
ເງ ື່ອນໄຂ ສະໝັກ 

ເຊີນຊວນຜ ູ້ທີື່ສົນໃຈ – ແຕູ້ມຮ ບສິນລະປະເທິງຝາ 

ຄວາມເປັນມາ 
ຫູ້ອງການຂອງ ອົງການ ອ໊ອກສະຟາມ (Oxfam) ປະຈໍາລາວ 

ຕັັ້ງຢ ູ່ເທິງຖະໜນົທີື່ມີການສັນຈອນໜາແໜູ້ນ ແລະ ໃກູ້ກບັສີື່ແຍກໄຟແດງ. 

ຫູ້ອງການອອູ້ມຮອບດູ້ວຍຮົັ້ວ ຊ ື່ງພວກເຮົາຕູ້ອງການທີື່ຈະນໍາສະເໜ ີຮ ບ ແຕູ້ມສິນລະປະ 

ທີື່ມີຄວາມຄິດສູ້າງສັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ ູ່ອູ້ອມຝາຮົັ້ວຫູ້ອງການດູ້ານນອກທີື່ ຕິດກັບຫນົທາງ. 

ຂະໜາດຂອງຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະຄວນຈະມີລວງສ ງ 5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 12 ແມັດ. ຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະນີັ້ 

ບ ໍ່ຈໍາເປັນທີື່ຈະຕູ້ອງປົກຫ ູ້ມຂະໜາດຂອງຝາຮົັ້ວທັງໝົດ. ຂະໜາດ ທີື່ພວກເຮົາແນະນໍານີັ້ ເປັນພຽງແຕ່ແນວຄວາມຄິດໃຫູ້ທ່ານ 

ເພ ື່ອຄິດໄລ່ເຖິງປະລິມານຂອງໜູ້າ ວຽກທີື່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງສັນຂ ັ້ນມາ. ທ່ານສາມາດແຕູ້ມພຽງບາງສ່ວນ ຫ   ແຕູ້ມໝດົທັງຝາເລີຍກ ໄດູ້. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ທ່ານຕູ້ອງໃຊູ້ເນ ັ້ອທີື່ຢູ່າງໜູ້ອຍ 50% ຂອງຝາທັງໝົດ.  

ຫົວຂ ໍ້ໃນການແຕູ້ມ  
ຫົວຂ ໍ້ສໍາລັບຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊູ້ໜ ື່ງໃນຫົວຂ ໍ້ດູ້ານລ ່ມນີັ້:  

ຫົວຂ ໍ້ທາງເລ ອກ #1 – ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການຂອງພວກເຮົາ ເຮັດວຽກຢ ູ່ໃນ 4 ຂົງເຂດຕົັ້ນຕ  ກ ຄ  (1) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດທະນາທາງສັງຄົມ, 

(2) ຄວາມສະເໝີພາບທາງດູ້ານຍິງ-ຊາຍ, (3) ຄວາມຍ ນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ (4) ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ລົງທ ນທີື່ຮັບຜິດຊອບ. ເປົົ້າ 

ໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພ ື່ອລ ບລູ້າງຄວາມທ ກຍາກ. ສິນລະປະການແຕ່ງແຕູ້ມລວດລາຍຂອງທ່ານ ອາດສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ 

ຂອງພວກເຮົາ ທີື່ດໍາເນີນການຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທ່ານສາມາດເຂົັ້າໄປເບິື່ງຕົວຢູ່າງວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານທາງ ເວັບໄຊສ໌, ເຟສປ ກ ຫ   ຊ່ອງຢ ທ ບ.  

ຫົວຂ ໍ້ທາງເລ ອກ #2 – ບ ໍ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ 

ພວກເຮົາເປີດຮັບແນວຄວາມຄິດຂອງນັກສິນລະປິນທີື່ຢາກຈະນໍາສະເໜີສິນລະປະຈາກຄວາມຄິດ, ຫົວຂ ໍ້, ຮ ບພາບ ແລະ ຮ ບແບບຂອງຕົນເອງ. ຊ ື່ງ 

ໃນຄວາມເປັນຈງິແລູ້ວ, ຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະນີັ້ ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕູ້ອງກ່ຽວກັບກັບວຽກງານຂອງອົງການພວກເຮົາເລີຍ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຮ ບແຕູ້ມສິນ 

ລະປະດັັ່ງກ່າວຕູ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະລັກ, ສະດ ດຕາ ແລະ ເຄົາລົບວັດທະນະທໍາປະເພນີຂອງ ສປປ ລາວ.  

ການສົັ່ງແບບ 
ສໍາລບັການສົັ່ງແບບ, ທ່ານສາມາດຍ ນເອກະສານໜ ື່ງສະບັບ (.doc ຫ   .pdf), ພາສາອັງກິດ ຫ   ພາສາລາວ, ທີື່ມີຄວາມຍາວບ ໍ່ເກີນ 4 ໜູ້າເຈູ້ຍ 

ຊ ື່ງລວມມີ: 



• ຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະພູ້ອມທັງລົງສີຂອງທ່ານ ທີື່ສໍາເລັດສົມບ ນ. ພູ້ອມກັນກັບ, 

ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນຂະໜາດຂອງຮ ບແຕູ້ມເປັນແມັດ. 

• ຂ ໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ (ເປັນສະກ ນເງນິ ໂດລາສະຫະລດັ ຫ   ກີບ) - ທີື່ລວມມີ 

ຄ່າສີມ ຂອງທ່ານ, ລາຍການວັດສະດ  ແລະ ລາຄາຂອງມັນ, ງບົປະມານ, ອ ື່ນໆ. 

