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ຖະແຫ ງການກູ່ ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫ ື  UN ກູ່ າວວູ່ າ “ພວກ

ເຮົ າສັນ ຍາວູ່ າ ຈະບໍ ູ່ ມີ ຜ ້ ໃດຖື ກປະຖີ ້ ມຢ ູ່ ເບື ້ ອງຫ ັ ງ [ຢ ູ່ ໃນເປົ ້ າໝາຍເພື ູ່ ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ ູ່

ສະເໝີພາບ].” ນອກ ເໜືອຈາກນີ ້ , ກຸູ່ ມຄົນທີ ູ່ ຖື ກຈໍ າແນກທີ ູ່ ສຸດຈະໄດ້ຮັບບ ລິ ມະສິ ດ ຊຶ ູ່ ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ສັນຍາວູ່ າ: “ພວກເຮົ າຈະພະຍາຍາມເຂົ ້ າເຖິ ງກຸູ່ ມຄົນທີ ູ່ ຢ ູ່ ເບື ້ ອງຫ ັ ງສຸດເສຍກູ່ ອນ.”
1
 

 

ໂຄງການນີ ້ ແມູ່ ນເນື ້ ອໃນຈິ ດໃຈທີູ່ ກະຊວງການຕູ່ າງປະເທດຂອງເນເທີ ແລນ (“ກະຊວງ”) ໄດ້ອອກແບບທຶ ນ

ສະເພາະ, ເອີ ້ ນ ວູ່ າ ໂຄງການວອຍສ໌  (Voice), ຊຶູ່ ງມີ ຈຸດປະສົງເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມກຸູ່ ມຄົນຈໍ ານວນນ້ອຍ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນທີູ່

ຖື ກຈໍ າແນກຫ າຍທີູ່ ສຸດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ຈະເຂົ ້ າໄປມີ ສູ່ ວນຊຸກຍ ້ ການເຂົ ້ າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການ
ບໍ ລິ ການທາງສັງຄົມ ແລະ ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນທາງການເມື ອງ. ໂຄງການວອຍສ໌  ເປັນເສົ າຄໍ ້ າອັນສໍ າຄັນອັນໜຶູ່ ງ

ຂອງກອບນະໂຍບາຍການເຈລະຈາ ແລະ ການຄັດຄ້ານຂອງກະຊວງໂດຍລວມ2 ຊຶູ່ ງມີ ເປົ ້ າໝາຍເພືູ່ ອເສີ ມສ້າງ

ຄວາມສາມາດຂອງກຸູ່ ມຜ ້ ເຄືູ່ ອນໄຫວ ແລະ ສົູ່ ງເສີ ມອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ ໃນປະເທດທີູ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕໍູ່ າ ແລະ 
ປະເທດທີູ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕໍູ່ າກວູ່ າປານກາງ ເພືູ່ ອໃຫ້ສາມາດມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນຂະບວນການ ການພັດທະນາຫ ັ ກໄດ້. 

ໂຄງການວອຍສ໌  ແມູ່ ນດໍ າເນີ ນງານໂດຍ ອົງການ ອ໊ ອກສະຟາມ ໂນວິ ບ ແລະ ຮິ ໂວສ໌  ຊຶູ່ ງເປັນຜ ້ ປະສານງານດ້ານ

ແຜນງານລະດັບຊາດໃນ 10 ປະເທດຈຸດສຸມຂອງອົງການວອຍສ໌ 3: ອົງການ ອ໊ ອກສະຟາມ ປະຈໍ າ ລາວ ແມູ່ ນເປັນ

ຜ ້ ຮັບຜິດຊອບ ອົງການວອຍສ໌  ປະຈໍ າລາວ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ອົງການວອຍສ໌  ເລັງໃສ 5 ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ, ເຖີ ງແມູ່ ນ

ວູ່ າຈະອີ ງຕາມການວິ ເຄາະສະພາບການຂອງແຕູ່ ລະປະເທດວູ່ າກຸູ່ ມໃດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນແຕູ່ ລະປະເທດ
ກໍູ່ ຕາມ, ຊຶູ່ ງ ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງອົງການວອຍສ໌  ມີ ຄື : 

 

ກຸູ່ ມຄົນພິການ;  

 

ກຸູ່ ມທີູ່ ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ;  

 

ກຸູ່ ມແມູ່ ຍິ ງທີູ່ ຖື ກກົດຂີູ່ ຂ ດຮີ ດ, ຖື ກທາລຸນ ແລະ ຖື ກທໍາຮ້າຍ;  

 

ກຸູ່ ມທີູ່ ອູ່ ອນແອ ທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກຍ້ອນອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະໄວໜຸູ່ ມ ແລະ ຜ ້ ອາວຸໂສ;  

 

ກຸູ່ ມຊາວພ້ືນເມື ອງ ແລະ ຊົນເຜົູ່ າສູ່ ວນນ້ອຍ. 

 

ອີ ງຕາມການວິ ເຄາະສະພາບໂດຍລວມຂອງປະເທດລາວ ກູ່ ຽວກັບກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງວ້ອຍສ໌ , ໂຄງການວອຍສ໌  

ຈະສຸມໃສູ່ ຈຸດຕັດກັນ ແລະ ຈຸດເຊືູ່ ອມຕໍູ່  ຈາກຫ າຍມິຕິ ລະຫວູ່ າງ ກຸູ່ ມຄົນເຫ ົູ່ ານີ ້ .  

 

                                                           
1 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld   
2 https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-documents/2015/07/01/voice-the-accountability-
fund-and-the-participation-of-civil-society-organisations-in-theme-based-calls-for-proposals/letter-to-parliament-on-voice.pdf   
3 ບັນດາປະເທດທີູ່ ໂຄງການວ້ອຍສ໌  ສຸມໃສູ່ ມີ ຄື : ປະເທດ ມາລີ , ນິ ເຈ, ໃນຈິ ເຣຍ, ເຄັກຢູ່ າ, ທັນສະເນຍ, ອ ກັນດ້າ, ອິ ນໂດເນເຊຍ, ຟິລິ ບປິູ່ ນ, 

ລາວ ແລະ ກໍາປ ເຈຍ.   
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ໂດຍສູ່ ວນຫ າຍ ກຸູ່ ມຄົນເຫ ົູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນຍາກທີູ່ ສຸດທີູ່ ຈະເຂົ ້ າເຖິງ. ດັູ່ ງນ້ັນ, ວິ ທີ ການໃໝູ່ ໆເພືູ່ ອເສີ ມສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດໃນການຜັກດັນເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົູ່ ງເສີ ມແຮງໜ ນຕູ່ າງໆ ກໍູ່ ຄື  ການສ້າງໃຫ້ມີ ຂີ ດຄວາມ
ສາມາດ ແມູ່ ນເປັນສິູ່ ງສໍ າຄັນ. ຂະບວນການເຊືູ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ມີ ການແລກປູ່ ຽນຖອດຖອນ

ບົດຮຽນ ແລະ ເປັນເວທີ ສໍ າລັບການ ຮຽນຮ ້ ເຊິູ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການສົູ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດຂອງ
ກຸູ່ ມຄົນຈໍ ານວນນ້ອຍ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກຫ າຍທີູ່ ສຸດ. ອົງການວອຍສ໌  ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນເປັນແຜນງານຫ້າປີ  

ຊຶູ່ ງມີ ທຶ ນທັງໝົດ 50 ລ້ານເອີ ໂຣ ສໍ າລັບ ແຜນງານ, ທຶ ນ, ການບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບການເຊືູ່ ອມໂຍງ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້ . ນີ ້ ລວມໄປເຖິງທຶ ນທັງໝົດຈໍ ານວນ 35 ລ້ານເອີ ໂຣ ສໍ າລັບ 10 ປະເທດ, ກອງທຶ ນອົງການວອຍສ໌  

ປະຈໍ າປີ  2016-2020.  
 

ທູ່ ານສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມ ນສູ່ ວນຫ າຍ, ຫ ື  ທັງໝົດ ເພີູ່ ມຕືູ່ ມຜູ່ ານ www.voice.global/laos ລວມເຖິງ ການເປີ ດ

ຮັບ ບົດສະເໜີ ແລະ ຂໍ ້ ມ ນຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ ສະໜອງທຶ ນ. 

 

ຄ ູ່ ມື ແນະນໍ າການໃຫ້ທຶ ນນີ ້  ແມູ່ ນສໍ າລັບຜ ້ ທີູ່  (ມີ ເງືູ່ ອນໃຂເປັນໄປໄດ້) ສາມາດຮັບທຶ ນ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຂົ າເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈ

ໃນການສະໝັກ ແລະ ຂະບວນການ ການຍືູ່ ນຂໍ ທຶ ນ, ກໍູ່ ຄື  ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວກັບການລາຍງານ. ທຸກໆ

ເອກະສານຂອງອົງການວອຍສ໌  ແມູ່ ນເປັນເອກະສານທີູ່ ສາມາດປັບປູ່ ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະຈຸບັນຢ ູ່ ສະເໝີ, 

ດັູ່ ງນ້ັນ ຖ້າຫາກທູ່ ານມີ ຄໍ າຄິ ດເຫັນກູ່ ຽວກັບວູ່ າ ອົງການວອຍສ໌ ຈະສາມາດປັບປຸງ ການໃຫ້ທຶ ນໄດ້ແນວໃດ, ທູ່ ານ

ສາມາດສົູ່ ງຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງທູ່ ານມາຍັງ laos@voice.global . 
 

ຂໍ ຂອບໃຈຫ າຍໆທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນແຜນງານທີູ່ ໜ້າຕືູ່ ນເຕ້ັນນີ ້ ! 

 

ຄອບຄົວວ້ອຍສ໌  
 

 

 

ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າ ຜ ້ ສະໝັກຂໍ ທຶ ນຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນທີູ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ຫ ື  ເປັນທີູ່ ຍອມຮັບ ແລະ ມີ
ບັນຊີ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນກໍູ່ ຕາມ, ທຶ ນຂອງອົງການວອຍສ໌  ຖື ກອອກແບບມາເພືູ່ ອ
ຊູ່ ວຍເຫ ື ອບັນດາ ກຸູ່ ມຫ ື ອົງກອນທີູ່ ຍັງບໍູ່ ທັນລົງທະບຽນເປັນທາງການ ແລະ ອົງການທີູ່ ມີ ທະບຽນເປັນທາງການ
ແລ້ວ ແລະ ເຄື ອຂູ່ າຍຕູ່ າງໆ. ປະເພດຂອງທຶ ນ ມື ຄື ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ :  

 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ: ແນູ່ ໃສູ່ ກຸູ່ ມ (ນອກລະບົບ/ ບໍູ່ ເປັນທາງການ) ຫ ື  ບັນດາອົງ 

ການທີູ່ ແນູ່ ໃສູ່ ການປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ, ພັດທະນາຂ້າມຜູ່ ານເພືູ່ ອເປັນຜ ້ ນໍ າໃນການປູ່ ຽນແປງ, ສ້າງ
ຄວາມເຊືູ່ ອໝ້ັນ ແລະ ທັກສະ ຕູ່ າງໆ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກເພືູ່ ອປົກປ້ອງກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ຫ ື  ຖື ກ
ດ ມິູ່ ນ. ເງິ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອຂະໜາດນ້ອຍສໍ າລັບໄລຍະເວລາ 14 ເດື ອນ ຊຶູ່ ງກຸູ່ ມນອກລະບົບ/ ບໍູ່ ເປັນ

ທາງການ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ໂດຍການຮູ່ ວມມື ກັບອົງກອນທີູ່ ເປັນທາງການ. ທຶ ນໃນການ
ສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດນີ ້  ມີ ງົບປະມານເລີູ່ ມແຕູ່  5,000 ຫາ 25,000 ເອີ ໂຣ. 

2. ປະເພດຂອງທຶ ນທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບມີ ຫຍັງແດູ່ ?  
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ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ: ແນູ່ ໃສູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ເຄື ອຂູ່ າຍຕູ່ າງໆ
ເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງອົງກອນເຫ ົູ່ ານ້ັນ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍ ້ ໃຫ້ມີ ການປູ່ ຽນແປງ
ໃນວົງກ້ວາງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການ ຜັກດັນເພືູ່ ອສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ສົູ່ ງເສີ ມແຮງໜ ນ
ຕູ່ າງໆ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍສຽງຂອງບັນດາກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ແລະ ຖື ກດ ມິູ່ ນ ໃຫ້ສາມາດໄດ້
ຍິ ນ ແລະ ຮັບຮ ້ ໄດ້ຈາກ ກຸູ່ ມຄົນອືູ່ ນໆ. ທຶ ນໃນການກະຕຸກຊຸກຍ ້  ສະເພາະປະເທດ ມີ ງົບປະມານ

ເລີູ່ ມຕ້ົນແຕູ່  25,000 ຫາ 200,000 ເອີ ໂຣ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 18 ເດື ອນ ແລະ ສ ງສຸດບໍູ່ ກາຍ 30 

ເດື ອນ.  
 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້ : ແນູ່ ໃສູ່ ກຸູ່ ມພາຍໃນອົງກອນທີູ່

ຕ້ອງການຢາກຮຽນຮ ້ ການ ປູ່ ຽນແປງ ແລະ/ຫ ື  ທົດສອບ ແລະ ວັດແທກວິ ທີ ການໃໝູ່ ໆ ເພືູ່ ອແກ້
ໄຂບັນຫາການຈໍ າແນກ, ການດ ມິູ່ ນ ແລະ ການບໍູ່ ຖື ກຍອມຮັບ ທີູ່ ໄດ້ປະສົບມາຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝ

າຍຂອງອົງການວອຍສ໌ . ທຶ ນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປູ່ ຽນແປງ ມີ ງົບປະມານເລີູ່ ມແຕູ່  5,000 ຫາ 

200,000 ເອີ ໂຣ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດື ອນ ແລະ ສ ງສຸດບໍູ່ ກາຍ 24 ເດື ອນ. 
 

