຮັບການບ ລິຫານໂດຍກຸ່ມ ອ໊ອກສະຟາມ ໂນວິບ ແລະ ຮິບໂວສ໌ ທ ີ່ປະສານ 
ແຜນງານໃນລະດບັປະເທດໃນ 10 ປະເທດຈດຸສຸມຂອງ ວອຍສ໌3: ໃນນ ັ້ ອ໊ອກສະຟາມ ປະຈໍາລາວແມ່ນມ ໜ້າທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ວອຍສ໌ 
ຢຸ່ໃນລາວ. ໂດຍລວມແລ້ວ ວອຍສ໌ ເລັົ່ງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ 5 ກຸ່ມ, ແຕ່ກ ໍ່ຂຶັ້ນກັບການວິເຄາະສະພາບການສະເພາະຂອງປະເທດ ວ່າກຸ່ມໃດ 
ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນູໃນແຕ່ລະປະເທດຈຸດສຸມຂອງ ວອຍສ໌: 

 

ກຸ່ມຄົນທ ີ່ເສຍອົງຄະ;  
 

ກຸ່ມຍິງຮັກຍິງ, ຊາຍຮັກຊາຍ, ຮັກສອງເພດ, ແປງເພດ ແລະ ກຸມ່ລະຫວ່າງເພດ (ກູ່ມທ ີ່ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງເພດ) 

(LGTBI); 
 

 ກຸ່ມແມ່ຍິງທ ີ່ຖືກກົດຂ ີ່ຂູດຮ ດ, ຖືກທາລຸນ ແລະ ຖືກທໍາຮ້າຍ; 
  

ກຸ່ມທ ີ່ອ່ອນແອທ ີ່ຖືກຈໍາແນກຍ້ອນອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ້ເຖົັ້າແກ່ອາວຸດໂສ; 
 

ກຸ່ມຊາວພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຊນົເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ. 
 

ກຸ່ມຄົນເຫລົົ່ານ ັ້ຖືວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທ ີ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຍາກທ ີ່ສຸດ.ດັົ່ງນັັ້ນ,ວທິ ການທ ີ່ເປັນຮູບແບບປ່ຽນແປງໃໝ່ເພືີ່ອເສ ມສ້າງຄວາມອາດສາ 
ມາດທາງດ້ານການຕ ໍ່ລອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜນູພ້ອມທັງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມ່ນຖືວ່າມ ຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ. ຂະບວນ 
ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມ ການແບ່ງປັນບດົຮຽນຕ່າງໆ, ການຈດັໃຫ້ມ ເວທ ປະຊຸມເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກນັ, 
ລວມໄປເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງບັນດາກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກ. ໃນການລິເລ ັ້ມທຶນວອຍສ໌ ແມ່ນມີ ແຜນ
ໄວ້ 5 ປີ ຊຶີ່ງມ ງ ົບປະມານຈໍານວນ 50 ລ້ານເອ ໂຣ ເພືີ່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນງານ, ການໃຫ້ທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອ, 
ການບ ລິຫານຈັດການ, ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ຮຽນຮູ້. ໃນນ ັ້ແມ່ນລວມທັງ 35 ລ້ານເອ ໂຣ ທ ີ່ມ ໄວ້ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ ແກ່ 10 
ປະເທດ, ກອງທຶນ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປີ 2016-2020.  

                                                           
 
 

 

1. ຈົດໝາຍຈາກ..... 

 

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

2
 https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-documents/2015/01/01/voice-the-accountability-fund-

and-the-participation-of-civil-society-organizations-in-theme-based-calls-for-proposals/letter-to-parliment-on-voice.pdf  
3 ປະເທດຈຸດຊຸມຂອງ ວອຍສ໌ ມ ຄື: ມາລ , ໄນເຈ , ໄນຈ ເຣ ຍ, ເຄນຍ້າ, ທານຊາເນຍ, ອູການດ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟລິິບປິນ, ລາວ, ແລະ ກໍາປູເຈຍ. 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-documents/2015/01/01/voice-the-accountability-fund-and-the-participation-of-civil-society-organizations-in-theme-based-calls-for-proposals/letter-to-parliment-on-voice.pdf
https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-documents/2015/01/01/voice-the-accountability-fund-and-the-participation-of-civil-society-organizations-in-theme-based-calls-for-proposals/letter-to-parliment-on-voice.pdf
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ຂ ໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນ ັ້ ຫລ ື ຂ ມູນເພ ັ້ມເຕ ມທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ລະບໄຸວໃ້ນເອກະສານສະບັບນ ັ້ເທືີ່ອ, ທ່ານສາມາດເຂົັ້າໄປ
ເບິີ່ງຕືີ່ມໄດ້ທ ີ່ເວັບໄຊ  www.voice.global ເຊິີ່ງຈະລວມທັງເປີດຮັບການເປິດສະມັກການຂ ທຶນ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຕ່າງໆ 
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ. 
 
ຄູ່ມືສະບັບນ ັ້ ມ ໄວ້ສໍາລັບຜູ້ (ມ ທ່າແຮງໃນການ) ໄດ້ຮັບທຶນ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົັ້າໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ບ ໍ່ ແລະ 
ຈະເຮັດແນວໃດ ແລະ ຂ ້ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານການລາຍງານແມ່ນຫຍັງແດ່. ເອກະສານທັງໝດົຂອງ ທຶນວອຍສ໌ 
ເຊິີ່ງແມ່ນເອກະສານ’ເປິດ’ ສາມາດມ ການປັບປຸງປ່ຽນແປງໄດ້; ດັົ່ງນັັ້ນຖ້າທ່ານມ ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບທຶນວອຍສ໌ ເພືີ່ອປັບປຸງໃຫດ້ ຂຶັ້ນ, 
ທ່ານສາມາດສະເໜ ຄໍາເຫັນໄດ້ທ ີ່ hello@voice.global . 
 
ຂ ຂອບໃຈທ ີ່ຮ່ວມເດ ນທາງກັບພວກເຮົາ ເຊິີ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕືີ່ນເຕັັ້ນໃນຄັັ້ງນ ັ້. 
 
ຄອບຄົວວອຍສ໌ 
 
 

 

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ວອຍສ໌ ໄດ້ອອກແບບມາເພືີ່ອສະໜັບສະໜນູທັງກຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງການ ແລະ 
ບັນດາເຄືີ່ອຄ່າຍຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າຜູ້ສະໝັກຕ້ອງໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽນ ຕາມກົດໝາຍ ຫລື ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມ ບັນຊ ທະນາຄານ 
ທ ີ່ອອກຊືີ່ຜູ້ສະໝັກເອງ. ປະເພດຂອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອມ ຄືດັົ່ງນ ັ້: 
 
 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ: ຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາກຸ່ມ ຫລື ອົງການຈດັຕັັ້ງ(ທ ີ່ບ ໍ່ເປັນທາງ 
ການ) ເພືີ່ອປູກຈິດສໍານຶກ, ພັດທະນາການເປັນຜູ້ນໍາພາການຫັນປ່ຽນ, ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈ ແລະ ທັກສະ ແລະ ເຮັດວຽກ 
ຕ້ານກັບການຕ ຕາໃສ່ກຸ່ມຄົນທ ີ່ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂະໜາດນ້ອຍພ້ອມກັບເວລາສະເລ່ຍ 1 
ປີ ໃນການນໍາໃຊ້ແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບທຸກກຸ່ມທ ີ່ບ ໍ່ເປັນທາງການ ຕົວຢ່າງ: ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການ 
ຈດັຕັັ້ງທ ີ່ເປັນທາງການ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມ່ນມ ງ ົບໃຫຕັ້ັ້ງແຕ່ 5,000 ຫາ 25,000 
ເອ ໂຣ. 
 

ທນຶຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການກະຕຸກຊຸກຍ :້ ຕັັ້ງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ເຄືອຄ່າຍ ເພືີ່ອເສ ມສ້າງຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້, ການຕ ໍ່ລອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜນູ ພ້ອມທັງເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ ່
ກຸ່ມຄົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແມ່ນທຶນຊ່ວຍສະເພາະຂອງປະເທດ, 
ເຊິີ່ງມ ງ ົບປະມານຕັັ້ງແຕ່ 25,000 ຫາ 200,000 ເອ ໂຣ. 

 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ການປູ່ຽນແປງໃໝູ່ ແລະ ການຮຽນຮ ້: ສໍາລັບບນັດາກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງເພືີ່ອທົດ 
ສອບ ແລະ ວັດແທກວິທ ການໃໝ່ໆ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແມ່ນມ ງ ົບໃຫ້ຕັັ້ງແຕ່ 
5,000 ຫາ 200,000 ເອ ໂຣ. 
 
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ວຽກງານທີີ່ຮີບດ່ວນ: ສ້າງຄວາມຢືດຢຸ່ນເພືີ່ອດໍາເນ ນການປະຕິບດັງານຮ່ວມກັນໃນການແກ້ 
ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດໜຶີ່ງທ ີ່ບ ໍ່ໄດຄ້າດການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພືີ່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍ ຫລື ຂ ໍ້ຕົກລົງທ ີ່ມາພ້ອມກັບການຫລຸດ 
ລົງທ ີ່ຖືກນາບຂູ່ຂອງພືັ້ນທ ີ່ຂອງພົນລະເມືອງ ຊຶີ່ງມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກຸ່ມໃດໜຶີ່ງ ຫລ ືໝດົທຸກກຸ່ມທ ີ່ເປັນເປ ົ້າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ 
ໃນຮູບແບບການກະທົບໜຶີ່ງ ຫລ ືຫລາຍແບບ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທ ີ່ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ວຽກງານຮ ບດ່ວນແມ່ນມ ງ ົບໃຫ້ຕັັ້ງແຕ່ 
25,000 ຫາ 200,000 ເອ ໂຣ. 

 

2. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດໃດແດ່ທ ີ່ຈະຖືກມອບໃຫ້? 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION  
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ສໍາລັບແຕ່ລະການໃຫ້ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ, ມັນມ ວິທ ການຫລາຍໆແບບທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສະໝັກ, ການເຂົັ້າເຖິງທຶນ ແລະ ການລາຍ 
ງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທຶນດັົ່ງກ່າວ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ທຶນຂະໜາດນ້ອຍຖືກອອກແບບໄວ້ 
ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮ ບດ່ວນ ຈະມ ຄວາມຢຶດຢຸ່ນຫລາຍກວ່າ ແລະ ມ ຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ ີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການ 
ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຈະມ ຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ ີ່ຫລາຍຂຶັ້ນເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພ ັ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທຶນ. 
 

