
 

 
 

ເປີດໃຫ້ຍ ື່ນສະໝັກກອງທຶນເພ ື່ອການຄ ົ້ນຄວ້າສ ື່ງໃໝ່ທາງດ້ານການສຶກສາຂອ
ງແຜນງານບຄີວາ 
ຂັົ້ນຕອນການຍ ື່ນບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກບັໂຄງການ 

 

ແຜນງານການປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ ົ້າຮຽນ ສາໍລບັການສກຶສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ 
ແຜນງານບີຄວາ ແມ່ນແຜນງານລ ເລີື່ມທີື່ມີການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງລັດຖະບານອ ດສະຕຣາລີ, ສະຫະພາບເອີຣ ບ (ຫ   EU) ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີເປ ົ້າ   
ໝາຍລວມເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (ສສກ) ໃນການດໍາເນີນຂະບວນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂ ົ້າຮຽນ  
ສໍາລັບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍລາວ ທັງຍ ງ ແລະ ຊາຍ.  

ກອງທນຶເພ ື່ອການຄ ົ້ນຄວາ້ສ ື່ງໃໝທ່າງດາ້ນການສກຶສາ ຂອງແຜນງານບຄີວາ (ກອງທນຶ BEIF) 
ຖ ກອອກແບບຂຶົ້ນມາ ກໍເພ ື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫເ້ກີດມີແນວຄວາມຄ ດໃໝ່ ແລະ ວ ທີການໃນການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ, ກອງທຶນ BEIF 
ຈະສະໜອງທຶນ ເພ ື່ອໃຫ້ທ ດລອງຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດບັນດາວ ທ ການແບບໃໝ່ໆ ເພ ື່ອເປັນການທ ດລອງວ່າວ ທີການເຫ  ຼົ່ານັົ້ນຈະໄດ້ຮັບໝາກຜ ນ ຫ  ບໍໍ່ ແລະ 
ມີຄວາມເໝາະສ ມທີື່ຈະຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶົ້ນຕ ື່ມໄດ້ບໍໍ່. ກອງທຶນ BEIF ຈະບໍໍ່ໄດ້ສະໜອງທຶນເພີື່ມຕ ື່ມໃຫ້ແກ່ໜ້າວຽກໃນແຜນງານຕ່າງໆທີື່
ໄດ້ດໍາເນີນມາກ່ອນແລ້ວ, ເຊ ື່ງລວມທັງການວາງແຜນ, ຫ   ວຽກງານການຄ ົ້ນຄວ້າສ ື່ງໃໝ່ ຫ   ກ ດຈະກໍາອ ື່ນໆ ທີື່ມີພ ົ້ນຖານມາແລ້ວ.  
ໃນນີົ້ທາງກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ (ສສກ) ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆຢູູ່ໃນຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ, ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີື່ບໍໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ(NGOs) ແລະ 

ບັນດາອ ງການ ຈັດຕັົ້ງພາກເອກະຊ ນ ແມ່ນສາມາດຍ ື່ນສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ນີົ້ໄດ້, ໂດຍທີື່ບ ດສະເໜີໂຄງການກ່ຽວກັບກ ດຈະກໍາເພ ື່ອຄ ົ້ນຄວ້າສ ື່ງໃໝ່ນັົ້ນ 

ຕ້ອງຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນເອກະສານແນະນໍາ ກ່ຽວກັບກອງທຶນ BEIF. ບ ດສະເໜີໂຄງການທີື່ຍ ື່ນຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF 
ຕ້ອງເນັົ້ນໃສ່ເລ ື່ອງວ ທີການ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດແບບໃໝ່ໆ ທີື່ຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂສ ື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດວຽກງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ການ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ ົ້າຮຽນໃນຊັົ້ນປະຖ ມສຶກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊ ນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ. ອີກຢູ່າງ, ວ ທີການຕ່າງໆທີື່ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກຮຽນຊ ນເຜ ຼົ່າ 
ກໍຖ ວ່າ ເຂ ົ້າກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງການສະໝັກຂໍທຶນເຊັຼົ່ນດຽວກັນ. 
ການຍ ື່ນສະໝກັຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ BEIF  
ການສະໝັກຂໍທຶນຈາກກອງທຶນ BEIF ແລະ ຂັົ້ນຕອນການປະເມີນຜ ນ ແມ່ນຈະຜ່ານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ/ການຄັດເລ ອກ. ມູນຄ່າທຶນສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນເລີື່ມແຕ່ 

10,000 ຫາ 160,000 ໂດລາອ ດສະຕຣາລີ. ໄລຍະການຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດກ ດຈະກໍາທີື່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນນີົ້ ແມ່ນສອງປີ ນັບຈາກມ ົ້ທີື່ໄດ້ຮັບທຶນ. 

ຂັົ້ນຕອນການສະໝກັຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ BEIF ໃນສ ກປ ີ2017-2018 ມດີັຼົ່ງລຸມ່ນີົ້: 
(1) ຂັົ້ນຕອນການຍ ື່ນບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບໂຄງການ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງສ ຼົ່ງບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽງກັບໂຄງການໂດຍໃຊ້ແບບຟອມທີື່ເປັນທາງການ 

ຈາກເວັບໄຊນີົ້: www.bequal-laos.org. 