ທຶ ນ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ: ສ້າງຄວາມຢື ດຢຸູ່ ນເພືູ່ ອປະຕິບັດງານຮູ່ ວມ
ກັນ ໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາສະເພາະທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ ທີູ່ ບໍູ່ ໄດ້ຄາດການໄວ້ລູ່ ວງໜ້າ ທີູ່ ສົູ່ ງຜົນຕໍູ່
ນະໂຍບາຍ ຫ ື  ຂໍ ້ ຕົກລົງ ທີູ່ ເປັນໄພ ຂົູ່ ມຂ ູ່ ໃນການຫລຸດພ້ືນທີູ່ ທາງສັງຄົມ ຊຶູ່ ງໝາຍເຖິງການ
ດ ມິູ່ ນ, ການຖື ກຈໍ າແນກ,  ການບໍູ່ ຖື ກຍອມຮັບ ແລະ ສົູ່ ງຜົນກະທົບຕໍູ່ ກຸູ່ ມໃດໜຶູ່ ງ ຫ ື  ໝົດທຸກ
ກຸູ່ ມທີູ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍຂອງ ວອຍສ໌  ໃນໜຶູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍຮ ບແບບ. ເງິ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອສໍ າລັບຮັບມື ກັບ
ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ ມີ ງົບປະມານເລີູ່ ມແຕູ່  5,000 ຫາ 90,000 ເອີ ໂຣ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດື ອນ 

ແລະ ສ ງສຸດບໍູ່ ກາຍ 12 ເດື ອນ. 
 
ໝາຍເຫດ:ປະຈຸບັນນີ ້  ມີ ແຕູ່  ທຶ ນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມອາສາມາດ ແລະ ທຶ ນການຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ ທີູ່

ເປີ ດຢ ູ່  
 

ທຶ ນແຕູ່ ລະຮ ບແບບ ແມູ່ ນມີ ວິ ທີ ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ, ການປະເມີ ນທຶ ນ ແລະ ການລາຍງານ ສໍ າ

ລັບທຶ ນແຕູ່ ລະຮ ບແບບ. ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ເງິ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອຂະໜາດນ້ອຍ ອອກແບບ

ມາເພືູ່ ອຊູ່ ວຍແກ້ໄຂ ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ ຊຶູ່ ງຈະມີ ຄວາມຢື ດຢຸູ່ ນ ແລະ ມີ ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທີູ່ ບໍູ່ ສ ງຫ າຍ. ທຶ ນການ

ສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ທຶ ນການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້  ແມູ່ ນຈະມີ ຂໍ ້

ຮຽກຮ້ອງທີູ່ ຫ າຍຂຶ ້ ນ ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຫລຸດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງ ແລະ ເພີູ່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພວກເຮົ າ ແນະນໍ າໃຫ້

ທູ່ ານໄປສຶ ກສາເພີູ່ ມຕືູ່ ມຈາກ ຄໍ າຖາມທີູ່ ຖື ກຖາມເປັນປະຈໍ າ ຜູ່ ານ https://www.voice.global/f-a-q/ 

ໂຄງການວ້ອຍສ໌  ແຕກຕູ່ າງຈາກໂຄງການ ການໃຫ້ທຶ ນອືູ່ ນໆ ໂດຍການສ້າງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ແລະ ຂ້ັນຕອນການ
ລາຍງານ ທີູ່  ເຂົ າເຖິງໄດ້, ສະດວກໃນການໃຊ້ງານທີູ່ ລຽບງູ່ າຍ ແລະ ມີ ຄວາມສ້າງສັນແບບໃໝູ່  ຊຶູ່ ງປັບໃຫ້ເຂົ ້ າກັບ
ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງທຶ ນ.  

 

 

 

 

3. ວິ ທີ ຂຽນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ  
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ຂ້ັນຕອນ ສິູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງເຮັດ ກິ ດຈະກໍາ 

ຂ້ັນຕອນ  1 ການກະກຽມສໍ າ
ລັບການ ເປີ ດຮັບ
ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. 

ອີ ງຕາມການວິ ເຄາະສະຖານະການຂອງປະເທດ, ຄະນະກໍາມະການທີ ູ່

ປຶ ກ ສາອົງການວ້ອຍສ໌ ສາກົນ -ຜູ່ ານແຜນງານປະຈໍ າປີ - ຈະເປັນຜ ້ ໃຫ້

ແນວທາງ ສໍ າລັບຮ ບແບບ ແລະ ຫົວຂໍ ້  ເພື ູ່ ອເປັນເປົ ້ າໝາຍສໍ າລັບ
ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ. ຂ້ັນຕອນນີ ້ ຈະຖື ກປະຕິ ບັດຊໍ ້ າຄື ນທຸກໆປີ ໃນ

ແຕູ່ ລະຄ້ັງທີ ູ່ ມີ ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ. ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ນໍ າໃຊ້ເຄື ູ່ ອງມື

ວິ ເຄາະ ຊື ູ່ ງວູ່ າໃຊ້ PowerBi ເພື ູ່ ອມາ ຊູ່ ວຍວິ ເຄາະບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີ ູ່ ສົູ່ ງ

ຜູ່ ານ Smartsheets.  

ຂ້ັນຕອນ  2 ການເປີ ດຮັບ ບົດ
ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ 

ລົງໂຄສະນາ ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຕາມທີູ່ ໄດ້ມີ ການອະນຸມັດ (ຢູ່ າງ 

ໜ້ອຍ 6 ອາທິ ດ ສໍ າລັບການຕອບຮັບກັບຜ ້ ສະເໜີ). ການເຄືູ່ ອນໄຫວ

ນອກສະຖານທີູ່  ແລະ ກິດຈະກໍາການສືູ່ ສານ ຈະຖື ກອອກແບບ ເພືູ່ ອ
ໃຫ້ໄປເຖິງ ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ພ້ອມທັງປະກາດຜູ່ ານທາງສືູ່ ສັງຄົມອອນ
ລາຍ.  

ຂ້ັນຕອນ  3 ການສະໜັບສະໜ ນ 

 

ຂ້ັນຕອນການສະເໜີຂໍ ທຶ ນຖື ເປັນການຝຶກຫັດໃນການສ້າງຄວາມ
ອາດສາ ມາດ ແລະ ຜ ້ ສະເໜີຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍ າຄິ ດເຫັນທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ 

ພາຍຫ ັ ງທີູ່ ມີ  ການປະເມີ ນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຫ້ອງການ 

ອ໊ ອກສະຟາມ  ປະຈໍ າລາວ ຈະຈັດການເຜີຍແຜູ່ ຂໍ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການ
ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ໂດຍນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການ ແບບສ້າງສັນ.  

ຂ້ັນຕອນ  4 ການກວດສອບ ວ້ອຍສ໌  ຖື ກອອກແບບມາໃຫ້ເປັນແຜນງານການໃຫ້ທຶ ນທີູ່ ອີ ງໃສູ່
ການແຂູ່ ງຂັນ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ສະນ້ັນ ສໍ າລັບອົງກອນທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບທຶ ນ

, ຕ້ອງໄດ້ຍື ນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ, ຊຶູ່ ງຈະໄດ້ມີ ການກວດສອບໂດຍນໍ າໃຊ້

ວິ ທີ ການ ປະເມີ ນທີູ່ ເປີ ດເຜີຍ ແລະ ໂປູ່ ງໃສ. ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ, ບົດສະເ

ໜີຂໍ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ ແມູ່ ນສາມາດສົູ່ ງມາໄດ້
ທັງ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ ນອກເໜືອຈາກການສົູ່ ງບົດ
ສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ເປັນບົດຂຽນແລ້ວ ຍັງສາມາດສົູ່ ງບົດຂໍ ທຶ ນມາໃນຮ ບ
ແບບອັດສຽງ ແລະ/ຫ ື  ວິ ດີ ໂອ ມາອີ ກດ້ວຍກໍູ່ ໄດ້. ສູ່ ວນບົດສະເໜີ ຂໍ
ທຶ ນອືູ່ ນໆ ແມູ່ ນຕ້ອງໄດ້ສົູ່ ງເປັນພາສາອັງກິດ.  

ວ້ອຍສ໌  ຈະກວດສອບບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ໂດຍທຽບກັບ ຄຸນສົມບັດ ແລະ 

ເກນ ການຄັດເລື ອກ (ຈະໃຊ້ເວລາກວດສອບ 6 ອາທິ ດ ຫ ື  ຫ າຍກວູ່ ານ້ັນ 

ອີ ງຕາມ ຈໍ ານວນຂອງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ໄດ້ຮັບມາທັງໝົດ). 

ນອກເໜືອຈາກການກວດສອບດ້ານຄຸນສົມບັດພ້ືນຖານແລ້ວ, 

ການປະເມີ ນ ເບື ້ ອງຕ້ົນກູ່ ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້ ສະເໜີ ກໍູ່

ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄຽງຄ ູ່ ກັນໄປເຊັູ່ ນກັນ. ອາດຈະມີ ການລົງໄປຢ້ຽມຢາມ

ສະຖານທີູ່ ເຮັດວຽກ ຊຶູ່ ງເປັນສູ່ ວນໜຶູ່ ງໃນຂ້ັນຕອນການກວດສອບ 

ເພືູ່ ອຢ້ັງຢື ນວູ່ າຜ ້ ສະເໜີມີ ການຄຸ້ມຄອງຂ້ັນຕໍູ່ າ ແລະ ລະບົບການ
ບັນຊີ  ທີູ່ ເໝາະສົມ ແລະ/ຫ ື  ທົບທວນໂປ ແກ ມທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ໃນປະຈຸບັນ.  
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ອົງກອນຂອງທູ່ ານ ຄວນຍື ນສະໝັກຂໍ ທຶ ນ ຕອນໃດ?  

ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຈະມີ ການປະກາດປີ ລະເທືູ່ ອ ເປັນຢູ່ າງຕໍູ່ າ ຜູ່ ານທາງ www.voice.global/laos ແລະ 

www.facebook.com/voice.global.online. ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ, ທຶ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອ ໃນ

ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ ແລະ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້  ຈະເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ 

ໂດຍໃຊ້ເກນການໝ ນຮັບ (ກໍູ່ ຄື  ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນສາມາດສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນເຂົ ້ າມາໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ). ແຕູ່ ວູ່ າ 

ຂ້ັນຕອນການກວດສອບ ແລະ ການ ໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນ ຈະປະຕິບັດຕາມກອບເວລາທີູ່ ກໍານົດສະເພາະ (ເບິູ່ ງຕາມ

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸູ່ ມ). ນ້ັນໝາຍຄວາມວູ່ າ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃດ ທີູ່ ຍື ນກູ່ ອນວັນປິ ດຮັບ ສໍ າລັບການກວດສອບໃນ

ຮອບທໍາອິ ດ ແມູ່ ນຈະຖື ກກວດສອບໃນຮອບດັູ່ ງກູ່ າວເລີ ຍ, ຊຶູ່ ງທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ຮັບພາຍຫ ັ ງວັນ ແລະ 

ເວລາທີູ່ ກໍານົດ ຈະຖື ກກວດສອບໃນຮອບຕໍູ່ ໄປ, ເປັນຕ້ົນ. ສໍ າລັບທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານນະໂຍບາຍ, ພວກ

ເຮົ າຈະຮັບການສະໝັກຂໍ ທຶ ນຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີູ່ ກໍານົດເທົູ່ ານ້ັນ.  

ສໍ າລັບທຶ ນການຊູ່ ວຍເຫ ືື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ ທູ່ ານສາມາດຂຽນອີ ເມວສ໌  ໜຶູ່ ງຫາສອງວັກ ແລ້ວສົູ່ ງໄປ

ຫາ Laos@voice.global ໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ ເພືູ່ ອອະທິ ບາຍກູ່ ຽວກັບວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນກັູ່ ງກູ່ າວ ໂດຍອະທິ ບາຍວູ່ າ

ຍ້ອນຫຍັງວຽກງານນີ ້ ຈຶູ່ ງມີ ຄວາມຮີ ບດູ່ ວນ ແລະ ສະເພາະ.  

ນີ ້ ແມູ່ ນແຜນຕາຕະລາງການສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ: 

ປະເພດຂອງທຶ ນ ຍື ນໂດຍບໍູ່ ກາຍ/  

ວັນປິ ດຮັບ 

ວັນໃຫ້ຄໍ າຕອບ ເຊັນສັນຍາ 

ທຶ ນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດ
ຄວາມອາດສາມາດ  

31 ພຶດສະພາ 2019 
ເວລາ 05:00 ແລງ  
(ຕາມເວລາປະເທດລາວ) 
 

ເລີູ່ ມການກວດສອບ: 
03 ມິຖຸນາ 2019 

31 ກໍລະກົດ 2019 

 

 30 ສິ ງຫາ 2019 

ຂ້ັນຕອນ 5 ການຄັດເລື ອກ ພາຍຫ ັ ງການກວດສອບສໍ າເລັດ, ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການໃຫ້ທຶ ນ ບວກ

ກັບ ຄໍ າແນະນໍ າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຈະຖື ກສົູ່ ງຕໍູ່ ໄປຫາ
ຫ້ອງການ ອ໊ ອກສະຟາມ  ປະຈໍ າປະເທດ ສໍ າລັບການອະນຸມັດຂ້ັນສຸດ
ທ້າຍ. ທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ຖື ກຄັດເລື ອກຈະຖື ກຕີລາຄາ ແລະ 

ຈັດລໍ າດັບ ໂດຍໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂການ ຄັດເລື ອກທີູ່ ກູ່ າວມາຂ້າງລຸູ່ ມ.  

ຂ້ັນຕອນ 6 ຂໍ ້ ຕົກລົງ ເມືູ່ ອໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ອົງການວ້ອຍສ໌  ຈະເຮັດຂໍ ້ ຕົກລົງການ

ໃຫ້ທຶ ນ ກັບອົງກອນທີູ່ ໄດ້ຖື ດຄັດເລື ອກ. ຂໍ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ ຈະມີ
ອາຍຸນໍ າໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມເພືູ່ ອໃຫ້ສໍ າເລັດໂຄງການ. ແຜນ

ເວລາ ແລະ ງົບປະມານທີູ່ ອະນຸມັດຈະເປັນສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງຂໍ ້ ຕົກລົງ
ການໃຫ້ທຶ ນ. ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ ຈະກໍານົດລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກັບ

ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ຈໍ າເປັນຂອງທຶ ນ ພ້ອມທັງ ຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂ ອືູ່ ນໆ.   

http://www.voice.global/
http://www.facebook.com/voice.global.online
mailto:Laos@voice.global
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ທຶ ນ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້
ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ 

ເປີ ດຮັບຕະຫ ອດເວລາ 

(ແຕູ່ ໂຄງການຕ້ອງສິ ້ ນ
ສຸດພາຍໃນເດື ອນ 
ທັນວາ 2020) 

ສະເໜີຂໍ ້ ຄິ ດຂອງທູ່ ານ ໂດຍສົູ່ ງ ບົດສະເໜີແນວຄິ ດ 

ມາທີູ່  Laos@voice.global ຖ້າຫາກໄດ້ຖື ກຄັດເລື ອກ 

ພວກເຮົ າຈະຂໍ ໃຫ້ທູ່ ານສົູ່ ງບົດສະໝັກຂໍ ທຶ ນສະບັບ 

ເຕັມເຂົ ້ າມາເພືູ່ ອພິຈາລະນາ.  