ພວກເຮົາຕູ້ອງການຢາກໃຫູ້ຮ ບ ແຕູ້ມສິນລະປະເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການນີັ້ 

ຢ ູ່ໄດູ້ຍາວນານທີື່ສ ດ, ດັັ່ງນັັ້ນ ທ່ານຕູ້ອງຮັບປະກັນ ວ່າ 

ທ່ານໄດູ້ເລ ອກວັດສະດ ທີື່ຕອບໂຈດຄວາມຕູ້ອງການດັັ່ງກ່າວ. 

• ຄໍາອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບນັກແຕູ້ມ ແລະ ປະສົບການໃນການແຕູ້ມຮ ບພາບເທິງຝາທີື່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍເຊັັ່ນນີັ້. 

• ຄາດໝາຍຈໍານວນມ ັ້ທີື່ຈະນໍາໃຊູ້ໃນການແຕູ້ມຮ ບໃຫູ້ສໍາເລັດ.  

ສໍາລບັຜ ູ້ທີື່ຊະນະເລດີ, ນັກແຕູ້ມຮ ບທີື່ໄດູ້ຮັບຄັດເລ ອກ ຈະເປັນຜ ູ້ແຕູ້ມງານສິນລະປະເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ຕາມຄວາມຄາດ ຫວັງ, 

ເວລາທີື່ໃຊູ້ໃນການແຕູ້ມທັງໝດົຄວນຈະບ ໍ່ກາຍ 2 ອາທິດ (ແຕ່ສາມາດລົມກັນໄດູ້). ຜົນງານຮ ບແຕູ້ມສິນລະປະເທິງຝາຂອງທ່ານ ຈະຖ ກເຜີຍ ແຜ່ 

ຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສິື່ງພິມ.  

ກໍານົດເວລາ 
• ທູ້າຍ ເດ ອນພະຈິກ 2018 - ປະກາດເຊີນຊວນຜ ູ້ທີື່ສົນໃຈ  

• ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ:  31 ທັນວາ 2018 

• ຕົັ້ນ ເດ ອນມັງກອນ 2019 - ກວດສອບເອກະສານ ແລະ ການຍ ນສະໝັກທັງໝົດ, ຄດັເລ ອກຜ ູ້ທີື່ຜ່ານເຂົັ້າຮອບສ ດທູ້າຍ ແລະ ຄດັເລ ອກເອົາ 

ຜ ູ້ຊະນະເລີດ. ໜ ື່ງໃນຂັັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລ ອກແມ່ນ ການລງົຄະແນນສຽງຈາກທີມງານຂອງອົງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ ຂອງພວກເຮົາ 

ແລະ ຈາກມວນຊົນພາຍນອກ ຜ່ານທາງສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ.  

• ທູ້າຍ ເດ ອນມັງກອນ 2019 - ປະກາດຜ ູ້ທີື່ຊະນະເລີດ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ ສິື່ງພິມ.   

• ເດ ອນກ ມພາ 2019 – ນັກແຕູ້ມເລີື່ມແຕ່ງແຕູ້ມຜົນງານເທິງຝາອອູ້ມຮົັ້ວຫູ້ອງການ Oxfam ປະຈໍາລາວ.  

ທາງກົດໝາຍ 
ຜົນງານສິນລະປະດັັ່ງກ່າວຕູ້ອງເປັນຕົັ້ນສະບບັ ແລະ ເກີດຂ ັ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງຜ ູ້ສະໜັກ. ຜົນງານສິນລະປະດັັ່ງກ່າວ ຕູ້ອງບ ໍ່ເຄີຍໄດູ້ຖ ກນໍາໃຊູ້ 

ໃນສາທາລະນະ ຫ   ສິື່ງພິມໃດໆມາກ່ອນ. ທ່ານຈະເປັນຜ ູ້ຖ ສິຂະສິດຂອງຜົນງານສິນລະປະດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າ ໃນການຍ ື່ນສະເໜີຜົນງານເຂົັ້າສະໝັກໃນ 

ຄັັ້ງນີັ້ ທ່ານຮັບຮ ູ້ແລູ້ວວ່າ ອົງການ Oxfam ຈະໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຜົນງານສິນລະປະ ແລະ ຊ ື່ຂອງທ່ານ ຫ   ຊ ື່ອົງການຈດັຕັັ້ງຂອງທ່ານ ເພ ື່ອຈ ດປະສົງການໂຄສະ 

ນາປະຊາສໍາພັນ ໂດຍສະເພາະກ ່ມຄົນທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກໃຫູ້ຜ່ານເຂົັ້າຮອບສ ດທູ້າຍ ແລະ ຜ ູ້ຊະນະເລດີ ຈະໄດູ້ຖ ກປະກາດຜ່ານທາງອອນລາຍ ແລະ 

ສິື່ງພິມ. ການຊໍາລະ ຈະແບງ່ອອກເປັນ 2 ງວດ ຄ  ຊໍາລະ 50% ກອ່ນເລີື່ມງານ ແລະ ຊໍາລະອີກ 50% ເມ ື່ອສໍາເລັດຜົນງານ. 

ທ່ານສາມາດສົັ່ງ ທ ກໆຄໍາຖາມ ແລະ ເອກະສານການຍ ນສະໝັກ ເຂົັ້າມາທາງອີເມວສ໌ mailto:info.oxfamlaos@oxfam.org. 

ກໍານົດປດິຮບັສະໝັກ: 31 ທັນວາ 2018. 
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