
  

 

 
 
 

  

SCALING	
	

	

ການຮ່ວມມປັືບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ເສົາຄ້ໍາທີ 29
ການປ>ຽນແປງແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການເຊ່ືອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ກັບວຽກງານການບໍລິຫານຄຸGມຄອງລັດ-

Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3: 
Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance. 
 

ກໍລະນີສຶກສາ ກຸ+ມທ້ອນເງິນ ແລະ ປ+ອຍເງິນຝາກ
ຂອງກຸ+ມແມ+ຍິງຂັ້ນບ້ານ 'VSLA(

	
ເດືອນທັນວາ 2021	  

ສະເກວລິ້ງ 



 

	 1 

 
 
   
  ໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ 'ການປ>ຽນແປງແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມສານວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ກັບວຽກງານການ
ບໍລິຫານຄຸGມຄອງລັດ( ໄລຍະຂອງການດໍາເນີນງານ 3 ປີ 'ເລີ່ມຕົ້ນເດືອນທັນວາ 1/06 ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 1/11( ເປັນໂຄງການ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການທີ່ໄດGຮັບທືນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ 'EU(- ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການ
ຂອງແມ>ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ>ລູກອ່ອນ+ ເດັກຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 4 ປີ ໃນ 03 ເມືອງ+ 3 ແຂວງ ພາກເໜືອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື9 ຫຼວງພະບາງ 'LPB(+ ຫຼວງນໍ້າທາ 'LNT(+ ຜົ້ງສາລີ 'PSL(+ ແລະ ຫົວພັນ 'HUA(- ເຊິ່ງໄດGຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍ ອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ 'iNGOs( 3 ອົງການ+ ແຕ>ລະອົງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການພາຍໃນແຂວງເປ້ົາ
ໝາຍຂອງຕົນ ຄື9 ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອເດັກສາກົນ 'SCI(+ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ+ ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດ
ລາວ 'CCL(+ ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ ລາວ 'CFL(-

ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ ສະເກວລິ້ງ ໄດGກໍາໜົດເອົາຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ທີ່ມີການດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການກະສິກໍາເປັນ
ຫຼັກ+ ລວມໄປເຖິງບັນດາບ້ານທີ່ຢູ>ນອກຕົວເມືອງ ທີ່ມີການປະສົມປະສານກະສິກໍາ ແລະ ເສດຖະກິດການຕະຫຼາດເປັນຫຼັກ- ຊຸມຊົນ
ເປົ້າໝາຍມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ລວມໄປເຖິງຕ້ອງປະເຊີນກັບອຸປະສັກຫຼາຍຢ>າງ ໃນການເຮັດໃຫGສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະ
ນາການ ຂອງຜູGເປັນແມ> ແລະ ເດັກ ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ- ເຊີ່ງໄດGລວມເອົາການຂາດ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ+ ຄຸນ
ນະພາບການບໍລິການສຸຂະພາບບໍ່ພຽງພໍ+ ບັນທັດຖານ ແລະ ປະເພນີທາງສັງຄົມ ທີ່ສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ແມ>ຍິງດ້ານສິດທິ+ ເສລີພາບ+
ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເບ່ິງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນ+ ນອກນັ້ນ ຍັງມີການເຂົ້າເຖິງນໍາສະອາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທ່ີບ່ໍພຽງພໍ+ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເສີມສ້າງການບໍລິຫານຄູGມຄອງດ້ານໂພຊະນາການໃນຫຼາຍຂະແໜງການໃຫGເຂ້ັມແຂງຂ້ືນ-

 
 

ໃນສະພາບການທ່ີຜູGຊາຍເປັນທັງຜູGນໍາໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ໂດຍຄວາມຈິງ+ ແລະ ມັກຈະມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເຮັດວຽກຢູ>ໃນຂອບເຂດສາທາລະນະແຕ>ພຽງຜູGດຽວ+ ແມ>ຍິງຖືກປະຖ້ິມໄວGໂດຍບ່ໍມີຄວາມອາດສາມາດ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທ່ີຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມເທ່ົາທຽມກັບຜູGຊາຍ ກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີມີຜົນກະທົບເຂົາເຈ້ົາ- ການສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫGແມ>ຍິງເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາບົນພ້ືນຖານທ່ີເທ່ົາທຽມກັບຜູGຊາຍ
ຮຽກຮ້ອງໃຫGເຂົາເຈ້ົາມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງຄວາມຮູG+ ຄວາມໝ້ັນໃຈ+ ສິດໃນການຕັດສິນ
ໃຈ+ ການເຂ້ົາເຖິງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານໂພຊະນາການ+ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງສະຖານທ່ີສາທາລະນະ- ກຸ>ມ
ທ້ອນເງິນຂອງແມ>ຍິງຂ້ັນບ້ານ 'VSLA( ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອແກGໄຂສ່ິງທ້າທາຍທ່ີສໍາຄັນຈໍານວນໜ່ຶງສໍາລັບແມ>ຍິງໃນຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍ-
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ແມ6ຍິງຂາດການເຂ້ົາເຖິງສະຖານທີ່ສາທາລະນະ,ບົດບາດຂອງແມ>ຍິງຕາມປະເພນີແມ>ນແມ>ຍິງຈະມີໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ
ຢູ>ເຮືອນ ແລະ ຢູ>ສ່ວນເປັນສວນຫຼາຍ+ ປະກອບກັບໂອກາດໃນການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາແມ>ນມີໜ້ອຍ 'ແລະ ຄວາມຮູGຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະຍັງຕ່ໍາ ເຊ່ັນວ່າ ການຮູGໜັງສື+ ການຄິດໄລ>ເລກ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາລາວ ຂອງແມ>ຍິງຊົນເຜ່ົາ(
ເພາະສານ້ັນຢູ>ໃນຊຸມຊົນເປ້ົາໝາຍ ຂອງໂຄງການສະເກວລ້ິງ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ>ນໄດGມີຂ້ໍຈໍາກັດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາລົງຊິວິດ
ໃນພ໊ືນທ່ີສາທາລະນະ+ ລວມເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ+ ການເຂ້ົາເຖິງຫານບໍລິການສາທາລະນະ 'ລວມເຖິງການ
ບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບ( ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງໂອກາດການເປັນຜູGນໍາ-
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ເລີ່ມແຕ>ປີ 0880 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການແຄຣ໌ ໄດGນໍາໃຊGຮູບແບບຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແລະ ປ>ອຍເງິນຂອງກຸ>ມແມ>ຍິງຂັ້ນບ້ານ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫGແກ>ແມ>ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງລະບົບການເງິນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ໃນຫຼາຍໆ
ປະເທດທົ່ວໂລກ- ກ່ອນທີ່ຈະລິເລີ່ມໂຄງການສະເກວລິ້ງ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວໄດGນໍາໃຊGຮູບແບບຂອງ VSLA
ໃນໂຄງການທີ່ໄດGຮັບທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ອນໜ໊ານີ້ ຢູ> ແຂວງຜົ້ງສາລີ+ ເພ່ືອປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ
ໂພຊະນາການໃນເຂດພູດອຍພາກເໜືອ 'SUPA( ໃນປີ 1/03,1/08+ ຈາກປະສົບການຂອງໂຄງການ SUPA ທີ່ຜ່ານມາ ໄດGຊ່ວຍ
ການວາງພ້ືນຖານຂອງໂຄງການສະເກວລິ້ງ ເຊິ່ງໄດGຢັ້ງຢືນວ່າຮູບແບບຂອງ VSLA ນັ້ນແມ>ນມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດGດີ
ໃນສະພາບພາກເໜືອຂອງລາວ-

