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ຖະແຫ ງການກີ່ ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫ ື  UN ກີ່ າວວີ່ າ 

“ພວກເຮົ າສັນຍາວີ່ າ ຈະບໍ ີ່ ມີ ຜ ້ ໃດຖື ກປະຖີ ້ ມຢ ີ່ ເບື ້ ອງຫ ັ ງ [ຢ ີ່ ໃນເປົ ້ າໝາຍເພື ີ່ ອລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ຄວາມບໍ ີ່ ສະເໝີພາບ].” ນອກເໜືອຈາກນີ ້ , ກຸີ່ ມຄົນທີ ີ່ ຖື ກຈໍ າແນກທີ ີ່ ສຸດຈະໄດ້ຮັບບຸລິ ມະສິ ດ 

ຊຶ ີ່ ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສັນຍາວີ່ າ: “ພວກເຮົ າຈະພະຍາຍາມເຂົ ້ າເຖິ ງກຸີ່ ມຄົນ ທີ ີ່ ຢ ີ່  ເບື ້ ອງຫ ັ ງສຸດເສຍກີ່ ອນ."1 

ໂຄງການນີ ້ ແມີ່ ນເນື ້ ອໃນຈິ ດໃຈທີີ່ ກະຊວງການຕີ່ າງປະເທດຂອງເນເທີ ແລນ (“ກະຊວງ”) ໄດ້ອອກແບບທຶນສະເພາະ, ເອີ ້ ນວີ່ າ 

ໂຄງການ ວອຍສ໌  (Voice), ຊຶີ່ ງມີ ຈຸດປະສົງເພືີ່ ອສົີ່ ງເສີ ມກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ ຈະເຂົ ້ າໄປມີ ສີ່ ວນ ຊຸກຍ ້  ການເຂົ ້ າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍ ລິ ການທາງສັງຄົມ ແລະ 

ການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນທາງການເມື ອງ. ໂຄງການວອຍສ໌  ເປັນເສົ າ ຄໍ ້ າອັນສໍ າຄັນອັນໜຶີ່ ງຂອງກອບນະໂຍບາຍການເຈລະຈາ 

ແລະ ການຄັດຄ້ານ2ຂອງກະຊວງໂດຍລວມ ແລະ ພະລັງແຫູ່ງສຽງ3 

ຊຶີ່ ງມີ ເປົ ້ າໝາຍເພືີ່ ອເສີ ມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງກຸີ່ ມຜ ້ ເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ສົີ່ ງເສີ ມອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ 

ໃນປະເທດທີີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕໍີ່ າ ແລະ ປະເທດທີີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕໍີ່ າກວີ່ າປານກາງ ເພືີ່ ອໃຫ້ສາມາດມີ ສີ່ ວນ 

ຮີ່ ວມໃນຂະບານການພັດທະນາຫ ັ ກໄດ້. ໂຄງການວອຍສ໌  ແມີ່ ນດໍ າ ເນີ ນງານໂດຍ ອົງການ OXFAM Novib ແລະ Hivos 

ຊຶີ່ ງເປັນຜ ້ ປະສານງານດ້ານແຜນງານລະດັບຊາດໃນ 10 ປະເທດ4 ຈຸດສຸມຂອງ ໂຄງການວອຍສ໌ . ອົງການ OXFAM ປະຈໍ າ 

ລາວ ແມີ່ ນເປັນຜ ້ ຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການວອຍສ໌  ປະຈໍ າລາວ.  

 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການວອຍສ໌  ເລັງໃສີ່  5 ກຸີ່ ມກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ໂດຍອີ ງຕາມການວິ ເຄາະສະພາບການຂອງແຕີ່ ລະ ປະເທດ, 

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຈະເລັງໃສີ່ ກຸີ່ ມສະເພາະໂດຍຜີ່ ານຫຼາກຫຼາຍມ ມມອງ ໂຄງການວອຍສ໌  ເປົ ້ າໝາຍແນໃສີ່ ບັນຫາ ທໍາອິ ດ ດັີ່ ງນີ ້ : 

 

 

ກ ູ່ມໄວໜຸີ່ ມ ແລະ ຜ ້ ສ ງອາຍຸ; 

 

   ກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງທີີ່ ຖື ກກົດຂີີ່ ຂ ດຮີ ດ, ຖື ກທາລຸນ ແລະ ຖື ກທໍາຮ້າຍ;  

 

ແລະ ເປົ ້ າໝາຍຮອງລົງມາ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍທັບຊ້ອນ ຄື : 

 

 ກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ;  

 
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  https://voice.global/assets/2019/12/Voice-policy-frame-Extension-English-November-2019.pdf 
4 The Voice focus countries are: Mali, Niger, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Indonesia, Philippines, Laos and Cambodia. 
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ກຸີ່ ມຄົນພິການ;  

 

ກ ູ່ມຊົນເຜົີ່ າ 

  

ກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ແມີ່ ນກຸີ່ ມທີີ່ ເຂົ ້ າເຖິງຍາກທີີ່ ສຸດ. ດັີ່ ງນ້ັນ, 

ວິ ທີ ການໃໝີ່ ໆເພືີ່ ອເສີ ມສ້າງຄວາມອາດ ສາມາດໃຫ້ແກີ່ ກຸີ່ ມຜ ້ ເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ສົີ່ ງເສີ ມຄວາມສາມາດຕີ່ າງໆ ກໍີ່ ຄື  

ການສົີ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດ ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງສໍ າຄັນ. ຂະ ບວນການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  

ຊຸກຍ ້ ໃຫ້ມີ ການແລກປີ່ ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ເປັນເວທີ ສໍ າລັບການຮຽນຮ ້ ເຊິີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ 

ການສົີ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດຂອງກຸີ່ ມຄົນຈໍ ານວນນ້ອຍ ແລະ ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ ຖື ກ ຈໍ າແນກຫ າຍທີີ່ ສຸດ. ໂຄງການວອຍສ໌  

ເປັນແຜນງານແປດປີ  ຊຶີ່ ງມີ ທຶນທັງໝົດ 86 ລ້ານເອີ ໂຣ ສໍ າລັບ ແຜນງານ, ທຶນ, ການບໍ ລິ ຫານ ແລະ 

ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍສໍ າລັບການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້ . ນີ ້ ລວມໄປເຖິງທຶນທັງໝົດຈໍ ານວນ 60.2 ລ້ານເອີ ໂຣ ສໍ າລັບ 10 ປະເທດ, 

ຊຶີ່ ງເປັນກອງທຶນໂຄງການວອຍສ໌  ປະຈໍ າປີ  2016-2020. 

ທີ່ ານສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມ ນສີ່ ວນໃຫຍີ່  ຫ ື  ທັງໝົດ ເພີີ່ ມເຕີມຜີ່ ານ www.voice.global/laos ລວມເຖິງ 

ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ ແລະ ຂໍ ້ ມ ນຕີ່ າງໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຜ ້ ທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບທຶນ. 

 

ຄ ີ່ ມື ແນະນໍ າການໃຫ້ທຶນນີ ້  ແມີ່ ນສໍ າລັບຜ ້ ທີີ່ ໄດ້ຮັບທຶນ (ທີີ່ ມີ ສັກກະຍາພາບ) 

ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍເຂົ າເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈກີ່ ຽວກັບການຈັດສັນທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກີ່ ຽວກັບບົດລາຍງານ. 

ທຸກ ເໆອກະສານຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ແມີ່ ນເປັນເອກະສານທີີ່ ມີ  ການປັບປີ່ ຽນ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບປະຈຸບັນຢ ີ່ ສະເໝີ, ດັີ່ ງນ້ັນ 

ຖ້າຫາກທີ່ ານມີ ຄໍ າຄິ ດເຫັນກີ່ ຽວກັບວີ່ າ ໂຄງການວອຍສ໌ ຈະສາມາດປັບປຸງ ການໃຫ້ທຶນໄດ້ແນວໃດ, 

ທີ່ ານສາມາດສົີ່ ງຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງທີ່ ານມາຍັງ laos@voice.global . 

 

ຂໍ ຂອບໃຈຫ າຍໆທີີ່ ທີ່ ານໄດ້ມາມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນແຜນງານທີີ່ ໜ້າຕືີ່ ນເຕ້ັນນີ ້ ! 

 

ຄອບຄົວຂອງໂຄງການວອຍສ໌  

 

  

http://www.voice.global/
mailto:laos@voice.global
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ທຶນຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ຖື ກອອກແບບມາເພືີ່ ອຊີ່ ວຍເຫ ື ອກ ູ່ມຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ/ ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ ບໍີ່ ເປັນທາງການ ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບ 

ອົງກອນທີີ່  ເປັນທາງການ, ປະສົມປະສານກັນ ແລະ ເຄື ອຂີ່ າຍຕີ່ າງໆ, ເຖິງວີ່ າ 

ການສະໝັກຂໍທຶນຕ້ອງໄດ້ມີ ການຈົດທະບຽນຖື ກກົດໝາຍ ຫ ື  ເປັນທີີ່  ຍອມຮັບ ແລະ 
ມີ ບັນຊີ ທະນາຄານພາຍໃຕ້ຊືີ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນ. ປະເພດຂອງທຶນ ມີ ຄື ດັີ່ ງລຸີ່ ມນີ ້ :  

 

ທຶນສົົ່ ງເສີມຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ: ແນີ່ ໃສີ່ ກຸີ່ ມ (ຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ/ 

ບໍີ່ ເປັນທາງການ) ຫ ື  ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ ທີີ່ ແນີ່  ໃສີ່ ການປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ, ຝຶກທັກສະການເປັນຜ ້ ນໍ າ, 

ສ້າງຄວາມເຊືີ່ ອໝ້ັນ ແລະ ທັກສະຕີ່ າງໆ 

ພ້ອມທັງເຮັດວຽກເພືີ່ ອຕໍີ່ ຕ້ານການຈໍ າແນກກຸີ່ ມທີີ່ ຖື ກປະຕິບັດຢີ່ າງບໍີ່ ເປັນທໍາ. ເງິ ນຊີ່ ວຍເຫ ື ອຂະໜາດ 

ນ້ອຍສໍ າລັບໂຄງການທີີ່ ມີ  ໄລຍະເວລາຕໍີ່ າສຸດ 14 ເດື ອນ ແລະ ສ ງສຸດບໍີ່ ກາຍ 24 ເດື ອນ 

ຊຶີ່ ງກຸີ່ ມຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ/ ບໍີ່ ເປັນທາງການ5 ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ 

ໂດຍການຮີ່ ວມມື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງທີີ່ ເປັນທາງການ. ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ ນີ ້  ມີ ງົບປະມານສ ງສຸດ ເຖິງ 25,000 ເອີ ໂຣ. 

 

ທຶນສົົ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜ ບສະໜູນ: ແນີ່ ໃສີ່ ອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ 

ເຄື ອຂີ່ າຍຕີ່ າງໆເພືີ່ ອສົີ່ ງເສີ ມ ຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງການຈັດຕ້ັງເຫ ົີ່ ານ້ັນ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍ ້ , 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ການສົີ່ ງເສີ ມຄວາມສາມາດ ຕີ່ າງໆ 

ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍສຽງຂອງບັນດາກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ສາມາດໄດ້ຍິ ນ ແລະ ຮັບຮ ້ ໄດ້ 
ຈາກກຸີ່ ມຄົນອືີ່ ນໆ. ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນ ສະເພາະປະເທດ ມີ ງົບປະມານສ ງສຸດເຖິງ 

200,000 ເອີ ໂຣ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 18 ຫາ 36 ເດື ອນ.  

 

ທຶນສົົ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສັ້າງສ ນ ແລະ ການຮຽນຮູັ້ : 

ແນີ່ ໃສີ່ ກຸີ່ ມອົງການຈັດຕ້ັງທີີ່ ຕ້ອງການຢາກຮຽນ ຮ ້ ການປີ່ ຽນແປງ ແລະ/ຫ ື  ທົດສອບ ແລະ 

ວັດແທກວິ ທີ ການໃໝີ່ ໆແນໃສີ່ ນະວັດຕະກໍາຈາກມະນຸດເປັນໃຈກາງ ຊຶີ່ ງອີ ງຕາມສະພາບການສະເພາະ 
ແລະ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການສົີ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດ, ການຜັນຂະ ຫຍາຍສຽງ ແລະຫ ື  

ການກະຕຸກຊຸກຍ ້ ສຽງຂອງກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພືີ່ ອໃຫ້ມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ 
ຢີ່ າງເຕັມທີີ່ ໃນສັງຄົມ. ທຶນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປີ່ ຽນແປງ ມີ ງົບປະມານສ ງສຸດເຖິງ 250,000 ເອີ ໂຣ 

ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາ 12 ຫາ 36 ເດື ອນ. 

 

ທຶນຊົ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດົ່ວນ: ສ້າງຄວາມຢື ດຢຸີ່ ນເພືີ່ ອປະຕິບັດງານຮີ່ ວມກັນ 

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ສະເພາະທີີ່ ສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ນະໂຍບາຍ ຫ ື  ການປະຕິບັດໃດໜຶີ່ ງ 
ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການຫ ຸ ດພ້ືນທີີ່ ທາງສັງຄົມ. ວຽກງານດັີ່ ງ ກີ່ າວ ແມີ່ ນສົີ່ ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກີ່  

ກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ໂຄງການວອຍສ໌  ໃນໜຶີ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍຮ ບແບບ. 

 
5 Groups which emerge naturally due to the response and common interests of the members of an organisation who 

can easily identify with the goals or independent activities of the group. 
 

2. ປະເພດຂອງທຶ ນທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບມີ ຫຍັງແດີ່ ? 
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ເງິ ນຊີ່ ວຍເຫ ື ອສໍ າລັບຮັບມື ກັບວຽກງານຮີ ບດີ່ ວນ ມີ ງົບປະມານເລີີ່ ມແຕີ່  5,000 ຫາ 200,000 ເອີ ໂຣ 

ພາຍໃນ ໄລຍະເວລາ 6 ເດື ອນ ແລະ ສ ງສຸດບໍີ່ ກາຍ 12 ເດື ອນ. 

 

ໃນປະຈຸບັນ, ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນໃນລາວ ແມີ່ ນສໍ າລັບປີ  2020 ເທົີ່ ານ້ັນ. 

 

ທຶນແຕີ່ ລະປະເພດ ແມີ່ ນມີ ວິ ທີ ການສະເໜີຂໍ ທຶນ, ການປະເມີ ນໃບສະໝັກ ແລະ ການລາຍງານ ທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ. 

ທຶນໃນການສົີ່ ງ ເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດ ຈະມີ ຄວາມຢື ດຢຸີ່ ນ ແລະ ມີ ເງືີ່ ອນໄຂທີີ່ ບໍີ່ ສ ງຫ າຍ. 

ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນ, ທຶນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປີ່ ຽນແປງໃໝີ່  ແມີ່ ນຈະມີ ເງືີ່ ອນໄຂທີີ່ ຫ າຍຂຶ ້ ນ 

ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍຫລຸດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງ ແລະ ເພີີ່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພວກເຮົ າ ແນະນໍ າໃຫ້ທີ່ ານໄປສຶ ກສາເພີີ່ ມເຕີມຈາກ 

ຄໍ າຖາມທີີ່ ຖື ກຖາມເປັນປະຈໍ າ ຜີ່ ານ https://www.voice.global/f-a-q/ 

 

ໂຄງການວອຍສ໌  ແຕກຕີ່ າງຈາກແຜນການການໃຫ້ທຶນອືີ່ ນ  ໆໂດຍການສ້າງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ແລະ ຂ້ັນຕອນການລາຍງານ ທີີ່  

ເຂົ າເຖິງໄດ້, ສະດວກໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ມີ ການປີ່ ຽນແປງ ທີີ່ ປັບໃຫ້ເຂົ ້ າກັບກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ປະເພດຂອງທຶນ.  

 

ຂ້ັນຕອນ ສິີ່ ງທີີ່ ຕ້ອງເຮັດ ກິດຈະກໍາ 

ຂ້ັນຕອນ 1 ກະກຽມສໍ າລັບການ 

ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ 

ຂໍ ທຶນ. 

ອີ ງຕາມການວິ ເຄາະສະຖານະການຂອງປະເທດ, 

ຄະນະກໍາມະການທີີ່ ປຶ ກສາໂຄງ ການວອຍສ໌ ສາກົນ -ຜີ່ ານແຜນງານປະຈໍ າປີ - 

ຈະເປັນຜ ້ ຕ້ັງແນວທາງ ສໍ າລັບຮ ບແບບ ແລະ ຫົວຂໍ ້  

ເພືີ່ ອເປັນເປົ ້ າໝາຍສໍ າລັບການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ. ຂ້ັນຕອນນີ ້ ຈະຖື ກ 

ປະຕິບັດຊໍ ້ າຄື ນທຸກໆປີ ໃນແຕີ່ ລະຄ້ັງທີີ່ ມີ ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ. 

ພວກເຮົ າຍັງໄດ້ ນໍ າໃຊ້ເຄືີ່ ອງມື ວິ ເຄາະ ຊືີ່ ວີ່ າ PowerBi ເພືີ່ ອມາ 

ຊີ່ ວຍວິ ເຄາະບົດສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ສົີ່ ງ ຜີ່ ານ Smartsheets.  

ຂ້ັນຕອນ 2 ການເປີ ດຮັບ 

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ 

ລົງໂຄສະນາ ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ຕາມທີີ່ ໄດ້ມີ ການອະນຸມັດ (ຢີ່ າງ ໜ້ອຍ 

6 ອາທິດ ສໍ າລັບການຕອບຮັບກັບຜ ້ ສະເໜີ). 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວນອກສະຖານທີີ່  ແລະ ກິດຈະກໍາການສືີ່ ສານ 

ຈະຖື ກອອກແບບ ເພືີ່ ອໃຫ້ໄປເຖິງ ກຸີ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ພ້ອມທັງ 

ປະກາດຜີ່ ານທາງສັງຄົມອອນລາຍ.  

ຂ້ັນຕອນ 3 ການສະໜັບສະໜ ນ 

 

ຂ້ັນຕອນການສະເໜີຂໍ ທຶນ 

ຖື ເປັນການຝຶກຫັດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ 
ຜ ້ ສະເໜີຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍ າຄິ ດເຫັນທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ພາຍຫ ັ ງທີີ່ ມີ  

ການປະເມີ ນບົດສະ ເໜີຂໍທຶນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຫ້ອງການ OXFAM 

ປະຈໍ າລາວ ຈະຈັດການເຜີຍແຜີ່ ຂໍ ້  ມ ນ ກີ່ ຽວກັບການສະເໜີຂໍ ທຶນ 

ໂດຍນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການແບບສ້າງສັນ.  

3. ວິ ທີ ຂຽນບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ 
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https://www.voice.global/f-a-q/
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ຂ້ັນຕອນ 4 ການກວດສອບ ໂຄງການວອຍສ໌  ອອກແບບມາໃຫ້ເປັນແຜນງານການໃຫ້ທຶນ 

ທີີ່ ອີ ງໃສີ່ ການແຂີ່ ງຂັນ ບົດສະເໜີຂໍທຶນ. ສະນ້ັນ 

ສໍ າລັບອົງການຈັດຕ້ັງທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບທຶນ, ຕ້ອງໄດ້ຍືີ່ ນບົດສະ ເໜີຂໍທຶນ, 

ຊຶີ່ ງຈະໄດ້ມີ ການກວດສອບໂດຍນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການປະເມີ ນທີີ່ ເປີ ດເຜີຍ ແລະ 

ໂປີ່ ງໃສ. ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ, ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນໃນການສົີ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມ 

ສາມາດ ແມີ່ ນ ສາມາດສົີ່ ງມາເປັນທັງ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແລະ 

ນອກເໜືອ ຈາກການສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ເປັນບົດຂຽນແລ້ວ, 

ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີ ການ ອັດສຽງ ແລະ/ຫ ື  ວິ ດີ ໂອ ອີ ກດ້ວຍ. ສີ່ ວນບົດສະເໜີ 

ຂໍ ທຶນອືີ່ ນໆ ແມີ່ ນຕ້ອງໄດ້ສົີ່ ງ ເປັນພາສາອັງກິດ.  

ໂຄງການວອຍສ໌  ຈະກວດສອບບົດສະເໜີຂໍທຶນ ໂດຍທຽບກັບ ຄຸນສົມບັດ 

ແລະ ເກນການຄັດເລື ອກ (ຈະໃຊ້ເວລາກວດສອບ 6 ອາທິດ ຫ ື  ຫ າຍກວີ່ ານ້ັນ 

ອີ ງຕາມ ຈໍ ານວນຂອງບົດສະເໜີຂໍທຶນທີີ່ ໄດ້ຮັບມາທັງໝົດ). ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ 

ທີີ່ ຜີ່ ານເງືີ່ ອນ ໄຂເຫ ົີ່ ານີ ້  ຈະໄດ້ໄປຍັງຂ້ັນຕອນກວດສອບໂຄງການ. 

ຊຶີ່ ງຈະປະເມີ ນກີ່ ຽວກັບຈຸດປະ ສົງຂອງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕີ່ າງ  ໆ

ວີ່ າສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 

ການຂອງກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ, ມີ ແຜນການຕິດຕາມ 

ແລະ ງົບ ປະມານທີີ່ ເໝາະສົມ. 

ຂ້ັນຕອນ 5 ການຄັດເລື ອກ ພາຍຫ ັ ງການກວດສອບສໍ າເລັດ, ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການໃຫ້ທຶນ ບວກກັບ 

ຄໍ າແນະ ນໍ າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຈະຖື ກສົີ່ ງຕໍີ່ ໄປຫາຫ້ອງການ 

OXFAM ໃນລາວ ແລະ ທີ ມປະສານງານຂອງອົງການວອຍສ໌ ສາກົນ 

ສໍ າລັບການອະນຸມັດຂ້ັນສຸດທ້າຍ. 

ທຸກໆບົດສະເໜີຂໍທຶນທີີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກຈະຖື ກຕີລາຄາ ແລະ ຈັດລໍ າດັບ ໂດຍໃຊ້ 

ເງືີ່ ອນໄຂການຄັດເລື ອກທີີ່ ກີ່ າວມາຂ້າງເທິງ.  
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ຂ້ັນຕອນ 6 ຂໍ ້ ຕົກລົງ ໂຄງການວອຍສ໌  ຈະໃຫ້ຄໍ າເຫັນແກີ່ ຜຸ້ສະໝັກທີີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກ ເພືີ່ ອປັບປຸງ 

ແລະ ດັດ ແກ້ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແທດເໝາະຂຶ ້ ນ. 

ອາດຈະມີ ການລົງໄປ ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີີ່  

ເພືີ່ ອຢ້ັງຢື ນວີ່ າຜ ້ ສະເໜີມີ ການຄຸ້ມຄອງຂ້ັນຕໍີ່ າ ແລະ ລະບົບ ການບັນຊີ  

ທີີ່ ເໝາະສົມ ແລະ/ຫ ື  ທົບທວນໂປ ແກ ມທີີ່ ມີ ຢ ີ່ ໃນປະຈຸບັນ. 

ຂ້ັນຕອນກີ່ ອນການເຮັດສັນຍາ ບໍີ່ ໄດ້ໝາຍຄວາມວີ່ າຜຸ້ສະເໜີ 

ຈະໄດ້ຮັບທຶນແລ້ວ. ໂຄງການວອຍສ໌  ຂໍ ສະຫງວນສິ ດໃນການປະຕິເສດ 

ຖ້າຫາກວີ່ າຜ ້ ສະເໜີບໍີ່ ຜີ່ ານຂ້ັນ ຕອນການປະເມີ ນອົງກອນ ແລະຫ ື  

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ແລະ ງົບປະມານ ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດ ຕົກລົງເຫັນດີ ຮີ່ ວມກັນໄດ້. 

ເມືີ່ ອໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ, ໂຄງການວອຍສ໌  

ຈະເຮັດສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ກັບອົງການຈັດຕ້ັງທີີ່ ໄດ້ຖື ດຄັດເລື ອກ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ຈະມີ ອາຍຸນໍ າໃຊ້ຕາມ 

ຄວາມເໝາະສົມເພືີ່ ອໃຫ້ສໍ າເລັດໂຄງການ. ແຜນເວລາ ແລະ 

ງົບປະມານທີີ່ ອະນຸມັດ ຈະເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງ ຂໍ ້ ຕົກລົງການໃຫ້ທຶນ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ຈະກໍານົດລາຍລະ ອຽດກີ່ ຽວກັບເງືີ່ ອນໄຂ 

ທີີ່ ຈໍ າເປັນຂອງທຶນ ພ້ອມທັງ ຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ ອືີ່ ນໆ.   

ອົງກອນຂອງທີ່ ານຄວນຍື ນສະໝັກຂໍ ທຶ ນ ຕອນໃດ?  

ການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ຈະມີ ການປະກາດປີ ລະເທືີ່ ອ ເປັນຢີ່ າງຕໍີ່ າ ຜີ່ ານທາງ www.voice.global/laos ແລະ 

www.facebook.com/voice.global.online. ການສະເໜີຂໍ ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, 

ທຶນຊີ່ ວຍເຫ ື ອໃນ ວຽກງານທີີ່ ຮີ ບດີ່ ວນ ແລະ ທຶນສົູ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ຈະເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ 

ໂດຍໃຊ້ເກນການໝ ນຮັບ (ກໍີ່ ຄື  ຜ ້ ສະ ເໜີຂໍ ທຶນສາມາດສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍທຶນເຂົ ້ າມາໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ). ແຕີ່ ວີ່ າ 

ຂ້ັນຕອນການກວດສອບ ແລະ ການໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນຈະປະຕິ ບັດຕາມກອບເວລາທີີ່ ກໍານົດສະເພາະ 

(ເບິີ່ ງຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸີ່ ມ). ນ້ັນໝາຍຄວາມວີ່ າ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນໃດ ທີີ່ ຍື ນກີ່ ອນວັນປິ ດຮັບ 

ສໍ າລັບການກວດສອບໃນຮອບທໍາອິ ດ ແມີ່ ນຈະຖື ກກວດສອບໃນຮອບດັີ່ ງກີ່ າວເລີ ຍ, 

ຊຶີ່ ງທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ຮັບພາຍຫ ັ ງວັນ ແລະ ເວລາທີີ່ ກໍານົດ ຈະຖື ກກວດສອບໃນຮອບຕໍີ່ ໄປ, ຕົວຢີ່ າງ. ສໍ າລັບທຶນ 

ກະຕຸກຊຸກຍ ້ , ພວກເຮົ າຈະຮັບການສະໝັກຂໍທຶນຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີີ່ ກໍານົດເທົີ່ ານ້ັນ.  

ນີ ້ ແມີ່ ນແຜນຕາຕະລາງການສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍທຶນ ໃນປີ  2020: 

http://www.voice.global/
http://www.facebook.com/voice.global.online
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*ອາດຈະມີ ການປີ່ ຽນແປງໂດຍບໍ ີ່ ມີ ການແຈ້ງລີ່ ວງໜ້າ ອີ ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິ ງ. ກະລຸນາຕິດຕໍີ່ ພົວພັນເພີ ີ່ ມເຕີ ມກັບທີ ມງານໂຄງການວອຍສ໌  

ອີ ກເທື ີ່ ອໜຶີ່ ງ. 
 

 

ປະເພດທຶ ນ ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີ ວັນຍື ນ/ 

ວັນປິ ດຮັບ 

ວັນໃຫ້ຄໍ າຕອບ ເຊັນສັນຍາ ວັນເລີີ່ ມໂຄງການ 

ທຶນສົົ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜ ບສະໜູນ 18 ຕຸລາ 2020 4 ທັນວາ 

2020 

 

17: 00 

(ເວລາໃນລາວ) 

ກຸມພາ 2021 ກຸມພາ - 

ມີ ນາ 2021 

 

ທຶ ນການສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ ການມີ ສີ່ ວນ 

ຮີ່ ວມ - ພວກເຮົ າ  NOW-Us 

15 ທັນວາ 2020 

 

29 ມັງກອນ 

2021 

 

17: 00 

(ເວລາໃນລາວ) 

ກຸມພາ 2021 ມີ ນາ 2021 1 ເມສາ 2021 

ເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 

ໂຄງການວອຍສ໌ !  

ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນການເຊືີ່ ອມສານ ແລະ ຮຽນຮ ້  ໃນລາວ 

8 ມັງກອນ 2021 

 

19 ກຸມພາ 

2021 

 

17: 00 

(ເວລາໃນລາວ) 

ກຸມພາ 2021 ມີ ນາ 2021 1 ເມສາ 2021 

ທຶນສົົ່ ງເສີມຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ 

ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ 

ຄ້ັງທໍາອິ ດ 

17 ພຶດສະພາ 2021 

ເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ  

ທຶ ນຄ້ັງທີ ສອງ 

10 ມັງກອນ 2022 

7 ກໍລະກົົ ດ 

(ເວລາໃນລາວ) 

 

 

 

28 ກຸມພາ 

2022 

(ເວລາໃນລາວ) 

ສິ ງຫາ 2021 

 

 

 

 

ເມສາ 2022 

 

ກັນຍາ 
2021 

 

 

 

 

ພຶດສະພາ 
2020 

ກັນຍາ - ຕຸລາ 

2021 

 

 

 

 

ພຶດສະພາ - 

ມີ ຖຸນາ 2020 

ທຶນສົົ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສັ້າງສ ນ ແລະ 

ການຮຽນຮູັ້  

1 ພະຈິ ກ 2021 21 ທັນວາ 

2021 

17.00 

(ເວລາໃນລາວ) 

ກຸມພາ - ມີ ນາ 

2022 

ກຸມພາ - 

ມີ ນາ 2022 

ເມສາ 2022 



10 
 

 

ນີ ້ ໝາຍຄວາມວີ່ າ ຫ້ອງການ OXFAM ປະຈໍ າລາວ ມີ ເວລາ 6 ອາທິດ ທີີ່ ຈະກວດສອບທຸກໆບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ທຽບກັບ 

ຄຸນນະສົມບັດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ ຂອງການຄັດເລື ອກໂຄງການ. ເມືີ່ ອ 6 ອາທິດ ສີ ້ ນສຸດລົງ, ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ບໍີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກ 

ຈະໄດ້ຮັບອີ ເມວສ໌ ແຈ້ງ ເຖິງເຫດຜົນ. ສໍ າລັບບົດສະເໜີທີີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກໃຫ້ເຂົ ້ າຮອບສຸດທ້າຍ (“ການປະເມີ ນອົງກອນ”) 

ຈະມີ ເວລາອີ ກ 6 ອາທິດສໍ າລັບການ ກວດສອບບົດສະເໜີ ແລະ ແຜນງົບປະມານ, ການປະເມີ ນອົງກອນ, ການກວດສອບ 

ຈາກຜ ້ ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຕົກລົງເຊັນສັນຍາ. ທຸກໆຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກີ່ ຽວກັບຜົນຂອງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 
ແຕີ່ ມີ ພຽງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ໄດ້ຜີ່ ານການກວດສອບ ໂຄງການເທົີ່ ານ້ັນ 

ທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເຖິງລາຍລະອຽດເຫດຜົນທີີ່ ບໍີ່ ຖື ກຄັດເລື ອກ.  

ໃນສີ່ ວນຂອງທີ ມເຄືີ່ ອນທີີ່ , ທີ ມງານປະຈໍ າປະເທດ ຈະຈັດທີ ມເຄືີ່ ອນທີີ່ ໄປຕອບກຸີ່ ມເປົ ້ າໝາຍ ອີ ງຕາມຮອບວຽນ ຂ້າງເທິງ. 
 

ໃຜທີ ີ່ ສາມາດສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນ? 

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ຕ້ອງມາຈາກອົງການຈັດຕ້ັງເທົີ່ ານ້ັນ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຕາມກົດໝາຍ ຫ ື  

ເປັນທີີ່ ຮັບຮ ້  ໃນທາງການ, ຕົວຢີ່ າງ: ນາຍບ້ານ. ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນຕ້ອງມີ  ແລະ/ຫ ື  ເປີ ດບັນຊີ ທະນາຄານໃນຊືີ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີເອງ. 

ອົງກອນ ສາມາດຍືີ່ ນບົດ ສະເໜີຂໍ ທຶນແບບເອກະລາດ ຫ ື  ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງສະມາຄົມ ທີີ່ ຍື ນບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຮີ່ ວມກັນ. 

ສະມາຄົມ ແມີ່ ນ ໝາຍເຖິງການຮີ່ ວມ ມື ກັນຂອງສອງ ຫ ື  ຫ າຍອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມທີີ່ ຕ້ັງຂຶ ້ ນ ແລະ 

ເຮັດໂຄງການຮີ່ ວມກັນ ຊຶີ່ ງ ແຕີ່ ລະຝີ່ າຍປະກອບສີ່ ວນເຂົ ້ າໃນຜົນໄດ້ ຮັບທັງໝົດ. 

ເຂົ າເຈົ ້ າເຮັດສັນຍາຮີ່ ວມມື ກັນເພືີ່ ອຈຸດປະສົງນີ ້ . ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ສະມາຄົມ ແມີ່ ນ ຕາງໜ້າໃຫ້ (ທີີ່ ຮ ້ ຈັກກັນ ‘ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມ’) 

ເປັນຜ ້ ສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນໃນນາມຂອງສະມາຄົມ. ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມ ຕ້ອງໄດ້ຈົດທະບຽນ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 

ສີ່ ວນສະມາຊິ ກພາຍ ໃນສະມາຄົມອາດຈະຈົດທະບຽນ ຫ ື  ບໍີ່  ກໍີ່ ໄດ້. ຖ້າຫາກບົດ ສະເໜີຂໍ ທຶນໄດ້ຖື ກຄັດ ເລື ອກ, 

ຜ ້ ນໍ າສະມາຄົມຕ້ອງມີ ໜ້າທີີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງສະມາຄົມ. 

ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນສາມາດເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັບ ສະມາຄົມທີີ່ ບໍີ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງທາງ ສັງຄົມອືີ່ ນໄດ້ 

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຫ ື  ບາງສີ່ ວນຂອງໂຄງການ, ແຕີ່ ວີ່ າ 

ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການຮີ່ ວມມື ດັີ່ ງກີ່ າວຢ ີ່ ໃນບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ. ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ 

ອາດຈະລວມມີ ບັນດາກິດຈະກໍາເພືີ່ ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ແກີ່ ອົງກອນ, ທີ່ ານສາມາດເບິີ່ ງລາຍລະອຽດເພີີ່ ມ ເຕີມໄດ້ 

ໃນພາກທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງທາງດ້ານລຸີ່ ມ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດສະໝັກຂໍ ທຶນນີ ້ ໄດ້. ແຕີ່ ສາມາດຮີ່ ວມມື ກັບສະມາຄົມໃດໜຶີ່ ງ ຫ ື  

ເປັນຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນໃນໂຄງ ການໃດໜຶີ່ ງ. ອົງການຈັດຕ້ັງທ້ອງຖິີ່ ນທີີ່ ມີ ລາຍຮັບຫ າຍກວີ່ າ 2 ລ້ານ ເອີ ໂຣ ຕໍີ່  ປີ  

ແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດສະໝັກຂໍ ທຶນນີ ້ ໄດ້. 

ສໍ າລັບ ທຶນສົົ່ ງເສີມຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ກຸີ່ ມຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ/ ບໍີ່ ເປັນທາງການ 

ສາມາດສະໝັກຂໍ ທຶນນີ ້ ໄດ້ ໂດຍຜີ່ ານສັນຍາ ການເປັນເຈົ ້ າພາບ ຈາກອົງກອນທີີ່ ໄດ້ຈົດທະບຽນ. ອົງກອນເຈົ ້ າພາບ 

ສາມາດເປັນໄດ້ຫ າຍບົດບາດ ເຊັີ່ ນ ການສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກີ່ ກຸີ່ ມຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ/ ບໍີ່ ເປັນທາງການ ຫ ື  

ອາດຈະເປັນພຽງຜ ້ ບໍ ລິ ຫານການເງິ ນໂຄງການເທົີ່ ານ້ັນກໍໄດ້. ໃນກໍລະນີ ໃດກໍຕາມ ສັນຍາ ການເປັນເຈົ ້ າພາບ ຕ້ອງໄດ້ຖື ກຍືີ່ ນ 
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ໃນຂະນະທີີ່ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຮອດຂ້ັນຕອນກີ່ ອນການເຮັດສັນຍາ. ສັນຍາດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະອະທິບາຍ 

ລະອຽດກີ່ ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງແຕີ່ ລະກຸີ່ ມ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງ.  

ສົີ່ ງບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ຢ ີ່ ໃສ?  

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌  ຕ້ອງໄດ້ນໍ າໃຊ້ຮີ່ າງການສະເໜີຂໍ ທຶນ ທີີ່ ຢ ີ່ ໃນການເປີ ດຮັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ. 

ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຕ້ອງ ປະກອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍບໍີ່ ຕ້ອງມີ ການຈອງ ແລະ ສາມາດສົີ່ ງບົດສະເໜີ ຂໍ ທຶນຜີ່ ານທາງເວັບໄຊສ໌  

ພ້ອມກັບ ລີ ້ ງ Smartsheet ຢ ີ່  voice.global/laos. ອີ ກປະການໜຶີ່ ງທີີ່ ຕ້ອງໄດ້ເອົ າໃຈໃສີ່ ຄື  

ຂະໜາດຂອງເອກະສານທີີ່ ສາມາດຮັບໄດ້ສ ງສຸດແມີ່ ນບໍີ່ ກາຍ 10 MB.  

ໃນ Smartsheet, ກະລຸນາ ໝາຍໃສີ່ ຊີ່ ອງ “Send me a copy of the responses.” 

ເພືີ່ ອເປັນການຢ້ັງຢື ນໃຫ້ແກີ່ ທີ່ ານວີ່ າບົດ ສະເໜີຂໍ ທຶນຂອງທີ່ ານໄດ້ຖື ກສົີ່ ງເປັນທີີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ພາຍຫ ັ ງຂ້ັນຕອນການຄັດເລື ອກສໍ າເລັດ ພວກເຮົ າຈະສົີ່ ງອີ ເມວສ໌  ແຈ້ງທີ່ ານ ອີ ກຄ້ັງໜຶີ່ ງ 

ວີ່ າບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຂອງທີ່ ານໄດ້ຖື ກຄັດເລື ອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນ ຫ ື  ບໍີ່ . ພວກເຮົ າ ຂໍ ສະຫງວນສິ ດແຈ້ງລາຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກັບ 

ເຫດຜົນການປະຕິເສດ ໃຫ້ແຕີ່ ສໍ າລັບບົດສະເໜີທີີ່ ຖື ກຂັດຈ້ອນມາແລ້ວ ແຕີ່ ບໍີ່ ໄດ້ ຮັບການຄັດເລື ອກ 

ຫ ັ ງຈາກການກວດສອບ ໂຄງການ ເທົີ່ ານ້ັນ.  

ມີ ພຽງບົດສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ຄົບຖ້ວນເທົີ່ ານ້ັນ ທີີ່ ຈະຖື ກນໍ າມາກວດສອບ. 

ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ຄົບຕາມເງືີ່ ອນໄຂທີີ່ ໄດ້ຜີ່ ານເຂົ ້ າຮອບການກວດ ສອບໂຄງການເທົີ່ ານ້ັນ ທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບຄໍ າເຫັນຈາກພວກເຮົ າ. 

ເຖິງຢີ່ າງໃດດໍ ຕາມ ທີ່ ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ຄໍ າຄິ ດເຫັນ ກີ່ ຽວກັບບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ຂອງພວກທີ່ ານ ຈາກ ໂຄງການວອຍສ໌  ລາວ ໄດ້. 

ຖ້າຫາກທີ່ ານມີ ຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກັບຂ້ັນຕອນ? 

ຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກັບການສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌  ສາມາດສົີ່ ງຜີ່ ານອີ ເມວສ໌  ຫ ື  ໃນລະຫວີ່ າງກອງປະຊຸມປຶ ກສາຫາລື . 

ແຕີ່ ກີ່ ອນຈະ ສົີ່ ງຄໍ າຖາມມາຫາທາງພວກເຮົ າ, ພວກເຮົ າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີ່ ານເຂົ ້ າໄປອີ່ ານ ຄໍ າຖາມທີີ່ ຖື ກຖາມເປັນປະຈໍ າ ຜີ່ ານ 

https://www.voice.global/f-a-q/ ເສຍກີ່ ອນ ເພາະອາດຈະມີ ຄໍ າຕອບສໍ າລັບຄໍ າຖາມຂອງທີ່ ານແລ້ວກໍີ່ ເປັນໄດ້. 

ແຕີ່ ຖ້າຫາກ ຍັງບໍີ່ ມີ , ທີ່ ານສາມາດຕິດຕໍີ່  

laos@voice.global.  ພວກເຮົ າຈະພະຍາຍາມຕອບຄໍ າຖາມຂອງທີ່ ານໃຫ້ໄວທີີ່ ສຸດ ແລະ ຖ້າຄໍ າຖາມ 

ຂອງທີ່ ານເປັນປະໂຫຍດສໍ າລັບຄົນອືີ່ ນ ພວກເຮົ າກໍີ່ ຈະອັບໂຫ ດຂຶ ້ ນເທິງໜ້າເວັບໄຊ.  

ການຕັດສິ ນໃຈກີ່ ຽວກັບການໃຫ້ທຶ ນຈະເກີ ດຂຶ ້ ນເມື ີ່ ອໃດ?  

ຖ້າທີ່ ານສະເໜີຂໍ ທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌ , ໂຄງການວອຍສ໌ ຈະຕັດສິ ນໃຈໂດຍເບິີ່ ງຕາມບົດສະເໜີຂໍ ທຶນພາຍໃນເວລາ 6 

ອາທິດ ຫ ັ ງການປິ ດຮັບ ອີ ງຕາມຕາຕະລາງວັນ ແລະ ເວລາ ຂ້າງເທິງ. ແຕີ່ ນີ ້ ບໍີ່ ໄດ້ກວມເອົ າທຶນຊູ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດູ່ວນ 

ຊຶີ່ ງນໍ າໃຊ້ ຂ້ັນຕອນທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ. ໝາຍເຫດ ອົງກອນໜຶີ່ ງສາມາດ ສະໝັກໄດ້ຫ າຍທຶນ 

http://www.voice.global/
https://www.voice.global/f-a-q/
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ແຕີ່ ຈະສາມາດເຮັດສັນຍາຕົກລົງໄດ້ພຽງແຕີ່ ໜຶີ່ ງທຶນ ຕໍີ່ ຄ້ັງ. ໝາຍເຫດ ກໍລະນີ ນີ ້  ນໍ າໃຊ້ສະເພາະຜ ້ ຂໍ ທຶນຫ ັ ກເທົີ່ ານ້ັນ; 

ທີ່ ານສາມາດເປັນຜ ້ ຮີ່ ວມທຶນໃນຂໍ ້ ສະເໜີທີີ່ ເໝາະສົມໄດ້.  

ສິ ີ່ ງທີ ີ່ ເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດ ແມີ່ ນຫຍັງ?  

ປັດໃຈດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້  ໃຫ້ເປັນແນວທາງສໍ າລັບຜ ້ ທີີ່ ມີ ທີ່ າແຮງໃນການສະເໜີຂໍ ທຶນວີ່ າ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ເລັງໃສີ່  

ຫົວຂໍ ້ ທີີ່ ເປັນ ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ມີ ແນວໂນ້ມທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ມີ ຄື ດັີ່ ງນີ ້ : 

• ກິດຈະກໍາທີີ່ ສົີ່ ງເສີ ມ ແລະ ເນ້ັນໜ້ັກໃສີ່  ຫົວຂໍ ້  ແລະ ກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການວອຍສ໌ . 

