
 

ບດົສະເໜີໂຄງການຫຍ ໍ້ 
ການພັດທະນາຫລັກສູດທ້ອງຖ ິ່ນ  

ດາ້ນຊີວະນາໆພັນກະສ ກາໍ 



ການພັດທະນາຫລກັສູດຊວີະນາໆພນັກະສ ກາໍ. 
 

1. ເປ ົ້າໝາຍ: 
ເພ ິ່ອຍົກລະດັບທັກສະຂອງຄົນລ ້ນໜ ຸ່ມ (ນັກຮຽນ) ໃຫມ້ີຄວາມເຂົົ້າໃຈ ກຸ່ຽວກັບ ພູມປປັນຍາທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ຕ ດພັນກັບການດໍາລງົຊີວ ດປະຈໍາວັນຂອງຄອບຄົວ, ທັງຫລ ດຜຸ່ິ່ິ່ອນການທໍາລາຍຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄປ
ສູຸ່ການເຄ ິ່ອນໄຫວເຮັດການຟ ົ້ນຟູບູລະນະໃຫ້ມີຄວາມອ ດົມຮັັ່ງມີຫລາຍຂ ົ້ນ. ເພາະສະນັົ້ນ ເປ ົ້າໝາຍຂອງບົດສະເໜີໂຄງການຫຍ ໍ້
ສະບັບນີົ້ ຈ ິ່ງແນໃສຸ່ເພ ິ່ອ: “ປະສົມປະສານເອົາພູມປັນຍາທ້ອງຖ ິ່ນ ກຸ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ປະກອບເຂົົ້າໃນຫລັກສູດການ

ສ ກສາໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບບົ”.   

 

2. ພາກສະເໜລີວມ: 
ຍ້ອນວຸ່າ ປະຊາຊົນພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນຊົນນະບົດ ແມຸ່ນມີບ ລ 
ມາດຄວາມຮູ້ພ ົ້ນບ້ານອັນເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖ ິ່ນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ ທີິ່ຍງັສ ບຕ ໍ່ນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການດໍາລງົຊີວ ດປະຈໍາ
ວັນຢູ່, ບັນດາຜູ້ຊຸ່ຽວຊານທ້ອງຖ ິ່ນນັົ້ນ ແມຸ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ
ຕ ໍ່ກັບການສ ກສາຮໍໍ່າຮຽນຂອງຊາວໜ ຸ່ມ ໂດຍເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ຊາວໜ ຸ່ມ ໄດເ້ຮັດກ ດຈະກໍາຮຽນຮູ້ ກັບທໍາມະຊາດໃນ
ຂົງເຂດບ ລ ເວນອ້ອມແອ້ມໃກ້ຄຽງຕົນເອງ.  
ຄວາມຮູ້ ກຸ່ຽວກບັ ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນກະສ ກາໍ
ທ້ອງຖ ິ່ນ ເປັນພູມປັນຍາສ ບທອດຈາກຄົນລ ້ນເກົັ່າສູຸ່ຄົນລ ້ນ
ໜ ຸ່ມ, ແຕຸ່ວຸ່າ ປະເພນີຜຸ່ານມາ ກຸ່ຽວກັບ ພູມປັນຍາທອ້ງຖ ິ່ນ 
ແມຸ່ນໄດ້ມີການເສ ິ່ອມສູນຫາຍໄປຢ່າງໄວວາສົມຄວນ ຍອ້ນ
ວຸ່າ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາແມຸ່ນໄດ້ມີຈໍານວນຫລ ດລງົ ບວກ
ກັບ ຄົນລ້ນໜ ຸ່ມມີລະດັບຄວາມສົນໃຈໜ້ອຍ ເພາະວຸ່າພວກ
ເຂົາເຈົົ້າມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍກຸ່ວາ ໃນການຮໍໍ່າຮຽນຜຸ່ານສ ິ່ 
ສັງຄົມ ແລະ ໃນງານຕຸ່າງໆ ຢູ່ນອກໂລກ. ສະນັົ້ນ ເພ ິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ພູມປັນຍາທອ້ງຖ ິ່ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກສູນຫາຍໄປ, ຄວາມຮູ້ດ້ານ
ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ຈ ິ່ງໄດ້ຍົກຂ ົ້ນມາຖ ເອົາເປັນບລູ ມະສ ດໜ ິ່ງຂອງທອ້ງຖ ິ່ນ. 
 