 

ນີ ້ ໝາຍຄວາມວູ່ າ ຫ້ອງການ ອ໊ ອກສະຟາມ  ປະຈໍ າລາວ ມີ ເວລາ 6 ອາທິ ດ ທີູ່ ຈະກວດສອບທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ 

ທຽບກັບ ຄຸນນະສົມບັດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂ ຂອງການຄັດເລື ອກໂຄງການ. ເມືູ່ ອ 6 ອາທິ ດ ສີ ້ ນສຸດລົງ, ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ
ທີູ່ ບໍູ່ ຖື ກຄັດເລື ອກ ຈະໄດ້ຮັບອີ ເມວສ໌ ແຈ້ງເຖິງເຫດຜົນ. ສໍ າລັບບົດສະເໜີທີູ່ ຖື ກຄັດເລື ອກໃຫ້ເຂົ ້ າຮອບສຸດທ້າຍ 

(“ການປະເມີ ນອົງກອນ”) ຈະ ມີ ເວລາອີ ກ 10 ອາທິ ດສໍ າລັບການກວດສອບບົດສະເໜີ ແລະ ແຜນງົບປະມານ, 

ການປະເມີ ນອົງກອນ, ການກວດສອບ ຈາກຜ ້ ໃຫ້ທຶ ນ ແລະ ຕົກລົງເຊັນສັນຍາ. ທຸກໆຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຈະໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງກູ່ ຽວກັບຜົນຂອງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ແຕູ່ ມີ ພຽງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ໄດ້ຜູ່ ານການກວດສອບ
ໂຄງການເທົູ່ ານ້ັນ ທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຖິງລາຍລະອຽດເຫດຜົນທີູ່ ບໍູ່ ຖື ກຄັດເລື ອກ. ໃນສູ່ ວນຂອງທີ ມເຄືູ່ ອນທີູ່ , ທີ ມ
ງານປະຈໍ າປະເທດ ຈະຈັດທີ ມເຄືູ່ ອນທີູ່ ໄປຕອບກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ອີ ງຕາມຮອບວຽນ ຂ້າງເທິ ງ. 

ໃຜທີ ູ່ ສາມາດສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ? 

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຕ້ອງມາຈາກອົງກອນເທົູ່ ານ້ັນ ໂດຍອົງກອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍ ຫ ື  

ເປັນທີູ່ ຮັບຮ ້  ໃນທາງການ, ຕົວຢູ່ າງ: ນາຍບ້ານ. ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນຕ້ອງມີ  ແລະ/ຫ ື  ເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້
ສະເໜີເອງ. ອົງກອນ ສາມາດຍືູ່ ນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນແບບເອກະລາດ ຫ ື  ເປັນສູ່ ວນໜຶູ່ ງຂອງສະມາຄົມ ທີູ່ ຍື ນບົດ

ສະເໜີຂໍ ທຶ ນຮູ່ ວມກັນ. ສະມາຄົມ ແມູ່ ນ ໝາຍເຖິງການຮູ່ ວມມື ກັນຂອງສອງ ຫ ື  ຫ າຍອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ

ທີູ່ ຕ້ັງຂຶ ້ ນ ແລະ ເຮັດໂຄງການຮູ່ ວມກັນ ຊຶູ່ ງ ແຕູ່ ລະຝູ່ າຍປະກອບສູ່ ວນເຂົ ້ າໃນຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ. ເຂົ າເຈົ ້ າເຮັດ

ສັນຍາຮູ່ ວມມື ກັນເພືູ່ ອຈຸດປະສົງນີ ້ . ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ສະມາຄົມ ແມູ່ ນຕາງໜ້າໃຫ້ (ທີູ່ ຮ ້ ຈັກກັນ ‘ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມ’) ເປັນ

ຜ ້ ສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃນນາມຂອງສະມາຄົມ. ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 

ສູ່ ວນສະມາຊິ ກພາຍໃນສະມາຄົມອາດຈະຈົດທະບຽນ ຫ ື  ບໍູ່  ກໍູ່ ໄດ້. ຖ້າຫາກບົດ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ຖື ກຄັດເລື ອກ, 

ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມຕ້ອງມີ ໜ້າທີູ່ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງສະມາຄົມ. ຜ ້ ສະເໜີ ຂໍ ທຶ ນສາມາດເຮັດ

ວຽກຮູ່ ວມກັບສະມາຄົມທີູ່ ບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມອືູ່ ນໄດ້ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການ ຫ ື  ບາງສູ່ ວນຂອງໂຄງການ, ແຕູ່ ວູ່ າ ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການຮູ່ ວມມື ດັູ່ ງກູ່ າວຢ ູ່ ໃນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ບົດສະເ

ໜີຂໍ  ທຶ ນ ອາດຈະລວມມີ ບັນດາກິດຈະກໍາເພືູ່ ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກູ່ ອົງກອນ, ທູ່ ານສາມາດເບິູ່ ງລາຍ

ລະອຽດເພີູ່ ມຕືູ່ ມໄດ້ ໃນພາກທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງທາງດ້ານລຸູ່ ມ. 

ກຸູ່ ມນອກລະບົບ ຫ ື  ກຸູ່ ມທີູ່ ບໍູ່ ເປັນທາງການ ທີູ່ ບໍູ່ ໄດ້ມີ ການຈົດທະບຽນເປັນອົງກອນຢູ່ າງເປັນທາງການ ແຕູ່ ວູ່ າມີ
ສະຖານະ ຫ ື  ໃນທາງກົດໝາຍສາມາດຊູ່ ວຍໃນການຈັດການ ຫ ື  ເປັນທີູ່ ຮັບຮ ້ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖິູ່ ນ. ການທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບ

ທຶ ນຈາກອົງການວ້ອຍສ໌ , ກຸູ່ ມນອກລະບົບ ຫ ື  ກຸູ່ ມທີູ່ ບໍູ່ ເປັນທາງການ ຕ້ອງໄດ້ເລື ອກ “ອົງກອນເຈົ ້ າພາບ” ຕາງໜ້າ

ໃນການບໍ ລິ ຫານທຶ ນແທນເຂົ າເຈົ ້ າ. ຊຶູ່ ງຢ ູ່ ໃນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ, ທັງ ກຸູ່ ມນອກລະບົບ ຫ ື  ກຸູ່ ມທີູ່ ບໍູ່ ເປັນທາງການ 

ແລະ ອົງກອນເຈົ ້ າພາບ ຕ້ອງໄດ້ມີ ລາຍຊືູ່ ລະບຸເປັນ ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. 

ສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ຢ ູ່ ໃສ?  

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຈາກອົງການວ້ອຍສ໌  ຕ້ອງໄດ້ນໍ າໃຊ້ຮູ່ າງການສະເໜີຂໍ ທຶ ນເພືູ່ ອຍື ນສະເໜີ ດັູ່ ງທີູ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ການເປີ ດ ຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຕ້ອງປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍບໍູ່ ຕ້ອງມີ ການຈອງ ແລະ 
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ສາມາດສົູ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຜູ່ ານທາງເວັຟໄຊສ໌  ພ້ອມກັບ ລິ ້ ງ Smartsheet ຢ ູ່  www.voice.global/laos. ບົດສະເໜີ
ຂໍ ທຶ ນ ແລະ ລາຍລະ ອຽດດ້ານງົບປະມານ ຈະເປັນພຽງເອກະສານຄັດຕິດເທົູ່ ານ້ັນ. ອີ ກປະການໜຶູ່ ງທີູ່ ຕ້ອງໄດ້

ເອົ າໃຈໃສູ່ ຄື  ຂະໜາດຂອງເອກະສານທີູ່ ສາມາດຮັບໄດ້ສ ງສຸດແມູ່ ນບໍູ່ ກາຍ 10 MB.  

ຢ ູ່ ໃນ webform ແນະນໍ າໃຫ້ທູ່ ານຂີ ດເລື ອກກາໝາຍຊູ່ ອງ “Send me a copy of the responses.” ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ ານີ ້  

ຈະເປັນການຢ້ັງຢື ນໃຫ້ແກູູ່່ ທູ່ ານວູ່ າບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງທູ່ ານໄດ້ຖື ກສົູ່ ງເປັນທີູ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ພາຍຫ ັ ງຂ້ັນ

ຕອນການຄັດເລື ອກສໍ າເລັດ ພວກເຮົ າຈະສົູ່ ງອີ ເມວສ໌ ແຈ້ງທູ່ ານອີ ກຄ້ັງໜຶູ່ ງ ວູ່ າບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງທູ່ ານໄດ້
ຖື ກຄັດເລື ອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶ ນ ຫ ື  ບໍູ່ . ພວກເຮົ າ ຂໍ ສະຫງວນສິ ດແຈ້ງລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກັບເຫດຜົນການປະຕິເສດ 

ໃຫ້ແຕູ່ ສໍ າລັບບົດສະເໜີທີູ່ ຖື ກຂັດຈ້ອນມາແລ້ວ ແຕູ່ ບໍູ່ ໄດ້ຮັບການຄັດເລື ອກ ເທົູ່ ານ້ັນ. 

ຖ້າຫາກທູ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບຂ້ັນຕອນ? 

ຄໍ າຖາມກູ່ ຽວກັບການສະເໜີຂໍ ທຶ ນຈາກອົງການວhອຍສ໌  ສາມາດສົູ່ ງຜູ່ ານອີ ເມວສ໌  ຫ ື  ໃນລະຫວູ່ າງກອງປະຊຸມ

ປຶ ກສາຫາລື . ແຕູ່ ກູ່ ອນຈະສົູ່ ງຄໍ າຖາມມາຫາທາງພວກເຮົ າ, ພວກເຮົ າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທູ່ ານເຂົ ້ າໄປອູ່ ານ ຄໍ າຖາມທີູ່

ຖື ກຖາມເປັນປະຈໍ າ ຜູ່ ານ https://www.voice.global/f-a-q/ ເສຍກູ່ ອນ ເພາະອາດຈະມີ ຄໍ າຕອບສໍ າລັບຄໍ າຖາມ

ຂອງທູ່ ານແລ້ວກໍູ່ ເປັນໄດ້. ແຕູ່ ຖ້າ ຫາກຍັງບໍູ່ ມີ , ທູ່ ານສາມາດຕິດຕໍູ່  laos@voice.global.  ພວກເຮົ າຈະ
ພະຍາຍາມຕອບຄໍ າຖາມຂອງທູ່ ານໃຫ້ໄວທີູ່ ສຸດ ແລະ ຖ້າຄໍ າຖາມຂອງທູ່ ານເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັບຄົນອືູ່ ນ ພວກ
ເຮົ າກໍູ່ ຈະອັບໂຫ ດຂຶ ້ ນເທິ ງໜ້າເວັຟໄຊ.  

ການຕັດສິ ນໃຈກູ່ ຽວກັບການໃຫ້ທຶ ນຈະເກີ ດຂຶ ້ ນເມື ູ່ ອໃດ?  

ຖ້າທູ່ ານສະເໜີຂໍ ທຶ ນຈາກອົງການວ້ອຍສ໌ , ວ້ອຍສ໌ ຈະຕັດສິ ນໃຈໂດຍເບິູ່ ງຕາມບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນພາຍໃນເວລາ 6 

ອາທິ ດ ຫ ັ ງການປິ ດຮັບ ອີ ງຕາມຕາຕະລາງວັນ ແລະ ເວລາ ຂ້າງເທິ ງ. ແຕູ່ ນີ ້ ບໍູ່ ໄດ້ກວມເອົ າທຶ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່

ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບ ດູ່ ວນ ຊຶູ່ ງນໍ າໃຊ້ຂ້ັນຕອນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ  (ດັູ່ ງທີູ່ ລະບຸໄວ້ຢ ູ່ ໃນຕາຕະລາງ ເຊັູ່ ນດຽວກັນ). ໝາຍ

ເຫດ ອົງກອນໜຶູ່ ງສາມາດ ສະໝັກໄດ້ຫ າຍທຶ ນ ແຕູ່ ຈະສາມາດເຮັດສັນຍາຕົກລົງໄດ້ພຽງແຕູ່ ໜຶູ່ ງທຶ ນຕໍູ່ ຄ້ັງ. ໝ

າຍເຫດ ກໍລະນີ ນີ ້  ນໍ າໃຊ້ສະເພາະຜ ້  ຂໍ ທຶ ນຫ ັ ກເທົູ່ ານ້ັນ; ທູ່ ານສາມາດເປັນຜ ້ ຮູ່ ວມທຶ ນໃນຂໍ ້ ສະເໜີທີູ່ ເໝາະສົມໄດ້.  

ສິ ູ່ ງທີ ູ່ ເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດ ແມູ່ ນຫຍັງ?  

ປັດໃຈດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີ ້  ແມູ່ ນເພືູ່ ອໃຫ້ເປັນແນວທາງສໍ າລັບຜ ້ ທີູ່ ມີ ທູ່ າແຮງໃນການສະເໜີຂໍ ທຶ ນວູ່ າ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ
ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ເລັງໃສູ່  ຫົວຂໍ ້ ທີູ່ ເປັນເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ມີ ແນວໂນ້ມທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ມີ ຄື ດັູ່ ງນີ ້ : 

• ໂຄງການທີູ່ ສະເໜີ ແມູ່ ນສອດຄູ່ ອງກັບພ້ືນທີູ່ ເປົ ້ າໝາຍທີູ່ ສະໜັບສະໜ ນນະໂຍບາຍ (ສໍ າລັບ ທຶ ນການ
ສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ) ຫ ື  ຕົວຢູ່ າງຂອງວາລະການຮຽນຮ ້  (ສໍ າລັບ ທຶ ນການສົູ່ ງເສີ ມແນວ
ຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້ ). 

• ກິດຈະກໍາທີູ່ ສົູ່ ງເສີ ມ ແລະ ເນ້ັນໜັກໃສູ່  ຫົວຂໍ ້  ແລະ ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ຂອງອົງການວ້ອຍສ໌ . 