ວອຍສ໌ ແຕກຕ່າງຈາກແຜນງານການໃຫ້ທຶນອືີ່ນໆໂດຍພັດທະນາຂະບວນການສະໜກັຂ ທຶນ ແລະ ການລາຍງານທ ີ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້, 
ງ່າຍຕ ໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ມ ລກັສະນະປັບປຸງໃໝ່ ທ ີ່ຖືກດັດແປງໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງທຶນ. 
 

 

 

ຂັັ້ນຕອນ ໜ້າວຽກ ກິດຈະກໍາ 

ຂັັ້ນຕອນ 1 ກະກຽມການເປີດຮັບ 
ບົດສະເໜ ຂ ທຶນ 

ອ ງຕາມຜົນການວິເຄາະສະພາບການສະເພາະຂອງປະເທດ, ຄະນະກໍາມະການທ ີ່ປຶກສາຂອງ ວອຍສ໌ 
ໃນລະດັບສາກົນ -ໂດຍຜ່ານແຜນປະຈໍາປີ- ຈະສະໜອງຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບບັນດາຫົວ ຂ ໍ້ ແລະ ຫົວ
ເລືີ່ອງທ ີ່ການເປີດຮັບບົດສະເໜ   ຂ ທຶນສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນອ ງຊະບວນການນ ັ້ຈະໄດ້ຖືກລຶັ້ມຄືນທ ຸກ

ໆປີສໍາລັບແຕ່ລະການເປີດຮັບສະໝັກຂ ທຶນທ ີ່ຈະມ  ຂຶັ້ນໃນຄັັ້ງຕ ໍ່ໆມາ. 

ຂັັ້ນຕອນ 2 ເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນຕາມການອະນຸມັດ (ຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາ 6 
ອາທິດເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄດ້ມ ໂອກາດຕອບກັບຄືນ). ກິດຈະກໍາເຜ ຍແຜ່ ແລະ ສືສານຈະໄດ້ 
ຮັບການອອກແບບເພືີ່ອເຂົັ້າຫາກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້. 

ຂັັ້ນຕອນ 3 ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການສະໝັກຄວນໄດ້ຮັບການເບິງວ່າເປັນກິດຈະກໍາເສ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 
ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາທ ີ່ມ ປະໂຫຍດພາຍຫລັງທ ີ່ໃບສະໜັກໄດ້ຮັບການປະ ເມ ນແລ້ວ. 
ອ໊ອກສະຟາມ ປະຈໍາລາວຈັດລາຍການໃຫ້ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທ ການຕ່າງໆທ ີ່ສ້າງສັນ. 

3. ຈະສະໜັກໄດ້ແນວໃດ? 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION  
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ຂັັ້ນຕອນ 4 ການກວດຄັດເລືອກ ວອຍສ໌ ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນແຜນງານໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທ ີ່ອ ງໃສ່ການສະໝັກທ ີ່ມ  
ການແຂ່ງຂັນ. ສະນັັ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຍືີ່ນໃບສະໝັກ, ຊຶີ່ງຈະ 
ຖືກທົບທວນຄືນໂດຍນໍາໃຊ້ວິທ ການປະເມ ນທ ີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປງໃສ. ສໍາລັບປະເທດ ລາວ, 
ໃນຄະນະທ ີ່ ເລືອກທ ີ່ຈະຍືີ່ນເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ, ຜູ້ສະມັກຍັງສາມາດຍືີ່ນ ແລະ 
ລາຍງານເປັນພາສາລາວ ສໍາລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການ ຮຽນຮູ້. 
ການສະໜັກຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແມ່ນຕ້ອງຍືີ່ນເປັນ 
ພາສາລາວເທົົ່ານັັ້ນ, ແລະ ເພືີ່ອເພ ັ້ມຕືັ້ມໃສ່ ໃນການຍືີ່ນບົດສະເໜ ຂ ທຶນກ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍ 
ການບັນທຶກສຽງ ແລະ/ຫລື ວ ດ ໂອ. 

ວອຍສ໌ ຈະກວດຄັດເລືອກໂດຍທຽບໃສ່ການມ ສິດຂ ທຶນ ແລະ ບັນດາຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການ 
ດ້ານມາດຖານ (ໃຊ້ເວລາ 1 ເດືອນໃນການກວດຄັດເລືອກ ຊຶີ່ງອາດມ ການຕ ໍ່ເວລາຂຶັ້ນ 
ກັບຈໍານວນໃບສະໝັກທ ີ່ໄດ້ຮັບ).ນອກຈາກກວດກາເບິງການມ ສິດຂ ທຶນທ ີ່ເປັນພືັ້ນຖານ ແລ້ວ, 
ຍັງຈະໄດ້ມ ການປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ສະໝັກໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນນໍາພ້ອມ. 
ອາດມ ການລົງຢ້ຽມຢາມຢູ່ພາກສະ  ໜາມ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການກວດຄັດເລືອກ 
ເພືີ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະໝັກມ ລະບົບການຄຸ່ມຄອງ ແລະ ການບັນຊ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ແລະ/ຫລື 
ເພືີ່ອທົບທວນຄືນບັນດາແຜນງານທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າພວມດໍາເນ ນຢູ່. 

ຂັັ້ນຕອນ 5 ການຄັດເລືອກ ພາຍຫລັງທ ີ່ການກວດຄັດເລືອກໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ ບັນດາຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫລືອບວກກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຈະຖືກຍືີ່ນຕ ໍ່ໃຫ້ ອ໊ອກສະຟາມ 
ປະຈໍາປະເທດເພືີ່ອອະນຸມັດ. ແຕ່ລະໃບສະໝັກທ ີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍລາຍການສັັ້ນ ຈະ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນ 
ແລະ ຈັດລໍາດັບທ  ໂດຍໃຊ້ມາດຖານການຄັດເລືອກທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຂ້າງລຸ່ມ. 

ຂັັ້ນຕອນ 6 ການຕົກລົງເຫັນດ ຕ່າງໆ ພາຍຫລັງໂຄງການມາຮອດຂັັ້ນສຸດທ້າຍ, ວອຍ໌ ຈະເຂົັ້າມາເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫລືອກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ໄດ້ທຶນດັົ່ງກ່າວ. ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ 
ໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນເງືີ່ອນໄຂເພືີ່ອສໍາເລັດ ໂຄງການ. ແຜນເວລາ ແລະ 
ງ ົບປະມານທ ີ່ຖືກອະນຸມັດຈະຖືກລວບລວມເຂົັ້າເປັນສ່ວນປະກອບໜຶີ່ງຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ. 

  

ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງທ່ານຄວນຍືີ່ນໃບສະໝກັເມືີ່ອໃດ? 
 

ການເປີດຮັບເອົາບົດສະເໜ ຂ ທຶນຈະມ ການປະກາດປະຈໍາທຸກໆປີເປັນຢ່າງໜ້ອຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ www.voice.global/laos ແລະ 

www.facebook.com/voice.global.online. ການສະໜກັຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ແລະ ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫລືອໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແມ່ນຈະມ ການຕອບຮັບ ເປັນຮອບວຽນໄປ. 
 

ນ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າບົດສະເໜ ຂ ທຶນສາມາດຍືີ່ນໄດ້ທຸກເວລາ ທ ີ່ www.voice.global/laos ແຕ່ຈະໄດ້ມ ການກວດກາຄນື ຕາມຕາຕະ 
ລາງດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

 

ປະເພດຂອງທນຶຊ່ວຍເຫລືອ ຍືີ່ນກ່ອນວັນທ ີ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບພາຍໃນວັນທ ີ

http://www.voice.global/laos
http://www.facebook.com/voice.global.online
http://www.voice.global/laos
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ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

1. 20 ກຸມພາ 2017 

2. 1 ພະຈິກ 2017 

3. 1 ພຶດສະພາ 2018 

4. 1 ພະຈິກ 2018 

 

1. 7 ເມສາ 2017 

2. 15 ທັນວາ 2017 

3. 15 ມ ຖຸນາ 2018 

4. 15 ທັນວາ 2018 

ທຶນການປູ່ຽນແປງໃໝູ່ ແລະ 
ການຮຽນຮ  ້

1. 1 ພຶດສະພາ 2017 

2. 1 ພະຈິກ 2017 

3. 1 ພຶດສະພາ 2018 

4. 1 ພະຈິກ 2018 

 

1. 15 ມ ຖຸນາ 2017 

2. 15 ທັນວາ 2017 

3. 15 ມ ຖຸນາ 2018 

4. 15 ທັນວາ 2018 

ທຶນການກະຕຸກຊກຸຍ  ້ 1. 20 ກຸມພາ 2017 

2. 20 ກຸມພາ 2018 

 

1. 7 ເມສາ 2017 

2. 7 ເມສາ 2018 

ທຶນວຽກງານທີີ່ຮີບດ່ວນ ຕິດຕ ໍ່ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ວອຍສ໌ 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 

 

ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອ໊ອກສະຟາມ ປະຈໍາລາວມ ເວລາ 6 ອາທິດໃນການທົບທວນຄືນບດົສະເໜ ຂ ທຶນ ໃສ່ກັບມາດ 
ຖານກ່ອນການປະກາດຜົນ. ທຸກຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນການສະໝກັຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ກ່ຽວກັບ ການເຜ ຍແຜ່, ທາງ 
ທ ມງານສືສານປະຈໍາປະເທດຈະໄດ້ທໍາການເຜ ຍແຜ່ທ ີ່ມ ເປ ົ້າໝາຍກົງກັບຮອບວຽນຂ້າງເທິງ 

ມີໃຜແດູ່ທີີ່ສາມາດທໍາການສະໝັກໄດ້? 
 