3. ເບ ົ້ອງຫລງັຄວາມເປນັມາ:  
ເພ ິ່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ ພູມປປັນຍາທອ້ງຖ ິ່ນ ກຸ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ຖ ກຖຸ່ິ່າຍທອດໃຫ້ແກຸ່ຄົນລ ້ນໜຸ່  ມ ແລະ 
ຍົກຂ ົ້ນມາໃຫ້ເຫັນເຖ ງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກາໍຕ ໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວ ດ, ໂຄງການຕາບີ ຈ ິ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນນໍາເອົາຫົວຂ ໍ້ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ເຂົົ້າບັນຈ ໃສຸ່ໃນ ຫລັກສູດການຮຽນການສອນເພີົ້ມເຂົົ້າໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ ິ່ນ. 
ຫລັກສູດດັັ່ງກຸ່າວນີົ້ ແມຸ່ນເປັນສະໜັັບສະໜູນໂດຍກົງ ຕ ໍ່ກບັ ການປະຕ ບັດຕາມຍ ດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງສ ກສາ ແລະ ກ ລາ ໃນ
ການສ້າງຫລັກສູດທອ້ງຖ ິ່ນເພີົ້ມ 20% ເຂົົ້າໃນຫລກັສູດລວມ ແລະໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອາົແລ້ວຢ່າງເປປນັທາງການໃນປີ 2012. 
ຫລັກສູດນີົ້ ຍັງຕ ດພັນກັບການການສ ກສາຮໍໍ່າຮຽນ ກຸ່ຽວກບັ ການຜະລ ດກະສ ກໍາ ໂດຍສ້າງໃຫ້ມີສວນຄົວປະຈໍາໂຮງຮຽນ ຊ ິ່ງ
ເປັນການຕ ດພັນກັບ ການຍົກລະດັບອາຫານໂພຊະນາການພາຍໃນໂຮງຮຽນອກີດ້ວຍ.  
ໂຄງການຕາບ ີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊຸ່ວຍເຫລ ອ ແກຸ່ ພະແນກສ ກສາ ແລະ ກ ລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພ ິ່ອເຮັດການ
ພັດທະນາຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົົ້ນ ທງັໝົດ 36 ໂຮງຮຽນ ນັບຕັົ້ງແຕຸ່ ປ ິ2010 



ເປັນຕົົ້ນມາ. ຊ ິ່ງປະກອບມ ີພະນັກງານຄ ູ ທງັໝົດ 612 ຄົນ, (ໃນນັົ້ນມີ ຂະມ  30 ຄົນ, ມົົ້ງ 57 ຄົນ ແລະ ເປັນເພດຍ ງ 272 

ຄົນ). ໄດ້ສ ດສອນໃຫ້ແກຸ່ນັກຮຽນທັງໝົດ 8,972 ຄົນ (ໃນນັົ້ນມີ ຂະມ  879 ຄົນ, ມົົ້ງ 2,609 ຄົນ ແລະ ເປັນຜູ້ຍ ງທງັໝົດ 

3,750 ຄົນ) ຂອງ ຈໍານວນໂຮງຮຽນ ພາຍໃນ 5 ເມ ອງ (ເມ ອງພູກູດ/16, ເມ ອງຄູນ/2, ເມ ອງຄໍາ/10, ເມ ອງແປກ/2, ແລະ 

ເມ ອງທຸ່າໂທມ/6). ຫລກັສູດດັັ່ງກຸ່າວ ຍງັໄດ້ຖ ກນໍາເອົາໄປໃຊ້ສ ດສອນໃຫ້ແກຸ່ຊາວໜ ຸ່ມອີກຢູ່ 5 ໂຮງຮຽນການສ ກສານອກ