(2) ປະກາດລາຍຊ ື່ຜູ້ສະໝັກທີື່ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ: ບ ດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບໂຄງການທຸກບ ດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພ ຈາລະ 
ນາໂດຍອີງໃສ່ເງ ື່ອນໄຂໃນການຄັດເລ ອກ. 

(3) ການຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການສະບັບສ ມບູນ: ພາຍຫ ັງທີື່ບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງຜູ້ສະໝັກທີື່ຄ ບຖ້ວນຕາມ ເງ ື່ອນໄຂໃນການຄັດເລ ອກແລ້ວ 
ແມ່ນຈະຖ ກເຊີນໃຫ້ຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການທີື່ເປັນສະບັບສ ມບູນຕໍໍ່ໄປ. 

(4) ການປະເມີນຜ ນ: ບ ດສະເໜີໂຄງການສະບັບສ ມບູນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜ ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບດ້ານແນວຄວາມຄ ດແບບໃໝ່ໆ, ຄຸນນະພາບຂອງບ ດ, 
ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງງ  ບປະມານ ແລະ ຄວາມຍ ນຍ ງຂອງກ ດຈະກໍາໂຄງການ. 

ບ ດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄ ດຈະຕ້ອງສ ຼົ່ງພາຍໃນ ວັນທ ີ24 ເມສາ (4) 2017 ກອ່ນ 5:00 ໂມງແລງ. 

ວ ທກີານສ ຼົ່ງເອກະສານການສະໝກັ 
ໃນການທີື່ຈະຍ ື່ນສະໝັກຂໍທຶນຊ່ວຍເຫ  ອ ພາຍໃຕ້ກອງທຶນ BEIF ນີົ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສ ຼົ່ງ ບ ດສະເໜີແຜນແນວຄວາມຄ ດ ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ ຈາກໃນເວັບໄຊນີົ້: 

www.bequal-laos.org. 

ທ່ານສາມາດສ ຼົ່ງບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບໂຄງການ ຜ່ານທາງອີເມລໄດ້ທີື່: BEIF@bequal-laos.org, ຫ   

ທ່ານສາມາດສ ຼົ່ງເອກະສານການສະໝັກໃນຮູບແບບເອກະສານທ ຼົ່ວໄປຜ່ານທາງໄປສະນີ ໄປທີື່: ຫ້ອງການແຜນງານບີຄວາ, ຫ້ອງ 302, ກະຊວງສຶກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, 

ເລກທີ 01 ຖະໜ ນລ້ານຊ້າງ, ເມ ອງຈັນທະບູລ,ີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ. 

ໄລຍະເວລາໃນການຍ ື່ນສະໝກັຂທໍນຶຈາກກອງທນຶ BEIF  
ຜູທ້ີື່ຍ ື່ນສະໝັກບ ດສະເໜີແນວຄວາມຄ ດກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການເລ ອກໄດ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂການຄັດເລ ອກທັງໝ ດ ແມ່ນຈະ
ໄດ້ຖ ກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບພາຍໃນ, ວັນທີ 8 ເດ ອນພຶດສະພາ (5) ປີ 2017 ແລະ ຈະໄດ້ໃຫ້ຂຽນບ ດສະເໜີໂຄງການທີື່ເປັນສະບັບສ ມບູນຕໍໍ່ໄປ. 

ບ ດສະເໜີໂຄງການທີື່ເປັນສະບັບສ ມບູນຈະຕ້ອງໄດ້ສ ຼົ່ງພາຍໃນວັນທີ 2 ເດ ອນມ ຖຸນາ (6) 2017. ການອະນຸມັດຜູ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ BEIF ປະ

ຈໍາສ ກ ປີ 2017 ຄາດວ່າຈະຖ ກຮັບຮອງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດ ອນມ ຖຸນາ (6) ແລະ ມອບງ ບປະມານກອງທຶນໃນ ທ້າຍເດ ອນກໍລະກ ດ (7) ປີ 2017. 

ເອກະສານບ ດແນະນໍາກ່ຽວກັບກອງທຶນ BEIF ແລະ ເອກະສານແບບຟອມການສະໝັກຂໍທຶນ ແມ່ນສາມາດໂຫ ດໄດ້ຈາກເວບໄຊ: www.bequal-laos.org ຮ່າງແບບ

ຟອມບ ດໂຄງການໃນການສະໝັກກອງທຶນພາຍໃຕ້ກອງທຶນ BEIF ນີົ້ ສາມາດຂຽນເປັນໄດ້ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກ ດ. 

ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີື່ມເຕີມແມ່ນສາມາດສ ຼົ່ງອີເມວສອບຖາມໄດ້ທີື່ BEIF@bequal-laos.org  

 

 

 

ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ ົ້ົ້າຮຽນ ສໍາລັບການສຶກສາຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍລ ສັດຄັອບຟີສາກ ນ 
ພາຍໃຕ້ບໍລ ສັດເທດທຣາ ເທັກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານອ ດສະຕຣາລີ ແລະ ຮ່ວມທຶນໂດຍສະຫະພາບເອີຣ ບ 
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