ຜູ້ທ ີ່ສາມາດທໍາການຍືີ່ນໃບສະໝກັໄດ້ແມ່ນມ ພຽງແຕ່ອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ມ ທະບຽນທ ີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫລື ເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນ 
ທາງການໂດຍເຈົັ້າແຂວງເປັນຕົັ້ນ. ອົງການດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ ຕ້ອງມ  ແລະ/ຫລື ເປີດບນັຊ ທະນາຄານທ ີ່ອອກຊືີ່ຜູ້ສະໝັກ. ອົງການຈັດຕັັ້ງ 
ສາມາດຍືີ່ນໃບສະໝັກຂ ທຶນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ຫລື ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກຸ່ມ ໃນການສະໝັກທ ີ່ມ ຫລາຍພາກສ່ວນ (ຫລາຍອົງ 
ການຈດັຕັັ້ງ) ຮ່ວມກັນ. ການຮ່ວມກຸ່ມແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງ ຫລື ຫລາຍອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການທ ີ່ມ ການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ເຊືີ່ອມຕ ໍ່ກັນ ຊຶີ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າລວມກັນ. ເຂົາເຈົັ້າຮ່າງສັນຍາຮ່ວມມື 
ຂຶັ້ນເພືີ່ອຈຸດປະສົງນ ັ້. ໃນກ ລະນ ນ ັ້, ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມ (ຮູ້ຈັກໃນນາມເປັນ “ຜ້ ູນໍາພາ”)ຈະເປັນຜູ້ຍືີ່ນໃບສະໝັກຂ ທຶນ ຊຶີ່ງເປັນຕົວແທນ 
ໃຫ້ແກ່ທຸກອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ. ໃນນ ັ້ ມ ພຽງແຕ່ອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາເທົົ່ານັັ້ນທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍ ແລະ ມ ບັນຊ ທະນາຄານທ ີ່ອອກເປັນຊ ີ່ອົງການທ ີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ, ບ ໍ່ແມ່ນທຸກອົງການທ ີ່ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ. ຖ້າໃບສະໝັກຂ ທຶນ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງກຸ່ມ. ຜູ້ສະໝັກອາດເຂົັ້າ 
ເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລອືີ່ນ ຫລ ື ບ ລິສັດເອກະຊນົເພືີ່ອຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫລ ື ອົງປະກອບ 
ໃດໜຶີ່ງຂອງໂຄງການ, ແນວໃດກ ໍ່ຕາມ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມດັົ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸຢ່າງລະອຽດໃນໃບສະໝັກຂ ທຶນ. ໃບສະໝັກ 
ອາດລວມເອົາກິດຈະກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງເອງ, ກະລນຸາອ້າງອ ງໃສ່ບັນດາຫົວຂ ໍ້ທ ີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງລຸ້ມນ ັ້. 
 
ພວກເຮົາຈະສົີ່ງໃບສະໝກັຂອງເຮົາໄດຢ້ ູ່ໃສ? 
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ໃບສະໝກັຂ ທຶນຈາກ ວອຍສ໌ ຕ້ອງໄດ້ຍືີ່ນໂດຍນໍາໃຊ້ຕົັ້ນແບບຮ່າງໃບສະໝັກຄືທ ີ່ໄດ້ກໍານດົໄວ້ ແລະ ສາມາດເອົາໄດ້ໃນ 
www.voice.global.4 ໃບສະໝັກຕ້ອງຖືກຕືີ່ມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຍືີ່ນ, ໂດຍບ ໍ່ມ ການຈອງລວ່ງໜ້າ, ຜ່ານໜ້າເວບໄຊທ ີ່ 

ເໝາະສົມ ທ ີ່ www.voice.global/laos. ກະລນຸາຮັບຮູ້ໄວວ້່າ ຂະໜາດ ຂອງເອກະສານທ ີ່ສາມາດຮັບໄດ້ນັັ້ນ ສູງສຸດແມ່ນ 10 ເມ 
ກ້າໄບ. 
 
ວອຍສ໌ ຈະສົົ່ງແຈ້ງການຢືນຢັນການໄດ້ຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນຂອງທ່ານຜ່ານທາງອ ເມວ. ອ ເມວຢືນຢັນຈະປະກອບມ ເລກທ ອ້າງອ ງໃບ 
ສະໝັກ ຊຶີ່ງທ່ານຄວນຮັກສາໄວ້. ທຸກໆການຖາມຕອບທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກຂອງທ່ານຈະມ ເລກທ ອ້າງອ ງດັົ່ງກ່າວນ ັ້ເປັນຕົວ 
ກໍາກັບ. ທຸກໆຕົວອ້າງອ ງຈະກົງກບັປະເທດ, ປະເພດຂອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ວນັທ ເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນໃນຮູບແບບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
<ປະເທດ><ປະເພດຂອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອ><ວັນທ (ເດືອນ, ປີ)><ເລກທ ໃບສະໝັກ>. 
 
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖານກ່ຽວກບັຂະບວນການທ່ານຈະເຮດັແນວໃດ? 
 

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສະໝັກຂ ທຶນຂອງ ວອຍສ໌ ແມ່ນສາມາດຍືີ່ນໄດ້ທາງອ ເມວ ຫລື ໃນລະຫວ່າງ  ການປະຊຸມປຶກສາຫາລຕ່ືາງໆ. 
ບັນດາຄໍາຖາມຈະບ ໍ່ຖືກລະບຸຊືີ່ຜູ້ຖາມ ແລະ ຈະຖືກເຜ ຍແຜ່ພ້ອມຄໍາຕອບຢູ່ໜ້າອິນເຕ ເນັດໃນບ່ອນທ ີ່ເໝາະສົມ. ຄໍາຖາມຕ່າງໆສາມາດ 
ສົົ່ງໄດ້ໂດຍອ ເມວຫາ: laos@voice.global. ຄໍາຕອບຕ່າງ  ຈະຖືກລາຍງານເປັນປະຈໍາ ໃນໜ້າເວບໄຊຂອງປະເທດ 

www.voice.global/laos. ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຈະມ ການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆນັັ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ

ແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງຢູ່ໃນເວບໄຊ www.voice.global . 
 
ເມືີ່ອໃດຈຶີ່ງຈະມີການຕັດສນິ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ທຶນ? 
 
ຖ້າທ່ານຂ ທຶນເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ແລະ ວຽກງານທ ີ່ຮ ບ 
ດ່ວນ, ວອຍສ໌ ຈະຕັດສິນການສະໝັກຂອງທ່ານພາຍໃນເວລາ 6 ອາທິດ ຫລັງຈາກທ ີ່ໄດ້ຮັບໃບສະໝກັຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ. ກະລ ຸ
ນາຮັບຮູ້ໄວວ້່າ ອົງການຈດັຕັັ້ງໜຶີ່ງສາມາດສະໝັກຂ ໄດໜ້ຶີ່ງທຶນເທົົ່ານັັ້ນ ໃນການຍືີ່ນສະໝກັແຕ່ລະຄັັ້ງ. 
 

ຖ້າທ່ານສະໝັກຂ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້, ທ່ານຕ້ອງສະໝັກກອ່ນວັນໝົດກໍາໜດົທ ີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນ ‘ການເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນ’ 
; ວອຍສ໌ ຈະກວດກາເອກະສານສະໝັກຂ ທຶນທ ີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດ ແລະ ຈະຕັດສິນກ່ຽວກັບການໃຫ້ທຶນພາຍໃນ 6 ອາທິດຂອງວັນທ ີ່ກາໍ 
ນດົໄວ້. 

 
ແມູ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ການສະໝັກປະສົບຜົນສໍາເລດັ? 
 
ບັນດາປັດໃຈດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ເປັນແນວທາງ ເພືີ່ອແຈງ້ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຊາບວ່າການສະໝກັຂອງເຂົາເຈົັ້ານັັ້ນ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ບນັ 
ຫາທ ີ່ຖືກສົົ່ງເສ ມ ຫລື ບ ໍ່ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ: 
 

 ມ ບັນດາກດິຈະກໍາທ ີ່ສະໜັບສະໜນູ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອໃສ່ ຫົວຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ 
ບັນດາກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌. 

                                                           
 
 

4 ຕົັ້ນແບບຮ່າງໃບສະໝັກສາມາດດາວໂລດໄດ້ຈາກ http://www.voice.global/... 
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 ມ ວິທ ການສືສານ ແລະ ການເຂົັ້າໄປມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ປະກອບສ່ວນໃສ່ການປູກຈດິສໍານຶກ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ, 
ການຮ່ວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. 

 ມ ການສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງສາຍພົວພັນ ແລະ/ຫລື ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງ, ຊຸມຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນລດັ 
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

 ມ ການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຢູ່ທຸກລະດັບໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. 
 ມ ການສາທິດໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ກວ້າງ ຂວາງ. 
 ມ ບັນດາກດິຈະກໍາທ ີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດໃນໄລຍະຍາວສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ອອກສຽງ ແລະ/ຫລ ື

ຜູ້ທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກ. 
 ມ ການສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງທັກສະ ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜ່ງວຽກງານຊຸມຊົນ/ການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມ/ຂະແໜງ່ການ ແລະ 

ທ ີ່ຕັັ້ງພູມສາດ. 
 ມ ການສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂົັ້າໃຈດ້ານການບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ວິທ ການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ. 
 ມ ການສົົ່ງເສ ມຂະບວນການທ ີ່ມ ຄວາມໂປງໃສໃນດ້ານການຄອບຄມຸທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
 ມ ການສະເໜ ການປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັນໂດຍອົງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ/ຫລ ື ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນແຮງງານ, 

ຫ້ອງການ, ອຸປະກອນ ແລະ ທຶນ. 
 
ປັດໃຈທີີ່ພາໃຫ້ບໍີ່ປະສົບຜົນສໍາເລດັ: 
 

 ມ ການສະໝັກທ ີ່ບ ໍ່ໄດ້ຕາມມາດຖານ. 
 ມ ໃບສະໝັກບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕົັ້ນແບບຮ່າງໃບສະໝກັຂອງ ວອຍສ໌ ຫລື ບັນດາຄໍາຖາມຫລັກຖືກປະໄວ້ບ ໍ່ໄດ້ຕອບ. 
 ມ ກິດຈະກໍາທ ີ່ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບ ລິຫານ ແລະ ການຊືັ້ຊັບສນິໃນອັດຕາສ່ວນທ ີ່ສູງຢ່າງບ ໍ່ມ ເຫດຜົນ. 
 ມ ການສະໜອງທຶນເພືີ່ອການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ, ຈ່າຍຄ່າຂົນສົົ່ງເພືີ່ອຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃດໜຶີ່ງ. 
 ໂດຍທົົ່ວໄປ, ມ ການຊືັ້ລົດຍົນ, ທ ີ່ດນິ ຫລື ສິີ່ງປຸກສ້າງ. 
 ບ ໍ່ມ ລາຍລະອຽດການໃຊຈ້່າຍທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າກະກຽມໃບສະໝັກ. 
 ມ ການສະໜອງທຶນເພືີ່ອການບ ລກິານດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຫລື ກດິຈະກໍາທາງການຄ້າອືີ່ນໆ. 
 ມ ການເນັັ້ນໜກັໃສ່ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານຫລາຍເກ ນໄປ. 