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວຄິ ດລິ ເລີີ່ ມ ຫ ື  ໂຄງການເພີ່ື
ີ່ ອຊ ມຊົນ ຫ ື  

ເພືີ່ ອກ ູ່ມທີູ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການວອຍສ໌  

• ການພັດທະນາຄວາມຮ ້ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກີ່ ອົງກອນນ້ອຍ ແລະ ສະມາຊິ ກໃນອົງກອນດັີ່ ງກີ່ າວ 

• ການປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແລະ ການສຶ ກສາ ໃຫ້ແກີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ/ຫ ື  ຄອບຄົວເຂົ າເຈົ ້ າ 

• ສົີ່ ງເສີ ມພາບລັກທີີ່ ດີ ຂອງກຸີ່ ມທີູ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

• ວິ ທີ ການສືີ່ ສານ ແລະ ການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ທີີ່ ປະກອບສີ່ ວນໃສີ່ ການປ ກຈິ ດສໍ ານຶ ກ, ສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, 

ການປະສານງານ ແລະ ການຮີ່ ວມມື .  

• ການສະແດງອອກຂອງການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ/ຫ ື  ການປະສານງານກັບອົງກອນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດ ທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. 

• ສົີ່ ງເສີ ມການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນທຸກລະດັບ. 

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ ໄດ້ຈາກໂຄງການນີ ້  ໄດ້ຖື ກແຈກຢາຍອອກໄປຢີ່ າງຖື ກຕ້ອງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.  

• ບັນດາກິດຈະກໍາທີີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ສໍ າລັບ ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ ຖື ກຈໍ າແນກ ແລະ ຖື ກດ ມິີ່ ນ.  

• ການສະແດງອອກຂອງທັກສະ ແລະ ປະສົບການພາຍໃນຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ພາກ ແລະ ພ້ືນທີີ່  

ທາງພ ມສາດ.  

• ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມເຂົ ້ າໃຈໃນການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ການນໍ າໃຊ້ທຶນ.  

• ສົີ່ ງເສີ ມການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ຂ້ັນຕອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີີ່ ໂປີ່ ງໃສ.  

• ການປະກອບສີ່ ວນຮີ່ ວມກັນຈາກອົງກອນ ແລະ/ຫ ື  ກຸີ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ກໍີ່ ຄື  ແຮງງານ, ຫ້ອງການ, 

ວັດຖຸ ແລະ ທຶນ.  

• ປະສົບການ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ວິ ທີ ການຕີ່ າງໆ ຈະຖື ກບັນທຶກໄວ້ ແລະ 

ນໍ າໄປແບີ່ ງປັນກັບກ ູ່ມທີູ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງອືີ່ ນໆ. 

• ມີ ແນວທາງແບບນະວັດຕະກໍາໃໝີ່  ໃນຂ້ັນຕອນສົີ່ ງເສີ ມບົດບາດຄວາມສາມາດ ແລະ 

ກະຕຸກຊຸກຍ ້ ກ ູ່ມທີູ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

• ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັນ ແລະ ຮີ່ ວມມື ກັນກັບອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ ຫ ື  ກຸີ່ ມທີີ່ ເຮັດເພືີ່ ອຊຸມຊົນອືີ່ ນ .ໆ 

ປັດໃຈທີ ີ່ ເຮັດໃຫ້ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນບໍ ີ່ ໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດ:  

• ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນບໍີ່ ຕອບສະໜອງຕາມເງືີ່ ອນໄຂ. 

• ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ ບໍີ່ ເຮັດຕາມຮີ່ າງຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ຫ ື  ບໍີ່ ຕອບຄໍ າຖາມຫ ັ ກ. 
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• ກິດຈະກໍາ ທີີ່ ມີ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍການບໍ ລິ ຫານ ແລະ ການຊື ້ ອຸປະກອນ ທີີ່ ສ ງເກີນຈໍ າເປັນ. 

• ລາຍຈີ່ າຍຄີ່ າຂົນສົີ່ ງ, ຈີ່ າຍສໍ າລັບການຂົນສົີ່ ງສິີ່ ງຂອງຂະໜາດໃຫີ່ ຍ. 

• ການຊື ້ ລົດຈັກ, ທີີ່ ດິ ນ ຫ ື  ຕຶກອາຄານ ທົີ່ ວໄປ. 

• ຂາດລາຍລະອຽດດ້ານຕ້ົນທຶນທີີ່ ແຂີ່ ງຂັນໄດ້ ແລະ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍສໍ າລັບການກະກຽມບົດສະເໜີຂໍ ທຶນ.  

• ລາຍຈີ່ າຍກີ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການໃນທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງການຄ້າອືີ່ ນໆ. 

• ເນ້ັນໜັກໃສີ່ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຫ າຍເກີນໄປ. 

• ສໍ າລັບທຶນກະຕຸກຊຸກຍ ້ , ງົບປະມານແມີ່ ນຫ າຍກວີ່ າ 50% ຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ  ຂອງສະມາຄົມ. 

• ໂຄງການທີີ່ ສະເໜີຂໍ ທຶນ ບໍີ່ ແມີ່ ນການຕອບສະໜອງຂົງເຂດແຜນງານຂອງ ໂຄງການວອຍສ໌ . 

ການເຊື ີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້   

ອົງປະກອບຂອງການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  

ນໍ າມາເຊິີ່ ງໂອກາດທີີ່ ໜ້າຕືີ່ ນເຕ້ັນໃນການເຊືີ່ ອມໂຍງກັບບັນດາຜ ້ ມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມອືີ່ ນ  ໆແລະ ຮຽນຮ ້ ຮີ່ ວມກັນ. ໂຄງການວອຍສ໌  

ສົີ່ ງເສີ ມການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້  ໃນທຸກຫົນທຸກແຫີ່ ງ. ທັງພາຍໃນທຶນນີ ້ ເຊັີ່ ນດຽວ ກັນ. ທຸກໆຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນ 

ແມີ່ ນຊຸກຍ ້ ໃຫ້ມີ ກິດຈະກໍາກີ່ ຽວກັບການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້ ໃນບົດສະເໜີຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ  ແລະ ວິ ທີ  

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ.  

ດັີ່ ງນ້ັນ ໂຄງການວອຍສ໌  ຂໍ ເຊີ ນຊວນທີ່ ານ:  

• ຕ້ອງວາງແຜນການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງບັນດາກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 

ບັນດາຜ ້ ມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຫ ັ ກໃນທຸກໆໄລຍະ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. 

• ເພືີ່ ອສ້າງວາລະທີີ່ ສາມາດປັບປີ່ ຽນໄດ້ສໍ າລັບໂຄງການໂດຍສະເພາະ ແລະ ຖ້າກີ່ ຽວຂ້ອງ, 

ສໍ າລັບອົງກອນຂອງທີ່ ານໂດຍລວມ.  

• ເພືີ່ ອສ້າງວາລະການຮຽນຮ ້ ຂອງທີ່ ານເອງ ແລະ ຄໍ າຖາມສໍ າລັບການຮຽນຮ ້ . 

• ເພືີ່ ອເຂົ ້ າຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມໃດກຸີ່ ມໜຶີ່ ງທີີ່ ມີ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ/ຫ ື  ກຸີ່ ມໃໝີ່  ຫ ື  ງານໃດໜຶີ່ ງ ທີີ່ ເລັງໃສີ່ ແລກປີ່ ຽນການຮຽນຮ ້  

ແລະ ການປີ່ ຽນແປງ6 ທີີ່ ແທດເໝາະກັບຄໍ າຖາມສໍ າລັບການຮຽນຮ ້ ທີີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ.  

• ວິ ທີ ການປີ່ ຽນແປງທີີ່ ນໍ າສະເໜີ ຫ ື  ວິ ທີ ແກ້ໄຂ ທີີ່ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລະ ຖ້າປະສົບຜົນສໍ າເລັດ 

ສາມາດຍົກລະດັບໄດ້. 

• ເພືີ່ ອບັນທຶກທຸກໆການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປີ່ ຽນແປງທີີ່ ເກີດຂຶ ້ ນພາຍໃນໂຄງການຂອງທີ່ ານ.  

• ເພືີ່ ອດຶ ງເອົ າການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການສັງລວມບົດເລືີ່ ອງກີ່ ຽວກັບການປີ່ ຽນແປງ 

ຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນໂຄງການ. 

 
6 Internationally this is known as a Community of Practice. 
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• ເພືີ່ ອການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງຕ້ັງໜ້າກັບບັນດາຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນອືີ່ ນໆ ແລະ ທີ ມງານວອຍສ໌  

ໃຫ້ສາມາດຮັບມື ກັບສິີ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ເພືີ່ ອຮຽນຮ ້ ຈາກຜ ້ ທີີ່ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ແຕີ່ ນອກເໜືອໄປກວີ່ ານ້ັນ 

ແມີ່ ນຮຽນຮ ້ ຈາກ ‘ຄວາມຜິດພາດ’ ແລະ ສິີ່ ງທ້າທາຍ ຕີ່ າງໆ.  

 

ໂຄງການວອຍສ໌ນໍາໃຊ້ຂະບວນການປະເມີນຜົນ 3 ຂ້ັນຕອນດັູ່ ງນ້ີ: 

1. ເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານ: ມາດຕະຖານຕໍູ່ າສ ດທີູ່ ທ ກໆບົດສະເໜີຂໍທຶນຕ້ອງມີ. 

ບົດສະເໜີຂໍທຶນໃດທີູ່ ບໍູ່ ປະຕິບັດຕາມເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານນ້ີ ຈະຖືກປະຕິເສດທັນທີ. 

2. ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ກູ່ ຽວພັນເຖິງຄ ນນະພາບຂອງບົດສະເໜີໂຄງການ (ການກວດສອບໂຄງການ). 

3. ເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ກູ່ ຽວພັນເຖິງຄ ນນະພາບຂອງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍທຶນ ຫືຼ ພາກສູ່ວນການນໍາຂອງກ ູ່ມ 

(ການກວດສອບອົງການຈັດຕ້ັງ). 

ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ (ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ທີູ່ ໃຫ້ທຶນສ ງສ ດຈໍານວນ 25.000 ເອີໂຣ) 

ຈະນໍ າໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂປະເພດຕູ່າງໆເຫົຼູ່ ານ້ີໃນຮ ບແບບທີູ່ ເບົາບາງກວູ່າ ຫືຼ ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງທຶນ. 

ຂ້ັນຕອນທີ  1: ເງື ີ່ ອນໄຂຂ້ັນພື ້ ນຖານ 

ເງືູ່ ອນໄຂຂ້ັນພ້ືນຖານແມູ່ນມາດຕະຖານຂ້ັນຕໍູ່ າສ ດທີູ່ ທ ກໆການສະເໜີຂໍທຶນໂຄງການວອຍສ໌ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. 

ເງືູ່ ອນໄຂເຫົຼູ່ ານ້ີແມູ່ນດັູ່ ງລ ູ່ມນ້ີ: 

a. ພຽງແຕູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີການລົງທະບຽນ ຫືຼ ຖືກຮັບຮ ້ຈາກທາງກົດໝາຍ ແລະ 

ມີບັນຊີທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີເທົູ່ ານ້ັນ ທີູ່ ສາມາດຍືູ່ ນບົດສະເໜີຂໍທຶນນ້ີໄດ້ - 

ເຖິງແມູ່ນວູ່າບັນຊີຈະຫາກໍູ່ ຖືກເປີດເພືູ່ ອໂຄງການວອຍສ໌ໂດຍສະເພາະກໍູ່ ຕາມ. 

b. ການສະເໜີຂໍທຶນແມູ່ນເປີດໃຫ້ແກູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ຈົດທະບຽນໃນປະເທດລາວເທົູ່ ານ້ັນ7. 

ທຶນໃນການສົູ່ ງເສີມບົດບາດຄວາມສາ ມາດ ແມີ່ ນເປີ ດໃຫ້ກຸີ່ ມຍັງບໍູ່ ລົງທະບຽນ ຫ ື  ກຸີ່ ມບໍີ່ ເປັນທາງການ ແລະ 

ອົງກອນທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຊັີ່ ນກັນ. 

c. ໂຄງການຈໍາເປັນຕ້ອງແນໃສູ່ຢູ່າງໜ້ອຍໜືູ່ ງໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌ 

• ປັບປ ງການເຂ້ົາເຖິງແຫຼູ່ງຊັບພະຍາກອນ (ທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດ) (ເຊັູ່ ນ ເງິນ, ທີູ່ ດິນ ແລະ 

ນ້ໍາ)ແລະການມີວຽກເຮັດງານທໍາ 

• ປັບປ ງການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ 

 
7 For the purposes of Laos this means registration as an NPA with the Ministry of Interior or as a (social) enterprise or as 

a locally recognised organisation. The non-negotiable element is a bank account in the organisation’s name. 

4. ບົດສະເໜີຂໍ ທຶ ນຂອງທີ່ ານຈະຖື ກປະເມີ ນຜົນຄື ແນວໃດ? 

