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I. ຜນົສໍາເລດັ

1. ປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລື ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

2. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລະບບົຂອງໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ
ປຶກສາຫາລກືບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ

3. ຈາກປະສດິທຜິນົການຊ່ວຍເຫລອື ໄປສູ່ການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (ບູຊານ, 2011)

4. ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

1. ປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລື ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

2. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລະບບົຂອງໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ
ປຶກສາຫາລກືບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ

3. ຈາກປະສດິທຜິນົການຊ່ວຍເຫລອື ໄປສູ່ການຮ່ວມມເືພື່ ອການ
ພດັທະນາ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ (ບູຊານ, 2011)

4. ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ
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1. ປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລ ືໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

 ການປຶກສາຫາລື ຢູ່ທອ້ງຖີ່ ນ ເຂດພາກເໜອື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນເດອືນ
ພດຶສະພາ 2012

- ໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ ລງົໄປເຫນັສະພາບຕວົຈງີຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ຈາກການພດັທະນາ

- ຍກົສູງຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງທອ້ງຖີ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງທນຶ ຊ.ກ.ພ ແລະ

ວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ

ປຶກສາຫາລື

 ການປຶກສາຫາລື ຢູ່ທອ້ງຖີ່ ນ ເຂດພາກເໜອື ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນເດອືນ
ພດຶສະພາ 2012

- ໃຫຄູ່້ຮ່ວມພດັທະນາ ລງົໄປເຫນັສະພາບຕວົຈງີຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ຈາກການພດັທະນາ

- ຍກົສູງຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງທອ້ງຖີ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງທນຶ ຊ.ກ.ພ ແລະ

ວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ລວມທງັສະມາຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ ແລະ

ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
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2. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ລະບບົ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງປຶກສາ
ກບັຜູໃ້ຫທ້ນຶ

 ການປຶກສາຫາລຂືອງກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
- ມກີານປຶກສາຫາລຢ່ືາງກວາ້ງຂວາງ ກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປິ

- ມບີດົແນະນາໍກ່ຽວກບັການປະກອບສ່ວນ/ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ

- ບດົລາຍງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແມ່ນອງີໃສ່ຂໍສ້ະເໜຂີອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີ 2011 ຊື່ ງລະບຸຢູ່

ເອກະສານຫລກັສໍາລບັກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີ 2012
 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູກອງເລຂາຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:

- ໄດປັ້ບປຸງປະສດິທພິາບໃນການພວົພນັ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂ່າວສານ

- ໄດສ້ະໜອງພາລະບດົບາດລວມສໍາລບັໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອເປັນອງີໃຫແ້ກ່ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ

ສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ

- ໄດສ້ົ່ ງແບບຟອມການລາຍງານໃຫໜ່້ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອສະຫລຸບສງັລວມຂໍມ້ນູສໍາລບັເອກະສານພືນ້ຖານ

ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີິ

 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຕື່ ມ 2 ໜ່ວຍງານ: (1) ໜ່ວຍງານການຄາ້ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ (2) ໜ່ວຍງານ

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ

 ການປຶກສາຫາລຂືອງກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:
- ມກີານປຶກສາຫາລຢ່ືາງກວາ້ງຂວາງ ກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປິ

- ມບີດົແນະນາໍກ່ຽວກບັການປະກອບສ່ວນ/ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ

- ບດົລາຍງານຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແມ່ນອງີໃສ່ຂໍສ້ະເໜຂີອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີ 2011 ຊື່ ງລະບຸຢູ່

ເອກະສານຫລກັສໍາລບັກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີ 2012
 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູກອງເລຂາຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ:

- ໄດປັ້ບປຸງປະສດິທພິາບໃນການພວົພນັ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂ່າວສານ

- ໄດສ້ະໜອງພາລະບດົບາດລວມສໍາລບັໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອເປັນອງີໃຫແ້ກ່ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ

ສະເພາະຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ

- ໄດສ້ົ່ ງແບບຟອມການລາຍງານໃຫໜ່້ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອສະຫລຸບສງັລວມຂໍມ້ນູສໍາລບັເອກະສານພືນ້ຖານ

ຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປີິ

 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ໜ່ວຍງານຂະແໜງການຕື່ ມ 2 ໜ່ວຍງານ: (1) ໜ່ວຍງານການຄາ້ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ (2) ໜ່ວຍງານ

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມ



3. ຈາກປະສດິທຜິນົການຊ່ວຍເຫລອື ໄປສູ່ການຮ່ວມມ ືເພື່ ອຮບັປະກນັປະ
ສດິທຜິນົການພດັທະນາ (ບູຊານ, 2011)

1. ປັບປຸງແຜນດໍາເນນີຖະແຫລງການວຽງຈນັ:

- ມຂີອບໜາ້ວຽກແບບງ່າຍດາຍ

- ມແີຜນວຽກຕດິຕາມການປະຕບິດັງານ ຊື່ ງມຕີວົຊີວ້ດັທີ່ ຊດັເຈນ

- ໄດປັ້ບປຸງຖະແຫລງການດັ່ ງກ່າວໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຜນົຂອງກອງປະຊຸມລະດບັຂັນ້ສູງ ຢູ່ບູຊານ

ວ່າດວ້ຍ ‘ການຮ່ວມມື ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິຜນົຂອງການພດັທະນາ’

2. ສກຶສາກ່ຽວກບັການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານ:

- ມຄີວາມຄບຶໜາ້ໃນການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານໂດຍບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ

- ໄດໃ້ຫຄໍ້າແນະນາໍ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເພີ່ ມການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັ ການຂອງ

ລດັຖະບານ

1. ປັບປຸງແຜນດໍາເນນີຖະແຫລງການວຽງຈນັ:

- ມຂີອບໜາ້ວຽກແບບງ່າຍດາຍ

- ມແີຜນວຽກຕດິຕາມການປະຕບິດັງານ ຊື່ ງມຕີວົຊີວ້ດັທີ່ ຊດັເຈນ

- ໄດປັ້ບປຸງຖະແຫລງການດັ່ ງກ່າວໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຜນົຂອງກອງປະຊຸມລະດບັຂັນ້ສູງ ຢູ່ບູຊານ

ວ່າດວ້ຍ ‘ການຮ່ວມມື ເພື່ ອຮບັປະກນັປະສດິຜນົຂອງການພດັທະນາ’

2. ສກຶສາກ່ຽວກບັການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານ:

- ມຄີວາມຄບຶໜາ້ໃນການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັການຂອງລດັຖະບານໂດຍບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ

- ໄດໃ້ຫຄໍ້າແນະນາໍ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເພີ່ ມການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫລກັ ການຂອງ

ລດັຖະບານ
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4. ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງີຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອື ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ
(ລະບບົຖານຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອື)

 ໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົຖານຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ:

- ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕດິຕາມ ແລະ ວເິຄາະການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການ

ພດັທະນາ ຕ່ໍສປປ ລາວ

- ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ມສ່ີວນຮ່ວມສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກ່ລະບບົຖານຂໍມ້ນູ ການຊ່ວຍເຫລອື

ທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ສາ້ງລະບບົຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ

- ໜາ້ວຽກທີ່ ກາໍລງັປັບປຸງ:

- ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດເຂົາ້ເຖງີຖານຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອື

- ກາໍນດົແຜນທີ່ ການຊ່ວຍເຫລອື ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການປະສານງານການຄຸມ້ຄອງ

ທນຶຊ່ວຍເຫລອື

 ໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົຖານຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ:

- ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕດິຕາມ ແລະ ວເິຄາະການຊ່ວຍເຫລອືທາງການ ເພື່ ອການ

ພດັທະນາ ຕ່ໍສປປ ລາວ

- ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ມສ່ີວນຮ່ວມສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫແ້ກ່ລະບບົຖານຂໍມ້ນູ ການຊ່ວຍເຫລອື

ທາງການ ເພື່ ອການພດັທະນາ

- ສາ້ງລະບບົຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ

- ໜາ້ວຽກທີ່ ກາໍລງັປັບປຸງ:

- ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ສາມາດເຂົາ້ເຖງີຖານຂໍມ້ນູການຊ່ວຍເຫລອື

- ກາໍນດົແຜນທີ່ ການຊ່ວຍເຫລອື ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກ່ການປະສານງານການຄຸມ້ຄອງ