ຮູບແບບຂອງ VSLA ທ່ີໄດGນໍາໃຊGໂດຍ ອົງການແຄຣ໌ ລາວ ແລະ ນໍາມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຂ້ົາໃນໂຄງການສະເກວລ້ິງ ແມ>ນກຸ>ມ
ທ້ອນເງິນຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍແມ>ຍິງໃນຊຸມຊົນ- ໃນແຕ>ລະເດືອນກຸ>ມແມ>ຍິງ 04,2/ ຄົນ ຈະມີການ
ປະຊຸມກັນປະມານ 0 ຊົ່ງໂມງ ເພື່ອທ້ອນ ແລະ ຢຶມເງິນ+ ຈໍານວນເງິນຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ສູງສຸດ ທີ່ສາມາດທ້ອນ ແລະ ຢືມ ຢູ>ໃນກອງ
ປະຊຸມ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູGຢືມ ແມ>ນຈະຖືກກໍາໜົດໂດຍສໍາມະຊິກຂອງກຸ>ມໃນເວລາທ່ີກຸ>ມໄດGຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ືນ
ແລະ ຈະສາມາດປ>ຽນແປງໄດG ຫຼັງຈາກທີ່ໝົດຮອບວຽນປະຈໍາປີແຕ>ລະຮອບ- ໂດຍປົກກະຕິແລGວ ຈໍານວນເງິນທີ່ສາມາດຝາກໄດGຕ່ໍ
ເດືອນຕໍ່າສຸດແມ>ນປະມານ 0,1 ໂດລາ ແລະ ສູງສຸດ 0/,1/ ໂດລາ+ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາດອກເບັ້ຍປົກກະຕິແມ>ນກໍາໜົດ ປະມານ
1,2$+ ແຕ>ທັງນີ້ ກໍ່ແມ>ນຂຶ້ນກັບການກໍາໜົດຂອງແຕ>ລະກຸ>ມ- ເວລານັດປະຊຸມໃນແຕ>ລະເດືອນ ກໍ່ແມ>ນກຸ>ມໄດGກໍາໜົດເອງ ໂດຍ
ອີງໃສ>ຄວາມສະດວກຂອງພວກເຂົາ+ ແລະ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບການຂອງແຕ>ລະບ້ານ ແລະ ລວມທັງເວລາຂອງ

ແນວຄວາມຄິດເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ວິທີທາງການແກ=ໄຂບັນຫາ
 

ຜູ5ຍິງຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ,ການສຶກສາ ແລະ ທັກສະຕ່ໍາ ແລະ ຂາດປະສົບການໃນພ້ືນທ່ີສາທາລະນະ ເຮັດໃຫGແມ>ຍິງຂາດ
ຄວາມໝ້ັນໃຈທ່ີຈະຮັບພາບະບົດບາດໃນພ້ືນທ່ີສາທາລະນະ ແລະ ການເປັນຜູGນໍາ ຫືຼ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃນ
ການຕັດສິນໃຈ ເຖິງແມ>ນວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະໄດGຮັບໂອກາດນ້ັນກໍ່ຕາມ- ໃນເຫດຜົນດຽວກັນ ເຮັດໃຫGຜູGຊາຍໃນຫຼາຍໆຊຸມຊົນຂາດ
ຄວາມໄວGວາງໃຈໃນຄວາມສາມາດຂອງແມ>ຍິງ ທ່ີຈະມີບົດບາດຢູ>ນອກເຮືອນ-

 ແມ6ຍິງຂາດການເຂ້ົາເຖິງລະບົບການເງິນ ແລະສິດໃນການຕັດສິນໃຈ – ຕາມປະເພນີ ການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍກ່ຽວ
ກັບການເງິນທ່ີສໍາຄັນຕ່າງໆໃນຄົວເຮືອນ ແມ>ນຂ້ືນຢູ>ກັບຜູGຊາຍເປັນຫັຼກ+ ເຖິງແມ>ນວ່າແມ>ຍິງອາດຈະຄຸGມຄອງຄ່າໃຊGຈ່າຍປະຈໍາ
ວັນ+ ແຕ>ຜູGຊາຍທ່ີເປັນ !ຫົວຫນ້າຄົວເຮືອນ! ເປັນຜູGມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບເງິນທ່ີໄດGຮັບຈາກຄອບຄົວ-
ຄວາມສາມາດຂອງແມ>ຍິງໃນການຄຸGມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນຂອງຄົວເຮືອນເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ ເຂົາເຈ້ົາອາດຈະຖືກຈໍາກັດຕ່ືມອີກ ຍ້ອນການຂາດປະສົບການໃນການຄຸGມຄອງ
ເງິນ+ ການຮູGຫນັງສື ແລະ ການຄິດໄລ>ເລກທ່ີຍັງຕ່ໍາ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ- ໂດຍທ່ົວໄປແລGວ ແມ>ຍິງຍັງຂາດການເຂ້ົາເຖິງທາງດ້ານການເງິນ-
ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເຊ່ິງປົກກະຕິແລGວແມ>ນຈະຕ້ັງຢູ>ໄກຈາກຊຸມຊົນ ເຊ່ິງຈະມີອຸປະສັກໃນການເຂ້ົາເຖິງ ລວມທັງ ພາສາ+ ການ
ຂົນສ່ົງ+ ເວລາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການເອກະສານທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ສ່ິງທ່ີຄ້ໍາປະກັນ- ເຖິງແມ>ນວ່າ ໃນກໍລະນີທ່ີຜູGໃຫGກູG
ເງິນ ຫືຼ ບັນດາຜູGໃຫGບໍລິການດ້ານການເງິນທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ ໃຫGເງິນກູGຢືມໃນລະດັບບ້ານ+ ອັດຕາດອກເບ້ັຍແມ>ນຈະສູງຫຼາຍ
ສໍາລັບຄອບຄົວທ່ີທຸກຍາກ-
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ຮອບປີ+ ຕົວຢ>າງເຊັ່ນ+ ບາງກຸ>ມອາດຈະເລືອກປະຊຸມກັນຕອນເຊົ້າໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີວຽກຫຼາຍ+ ແຕ>ໃນລະດູເກັບກ່ຽວແມ>ນຈະປະຊຸມກັນ
ຕອນແລງ- ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມແຕ>ລະເດືອນ+ ເງິນທັງໝົດທີ່ຝາກ ແລະ ກູGຢືມ ແມ>ນຄຸGມຄອງ ແລະ ບັນທຶກໂດຍຄະນະກໍາມະ
ການ ທີ່ໄດGຖືກເລືອກຕັ້ງຈາກສະມາຊິກກຸ>ມ ໂດຍການນໍາໃຊGລະບົບການບັນທຶກທີ່ໃຊGງ່າຍສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງ-
ແມ>ຍິງໃນກຸ>ມຈະທ້ອນເງິນເປັນຮອບວຽນ ຮອບລະ 01 ເດືອນ ແລະ ສໍາມະຊິກກໍ່ສາມາດເລຶອກກູGຢືມເງິນໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາ
ເດືອນຂອງແຕ>ລະເດືອນໄດG- ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ>ລະຮອບ ເງິນທັງໝົດທີ່ສໍາມະຊິກແຕ>ລະຄົນໄດGຝາກໄວG ແມ>ນຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫG
ແກ>ພວກເຂົາ ພ້ອມທັງດອກເບ້ັຍທ່ີຈະໄດGຮັບຈາກເງິນກູGຢືມ ທ່ີສໍາມະຊິກໃນກຸ>ມໄດGຢືມອອກໄປໃນແຕ>ລະຮອບນ້ັນ-

