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ທກຸທາ່ນທ່ີນບັຖ,ື 
 
ພວກເຮົາເຮັດໜງັສນືີເ້ພ່ືອແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບກຽ່ວກບັການປະກາດຂອງກຸມ່ບໍລິສດັຢາງຫວຽດນາມ ສະບບັລງົ 
ວນັທີ 16 ກລໍະກດົ 2014, ເຊິ່ ງພວກເຮົາເຊື່ ອວາ່ ຈະມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັວຽກງານຂອງທາ່ນ. 
 
Global Witness ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລືກບັກຸມ່ບໍລິສດັຢາງຫວຽດນາມ (VRG) ຕ ັງ້ແຕໄ່ດມ້ກີານຕພິີມເຜີຍແຜ ່
ບດົລາຍງານຂອພວກເຮົາກຽ່ວກບັສະພາບການຂອງຢາງຢູໃ່ນເດອືນພຶດສະພາ 2013. ພວກເຮົາໄດມ້ກີານປຶກ 
ສາຫາລືວາ່ ບໍລິສດັ ແລະບນັດາຫຸນ້ສວ່ນສາຂາຂອງບໍລິສດັຈະສາມາດປບັປງຸສະຖານະການໃຫກ້ບັຊຸມຊນົທອ້ງ 
ຖິ່ນທ່ີອາໄສຢູໃ່ນ ຫືຼໃກກ້ບັສວນຢາງຊາວເອັດແຫງ່ໃນກາໍປເູຈຍ ແລະຫວຽດນາມໄດແ້ນວໃດ.  
 
ສິ່ ງທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີແມນ່ຫຍງັສິ່ ງທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີແມນ່ຫຍງັສິ່ ງທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີແມນ່ຫຍງັສິ່ ງທ່ີໄດນ້າໍສະເໜີແມນ່ຫຍງັ????    
 
ໃນການປະກາດວນັທີ 16 ກລໍະກດົ 2014 (ຮູໃ້ນນາມທາງການວາ່ເປັນຄາໍສ ັງ່ 314, ເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ 
ມາກບັໜງັສສືະບບັນີທ່ີ້ເປັນພາສາອງັກດິ, ລາວ ແລະຂະແມ) ຈາກສາໍນກັງານໃຫຍຂ່ອງ VRG ຢູໃ່ນເມອືງ 
ໂຮຈມິນິ, ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ໃຫມ້ກີານຕາໍນຕິຊິມົ, ການຮອ້ງທກຸ ແລະກນົໄກການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ. ກນົໄກນີເ້ປີດໃຫ ້
ມຊີອ່ງທາງການສື່ ສານໂດຍກງົລະຫວາ່ງຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ (ແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົທ່ີໃຫກ້ານ 
ສະໜບັສະໜນູເຂົາເຈົາ້) ແລະບໍລິສດັ ເພ່ືອໃຫເ້ຫັນດ ີແລະເຮັດວຽກໄປສູກ່ານແກໄ້ຂໃນຮບູແບບໃດໜ່ຶງ. 
ລາຍຊື່ ຂອງສວນຢາງທງັໝດົທ່ີຄາໍສ ັງ່ນີກ້າ່ວເຖງິແມນ່ມຢີູໃ່ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງເອກະສານຄດັຕດິເຫ່ົຼານີ.້ 
 
ກນົໄກນີແ້ມນ່ທາງ Global Witness ແນະນາໍໃຫກ້ບັທາງ  VRG. ມນັມຸງ່ໝາຍທ່ີຈະປ່ຽນແປງສະຖານະການ 
ປະຈບຸນັ - ນ ັນ້ກໍ່ຄວືາ່ ເມ ື່ອຊຸມຊນົສ ົ່ງຂໍຮ້ອ້ງຮຽນໃຫກ້ບັບໍລິສດັ VRG ກຽ່ວກບັສວນປກູຢາທ່ີໄປກວາມເອົາທ່ີ 
ດນິຂອງເຂົາເຈົາ້, ການບກຸລກຸອະນາໄມພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ຫືຼຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການລະເມດີອື່ ນໆ, ເຊິ່ ງບ່ໍຄອ່ຍມ ີ
ການຕອບຮບັເປັນທາງການຈາກບໍລິສດັ. 
 