ລະບົບ ຊ ິ່ງມີຄູອາຈານ 39 ຄົນ (ເປັນຜູ້ຍ ງ 22 ຄົນ ເທົັ່າກບັ 56% ແລະ ມົົ້ງ 2 ຄົນ) ແລະ ມນັີກຮຽນທັງໝົດ 472 ຄົນ (ເປນັ 

ຂະມ  38 ຄົນ, ມົົ້ງ 223 ຄົນ, ຜູ້ຍ ງ 158 ຄົນ). ຫລກັສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ດັັ່ງກຸ່າວ ແມຸ່ນໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົາແລວ້ ຈາກ 
ກະຊວງສ ກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ ຕາມຂ ໍ້ຕົກລງົ ສະບັບເລກທີິ່ 4843/MoES, ລົງວັນທີິ່ 09/09/2012. 
 
ຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ົ້ນ ແລະ ໄໄດ້ຖ ກທົດສອບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງ 5 ເມ ອງດັັ່ງກຸ່າວນັັົ້ນແລ້ວ. ໃນ
ເທດສະການງານສໍາຄັນຕຸ່າງໃນລະດັບແຂວງ, ແຕຸ່ລະໂຮງຮຽນ ກ ຍັງໄດ້ເຮັດການນໍາສະເໜີແນວຄ ດລ ເລີົ້ມຂອງພວກເຂາົເຈົົ້າ  
ກຸ່ິ່ຽວກັບ ເນ ົ້ອໃນຂອງຫລັກສູດ ແລະ ໃຫບ້ັນດານັກຮຽນສະແດງຜົນງານດ້ານສ ນລະປະ ເພ ິ່ອເປັນການສົັ່ງເສີມເຮັດການອານ 
ລັກຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາທາໍມະຊາດ ແລະ ພ້ອມພາກັນເຮັດສວນຄົວໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ອເປັນການສົັ່ງເສີມ ແລະ ຮຽນຮູ້ ກຸ່ຽວກັັບ ພ ດ
ສະໝູນໄພ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກແນວ ແລະ ພ ດພັນທ້ອງຖ ິ່ນ ອີກດ້ວຍ. 