 
ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ ແລະ ການຮຽນຮ  ້
 
ອົງປະກອບກ່ຽວກັບການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສະໜອງໂອກາດອັນໜ້າຕືີ່ນເຕັັ້ນເພືີ່ອເຊືີ່ອມຕ ໍ່ຫາພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງອືີ່ນໆ ແລະ 
ເພືີ່ອຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມໆກັນ. ວອຍສ໌ ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ສະໜບັສະໜູນການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດມາ. ທັງພາຍ 
ໃນການໃຫ້ທຶນໃນຄັັ້ງນ ັ້ດ້ວຍ. ທຸກໆອົງການທ ີ່ໄດ້ທຶນແມ່ນຖືກສະໜັບສະໜນູໃຫ້ລວມເອົາກິດຈະກາໍການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ການຮຽນ 
ຮູ້ເຂົັ້າໃນບົດສະເໜ ຂ ທຶນ ແລະ ວທິ ທາງໃນການເຮັດວຽກ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ວອຍສ໌ ເຊືັ້ອເຊ ນໃຫ້ພວກທ່ານ: 
 

 ວາງແຜນເພືີ່ອການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຜູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມຫລັກໃນທຸກໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ 
ທຸກການຕັດສິນໃຈທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 ພັດທະນາແຜນງານປ່ຽນແປງໃໝສໍ່າລັບໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖ້າມ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, 
ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງທ່ານໂດຍລວມ 

 ພັດທະນາແຜນງານການຮຽນຮູ້ ຫລື ຄໍາຖາມເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ທ ີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ 
 ເຂົັ້າຮ່ວມກັນກັບບນັດາກຸ່ມທ ີ່ມ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ/ຫລື ກຸ່ມໃໝ່ ຫລື ງານຕ່າງໆທ ີ່ຊຸມໃສ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່5 

ທ ີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ທ ີ່ຈະໃຊງ້ານໄດ້ໃນບນັດາຄໍາຖາມເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ 

                                                           
5 
 



10 
 

 

 ສະເໜ ວິທ ການ ຫລື ການແກ້ໄຂທ ີ່ມ ລັກສະນະປ່ຽນແປງໃໝ່ ຊຶີ່ງສາມາດທົດສອບໄດ້ ແລະ ຖ້າຫາກປະສົບຜົນສໍາເລດັ, ວິ
ທ ການດັົ່ງກ່າວນ ັ້ ແມ່ນຈະເພ ັ້ມຂຶັ້ນ. 

 ບັນທຶກທຸກການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງທ ີ່ເກ ດຂຶັ້ນພາຍໃນໂຄງການຂອງທ່ານ 
 ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກໍາເລືັ້ອງ ຕ່າງໆຂອງການປ່ຽນແປງ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນໂຄງ 

ການ 
 ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນກັບຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຜູ້ອືີ່ນໆ ແລະ ທ ມງານຂອງ ວອຍສ໌ ເພືີ່ອຂ້າມຜ່ານສິີ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ເພືີ່ອຮຽນຮູ້ 

ຈາກຜົນສໍາເລັດ ແຕ່ຫລາຍກ່ວານັັ້ນ, ແມ່ນຈາກ ‘ຄວາມພ່າຍແພ້’ ແລະ ສິີ່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆ. 

ວອຍສ໌ ນໍາໃຊ້ຂະບວນການປະເມ ນແບບ 3-ຂັັ້ນຕອນ. ຊຶີ່ງມ : 

1. ມາດຖານເລ ັ້ມຕົັ້ນ: ແມ່ນມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍໍ່າສຸດ ທ ີ່ທຸກໆການສະໝັກຕ້ອງໄດປ້ະຕິບັດຕາມ ຖ້າການສະໝັກໃດໜຶີ່ງ ຫາກບ ໍ່ 
ໄດ້ຕາມທຸກເງືີ່ອນໄຂໃນມາດຖານເລ ັ້ມຕົັ້ນ, ກ ຖືວ່າ ການສະໝັກດັົ່ງກ່າວ ຈະຖືກປະຕິເສດ. 

 

2. ມາດຖານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຂອງບົດສະເໜ ໂຄງການ (ການກວດສອບໂຄງການ). 
3. ມາດຖານທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈດັຕັັ້ງຜູ້ສະໝັກ ຫລື ເປັນຜູ້ນໍາພາຂອງກຸ່ມ (ການກວດສອບອົງການຈັດຕັັ້ງ). 

 
ສໍາລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂະໜາດນອ້ຍ (ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ມ  ພຽງ 25,000 ເອ ໂຣ) ເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ເບົາບາງ 
ກວ່າ/ດດັແກ້ໄດ້ຂອງມາດຖານປະເພດຕ່າງໆເຫລົົ່ານ ັ້ຈະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. 
 
ຂັັ້ນຕອນ 1: ມາດຖານເລີັ້ມຕົັ້ນ 
 
ມາດຖານເລ ັ້ມຕົັ້ນແມ່ນມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍໍ່າສຸດທ ີ່ທຸກການສະໝກັຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ວອຍສ໌ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຕາມ. ມາດຖານມ  
ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

a. ໃບສະໝກັແມ່ນສາມາດຖືກຍືີ່ນໄດ້ໂດຍອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ມ ທະບຽນຖືກຕ້ອງ/ເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມ ບັນຊ ທະນາຄານ 
ທ ີ່ອອກຊືີ່ຜູ້ສະໝັກ -ເຖິງແມ້ວ່າຈະເປີດເພືີ່ອຈດຸປະສົງຂ ທຶນຈາກ ວອຍສ໌ ກ ໍ່ຕາມ- ເທົົ່ານັັ້ນ. 

 

b. ຍົກເວັັ້ນແຕ່ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ການສະໝັກແມ່ນເປີດໃຫ້ສະເພາະອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ຂຶັ້ນທະບຽນຢູ່ 
ພາຍໃນປະເທດລາວເທົົ່ານັັ້ນ6. 

 

c. ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໜຶີ່ງ ຫລື ຫລາຍຫົວຂ ໍ້ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງຜົນກະທົບ: 
 

 ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ (ເພືີ່ອການຜະລິດ) (ຊຶີ່ງລວມມ  ການເງິນ, ດນິ ແລະ ນໍໍ້າ) ແລະ ການຈ້າງງານ 
 

                                                           

 
 

4. ການສະໝັກຂອງທ່ານຈະໄດຮ້ັບການປະເມ ນແນວໃດ? 

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION  
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 ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ 
 

 ເສ ມຂະຫຍາຍພືັ້ນທ ີ່ເພືີ່ອການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງຜົນລະເມືອງ: 
 

d. ໂຄງການຈະສົົ່ງຜົນປະໂຫຍກໃຫ້ແກ່ໜຶີ່ງ ຫລ ືຫລາຍກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

 ກຸ່ມຄົນທ ີ່ເສຍອົງຄະ 
 

 ກຸ່ມຍິງຮັກຍິງ, ຊາຍຮັກຊາຍ, ຮັກສອງເພດ, ແປງເພດ ແລະ ກຸມ່ລະຫວ່າງເພດ ຫ  ືກຸ່ມທ ີ່ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງ
ເພດ (LGBTI) 
 

 ກຸ່ມແມ່ຍິງທ ີ່ຖືກກົດຂ ີ່ຂູດຮ ດ, ຖືກທາລຸນ ແລະ ຖືກທໍາຮ້າຍ 
 

 ກຸ່ມທ ີ່ອ່ອນແອທ ີ່ຖືກຈໍາແນກຍ້ອນອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະໄວໝຸ່ມ ແລະ ຜູ້ເຖົັ້າແກ່ອາວຸດໂສ 
 

 ກຸ່ມຊາວພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຊນົເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍ 
 
ໄວໝຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງຍັງແມ່ນບັນຫາທ ີ່ຕັດຜ່ານກັນ ແລະ ການລະບເຸຖິງບັນຫາທ ີ່ມ ການຕັດຜ່ານກັນແມ່ນເປັນໜ້າຕ້ອນຮັບເປັນພິເສດ 
ໃນທຸກໂຄງການ. 
 

e. ຍ້ອນວ່າວຽກງານຮ ບດ່ວນ ຫລື ໄພຂົົ່ມຂູ່ບ ໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໄດ້ດ້ວຍອົງການຈດັຕັັ້ງ ຫລື ໜ່ວຍງານອັນໜຶີ່ງດຽວ, 
ການສະໝກັເພືີ່ອແກ້ໄຂວຽກງານທ ີ່ຮ ບດ່ວນຕ້ອງໄດ້ປະກອບມ ຫລາຍການປະຕິບດັງານລວມເຂົັ້າກັນ. 
 

f. ຜູ້ສະໝັກ ຫລື ຜູ້ນໍາໜ້າ (ຖ້າການສະໝັກໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ) ແມ່ນໜ່ວຍງານພາຍໃນທ ີ່ມ ບັນຊ ທ ີ່ໃຊ້ໄດ້ທ ີ່ອອກຊືັ້ຂອງຜູ້ 
ສະໝັກເອງ. 
 

g. ຜູ້ສະໝັກ ຫລ ືຜູ້ນໍາໜ້າ ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກກັບບນັດາກຸ່ມຄົນທ ີ່ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຖືກຈໍາແນກໃນສັງຄົມ (ໂດຍສະເພາະກຸ່ມເປ ົ້າ 
ໝາຍເຫລົົ່ານັັ້ນຂອງ ວອຍສ໌) ເພືີ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເຂົັ້າເຈົັ້າໃນການຮຽກຮ້ອງ ຫລື ສະໜັບສະໜັບວຽກງານສະເພາະ 
ໃດໜຶີ່ງເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົັ້າຫລືເພືີ່ອໃຫ້ສຽງຂອງເຂົາເຈົັ້າເປັນທ ີ່ໄດ້ຍິນ. ສໍາລັບອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ມ ຈດຸປະສົງເປ ົ້າໝາຍ 
ທ ີ່ກວ້າງ, ມັນສາມາດສະທິດໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການດາໍເນ ນວຽກງານຄືທ ີ່ ກ່າວມາຜ່ານບນັທຶກຮອຍທາງການເຮັດ 
ວຽກທ ີ່ຜ່ານມາຂອງອົງການເອງ. 
 

h. ຜູ້ສະໝັກ (ແລະ ຜູ້ສະໝັກຮ່ວມ, ຖ້າການສະໝັກໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ) ເປັນອົງກອນທ ີ່ນບັຖືຄຸນຄ່າທ ີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນ 
ດາຈດຸປະສົງຂອງ ວອຍສ໌, ຊຶີ່ງແມ່ນການໄດ້ຮັບການປະຕິບດັ ແລະ ມ ສິດທິທ ີ່ເທົົ່າທຽມກັນຂອງມວນມະນດຸ, ໂດຍບ ໍ່ຄໍານຶງ 
ເຖິງການລະບຸເພດ, ຊົນຊາດຊົນເຜົົ່າ, ຄວາມເຊືີ່ອທາງດ້ານສາດສະໜາ, ການເສຍອົງຄະ, ລດົສະນິຍົມທາງເພດ, ຊັັ້ນວນັນະ ແລະ 
ອາຍຸ. 
 

