
ເອກະສານຮອ້ງຂໍການຊວ່ຍເຫ ຼືອໂຄງການ 

ເສມີສາ້ງຄວາມໝ ນ້ຄງົຂອງມະນດຸໃນຂ  ນ້ຮາກຖານ 

 

○ເອກະສານດ  ງ່ລ ຸ່ມນີແ້ມ ຸ່ນຂໍມ້ນູສາໍຄ  ນໃນພິຈາລະນາກວດກາເບີ່ ງໂຄງການ, ສະນ  ນ້ກະລນຸາກຽມ 

ເອກະສານໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ກະລນຸາຂຽນເປ ນພາສາອ  ງກດິໃຫຫ້ າຍເທ່ົາທ່ີຈະຫ າຍໄດ.້  

 

1. ຟອມຮ  ບສະໝ ກ 

ກະລນຸາໃຊຟ້ອມສະໝ ກທ່ີສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນ ໄດປ້ະວາ່ງໄວເ້ພຼື່ ອໃຫຕ້ຼື່ ມໃສໃ່ນລາຍລະອຽດ.  

 

2. ແຜນທ່ີສະແດງ ທ່ີຕ  ງ້ຂອງໂຄງການ 

ຕອ້ງການຂໍມ້ນູກຽ່ວກ  ບສະຖານທ່ີຕ  ງ້ຂອງໂຄງການເພຼື່ ອພິຈາລະນາກວດກາເບີ່ ງໂຄງການ 

ແລະ ຢຽ້ມຢາມທ່ີຕ  ງ້ຂອງໂຄງການ. 

ກະລນຸາສະແດງທ່ີຕ  ງ້ຂອງໂຄງການຢູໃ່ນແຜນທ່ີ ແລະ ອະທິບາຍວາ່ຈະໄປເຖງີທ່ີນ  ນ້ໄດແ້ນວໃດ. 

 

3. ສະແດງຮບູພາບກຽ່ວກ  ບ ສະພາບປ ດຈບຸ  ນ ທ່ີຕ  ງ້ຂອງໂຄງການ 

ກະລນຸາຕິດຂ  ດຮບູກຽ່ວກ  ບສະພາບຂອງຕຶກອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນຢູໃ່ນປ ດຈບຸ  ນເຊ ່ ນຕວົຢາ່ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

ກະລນຸາຖາ່ຍຮບູໃຫງ້າມ ແລະ ແຈມ່ແຈງ້ ແລະ ຂຽນຊ ຸ່  ແລະ ທ ຸ່ ຢ ຸ່ໃສຸ່ທາງຫ ຼັງຂອງຮ ບພາບ. 

 

ຕວົຢາ່ງ ຖາ່ຍຮບູບອ່ນໃດແດ?່ 

ໂຮງຮຽນ 
ອາຄານໂຮງຮຽນທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນທ  ງໝດົ ແລະ ຢູໃ່ນຫອ້ງຮຽນແຕລ່ະຕຶກ、

ແລະ ເຄຼື່ ອງເຟີນເີຈ ີ

ສກຸສາລາ 
ອາຄານສກຸສາລາ ແລະ ອປຸະກອນການແພດທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນ 

(ຖາ້ຍ  ງບ່ໍທ  ນມສີກຸສາລາ, ຮບູຂອງສະຖານທ່ີຈະປກຸສາ້ງສກຸສາລາ) 

ເສ ້ນທາງ/ຂວົ 
ເສ ້ນທາງ ຫ ຼື ຂວົທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນ（ຖາ້ຍ  ງບ່ໍທ  ນມຂີວົ, ຮບູຂອງສະຖານທ່ີ 

ຈະປກຸສາ້ງຂວົ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ ຫ ຼື ຫວ້ຍນ ໍາ້ທ່ີຂວົຂາ້ມ） 

ນ ໍາ້ລິນ ແຫ ຸ່ງນ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ລິນທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນ 

ຊນົລະປະທານ ຄອງເໝຼືອງທ່ີນາໍໃຊໃ້ນປ ດຈບຸ  ນ, ແຫ ຸ່ງນ ໍາ້, ເນຼືອ້ທ່ີຈະຮ  ບນ ໍາ້ 

※ສະຖານທ ດຍ ຸ່ ປ ຸ່ນເຫຼັນຄວາມສ  າຄ ຼັນຕ ຸ່ ການຊຸ່ວຍເຫ  ອກ ຸ່ສາ້ງ ຮ/ຮ ມ ຼັດທະຍມົ ຫ າຍກຸ່ວາ ຮ/ຮ ປະຖມົ 

 

4. ອອກແບບຂອງໂຄງການ ແລະ ແຜນທ່ີສະແດງແນວຄວາມຄດິຂອງໂຄງການ 

ກະລນຸາສະເໜີແຕມ້ແບບອາຄານໃໝ ່ເຊີ່ ງໃຫມ້ກີານອອກແບບລາຍລະອຽດທ ງໝດົທ່ີແນຸ່ນອນ ແລະ 

ຈ ົງ່ຂຽນໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້. ເຊ ່ ນຕວົຢາ່ງຕ່ໍໄປນີ:້ 