 

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION  

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION  
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• ການສົູ່ ງເສີມພ້ືນທີູ່ ສໍາລັບການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ 

d. ໂຄງການຈະໃຫ້ປະໂຫຍດແກູ່ໜຶີ່ ງກຸີ່ ມ ຫືຼ ຫຼາຍກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການວອຍສ໌ ດັູ່ ງລ ູ່ມນ້ີ: 

• ກ ູ່ມໄວໜ ູ່ ມ ແລະ ຜ ້ ສ ງອາຍຸ 

• ກ ູ່ມແມູ່ ຍິງທີູ່ ຖືກກົດຂີູ່ ຂ ດຮີດ, ຖືກທາລ ນ ແລະ ຖືກທໍາຮ້າຍ 

• ກ ູ່ມທີູ່ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ 

• ກ ູ່ມຄົນພິການ 

• ກ ູ່ມຊົນເຜົູ່ າ 

ໂຄງການວອຍສ໌  ເນ້ັນໜັກໃສີ່ ຄວາມທັບຊ້ອນລະຫວີ່ າງກຸີ່ ມດ້ວຍກັນ ແລະ 

ຕ້ອງການທີີ່ ຈະເຫັນໂຄງການທີີ່ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາກີ່ ຽວ ກັບການມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ໄດ້ຫ າຍບັນຫາ. ໂຄງການວອຍສ໌  ແນີ່ ໃສີ່  

ກຸີ່ ມຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງ ຊຶີ່ ງເປັນກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ບັນຫາທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ມີ ຄວາມຍິ ນດີ ເປັນພິເສດທີີ່ ຈະຮັບທຸກໂຄງການ. 

e. ເນືູ່ ອງຈາກວູ່າວຽກງານ ຫືຼ ໄພຂົູ່ ມຂ ູ່ ທີູ່ ຮີບດູ່ວນບໍູ່ ສາມາດຖືກກະຕ ກຊ ກຍ ້ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງດຽວ ຫືຼ ກ ູ່ມຄົນດຽວໄດ້, 

ການສະເໜີຂໍ ທຶນເພືູ່ ອຊູ່ວຍເຫືຼອວຽກງານທີູ່ ຮີບດູ່ວນຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນການປະຕິບັດຮູ່ວມກັນ8. 

f. ຜ ້ ສະເໜີຂໍທຶນ ຫືຼ ພາກສູ່ວນການນໍາ (ຖ້າສະເໜີໂດຍກ ູ່ມຄົນ) 

ແມີ່ ນອົງການຈັດຕ້ັງບໍີ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລທີີ່ ຈົດທະບຽນຖື ກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ຫ ື  ອົງການຈັດຕ້ັງເພືີ່ ອຊຸມຊົນ 

ທີີ່ ມີ ບັນຊີທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະເໜີທີູ່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ວິ ສາຫະກິດເພືີ່ ອສັງຄົມ ກໍສາ ມາດສະໝັກໄດ້ ແລະ 

ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່ າ ພາລະກິດເພືີ່ ອສັງຄົມນ້ັນ ແມີ່ ນນອນຢ ີ່ ໃນຂ້ັນຕອນການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດໃນອົງ 

ການຈັດຕ້ັງຂອງພວກເຂົ າ. 

g. ຜ ້ ສະເໜີຂໍທຶນ ຫືຼ ພາກສູ່ວນການນໍາ (ຖ້າສະເໜີໂດຍກ ູ່ມຄົນ) 

ຕ້ອງແມູ່ນກ ູ່ມຄົນໃນທ້ອງຖິູ່ ນທີູ່ ມີບັນຊີທະນາຄານໃນຊືູ່ ຂອງຜ ້ ສະ ເໜີທີູ່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. 

h. ຜ ້ ສະເໜີຂໍທຶນ ຫືຼ ພາກສູ່ວນການນໍາ ແມີ່ ນກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນໂຫຍດ ແລະ/ຫ ື  

ເຮັດວຽກກັບກຸີ່ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນໂຫຍດຈາກ ໂຄງການວອຍສ໌ ເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່  
ເພືູ່ ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຈລະຈາຕໍູ່ ລອງ ຫືຼ ສະໜັບສະໜ ນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ ຫືຼ 

ເພືູ່ ອຊູ່ວຍໃຫ້ສຽງຂອງພວກເຂົາຖືກໄດ້ຍິນ ແລະ ຮັບຮ ້ . ສໍາລັບອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີຈ ດປະສົງທີູ່ ກວ້າງອອກໄປກວູ່ານ້ີ 

ເງືູ່ ອນ ໄຂນ້ີສາມາດຖືກຕອບສະໜອງໄດ້ໂດຍການສະແດງ ບັນທຶກການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ 

i. ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນ (ແລະ ທ ກໆຜ ້ ສະເໜີຮູ່ວມ, ຖ້າສະເໜີໂດຍກ ູ່ມ) 

ແມູ່ນອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີອ ດົມການຫັຼກທີູ່ ຄ້າຍຄືກັບຈ ດປະສົງຂອງໂຄງການວອຍສ໌, ເຊິີ່ ງແມູ່ນ 
ການປະຕິບັດທີູ່ ເທົູ່ າທຽມກັນ ແລະ ຮັບຮ ້ ການມີສິດເທົູ່ າທຽມກັນຂອງມະນ ດທ ກໆຄົນ, ໂດຍບໍູ່ ຂ້ືນກັບ ເພດສະພາບ, 

 
8 Behaviour or actions of a group of individuals or organisations working towards a common goal. When individuals or 
organisations engage in collective action, the strength of the group's resources, knowledge and efforts is combined to 
reach a goal shared by all parties. 
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ຊົນຊາດ, ສີ ຜິວ, ສັນຊາດ ຫ ື  ຊົນເຜົີ່ າ, ຄວາມເຊືູ່ ອທາງສາດສະໜາ, ຄວາມພິການ, ການປະພຶດທາງເພດ, 

ຊົນຊ້ັນໃນສັງຄົມ ແລະ ອາຍຸ. 

j. ຜ ້ ສະເໜີ, ຜ ້ ສະເໜີຫັຼກ ແລະ/ຫືຼ ຜ ້ ສະເໜີຮູ່ວມ ຕ້ອງບໍູ່ ແມູ່ນ (ກ ູ່ມ ຫືຼ ພັນທະມິດ) 

ຂອງຄ ູ່ຮູ່ວມມືຂອງກະຊວງການຄ້າຕູ່າງປະເທດ ແລະ ການຮູ່ວມມືພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນ ຫືຼ 

ຄ ູ່ຮູ່ວມຍ ດທະສາດພາຍໃນຂອບນະໂຍບາຍຂອງ “Dialogue and Dissent” (“ການສົນທະນາ ແລະ ຄັດຄ້ານ”) ແລະ 

“Power of Voices”.   

k. ສໍາລັບ ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ທຶນຊູ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດູ່ວນ 

ຜ ້ ສະເໜີຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່າ, ນັບຕ້ັງແຕູ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020, ທຶນທີູ່ ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການວອຍສ໌ແມູ່ນບໍູ່ ເກີນ 

50 ສູ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບປະຈ າປີທັງໝົດຂອງອົງການຈັດ ຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີ. 

ຜ ້ ສະເໜີສາມາດສະແດງເງືູ່ ອນໄຂນ້ີໂດຍອີງໃສູ່ລາຍຮັບໃນໄລຍະປີ 2019-2020 ແລະ/ຫືຼ 

ທຶນທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງໄດ້ຮັບສໍາລັບປີຕໍູ່ ໆໄປໃນອານາຄົດ. ໃນກໍລະນີຂອງກ ູ່ມ, 

ລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງສະມາຊິກທ ກຄົນອາດຈະນໍາມາລວມກ ນ ເພືູ່ ອສະແດງເງືູ່ ອນໄຂນ້ີ. ນ້ີ ໝາຍຄວາມວູ່າ, 

ຍົກຕົວຢູ່າງ, ຖ້າອົງກອນນໍາພາໄດ້ຮັບທຶນຫຼາຍກວູ່າ 50 ສູ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີຂອງເຂົາຈາກໂຄງການວອຍສ໌, 
ລາຍຮັບປະຈໍາປີຈາກສະມາຊິກກ ູ່ມຜ ້ ອືູ່ ນອາດຈະຖືກລວມເຂ້ົານໍາ. ວິທີຄິດໄລູ່ 50 ສູ່ວນຮ້ອຍແມູ່ນ: 

ງົບປະມານຂອງການສະເໜີຕໍູ່ ປີ 

ຫານໃຫ້ 

ລາຍຮັບປະຈໍາປີ (ສໍາລັບ ໜືູ່ ງປີ ຫືຼ ສະເລູ່ຍຂອງສອງປີ) ບວກໃຫ້ ການສະເໜີຕໍູ່ ປີ 

 

l. ການສະເໜີຂໍທຶນແມູ່ນຕ້ອງເພືູ່ ອຂໍໜືູ່ ງໃນບັນດາປະເພດຕູ່າງໆຂອງທຶນລ ູ່ມນ້ີ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີຂໍໃນຈໍານວນ ແລະ 

ໄລຍະເວລາທີູ່ ສອດຄູ່ອງຕາມລໍາດັບ: 

ປະເພດຂອງທຶນ ຈໍານວນສູງສຸດ ໄລຍະເວລາ 

ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ 

€25,000 14 ຫາ 24 ເດື ອນ 

ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນ €200,000  18 ຫາ 36 ເດື ອນ 

ທຶນສົູ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ 

ການຮຽນຮ ້ 

€250,000 12 ຫາ 38 ເດື ອນ 

ທຶນຊູ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດູ່ວນ €200,000 6 ຫາ 12 ເດື ອນ 

 

m. ທຶນເຫົຼູ່ ານ້ີບໍູ່ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບກິດຈະກໍາທີູ່ ເກີດຂຶ ້ ນແລ້ວໃນອາດີດ. 
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n. ທຶນເຫົຼູ່ ານ້ີບໍູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຈູ່າຍໃນການບໍລິການທາງການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຫືຼ ກິດຈະກໍາທາງການຄ້າອືູ່ ນໆ. 

ຕອນທີ  2: ການກວດສອບໂຄງການ 

ຖ້າໂຄງການບໍູ່ ມີຄ ນນະພາບພຽງພໍ, ການສະເໜີຂໍທຶນຈະບໍູ່ ຖືກພິຈາລະນາ. 

ການກວດສອບໂຄງການປະເມີນຄ ນນະພາບຂອງໂຄງການອີງຕາມເງືູ່ ອນໄຂຄ ນນະພາບທົູ່ ວໄປ ແລະ 

ເງືູ່ ອນໄຂສະເພາະຂອງແຕູ່ລະປະເພດຂອງທຶນດັູ່ ງລ ູ່ນນ້ີ: 

 

 

ເງືົ່ ອນໄຂທົົ່ ວໄປ 

1. ການວິ ເຄາະເນື ້ ອໃນ: ບົດສະເໜີ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ແລະ ຈ ດປະສົງທີູ່ ຖືກກໍານົດ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ 

ຜົນຂອງການວິເຄາະສະພາບການ ຫຼາຍເທົູ່ າໃດ  

2. ການວິ ເຄາະຄວາມສໍ າເລັດຂອງໂຄງການ 

• ໂຄງການໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍເທົູ່ າໃດ ກູ່ຽວກັບຜົນທີູ່ ໄດ້ຮັບ, ໝາກຜົນ, ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ການເຊືູ່ ອມໂຍງ ລະຫວູ່າງໝາກຜົນທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ຈໍ າເປັນເພືູ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນນ້ັນ ໄດ້ຖືກອະ ທິບາຍຢູ່າງຊັດເຈນຫືຼບໍູ່  

• ຄວາມສູ່ຽງຕູ່າງໆ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການແກ້ໄຂ: ມີແຜນການບໍລິຫານຄວາມສູ່ຽງທີູ່ ໜ້າພໍໃຈບໍູ່ , 

ຊຶີ່ ງລວມມີການວິເຄາະຄວາມສູ່ຽງທີູ່ ເໝາະສົມ ແລະ ລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ 

ການແກ້ໄຂທີູ່ ຖືກອອກແບບມາເປັນຢູ່າງດີ 

3. ຄວາມຄຸ້ມຄີ່ າ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການຈະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພືູ່ ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕູ່າງໆ 

ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີູ່ ຕ້ອງການ. 

4. ກະລ ນາຄໍານຶງວູ່າ ໃນກໍລະນີທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີູ່ ບໍູ່ ສັງກັດລັດຖະບານ (INGO) 

ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮູ່ວມໂດຍຜ ້ ສະເໜີນໍາ ໃຫ້ເປັນຜ ້ ສະເໜີຮູ່ວມ ຫືຼ ຄ ູ່ຮູ່ວມມືດ້ານວິຊາການ, 

ມີພຽງແຕູ່ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍທີູ່ ກູ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບກິດຈະກໍາເທົູ່ ານ້ັນທີູ່ ສາມາດຖືກລວມເຂ້ົາໃນງົບປະມານໄດ້ ແລະ 

ຕ້ອງບໍູ່ ມີຄູ່າບໍລິຫານ ຫ ື  ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງສໍ ານັກງານໃຫຍີ່  . ນອກຈາກນ້ີ ສໍ າລັບ 
ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີູ່ ບໍູ່ ຂຶ ້ ນລັດຖະບານ ທີູ່ ຢ ູ່ ໃນກ ູ່ມກັບພາກສູ່ວນທ້ອງຖິູ່ ນ ກະລ ນາຮັບຮ ້ວູ່ າ ລາຍຮັບປະຈໍາປີ 

ສາມາດມີພຽງແຕູ່ລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດເທົູ່ ານ້ັນ ແລະ ບໍູ່ ແມູ່ນລາຍຮັບຈາກບູ່ ອນອືູ່ ນໃນທົູ່ ວໂລກ.  

ທຶນສົົ່ ງເສີມຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດຈະຖືກປະເມີນໂດຍນໍາໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລ ູ່ມນ້ີອີກດ້ວຍ: 



18 
 

 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸີ່ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ 

ອົງການຈັດຕ້ັງດຶງເອົາກ ູ່ມເປ້ົາໝາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາມີສູ່ວນຮູ່ວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ 

ປ ກຈິດສໍານຶກຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສ້າງຜ ້ ນໍາການປູ່ ຽນແປງ, ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ 

ທັກສະຂອງກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ທຶນສົົ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜ ບສະໜູນ 

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, 

ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນຈະຖືກປະເມີນໂດຍນໍາໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລ ູ່ມນ້ີອີກດ້ວຍ: 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸີ່ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ 

ອົງການຈັດຕ້ັງດຶງເອົາກ ູ່ມເປ້ົາໝາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາມີສູ່ວນຮູ່ວມ, ເປັນຕົວແທນ ແລະ ຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ 

ສ້າງແຮງຊ ກຍ ້ ໃຫ້ແກູ່ກ ູ່ມໜືູ່ ງ ຫືຼ ຫຼາຍກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ. 

2. ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ເຈລະຈາຕໍີ່ ລອງ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການຈະຊູ່ວຍເຫືຼອ ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປ້ົາໝາຍ 

ໃຫ້ສາມາດກະຕ ກຊ ກຍ ້  ໃຫ້ພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝູ່  ແລະ 

ສ້າງສາຍສໍາພັນ ແລະ ການຮູ່ວມມື ທີູ່ ໃໝູ່  ແລະ ບໍູ່ ຄາດຝັນ. 

ທຶນສົົ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສັ້າງສ ນ ແລະ ການຮຽນຮູັ້  

ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂທົູ່ ວໄປ, ທຶນສົູ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ 

ການຮຽນຮ ້ຈະຖືກປະເມີນໂດຍນໍ າໃຊ້ເງືູ່ ອນໄຂລ ູ່ມນ້ີອີກດ້ວຍ: 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸີ່ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ 

ດຶງເອົາກ ູ່ມເປ້ົາໝາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາມີສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ 

ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການວອຍສ໌. 

2. ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ: ລະດັບທີູ່  ຄວາມຄິດເປັນຄວາມຄິດທີູ່ ໃໝູ່ , ໃນເນ້ືອໃນຂອງໂຄງການນ້ີ ແລະ 

ນໍາໄປສ ູ່ການສົູ່ ງເສີມບົດບາດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍໜຶີ່ ງກຸີ່ ມ ຫືຼ 

ຫຼາຍກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງ ການວອຍສ໌. ລວມມີ 

ການວິເຄາະຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້ ສະເໜີໃນການປະຕິບັດງານ, ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ດໍ າເນີນຕໍູ່ ໄປແບບຍືນຍົງ. 