i. ຍົກເວັັ້ນສະເພາະທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສາທິດໃຫ້ເຫັນ, ນັບຈາກວນັທ  1 ມັງກອນ 
2017, ວ່າທຶນທ ີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ວອຍສ໌ ບ ໍ່ໄດ້ມ ຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 40% ຂອງລາຍຮັບລວມປະຈໍາປີຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງ 
ຜູ້ສະໝັກ. ຜູ້ສະໝັກສາມາດສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ນ ັ້ອ ງຕາມລາຍຮັບໃນສົກປີ 2015-2016 ແລະ/ຫລື ລາງວນັ 
ແລະ ທຶນຊວ່ຍເຫລືອທ ີ່ອົງການສາມາດຍາດແຍ່ງມາໄດ້ສໍາລັບປີຕ ໍ່ໆໄປ. ຖ້າຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ນໍາໜ້າ, ມາດຖານນ ັ້ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ກັບ 
ລາຍຮັບລວມຂອງກຸ່ມ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຖ້າອົງການຈດັຕັັ້ງໃດໜຶີ່ງໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່າ 40% (30% ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກຂ ທຶນລາຍໃຫຍ່ດັບ 
ນານາຊາດ) ຂອງລາຍຮັບລວມປະຈໍາປີຂອງອົງການດັົ່ງກ່າວຈາກທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ວອຍສ໌, ອັນນ ັ້ແມ່ນສາມາດຖືກຊົດເຊ ຍ 

5 ໃນລະດັບສາກົນ ວິທ ການນ ັ້ເປັນທ ີ່ຮັບຮູ້ກັນໃນນາມຊຸມຊົນແຫ່ງວິທ ປະຕິບັດ. 
6 ເພືີ່ອຈຸດປະສົງຂອງປະເທດລາວ ນ ັ້ໝາຍເຖິງການຂຶັ້ນທະບຽນເປັນອົງການທ ີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPA) ກັບກະຊວງພາຍໃນ ຫລື ເປັນວິສາຫະກິດ (ທາງສັງຄົມ) ຫລື 
ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ຖືກຮັບຮູ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ອົງປະກອບທ ີ່ຕ ໍ່ລອງບ ໍ່ໄດ້ແມ່ນບັນຊ ທະນາຄານທ ີ່ອອກຊືີ່ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ. 
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ໄດ້ໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງອືີ່ນທ ີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ. 
 

j. ການສະໝກັຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນຕ້ອງຂ ໄປເພືີ່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຮູບແບບການໃຫ້ທຶນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ ແລະ ຕ້ອງຂ ໃນຈໍານວນ 
ແລະ ໃນໄລຍະທ ີ່ກົງກນັຕາມນັັ້ນ: 
 
ຮ ບແບບການໃຫທ້ຶນ ຈໍານວນຕໍີ່າສຸດ ຈໍານວນສ ງສຸດ ໄລຍະເວລາສ ງສຸດ 

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 5,000 ເອ ໂຣ 25,000 ເອ ໂຣ 24 ເດືອນ 

ກະຕຸກຊຸກຍູ້ 25,000 ເອ ໂຣ 200,000 ເອ ໂຣ 
(ໜຶີ່ງປະເທດ) 

36 ເດືອນ 

ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ 
ການຮຽນຮູ້ 

5,000 ເອ ໂຣ 200,000 ເອ ໂຣ 24 ເດືອນ 

ວຽກງານຮ ບດ່ວນ 25,000 ເອ ໂຣ 200,000 ເອ ໂຣ 12 ເດືອນ 

 

 

k. ທຶນທ ີ່ຂ ມາບ ໍ່ສາມາດນໍາໄປເປັນທຶນໃຫ້ແກ່ບນັດາກິດຈະກໍາທ ີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນ ນການມາແລ້ວອະດ ດ. 
 

l. ທຶນທ ີ່ຂ ມາບ ໍ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງທຶນເພືີ່ອການບ ລກິານດ້ານການຄ້າ, ການລງົທຶນ ຫລື 
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າ. 

 

ຂັັ້ນຕອນ 2: ການກວດສອບໂຄງການ 
 
ຖ້າໂຄງການບ ໍ່ມ ຄຸນນະພາບພຽງພ , ການສະໝັກຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ການກວດກາໂຄງການ ປະເມ ນຄນຸນະພາບຂອງໂຄງ 
ການໂດຍອ ງໃສ່ມາດຖານດ້ານຄນຸນະພາບທົົ່ວໄປ ແລະ ມາດຖານສະເພາະທ ີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດຂອງທຶນຄືດັົ່ງນ ັ້: 
 

ມາດຖານທົີ່ວໄປ 
 

1. ການວິເຄາະສະພາບການສະເພາະ: ກວດເບງິວ່າບດົສະເໜ ຂ ທຶນ, ໂດຍສະເພາະການກ່າວເຖິງບັນຫາ ແລະ ຈດຸປະສົງ, ໄດ້ສະ 
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງການວິເຄາະສະພາບການສະເພາະຫລາຍປານໃດ. 

 

2. ການວິເຄາະຜົນສໍາເລດັຂອງໂຄງການ 
 

 ກວດເບງິວ່າໂຄງການສະໜອງຄໍາອະທິບາຍຫລາຍປານໃດ ກ່ຽວກບັຜົນໄດ້ຮັບ, ໝາກຜົນ, ບນັດາກດິຈະກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ຂຶັ້ນມາ, ແລະ ການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ທ ີ່ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງໝາກຜົນທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ຈໍາເປັນ 
ຕ ໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນດັົ່ງກ່າວ. 

 
 ຄວາມສ່ຽງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະຕິບດັການແກ້ໄຂ: ມ ການບ ລິຫານຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເປັນໜ້າພ ໃຈ, ຊຶີ່ງລວມມ ການວ ິ

ເຄາະຄວາມສ່ຽງທ ີ່ເປັນໜ້າພ ໃຈ ແລະ ລະບບົການຕິດຕາມ ແລະ ການປະຕິບດັການແກ້ໄຂທ ີ່ເປັນໜ້າພ ໃຈ. 
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3. ຄຸ່ມຄ່າເງິນທ ີ່ໃຊ້ໄປ: ກວດເບິງວາ່ໂຄງການຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນໃນລະດັບໃດ ໃນການດໍາເນ ນກດິ 
ຈະກໍາ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນ. 

 

4. ກະລນຸາຮັບຊາບວ່າ ໃນກ ລະນ ທ ີ່ບັນດາ INGO ຖືກເຊ ນໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນນາມຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວຊິາການໂດຍຜູ້ສະໝັກທ ີ່ 
ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າ, ແມ່ນມ ພຽງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກິດຈະກໍາໂດຍກົງເທົົ່ານັັ້ນທ ີ່ສາມາດຖືກລວມເຂົັ້າໃນງ ົບປະມານ ແລະ ບ ໍ່ແມ່ນຄ່າ 
ບ ລິຫານ. 
 
 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
 
ເພ ັ້ມຕືີ່ມໃສ່ກັບມາດຖານທົົ່ວໄປ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຈະໄດ້ຖືກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

1. ການເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ: ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງ ມ ສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນຕາງໜ້າ ແລະ ປູກຈດິສໍານຶກ, 
ພັດທະນາການເປັນຜູ້ນໍາຢ່າງເປັນຂະບວນການ, ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃນ ແລະ ທັກສະຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຢ່າງມ ປະສິດທິພາບໄດ ້
ໃນລະດັບໃດ. 

 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການກະຕຸກຊຸກຍ  ້
 
ເພ ັ້ມຕືີ່ມໃສ່ກັບມາດຖານທົົ່ວໄປ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຈະໄດ້ຖືກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

1. ການເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ: ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງ ມ ສ່ວນຮ່ວມ, ເປັນຕາງໜ້າ ແລະ ກະຈາຍສຽງ ແລະ 
ສ້າງການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຢ່າງມ ປະສິດທິພາບໄດ້ໃນລະດັບໃດ. 
 

2. ການສະໜັບສະໜນູ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງ: ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜນູເປ ົ້າໝາຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພືີ່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນ 
ດາຜູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝ່ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ 
ອັນໃໝ່ ແລະ ທ ີ່ບ ໍ່ຄາດຄດິມາກ່ອນ ໄດ້ໃນລະດັບໃດ. 

 

 
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ການປູ່ຽນແປງໃໝູ່ ແລະ ການຮຽນຮ ້ 
 
ເພ ັ້ມຕືີ່ມໃສ່ກັບມາດຖານທົົ່ວໄປ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈະໄດ້ຖືກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງ 
ຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

1. ການເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ: ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າ 
ໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ ໄດ້ໃນລະດັບໃດ. 

 

2. ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂ ດຄວາມສາມາດ: ແນວຄວາມຄິດມ ຄວາມໃໝ່, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການສະ 
ເພາະ, ແລະ ນໍາໄປຊ ່ການເສ ມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການກະຈາຍສຽງຂອງໜຶີ່ງ ຫລ ືຫລາຍກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ 
ໄດ້ໃນລະດບັໃດ. ຊຶີ່ງລວມທັງການວິເຄາະຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ສະໝັກໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ, ຂະຫຍາຍຂ ດຄວາມສາ 
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ມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງ. 
 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ວຽກງານທີີ່ຮີບດ່ວນ 
 

1. ການເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍ: ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງ ມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປ ົ້າ 
ໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ ໄດ້ໃນລະດັບໃດ. 

 

2. ໂອກາດໃນການພົບປະ: ໂຄງການວິເຄາະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ໂອກາດໃນການປູກຈດິສໍານຶກ, ພັດທະນາການເປັນຜູ້ນໍາພາ 
ການຫັນປ່ຽນ, ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃນ ແລະ ທັກສະຂອງໜຶີ່ງ ຫລື ຫລາຍກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌ ແລະ/ຫລື ກະຈາຍສຽງ 
ແລະ ສ້າງການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໄດ້ໃນລະດັບໃດ 

 
ຂັັ້ນຕອນ 3: ການກວດສອບອົງການຈັດຕັັ້ງ 
 
ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນພາຍໃນແຜນງານ ວອຍສ໌ (ຍົກເວັັ້ນສະເພາະທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ) 
ການປະ ເມ ນອົງການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງມ ຜົນອອກມາເປັນໜ້າພ ໃຈໃນແງ່ຂອງຄຸນນະພາບ. ການກວດສອບອົງການຈດັຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ ້
ສິັ້ນສຸດຢ່າງໜ້າພ ໃຈ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ການຂາດຕົກບກົຜ່ອງທ ີ່ພົບເຫັນຜ່ານການກວດສອບອົງການຈດັຕັັ້ງຈະໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ 
ສະໝັກຊາບເພືີ່ອສ້າງແຜນພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ຊຶີ່ງອາດໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນໃຫ້ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ວອຍສ໌. ອົງ 
ການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ໄດ້ຮັບການຕ ລາຄາວ່າມ ຄວາມສ່ຽງສູງຈາກການກວດສອບອົງການຈັດຕັັ້ງ ຈະຖືກວ່າບ ໍ່ມ ສິດໃນການໄດ້ຮັບທຶນ. 
 