ຮູບແບບຂອງ VSLA ໄດGຖືກໂຮມເຂົ້າກັບໂຄງການສະເກວລິ້ງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນ
ໃຫGແກ>ແມ>ຍິງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫGເຂົາເຈົ້າສາມາດລົງທຶນໃນດ້ານສຸຊະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ- ເປົ້າໝາຍແມ>ນ
ໃຫGມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມເຕີມ ແມ>ນຈະຊ່ວຍໃຫGພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຫືຼ
ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການລົງທຶນກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກໍາເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງເສດຖະກິດຂອງ
ຄອບຄົວ- ຮູບແບບດັ່ງກ່າວຍັງໄດGແນ>ໃສ>ເພ່ີມທະວີການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງແມ>ຍິງໃນຍາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາ
ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມໃນສະຖານະການທີ່ບ່ໍ
ຄາດຄິດ ຫືຼ ສຸກເສີນ-

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບບົດບາດທາງເພດ ຂອງອົງການແຄຣ໌ ໄດGດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບຮູບແບບ
ຂອງ VSLA ໃຫGແກ>ພະນັກງານວິຊາການຈາກຄູ>ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄູ>ຮ່ວມງານພາກລັດ ຈາກ ສະຫະພັນແມ>ຍິງ ໃນແຕ>ລະແຂວງ
ເປົ້າໝາຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 1/07- ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດGຜັນຂະຫຍາຍຕົວແບບດັ່ງກ່າວໄປສູ>ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍໂດຍພະນັກງານໂຄງການ
ແລະ ພະນັກງານຈາກສະຫະພັນແມ>ຍິງ+ ມີການຕິດຕາມການສ້າງຕັ້ງກຸ>ມດ້ວຍການລົງໄປຢGຽມຢາມສະໜັບສະໜູນຢ>າງເປັນປົກກະຕິ9
ລົງຕິດຕາມທຸກໆເດືອນໃນສາມເດືອນທໍາອິດ+ ລົງຕິດຕາມທຸກໆ 1,2ເດືອນຕ່ໍມາ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງຮອບປີ-

 

ໂດຍລວມແລGວ+ ການເຜີຍແຜ>ຈັດຕັ້ງກຸ>ມທ້ອນເງິນ 'VSLA(ໃນຊຸມຊົນເປົ້າຫມາຍແມ>ນປະສົບຜົນສໍາເລັດສູງ- ໂດຍໄດGມີ
ການສ້າງຕັ້ງກຸ>ມທ້ອນເງິນນີ້ຂື້ນທັງໝົດ 1/2 ກຸ>ມ ໃນ 03 ເມືອງເປົ້າໝາຍ+ ເຊິ່ງເກືອບບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວGແມ>ນ 10/ ກຸ>ມ+ ແລະ
ກວມເອົາ 4/$ ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດຂອງໂຄງການສະເກວລິ້ງ- ກຸ>ມເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍແລGວແມ>ນບໍ່ໄດGພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍ
ແຮງ ຫຼື ຕ້ອງການການປັບໂຕທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ+ ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຫັນໄດGຊັດ
ເຈນວ່າ ຄວາມສໍາເລັດແມ>ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ>ລະແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ ໃນເມືອງດຽວກັນ ໂດຍອີງໃສ>
ສະພາບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ປະຊາກອນ- ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຫະພັນແມ>ຍິງ ແລະ ການລົງຕິດຕາມຂອງພະນັກງານໂຄງການ ແລະ
ການປະເມີນທີ່ຈັດຂື້ນໃນປີ 1/10 ໃນທຸກເມືອງຂອງໂຄງການ ແມ>ນໄດGຊ່ວຍໃຫGຄວາມກະຈ່າງແຈGງບາງປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ໋ການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນ-ເອກະສານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ>ນກະກຽມໂດຍໂຄງການ ສະເກວລ້ີງ
ສົ່ງໃຫGພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແຕ>ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງ+ ໃນຊ່ວງຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ 'ເມືອງທີ່ຍັງບໍ່່ທັນ
ມີການແຕ>ງຕ້ັງເທ່ືອ( ແລະ ການສົນທະນາປືກສາຫາລືຫຼາຍຄ້ັງເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຈະແຈGງ-
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• ຄວາມເໝາະສົມສູງສຸດສໍາລັບສະພາບພື້ນທີ່ໃນຊົນນະບົດ,ກຸ>ມທ້ອນເງິນທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍທ່ີສຸດ ໂດຍທ່ົວ
ໄປແລGວແມ>ນກຸ>ມທ່ີຢູ>ໃນພ້ືນທ່ີຊົນນະບົດ- ຢູ>ໃນເຂດຕົວເມືອງ+ ແມ>ຍິງມີທ່າອ່ຽງທ່ີຈະມີຄວາມຮ່ັງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດ+
ແລະ ສາມາດທ້ອນເງິນໄດG ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງລະບົບການເງິນ.ກູGຢືມ ໂດຍບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີກຸ>ມສະເພາະ- ແມ>ຍິງໃນເຂດ
ພ້ືນທ່ີອ້ອມຕົວເມືອງ ກໍ່ມີກິດຈະກໍາຫຼາຍ ແລະ ພາລະອ່ືນໆຫຼາຍ ເຊ່ິງເຮັດໃຫGເວລາຫວ່າງຂອງພວກເຂົາໜ້ອຍ+ ເຮັດໃຫGພວກ
ເຂົາມີຄວາມຫຍຸGງຍາກໃນການພົບປະ+ ແລະ ເຮັດໃຫGພວກເຂົາຮູGສຶກວ່າ ການເຂ້ົາຮ່ວມກຸ>ມແມ>ນເປັນການເສຍເວລາ ຖ້າພວກ
ເຂົາບ່ໍໄດGຮັບເງິນຈາກດອກເບ້ັຍ-

• ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດຂ້ັນພື້ນຖານສໍາລັບແມ6ຍິງ – ເຖິງແມ>ນວ່າຮູບແບບຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ຈະ
ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອແມ>ຍິງທ່ີມີການສຶກສາຕ່ໍາ+ ແຕ>ກໍ່ພົບວ່າ ມັນມີຄວາມຫຍຸGງຍາກໃນການປະຕິບັດຢູ>ໃນບ້ານທ່ີແມ>ຍິງ
ເກືອບທັງໝົດແມ>ນບ່ໍຮູGໜັງສື- ຢ>າງໜ້ອຍຜູGຮັບຜິດຊອບບັນຊີຕ້ອງຮູGໜັງສື ແລະ ມີທັກສະການຄິດໄລ>ຂ້ັນພ້ືນຖານ- ບ້ານໃດ
ທ່ີມີແມ>ຍິງໄດGຮັບການສຶກສາທ່ີດີ ແມ>ນຈະຮຽນຮູGລະບົບຂອງ VSLA ໄດGໄວກວ່າ+ ມີຄວາມໝ້ັນໃຈຫຼາຍກວ່າໃນການຄຸGມ
ຄອງກຸ>ມຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໂດຍທ່ີ ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດຈົດບັນທຶກໄດGດີ-

• ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ5ຊາຍ,ການຂາດການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຜົວຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ>ນຫນ່ຶງໃນ
ເຫດຜົນຕ້ົນຕໍທ່ີເຮັດໃຫGແມ>ຍິງບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມກຸ>ມທ້ອນເງິນ ຫືຼ ເຫດຜົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາຢຸດ ຫັຼງຈາກທ່ີໄດGເຂ້ົາຮ່ວມ- ການປະເມີນ
ສະພາບການປ>ຽນແປງດ້ານບົດບາດທາງເພດໃນປີ 1/10 ສະແດງໃຫGເຫັນວ່າ ບັນດາບ້ານທ່ີມີຄວາມຫຍຸGງຍາກທ່ີສຸດໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໂດຍສະເພາະ ບ້ານທ່ີໄດGສ້າງກຸ>ມແລGວ ແຕ>ວ່າຕໍ\່ມາໄດGຢຸດການທ້ອນ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ>ນຈະເປັນບ້ານທ່ີກຸ>ມຜູGຊາຍກຸ>ມທ່ີຖຶກສໍາພາດໄດGສະແດງອອກເຖິງຄວາມສົງໄສ ໃນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງແມ>ຍິງ+ ແລະ ສວນໃຫຍ່ຈະເປັນບ້ານທ່ີຜູGຊາຍບ່ໍສະໜັບສະໜູນແມ>ຍິງເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ບ່ໍໃຫGເຂົາເຈ້ົາມີສວນຮ່ວມ
ໃນການຕັດສິນໃຈຢູ>ໃນຄົວເຮືອນ-

• ຄວາມສໍາຄັນໃນຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງແມ6ຍິງ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຮູບແບບກຸ>ມທ້ອນເງິນ VSLA ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃນການທ້ອນເງິນທ່ີຄ້າຍຄືກັນ ຢູ>ໃນ ສປປ ລາວ ນ້ັນກໍ່ຄື ໂຄງການຈະບ່ໍໄດGປະກອບສ່ວນເງິນໃດໆ ມີພຽງ
ແຕ>ມອບຄວາມຊໍານິຊໍານານທາງດ້ານວິຊາການເທ່ົານ້ັນ- ເນ່ືອງຈາກເງິນທ້ອນທັງໝົດເປັນຂອງແມ>ຍິງ ພົບວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ>
ກັບກຸ>ມຝາກເງິນທ້ອນແບບອ່ືນໆ ຈະເຫັນໄດGວ່າ ສະມາຊິກ VSLA ມີລະດັບຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງສູງກວ່າ ໃນການຄຸGມຄອງ
ເງິນຂອງເຂົາເຈ້ົາຢ>າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ+ ເຊ່ິງເຮັດໃຫGແມ>ຍິງໃນກຸ>ມ VSLA ຈະມີອັດຕາການຈ່າຍເງິນຄືນທ່ີສູງ 'ເກືອບບ່ໍ
ພົບກໍລະນີຂອງສະມາຊິກ ທ່ີຈ່າຍຄືນຊ້າ+ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດຊໍາລະເງິນກູGໄດG(+ ແລະ ຍັງໄດGສ່ົງເສີມຄວາມຍືນຍົງຂອງກຸ>ມດ້ວຍ-

• ຕ້ອງການຄວາມຢືດຍຸ6ນໃນຮູບແບບຂອງ VSLA , ເຖິງວ່າມີກົດລະບຽບ ແລະ ຂ້ໍແນະນໍາທ່ີກໍານົດໄວGໃນປ້ຶມຄູ>ມື
VSLA+ ແຕ>ຄວາມຕ້ອງການຢູ>ໃນແຕ>ລະບ້ານອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ເຊ່ີງເຮັດໃຫGບາງບ້ານໄດGມີການປະຕິບັດທ່ີບ່ໍໄດGໄປຕາມຄູ>
ມືແນະນໍາຢ>າງເຂ້ັມງວດໃນບາງຫົວຂ້ໍ ເຊ່ັນ9 ຈໍານວນສະມາຊິກສູງສຸດຂອງກຸ>ມ+ ອາຍຸຕ່ໍາສຸດຂອງສະມາຊິກ+ ໄລຍະເວລາຂອງ
ຮອບວຽນຂອງການຝາກ+ ຄວາມຖ່ີຂອງການປະຊຸມ+ ແລະ ອ່ືນໆ

• ຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງບັນດາບ້ານທີ່ມີແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ , ໃນບັນດາບ້ານທ່ີມີແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍໂດຍແມ>ຍິງ
ໄດGຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ>ຕ່າງເມືອງຕ່າງແຂວງຕາມແຕ>ລະລະດູການ ເຮັດໃຫGມີຄວາມຫຍຸGງຍາກຫຼາຍສໍາລັບກຸ>ມທ້ອນເງິນ ທ່ີ
ສໍາມະຊິກທັງໝົດຈະໄດGພົບກັນເປັນປະຈໍາ+ ແມ>ຍິງອາດຈະອອກໄປເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນ ແລະ ຕ້ອງໄດGກັບມາບ້ານພຽງ
ແຕ>ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນເທ່ົານ້ັນ+ ເຊ່ິງສ່ິງນ້ີ ແມ>ນໄດGສ້າງຄວາມກົດດັນຕ່ໍກັບຄະນະກໍາມະການກຸ>ມທ້ອນ
ເງິນ ເພ່ືອແຈGງໃຫGແກ>ບັນດາສໍາມະຊິກກັບຄືນມາເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມັນເປັນການເຮັດໃຫGເສຍເວລາຂອງສໍາມະ
ຊິກຄົນອ່ືນທ່ີມາຕາມເວລາ ເພາະວ່າພວກເຂົາຕ້ອງໄດGລໍຖ້າສໍາມະຊິກຄົນອ່ືນຫຼາຍມື້ ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະກັບມາ-
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• ຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບບ້ານທີ່ມີທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງແມ6ຍິງ – ກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານໄດGຖືກພົບວ່າ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນບັນດາບ້ານທ່ີແມ>ຍິງໄດGເຂ້ົາເຖິງໂອກາດເຮັດອາຊີບເສີມ ຫຶຼ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ທ່ີແມ>ຍິງໄດGດໍາເນີນຢູ>ແລGວ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດGຜ່ານການເຂ້ົາຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ- ສ່ິງ
ນ້ີແມ>ນຊ້ີໃຫGເຫັນໄດGຊັດເຈນໃນກໍລະນີຂອງແມ>ຍິງທ່ີຕໍາຫູກຢູ> ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ-

• ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂ້ັມແຂງ ຈາກສະຫະພັນແມ6ຍິງ – ການມີຄູ>ຮ່ວມງານທ່ີຫ້າວຫັນ ມີຄວາມ
ກະຕືລືລ້ົນ ຂອງ ສະຫະພັນແມ>ຍິງ ມຸGງໝັນທ່ີຈະສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາກຸ>ມທ້ອນ
ເງິນແມ>ນເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການບໍາລຸງຮັກສາກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ໃຫGປະສົບຜົນສໍາເລັດ+ ແລະ ຈະສືບຕ່ໍເປັນສ່ວນໜ່ຶງທ່ີ
ສໍາຄັນຕ່ໍກັບຄວາມຍືນຍົງ ຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ພາຍຫັຼງທ່ີໄລຍະຂອງໂຄງການໄດGສ້ິນສຸດລົງ-