 

ຕວົຢາ່ງ ຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປ ນ 

ໂຮງຮຽນ 

ຈາໍນວນນ  ກຮຽນແຕຸ່ລະຊ  ນ້, ຈາໍນວນຄສູອນ, ຈ  ກຫອ້ງທ່ີໃຊຮ້ຽນຕາມແຕລ່ະຊ  ນ້, 

ຈາໍນວນໂຕະຕ  ່ງຮຽນໜ ງສຼື, ກະດານດາໍ ແລະອຼື່ ນໆ, ນ  ກຮຽນມາແຕຈ່  ກບາ້ນ, 

ໃນເກນອາຍ ຸ0-5 ປີ 

ສກຸສາລາ 
ຈາໍນວນຫອ້ງ (ຈດຸປະສງົການນາໍໃຊແ້ຕລ່ະຫອ້ງ), ຈາໍນວນຕຽງນອນຂອງຄນົເຈ ບ, 

ຈາໍນວນແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານ, ອປຸະກອນການແພດ ແລະ ເຄຼື່ ອງເຟີນເີຈ ີ

ເສ ້ນທາງ/ຂວົ 

ການສາໍຫ ວດແບບເສ ້ນທາງ ຫ ຼື ຂວົ (ຮບູໜາ້ຕ  ດຍາວ, ຂວາງ ແລະ ລວງກວ້າງ), 

ແຜນຜ ງ (ອາຄານລະບາຍນ ໍາ້, ອາຄານທ່ໍລອດທາງ), ແຜນວາດຂອງບາ້ນເປ້ົາໝາຍ 

(ເສ ້ນທາງຕດິຕ່ໍກ  ບເສ ້ນທາງ ຫ ຼື ບາ້ນໃດແດ,່ ມຕີະຫ າດ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ຢູໃ່ສ) 

ນ ໍາ້ລິນ 

ຂໍມ້ນູການສາໍຫ ວດລະດ  ບໜາ້ດນິບາ້ນ (ຈາກແຫ ງ່ນ ໍາ້ຫາບາ້ນ), ແຜນຜ ງ(ຫວົງານ, 

ອາ່ງເກ ບນ ໍາ້, ທ່ໍນ ໍາ້, ກອ໊ກນ ໍາ້ ແລະ ອຼື່ ນໆ), ແຜນວາດຂອງບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, 

ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນແຫ ຸ່ງນ ໍາ້ (ຄນຸນະພາບຂອງນ ໍາ້, ປະລິມານນ ໍາ້ໄລ,ໄລຍະໄກຈາກບາ້ນ) 

ຊນົລະປະທານ 

ຂໍມ້ນູການສາໍຫ ວດລະດ  ບໜາ້ດນິບາ້ນຂອງທາ່ນ (ຈາກແຫ ງ່ນ ໍາ້ຫາບາ້ນ), ແຜນຜ ງ 

(ຫວົງານ,ຄອງເໝຼືອງ,ອາຄານລະບາຍນ ໍາ້), ແຜນວາດຂອງບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, 

ເນຼືອ້ທ່ີການຜະລິດໃນປະຈບຸ  ນ ແລະ ເນຼືອ້ທ່ີຈະຮ  ບນ ໍາ້ເທ່ົາໃດ 

 

5. ລາຍລະອຽດແຈງ້ລາຄາສິນຄາ້ງບົປະມານ ແລະ ການບໍລິການຂອງ 3 ບໍລິສ  ດ 

ທາ່ນຕອ້ງກະກຽມໃບລາຄາສິນຄາ້ຂອງແຜນງບົປະມານຈາກທ ງ 3 ບໍລິສ  ດທ່ີຕາ່ງກ  ນ. 

ທກຸບໍລິສ  ດຕອ້ງເຮ ດໃບລາຄາໂດຍໃຊຈ້າໍນວນງບົປະມານ ແລະ ວ  ດສະດກຸໍ່ສາ້ງອ  ນດຽວກ  ນ.  

 

6. ຕາຕະລາງປະຕບິ  ດງານ 

ກະລນຸາເຮ ດຕາຕະລາງປະຈາໍເດຼືອນເລ່ີມແຕເ່ລ້ີມຕ ົນ້ໂຄງການຈນົຮອດສາໍເລ ດໂຄງການ. 

 

7. ອະທິບາຍເນຼືອ້ໃນລາຍລະອຽດ ໃນການບລູະນະຮ  ກສາ 

ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ແຕລ່ະຂໍ ້1. ຜູຮ້  ບຜິດຊອບການຈ  ດຕ  ງ້ຫ ຼັງຈາກໂຄງການສາໍເລ ດ 

2.ເງນິໝນູວຽນຈະເອົາມາຈາກໃສ?  3.ຄາ່ບລູະນະສອ້ມແປງມາຈາກໃສ?  

ນອກຈາກນ  ນ້, ກະລນຸາອະທິບາຍວາ່ທາ່ນຈະໄດວ້  ດຖກຸານສອ້ມແປງມາແນວໃດໃນກລໍະນທ່ີີກາໍນດົ 

ລາຄາໄວແ້ລວ້. 