ການປະເມ ນອົງການຈດັຕັັ້ງຈະແມ່ນການທົບທວນຄນືລາຍການດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: ການປ ກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືີ່ສັດ, ການບ ລິຫານການເງິນ 
ແລະ ການຈດັຊືັ້ຈດັຈ້າງ, ການບ ລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ. ຂອບເຂດຂອງການປະເມ ນອົງການ 
ແມ່ນຂຶັ້ນກັບປະເພດຂອງທຶນທ ີ່ໄດ້ສະໝັກຂ  ແລະ ມ ເງືີ່ອນໄຂສະເພາະຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ ວອຍສ໌ ເປັນຜູ້ພັດທະນາຂຶັ້ນ. 
 

ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ມ ແຮງຈູງໃຈໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ມ ຄວາມສົນໃຈໃນຫລກັການຕົັ້ນຕ ຕ່າງໆຂອງ 
ວອຍສ໌. ຄໍາຕອບຕ ໍ່ການປະເມ ນຜົນດ້ວຍຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົັ້າສາມາດໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື. ທ ມງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດສາມາດ 
ປຽບທຽບການປະເມ ນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງກັບໂຕທ ີ່ເຂົາເຈົັ້າປະທັບໃຈ ແລະ ຕົກລງົເຫັນດ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ 
ຄວາມອາດສາມາດທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ ທ ີ່ຈະໄດ້ຖືກລວມເຂົັ້າໃນທຶນຊ່ວຍເຫລືອ. 
 

ຂະບວນການປະເມ ນຜົນແມ່ນໂອກາດທ ີ່ຈະສົົ່ງເສ ມການລວມເອົາບັນດາອົງປະກອບກ່ຽວກັບການເຊືີ່ອມຕ ໍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ເຂົັ້າໃນ 
ບົດສະເໜ ຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ. ໃນເວລາທ ີ່ຕ້ອງການ, ທ ມງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດສາມາດຈດັງານ (ລະດົມສະໝອງ) ທ ີ່ມ ຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ທຶນຕ່າງໆເຂົັ້າຮ່ວມ ເພືີ່ອຊອກຫາຂະແໜ່ງການທ ີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ກດິຈະກໍາທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພືີ່ອຊັກຈູງໃຫ້ຜູ້ຄົນ 
ມາຢູ່ອ້ອມໆຈຸດປະສົງ ແລະ ຫົວຂ ໍ້ຂອງສ່ວນລວມ. ມັນຍັງແມ່ນໂອກາດໃນການສົົ່ງເສ ມການລວມເອົາການປະຕິບັດງານທ ີ່ມ ຄວາມ 
ສ້າງສັນເຂົັ້າໃນບົດສະເໜ ຂ ທຶນນໍາອ ກ. 
 

ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
 
ຜູ້ສະໝັກຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຈະໄດຖື້ກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 

1. ການປ ກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືີ່ສັດ 
 

 ຜູ້ສະໝັກມ ຈດຸມຸ້ງໝາຍອັນຈະແຈ້ງ ແລະ ປະຕິບດັຕ ໍ່ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນໝູ່ຄະນະ. 
 

 ຜູ້ນໍາພາໄດ້ຮັບການນັບຖືໂດຍກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃນລະດັບໃດ. 
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2. ການບ ລິຫານການເງນິ: 

 
 ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງແມ່ນພຽງພ ທ ີ່ຈະຮັບປະກນັການຈ່າຍ ແລະ ການຊືັ້. 

 
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກູ່ການກະຕຸກຊຸກຍ ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ວຽກງານທີີ່ຮີບດ່ວນ (ຫລາຍກວ່າ 25,000 
ເອ ໂຣ ແລະ ໜ່ອຍກວ່າ 200,000 ເອ ໂຣ) 
 
ເພ ັ້ມຕືີ່ມໃສ່ກັບມາດຖານການປະເມ ນອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງຜູ້ສະໝັກຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແລ້ວ, ຜູ້ສະໝກັ 
ຂ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ວຽກງານທ ີ່ຮ ບດວ່ນຈະໄດ້ຖືກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

1. ການປ ກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືີ່ສັດ 
 

 ຜູ້ສະໝັກມ ແຜນຍຸດທະສາດທ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມຈິງ. (ທົບທວນຄນືຄນຸນະພາບຂອງການສ້າງຈດຸປະສົງເປ ົ້າໝາຍ, ຜົນ 
ຕ່າງໆທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວດັ; ການອະທິບາຍບັນດາທາງເລືອກດ້ານຍຸດທະສາດ) 

 
 ຜູ້ສະໝັກມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສືສານຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນກັບບັນດາຜູ້ອອກສຽງໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ/ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຂອງຕົນ. ຜູ້ສະໝັກ (ຄະນະບ ລິຫານງານ) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜນູຂະບວນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການນຶກຄດິຂອງພາຍໃນ. 
 

2. ການບ ລິຫານການຈດັຊືັ້ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເງນິ 
 

 ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງແມ່ນພຽງພ ທ ີ່ຈະຮັບປະກນັການຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງນິ. (ງບົ 
ປະມານ, ແຜນການສະໜອງທຶນ, ການບ ລິຫານການເງິນ, ບດົລາຍງານການເງນິ) 

 
3. ການບ ລິຫານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

 
 ຜູ້ສະໝັກມ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນທ ີ່ເໝາະສົມ (ການເກັບກໍາເອກະສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມ 

ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຄຸນນະພາບຂອງການວິເຄາະ ແລະ ການຮຽນຮູ້) 
 

4. ຊັບພະຍາກອນມະນດຸ 
 

 ຜູ້ສະໝັກມ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນທ ີ່ເໝາະສົມ (ການເກັບກໍາເອກະສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມ 
ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຄນຸນະພາບຂອງການວິເຄາະ ແລະ ການຮຽນຮູ້) ແລະ ນໍາໃຊ້ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ ເພືີ່ອ 
ຈດຸປະສົງຂອງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮຽນຮູ້. 

 
 ຈໍານວນ, ອົງປະກອບ ແລະ ຄວາມຊໍານານຂອງພະນັກງານແມ່ນພຽງພ ຖ້າເບິງໃສ່ຈຸດປະສົງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນງານຂອງຜູ້ 

ສະໝັກ. 
 
ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ການປູ່ຽນແປງໃໝູ່/ການຮຽນຮ  ້ (ຢູ່າງໜ້ອຍ 5,000 ເອີໂຣ ແລະ ສ ງສຸດ 200,000 ເອີໂຣ) 
ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກູ່ວຽກງານທີີ່ຮີບດ່ວນ (ຢູ່າງໜ້ອຍ 25,000 ເອີໂຣ ແລະ ສ ງສຸດ 200,000 ເອີໂຣ). 
 
ເພ ັ້ມຕືີ່ມໃສ່ກັບມາດຖານການປະເມ ນອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງຜູ້ສະໝັກຂ ທຶນຂອງໜຶີ່ງປະເທດ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ ່
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຂອງຫລາຍປະເທດຈະໄດ້ຖືກປະເມ ນຕາມມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

1. ການປ ກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືີ່ສັດ 
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 ຜູ້ສະໝັກມ ແຜນຍຸດທະສາດທ ີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມຈງິ. (ການວິເຄາະສະພາບການສະເພາະ ແລະ ບັນຫາ; ທິດສະດ ການ 
ປ່ຽນແປງ; ຄນຸນະພາບຂອງການສ້າງຈຸດປະສົງເປ ົ້າໝາຍ, ຜົນຕ່າງໆທ ີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ແລະ ຕົວຊ ັ້ວດັ; ການອະທິບາຍບັນດາທາງ 
ເລືອກດ້ານຍຸດທະສາດ) 

 
 ຜູ້ສະໝັກມ ຄວາມສາມາດລະດົມຊັບພະຍາກອນການເງິນທ ີ່ພຽງພ ໄດ້, ພ້ອມທັງ (ໃນບ່ອນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ບັນດາຊັບພະຍາ 

ກອນຈາກສະມາຊິກ/ຜູ້ສະໜັບສະໜນູ. 
 

 ຜູ້ສະໝັກມ ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ພາຍໃນ. (ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພະນັກງານ, ທິດທາງ ແລະ ຄະນະກໍາ 
ມະການ; ຄນຸນະພາບຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈ) 

 
 ຜູ້ສະໝັກຮັກສາສາຍສໍາພັນທາງດ້ານສະຖາບັນ ກັບບັນດາຜູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມພາຍນອກ ແລະ ຖືກເບິງວ່າເປັນອົງກອນທ ີ່ມ  

ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 

 ຜູ້ສະໝັກມ ຄວາມສາມາດຮັກສາສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງຄວາມໄຝ່ຝັນ, ວໃິສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນ ນງານ. ຄະ 
ນະບ ລິຫານງານມ ຄວາມສາມາດຮັບມືໄດ້ ຢ່າງມ ຍຸດທະສາດ ກັບການກດົດນັຈາກພາຍນອກ ແລະ ບັນດາຄວາມຕ້ອງການທ ີ່ 
ຂັດແຍ່ງກັນ. 

 
 ຜູ້ສະໝັກສ້າງບນັດາຈຸດປະສົງເປ ົ້າໝາຍໂດຍຄໍານຶງເຖິງຈຸດຍືນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ບນັຫາຄວາມເທົົ່າທຽມກັນຂອງຍິງຊາຍ. 

 
 

2. ການບ ລິຫານການຈດັຊືັ້ຈັດຈ້າງ ແລະ ການເງນິ 
 

 ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິຫານການເງິນ ແລະ ການຄຸ່ມຄອງແມ່ນພຽງພ ທ ີ່ຈະຮັບປະກນັການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປງ 
ໃສດ້ານການເງິນ. (ງບົປະມານ, ແຜນການສະໜອງທຶນ, ການບ ລຫິານການເງິນ, ບົດລາຍງານການເງິນ) 

 
 ອົງການຈດັຕັັ້ງຮັກສາບັນຊ ທ ີ່ຖືກກວດສອບໃນແຕ່ລະປີ 

 
 

3. ການບ ລິຫານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
 

 ສະໝັກມ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນທ ີ່ເໝາະສົມ (ການເກັບກໍາເອກະສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມ 
ກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ, ຄຸນນະພາບຂອງການວິເຄາະ ແລະ ການຮຽນຮູ້) ແລະ ນໍາໃຊ້ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວເພືີ່ອ 
ຈດຸປະສົງຂອງການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮຽນຮູ້. 