ທຶນຊົ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດົ່ວນ 

1. ການເປັນຕົວແທນຂອງກຸີ່ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງ 

ດຶງເອົາກ ູ່ມເປ້ົາໝາຍໃຫ້ເຂ້ົາມາມີສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ 

ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການວອຍສ໌. 

2. ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ວຽກງານທີ ີ່ ຮີ ບດີ່ ວນ: ລະດັບທີູ່  ໂຄງການວິເຄາະ ແລະ 

ຕອບສະໜອງຕໍູ່ ວຽກງານໃໝູ່ ເພືູ່ ອປ ກຈິດສໍານຶກ, ສ້າງຜ ້ ນໍາການປູ່ ຽນແປງ, ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ 



19 
 

 

ທັກສະຂອງກ ູ່ມໜຶີ່ ງ ຫືຼ ຫຼາຍກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງວອຍສ໌ ແລະ/ຫືຼ ຂະຫຍາຍສຽງ 

ສ້າງແຮງຊ ກຍ ້ ໃຫ້ແກູ່ກ ູ່ມໜຶີ່ ງ ຫືຼ ຫຼາຍກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ຕອນທີ  3: ການກວດສອບການຈັດຕ້ັງ 

ກູ່ອນທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜືູ່ ງຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌ (ຍົກເວ້ັນທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ຄວາມອາດສາມາດ) ການປະເມີນຜົນກູ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງຕ້ອງເປັນທີູ່ ພໍໃຈໃນດ້ານຂອງຄ ນນະພາບ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບ ນ. 

ຂ້ໍບົກພູ່ ອງທີູ່ ໄດ້ພົບຈາກການກວດສອບອົງກອນ ຈະຖືກສືູ່ ສານໃຫ້ແກູ່ຜ ້ ສະເໜີ 

ເພືູ່ ອສ້າງແຜນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທີູ່ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫືຼອເປັນທຶນ ຈາກໂຄງການວອຍສ໌. 

ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ຖືກປະເມີນວູ່າມີຄວາມສູ່ຽງສ ງ ຈາກການກວດສອບອົງກອນ ຈະບໍູ່ ມີສິດໄດ້ຮັບທຶນ. 

ການປະເມີນອົງກອນແມູ່ນການສຶກສາ ທົບທວນຫົວຂ້ໍຕູ່າງໆດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນ້ີ: ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊືູ່ ສັດ, 

ການຄ ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດຊ້ື, ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ແລະ ການຄ ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ. 

ຂອບເຂດຂອງການປະເມີນອົງກອນແມູ່ນຂ້ືນກັບປະເພດຂອງທຶນທີູ່ ສະເໜີຂໍ ແລະ 

ມີບາງຫົວຂ້ໍສະເພາະທີູ່ ຖືກສ້າງເພືູ່ ອໂຄງການວອຍສ໌. 

ອົງການຈັດຕ້ັງຄວນເປີດກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນທີູ່ ຈະຮຽນຮ ້  ແລະ ສົນໃຈຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງໂຄງການວອຍສ໌. 
ຄໍ າຕອບໃນໃບປະເມີນຕົວເອງຂອງພວກເຂົາອາດຈະຖືກນໍາມາສົນທະນາ. 
ທີມງານປະຈໍ າປະເທດຂອງໂຄງການວອຍສ໌ສາມາດສົມທຽບຜົນການປະເມີນອົງກອນ ກັບ 

ການປະເມີນສູ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕົກລົງແຜນການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີູ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຖືກ 

ລວມເຂ້ົາໃນທຶນ.  

ຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນແມູ່ນຊູ່ວງເວລາທີູ່ ຄວນຈະສົູ່ ງເສີມການລວມເອົາອົງປະກອບຂອງການເຊືູ່ ອມຕໍູ່  ແລະ 

ການຮຽນຮ ້ເຂ້ົາໃນບົດສະເໜີຂໍທຶນ. ໃນເວລາທີູ່ ຕ້ອງການ, 

ທີມງານປະຈໍາປະເທດຂອງໂຄງການວອຍສ໌ສາມາດຈັດກອງປະຊ ມ (ລະດົມຄວາມຄິດ) ກັບບັນດາຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນ 

ເພືູ່ ອສົນທະນາຫົວຂ້ໍທີູ່ ມີຄວາມສົນໃຈຮູ່ວມກັນ ແລະ ເຮັດບາງກິດຈະກໍາທີູ່ ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ແຕູ່ລະຄົນເຂ້ົາໃຈເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ 

ຈ ດປະສົງດຽວກັນ. ມັນຍັງແມູ່ນໂອກາດທີູ່ ຈະສົູ່ ງເສີມການປະຕິບັດທີູ່ ສ້າງສັນເຂ້ົາໃນບົດສະເໜີ. 

ທຶນສົົ່ ງເສີມຄວາມເຂ ັ້ ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 

ຜ ້ ສະເໜີຂໍທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຈະຖືກປະເມີນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂດັູ່ ງລ ູ່ມນ້ີ: 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ີ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະເໜີມີຈ ດປະສົງທີູ່ ຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນໃຈຮູ່ວມກັນ. 

• ລະດັບຄວາມນັບຖືທີູ່  ກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ມີຕໍູ່ ການນໍາ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ 

• ຄຸນນະພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານແມີ່ ນເໝາະສົມເພື ີ່ ອຮັບປະກັນການຊໍ າລະເງິ ນ ແລະ 
ການຈັດຊື ້  

ທຶນສົົ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜ ບສະໜູນ ແລະ ທຶນຊົ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດົ່ວນ 
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ນອກເໜືອຈາກ ເງືູ່ ອນໄຂການປະເມີນອົງກອນຂອງຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນສົູ່ ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, 
ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນໃນການກະ ຕ ກຊ ກຍ ້  ຫືຼ ທຶນຊູ່ວຍເຫລືອວຽກງານຮີບດູ່ວນ ຂອງໜຶີ່ ງປະເທດ 
ຈະຖືກປະເມີນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂລ ູ່ມນ້ີອີກດ້ວຍ: 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ີ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີແຜນຍ ດທະສາດທີູ່ ສອດຄູ່ອງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້. (ທົບທວນຄ ນນະພາບຂອງການສ້າງຈ ດປະສົງ, 
ຜົນຮັບ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດທີູ່ ຕ້ອງການ; ຄໍາອະທິບາຍກູ່ຽວກັບທາງເລືອກທາງຍ ດທະສາດ) 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍູ່  ແລະ ຕ້ອງສືູ່ ສານຢູ່າງມີປະສິດທິພາບກັບ 

ຜ ້ ສະເໜີຮູ່ວມ/ຜ ້ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫັຼກ. ຜ ້ ສະເໜີ (ທີມບໍລິຫານ) ສົູ່ ງເສີມ ແລະ 

ສະໜັບສະໜ ນການຮຽນຮ ້ພາຍໃນ ແລະ ການທົບທວນຄືນ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື ້  ແລະ ການເງິ ນ 

• ຄ ນນະພາບຂອງການຄ ້ມຄອງການເງິນ ແລະ 

ການບໍລິຫານແມູ່ນເໝາະສົມເພືູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ. (ງົບປະມານ, 

ແຜນການລະດົມທຶນ, ການຄ ້ມຄອງການເງິນ, ບົດລາຍງານການເງິນ) 

3. ການບໍ ລິ ຫານຈັດການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມ ນ, ການປະກອບສູ່ວນຂອງພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທີູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມ, ຄ ນນະພາບຂອງການປະເມີນຜົນ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້) 

4. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມ ນ, ການປະກອບສູ່ວນຂອງພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທີູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມ, ຄ ນນະພາບຂອງການປະເມີນຜົນ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້) ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນເພືູ່ ອສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈ ດປະສົງໃນການຮຽນຮ ້ . 

• ຈໍານວນ, ການປະສົມປະສານ ແລະ ຄວາມຊູ່ຽວຊານຂອງພະນັກງານ 

ແມູ່ນເໝາະສົມໃນມ ມມອງຂອງຈ ດປະສົງຂອງຜ ້ ສະ  ເໜີ ແລະ ໂຄງການ. 

ທຶນສົົ່ ງເສີມແນວຄວາມຄິດສັ້າງສ ນ ແລະ ການຮຽນຮູັ້  

ນອກເໜືອຈາກເງືູ່ ອນໄຂການປະເມີນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຜ ້ ສະເໜີທຶນໜຶີ່ ງປະເທດ, ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນໃນການຮຽນຮ ້  ແລະ 
ການປູ່ ຽນແປງ  ໃໝູ່  ແລະ ທຶນສົູ່ ງເສີມວຽກງານຂໍການສະໜັບສະໜ ນຫຼາຍປະເທດ 

ຈະຖືກປະເມີນດ້ວຍເງືູ່ ອນໄຂລ ູ່ມນ້ີອີກດ້ວຍ: 

1. ການປົກຄອງ ແລະ ຄວາມຊື ີ່ ສັດ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີແຜນຍ ດທະສາດທີູ່ ສອດຄູ່ອງ ແລະ ເປັນໄປໄດ້. (ການວິເຄາະສະພາບ ແລະ ບັນຫາ; 

ທິດສະດີຂອງການປູ່ ຽນ ແປງ;ຄ ນນະພາບຂອງການສ້າງຈ ດປະສົງ, ຜົນຮັບ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດທີູ່ ຕ້ອງການ; 

ຄໍ າອະທິບາຍກູ່ຽວກັບທາງເລືອກຍ ດທະສາດ) 
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• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຄວາມສາມາດໃນການເຄືູ່ ອນຍ້າຍຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນທີູ່ ພຽງພໍ, ແລະ (ໃນກໍລະນີທີູ່ ກູ່ຽວ 

ຂ້ອງ) ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ບໍູ່ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຈາກສະມາຊິກ/ຜ ້ ສະໜັບສະໜ ນ. 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຄວາມໂປູ່ງໃສຢ ູ່ພາຍໃນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. (ຄວາມສໍາພັນລະຫວູ່າງພະນັກງານ, 

ຜ ້ ອໍານວຍການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ; ຄ ນນະພາບຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈ) 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນຮັກສາສາຍພົວພັນດ້ານວຽກງານທີູ່ ເໝາະສົມກັບພາກສູ່ວນທີູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມພາຍນອກ ແລະ 

ຖືວູ່າເປັນຜ ້ ທີູ່ ໜ້າເຊືູ່ ອຖື ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ. 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຄວາມສາມາດທີູ່ ຈະຮັກສາຄວາມໝ້ັນຄົງລະຫວູ່າງ ຄວາມໄຝູ່ຝັນ, ວິໄສທັດ, ຍ ດທະສາດ ແລະ 

ການດໍາເນີນງານ. ທີມງານບໍລິຫານສາມາດຮັບມືຢູ່າງມີຍ ດທະສາດກັບຄວາມກົດດັນຈາກພາຍນອກ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ຂັດແຍູ່ ງກັນ. 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນສ້າງຈ ດປະສົງກູ່ຽວກັບຈ ດຢືນຂອງແມູ່ ຍິງ ແລະ ບັນຫາຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ. 

2. ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື ້  ແລະ ການເງິ ນ 

• ຄ ນນະພາບຂອງການຄ ້ມຄອງການເງິນ ແລະ 

ການບໍລິຫານແມູ່ນເໝາະສົມເພືູ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ. (ງົບປະມານ, 

ແຜນການລະດົມທຶນ, ການຄ ້ມຄອງການເງິນ, ບົດລາຍງານການເງິນ) 

• ອົງການຈັດຕ້ັງມີການກວດສອບບັນຊີປະຈໍາປີ 

3. ການບໍ ລິ ຫານຈັດການແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນມີຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີູ່ ເໝາະສົມ (ການເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ 

ການເກັບກໍາຂ້ໍມ ນ, ການປະກອບສູ່ວນຂອງພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທີູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມ, ຄ ນນະພາບຂອງການປະເມີນຜົນ 

ແລະ ການຮຽນຮ ້) ແລະ ນໍາໃຊ້ມັນເພືູ່ ອສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈ ດປະສົງໃນການຮຽນຮ ້ . 

• ຜ ້ ສະເໜີຂໍ ທຶນ (ທີມບໍລິຫານ) ຕອບສະໜອງຢູ່າງເໝາະສົມຕໍູ່ ທູ່ າອູ່ຽງ ແລະ ການປູ່ ຽນແປງຂອງສະພາບ ແລະ 

ນໍ າໃຊ້ຍ ດທະສາດ ແລະ ຄວາມຮ ້ທີູ່ ທັນສະໄໝ. 

 

ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານບໍູ່ ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດທຶນ ທູ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ອີເມລ. 

ຄໍ າຄິ ດເຫັນລະອຽດ ນ້ັນ ແມີ່ ນຈະເອົ າໃຫ້ແກີ່ ບົດສະເໜີຂໍ ທຶນທີີ່ ຜີ່ ານເຂົ ້ າຮອບ (ການກວດສອບໂຄງການ), ຖ້າຈໍ າເປັນ. 

ໃນຂະບວນການຮ້ອງທ ກ, ທູ່ານມີໂອກາດຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມກະຈູ່າງແຈ້ງຈາກໂຄງການວອຍສ໌ ໃນລາວ. ສູ່ວນຫຼາຍ, 

ຂະບວນການຮັບຄໍາຄິດເຫັນສາມາດຊູ່ວຍຜ ້ ສະເໜີທີູ່ ບໍູ່ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

ໃຫ້ຊອກຫາຈ ດອູ່ອນໃນບົດສະເໜີຂໍທຶນຂອງພວກເຂົາ ໃນການຄິດກູ່ຽວກັບບົດສະເໜີຂອງພວກເຂົາໃໝູ່  ແລະ 

ອາດຈະສະເໜີໃໝູ່ ໃນຮອບໜ້າທີູ່ ມີການເປີດຮັບສະເໜີຂໍທຶນ. 

 

 

6. ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບທຶນ 

5. ຖ້າການສະເໜີຂໍທຶນຂອງທູ່ານບໍູ່ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
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ແມີ່ ນຫຍັງຈະເກີ ດຂື ້ ນ ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດທຶ ນ? 

ໂຄງການວອຍສ໌ຈະເຊີນທູ່ານເຂ້ົາມາສົນທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບົດໂຄງການສົມບ ນ. ນ້ີຈະເປັນໂອກາດທີູ່ ຈະທົບທວນ ແລະ 

ດັດແກ້ການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ອາດຈະມີຫັຼງຈາກເວລາທີູ່ ຂຽນບົດສະເໜີຂໍທຶນ. ມັນຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ໂຄງການວອຍສ໌ ແລະ 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານໄດ້ທົບທວນຄວາມສູ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະ ປັບປ ງເລັກໆນ້ອຍໆກັບກິດຈະກໍາ, ໄລຍະເວລາ ແລະ 

ໝາກຜົນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ຈາກການທົບທວນຂອງບົດສະເໜີຂໍທຶນ, ໂຄງການວອຍສ໌ອາດຈະຍັງມີບາງຄໍາຖາມ ຫືຼ 

ຄວາມກັງວົນ ທີູ່ ພວກເຮົາຈະຖາມອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາ. 