ການປັບຕົວ9

ປະສົບການຈາກການນໍາໄປຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໄດGສະແດງໃຫGເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນດາຫັຼກການທ່ີໄດGກໍາໜົດໃນຮູບແບບ
ຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນຢູ>ແລGວ ເຊ່ັນວ່າ ມີຈຸດມຸGງເນ້ັນໃນຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດGພົບກັບຊຸມຊົນ ແລະ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານແຕ>ເບືອງຕ້ົນ ເພ່ືອອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແລະ ເພ່ືອຊຸGກຍູGໃຫGມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູGຊາຍ
ກ່ອນທ່ີຈະສ້າງກຸ>ມ- ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາກົດລະບຽບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແມ>ນຍັງໄດGຖືກປັບດັດອີງຕາມ
ສະພາບຂອງແຕ>ລະທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນວ່າ ກຸ>ມສາມາດປັບຕົວຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ ເຊ່ັນ ອະນຸຍາດ
ໃຫGກຸ>ມສາມາດຝາກເງິນໄດG 1 ເດືອນພ້ອມກັນ ກ່ອນທ່ີຈະຮອດລະດູການເກັບກ່ຽວ ຫຶຼ ການເຄ່ືອນຍ້າຍແຮງງານ+ ອະນຸຍາດໃຫGກຸ>ມ
ທົດລອງຮອບວຽນ 1 ປີ ຢູ>ໃນບັນດາບ້ານທ່ີມີປະສົບການຮູບແບບການຝາກແບບໄລຍະຍາວ+ ຫືຼ ອະນຸຍາດໃຫGສໍາມະຊິກກຸ>ມ ເອົາລູກ
ສາວທ່ີເປັນໄວລຸGນເຂ້ົາຮ່ວມນໍາ ເພ່ືອຮຽນຮູGທັກສະການບໍລິຫານເງິນ- ໃນບາງບ້ານ+ ສະມາຊິກໄດGຕັດສິນໃຈວ່າຈະຕ້ອງເອົາລາຍຮັບ
ຈາກດອກເບGຍຈໍານວນໜ່ຶງ ມາຈ່າຍໃຫGຄະນະກໍາມະການເພ່ືອເປັນແຮງຈູງໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃນການເຮັດວຽກເພ່ີມ
ເຕີມຂອງເຂົາເຈ້ົາ-

ນອກຈາກນ້ັນຍັງມີກິດຈະກໍາອີກແບບໜ່ຶງທ່ີພົບວ່າມີປະໂຫຍດສໍາລັບເຂດພ້ືນທ່ີບາງຊຸມຊົນບ່ໍຄ່ອຍເຊ່ືອງ່າຍໆສໍາລັບການ
ເລ່ີມຕ້ົນ ແລະ ຄຸGມຄອງກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ນ້ັນແມ>ນການຮຽນຮູGແລກປ>ຽນກັນລະຫວ່າງບ້ານກັບບ້ານ- ການແລກປ>ຽນການຮຽນຮູG
ຂອງກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໄດGຈັດຂ້ືນທ່ີ ແຂວງຜ້ົງສາລີ 'ກິດຈະກໍາແຍກຕ່າງຫາກ( ແລະ ຢູ> ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ 'ປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນກອງ
ປະຊຸມທົບທວນຄືນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມຄວາມເປັນຜູGນໍາຂອງແມ>ຍິງ(- ໃນທັງສອງແຂວງໄດGພົບເຫັນວ່າວິທີການນ້ີໄດGປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ໂດຍມີບາງກຸ>ມທ່ີບ່ໍມກີານເຄ່ືອນໄຫວໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ບາງກຸ>ມທ່ີເຄີຍຢຸດການທ້ອນເງິນ ຫືຼ ມແີຜນທ່ີຈະຢຸດການທ້ອນເງິນ+
ໄດGເລ່ີມດໍາເນີນການຈັດຕ້ັງຄືນໃໝ> ຫືຼ ມກີານເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນພາຍຫັຼງເຂ້ົາຮ່ວມການແລກປ>ຽນ- ຕົວແທນຈາກຄະນະກໍາມະການ
ກຸ>ມ ຜູGທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການແລກປ>ຽນໄດGສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃໝ> ພາຍຫັຼງທ່ີເຫັນຜົນສໍາເລັດຂອງກຸ>ມອ່ືນໆໃນເມືອງດຽວ
ກັນ ແລະ ໄດGກັບຄືນບ້ານເພ່ືອກະຕຸGນໃຫGສະມາຊິກ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ຄົນອ່ືນໆ ສືບຕ່ໍດໍາເນີນການວຽກງານຂອງກຸ>ມຕ່ໍໄປ ແລະ ເພ່ີມ
ຈໍານວນເງິນຝາກຂອງພວກເຂົາ-

ການສະເຫນີການປັບຕົວຂ້ໍສຸດທ້າຍ ແມ>ນການເພ່ີມກິດຈະກໍາເຂ້ົາຕ່ືມ ເຊ່ັນ9 ການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ຫືຼ ການ
ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເພ່ືອປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນກອງປະຊຸມກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ເປັນວິທີການໃນການເພ່ີມຄຸນຄ່າ
ຂອງກຸ>ມ ໂດຍສະເພາະແມ>ນສໍາລັບຜູGທ່ີຢູ>ເຂດພ້ືນທ່ີອ້ອມຕົວເມືອງເຊ່ິງຮູບແບບທ່ີຖຶກນໍາໃຊGໃນປັດຈຸບັນມີຄຸນຄ່າຕ່ໍາສໍາລັບກຸ>ມເຫ່ົຼານ້ີ-
ໃນກາງຫາທ້າຍປີ 1/10+ ໄດGມີການຈັດຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ>ງສະບຽງອາຫານ ຂ້ືນຢູ>ໃນ 02 ບ້ານ ທ່ີຖືກຄັດເລືອກ ເຊ່ິງເປັນບ້ານທ່ີ
ມີ ກຸ>ມທ້ອນເງິນຢູ>ແລGວ+ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມກັງວົນນ້ີ ແລະ ຜົນຂອງການສຶກສາ ໃນປີ 1/1/ ພາຍໃຕGໂຄງການສະແກວລ້ິງ
ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນການມີອາຫານທ່ີດີຕ່ໍສຸຂະພາບ ຢູ>ໃນເຂດພ້ືນທ່ີອ້ອມຕົວເມືອງ- ເຖິງແມ>ນວ່າມັນຍັງໄວເກີນໄປທ່ີຈະມີຜົນໄດG
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ຮັບທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບການລິເລ່ີມນ້ີ+ ແຕ>ຜົນໄດGຮັບເບ້ືອງຕ້ົນແມ>ນການປະສົມປະສານ- ແມ>ຍິງໃນບາງບ້ານບ່ໍໄດGດໍາເນີນກິດຈະກໍາແປ
ຮູບແບບອາຫານຍົກເວ້ັນແຕ>ວ່າທີມງານໂຄງການນໍາພາໂດຍກົງ+ ຜູGທ່ີຢູ>ໃນບ້ານອ່ືນໆນໍາໃຊGທັກສະແລະເຕັກນິກພຽງແຕ>ສໍາລັບການ
ບໍລິໂພກຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ+ ແລະໃນບ້ານອ່ືນໆ+ ແມ>ຍິງໄດGນໍາໃຊGທັກສະທ່ີຮຽນມາຈາກການຝຶກອົບຮົມຢ>າງວ່ອງໄວ
ແລະ ຫ້າວຫັນ ເພ່ືອເຮັດເຂ້ົາໜົມໄປຂາຍໃຫGຜູGແມ>ຕ້າທ່ີຂາຍຕາມແຄມທາງ ເພ່ືອຫາລາຍໄດGເສີມ- ຢູ>ໃນບັນດາບ້ານເຫ່ົຼານ້ີ+ ແມ>ຍິງຍັງ
ໄດGສອນທັກສະທ່ີໄດGຮຽນຮູGມາ ໃຫGແກ>ແມ>ຍິງຄົນອ່ືນໆພາຍໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ+ ແລະ ກໍາລັງພິຈາລະນາ ເລ່ີມຕ້ົນການປຸງແຕ>ງອາຫານ
ເປັນກຸ>ມ- ສ່ິງນ້ີຊ້ີໃຫGເຫັນວ່າ ການປຸງແຕ>ງສະບຽງອາຫານເປັນກິດຈະກໍາທ່ີມີທ່າແຮງດີ+ ແຕ>ອາດຈະຕ້ອງການການຕິດຕາມເພ່ີມຂ້ືນ+
ການສະຫນັບສະຫນູນທ່ີມີໂຄງສ້າງ+ ແລະ ການໃຫGແຮງຈູງໃຈສໍາລັບບາງສະພາບການໃຫGຫຼາຍຂ້ືນ-

ໝາຍເຫດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູ5ນໍາຂອງແມ6ຍິງ
ກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕGໂຄງການສະເກວລ້ິງ ທ່ີເຊ່ືມໂຍງກັບການຄຸGມຄອງ ກຸ>ມທ້ອນເງີນຂ້ັນບ້ານ ແມ>ນການຝຶກ

ອົບຮົມໃຫGແກ>ແມ>ຍິງກ່ຽວກັບທັກສະການເປັນຜູGນໍາ+ ເຊ່ິງໄດGດໍາເນີນໂດຍມີຕົວແທນສອງຄົນຈາກແຕ>ລະບ້ານເປ້ົາໝາຍ- ໃນບ້ານທ່ີມີ
ກຸ>ມທ້ອນເງິນ+ ເປ້ົາໝາຍນ້ີແມ>ນແນ>ໃສ>ປະທານ ແລະ ຜູGຮັບຜິດຊອບບັນຊີ ຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໂດຍສະເພາະ- ການສໍາພາດພະນັກງານ
ພາກສະໜາມຜູGຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄດGຊ້ີໃຫGເຫັນວ່າ ຜົນສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍານ້ີແມ>ນບ່ໍທ່ົວເຖິງ+ ເນ່ືອງຈາກວ່າຜູGເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກ
ອົບຮົມບາງຄົນ ບ່ໍມີການປ>ຽນແປງພຶດຕິກໍາການນໍາພາຂອງເຂົາເຈ້ົາຫັຼງຈາກເຂ້ົາຮ່ວມ- ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ+ ມີຫຼາຍກໍລະນີສຶກສາ ທ່ີ
ສະແດງໃຫGເຫັນຊັດເຈນເຖິງຜົນໄດGຮັບຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມພາວະການເປັນຜູGນໍາ ເຊ່ັນ ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈເພ່ີມຂ້ືນ+ ຄວາມ
ກ້າຫານ+ ທັກສະການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນການເປັນຜູGນໍາ+ ແລະ ໄດGນໍາໄປໃຊGໃນພາລະບົດບາດຂ້ັນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ
ໃນຖານະທ່ີເປັນຄະນະກໍາມະການ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ- ຫັຼງຈາກເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມການເປັນຜູGນໍາ+ ແມ>ຍິງໄດGກັບຄືນບ້ານ ພ້ອມທ່ີຈະ
ນໍາພາ ກຸ>ມທ້ອນເງິນຂອງພວກເຂົາ+ ສ້າງແຜນການ+ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງກຸ>ມຂອງພວກເຂົາ- ໃນບາງບ້ານ+ ແມ>ຍິງໄດGປະຊຸມກັບ
ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນບ້ານ ເພ່ືອແລກປ>ຽນບົດຮຽນທ່ີໄດGຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ+ ແລະ ບາງບ້ານກໍ່ໄດGສ້າງແຜນນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກສໍາລັບແມ>ຍິງພາຍໃນບ້ານ- ການຝຶກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູGນໍາຢູ>ທ່ີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ>ນໄດGສົນທະນາ ແລະ ແລກປ>ຽນ
ລະຫວ່າງບ້ານທ່ີມີ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແລະ ບ້ານທ່ີບ່ໍມີກຸ>ມທ້ອນເງິນ- ຫັຼງຈາກຮັບຟັງປະສົບການຈາກບ້ານທ່ີມີກຸ>ມທ້ອນເງິນແລGວ+ ຕົວ
ແທນຈາກບ້ານທ່ີບ່ໍມີກຸ>ມທ້ອນເງິນໄດGສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກະຕືລືລ້ົນໃນການຈັດຕ້ັງກຸ>ມທ້ອນເງິນຢູ>ບ້ານຂອງຕົນເອງ ແລະ
ພາຍໃຕGການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນແມ>ຍິງ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກພະນັກງານໂຄງການ ໃນປັດຈຸບັນ ກຸ>ມ
ທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ໄດGຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ືນຢູ>ບ້ານໃໝ>ໃນຫຼາຍໆບ້ານທ່ີບ່ໍແມ>ນບ້ານເປ້ົາໝາຍໃນຫຼາຍເມືອງເປ້ົາໝາຍຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ-

 
 
 

ການປະເມີນກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ໃນປີ 1/10 ພົບວ່າມີຜົນໄດGຮັບທ່ີຫຼາກຫຼາຍໃນທິດທາງບວກ ທ່ີເປັນຜົນເນ່ືອງມາຈາກ
ຕົວແບບ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ+ ລວມທັງ9

ຜົນໄດ=ຮັບ
 
“ໃຫGແມ>ຍິງບໍລິຫານເງນິເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາເຮັດໄດGດີກວ່າຜູGຊາຍຫຼາຍ ຖ້າແມ>ນຜູGຊາຍກໍາເງິນແມ>ນມີແຕ>ເອົາໄປໃຊGແນວບ່ໍເປັນ

ປະໂຫຍດ+ ຫ້ີຼນກິນຟຸມເຟືອຍ ປັດຈຸບັນນ້ີໃຫGເມຍກໍາເງິນ ແລະ ເມຍກໍໄປເຂ້ົາຮ່ວມສະມາຊິກກຸ>ມທ້ອນເງິນ ເວລາມີຄວາມຈໍາ
ເປັນ ລາວກໍມາປືກສາ ເພ່ືອຮ່ວມກັນຕັດສິນໃຈໄປຢືມເງິນມາບໍລິຫານຫືຼໃຊGຈ່າຍພາຍໃນຄົວເຮືອນ ພວກເຮົາກໍມີຄວາມພູມໃຈ

ຫຼາຍທ່ີຜູGຍິງກໍຮູGບໍລິຫານເງິນ ໃນອານາຄົດແມ>ນຈະສຶບຕ່ໍໃຫGເມຍຮ່ວມເຄ່ືອນໄຫວໃນກຸ>ມດ່ັງກ່າວ”