• ວິ ທີ ການສືູ່ ສານ ແລະ ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ທີູ່ ປະກອບສູ່ ວນໃສູ່ ການປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ, ສົູ່ ງຜົນຕໍູ່ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ
, ການປະສານງານ ແລະ ການຮູ່ ວມມື .  

http://www.voice.global/laos
https://www.voice.global/f-a-q/
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• ການສະແດງອອກຂອງການເຊືູ່ ອມໂຍງ ແລະ/ຫ ື  ການປະສານງານກັບອົງກອນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດ 

ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ. 

• ສົູ່ ງເສີ ມການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງແມູ່ ຍິ ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນທຸກລະດັບ. 

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່ າ ຜົນປະໂຫຍດທີູ່ ໄດ້ຈາກໂຄງການນີ ້  ໄດ້ຖື ກແຈກຢາຍອອກໄປຢູ່ າງຖື ກຕ້ອງ ແລະ 
ກວ້າງ ຂວາງ.  

• ບັນດາກິດຈະກໍາທີູ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ສໍ າລັບ ກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ແລະ 
ຖື ກດ ມິູ່ ນ.  

• ການສະແດງອອກຂອງທັກສະ ແລະ ປະສົບການພາຍໃນຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ຂະແໜງ 

ແລະ ພ້ືນທີູ່ ທາງພ ມສັນຖານ.  

• ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຂົ ້ າໃຈໃນການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ທຶ ນ.  

• ສົູ່ ງເສີ ມການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ຂ້ັນຕອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີູ່ ໂປູ່ ງໃສ.  

• ການປະກອບສູ່ ວນຮູ່ ວມກັນຈາກອົງກອນ ແລະ/ຫ ື  ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງອົງການວ້ອຍສ໌  ກໍູ່ ຄື  ແຮງງານ, 

ຫ້ອງການ, ວັດຖຸ ແລະ ທຶ ນ.  

ປັດໃຈທີ ູ່ ເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນບໍ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດ:  

• ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນບໍູ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງືູ່ ອນໄຂ. 

• ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ບໍູ່ ເຮັດຕາມຮູ່ າງຂອງວອຍສ໌  ຫ ື  ບໍູ່ ຕອບຄໍ າຖາມຫ ັ ກ. 

• ກິດຈະກໍາ ທີູ່ ມີ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍການບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການຊື ້
້ ອຸປະກອນ ທີູ່ ສ ງເກີນຈໍ າເປັນ. 

• ລາຍຈູ່ າຍຄູ່ າຂົນສົູ່ ງ, ຈູ່ າຍສໍ າລັບການຂົນສົູ່ ງສິູ່ ງຂອງຂະໜາດໃຫູ່ ຍ. 

• ໂດຍລວມ, ການຊື ້ ລົດຈັກ, ທີູ່ ດິ ນ ຫ ື  ຕຶກອາຄານ. 

• ຂາດລາຍລະອຽດດ້ານຕ້ົນທຶ ນທີູ່ ແຂູ່ ງຂັນໄດ້ ແລະ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍສໍ າລັບການກະກຽມບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ.  

• ລາຍຈູ່ າຍກູ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການໃນທາງການຄ້າ, ການລົງທຶ ນ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງການຄ້າອືູ່ ນໆ. 

• ເນ້ັນຢໍ ້ າກູ່ ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຫ າຍເກີນໄປ. 

ການເຊື ູ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້   

ອົງປະກອບຂອງການເຊືູ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ນໍ າມາເຊິູ່ ງໂອກາດທີູ່ ໜ້າຕືູ່ ນເຕ້ັນໃນການເຊືູ່ ອມໂຍງກັບ
ບັນດາຜ ້ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມອືູ່ ນໆ ແລະ ຮຽນຮ ້ ຮູ່ ວມກັນ. ວ້ອຍສ໌  ສົູ່ ງເສີ ມການເຊືູ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ໃນທຸກຫົນ

ທຸກແຫູ່ ງ. ທັງພາຍໃນທຶ ນ ນີ ້ ເຊັູ່ ນດຽວກັນ. ບັນດາຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນ ຄວນໃຫ້ມີ ກິດຈະກໍາກູ່ ຽວກັບການເຊືູ່ ອມໂຍງ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້ ໃນບົດສະເໜີຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ  ແລະ ວິ ທີ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  

ດັູ່ ງນ້ັນ ໂຄງການວ້ອຍສ໌  ຂໍ ເຊີ ນຊວນທູ່ ານ:  

• ຕ້ອງວາງແຜນການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງບັນດາກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ບັນດາຜ ້ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຫ ັ ກໃນທຸກໆ
ໄລຍະຂອງ ໂຄງການ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ. 

• ເພືູ່ ອສ້າງວາລະທີູ່ ສາມາດປັບປູ່ ຽນໄດ້ສໍ າລັບໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖ້າກູ່ ຽວຂ້ອງ, ສໍ າລັບອົງກອນ

ຂອງ ທູ່ ານໂດຍລວມ.  

• ເພືູ່ ອສ້າງວາລະການຮຽນຮ ້ ຂອງທູ່ ານເອງ ແລະ ຄໍ າຖາມສໍ າລັບການຮຽນຮ ້ . 



11 
 

 

• ເພືູ່ ອເຂົ ້ າຮູ່ ວມກັບກຸູ່ ມໃດກຸູ່ ມໜຶູ່ ງທີູ່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ/ຫ ື  ກຸູ່ ມໃໝູ່  ຫ ື  ງານໃດໜຶູ່ ງ ທີູ່ ເລັງໃສູ່ ແລກປູ່ ຽນ

ການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປູ່ ຽນແປງ.4 ທີູ່ ແທດເໝາະກັບຄໍ າຖາມສໍ າລັບການຮຽນຮ ້ ທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນ.  

• ວິ ທີ ການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ນໍ າສະເໜີ ຫ ື  ວິ ທີ ແກ້ໄຂ ທີູ່ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຖ້າປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

ສາມາດຍົກລະດັບໄດ້. 

• ເພືູ່ ອບັນທຶ ກທຸກໆການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ເກີດຂຶ ້ ນພາຍໃນໂຄງການຂອງທູ່ ານ.  

• ເພືູ່ ອດຶ ງເອົ າການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການສັງລວມບົດເລືູ່ ອງກູ່ ຽວກັບການປູ່ ຽນແປງ ຊຶູ່ ງເປັນສູ່ ວນໜຶູ່ ງ
ຂອງການຕິດ ຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນໂຄງການ. 

• ເພືູ່ ອການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຢູ່ າງຕ້ັງໜ້າກັບບັນດາຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນອືູ່ ນໆ ແລະ ທີ ມງານວ້ອຍສ໌  ໃຫ້ສາມາດຮັບມື
ກັບສິູ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ເພືູ່ ອຮຽນຮ ້ ຈາກຜ ້ ທີູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແຕູ່ ນອກເໜືອໄປກວູ່ ານ້ັນ ແມູ່ ນຮຽນຮ ້
ຈາກ ‘ຄວາມຜິດພາດ’ ແລະ ສິູ່ ງທ້າທາຍຕູ່ າງໆ.  

ໂຄງການວ້ອຍສ໌ ນໍ າໃຊ້ຂະບວນການປະເມີ ນຜົນ 3 ຂ້ັນຕອນດັູ່ ງນີ ້ : 

1. ເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານ: ມາດຕະຖານຕໍູ່ າສຸດທີູ່ ທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຕ້ອງມີ . ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃດທີູ່ ບໍູ່

ປະຕິບັດຕາມເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານນີ ້  ຈະຖື ກປະຕິເສດທັນທີ . 

2. ການກວດສອບໂຄງການ: ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ກູ່ ຽວພັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ. 

3. ການກວດສອບອົງການຈັດຕ້ັງ: ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ກູ່ ຽວພັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍ
ທຶ ນ ຫ ື  ພາກສູ່ ວນການນໍ າຫ ັ ກຂອງກຸູ່ ມຮູ່ ວມຂໍ ທຶ ນ. 

ທຶ ນຂະໜາດນ້ອຍ (ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ ທີູ່ ໃຫ້ທຶ ນສ ງສຸດຈໍ ານວນ 25.000 ເອີ ໂຣ) ຈະນໍ າໃຊ້

ເງືູ່ ອນໄຂປະເພດຕູ່ າງໆເຫ ົູ່ ານີ ້ ໃນຮ ບແບບທີູ່ ເບົ າບາງກວູ່ າ ຫ ື  ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງທຶ ນ. 
 

ຂ້ັນຕອນທີ  1: ເງື ູ່ ອນໄຂຂ້ັນພື ້ ນຖານ 

ເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານແມູ່ ນມາດຕະຖານຂ້ັນຕໍູ່ າສຸດທີູ່ ທຸກໆການສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງໂຄງການວອຍສ໌ ຈໍ າເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມ. ເງືູ່ ອນໄຂເຫ ົູ່ ານີ ້ ແມູ່ ນມີ ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

a. ມີ ພຽງແຕູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີ ການລົງທະບຽນ ຫ ື  ຖື ກຮັບຮ ້ ຈາກທາງກົດໝາຍ ແລະ ມີ ບັນຊີ ທະນາຄານ
ໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີເທົູ່ ານ້ັນ ທີູ່ ສາມາດຍືູ່ ນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນນີ ້ ໄດ້ - ເຖິງແມູ່ ນວູ່ າບັນຊີ ຈະຫາກໍູ່ ຖື ກເປີ ດ

ເພືູ່ ອໂຄງການວ້ອຍສ໌ ໂດຍສະເພາະກໍູ່ ຕາມ. 

b. ຍົກເວ້ັນທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ, ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນແມູ່ ນເປີ ດໃຫ້ແກູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງ

ນິ ຕິບຸກຄົນທີູ່ ລົງທະບຽນໃນປະເທດລາວເທົູ່ ານ້ັນ.5 

                                                           
4 ໃນລະດັບສາກົນແມູ່ ນຈະຮ ້ ກັນໃນນາມ Community of Practice. 
 
 

  
5 ໃນປະເທດລາວ, ນີ ້ ໝາຍເຖິງການລົງທະບຽນເປັນ ສະມາຄົມບໍູ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ (NPA) ກັບກະຊວງພາຍໃນ ຫ ື  ເປັນວິ ສາຫະກິດ (ເພືູ່ ອ
ສັງຄົມ) ຫ ື  ເປັນອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ຖື ກຮັບຮ ້ ໃນທ້ອງຖີູ່ ນ. ອົງປະກອບທີູ່ ຂາດບໍູ່ ໄດ້ແມູ່ ນບັນຊີ ທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງນ້ັນ., 

4. ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງທູ່ ານຈະຖື ກປະເມີ ນຜົນຄື ແນວໃດ?  
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c. ໂຄງການຈໍ າເປັນຕ້ອງແນໃສູ່ ຢູ່ າງໜ້ອຍໜືູ່ ງໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດວຽກງານຂອງວອຍສ໌  

• ປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງແຫ ູ່ ງຊັບພະຍາກອນ (ທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ) (ເຊັູ່ ນ ເງິ ນ, ທີູ່ ດິ ນ ແລະ ນໍ ້ າ) ແລະ 

ການມີ ວຽກເຮັດງານທໍາ 

• ປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການທາງສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶ ກສາ 

• ການສົູ່ ງເສີ ມພ້ືນທີູ່ ສໍ າລັບການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງພົນລະເມື ອງ 

d. ໂຄງການຈະໃຫ້ປະໂຫຍດແກູ່ ໜືູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງວ້ອຍສ໌  ດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

• ກຸູ່ ມຄົນພິການ 

• ກຸູ່ ມທີູ່ ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ 

• ກຸູ່ ມທີູ່ ອູ່ ອນແອ, ທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກຍ້ອນອາຍຸ, ໂດຍສະເພາະໄວໜຸູ່ ມ ແລະ ຜ ້ ອາວຸໂສ 

• ກຸູ່ ມແມູ່ ຍິ ງທີູ່ ຖື ກກົດຂີູ່ ຂ ດຮີ ດ, ຖື ກທາລຸນ ແລະ ຖື ກທໍາຮ້າຍ 

• ກຸູ່ ມຊາວພ້ືນເມື ອງ ແລະ ຊົນເຜົູ່ າສູ່ ວນນ້ອຍ 

ໄວໜຸູ່ ມ ແລະ ແມູ່ ຍິ ງ ແມູ່ ນກຸູ່ ມທີູ່ ມີ ບັນຫາທັບຊ້ອນກັນ ດັູ່ ງນ້ັນ ວອຍສ໌ ມີ ຄວາມຍິ ນດີ ເປັນພິເສດທີູ່ ຈະເຫັນການ
ເລັງໃສູ່  ບັນຫາທີູ່ ມີ ຫ າຍມິຕິກ້ຽວພັນກັນ ໃນທຸກໆໂຄງການ. 

e. ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າວຽກງານ ຫ ື  ໄພຂົູ່ ມຂ ູ່ ທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນບໍູ່ ສາມາດຖື ກກະຕຸກຊຸກຍ ້ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງດຽວ ຫ ື  

ກຸູ່ ມຄົນດຽວໄດ້, ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ແຜນການ

ປະຕິບັດຮູ່ ວມກັນ. 

f. ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ຫ ື  ພາກສູ່ ວນການນໍ າ (ຖ້າສະເໜີຮູ່ ວມໂດຍກຸູ່ ມຄົນ) ຕ້ອງແມູ່ ນກຸູ່ ມຄົນໃນທ້ອງຖິູ່ ນທີູ່ ມີ
ບັນຊີ ທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີທີູ່ ສາມາດນໍ າໃຊ້ໄດ້. 

g. ຜ ້ ສະໝັກ ຫ ື  ພາກສູ່ ວນການນໍ າ ແມູ່ ນເຮັດວຽກສູ່ ວນຫ າຍນໍ າບັນດາກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ແລະ ດ ໝີູ່ ນ
ຫ າຍທີູ່ ສຸດໃນສັງຄົມ (ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນຜ ້ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌ ) ເພືູ່ ອສ້າງຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການເຈລະຈາຕໍູ່ ລອງ ຫ ື  ສະໜັບສະໜຸນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົ າ ຫ ື  ເພືູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫ້
ສຽງຂອງພວກເຂົ າຖື ກໄດ້ຍິ ນ ແລະ ຮັບຮ ້ . ສໍ າລັບອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີ ຈຸດປະສົງທີູ່ ກວ້າງອອກໄປກວູ່ ານີ ້  