ການອະນຸມັດທຶນດັີ່ ງກີ່ າວ ແມີ່ ນຂຶ ້ ນກັບການຕົກລົງເຫັນດີ ກັນ ໃນການບັນຍາຍ ແລະ ງົບປະມານທີີ່ ສະເໜີຂໍ  ຂ້ັນສຸດທ້າຍ 

ພ້ອມທັງຜີ່ ານ ຂ້ັນຕອນການປະເມີ ນໂຄງການ. ໂຄງການວອຍສ໌  ສາມາດເພີກຖອນການອະນຸມັດທຶນໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶ ນ 

ຫັຼງຈາກໂຄງການໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃຫ້ສົມບ ນແລ້ວ, ໂຄງການວອຍສ໌ຈະເຮັດສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນແມູ່ນອີງໃສູ່ຂ້ໍກໍານົດທີູ່ ໄດ້ວາງໄວ້ໂດຍກະຊວງການຕູ່າງປະເທດຂອງປະເທດເນເທີແລນ ຕໍູ່  OXFAM 

ໃນລາວ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນຈະຖືກມອບໃຫ້ແກູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ມີບົດສະເໜີທີູ່ ມີລາຍລະອຽດຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສົມບ ນ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນກວມເອົາໄລຍະເວລາທີູ່ ຕ້ອງການເພືູ່ ອປະຕິບັດໂຄງການ/ການສໍາຫຼວດໃຫ້ສໍາເລັດ. ຕາງຕະລາງເວລາ 

ແລະ ງົບປະມານທີູ່ ຖືກອະນ ມັດຈະເປັນສູ່ວນໜຶີ່ ງຂອງສັນຍາການໃຫ້ທຶນ. 
ການປະເມີ ນຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງ ຈະຖືກດໍາເນີນການກັບຜ ້ທີີ່ ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ 

ແຜນການໃນການປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນສາມາດຖືກລວມເຂ້ົາໃນສັນຍາການໃຫ້ທຶນສະບັບສ ດທ້າຍ. 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ສັງເຂບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຶນ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂ ແລະ 

ຂ້ໍກໍານົດອືູ່ ນໆທີູ່ ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ນອກເໜືອຈາກຂ້ໍກໍານົດອືູ່ ນ 

ສັນຍາການໃຫ້ທຶນຈະກວມເອົາ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂການປູ່ອຍເງິນທີູ່ ອາດຈະເປັນງວດ. 

ໂຄງການວອຍສ໌ ຈະເອົ າສໍາເນົາສັນຍາການໃຫ້ທຶນໃຫ້. 
ບ ກຄົນທີູ່ ມີອໍານາດໃນການເຊັນສັນຍາໃນອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາການໃຫ້ທຶນກູ່ອນທີູ່ ຈະດໍາເນີນການຈັ

ດການດ້ານການເງິນ. ໂຄງການທີູ່ ຖືກອະນ ມັດທຶນ ປົກກະຕິແລ້ວ 

ຈະຕ້ອງເລີູ່ ມພາຍໃນໜືູ່ ງເດືອນຫັຼງຈາກເຊັນສັນຍາການໃຫ້ທຶນ (ການປະຕິບັດໂຄງການ). 

ໂຄງການວອຍສ໌ ຈະຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນການໍ າໃຊ້ທຶ ນແນວໃດ? 

ທີມງານບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌ຈະຕິດຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ 

ການດໍ າເນີນງານຂອງທ ກໆທຶນທີູ່ ຖືກອະນ ມັດ. ໂຄງການວອຍສ໌ຈະລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, 

ກວດສອບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດເປັນໄລຍະໆ. 
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ສໍາລັບທ ກໆໂຄງການ, ຜ ້ ຮັບທຶນຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 

ໃບຮັບເງິນເພືູ່ ອການກວດສອບຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ຜ ້ ຮັບທຶນທັງໝົດຈະຖືກກວດສອບເປັນໄລຍະ ແລະ 

ຖືກສ ູ່ມກວດແບບບໍູ່ ແຈ້ງລູ່ວງໜ້າໂດຍໂຄງການວອຍສ໌. 
ຕ້ອງມີການກວດສອບປະຈໍາປີສໍາລັບທ ກໆທຶນທີູ່ ມີມ ນຄູ່າຫຼາຍກວູ່າ 100.000 ເອີໂຣ. 

ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍໃນການກວດສອບຕ້ອງໄດ້ຖືກລວມເຂ້ົາໃນບົດສະເໜີງົບປະມານ. ນອກຈາກນ້ີ, 

ທຶນອືູ່ ນໆຈໍານວນໜຶີ່ ງກໍູ່ ຈະຖືກກວດສອບ, ຈະແມູ່ນທຶນໃດແມູ່ນຂຶ ້ ນກັບຄໍາແນະນໍາຂອງທີມງານຂອງໂຄງ 
ການວອຍສ໌ປະຈໍາປະເທດ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທີ່ ານຈະສື ີ່ ສານກັບໂຄງການວອຍສ໌ ແນວໃດ? 

ທີມງານປະສານງານປະຈໍາປະເທດຂອງໂຄງການວອຍສ໌ຢາກໃຫ້ທູ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 
ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ຄວາມກັງວົນໃດໆກູ່ຽວກັບສັນຍາການໃຫ້ທຶນ ຫືຼ ວິທີລາຍງານ, 

ກະລ ນາຢູ່າລັງເລໃຈທີູ່ ຈະຕິດຕໍູ່ ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຍິນດີທີູ່ ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງພວກທູ່ານ ແລະ 

ຊູ່ວຍໃຫ້ທູ່ານປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງສັນຍາການໃຫ້ທຶນ. 

ລາຍລະອຽດຂອງຜ ້ ທີູ່ ທູ່ ານຄວນຈະຕິດຕໍູ່ ເປັນຜ ້ ທໍາອິດຈະຖືກກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາການໃຫ້ທຶນ. 

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທູ່ານຕິດຕໍູ່ ຫາພວກເຮົາເພືູ່ ອໂອ້ລົມກູ່ຽວກັບການປັບປ ງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານ 

(ການດ າເນີນງານ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ); ທີມງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌ອາດຈະມີຄໍາແນະນໍາກູ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍເຫົຼູ່ ານ້ີ. 

ຖ້າອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານບໍູ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດໃນການໃຫ້ທຶນ, ທູ່ານຕ້ອງຕິດຕໍູ່ ຫາໂຄງການວອຍສ໌. 
ທີມງານຂອງໂຄງ ການວອຍສ໌ຈະພະຍາຍາມສ ດຄວາມສາມາດເພືູ່ ອຊູ່ວຍທູ່ານຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະ 

ຊູ່ວຍອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຮຽນຮ ້ຈາກບັນຫາຕູ່າງໆ. ໃນບາງກໍລະນີ, 

ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນຜົນມາຈາກເຫດການທີູ່ ນອກເໜືອຈາກການຄວບຄ ມຂອງທູ່ານ, 

ທູ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍດັດແກ້ລາຍລະອຽດຂອງການໃຫ້ທຶນ. 

ທັນທີທີູ່ ທູ່ ານຄິດວູ່າສະຖານະການອາດຈະຕ້ອງການການປູ່ ຽນແປງລາຍລະອຽດຂອງທຶນ, 

ກະລ ນາປືກສາກັບພະນັກງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌ເພືູ່ ອຮັບຄໍາຊ້ີແນະກູ່ອນທີູ່ ຈະຍືູ່ ນໃບຄໍາຮ້ອງສໍ າລັບການຂໍ ດັດແກ້ 

ລາຍລະອຽດຂອງ ທຶນ ແນະນໍ າໃຫ້ເຮັດລະຫວີ່ າງ 3-6 ເດື ອນກີ່ ອນໝົດໂຄງການ. 

ອົ ງການຈັດຕ້ັງຂອງທີ່ ານຈະລາຍງານໃຫ້ໂຄງການວອຍສ໌ ແນວໃດ? 

ການລາຍງານ ຈະມີ  2 ປະເພດຫ ັ ກ ຄື  ການລາຍງານດ້ານກິດຈະກໍາ ແລະ ການລາຍງານທາງດ້ານການເງິ ນ. 

ການລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວ ຕ້ອງຍືີ່ ນຕາມກໍານົດເວລາລາຍງານ, ກໍານົດເວລາຊໍ າລະເງິ ນ ແລະ ການຕິດຕາມ 

ທີີ່ ໄດ້ຕົກລົງກັນດັີ່ ງທີີ່ ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາການໃຫ້ທຶນ. ໂດຍທົີ່ ວໄປແລ້ວ, ກໍານົດເວລາການລາຍງານ ແມີ່ ນທຸກໆ 6 ເດື ອນ. 

ການລາຍງານດັ້ານກິດຈະກໍາ 

ການລາຍງານປະເພດນີ ້  ຈະທີ  3 ວິ ທີ  ອີ ງຕາມໄລຍະເວລາຂອງການລາຍງານ. ໃນນີ ້  ຈະມີ  ການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າ (ໄລຍະ 

6 ເດື ອນ), ການລາຍງານປະຈໍ າປີ  (ໄລຍະ 12 ເດື ອນ) ແລະ ການລາຍງານສິ ້ ນສຸດໂຄງການ (ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ) 
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• ການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າ: ແມີ່ ນການລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າພາຍໃນເວລາສ້ັນໆ ແລະ 

ອີ ງຕາມການໂອ້ລົມກັບໂຄງ ການວອຍສ໌ . ການໂອ້ລົມ ຫ ື  ການປະຊຸມກັບໂຄງການວອຍສ໌  

ສາມາດຈັດຂຶ ້ ນແບບຊີ່ ອງໜ້າ ຫ ື  ແບບອອນລາຍກໍໄດ້. ທີ ມງານ ຂອງໂຄງການວອຍສ໌  

ຈະດໍ າເນີ ນການໂອ້ລົມແບບເຄິີ່ ງໂຄງສ້າງ ກີ່ ຽວກັບບັນຫາດັີ່ ງນີ ້ : 

▪ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ: ເພືີ່ ອຊອກການປູ່ຽນແປງຕູ່າງໆທີູ່ ສໍາຄັນ (ທັງດ້ານບວກ ແລະ 

ລົບ) ທີູ່ ເກີດຂ້ືນໃນຂ້ັນທ້ອງຖີູ່ ນ, ສ ນກາງ, ພາກພ້ືນ ຫ ື  ສາກົນ  (ຕົວຢູ່າງ: 

ການປູ່ ຽນແປງທາງດ້ານນິ ຕິກໍາທີູ່ ມີຢ ູ່ ) ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການຂອງທູ່ານ ແລະ 

ກ ູ່ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

▪ ຄວາມຄື ບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ 
ການດຶງເອົາພາກສູ່ວນກີ່ ຽວຂ້ອງເຂ້ົາມາປະກອບ ສູ່ວນ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປັນແນວໃດ? 

ກິດຈະກໍາປະເພດໃດທີູ່ ທູ່ ານກໍາລັງໃຊ້ໃນການດຶງເອົາກ ູ່ມທີີ່  ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ມາເຂ້ົາຮູ່ວມໃນໂຄງການຂອງທູ່ານ? 

ກິດຈະກໍາໃດໃນບັນດາກິດຈະກໍາເຫົຼູ່ ານ້ີທີູ່ ທູ່ ານເຫັນວູ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນພິເສດ? 
ທູ່ານໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍ ້ ງຍາກໃດໆບໍູ່ ໃນການເຂ້ົາຫາ ຫ ື  ເຮັດວຽກກັບກ ູ່ມເຫົຼູ່ ານ້ັນ?  

▪ ການສືີ່ ສານ ແລະ ການເສີ ມຂະຫຍາຍພາຍນອກ. 

ມີ ເລືີ່ ອງລາວທີີ່ ໜ້າສົນໃຈອັນໃດແດີ່ ທີີ່ ທີ່ ານຕ້ອງການ ໃຫ້ໂຄງການວອຍສ໌  

ເນ້ັນໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍ າຄັນຕືີ່ ມ? ທີ່ ານໄດ້ມີ ການພົວພັນກັບພາກສີ່ ວນທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ ອືີ່ ນໆ ຫ ື  

ແບີ່ ງປັນເລືີ່ ອງລາວດັີ່ ງກີ່ າວແນວໃດແດີ່ ? 

▪ ການວິເຄາະຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ຍ ດທະສາດໃນການຫຼ ດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ຽງ. 

ເພືີ່ ອກວດສອບເບິີ່ ງວີ່ າຄວາມ ສີ່ ຽງມີ ໂອກາດຈະເກີດຂຶ ້ ນແທ້ບໍີ່  ຫ ື  

ມີ ຄວາມສີ່ ຽງໃດທີີ່ ພວກເຮົ າຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ແລະ ກຽມພ້ອມໄວ້. 

▪ ການເຊືີ່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮຽນຮ ້ . ເພືີ່ ອໃຫ້ຮ ້ ວີ່ າ 

ທູ່ານໄດ້ຮຽນຮ ້ຫຍັງແນູ່ ຈາກການດໍ າເນີນງານໂຄງການຂອງທູ່ານໃນເວລາທີູ່ ຜູ່ ານມາ? 
ທູ່ານເກັບກໍາການຮຽນຮ ້ຂອງທູ່ານເປັນເອກະສານແນວໃດ? ແມູ່ນຫຍັງທີູ່ ທູ່ ານ ແລະ/ຫືຼ 

ກ ູ່ມທີູ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ກໍາລັງເຮັດແຕກຕູ່າງອອກໄປ ເຊີູ່ ງເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການນ້ີ? 
ໂຄງການວອຍສ໌ໄດ້ຊູ່ວຍໃຫ້ທູ່ານ (ແລະ/ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງອືູ່ ນໆທີູ່ ເຮັດວຽກກັບທູ່ານໃນໂຄງການນ້ີ) 
ນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດໃໝູ່  ແລະ/ຫືຼ ວິທີການທີູ່ ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝູ່ ໃນວຽກຂອງທູ່ານບໍູ່ ?  