ຄາໍສ ັງ່ສະບບັເຕັມແມນ່ຄດັຕດິມານາໍ ແຕມ່ນັກໍ່ເຫັນວາ່ຈະມປີະໂຫຍດທ່ີຈະເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິອງົປະກອບຕ ົນ້ຕໍ 
ຂອງກນົໄກດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  
 

• ມນັລວມມກີານເນັນ້ໜກັກຽ່ວກບັການປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອງຊາດ. ມນັມລີາຍຊື່ ຂອງກດົໝາຍສາໍ 
ຄນັຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງທກຸໂຄງການລງົທຶນຂອງ VRG ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ 
(ມາດຕາທີ 1) 

• ກນົໄກແມນ່ສາມາດນາໍໃຊກ້ບັສະມາຊກິທກຸບອ່ນຂອງ VRG ທ່ີມສີວນຢາງຂອງບໍລິສດັຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ 
ແລະ ສປປ ລາວ (ມາດຕາທີ 1). ເບິ່ ງເອກະສານຄດັຕດິທີ 1 ຂອງຄາໍສ ັງ່ສາໍລບັລາຍການສະບບັ 
ເຕັມ 

• ຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ ຫືຼການສອບຖາມແມນ່ສາມາດສ ົ່ງເປັນພາສາອງັກດິ, ຫວຽດນາມ, ລາວ ຫືຼຂະແມ ໂດຍສ ົ່ງ 
ໃຫກ້ບັຫອ້ງການປກູໄມ ້ຫືຼຫອ້ງການຂອງ VRG ປະຈາໍປະເທດນ ັນ້ (ມາດຕາ 2) 

• ເມ ື່ອມກີານສ ົ່ງໄປໃຫແ້ລວ້, ຫອ້ງການຜູຕ້າງໜາ້ຂອງ VRG ຫືຼຫອ້ງການບໍລິສດັທ່ີເປັນສະມາຊກິຈະ 
ອອກໃບຮບັໃຫກ້ບັບກຸຄນົ ຫືຼອງົການຈດັຕ ັງ້ ໂດຍມເີລກທີອາ້ງອງີສະເພາະ, ເຊິ່ ງສາມາດໃຊຕ້ດິຕາມ 
ເບິ່ ງຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການດາໍເນນີການສະເໜີ (ມາດຕາ 3) 

• ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, VRG ຈະບ່ໍຕອບຄາໍສະເໜີ ຫືຼຂໍຮ້ອ້ງຮຽນໃນກລໍະນຕ່ໍີໄປນີ ້(ມາດຕາ 4): 
o ຖາ້ລດັຖະບານໃນປະເທດນ ັນ້ຫາ້ມ VRG ຕອບ ຫືຼເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ 
o ອອກໃຫເ້ກນີກວ່າສດິ ແລະ/ຫືຼຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ 

(ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນກດົໝາຍຂອງປະເທດ) 
o ໜງັສທ່ີືບ່ໍມກີານລງົຊື່ , ບ່ໍມຂໍີມ້ນູ ຫືຼທ່ີຢູຂ່ອງຜູສ້ ົ່ງ 
o ສະເໜີຂໍຂໍມ້ນູທ່ີບ່ໍພວົພນັກບັໂຄງການສວນຢາງ 

• VRG ຈະຕອບຄາໍສະເໜີພາຍໃນ 30 ວນັ. ໃນກລໍະນທ່ີີການສະເໜີມຄີວາມສະຫຼບັຊບັຊອ້ນ, ຈະມ ີ
ການແຈງ້ບອກຄວາມຄບືໜາ້ກອ່ນ 30 ວນັ ເຊິ່ ງຈະລວມເອົາກອບເວລາທ່ີຄາດການໄວວ້າ່ຈະໃຫກ້ານ 
ຕອບເຕັມທ່ີໄດເ້ມ ື່ອໃດ (ມາດຕາ 6) 

• ຖາ້ VRG ບ່ໍສາມາດຕອບໄດດ້ວ້ຍເຫດຜນົໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສດັຈະຕອບຄນື ເພ່ືອອະທິບາຍວາ່ຍອ້ນ 
ຫຍງັ (ມາດຕາ 6) 

• ຫອ້ງການ VRG ຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັກນົໄກນີເ້ປັນພາສາ 
ທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົເອງໃຫກ້ບັສງັຄມົພາຍໃນວນັທີ 16 ສງິຫາ 2014 (ມາດຕາ 8) 

• ຖາ້ມບີນັຫາໃດໜ່ຶງກບັກນົໄກ, ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫກ້ບັ VRG. ບໍລິສດັມຄີາໍໝ ັນ້ສນັຍາທ່ີຈະຕອບ ໂດຍ 
ການປບັປ່ຽນກນົໄກບອ່ນທ່ີເປັນໄປໄດ.້  

 
ໃຜຈະຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີໃ້ຫສ້າໍເລັດຜນົໃຜຈະຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີໃ້ຫສ້າໍເລັດຜນົໃຜຈະຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີໃ້ຫສ້າໍເລັດຜນົໃຜຈະຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີໃ້ຫສ້າໍເລັດຜນົ????    
 