ເງືູ່ ອນໄຂນີ ້ ສາມາດຖື ກຕອບສະໜອງໄດ້ໂດຍການສະແດງ ບັນທຶ ກການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ. 

h. ຜ ້ ສະໝັກ (ແລະ ທຸກໆຜ ້ ສະໝັກຮູ່ ວມ, ຖ້າສະໝັກຮູ່ ວມໂດຍກຸູ່ ມ) ແມູ່ ນອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີ ອຸດົມການ

ຫ ັ ກທີູ່ ຄ້າຍຄື ກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌ , ເຊີູ່ ງແມູ່ ນ ການປະຕິບັດທີູ່ ເທົູ່ າທຽມກັນ ແລະ ການມີ
ສິ ດເທົູ່ າທຽມກັນຂອງມະນຸດທຸກໆຄົນ, ໂດຍບໍູ່ ຂື ້ ນກັບ ຄວາມເປັນເພດ, ຊົນຊາດ, ຄວາມເຊືູ່ ອທາງສາດ

ສະໜາ, ຄວາມພິການ, ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ, ຊົນຊ້ັນໃນສັງຄົມ ແລະ ອາຍຸ. 

i. ຜ ້ ສະໝັກ, ຜ ້ ສະໝັກຫ ັ ກ ແລະ/ຫ ື  ຜ ້ ສະໝັກຮູ່ ວມ ຕ້ອງບໍູ່ ແມູ່ ນ (ກຸູ່ ມ ຫ ື  ພັນທະມິດຂອງ) ຄ ູ່ ຮູ່ ວມມື ຂອງ

ກະຊວງການຄ້າຕູ່ າງປະເທດ ແລະ ການຮູ່ ວມມື ພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີ ແລນ ຫ ື  ຄ ູ່ ຮູ່ ວມຍຸດທະ

ສາດພາຍໃນຂອບນະໂຍບາຍຂອງ “Dialogue and Dissent” (“ການສົນທະນາ ແລະ ຄັດຄ້ານ”). 

j. ຍົກເວ້ັນ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະ
ການຮຽນຮ ້ , ສໍ າລັບ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ທຶ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບ

ດູ່ ວນ ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່ າ, ນັບຕ້ັງແຕູ່ ວັນທີ  1 ມັງກອນ 2019, ທຶ ນທີູ່ ໄດ້ຮັບຈາກ

ໂຄງການວ້ອຍສ໌ ແມູ່ ນບໍູ່ ເກີນ 50 ສູ່ ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ທັງໝົດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້
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ສະເໜີ. ຜ ້ ສະເໜີສາມາດສະແດງເງືູ່ ອນໄຂນີ ້ ໂດຍອີ ງໃສູ່ ລາຍຮັບໃນໄລຍະປີ  2017-2018 ແລະ/ຫ ື  ທຶ ນທີູ່ ອົງ

ການຈັດຕ້ັງໄດ້ຮັບສໍ າລັບປີ ຕໍູ່ ໆໄປໃນອານາຄົດ. ໃນກໍລະນີ ຂອງກຸູ່ ມ, ລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ຂອງສະມາຊິ ກທຸກ

ຄົນອາດຈະນໍ າມາລວມກັນ ເພືູ່ ອສະແດງເງືູ່ ອນໄຂນີ ້ . ນີ ້  ໝາຍຄວາມວູ່ າ, ຍົກຕົວຢູ່ າງ, ຖ້າອົງກອນນໍ າພາ

ໄດ້ຮັບທຶ ນຫ າຍກວູ່ າ 50 ສູ່ ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ຂອງເຂົ າຈາກໂຄງການວ້ອຍສ໌ , ລາຍຮັບປະຈໍ າປີ

ຈາກສະມາຊິ ກກຸູ່ ມຜ ້ ອືູ່ ນອາດຈະຖື ກລວມເຂົ ້ ານໍ າ. ວິ ທີ ຄິ ດໄລູ່  50 ສູ່ ວນຮ້ອຍແມູ່ ນ: 

ງົ ບປະມານຂອງການສະເໜີຕໍູ່ ປີ  

ຫານໃຫ້ 

ລາຍຮັບປະຈໍ າປີ  (ສໍ າລັບ ໜືູ່ ງປີ  ຫ ື  ສະເລູ່ ຍຂອງສອງປີ ) ບວກໃຫ້ ການສະເໜີຕໍູ່ ປີ  

k. ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນແມູ່ ນຕ້ອງເພືູ່ ອຂໍ ໜືູ່ ງໃນບັນດາປະເພດຕູ່ າງໆຂອງທຶ ນລຸູ່ ມນີ ້  ແລະ ຕ້ອງສະເໜີຂໍ ໃນ
ຈໍ ານວນ ແລະ ໄລຍະເວລາທີູ່ ສອດຄູ່ ອງຕາມລໍ າດັບ: 

ປະເພດຂອງທຶ ນ ຈໍ ານວນຕໍູ່ າສຸດ  

(ເອີ ໂຣ) 

ຈໍ ານວນສ ງສຸດ  

(ເອີ ໂຣ) 

ໄລຍະເວລາຕໍູ່ າສຸດ 

(ເດື ອນ) 

ໄລຍະເວລາສ ງສຸດ 

(ເດື ອນ) 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດ
ຄວາມສາມາດ 

5,000 25,000 12 14 

ທຶ ນ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອ
ໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບ
ດູ່ ວນ 

5,000 90,000 6 12 

 

 

l. ທຶ ນເຫ ົູ່ ານີ ້ ບໍູ່ ສາມາດນໍ າໄປໃຊ້ກັບກິດຈະກໍາທີູ່ ເກີດຂື ້ ນແລ້ວໃນອາດີ ດ. 

m. ທຶ ນເຫ ົູ່ ານີ ້ ບໍູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈູ່ າຍໃນການບໍ ລິ ການທາງການຄ້າ, ການລົງທຶ ນ ຫ ື  ກິດຈະກໍາໃນເຊີ ງ

ພານິ ດອືູ່ ນໆ. 

ຂ້ັນຕອນທີ  2: ການກວດສອບໂຄງການ 

ຖ້າໂຄງການບໍູ່ ມີ ຄຸນນະພາບພຽງພໍ, ການສະເໜີຂໍ ທຶ ນຈະບໍູ່ ຖື ກພິຈາລະນາ. ການກວດສອບໂຄງການປະເມີ ນ

ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການອີ ງຕາມເງືູ່ ອນໄຂຄຸນນະພາບທົູ່ ວໄປ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂສະເພາະຂອງແຕູ່ ລະປະເພດຂອງ
ທຶ ນດັູ່ ງລຸູ່ ນນີ ້ : 

ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ 

1. ການວິ ເຄາະເນື ້ ອໃນ: ບົດສະເໜີ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ແລະ ຈຸດປະສົງທີູ່ ຖື ກກໍານົດ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ 

ຜົນຂອງການວິ ເຄາະສະພາບການ ຫ າຍເທົູ່ າໃດ  

2. ການວິ ເຄາະຄວາມສໍ າເລັດຂອງໂຄງການ 
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• ໂຄງການໃຫ້ລາຍລະອຽດຫ າຍເທົູ່ າໃດ ກູ່ ຽວກັບຜົນທີູ່ ໄດ້ຮັບ, ໝາກຜົນ, ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງ ລະຫວູ່ າງໝາກຜົນທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ຈໍ າເປັນ

ເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນນ້ັນ ໄດ້ຖື ກອະທິ ບາຍຢູ່ າງຊັດເຈນຫ ື ບໍູ່ . 

• ຄວາມສູ່ ຽງຕູ່ າງໆ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການແກ້ໄຂ: ມີ ແຜນການບໍ ລິ ຫານຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ໜ້າພໍໃຈບໍູ່ , 

ເຊີູ່ ງລວມມີ ການວິ ເຄາະຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ເໝາະສົມ ແລະ ລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການແກ້ໄຂທີູ່ ຖື ກ
ອອກແບບມາເປັນຢູ່ າງດີ . 

3. ຄວາມຄຸ້ມຄູ່ າ: ລະດັບທີູ່ ໂຄງການຈະນໍ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ເພືູ່ ອດໍ າເນີ ນກິດຈະກໍາ

ຕູ່ າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີູ່ ຕ້ອງການ. 

4. ຕ້ອງຄໍ ານຶ ງວູ່ າ ໃນກໍລະນີ ທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີູ່ ບໍູ່ ສັງກັດລັດຖະບານ (INGO) ຖື ກເຊີ ນໃຫ້ເຂົ ້ າຮູ່ ວມ
ໂດຍຜ ້ ສະໝັກຫ ັ ກ ໃຫ້ເປັນຜ ້ ສະໝັກຮູ່ ວມ ຫ ື  ຄ ູ່ ຮູ່ ວມມື ດ້ານວິ ຊາການ, ມີ ພຽງແຕູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທີູ່

ກູ່ ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບກິດຈະກໍາເທົູ່ ານ້ັນທີູ່ ສາມາດຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນງົບປະມານໄດ້ ແລະ ຕ້ອງບໍູ່ ມີ ຄູ່ າ
ບໍ ລິ ຫານ. ນອກຈາກນີ ້  ສໍ າລັບ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີູ່ ບໍູ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກຸູ່ ມກັບພາກສູ່ ວນ

ທ້ອງຖິູ່ ນ ໃຫ້ຮັບຮ ້ ວູ່ າ ລາຍຮັບປະຈໍ າປີ  ສາມາດມີ ພຽງແຕູ່ ລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດເທົູ່ ານ້ັນ ແລະ ບໍູ່ ແມູ່ ນ
ລາຍຮັບໃນລະດັບສາກົນ.  

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ 

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດຈະຖື ກປະເມີ ນໂດຍນໍ າໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລຸູ່ ມ

ນີ ້ ອີ ກດ້ວຍ: 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງດຶ ງເອົ າກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ

ໃຫ້ເຂົ ້ າມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກຢູ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ສ້າງການເປັນຜ ້ ນໍ າ

ແບບຂ້າມຜູ່ ານ, ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ທັກສະຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ. 

 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ 

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, ທຶ ນໃນການກະຕຸກຊຸກຍ ້ ຈະຖື ກປະເມີ ນໂດຍນໍ າໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລຸູ່ ມນີ ້ ອີ ກດ້ວຍ: 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງດຶ ງເອົ າກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ

ໃຫ້ເຂົ ້ າມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ສ້າງແຮງຊຸກຍ ້ ໃຫ້ແກູ່ ໜືູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກຸູ່ ມ

ເປົ ້ າຫມາຍ. 

2. ການຜັກດັນໃຫ້ມີ ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ເຈລະຈາຕໍູ່ ລອງ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການຈະຊູ່ ວຍເຫ ື ອ ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົ ້ າໝາຍ ໃຫ້ສາມາດກະຕຸກຊຸກຍ ້  ໃຫ້ພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນ
ຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝູ່  ແລະ ສ້າງສາຍສໍ າພັນ ແລະ ການຮູ່ ວມມື  ທີູ່ ໃໝູ່  ແລະ ແບບບໍູ່ ຄາດຝັນ. 

 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້  

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, ທຶ ນການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະຮຽນຮ ້  ຈະຖື ກປະເມີ ນໂດຍນໍ າ

ໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລຸູ່ ມນີ ້ ອີ ກດ້ວຍ: 
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1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ດຶ ງເອົ າກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ

ໃຫ້ເຂົ ້ າມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາກຸູ່ ມເປົ ້ າຫມາຍຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌ . 

2. ນະວັດກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ: ລະດັບທີູ່  ຄວາມຄິ ດເປັນຄວາມຄິ ດທີູ່ ໃໝູ່ , ໃນເນື ້ ອໃນຂອງໂຄງການ

ນີ ້ , ແລະ ນໍ າໄປສ ູ່ ການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍໜືູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ

ຂອງວ້ອຍສ໌ . ລວມມີ  ການວິ ເຄາະຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້ ສະເໜີໃນການປະຕິບັດງານ, ຂະຫຍາຍຕົວ 

ແລະ ດໍ າເນີ ນຕໍູ່ ໄປແບບຍື ນຍົງ. 

ທຶ ນ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ ດຶ ງເອົ າກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ

ໃຫ້ເຂົ ້ າມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາກຸູ່ ມເປົ ້ າຫມາຍຂອງໂຄງການວອຍສ໌ . 

2. ຕອບສະໜອງຕໍູ່ ວຽກງານທີ ູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການວິ ເຄາະ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍູ່ ວຽກງານໃໝູ່
ເພືູ່ ອປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ, ສ້າງຜ ້ ນໍ າການປູ່ ຽນແປງ, ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ທັກສະຂອງໜືູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກຸູ່ ມ

ເປົ ້ າໝາຍຂອງວອຍສ໌  ແລະ/ຫ ື  ຂະຫຍາຍສຽງ ສ້າງແຮງຊຸກຍ ້ ໃຫ້ແກູ່ ໜືູ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກຸູ່ ມເປົ ້ າຫມາຍ. 

ຂ້ັນຕອນທີ  3: ການກວດສອບການຈັດຕ້ັງ 

ກູ່ ອນທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜືູ່ ງຈະໄດ້ຮັບທຶ ນຈາກວ້ອຍສ໌  (ຍົກເວ້ັນທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ) ການ

ປະເມີ ນຜົນກູ່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງຕ້ອງເປັນທີູ່ ພໍໃຈໃນດ້ານຂອງຄຸນນະພາບ. ການກວດສອບການຈັດຕ້ັງຕ້ອງ

ໄດ້ຖື ກດໍ າເນີ ນການຢູ່ າງເປັນທີູ່ ພໍໃຈ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບ ນ. ຂໍ ້ ບົກພູ່ ອງທີູ່ ໄດ້ພົບຈາກການກວດສວບອົງ

ການຈັດຕ້ັງຈະຖື ກສືູ່ ສານໃຫ້ແກູ່ ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃຫ້ຮັບຮ ້  ເພືູ່ ອສ້າງແຜນການເສີ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທີູ່

ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເປັນທຶ ນ ຈາກໂຄງການ ວ້ອຍສ໌ . ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ຖື ກປະເມີ ນວູ່ າມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ 

ຈາກການກວດສອບອົງການຈັດຕ້ັງ ຈະບໍູ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບທຶ ນ. 

ການປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງແມູ່ ນການສຶ ກສາ ທົບທວນຫົວຂໍ ້ ຕູ່ າງໆດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີ ້ : ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືູ່ ສັດ, 

ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ແລະ ການຈັດຊື ້ , ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການ. ຂອບເຂດຂອງການປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງແມູ່ ນຂື ້ ນກັບປະເພດຂອງທຶ ນທີູ່ ສະເໜີຂໍ  ແລະ ມີ ບາງ

ຫົວຂໍ ້ ສະເພາະທີູ່ ຖື ກສ້າງເພືູ່ ອວ້ອຍສ໌ . 

ອົງການຈັດຕ້ັງຄວນເປີ ດກວ້າງ ແລະ ມີ ຄວາມກະຕືລື ລ້ົນທີູ່ ຈະຮຽນຮ ້  ແລະ ສົນໃຈຫ ັ ກການພ້ືນຖານ
ຂອງວ້ອຍສ໌ . ຄໍ າຕອບໃນໃບປະເມີ ນຕົວເອງຂອງພວກເຂົ າອາດຈະຖື ກນໍ າມາສົນທະນາ. ທີ ມງານປະຈໍ າປະເທດ

ຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌ ສາມາດສົມທຽບຜົນການປະເມີ ນການຈັດຕ້ັງ ກັບການປະເມີ ນສູ່ ວນຕົວຂອງພວກເຂົ າ 

ແລະ ຕົກລົງແຜນການເສີ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີູ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນທຶ ນ.  

ຂ້ັນຕອນການປະເມີ ນຜົນແມູ່ ນຊູ່ ວງເວລາທີູ່ ຄວນຈະສົູ່ ງເສີ ມການລວມເອົ າອົງປະກອບຂອງການເຊືູ່ ອມຕໍູ່  

ແລະ ການຮຽນຮ ້ ເຂົ ້ າໃນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ໃນເວລາທີູ່ ຕ້ອງການ, ທີ ມງານປະຈໍ າປະເທດຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌
ສາມາດຈັດກອງປະຊຸມ (ລະດົມຄວາມຄິ ດ) ກັບບັນດາຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນ ເພືູ່ ອສົນທະນາຫົວຂໍ ້ ທີູ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈຮູ່ ວມ

ກັນ ແລະ ເຮັດບາງກິດຈະກໍາທີູ່ ຈະຊູ່ ວຍໃຫ້ແຕູ່ ລະຄົນເຂົ ້ າໃຈເປົ ້ າໝາຍ ຫ ື  ຈຸດປະສົງດຽວກັນ. ມັນຍັງແມູ່ ນ

ໂອກາດທີູ່ ຈະສົູ່ ງເສີ ມການປະຕິບັດທີູ່ ສ້າງສັນເຂົ ້ າໃນບົດສະເໜີ. 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ 
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ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດຈະຖື ກປະເມີ ນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ູ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນມີ ຈຸດປະສົງທີູ່ ຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຕັດສິ ນໃຈຮູ່ ວມກັນ. 

• ລະດັບຄວາມນັບຖື ທີູ່ ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍມີ ຕໍູ່ ການນໍ າພາ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ 

• ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານແມູ່ ນເໝາະສົມເພືູ່ ອຮັບປະກັນການຊໍ າລະ
ເງິ ນ ແລະ ການຈັດຊື ້ . 

 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ທຶ ນ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານຮີ ບດູ່ ວນ 

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂການປະເມີ ນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມສາມາດ, ຜ ້
ສະເໜີທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍ ຫ ື  ທຶ ນຊູ່ ວຍເຫ ື ອໃຫ້ແກູ່ ວຽກງານທີູ່ ຮີ ບດູ່ ວນ ຂອງໜືູ່ ງ
ປະເທດ ຈະຖື ກປະເມີ ນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂລຸູ່ ມນີ ້ ອີ ກດ້ວຍ: 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ູ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະຫມັກຂໍ ທຶ ນມີ ແຜນຍຸດທະສາດທີູ່ ສອດຄູ່ ອງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້. (ທົບທວນຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງ

ຈຸດປະສົງ, ຜົນຮັບ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດທີູ່ ຕ້ອງການ; ຄໍ າອະທິ ບາຍກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກທາງຍຸດທະສາດ) 

• ຜ ້ ສະເໜີມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍູ່  ແລະ ຕ້ອງສືູ່ ສານຢູ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບກັບ ຜ ້ ສະໝັກຮູ່ ວມ/ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດຫ ັ ກ. ຜ ້ ສະໝັກ (ທີ ມບໍ ລິ ຫານ) ສົູ່ ງເສີ ມ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນການຮຽນຮ ້ ພາຍໃນ ແລະ 

ການທົບທວນຄື ນ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື ້  ແລະ ການເງິ ນ 

• ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານແມູ່ ນເໝາະສົມເພືູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນ. (ງົບປະມານ, ແຜນການລະດົມທຶ ນ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ, ບົດລາຍງານ

ການເງິ ນ) 

3. ການບໍ ລິ ຫານຈັດການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນມີ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ 

ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນ, ການປະກອບສູ່ ວນຂອງພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ຄຸນນະພາບຂອງການປະ

ເມີ ນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ) 

4. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

• ຜ ້ ສະເໜີມີ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ ການ

ເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນ, ການປະກອບສູ່ ວນຂອງພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ຄຸນນະພາບຂອງການປະເມີ ນ

ຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ) ແລະ ນໍ າໃຊ້ມັນເພືູ່ ອສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮ ້ . 

• ຈໍ ານວນ, ສັດສູ່ ວນຂອງອົງປະກອບ ແລະ ຄວາມຊູ່ ຽວຊານຂອງພະນັກງານ ແມູ່ ນເໝາະສົມໃນມຸມມອງ

ຂອງຈຸດປະສົງຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ ແລະ ໂຄງການ. 

ທຶ ນ ການສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້  
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ນອກເໜືອຈາກເງືູ່ ອນໄຂການປະເມີ ນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີທຶ ນໃນໜືູ່ ງປະເທດ, ຜ ້ ສະເໜີທຶ ນໃນການ

ສົູ່ ງເສີ ມແນວຄວາມຄິ ດສ້າງສັນແລະການຮຽນຮ ້  ແລະ ທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍໃນຫ າຍ
ປະເທດ ຈະຖື ກປະເມີ ນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂລຸູ່ ມນີ ້ ອີ ກດ້ວຍ: 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ູ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະໝັກມີ ແຜນຍຸດທະສາດທີູ່ ສອດຄູ່ ອງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້. (ການວິ ເຄາະສະພາບ ແລະ ບັນຫາ; ທິ ດສະດີ
ຂອງການປູ່ ຽນແປງ; ຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງຈຸດປະສົງ, ຜົນຮັບ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດທີູ່ ຕ້ອງການ; ຄໍ າ

ອະທິ ບາຍກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກຍຸດທະສາດ) 

• ຜ ້ ສະໝັກມີ ຄວາມສາມາດໃນການເຄືູ່ ອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທາງການເງິ ນທີູ່ ພຽງພໍ, ແລະ (ໃນກໍລະນີ
ທີູ່ ມີ ເງືູ່ ອນໃຂ) ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນວັດຖຸ ຊືູ່ ງມາຈາກສະມາຊິ ກ/ຜ ້ ສະໜັບສະໜຸນ. 

• ຜ ້ ສະໝັກມີ ຄວາມໂປູ່ ງໃສຢ ູ່ ພາຍໃນ ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. (ຄວາມສໍ າພັນລະຫວູ່ າງພະນັກງານ, ຜ ້
ອໍ າ ນວຍການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ; ຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ) 

• ຜ ້ ສະໝັກຮັກສາສາຍພົວພັນດ້ານວຽກງານທີູ່ ເໝາະສົມກັບພາກສູ່ ວນທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມພາຍນອກ ແລະ 
ຖື ວູ່ າເປັນຜ ້ ທີູ່ ໜ້າເຊືູ່ ອຖື  ແລະ ປະພຶດປະຕິບັດທີູ່ ຖື ກຕ້ອງ. 

• ຜ ້ ສະໝັກມີ ຄວາມສາມາດທີູ່ ຈະຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງລະຫວູ່ າງ ຄວາມໄຝູ່ ຝັນ, ວິ ໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ 

ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານ. ທີ ມງານບໍ ລິ ຫານສາມາດຮັບມື ຢູ່ າງມີ ຍຸດທະສາດກັບຄວາມກົດດັນຈາກພາຍ

ນອກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ຂັດແຍູ່ ງກັນ. 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນສ້າງຈຸດປະສົງກູ່ ຽວກັບຈຸດຢື ນຂອງແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ບັນຫາຂອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື ້  ແລະ ການເງິ ນ 

• ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານແມູ່ ນເໝາະສົມເພືູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນ. (ງົບປະມານ, ແຜນການລະດົມທຶ ນ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ, ບົດລາຍງານ

ການເງິ ນ) 

• ອົງການຈັດຕ້ັງມີ ການກວດສອບບັນຊີ ປະຈໍ າປີ  

3. ການບໍ ລິ ຫານຈັດການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນມີ ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ 

ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນ, ການປະກອບສູ່ ວນຂອງພາກສູ່ ວນຕູ່ າງໆທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ, ຄຸນນະພາບຂອງການປະ

ເມີ ນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ) ແລະ ນໍ າໃຊ້ມັນເພືູ່ ອສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການ

ຮຽນຮ ້ . 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶ ນ (ທີ ມບໍ ລິ ຫານ) ຕອບສະໜອງຢູ່ າງເໝາະສົມຕໍູ່ ທູ່ າອູ່ ຽງ ແລະ ການປູ່ ຽນແປງຂອງ

ສະພາບ ແລະ ນໍ າໃຊ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຮ ້ ທີູ່ ທັນສະໄໝ. 

 

ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານບໍູ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶ ນ ທູ່ ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ ື  ອີ
ເມລ. ໃນຂະບວນການຮ້ອງທຸກ, ທູ່ ານມີ ໂອກາດຮຽກຮ້ອງຂໍ ຄວາມກະຈູ່ າງແຈ້ງຈາກອົງການອອກສ໌ ຟາມໃນ

ລາວ. ສູ່ ວນຫ າຍ, ຂະບວນການຮັບຄໍ າຄິ ດເຫັນສາມາດຊູ່ ວຍຜ ້ ສະເໜີທີູ່ ບໍູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ໃຫ້ຊອກຫາຈຸດ

5. ຖ້າການສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງທູ່ ານບໍູ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 
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ອູ່ ອນໃນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງພວກເຂົ າ, ໃນການຄິ ດກູ່ ຽວກັບບົດສະເໜີຂອງພວກເຂົ າໃໝູ່  ແລະ ອາດຈະສະເ

ໜີໃໝູ່ ໃນຮອບໜ້າທີູ່ ມີ ການເປີ ດຮັບສະໝັກຂໍ ທຶ ນອີ ກ. 
 

 

ແມູ່ ນຫຍັງຈະເກີ ດຂື ້ ນຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ທຶ ນ? 

ໂຄງການວ້ອຍສ໌ ຈະເຊີ ນທູ່ ານເຂົ ້ າມາສົນທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບົດໂຄງການສົມບ ນ. ນີ ້ ຈະເປັນໂອກາດທີູ່ ຈະທົບ

ທວນ ແລະ ດັດແກ້ການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ອາດຈະມີ ຫ ັ ງຈາກເວລາທີູ່ ຂຽນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ມັນຍັງເປັນໂອກາດ

ໃຫ້ວ້ອຍສ໌  ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານໄດ້ທົບທວນຄວາມສູ່ ຽງຂອງໂຄງການ ແລະ ປັບປຸງເລັກໆນ້ອຍໆກັບ
ກິດຈະກໍາ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ໝາກຜົນຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. ຈາກການທົບທວນຂອງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ, ວ້ອຍສ໌

ອາດຈະຍັງມີ ບາງຄໍ າຖາມ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນ ທີູ່ ພວກເຮົ າຈະຖາມອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານໃຫ້ທົບທວນ ແລະ 
ພິຈາລະນາ. 

ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ 

ຫ ັ ງຈາກໂຄງການໄດ້ຖື ກແກ້ໄຂໃຫ້ສົມບ ນແລ້ວ, ວ້ອຍສ໌ ຈະເຮັດຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ ກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງ

ທູ່ ານ. ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນແມູ່ ນອີ ງໃສູ່ ຂໍ ້ ກໍານົດທີູ່ ໄດ້ວາງໄວ້ໂດຍກະຊວງການຕູ່ າງປະເທດຂອງປະເທດເນເທີ
ແລນ ຕໍູ່  ອອກສ໌ ຟາມໃນລາວ. 

ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນຈະຖື ກມອບໃຫ້ແກູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນທີູ່ ມີ ລາຍລະອຽດຢູ່ າງຈະແຈ້ງ ແລະ 
ສົມບ ນ. ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນຈະກວມເອົ າໄລຍະເວລາທີູ່ ຕ້ອງການເພືູ່ ອປະຕິບັດໂຄງການ/ການສໍ າຫ ວດໃຫ້

ສໍ າເລັດ. ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ງົບປະມານທີູ່ ຖື ກອະນຸມັດຈະເປັນສູ່ ວນໜືູ່ ງຂອງຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ. 

ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນຈະໃຫ້ສັງເຂບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຶ ນ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດອືູ່ ນໆທີູ່ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນຈະກວມເອົ າ, ນອກເໜືອຈາກຂໍ ້ ກໍານົດອືູ່ ນ, 

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂການປູ່ ອຍເງິ ນທີູ່ ອາດຈະເປັນງວດ. ສໍ າເນົ າຂອງຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ

ຈະຖື ກສ້າງຂື ້ ນໂດຍວ້ອຍສ໌ . ບຸກຄົນທີູ່ ມີ ອໍ ານາດໃນການເຊັນຂໍ ້ ຕົກລົງໃນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະຕ້ອງເຊັນ

ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນກູ່ ອນທີູ່ ຈະດໍ າເນີ ນການຈັດການດ້ານການເງິ ນ. ໂຄງການທີູ່ ຖື ກອະນຸມັດທຶ ນ ປົກກະຕິແລ້ວ 

ຈະຕ້ອງເລີູ່ ມພາຍໃນໜືູ່ ງເດື ອນຫ ັ ງຈາກເຊັນສັນຍາຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ (ການປະຕິບັດໂຄງການ). 