• ການລາຍງານປະຈໍ າປີ : ຈະລາຍງານກີ່ ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜຶີ່ ງປີ ທີີ່ ຜີ່ ານມາ ແລະ 

ຕ້ອງສົີ່ ບົດງລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວທຸກໆປີ  ທາງອອນລາຍ. 

o ການລາຍງານປະຈໍ າປີ  

ຈະຊີ່ ວຍໃຫ້ທີ່ ານເຫັນໄດ້ຢີ່ າງເລິ ກເຊິີ່ ງຂຶ ້ ນກີ່ ຽວກັບການປີ່ ຽນແປງທີີ່ ໂຄງການຂອງທີ່ ານໄດ້ ເຮັດຂຶ ້ ນ ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງນ້ັນເກີດຂຶ ້ ນແນວໃດ. ບົດລາຍງານຈະກວມເອົ າຫົວຂໍ ້ ດຽວກັນກັບບົດລາຍງານຄວາມ 

ຄື ບໜ້າ ພ້ອມທັງຄໍ າຖາມເພີີ່ ມເຕີມເລັກໜ້ອຍຄື : 

▪ ຫ ັ ກຖານຂອງການປະກອບສີ່ ວນທີີ່ ໂຄງການຂອງທີ່ ານໄດ້ສົີ່ ງຜົນຕໍີ່ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ
ວອຍສ໌  
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▪ ເລືີ່ ອງລາວຂອງການປີ່ ຽນແປງ. ຊຶີ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປູ່ ຽນແປງໃນຕົວບ ກຄົນ ຫືຼ 

ໃນກ ູ່ມທີູ່ ໂຄງ ການຂອງທູ່ານໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານນໍາ. 

ວິທີທີູ່ ທູ່ ານຈະນໍາສະເໜີເລືູ່ ອງລາວແມູ່ນບໍູ່ ຈໍາກັດ: 

ມັນອາດຈະເປັນໃນຮ ບແບບຂອງການເລົູ່ າເລືູ່ ອງ, ໂດຍໃຊ້ສຽງ, ວີດີໂອ ຫືຼ ອືູ່ ນໆ. 

ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ັງເງືູ່ ອນໄຂຂອງການປູ່ ຽນແປງທີູ່ ພວກເຮົາຕ້ອງການຈະສ ມໃສູ່ ໄວ້ໃນບົດລາຍງານ.  

• ການລາຍງານສິ ້ ນສຸດໂຄງການ: ຈະລາຍງານກີ່ ຽວກັບໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງໂຄງການ ແລະ ສົີ່ ງລາຍງານດັີ່ ງກີ່ າວ 

ທາງອອນ ລາຍ ຫ ັ ງຈາກໂຄງການສິ ້ ນສຸດລົງ 1 ເດື ອນ. 

o ນີ ້ ເປັນໂອກາດໃຫ້ທີ່ ານຈະເນ້ັນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ, ເຫດການຕີ່ າງໆ,  ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 

ຜົນຂອງການ ເຮັດວຽກຂອງທີ່ ານ. 

ມັນຍັງເປັນສິີ່ ງສະທ້ອນທີີ່ ໃຫ້ທີ່ ານເຫັນເຖິງຂໍ ້ ບົກຜີ່ ອງທີີ່ ທີ່ ານສາມາດຮຽນຮ ້ ໄດ້ຈາກມັນອີ ກ ດ້ວຍ. 

o ໂຄງການວອຍສ໌  ຍັງຕ້ອງການຮຽນຮ ້ ຈາກທີ່ ານກີ່ ຽວກັບ ການວາງແຜນເພືີ່ ອສື ບຕໍີ່ ໂຄງການດັີ່ ງກີ່ າວ ຫ ື  

ທີ່ ານຈະສ້າງ ຄວາມສໍ າເລັດນ້ັນແນວໃດ. 

ການລາຍງານທາງການເງິ ນ 

• ການລາຍງານທາງການເງິ ນ: ຈະຕ້ອງສົີ່ ງບົດລາຍງານທາງການເງິ ນທຸກໆ 6 ເດື ອນ. 

ຊຶີ່ ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສໍ າເລັດສົມບ ນອີ ງຕາມງົບ ປະມານທີີ່ ອະນຸມັດ. ທາງພວກເຮົ າຄາດຫວັງວີ່ າ 

ບັນຊີ ດັີ່ ງກີ່ າວຈະຕ້ອງຖື ກເກັບມ້ຽນ (ຕົວຢີ່ າງ: ສະຫ ຸ ບທຸກທຸລະກໍາທີີ່ ກີ່ ຽວ ຂ້ອງກັບໂຄງການ) ແລະ ຖື ກແບີ່ ງປັນ. 

o ການລາຍງານທາງການເງິນຍັງຂ້ືນກັບຂະໜາດ ແລະ ອາຍ ຂອງທຶນ ແລະ ດັູ່ ງນ້ັນ 

ຈະຖືກລວມເຂ້ົາຢ ູ່ ໃນສັນຍາການໃຫ້ທຶນ. 

ບົດລາຍງານການເງິນຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກສົູ່ ງມອບໃນຮ ບແບບທີູ່ ກໍານົດໄວ້. 

o ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທູ່ານຈະຕ້ອງເຮັດບັນຊີແຍກສໍາລັບທຶນຂອງວອຍສ໌ 

ທີູ່ ລວມມີຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ. ແລະ ໃນບັນຊີນ້ີ 

ທູ່ານຈະຄິດໄລູ່ຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍຂອງໂຄງການ ສໍາລັບແຕູ່ລະລາຍການງົບປະມານ, 

ບັນທຶກຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍນ້ີໃສູ່ໃນຖັນທີູ່ ເໝາະສົມໃນ ເອກະສານແມູ່ແບບງົບປະມານ ແລະ 

ຄິດໄລູ່ໃນຖັນແຍກ ວູ່າມີເງິນຈໍານວນເທົູ່ າໃດ ແລະ 

ຈັກເປີເຊັນທີູ່ ຍັງເຫືຼອສໍາລັບລາຍການງົບປະມານນ້ັນ. 

ທູ່ານອາດຈະຍ້າຍທຶນຈາກລາຍການງົບປະມານໜືູ່ ງໄປອີກລາຍການງົບປະ ມານໜືູ່ ງ, 

ແຕູ່ສ ງສ ດບໍູ່ ໃຫ້ກາຍ 10% ແລະ 

ທູ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທີມງານຂອງວອຍສ໌ຮັບຊາບທ ກຄ້ັງກູ່ຽວກັບແຕູ່ລະການປູ່ ຽນແປງລູ່ວງໜ້

າ. ຖ້າທູ່ານຕ້ອງການປູ່ ຽນຫຼາຍກວູ່າ 10% 

ທູ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກທີມງານຂອງໂຄງການ ວອຍສ໌ເສີຍກູ່ອນ. 

o ເອກະສານປະກອບ, ທີູ່ ຮັບຮອງວູ່າທູ່ານໄດ້ມີການໃຊ້ຈູ່າຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາ 10 
ປີຫັຼງຈາກໂຄງການສ້ີນສ ດລົງ ເພືູ່ ອການກວດສອບທີູ່ ອາດຈະມີໃນອານາຄົດ. 

ລາຍລະອຽດເພີູ່ ມເຕີມກູ່ຽວກັບປະເພດຂອງເອກະສານປະກອບທີູ່ ທູ່ານຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາຈະຖື

ກມອບໃຫ້ທູ່ານໂດຍທີມງານປະຈໍາປະເທດຂອງວອຍສ໌ ແລະ/ຫືຼ ທີມງານປະສານງານ 
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• ການລາຍງານຂອງນັກກວດສອບບັນຊີ : ແມີ່ ນສິີ່ ງທີີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ສໍ າລັບທຶນຈໍ ານວນ 100,000 ເອີ ໂຣ 

ຂຶ ້ ນໄປ. ຊຶີ່ ງຕ້ອງ ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ສົີ່ ງບົດລາຍງານ ຫ ັ ງຈາກທີີ່  ໂຄງການວອຍສ໌  

ໄດ້ອະນຸມັດການລາຍງານທາງການເງິ ນອັນສຸດທ້າຍ. 

 ແບບຟອມ 

ແບບຟອມຕູ່າງໆ, ເອກະສານແມູ່ແບບງົບປະມານ ແລະ ເອກະສານແມູ່ແບບເພືູ່ ອການປະເມີນຜົນ 

ຈະແຕກຕູ່າງອອກໄປສໍາລັບແຕູ່ລະຮອບຂອງການເປີດສະເໜີຂໍທຶນ. ທູ່ານສາມາດເຂົ ້ າເບິີ່ ງໄດ້ທີີ່  

https://voice.global/calls-for-proposals-overview/.   

 

ການສ້ໍໂກງ ແມູ່ນໝາຍເຖິງ “ການຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຢູ່າງບໍູ່ ຊືູ່ ສັດໂດຍການຫຼອກລວງ ຫືຼ ວິທີອືູ່ ນໆ”. ໂຄງການວອຍສ໌ມີ 
“ຄວາມທົນທານເປັນສ ນ” ຕໍູ່ ກັບກິດຈະກໍາທີູ່ ເປັນການສ້ໍໂກງ ຫືຼ ສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນທ ກຮ ບແບບ. ນ້ີໝາຍຄວາມວູ່າ 

ໂຄງການວອຍສ໌ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກນະໂຍບາຍຂອງ OXFAM Novib ແລະ Hivos 

ຈະບໍູ່ ຍອມໃຫ້ອະໄພພຶດຕິກໍາໃດໆທີູ່ ເປັນການສ້ໍໂກງ ຫືຼ ສ້ໍລາດບັງຫຼວງໃນການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌ ເຊັູ່ ນ 

ການຈູ່າຍສິນບົນ, ການຈູ່າຍເງິນເພືູ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫືຼ ຄູ່ານາຍໜ້າ “ທີູ່ ເຊືູ່ ອງຊ້ອນ” ເພືູ່ ອເຫດຜົນໃດໆກໍູ່ ຕາມ. 

ອົງການຈັດຕ້ັງທີູ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌ຕ້ອງມີກົນໄກໃນການບໍລິການການສ້ໍໂກງ ລວມທັງ ການປ້ອງກັນ, 

ການກວດພົບ, ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ. 

ຖ້າທີ່ ານຢາກລາຍງານກີ່ ຽວກັບເຫດການ ຫ ື  ມີ ຫ ັ ກຖານ ຫ ື  ມີ ຂໍ ້ ສົງໃສກີ່ ຽວກັບການປະຕິບັດທີີ່ ຜິດຈັນຍາບັນ, ບໍີ່ ເໝາະສົມ 

ແລະ/ຫ ື  ການສໍ ້ ໂກງ ຂອງທີ ມງານຂອງໂຄງການວອຍສ໌  ຫ ື  ຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນເອງ, 

ທີ່ ານສາມາດລາຍງານໄປຍັງຊີ່ ອງທາງລັບດັີ່ ງນີ ້ :  

• ອີ ເມລ: confidential@voice.global 

• ໂທລະສັບ (ວັອດສແອັບ ແລະ ໂທ): +31 (0) 6-13-322-2688 

ທຸກການລາຍງານທີີ່ ໄດ້ຮັບ ຈະຖື ກສອບສວນ  ແລະ ຖື ກຕອບໂຕ້ພາຍໃນກໍານົດເວລາທີີ່ ເໝະສົມ, 

ຖ້າພິສ ດໄດ້ວີ່ າມີ ມ ນຄວາມຈິ ງ. ຖ້າຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຂອງທີ່ ານຫາກກີ່ ຽວພັນກັບຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການວອຍສ໌  

ພວກເຮົ າຈະປະສານງານກັບ ທີ ມງານວອຍສ໌ ປະຈໍ າປະເທດ ແລະ/ຫ ື  ຜ ້ ບໍ ລິ ຫານອາວຸໂສຂອງ Hivos ຫ ື  OXFAM, 

ອີ ງຕາມຂ້ັນຕອນຂອງອົງການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. ຖ້າຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຂອງທີ່ ານຫາກກີ່ ຽວ 

ຂ້ອງກັບການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຂອງທີ ມງານວອຍສ໌ ປະຈໍ າປະເທດ ແລະ/ຫ ື  ຜ ້ ບໍ ລິ ຫານອາວຸໂສຂອງຫ້ອງການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ, 

ຜ ້ ບໍ ລິ ຫານ ໂຄງການວອຍສ໌ ສາກົນ ຈະປະສານງານໃນການສື ບສວນ ຊຶີ່ ງອີ ງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຂ້ັນຕອນອົງການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງບໍໍີ່ ວີ່ າຈະເປັນ Hivos ຫ ື  OXFAM. ຜ ້ ບໍ ລິ ຫານໂຄງການວອຍສ໌ ສາກົນ 

ຍັງຮັບຜີດຊອບກີ່ ຽວກັບຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈກີ່ ຽວກັບຜ ້ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກຫ າຍປະເທດ. 

7. ການສ້ໍໂກງ ແລະ ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ 

https://voice.global/calls-for-proposals-overview/
mailto:confidential@voice.global
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ຖ້າຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຂອງທີ່ ານຫາກກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການປະພຶດຂອງຜ ້ ບໍ ລິ ຫານໂຄງການວອຍສ໌ ສາກົນ ທີີ່ ຜິດຈັນຍາບັນ ແລະ/ຫ ື  

ການສໍ ້ ໂກງ, ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈດັີ່ ງ ກີ່ າວຈະນໍ າຂຶ ້ ນສ ີ່ ຂ້ັນຕອນຂອງ ຄະນະກໍາມະການໂຄງການວອຍສ໌ . 

ຜ ້ ໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນກີ່ ຽວກັບການກະທໍາຜິດ ຫ ື  whistle-blower ສາມາດລາຍງານເຫດການດັີ່ ງກີ່ າວ ໂດຍອາດຈະລະບຸຕົວຕົນ ຫ ື  

ບໍີ່ ປະສົງ ອອກນາມກໍໄດ້. ໃນທຸກກໍລະນີ , ໂຄງການວອຍສ໌  ຈະປົກປ້ອງຕົວຕົນຂອງທີ່ ານ. 

ພວກເຮົ າໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍີ່ ເປີ ດເຜີຍສຸີ່ ພາຍ ນອກ ເພືີ່ ອເປັນມາດຕະການຮັບປະກັນຕົວທີ່ ານ 

ທີີ່ ເປັນແຫ ີ່ ງຂໍ ້ ມ ນທີີ່ ຊີ່ ວຍໃຫ້ພວກເຮົ າເຫັນ ແລະ ແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດທີີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ. ຜ ້ ໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນກີ່ ຽວກັບການກະທໍາຜິດ 

ກໍຄວນເອົ າໃຈໃສີ່ ຮັບປະກັນຄວາມຖື ກຕ້ອງຂອງຂໍ ້ ມ ນທີີ່ ໄດ້ມາ ເຊັີ່ ນກັນ. 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມ, ທີ່ ານສາມາດເບິີ່ ງໄດ້ທີີ່  Voice Whistle-blower Policy and Procedures. 

 

https://www.voice.global/whistle-blower-policy-procedure/