ທນຶຊ່ວຍເຫລອື
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4. ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ
ຄວາມໂປ່ງໃສ



ທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ



II. ສິ່ ງທາ້ທາຍ

• ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍ ເຫລອືພາຍ ໄຕ ້

ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງ ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ

• ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່ກອງເລຂາຂອງໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມ ກໍ່ ຄຂືະບວນການໂຕະມນົ

ຢ່າງທນັເວລາ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ

• ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມທງັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃໝ່, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ, ໃນຂະບວນການ ໂຕະມນົ

• ສຸມໃສ່ປະຕບິດັຄໍາໝັນ້ສນັຍາການຊ່ວຍເຫຼອື ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົເຊັ່ ນວ່າ: ການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫຼກັການຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງຈງິຈງັຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູເຂົາ້ໃນ

ລະບບົຖານຂໍມ້ນູການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (AMP)

• ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊກ້ານຊ່ວຍ ເຫລອືພາຍ ໄຕ ້

ຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງ ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ

• ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກ່ກອງເລຂາຂອງໜ່ວຍງານຂະ ແໜງການ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມ ກໍ່ ຄຂືະບວນການໂຕະມນົ

ຢ່າງທນັເວລາ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ

• ເພີ່ ມທະວກີານເຂົາ້ຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ລວມທງັບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໃໝ່, ອງົ

ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ, ໃນຂະບວນການ ໂຕະມນົ

• ສຸມໃສ່ປະຕບິດັຄໍາໝັນ້ສນັຍາການຊ່ວຍເຫຼອື ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົເຊັ່ ນວ່າ: ການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫຼກັການຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງຈງິຈງັຂອງບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູເຂົາ້ໃນ

ລະບບົຖານຂໍມ້ນູການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (AMP)



III. ທດິທາງໃນຕ່ໍໜາ້

• ສບືຕ່ໍປຶກສາຫາລື ເພື່ ອຫນັເອາົວຽກງານຂະບວນການໂຕະມນົລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນຫຼາຍຂືນ້

• ວາງວາລະ/ແຜນການ ການຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມ ກໍ່ ຄຂືະບວນການໂຕະມນົ ຢ່າງທນັເວລາ

ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ

• ສົ່ ງເສມີໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆມສ່ີວນຮ່ວມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັວຽກງານຂອງຂະແໜງການຂອງຕນົ

• ມກີານຕດິຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະແຫລງການວຽງຈນັຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

• ມກີານປຶກສາຫາລື ແລະ ກາໍນດົມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາຜູຮ່້ວມພດັທະ ນາ ເພີ່ ມການນາໍໃຊ ້

ລະບຽບຫຼກັການຂອງລດັຖະບານ ໃຫຫ້ລາຍຂືນ້

• ຊຸກຍູບ້ນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທງັໝດົ ລວມທງັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶໃໝ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ລະບບົຖານຂໍມູ້ນການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (AMP)

• ສບືຕ່ໍປຶກສາຫາລື ເພື່ ອຫນັເອາົວຽກງານຂະບວນການໂຕະມນົລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນຫຼາຍຂືນ້

• ວາງວາລະ/ແຜນການ ການຝຶກອບົຮມົ ເພື່ ອພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງກອງເລຂາໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ກອງປະຊຸມ ກໍ່ ຄຂືະບວນການໂຕະມນົ ຢ່າງທນັເວລາ

ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ

• ສົ່ ງເສມີໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆມສ່ີວນຮ່ວມປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັວຽກງານຂອງຂະແໜງການຂອງຕນົ

• ມກີານຕດິຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະແຫລງການວຽງຈນັຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

• ມກີານປຶກສາຫາລື ແລະ ກາໍນດົມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາຜູຮ່້ວມພດັທະ ນາ ເພີ່ ມການນາໍໃຊ ້

ລະບຽບຫຼກັການຂອງລດັຖະບານ ໃຫຫ້ລາຍຂືນ້

• ຊຸກຍູບ້ນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທງັໝດົ ລວມທງັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶໃໝ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ນາໍໃຊ ້

ລະບບົຖານຂໍມູ້ນການຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (AMP)
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