ການປະເມີ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ຈະຖື ກດໍ າເນີ ນການກັບຜ ້ ຮັບທຶ ນ, ແລະ ແຜນການໃນ

ການປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນສາມາດຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນສັນຍາການໃຫ້ທຶ ນສະບັບສຸດທ້າຍ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶ ນຈະກວມເອົ າໄລຍະເວລາທີູ່ ຕ້ອງການເພືູ່ ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕູ່ າງໆໃຫ້ສໍ າເລັດ. ຕາຕະລາງ

ເວລາ ແລະ ການຄາດຄະເນທາງການເງິ ນຈະເປັນສູ່ ວນໜືູ່ ງຂອງສັນຍາ. ສັນຍາການເສີ ມສ້າງຄວາມອາດ

ສາມາດອາດຈະຖື ກດໍ າເນີ ນການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກຸູ່ ມວ້ອຍສ໌ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຜ ້ ຮັບທຶ ນ. 

ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການໂດຍທົູ່ ວໄປ ແລະ ການເສີ ມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ, ການບໍ ລິ ຫານ, ແລະ ການບັນຊີ , ແລະ ອືູ່ ນໆ, ຈະເປັນສູ່ ວນໜືູ່ ງຂອງຂໍ ້ ຕົກລົງທີູ່ ຕ້ອງການ ການ

ຊູ່ ວຍເຫ ື ອຈາກວ້ອຍສ໌ ສະເໝີ. 

6. ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບທຶ ນ  
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ວ້ອຍສ໌ ຈະຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນການນໍ າໃຊ້ທຶ ນແນວໃດ? 

ທີ ມງານບໍ ລິ ຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງວ້ອຍສ໌ ຈະຕິດຕາມຄວາມຖື ກຕ້ອງ ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານຂອງທຸກໆ
ທຶ ນທີູ່ ຖື ກອະນຸມັດ. ວ້ອຍສ໌ ຈະລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ກວດສອບທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ກວດສອບການ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດເປັນໄລຍະໆ. 

ສໍ າລັບທຸກໆໂຄງການ, ຜ ້ ຮັບທຶ ນຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາບັນທຶ ກທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໃບຮັບເງິ ນເພືູ່ ອການກວດ

ສອບຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. ຜ ້ ຮັບທຶ ນທັງໝົດຈະຖື ກກວດສອບເປັນໄລຍະ ແລະ ຖື ກສຸູ່ ມກວດແບບບໍູ່ ແຈ້ງລູ່ ວງ

ໜ້າໂດຍວ້ອຍສ໌ . ຕ້ອງມີ ການກວດສອບປະຈໍ າປີ ສໍ າລັບທຸກໆທຶ ນທີູ່ ມີ ມ ນຄູ່ າຫ າຍກວູ່ າ 100.000 ເອີ ໂຣ. ຄູ່ າໃຊ້

ຈູ່ າຍໃນການກວດສອບຕ້ອງໄດ້ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນບົດສະເໜີງົບປະມານ. ນອກຈາກນີ ້ , ທຶ ນອືູ່ ນໆຈໍ ານວນໜືູ່ ງກໍູ່

ຈະຖື ກກວດສອບ, ຈະແມູ່ ນທຶ ນໃດແມູ່ ນຂື ້ ນກັບຄໍ າແນະນໍ າຂອງທີ ມງານຂອງວ້ອຍສ໌ ປະຈໍ າປະເທດ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະສື ູ່ ສານກັບວ້ອຍສ໌ ແນວໃດ? 

ທີ ມງານປະສານງານປະຈໍ າປະເທດຂອງວ້ອຍສ໌ ຢາກໃຫ້ທູ່ ານປະສົບຜົນສໍ າເລັດ. ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານ

ມີ ຄໍ າຖາມ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນໃດໆກູ່ ຽວກັບຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ ຫ ື  ວິ ທີ ລາຍງານ, ກະລຸນາຢູ່ າລັງເລໃຈທີູ່ ຈະຕິດຕໍູ່

ພວກເຮົ າ. ພວກເຮົ າຍິ ນດີ ທີູ່ ຈະຕອບຄໍ າຖາມຂອງພວກທູ່ ານ ແລະ ຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງຂໍ ້

ຕົກລົງການໃຫ້ທຶ ນ. ລາຍລະອຽດຂອງຜ ້ ທີູ່ ທູ່ ານຄວນຈະຕິດຕໍູ່ ເປັນຜ ້ ທໍາອິ ດຈະຖື ກກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ ້ ຕົກລົງການ

ໃຫ້ທຶ ນ. ພວກເຮົ າຍິ ນດີ ໃຫ້ທູ່ ານຕິດຕໍູ່ ຫາພວກເຮົ າເພືູ່ ອໂອ້ລົມກູ່ ຽວກັບການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອົງ

ການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານ (ການດໍ າເນີ ນງານ, ການບໍ ລິ ຫານ ແລະ ວິ ຊາການ); ທີ ມງານວ້ອຍສ໌ ອາດຈະມີ ຄໍ າແນະນໍ າ

ກູ່ ຽວກັບຫົວຂໍ ້ ເຫ ົູ່ ານີ ້ . 

ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານບໍູ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດໃນການໃຫ້ທຶ ນ, ທູ່ ານຕ້ອງຕິດຕໍູ່ ຫາວ້ອຍສ໌ . ທີ ມ

ງານຂອງວ້ອຍສ໌ ຈະພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພືູ່ ອຊູ່ ວຍທູ່ ານຫາວິ ທີ ແກ້ໄຂ ແລະ ຊູ່ ວຍອົງການຈັດຕ້ັງຂອງ
ທູ່ ານໃຫ້ມີ ຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ ຮຽນຮ ້ ຈາກບັນຫາຕູ່ າງໆ. ໃນບາງກໍລະນີ , ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນຜົນມາຈາກ

ເຫດການທີູ່ ນອກເໜືອຈາກການຄວບຄຸມຂອງທູ່ ານ, ທູ່ ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ດັດແກ້ລາຍລະອຽດຂອງການໃຫ້ທຶ ນ. 

ໃບຄໍ າຮ້ອງດັດແກ້ທຶ ນກໍາລັງຖື ກພັດທະນາ. ທັນທີ ທີູ່ ທູ່ ານຄິ ດວູ່ າສະຖານະການອາດຈະຕ້ອງມີ ການປູ່ ຽນແປງ

ລາຍລະອຽດຂອງທຶ ນ, ກະລຸນາປື ກສາກັບພະນັກງານຂອງວ້ອຍສ໌ ເພືູ່ ອຮັບຄໍ າຊີ ້ ແນະກູ່ ອນທີູ່ ຈະຍືູ່ ນໃບຄໍ າຮ້ອງ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະລາຍງານໃຫ້ວ້ອຍສ໌ ແນວໃດ? 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົູ່ ງບົດລາຍງານໃຫ້ວ້ອຍສ໌ ກູ່ ຽວກັບການນໍ າໃຊ້ທຶ ນທີູ່ ທູ່ ານໄດ້ຮັບທີູ່

ມີ ລາຍລະອຽດກູ່ ຽວກັບຈຸດຫ ັ ກໝາຍ ແລະ ການເງິ ນ. ພວກເຮົ າໄດ້ສ້າງແມູ່ ແບບບົດລາຍງານສອງຮ ບແບບ

ເພືູ່ ອເກັບກໍາຄວາມຄື ບໜ້າຂອງຫ ັ ກໝາຍຂອງໂຄງການຂອງທູ່ ານ: ສະບັບບາງ, ສໍ າລັບລາຍງານໄລຍະໂຄງການ

ທີູ່ ຕໍູ່ າກວູ່ າໜືູ່ ງປີ  (ສູ່ ວນຫ າຍແລ້ວແມູ່ ນທຸກໆ 6 ເດື ອນ), ແລະ ສະບັບ “ບວກ”, ສໍ າລັບບົດລາຍງານໃນຕອນສີ ້ ນສຸດ

ໂຄງການ. ຢູ່ າງຕໍູ່ າສຸດ ວ້ອຍສ໌ ຕ້ອງການ ການລາຍງານທຸກໆ 6 ເດື ອນ. ສໍ າລັບທຶ ນໃນການສົູ່ ງເສີ ມຂີ ດຄວາມ

ສາມາດ, ເຮົ າມີ ຮ ບແບບການລາຍງານທີູ່ ບາງກວູ່ າ. ຜ ້ ຮັບທຶ ນຍັງຖື ກກະຕຸກຊຸກຍ ້ ໃຫ້ສົູ່ ງບົດລາຍງານໃນຮ ບ

ແບບຂອງວີ ດີ ໂອ (ບົດບັນທຶ ກແບບວີ ດີ ໂອ) ຫ ື  ສຽງ ເພືູ່ ອເລົູ່ າເຖິງເລືູ່ ອງລາວ, ນໍ າໃຊ້ຄໍ າຖາມເປັນແນວທາງໃນ

ການນໍ າສະເໜີເລືູ່ ອງ. 
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ຂ້າງລຸູ່ ມນີ ້ ແມູ່ ນບົດສະຫ ຸ ດຫຍໍ ້ ຂອງຂໍ ້ ມ ນທີູ່ ວ້ອຍສ໌ ຕ້ອງການໃຫ້ເກັບກໍາໃນແຕູ່ ລະປະເພດຂອງຮ ບແບບການ
ລາຍງານ: 

A. ລາຍງານຫ ັ ກໝາຍ ແບບບາງ 

ໃນຮ ບແບບການລາຍງານຫ ັ ກໝາຍແບບບາງ ພວກເຮົ າເລັງໃສູ່ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນດັູ່ ງລຸູ່ ມນີ ້ : 

• ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ: ການປູ່ ຽນແປງຕູ່ າງໆທີູ່ ສໍ າຄັນທີູ່ ເກີດຂື ້ ນໃນລະດັບທ້ອງຖີູ່ ນ, ຂ້ັນສ ນ

ກາງ, ລະດັບພາກພ້ືນ, ຫ ື  ສາກົນ (ຕົວຢູ່ າງ: ການປູ່ ຽນແປງໃນກົດໝາຍທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ແລ້ວ) ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບ 

ແລະ ມີ ຜົນກະທົບຕໍູ່ ໂຄງການຂອງທູ່ ານ ແລະ ບັນດາກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍ. 

• ຄວາມຄື ບໜ້າທຽບກັບຫ ັ ກໝາຍ: ຫ ັ ກໝາຍຕູ່ າງໆທີູ່  ໃນໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານນີ ້  ແລະ ການ

ຈັດສັນງົບປະມານ, ຫ ັ ກໝາຍທີູ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍ າລັບໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານຕໍູ່ ໄປ, ການ

ປູ່ ຽນແປງໃນແຜນວຽກຕ້ົນສະບັບ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປູ່ ຽນແປງ. 

• ການດຶ ງເອົ າພາກສູ່ ວນທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມເຂົ ້ າມາປະກອບສູ່ ວນ: ກິດຈະກໍາປະເພດໃດທີູ່ ທູ່ ານກໍາລັງໃຊ້ໃນ

ການດຶ ງເອົ າກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍມາເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນໂຄງການຂອງທູ່ ານ? ໜືູ່ ງຫ ື ຫ າຍກິດຈະກໍາໃດໃນບັນດາ

ກິດຈະກໍາເຫ ົູ່ ານີ ້ ທີູ່ ທູ່ ານເຫັນວູ່ າປະສົບຜົນສໍ າເລັດເປັນພິເສດ? ທູ່ ານໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆບໍູ່

ໃນການເຂົ ້ າຫາ / ເຮັດວຽກກັບກຸູ່ ມເຫ ົູ່ ານ້ັນ? 

• ການວິ ເຄາະຄວາມສູ່ ຽງ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຫ ຸ ດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງ 

• ການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປູ່ ຽນແປງໃໝູ່ ຂອງໂຄງການ: ທູ່ ານໄດ້ຮຽນຮ ້ ຫຍັງແນູ່ ຈາກການດໍ າເນີ ນງານ

ໂຄງການຂອງທູ່ ານໃນເວລາທີູ່ ຜູ່ ານມາ? ທູ່ ານເກັບກໍາການຮຽນຮ ້ ຂອງທູ່ ານເປັນເອກະສານແນວໃດ? 

ຖ້າການຮຽນຮ ້ ຖື ກເກັບເປັນເອກະສານອອນລາຍ, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງລິ ້ ງ ແລະ ເວັບໄຊທ໌

ຕູ່ າງໆ. ແມູ່ ນຫຍັງທີູ່ ທູ່ ານ ແລະ/ຫ ື  ກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ແລະ ຖື ກດ ໝີູ່ ນ (ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ

ໂຄງການຂອງທູ່ ານ) ກໍາລັງເຮັດແຕກຕູ່ າງອອກໄປ, ເຊີູ່ ງເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການນີ ້ ? ບົດລາຍງານຫ ັ ກ

ໝາຍຂອງໂຄງການວ້ອຍສ໌ ? ວ້ອຍສ໌ ໄດ້ຊູ່ ວຍໃຫ້ທູ່ ານ (ແລະ/ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງອືູ່ ນໆທີູ່ ເຮັດວຽກກັບທູ່ ານ

ໃນໂຄງການນີ ້ ) ນໍ າໃຊ້ແນວຄວາມຄິ ດໃໝູ່  ແລະ/ຫ ື  ວິ ທີ ການທີູ່ ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝູ່ ໃນວຽກຂອງທູ່ ານ

ບໍູ່ ? ຖ້າ ແມູ່ ນ, ແນວໃດ? 

• ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ: ກິດຈະກໍາຕູ່ າງໆ, ໝາກຜົນໃນໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານນີ ້ , ຜົນທີູ່ ໄດ້ຮັບທີູ່

ເຊືູ່ ອມໂຍງກັບສີູ່ ງເຫ ົູ່ ານ້ັນ, ທັງໃນຕົວຊີ ້ ວັດທີູ່ ເປັນລັກສະນະປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

• ວິ ທີ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນຂອງທູ່ ານ ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງໄປຫາຂອບວຽກງານການຕິດຕາມ 

ປະເມີ ນຜົນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ຂອງວ້ອຍສ໌ ສາກົນ (Voice global MEAL framework): 

ໜືູ່ ງໃນ 3 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວ້ອຍສ໌ ທີູ່ ໂຄງການຂອງທູ່ ານປະກອບສູ່ ວນແມູ່ ນຫຍັງ? 