ໂຄງການຕາບ ີສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຫລັກສູດຊີວະະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໃນສະຖານະ ທີິ່  1 ແລະ 2 (2010-2012), 
ແມຸ່ນສ ມໃສຸ່ເຮັດການຍົກລະດັບຄວາມເຂົົ້າໃຈ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທກັສະຂອງບັນດານ້ອງນັກຮຽນປະຖົມ ກຸ່ຽວກັບ ບັນຫາ ແລະ 
ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ຕ ດພັນກັບການດໍາລງົຊວີ ດການເປັນຢູ່ ໂດຍການຈົດບັນທ  ກຄວາມຮູ້ພ ົ້ນບາ້ນ ແລະ 
ປະກອບເຂົົ້າໃສຸ່ໃນຫລກັສູດການຮຽນການສອນ ໃຫ້ແກຸ່ ນາຍຄູ ແລະ ນັກຮຽນຊັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົົ້ນ. ຊ ິ່ງໄດ້ໄດ້ມີ
ການປ ກລະດົມໃຫ້ຕົວແທນຊຸມຊນົ (ສະມາຄມົພ ໍ່ແມຸ່ນັກຮຽນ) ໄດ້ນໍາເອົາພູມປັນນຍາຂອງເຂົາເຂົົ້າມາໂຮງຮຽນ ເພ ິ່ອຊຸ່ວຍໃຫ້
ນັກຮຽນໄດ້ມີການຮຽນຮູ້ ກຸ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາໃນທອ້ງຖ ິ່ນ ແລະ ມີຄວາມພູມໃຕຕ ໍ່ກັບຄວາມຮູ້ທີິ່ຊມຸຊົນຂອງ
ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ເຂົົ້າມາຖຸ່າຍຖອດໃຫ.້ ໃນສະຖານະ ທີິ່ 3 (2012-2017), ການພັດທະນາຫລັກສູດຮຸ່ວມກັບບັນດາຄອູາຈານສອນ 
ແມຸ່ນໄດ້ສ ມໃສຸ່ເນ ົ້ອໃນ ກຸ່ຽວກັບ ບັນຫາ ຂອງການສູນເສຽຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ
ຕ ໍ່ກັບການດໍາລົງຊີວ ດ. ຊ ິ່ງສໍາເລດັແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຈັດພ ມເປັນປ ົ້ມຕໍາລາການຮຽນການສອນອອກມາແລ້ວ. ສໍາລບັ ສະຖານະທີິ່ 
4 ປະຈ ບັນ (2018-2019), ການພັດທະນາຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ກ ໄດ້ເພີົ້ມເຕີມເນ ົ້ອໃນ ກຸ່ຽວກັບ ຄວາມຮບັຮູ້ ແລະ 
ຜົນກະທົບຈາກການຜະລ ດກະສ ກາໍທີິ່ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ທີິ່ມີຕ ໍ່ກັບຊີວ ດຄົນ ແລະ ຫານຫລ ດລງົຂອງຊວີະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແລະ 
ກຸ່ຽວຂອ້ງກບັ ໂພຊະນາການ ຈາກການບ ລ ໂພກອາຫານອ ນຊີປອດສານພ ດ ຕ ິ່ມອີກ.  
ການພັດທະນາເນ ົ້ອໃນຂອງຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແມຸ່ນໄດ້ມາຈາກການນໍາໃຊ້ບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ຈາກວ ທີການ
ຮຽນຮູ້ແບບມີສຸ່ວນຮຸ່ວມ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນຮຽນຮູ້ຈາກການບັນທ ກສ້າງເປັນເອກະສານຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ
ທີິ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖ ິ່ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັົ້ນ ກ ໄດ້ເຮັດກ ດຈະກໍາໂຄສະນາຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາໃຫຫ້ແກຸ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮູ ້
ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນໄດເ້ຂົົ້າມາຖຸ່າຍຖອດຄວາມຮູພ້ ົ້ນເມ ອງຂອງເຂາົເຈົົ້າໃຫ້ແກຸ່ນັກຮຽນ, ຮຸ່ວມກັນຂະຫຍາຍ
ເນ ົ້ອໃນຫລັກສູດ ແລະ ນໍາເອົາໄປຂະຫຍາຍສູຸ່ບັນດາໂຮງຮຽນໃໝຸ່ ໃນ 5 ເມ ອງ ແລະ ໃນເມ ອງອ ິ່ນ ທົັ່ວແຂວງ.  

 

4. ກ ດຈະກາໍຫລກັ:  
• ປັບປ ງ ເນ ົ້ອໃນຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແລະ ຈັດຈັດຝ ກອບົຮົມໃຫ້ແກຸ່ຈໍານວນຄູອາຈານໃຫ້ຫລາຍຂ ົ້ນ ເພ ິ່ອຍົກ

ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການຮຽນການສອນ ກຸ່ຽວກບັການອານ ລັກຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແລະ ສ ມໃສຸ່ຄວາມ
ອັນຕະລາຍຂອງຢາເຄມີຕ ໍ່ກັບ ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ແລະ ການະລ ດເພ ິ່ອເປປັນອາຫານໂພຊະນາການພາຍໃນທອ້ງຖ ິ່ນ; 

• ຂະຫຍາຍເພີົ້ມຈໍານວນໂຮງຮຽນພາຍໃນເມ ອງຈ ດສ ມ ແລະ ນໍາເອາົຫລັກສູດເຂົົ້າສູຸ່ໂຮງຮຽນໃນເມ ອງອີກພາຍໃນແຂວງ; 



• ຈັດງານສະແດງ ແລະ ເຂົົ້າຮຸ່ວມ ເທດສະການຸ່ຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ທີິ່ 
ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນອ ິ່ນຈັດຂ ົ້ນໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເພ ິ່ອ
ໂຄສະນາສົັ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ; 

• ຂະຫຍາຍການສ້າງສວນຄົວໂຮງຮຽນເພີົ້ມຕ ິ່ມ ເພ ິ່ອປູກພ ດສະໝູນໄພ 
ລວມທັງໄມກ້ ນໝາກ ແລະະ ພ ດເປັນອາຫານທ້ອຖ ິ່ນ ລວມທັງເຮັດ
ການບັນທ ກພ ດເປັນຢາ ຕາມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ; 