 
 ຜູ້ສະໝັກ (ຄະນະບ ລິຫານງານ) ຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພ ຕ ໍ່ທ່າອ່ຽງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆໃນສະພາບການ ແລະ ນໍາໃຊ້ 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນທັນກບັສະພາບໃນປະຈຸບນັ. 
 

 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການທ ີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັກແນ່ຖ້າຫາກວ່າອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານບ ໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດເພືີ່ອການໃຫ້ທຶນ. ເຊິີ່ງ 
ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງຂະບວນການຮ້ອງທຸກ ທ່ານມ ໂອກາດທ ີ່ຈະຊອບຖາມເອົາຄໍາອະທິບາຍຈາກອົງການ ອ໊ອກສະຟາມ ປະຈໍາລາວໄດ້. 
ຫລາຍຄັັ້ງ, ຂະບວນການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນນ ັ້ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ສະໝັກທ ີ່ບ ໍ່ປະສົມຜົນສໍາເລັດລະບຸໄດ້ ເຖິງຈດຸອ່ອນໃນການສະໝັກຂອງເຂົາ 
ເຈົັ້າ, ຄົັ້ນຄດິຄນືກ່ຽວກັບບດົສະເໜ ຂ ທຶນຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ບາງເທືີ່ອ ສະໝັກຂ ທຶນອ ກຄັັ້ງໃນການເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນໃນຄັັ້ງ 
ໜ້າ. 
 

6. ພາຍຫລັງທ ີ່ໄດ້ມ ການໃຫ້ທຶນ 

 

5. ຖ້າການສະໝັກຂອງທ່ານບ ໍ່ປະສົບຜນົສໍາເລັດ 
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ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶັ້ນຖ້າອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖກືອະນຸມດັເພືີ່ອການໃຫ້ທນຶ? 
 
ວອຍສ໌ ຈະເຊ ນທ່ານເຂົັ້າມາປຶກສາຫາລື ແລະ ດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ. ນ ັ້ຈະແມ່ນໂອກາດທົບທວນຄືນການປ່ຽນແປງ 
ຕ່າງໆທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນຕັັ້ງແຕ່ການຂຽນໃບສະໝັກ. ມັນຍັງແມ່ນໂອກາດສໍາລັບ ວອຍສ໌ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານທ ີ່ຈະທົບທວນ 
ຄືນຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະ ທໍາການດັດແກ້ຕ ໍ່ບັນດາກດິຈະກໍາ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ໝາກຜົນຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຈາກ 
ການທົບທວນໃບສະໝກັຄນື, ວອຍສ໌ ອາດຈະມ ບາງຄໍາຖາມ ຫລື ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈທ ີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ້ອງຂ ໃຫ້ທາງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງທ່ານ 
ທົບທວນຄືນ ແລະ ພຈິາລະນາ. 
 
ຂໍັ້ຕົກລົງໃນການໃຫທ້ຶນ 
 
ພາຍຫລັງທ ີ່ຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການໄດ້ສິັ້ນສຸດລົງ, ວອຍ໌ ຈະເຂົັ້າມາເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫທຶ້ນຊ່ວຍເຫລືອກັບອົງການຈດັຕັັ້ງ 
ຂອງທ່ານ. ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫທຶ້ນແມ່ນອ ງຕາມຄໍາສັົ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເນເທ ແລນ ໃຫ້ແກ່ອົງການ ອ໊ອກສະ 
ຟາມ ປະຈໍາລາວ. 
ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຈະໄດ້ຮັບການປິດທ້າຍກັບບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ມ ບົດສະເໜ ຂ ທຶນທ ີ່ໃຫ້ຄໍານິຍາມ ແລະ ການບນັລະຍາຍໄດ້ 
ເປັນຢ່າງດ . ຂ ໍ້ຕົກລງົໃນການໃຫ້ທຶນຈະໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທ ີ່ຕ້ອງການໃນການສິັ້ນສຸດໂຄງການ/ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ. ແຜນເວລາ 
ແລະ ງບົປະມານທ ີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະເປັນສ່ວນປະກອບໜຶີ່ງຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນ. 
 
ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈະໄດລ້ະບຸບນັດາຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ ີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທຶນ ແລະ ບນັດາຂ ໍ້ກໍານດົ ແລະ ເງືີ່ອນ 
ໄຂອືີ່ນໆ ທ ີ່ອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັຕາມ. ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຈະໄດຄ້ອບຄຸມເຖິງ -ບວກກັບບນັຫາອືີ່ນໆ- ມາດ 
ຕະຖານການປະຕິບດັງານ ແລະ ບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດການປ່ອຍທຶນທ ີ່ອາດຖືກແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆ. ຊດຸສໍາເນົາຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ ້
ທຶນຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ວອຍສ໌. ບຸກຄົນທ ີ່ມ ອໍານາດໃນການເຊັນໃນອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານຈະເປັນຜູ້ເຊັນຊືີ່ລົງໃນໃບຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ໃນການໃຫ້ທຶນ ກ່ອນດໍາເນ ນການຕ ໍ່ ກັບການກະກຽມການບ ລຫິານການເງິນ. ບນັດາໂຄງການທ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດເພືີ່ອການໃຫ້ທຶນ 
ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລ ັ້ມຕົັ້ນໄດ້ພາຍໃນ 1 ເດອືນ ຂອງການເຊັນຂ ໍ້ຕົກລງົໃນການໃຫ້ທຶນ (ການລງົມືປະຕິບດັ). 
 
ການປະເມ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງຈະໄດ້ຮັບການປິດທ້າຍກັບບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ແລະ ແຜນການເພືີ່ອປັບປຸງຄວາມ 
ອາດສາມາດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນອາດຖືກລວມເຂົັ້າໃນຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນສະບບັສຸດທ້າຍ. ຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນຈະໃຊ້ໄດ້ໃນໄລ 
ຍະເວລາທ ີ່ຕ້ອງການໃນການສິັ້ນສຸດກດິຈະກໍາ. ແຜນເວລາ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງດ້ານການເງິນຈະຖືກລວມເຂົັ້າເປັນສ່ວນປະກອບ 
ໜຶີ່ງຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ. ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດອາດໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບ ລິຫານໂດຍສະມາຄົມ 
ວອຍສ໌ ໃນເວລາທ ີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຖືກຫາກຮຽກຮ້ອງມາ. 
 

ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນກິ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດທົົ່ວໄປ ໃນຫົວຂ ໍ້ການບ ລິຫານໂຄງການ, ການຄຸ່ມຄອງ, ແລະ 
ການບນັຊ , ແລະ ອືີ່ນໆ, ຈະປະກອບເປັນພາກສ່ວນຂອງທຸກຂ ໍ້ຕົກລົງ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ວອຍສ໌ ໄດ້ຕະຫລອດ 
ເວລາ. 
 

ທຶນຈະໄດຮ້ັບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂດຍ ວອຍສ໌ ແນວໃດ? 
 

ຄະນະບ ລິຫານງານ ແລະ ພະນກັງານຂອງ ວອຍສ໌ ຈະຕິດຕາມຄວາມຊືີ່ສັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງທຸກທຶນທ ີ່ຖືກອະນຸມັດ. 
ວອຍສ໌ ຈະທໍາການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ກວດສອບບນັຊ  ແລະ ກວດສອບການປະຕິບດັຕາມເງືີ່ອນໄຂເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ສໍາລັບທຸກໂຄງການ, ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກັບຮັກສາບັນທຶກການເງິນ ແລະ ໃບຮັບເງິນໃຫ້ປອດໄພເພືີ່ອການກວດ 
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ສອບຖ້າຕ້ອງການ. ຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝດົຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂການທົບທວນຄນືເປັນໄລຍະ ແລະ ເປັນປະຈໍາ ແລະ ການກວດສອບ 
ສະຖານທ ີ່ໂດຍບ ໍ່ມ ການບອກກ່າວລ່ວງໜ້າໂດຍ ວອຍສ໌. ຈະມ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບບັນຊ ປະຈໍາປີສໍາລັບທຸກທຶນທ ີ່ມ ມູນຄ່າ 
ຫລາຍກວ່າ 100,000 ເອ ໂຣ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບບນັຊ ຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົັ້າໃນບົດສະເໜ ດ້ານງ ົບປະມານ. ນອກຈາກນ ັ້, 
ການຄັດເລືອກຈໍານວນຂອງທຶນອືີ່ນໆທ ີ່ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂການກວດສອບບນັຊ , ແມ່ນຂຶັ້ນກບັບນັດາຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຂອງທ ມງານ 
ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ. 
 
ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງທ່ານຈະສືສານກັບ ວອຍສ໌ ໄດແ້ນວໃດ? 
 

ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ ແລະ ທ ມປະສານງານຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຖ້າອົງການຂອງທ່ານມ ຄໍາຖາມ ຫລື ຂ ໍ້ຂ່ອງໃຈກ່ຽວ 
ກັບຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນ ຫລື ວິທ ການລາຍງານ, ກະລະນາຕິດຕ ໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທັນທ . ພວກເຮົາດ ໃຈທ ີ່ຈະຕອບທຸກຄໍາຖາມ 
ຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໃນການບນັລຸທຸກຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນ. ບ່ອນຕິດຕ ໍ່ບ່ອນທໍາອິດຂອງທ່ານ 
ຈະໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລງົໃນການໃຫ້ທຶນ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບການຍິນດ  ທ ີ່ຈະຕິດຕ ໍ່ຫາພວກເຮົາເພືີ່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການປັບປຸງ 
ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານ (ການດໍາເນ ນງານ, ການບ ລິຫານງານ ແລະ ບນັຫາທາງດ້ານເຕັກນິກ); ທ ມງານ ວອຍສ໌ 
ອາດມ ບາງຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບເລືັ້ອງນ ັ້. 
 