 

B. ລາຍງານຫ ັ ກໝາຍ ແບບບວກ 

ໃນຮ ບແບບການລາຍງານຫ ັ ກໝາຍແບບບວກ ພວກເຮົ າເລັງໃສູ່ ຫົວຂໍ ້ ຕູ່ າງໆຂ້າງເທິ ງນີ ້ , ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບແຕູ່

ລະໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານ ບວກໃສູ່ ກັບ: 

• ຄວາມຄື ບໜ້າທຽບກັບຄໍ າຖາມເພືູ່ ອການຮຽນຮ ້ ຂອງທູ່ ານ: ທູ່ ານຮັບມື ກັບພວກມັນແນວໃດ ແລະ 

ທູ່ ານເຮັດວຽກກັບໃຜເພືູ່ ອແກ້ໄຂແຕູ່ ລະບັນຫາ? 



21 
 

 

• ພວກເຮົ າຮູ່ າງບາງຄໍ າຖາມໃນລະດັບຜົນໄດ້ຮັບທີູ່ ມີ ລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕີມ ທີູ່ ເຊືູ່ ອມໂຍງກັບການ
ສົູ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດ (ສ້າງພ້ືນທີູ່ ທີູ່ ປອດໄພ, ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ທັກສະ), ສ້າງພັນທະມິດ 

ແລະ ແຮງຊຸກຍ ້ . 

• ເລືູ່ ອງລາວກູ່ ຽວກັບການປູ່ ຽນແປງ: ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການຂອງທູ່ ານ ພວກເຮົ າຢາກໃຫ້ທູ່ ານຄິ ດ

ກູ່ ຽວກັບ ການເລົູ່ າເລືູ່ ອງລາວທີູ່ ບົູ່ ງບອກເຖິງການປູ່ ຽນແປງໃນຕົວບຸກຄົນ ຫ ື  ໃນກຸູ່ ມທີູ່ ໂຄງການຂອງ
ທູ່ ານໄດ້ດໍ າເນີ ນວຽກງານນໍ າ. ວິ ທີ ທີູ່ ທູ່ ານຈະນໍ າສະເໜີເລືູ່ ອງລາວແມູ່ ນບໍູ່ ຈໍ າກັດ: ມັນອາດຈະເປັນໃນຮ ບ

ແບບຂອງການເລົູ່ າເລືູ່ ອງ, ໂດຍໃຊ້ສຽງ, ວີ ດີ ໂອ, ຫ ື  ອືູ່ ນໆ. ພວກເຮົ າໄດ້ຕ້ັງເງືູ່ ອນໄຂຂອງການປູ່ ຽນແປງທີູ່

ພວກເຮົ າຕ້ອງການຈະສຸມໃສູ່ , ໃນບົດລາຍງານ. ເຈົ ້ າໜ້າທີູ່ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນລະດັບສາກົນ

ຂອງພວກເຮົ າສາມາດຊູ່ ວຍຕອບຄໍ າຖາມຂອງທູ່ ານກູ່ ຽວກັບເລືູ່ ອງເລົູ່ າໄດ້ທຸກໆເມືູ່ ອ. 

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລ້ວ, ເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າການຮຽນຮ ້ ຈາກຂະບວນການຈະບໍູ່ ສ ນເສີ ຍ, ຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນຄວນຈະທວນຄື ນ

ເສ້ັນທາງການຮຽນຮ ້ ຂອງໂຄງການ. ອີ ງຕາມວາລະການປູ່ ຽນແປງຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ຄໍ າຖາມເພືູ່ ອຮຽນ

ຮ ້ , ຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈະຖື ກເຊີ ນໃຫ້ເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນງານເພືູ່ ອການຮຽນຮ ້ ໃນທ້ອງຖີູ່ ນ ຫ ື  ຊຸມຊົນນັກປະຕິບັດລະດັບຊາດ 

ຫ ື  ລະດັບສາກົນ. ຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈະປະກອບສູ່ ວນດ້ວຍປະສົບການຈາກການດໍ າເນີ ນໂຄງການຂອງພວກເຂົ າ ເພືູ່ ອ

ການຮຽນຮ ້ ກູ່ ຽວກັບການຫັນປູ່ ຽນອີ ງໃສູ່ ປະສົບການຕົວຈິ ງ. ພວກເຮົ າຍັງແນະນໍ າໃຫ້ມີ ການທົບທວນຄື ນຂອງ

ໂຄງການ. ພວກເຮົ າແນະນໍ າໃຫ້ມີ ການປະເມີ ນຜົນກັບອົງການຈັດຕ້ັງ, ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຫ ັ ກ ແລະ ພາກສູ່ ວນ

ຕູ່ າງໆທີູ່ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ກູ່ ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍທີູ່ ໄດ້ພົບ ແລະ ຍຸດທະສາດທີູ່ ຖື ກສ້າງຂື ້ ນເພືູ່ ອຂ້າມຜູ່ ານມັນ; ກູ່ ຽວ

ກັບຂະບວນການພົວພັນທຸກຝູ່ າຍທີູ່ ມີ ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ້ອງ. ມັນຍັງເປັນສີູ່ ງທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດທີູ່ ຈະຂຽນຄວາມຄິ ດຂອງ

ທູ່ ານກູ່ ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ຜົນທີູ່ ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄໍ າຄິ ດເຫັນໃດໆທີູ່ ທູ່ ານມີ ກູ່ ຽວກັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ ້ /

ການຮຽນຮ ້ ອອກໄປໃນສັງຄົມ ແລະ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ພວກມັນຖື ກນໍ າໃຊ້ຢູ່ າງກວ້າງຂວາງໃນ ວ້ອຍສ໌ . ທີ ມງານ

ຂອງວ້ອຍສ໌ ປະຈໍ າປະເທດຈະສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ການຊີ ້ ນໍ າ.  

ການລາຍງານທາງການເງິ ນຍັງຂື ້ ນກັບຂະໜາດ ແລະ ອາຍຸຂອງທຶ ນ ແລະ ດັູ່ ງນ້ັນ ຈະຖື ກລວມເຂົ ້ າຢ ູ່ ໃນຂໍ ້ ຕົກລົງ
ການໃຫ້ທຶ ນ. ບົດລາຍງານການເງິ ນຈໍ າເປັນຕ້ອງຖື ກສົູ່ ງມອບໃນຮ ບແບບທີູ່ ກໍານົດໄວ້. 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ ານຈະຕ້ອງເຮັດບັນຊີ ແຍກສໍ າລັບທຶ ນຂອງວ້ອຍສ໌  ທີູ່ ລວມມີ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍທັງໝົດຂອງ
ໂຄງການ. ແລະ ໃນບັນຊີ ນີ ້  ທູ່ ານຈະຄິ ດໄລູ່ ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍຂອງໂຄງການ ສໍ າລັບແຕູ່ ລະລາຍການງົບປະມານ, ບັນທຶ ກ

ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍນີ ້ ໃສູ່ ໃນຖັນທີູ່ ເໝາະສົມໃນ ເອກະສານແມູ່ ແບບງົບປະມານ ແລະ ຄິ ດໄລູ່ ໃນຖັນແຍກ ວູ່ າມີ ເງິ ນ
ຈໍ ານວນເທົູ່ າໃດ ແລະ ຈັກເປີ ເຊັນທີູ່ ຍັງເຫ ື ອສໍ າລັບລາຍການງົບປະມານນ້ັນ. ທູ່ ານອາດຈະຍ້າຍທຶ ນຈາກ

ລາຍການງົບປະມານໜືູ່ ງໄປອີ ກລາຍການງົບປະ ມານໜືູ່ ງ, ແຕູ່ ສ ງສຸດບໍູ່ ໃຫ້ກາຍ 10% ແລະ ທູ່ ານຈະຕ້ອງແຈ້ງ

ໃຫ້ທີ ມງານຂອງວ້ອຍສ໌ ຮັບຊາບທຸກຄ້ັງກູ່ ຽວກັບແຕູ່ ລະການປູ່ ຽນແປງລູ່ ວງໜ້າ. ຖ້າທູ່ ານຕ້ອງການປູ່ ຽນຫ າຍ

ກວູ່ າ 10% ທູ່ ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກທີ ມງານຂອງວ້ອຍສ໌ ເສີ ຍກູ່ ອນ. 

ເອກະສານປະກອບ, ທີູ່ ຮັບຮອງວູ່ າທູ່ ານໄດ້ມີ ການໃຊ້ຈູ່ າຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຖື ກຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 10 ປີ ຫ ັ ງຈາກ

ໂຄງການສີ ້ ນສຸດລົງ ເພືູ່ ອການກວດສອບທີູ່ ອາດຈະມີ ໃນອານາຄົດ. ລາຍລະອຽດເພີູ່ ມຕືູ່ ມກູ່ ຽວກັບປະເພດຂອງ

ເອກະສານປະກອບທີູ່ ທູ່ ານຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາຈະຖື ກມອບໃຫ້ທູ່ ານໂດຍທີ ມງານປະຈໍ າປະເທດຂອງວ້ອຍສ໌  

ແລະ/ຫ ື  ທີ ມງານປະສານງານ. 

ແບບຟອມ 
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ແບບຟອມຕູ່ າງໆທີູ່ ເໝາະສົມເຊັູ່ ນ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ, ເອກະສານແມູ່ ແບບງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານແມູ່ ແບບ

ເພືູ່ ອການປະເມີ ນຜົນ ຈະແຕກຕູ່ າງອອກໄປສໍ າລັບແຕູ່ ລະຮອບຂອງການເປີ ດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ. ທູ່ ານສາມາດຫາ

ແບບຟອມທີູ່ ຖື ກຕ້ອງສໍ າລັບແຕູ່ ລະຮອບຂອງການເປີ ດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ທີູ່  www.voice.global  

 

ການສໍ ້ ໂກງ ແມູ່ ນໝາຍເຖິງ “ການຮັບເອົ າຜົນປະໂຫຍດຢູ່ າງບໍູ່ ຊືູ່ ສັດໂດຍການຫ ອກລວງ ຫ ື  ວິ ທີ ອືູ່ ນໆ”. ວ້ອຍສ໌ ມີ  

“ຄວາມອົດທົນເທົູ່ າສ ນ” ຕໍູ່ ກັບກິດຈະກໍາທີູ່ ເປັນການສໍ ້ ໂກງ ຫ ື  ສໍ ້ ລາດບັງຫ ວງໃນທຸກຮ ບແບບ. ນີ ້ ໝາຍຄວາມວູ່ າ 

ວ້ອຍສ໌  ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກນະໂຍບາຍຂອງ ອ໊ ອກສະຟາມ  ໂນວິ ບ ແລະ ຮີ ໂວສ໌  ຈະບໍູ່ ຍອມໃຫ້ອະໄພ
ກັບພຶດຕິກໍາໃດໆທີູ່ ເປັນການສໍ ້ ໂກງ ຫ ື  ສໍ ້ ລາດບັງຫ ວງໃນການດໍ າເນີ ນງານຂອງວ້ອຍສ໌  ເຊັູ່ ນ ການຈູ່ າຍສິ ນບົນ, 

ການຈູ່ າຍເງິ ນເພືູ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫ ື  ຄູ່ ານາຍໜ້າ “ທີູ່ ເຊືູ່ ອງຊ້ອນ” ເພືູ່ ອເຫດຜົນໃດໆກໍູ່ ຕາມ. ອົງ

ການຈັດຕ້ັງທີູ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈາກວ້ອຍສ໌ ຕ້ອງມີ ກົນໄກໃນການຈັດການກັບການສໍ ້ ໂກງ ເຊີູ່ ງລວມເຖິງ ການປ້ອງກັນ
, ການກວດພົບ, ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ.  

ຖ້າທູ່ ານສົງໃສສີູ່ ງໃດທີູ່ ຜິດປົກກະຕິ, ກະລຸນາລາຍງານໃຫ້ແກູ່  ຜ ້ ອໍ ານວຍການປະຈໍ າປະເທດຂອງອອກສ໌ ຟາມໃນ

ລາວ ແລະ ຜ ້ ຈັດການແຜນງານຂອງວ້ອຍສ໌  ເຊີູ່ ງຈະລາຍງານຕໍູ່ ກະຊວງການຕູ່ າງປະເທດຂອງປະເທດເນເທີ
ແລນທັນທີ . ວ້ອຍສ໌  ແລະ ກະຊວງມີ ສິ ດທີູ່ ຈະດໍ າເນີ ນການກວດສອບກໍລະນີ ຕູ່ າງໆທີູ່ ສົງໃສວູ່ າມີ ການສໍ ້ ໂກງ. ທຸກໆ

ກໍລະນີ ທີູ່ ມີ ຄວາມໜ້າສົງໃສວູ່ າມີ ສີູ່ ງຜິດປົກກະຕິຈະຖື ກຈັດການ ແລະ ກວດສອບຢູ່ າງເປັນຄວາມລັບ, ທັນທີ  

ແລະ ຢູ່ າງເປັນມື ອາຊີ ບ. 

ຜ ້ ອໍ ານວຍການປະຈໍ າປະເທດຂອງອອກສ໌ ຟາມໃນລາວ ຈະແກ້ໄຂປັນຫາພາຍໃນສອງອາທິ ດຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບ
ການຮ້ອງຮຽນ. ຖ້າການຮ້ອງຮຽນບໍູ່ ຖື ກແກ້ໄຂຕາມເວລາ ຫ ື  ຜ ້ ຮ້ອງຮຽນບໍູ່ ໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ, ຫົວໜ້າໂຄງການ

ລະດັບສາກົນ ຈະເລີູ່ ມການກວດສອບຄໍ າຮ້ອງຮຽນ. ມັນອາດຈະຖື ກຍົກຂື ້ ນເຖິງຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ

ຂອງວ້ອຍສ໌  ຜ ້ ທີູ່ ມີ ສິ ດອໍ ານາດເຕັມ ເຊິູ່ ງອີ ງຕາມ Dutch Staatscourant decision ລົງວັນທີ  02 ທັນວາ 2016 ໃນ

ການຕັດສິ ນໃຈສຸດທ້າຍກູ່ ຽວກັບຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫ ື  ຮ້ອງທຸກ.  

ພວກເຮົ າຍັງແນະນໍ າໃຫ້ທູ່ ານເຂົ ້ າໄປອູ່ ານ ນະໂຍບາຍກູ່ ຽວກັບການລາຍງາຍບັນດາການກະທໍາທີູ່ ບໍູ່ ຖື ກຕ້ອງ ເຊີູ່ ງ

ລາຍລະອຽດແມູ່ ນມີ ຢ ູ່ ໃນ www.voice.global  

 

7. ການສໍ ້ ໂກງ ແລະ ການສໍ ້ ລາດບັງຫ ວງ  

http://www.voice.global/
http://www.voice.global/