ກຸ>ມສົນທະນາຂອງຜູGຊາຍ+ ເມືອງ ບຸນເໜືອ+ ແຂວງຜ້ົງສາລີ
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ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ9 ຜົນປະໂຫຍດຫັຼກທ່ີໄດGຮັບລາຍງານໂດຍສະມາຊິກ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໃນທ່ົວທຸກພ້ືນທ່ີ
ເປ້ົາໝາຍແມ>ນຊ່ວຍໃຫGພວກເຂົາສາມາດປະຫຍັດເງິນເພ່ືອໃຫGມີເງີນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ພາຍໃນໜ່ືງຄ້ັງເມື່ອທ້າຍປີ 'ໄດGຮັບເງິນເປັນ
ກ່ອນ( ເພ່ືອຈ່າຍຄ່າໃຊGຈ່າຍຈໍານວນຫຼາຍ+ ເຊ່ັນ ຄ່າຮຽນລູກ- ສ່ວນຫຼາຍບອກວ່າ ຫາກບ່ໍມີກຸ>ມທ້ອນເງິນ ເງິນກໍ່ຈະໝົດໄປຢ>າງໄວວາ
ແລະ ການທ່ີມີກຸ>ມກໍ່ກະຕຸGນເຮັດໃຫGຄອບຄົວມີແຮງຈູງໃຈຫາເງິນຫຼາຍຂ້ືນ ເພ່ືອໃຫGເຂົາເຈ້ົາມີເງິນທ້ອນ- ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການ
ເງິນອ່ືນໆຂອງກຸ>ມລວມມີ ເງິນທ່ີໄດGຮັບຈາກດອກເບGຍ+ ແລະ ມີເງິນລົງທຶນໃນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ- ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນ
ຫັຼກທ່ີສະມາຊິກໄດGຮັບຈາກກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແມ>ນກ່ຽວກັບການຝາກປະຫຍັດ+ ສ່ວນຜົນໄດGຮັບຈາກການກູGຢືມຈະມີຄວາມສໍາຄັນໜ້ອຍ
ກວ່າ- ຫຼາຍໆບ້ານ ໃນທ່ົວແຂວງເປ້ົາໝາຍມີການກູGຢືມໜ້ອຍ ຫືຼ ບ່ໍມີເລີຍ+ ການກູGຢືມພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ>ນໃຊGເພ່ືອຈ່າຍຄ່າໃຊG
ຈ່າຍຄ້ັງດຽວ ຫືຼ ເຫດການສຸກເສີນທ່ີບ່ໍຄາດຄິດ ຫຼາຍກວ່າການຢືມເພ່ືອເປັນການລົງທຶນດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ>- ການນໍາໃຊGເງິນທຶນທ່ົວ
ໄປ ທ່ີໄດGຮັບລາຍງານໂດຍກຸ>ມທ້ອນເງິນ ທ່ີໄດGສໍາຫຼວດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລGວຈະແມ>ນ ຄ່າໃຊGຈ່າຍທາງການແພດ 'ປ່ິນປົວເວລາຄົນໃນ
ຄອບຄົວເຈັບເປັນ(+ ຄ່າໃຊGຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ+ ການລົງທຶນໃນກິດຈະກໍາທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ+ ຊ້ືອາຫານ+ ລວມເຖິງຄ່າໃຊGຈ່າຍໃນ
ການສຶກສາ+ ແລະ ການຊ້ືວັດສະດຸທາງດ້ານກະສິກໍາ- ເຖິງວ່າໂດຍລວມແລGວອັດຕາການກູGຢືມຢູ>ໃນແຕ>ລະບ້ານມັກຕໍາ່ກໍ່ຕາມ ແຕ>ວ່າ
ໃນບ້ານທ່ີແມ>ຍິງດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຊ່ັນ ການຕໍາຫູກ ຫືຼ ການຕະຫຼາດ ເປັນກໍລະນີຍົກເວ້ັນ ເຊ່ິງຢູ>ພາຍໃນບ້ານດ່ັງກ່າວ
ອັດຕາເງິນກູGຢຶມ ແລະ ດອກເບGຍ ທ່ີໄດGມາໂດຍປົກກະຕິແມ>ນສູງຫຼາຍ+ ອັດຕາການກູGຢືມມັກຈະເກີນອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດ 'ຍ້ອນວ່າ
ເງິນທ່ີໃສ>ໃນກອງທຶນມັກຈະຖືກກູGຢືມອອກມາຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງຄ້ັງ ກ່ອນໝົດຮອບວຽນ(-

ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ9 ຜົນປະໂຫຍດສໍາຄັນອີກອັນຫນ່ຶງຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ແມ>ນເຮັດໃຫGແມ>ຍິງມີຄວາມ
ຮູGສຶກຄວາມປອດໄພວ່າເຂົາເຈ້ົາຈະມີເງິນເພ່ືອໃຊGໃນເວລາທ່ີຕ້ອງການ+ ໂດຍສະເພາະຢ>າງຍ່ິງ ເພ່ືອໃຫGສາມາດໃຊGປ່ິນປົວໃນເວລາ
ເຈັບເປັນ+ ຫືຼໃຊGຈ່າຍຄ່າການແພດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ- ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໃນຖານະເປັນຕາ
ໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການເງິນ ແມ>ນເຫັນໄດGຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການແຜ>ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ,08+ ເນ່ືອງ
ຈາກວ່າລາຍໄດGຫ]ດລົງ ໃນຂະນະທ່ີລາຄາອາຫານເພ່ີມຂ້ຶນ- ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ິງເຮັດໃຫG ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ຫຼາຍໆກຸ>ມລາຍງານວ່າ ສະມາຊິກຂອງ
ຕົນເພ່ີມການກູGຢືມໃນໄລຍະນ້ີ ເພ່ືອຊ້ືອາຫານໃຫGຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫືຼ ຈ່າຍຄ່າໃຊGຈ່າຍທ່ົວໄປໃນຄົວເຮືອນ- ມີພຽງແຕ>ບາງກຸ>ມຈໍາ
ນວນຫນ້ອຍເທ່ົານ້ັນ ທ່ີລາຍງານວ່າໃນໄລຍະການແຜ>ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ,08 ມີສ່ິງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຈ່ຶງເຮັດໃຫG
ບ່ໍສາມາດສືບຕ່ໍການຝາກ ແລະ ການກູGຢືມໄດG- ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ+ ບາງກຸ>ມມີຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດພຽງພໍທ່ີການແຜ>
ລະບາດຂອງພະຍາດ ແມ>ນບ່ໍໄດGມີຜົນກະທົບໃດໆຕ່ໍການຝາກ ແລະ ການກູGຢືມ ຂອງພວກເຂົາ-