• ຂະຫຍາຍ ຫລ  ສ້າງຫ ສະໝ ດ ແລະ ປັບປ ງສ ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນຫ້ອງຮຽນຊີວະນາໆພັນກະສ ກາໍ ຢູ່ພາຍໃນ36 ໂຮງຮຽນທີິ່ໄດນໍ້າ
ໃຊ້ຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາແລ້ວໃນປະຈ ບັນ; 

• ເຮັດວຽກຮຸ່ວມກກັບສະຖາບັນການສ ກສານອກລະບບົ ເພ ິ່ອນໍາເອາົຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ເຂົົ້າໃນ ວາລະການຮຽນ
ການສອນ ໂດຍສະເພາະ ການຍົກທັກສະຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາທ້ອງຖ ິ່ນ. 
 

5. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ຖ ກຂະຫຍາຍ ແລະ ຖ ກປບັປ ງ ຕາມທາງເລ ອກບົດຮຽນສະເພາະຢູ່ແຕຸ່ລະສະຖານທີິ່; 

• ບັນດາຄູອາຈານໃໝຸ່ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການສ ດສອນນັກຮຽນແບບມີຄ ນນະພາບສູງ; 
ບັນດາຄູອາຈານປະຈ ບັນ ແມຸ່ນໄດ້ຖ ກຍົກລະດັບທັກສະສູງຂ ົ້ນ. 

• ບັນດານັກຮຽນທງັໝົດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ປ ກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ທີິ່ເປັນການອານ ຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົົ້າໄດ້
ຕັົ້ງໜ້າເຄ ິ່ອນໄຫວຕຕາມວາລະການຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສຸ່ວນ; 

• ຈໍານວນ xxx ໂຮງຮຽນໃໝຸ່ ທີິ່ເຮດັການສ ດສອນຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ມີເພີົ້ມຫລາຍຂ ົ້ນ ຢູ່ພາຍໃນເມ ອງຈ ດ

ສ ມ ແລະ ໃນເມ ອງໃໝຸ່ອ ິ່ນອີກ xxx ໂຮງຮຽນ ໃນທົັ່ວແຂວງ; 

• ເທດສະການ xxx ຄັົ້ງ ທີິ່ໄດ້ຖ ກຈັດຂ ົ້ນ ຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເພ ິ່ອເຮັດການແລກປ່ຽນບດົຮຽນຊີວະນາໆພັນ

ກະສ ກໍາຕ ດພັນກັບທັກສະໃນການດໍາລົງຊີວ ດ;  

• ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ແລະ ເຖົົ້າແກຸ່ິ່ແນວໂຮມ ໄດມ້ີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ; 
• ສວນປູກພ ດເປັນຢາພ ົ້ນເມ ອງ, ພ ດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ພັນທອ້ງຖ ິ່ນ ໄດ້ສ້າງຂ ົ້ນຢູ່ພາຍໃນເຂດດ ນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ 

ມີການບັນທ ກສ້າງເປປັນເອກະສານ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ; 
• ຕົວຢ່າງຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ທີິ່ເປັນພ ດ ແລະ ສັດ ຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ ິ່ນໄດ້ຖ ກເກັບທອ້ນໂຮມໂດຍ

ນັກຮຽນ ໂດຍການນໍາພາຂອງບັນດາຄູອາຈານ; 

• ຫ້ອງສະໝ ດ ແລະ ສ ິ່ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນຫ້ອງຮຽນຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ຖ ກປັບປ ງດີຂ ົ້ນ ໃນ 36 ໂຮງຮຽນ; 
• ຫລັກສູດຊີວະນາໆພັນກະສ ກໍາ ໄດ້ຖ ກປປັບປ ງ ແລະ ຖ ກບັນຈ ເຂົົ້ານ ໃຊ້ ຢູ່ໃນ ລະບົບການສ ກສານອກລະບົບ. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Note: More detail can be provided if the organization/investor is interesting and Proposal Documentation 
can be developed for further consideration (if required). 

 

 