ຖ້າອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມບັນດາຂ ໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທ ີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທຶນ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ຫາ 
ວອຍສ໌. ທ ມງານ ວອຍສ໌ ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ດ ທ ີ່ສຸດທ ີ່ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານໃນການຊອກຫາວິທ ການແກ້ໄຂ ເພືີ່ອຊ່ວຍອົງການຈັດຕັັ້ງ 
ຂອງທ່ານໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົັ້ມເລວຕ່າງໆ. ໃນບາງກ ລະນ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນທ ີ່ມາຈາກເຫດການທ ີ່ 
ບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະເໜ ໃຫ້ມ ການດັດແປງທຶນ. ວິທ ການດັດແປງທຶນແມ່ນພວມຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການ 
ພັດທະນາ. ທັນທ ທ ີ່ທ່ານຄິດວ່າສະຖານະການອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການປ່ຽນແປງຕ ໍ່ທຶນຂອງທ່ານ, ກະລນຸາສົນທະນາກັບຈດຸປະສານ 
ງານ ວອຍສ໌ ຂອງທ່ານ ເພືີ່ອຂ ໍ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ອນການຍືີ່ນໃບສະເໜ . 
 
ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງທ່ານຈະລາຍງານຕໍີ່ ວອຍສ໌ ໄດແ້ນວໃດ? 
 

ອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານຖືກຮ້ອງຂ ໃຫ້ລາຍງານຕ ໍ່ ວອຍສ໌ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັທຶນຂອງທ່ານ. ຮູບແບບ ແລະ ພາສາຂອງບົດ 
ລາຍງານ ແລະ ການເຮ ັດບດົລາຍງານຫລາຍປານໃດນັັ້ນ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບປະເພດຂອງທຶນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງທຶນ ເຊິີ່ງຈະຖືກ 
ລວມຢູ່ໃນຂ ໍ້ຕົກລງົໃນການໃຫ້ທຶນ. 
 
ສໍາລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອໃຫແ້ກ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທ ີ່ມ ໄລຍະເວລາໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີ ພວກເຮົາມັກຈະຮ້ອງຂ ເອົາພຽງແຕ່ບົດລາຍ 
ງານແບບເລົົ່າເລືີ່ອງ 1 ບດົ. ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າການຮຽນຮູ້ຈາກຂະບວນການຈະບ ໍ່ສູນເສຍໄປ, ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຄວນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ການເດ ນທາງເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ຂອງແຜນງານ. ອ ງຕາມວາລະການປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນດາຄໍາຖາມເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງ, 
ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຈະຖືກເຊ ນໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນງານຕ່າງໆເພືີ່ອການຮຽນຮູ້ທ ີ່ຈັດຂຶັ້ນຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຫລື ເຂົັ້າຮ່ວມໃນຊຸມຊົນແຫ່ງວິທ ປະຕິບັດ 
ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ.  ໂດຍໃຊ້ປະສົບການຂອງໂຄງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນຈະປະກອບສ່ວນໃສ່ຂະບວນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບການປ່ຽນແປງແບບມ ການຫັນປ່ຽນ ອ ງຕາມປະສົບການຕົວຈງິທ ີ່ໃຊ້ງານໄດ.້ ພວກເຮົາຍັງແນະນໍາ, ການນຶກຄດິສະທ້ອນຄນືແບບ 
ມ ໂຄງການເປັນພືັ້ນຖານ. ພວກເຮົາສະເໜ ໃຫດ້ໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນກັບອົງການຈດັຕັັ້ງ, ກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຫລັກ ແລະ ບນັດາຜູ້ມ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ທ ີ່ເນັັ້ນໃສ່ສິີ່ງທ້າທ້າຍທ ີ່ໄດ້ປະເຊ ນໜ້າ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດທ ີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນເພືີ່ອຂ້າມຜ່ານສິີ່ງທ້າທ້າຍເຫລົົ່ານ ັ້; 
ແລະ ເນັັ້ນໃສ່ຂະບວນການຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິີ່ງຖ້າທ່ານຂຽນກ່ຽວກັບ 
ຄວາມຄິດຂອງທ່ານທ ີ່ມ ຕ ໍ່ຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຄິດອືີ່ນໆທ ີ່ທ່ານອາດມ  ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້/ຜົນ 
ຜະລດິຂອງການຮຽນຮູ້ເປັນສິີ່ງທ ີ່ສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ວິທ ການທ ີ່ພວກມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ກວ່າງຂວາງຂຶັ້ນກວ່າເກົົ່າໃນ ວອຍສ໌. 
ທ ມງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ ຈະມ ຄວາມສາມາດສະໜບັສະໜນູ ແລະ ສະໜອງຄໍາແນະນໍາ. 
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ສໍາລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອທ ີ່ມ ໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ແລະ ສູງກວາ່, ບົດລາຍງານທ ີ່ບ ໍ່ມ ຄວາມຫຍຸ່ງຍາກຫລາຍປານໃດ ຄວນໄດ້ຮັບ 
ການຍືີ່ນໃຫ້ແກ່ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ ປະຈໍາທຸກ 6 ເດືອນ ຫລື 1 ປີ. ເຊິີ່ງຄວນລວມ ມ ອົງປະກອບດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: 
 

 ຍົກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ທ ີ່ມ ຄວາມສໍາຄັນທ ີ່ສຸດ 
 

 ຄວາມຄືບໜ້າຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໝາກຜົນ 
 

 ບົດຮຽນຫລດັທ ີ່ຖອດຖອນໄດ້ (ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທ້າຍ) ເພືີ່ອນາໃຊ້ເປັນຂ ໍ້ມູນໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ ຫລື 
 

 ສິີ່ງທ ີ່ຄົັ້ນພົບ/ການຮຽນຮູ້ຫລັກທ ີ່ໄດຈ້າກການຕິດຕາມ, ການຮຽນຮູ້ ຫລື ວິທ ການວດັແທກຜົນກະທົບທ ີ່ໄດ້ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ 
(ການເກັບກ່ຽວຜົນໄດ້ຮັບ/ບັນດາເລືັ້ອງລາວກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ). 

 
ບົດລາຍງານການເງິນກ ໍ່ຈະຂຶັ້ນກບັຂະໜາດ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງທຶນ ແລະ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈະໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນ. 
ບົດລາຍງານການເງິນຈະໄດ້ຖືກສົົ່ງມອບຕາມຮ່າງແມ່ແບບທ ີ່ຖືກກໍາໜດົໃຫ້. 
ອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານຈະຮັກສາບັນຊ ແຍກປະເພດຕ່າງຫາກສໍາລັບທຶນຂອງ ວອຍສ໌ ຊຶີ່ງລວມມ ການໃຊຈ້່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ. 
ໂດຍອ ງຕາມບັນຊ ແຍກປະເພດນ ັ້ ທ່ານຈະຄິດໄລກ່ານໃຊຈ້່າຍຂອງໂຄງການຕາມສາຍງ ົບປະມານ, ລງົຂ ໍ້ມູນນ ັ້ໃສ່ແຖວທ ີ່ເໝາະສົມ 
ໃນຮ່າງແມ່ແບບ ແລະ ຄດິໄລ່ໃນແຖວໜຶີ່ງອ ກຕ່າງຫາກວ່າເງິນທ ີ່ຍັງເຫລືອໃນງ ົບປະມານມ ເທົົ່າໃດ ແລະ ເປັນຈກັເປີເຊັນ. ທ່ານສາ 
ມາດຍ້າຍທຶນຈາກສາຍງ ົບປະມານນ ັ້ຫາສາຍງ ົບປະມານອືີ່ນ, ແຕ່ສາມາດຍ້າຍໄດ້ສູງສຸດ 10% ເທົົ່ານັັ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ແຈງ້ໃຫ້ທ ມ 
ງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດັົ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານຮຽກຮ້ອງເອົາການປ່ຽນແປງທ ີ່ຫລາຍກວ່າ 10% ທ່ານ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທ ມງານ ວອຍສ໌ ກ່ອນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
 
ບັນດາເອກະສານສະໜບັສະໜນູ, ຊຶີ່ງເປັນຫລັກຖານການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແຟມເປັນເວລາ 10 ປີ 
ຫລັງຈາກທ ີ່ໂຄງການໄດ້ປິດລົງເພືີ່ອການກວດສອບບນັຊ ທ ີ່ອາດມ ຂຶັ້ນ. ລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບວ່າເອກະສານສະໜັບສະໜນູປະ 
ເພດໃດທ ີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແຟມ ແມ່ນຈະ ໃຫ້ໂດຍທ ມງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ ແລະ/ຫລື ທ ມປະສານງານ. 
 
ແບບຟອມຕ່າງໆ 
 
ແບບຟອມຕ່າງໆທ ີ່ເໝາະສົມເຊັົ່ນ: ແບບຟອມໃບສະໝັກ, ຮ່າງ ງບົປະມານ ແລະ ຮ່າງ ການປະເມ ນ ຈະແຕກຕ່າງກນັໄປໃນແຕ່ລະ 
ການເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນ. ບນັດາແບບຟອມທ ີ່ຖືກຕ້ອງຈະສາມາດເອົາໄດ້ ໃນແຕ່ລະການເປີດຮັບບົດສະເໜ ຂ ທຶນ ຜ່ານທາງເວບ 
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ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍການບໍລິຫານທີີ່ຜິດ ແລະ ການສໍັ້ລາດບັງຫລວງ 
 
ກະລນຸາຈືີ່ໄວວ້່າ ວອຍສ໌ ມ ນະໂຍບາຍ ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ ແລະ ບ ໍ່ມ ການໂຍະຍານ ຕ ໍ່ທຸກໆກ ລະນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິຫານທ ີ່ຜິດ ແລະ 
ການສ ໍ້ລາດບງັຫລວງ ທ ີ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ. ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ ຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພືີ່ອຈຸດປະສົງທ ີ່ຕັັ້ງໃຈໄວ ້ຕາມທ ີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂ ໍ້ຕົກລົງໃນ 
ການໃຫທຶ້ນ ແລະ ຖ້າຫາກມ ສິີ່ງໃດທ ີ່ບ ໍ່ເປັນໄປຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງດັົ່ງກາ່ວ ຕ້ອງໄດ້ມ ການປຶກສາຫາລືກັບທ ມງານ ວອຍສ໌ ປະຈໍາປະເທດ. 
ໂດຍລວມແລ້ວ ວອຍສ໌ ໃຫ້ຄໍາໝັັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະປ້ອງກນັ, ກໍານດົ ແລະ ແກ້ໄຂ ທຸກການກະທໍາທ ີ່ເປັນການສ ໍ້ໂກງ ແລະ ການສ ໍ້ລາດ 
ບັງຫລວງຕ ໍ່ແຜນງານ, ໂດຍຜ່ານການປູກຈດິສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການຄົດໂກງ, ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມຕ່າງໆ ທ ີ່ແນ ່
ໃສປ້ອງກັນ ແລະ ກວດຈບັການສ ໍ້ໂກງ, ການສ ໍ້ລາດບງັຫລວງ ແລະ ການບັງຄບັໃຊນ້ະໂຍບາຍ. 

http://www.voice.global/
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