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມ9 ຜົນໄດGຮັບອັນໜ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດGຄາດຄິດສາລັບແມ>ຍິງຜູGເປັນສາມະຊີກກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແມ>ນໄດG
ເຮັດໃຫGຄວາມສໍາພັນພາຍໃນຄອບຄົວດີຂ້ືນ- ສະມາຊິກລາຍງານວ່າຄວາມກົດດັນດ້ານການເງິນໄດGຫ]ດລົງ ເຊ່ີງຊ່ວຍເຮັດໃຫGຄວາມ
ສະຫງ^ບພາຍໃນຄອບຄົວເພ່ີມຂ້ຶນ- ນອກຈາກນ້ັນການມີກຸ>ມທ້ອນເງິນຍັງໄດGເຮັດການສ່ືສານລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍ ໃນເລ່ືອງຂອງ
ການເງິນໄດGປັບປຸງໃຫGດີຂ້ືນສໍາລັບຫຼາຍຄູ>ເນ່ືອງຈາກມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງວາງແຜນໃນຄອບຄົວເພ່ືອຈະມີເງິນຝາກໃນກຸ>ມທຸກໆເດືອນ-
ຢູ>ພາຍໃນບ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແລGວ ການມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຝາກເງິນທຸກເດືອນຍັງເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫG ຜົວ ໄດGອອກໄປຫາເງິນໃຫGເມຍ
ເພ່ືອເອົາມາຝາກ- ເຖິງວ່າເງິນທ່ີຝາກໄວG ແມ>ນຍັງເປັນເງິນທ່ີໃຊGຮ່ວມກັນຂອງຄອບຄົວ ແທນທ່ີຈະເປັນເງິນຂອງແມ>ຍິງເອງ+ ແຕ>ຄວາມ
ສາມາດຂອງແມ>ຍິງໃນການເຮັດໜ້າທ່ີເປັນຜູGຕາງໜ້າ ຂອງຄອບຄົວພວກເຂົາ ໃນສະຖານທ່ີຊຸມໜຸມສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງການ
ເງິນ ໄດGເຮັດໃຫGພວກເຂົາໄດGຮັບຄວາມນັບຖືຫຼາຍຂ້ຶນ+ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ການຍອມຮັບຈາກ ຜົວຂອງລາວ ແລະ ຄົນອ່ືນໆ
ພາຍໃນຄອບຄົວ- ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສັງຄົມອີກອັນໜ່ຶງ ແມ>ນການເພ່ີມທະວີຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງແມ>ຍິງພາຍໃນບ້ານ
ເພາະວ່າພວກເຂົາ ມີພ້ືນທ່ີເພ່ືອພົບປະ ແລະ ສັງສັນກັນ-



 

	 8 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ6ຍິງ9 ຜົນໄດGຮັບອີກອັນໜ່ຶງທ່ີໄດGມາຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ ແມ>ນໄດGເຮັດ
ໃຫGແມ>ຍິງມີຄວາມໝ້ັນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູGນໍາຫຼາຍເພ່ີມຕ່ືມ- ແມ>ຍິງມີຄວາມພູມໃຈທ່ີເຂົາເຈ້ົາສາມາດ
ຈັດຕ້ັງກຸ>ມຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງໄດG ແລະ ກໍ່ພູມໃຈທ່ີໄດGເຫັນຜົນໄດGຮັບຈາກການທ້ອນເງິນ ເວລາເຂົາເຈ້ົາປັນຜົນທ້າຍປີເຊ່ີງໄດGຮັບເງິນເປັນ
ກ້ອນ- ທັງຜູGຊາຍ ແລະ ແມ>ຍິງ+ ລວມທັງອົງການຈັດຕ້ັງບ້ານ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນທ້ອງຖ່ິນ ໄດGເວ້ົາເຖິງການເພ່ີມຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແມ>ຍິງໃຫG ຫຼາຍຂ້ຶນ ເນ່ືອງຈາກການເຂ້ົາມາຮ່ວມບໍລິຫານ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ແລະ ການເພ່ີມ
ບົດບາດຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນສະຖານທ່ີສາທາລະນະຢູ>ນອກບ້ານ-

 

 
 

• ຮັກສາກຸ>ມທ້ອນເງິນ ທ່ີມີຢູ>ແລGວ ໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມຢ>າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫGແກ>ຄະນະ
ກໍາມະການ ແລະ ຜູGນໍາຂ້ັນບ້ານ-

• ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຮູບແບບກິດຈະກໍາກຸ>ມທ້ອນເງິນ ອອກໄປໃນອານາຄົດ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນ ແລະ
ຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນແມ>ຍິງ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກິດຈະກໍາ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດGໃນການຂະຫຍາຍໄປສູ>ບ້ານໃໝ>
ພາຍຫັຼງໂຄງການຈົບລົງ-

• ການປັບຕົວ ຮູບແບບຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນ ໂດຍການລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ກິດຈະກໍາເສີມສ້າງຄວາມສາມາດເຂ້ົາເພ່ືອ
0( ເຮັດໃຫGຮູບແບບຂອງ VSLA ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂ້ຶນ ສໍາລັບແມ>ຍິງໃນເຂດອ້ອມຕົວເມືອງ+
ແລະ 1( ເປັນເວທີເພ່ືອໃຫGສະມາຊິກມີທັກສະສະເພາະດ້ານຄວາມຮູGກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຫືຼ ຫົວຂ້ໍອ່ືນໆ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ-

• ທົດລອງການເຊ່ືອມຕ່ໍກຸ>ມທ້ອນເງິນກັບສະຖາບັນການເງິນທ່ີເປັນທາງການ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ທ່ີມີອັດຕາເງິນຝາກປະຢັດສູງ-

ຜົນປະໂຫຍດຕ້ົນຕໍຂອງ ກຸ>ມທ້ອນເງິນຂ້ັນບ້ານ 'VSLA( ເມື່ອປຽບທຽບກັບຮູບແບບກຸ>ມຝາກເງິນແບບອ່ືນໆ ແມ>ນການສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫGແກ>ແມ>ຍິງ ເຊ່ີງເຮັດໃຫGພວກເຂົາມີໂອກາດທ່ີຈະເພ່ີມບົດບາດໃນຂອບເຂດສາທາລະນະ+ ພົບປະກັນ+ ຝຶກຝົນທັກ
ສະການເປັນຜູGນໍາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຕັມທ່ີໃນວຽກງານນອກເຮືອນ ໃນລັກສະນະຜົນປະໂຫຍດທ່ີເຫັນໄດGຊັດເຈນ ທ່ີທັງສອງຄົນ
ເມຍ ແລະ ຜົວສາມາດຈັບຕ້ອງໄດG- ເພ່ືອເຮັດໃຫGສ່ິງດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນ+ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫGແກ>ແມ>ຍິງ ຕ້ອງໄດGຮັບການເອົາໃຈ
ໃສ> ເປັນສູນກາງຂອງຮູບແບບກິດຈະກໍາ VSLA ສະເໝີ - ລະບົບດ່ັງກ່າວຄວນມີຄວາມຍືດຫຍຸ>ນ ແລະ ສາມາດປັບຕົວໄດG ເພ່ືອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ>ມແມ>ຍິງທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ແລະ ຜູGຊາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດGຮັບການແຈGງໃຫGຮູG ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ໃນຖານະເປັນຜູGສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ>ມຕ້ັງແຕ>ເລ່ີມຕ້ົນ-

ລາຍລະອຽດຄວາມຄຸGມຄ່າດ້ານຕ້ົນທືນ9 ຄ່າໃຊGຈ່າຍສະເລ>ຍ 740 EUR '844 USD( ຕ່ໍກຸ>ມ 'ໂດຍປົກກະຕິ ມີໜ່ຶງກຸ>ມຕ່ໍ
ບ້ານ( ລວມທັງອຸປະກອນ+ ການສ້າງຕ້ັງກຸ>ມ ແລະ ການລົງຕິດຕາມປົກກະຕິ-

ວິທີທາງໃນຕ່ໍໜ້າ 

ຄໍາແນະນໍາ 

ຂ້ໍມູນອ່ືນໆທ່ີໜ້າສົນໃຈ 