 

8. ໃບລາຄາບໍລິສ  ດ ກວດສອບບ  ນຊ ີ(3 ບໍລິສ  ດ)  

ທກຸໂຄງການຊຸ່ວຍເຫ ຼືອເກນີ 3 ລາ້ນເຢ  ນ (ເທ່ົາກ  ບປະມານ 32,000 ໂດລາ) ຈະຕອ້ງກວດຊອບບ  ນຊ.ີ 



 

9.ສີ່ ງທ່ີບ່ໍສາມາດຊວ່ຍໄດ ້(ຮ  ບຜິດຊອບຂອງເຈົາ້ຂອງໂຄງການ) 

・ຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າ ແລະ ຈ  ດຕ  ງ້ກອ໊ກນ ໍາ້ໃຫແ້ຕລ່ະເຮຼືອນຂອງປະຊາຊນົ  

・ຂດຸນ ໍາ້ສາ້ງ, ນ ໍາ້ບາດານ 

・ສີ່ ງທ່ີຈະເປ ນຊ ຼັບສິນຂອງສວ່ນຕວົ (ເງນິເດ ອນ, ທຶນການສຶກສາ, ເສຼືອ້ຜາ້, ດນິ, ອາຫານ, 

ປຼື້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຼື່ ນໆ) 

・ເຄຼື່ ອງໃຊປ້ະຈາໍຫອ້ງການ 

・ຄາ່ພາສ,ີ ອາກອນ, 

・ຄາ່ການຄ ົນ້ຄວາ້, ການສະໜ ບສະໜ ນໃຫໂ້ຮງຮຽນຂ  ນ້ສງູ 

・ການສະໜ ບສະໜ ນກດິຈະກາໍທາງດາ້ນສາດສະໜາ ແລະ ກອງທ ບ 

 

10.ເຂດທ່ີນອກເປ້ົາໝາຍ  

・ເຂດພິເສດໄຊສມົບນູ  

(ໃນປະຈບຸ  ນແມນ່ເມ ຼືອງໄຊສມົບນູ ແຂວງວຽງຈ  ນ ແລະ ເມ ຼືອງທາ່ໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ) 

・ເມ ຼືອງຄນູ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລິເວນເມ ຼືອງຄນູ  

(ແຕເ່ສ ້ນທາງເລກ 5 ຫາ ທາງໄປເມ ຼືອງໂພນສະຫວ  ນ) 

・ແຕເ່ມ ຼືອງພຄູນູ ແຂວງຫ ວງພະບາງ (ເສ ້ນທາງເລກ 7) ຫາ ເມ ຼືອງໂພນສະຫວ  ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

(ນອກຈາກຕວົເມ ຼືອງໂພນສະຫວ  ນ) ແລະ ເມ ຼືອງຊາໍເໜຼືອ ແຂວງຫວົພ  ນ (ນອກຈາກຕວົເມ ຼືອງຊາໍເໜຼືອ) 

 

11. ຂໍອ້ຼື່ ນໆ 

 

ກະລນຸາຕິດຄ  ດເອກະສານເພ່ີມເຕີມ ເປ ນພາສາອ  ງກດິ ຫ ຼື ພາສາລາວຖາ້ຫາກວາ່ ທາ່ນມຂໍີມ້ນູ    

ລະອຽດອຼື່ ນໆ ກຽ່ວກ  ບໂຄງການ. ໂຄງການທ່ີມຂໍີມ້ນູຫ າຍ ອາດຈະເປ ນການງາ່ຍໃນການ 

ພິຈາລະນາ. ສະຖານທດູຮຽກຮອ້ງຢາ່ງແຂງແຮງ ໃຫທ້າ່ນສາ້ງຄວາມພະຍາຍາມດວ້ຍຕນົເອງເຊ ່ ນ 

ປະກອບສວ່ນ ຈາໍນວນໃດໜ່ຶງເຂ້ົາໃນງບົປະມານຂອງໂຄງການ ຫ ຼື ອະທິບາຍຢາ່ງຈະແຈງ້ 

ກຽ່ວກ  ບການບລູະນະສອ້ມແປງອາຄານ ແລະ ອປຸະກອນຮ  ບໃຊຫ້ ຼັງຈາກໂຄງການສາໍເລ ດ. 

ກະລນຸານາໍ ຫ ຼື ສ ົ່ງເອກະສານທ ງໝດົ ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ  ນ້ ໃຫສ້ະຖານທດູຢ່ີປ ຸ່ນຢູວ່ຽງຈ  ນ  

ສ.ປ.ປ.ລາວ. 

-----------------------------------------*****---------------------------------------------- 

-- ການຊວ່ຍເຫ ຼືອໂຄງການເສີມສາ້ງຄວາມໝ ນ້ຄງົຂອງມະນດຸໃນຂ  ນ້ຮາກຖານ. 

ສະຖານທດູຢ່ີປຸ່ນປະຈາໍສ.ປ.ປ.ລາວ. 

 