ມຈີດຸປະສງົທ່ີເປັນໄປໄດສ້ີ່ ຢາ່ງ ເພ່ືອຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີຄ້:ື 
 ກ. ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ ້VRG ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງເຕັມທີ; 



ຂ. ສາໍລບັ NGOs / CSOs / NPAs ຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ແມນ່ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງ 
ຕ ັງ້ໜາ້ໃນການໃຊກ້ນົໄກ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູຊຸມຊນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ໃນຂະນະທ່ີໃຫກ້ານສາ້ງ 
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃນການໃຊກ້ນົໄກການຮອ້ງຮຽນທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງທາງສານນາໍ; 
ຄ. ເພ່ືອໃຫຫຼ້ກັຖານແກ ່Global Witness (ແລະພາກສວ່ນອື່ ນໆ) ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
VRG ດາໍເນນີການທບົທວນເພ່ີມເຕມີ ແລະປ່ຽນແປງກນົໄກ ເພ່ືອປບັປງຸມນັຢູຕ່ະຫຼອດເວລາ; 
ງ. ເພ່ືອທດົລອງກນົໄກການຮຽກຮອ້ງດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອປະເມນີວາ່ຈະສາມາດນາໍສະເໜີອນັນີເ້ປັນຮບູແບບ 
ທ່ີດສີາໍລບັການດາໍເນນີການຂອງບໍລິສດັອື່ ນໆຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ (ແລະປະເທດອື່ ນໆ 
ບອ່ນທ່ີບ່ໍມກີານປກົຄອງດວ້ຍລດັແຫງ່ກດົໝາຍ). 

 
Global Witness Global Witness Global Witness Global Witness ເຮັດຫຍງັເຮັດຫຍງັເຮັດຫຍງັເຮັດຫຍງັ????    
 
ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຍງັບ່ໍໝ ັນ້ໃຈວາ່ VRG ຈະສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກນົໄກນີໄ້ດໃ້ນທ ົ່ວທກຸບອ່ນ 
ການລງົທຶນທງັໝດົຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ພວກເຮົາດໃີຈຫຼາຍທ່ີບໍລິສດັເຫັນດເີຮັດວຽກຮວ່ມກບັ 
Global Witness ເປັນເວລາອກີສອງປີຂາ້ງໜາ້. ບດົບາດອນັທາໍອດິຂອງພວກເຮົາແມນ່ຈະຕດິຕາມວາ່ 
ກດົໄກໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດປີານໃດ ແລະອນັທີສອງແມນ່ຈະທບົທວນຄນື ເພ່ືອປບັປງຸມນັ.  
 
ຂອ້ຍຈະເຂ້ົາຮວ່ມໄດແ້ນວໃດຂອ້ຍຈະເຂ້ົາຮວ່ມໄດແ້ນວໃດຂອ້ຍຈະເຂ້ົາຮວ່ມໄດແ້ນວໃດຂອ້ຍຈະເຂ້ົາຮວ່ມໄດແ້ນວໃດ????    
 
ພວກເຮົາຢາກຈະຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອຂອງທາ່ນ ເພ່ືອຕດິຕາມວາ່ VRG ຕອບຕ່ໍຂໍຊ້ກັຖາມ ແລະຂໍຮ້ຽກຮອ້ງ 
ຜ່າ່ນຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປນີບໍ້ຄ:ື  
 

ກ) ຕດິຕາມເບິ່ ງວາ່ ກນົໄກໄດຮ້ບັການປະກາດຕາມທ່ີທາງ VRG ໄດຕ້ກົລງົບ່ໍ 
ກ. ໄດມ້ກີານຕພິີມເຜີຍແຜລ່າຍລະອຽດຂອງກນົໄກໃນທອ້ງຖິ່ນຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັບ່ໍ? 
ຂ. ມໃີຫເ້ປັນພາສາຂະແມ ແລະ/ຫືຼພາສາລາວຕາມທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັບໍ? 

 
� ອງົການຈດັຕ ັງ້, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົຂອງທາ່ນທ່ີທາ່ນເຮັດວຽກນາໍສາມາດບອກພວກກ 

ເຮົາກຽ່ວກບັປະສບົການເລ່ືອງນີຂ້ອງທາ່ນໄດບໍ້? ມຂໍີມ້ນູໃດບໍກຽ່ວກບັກນົໄກນີທ່ີ້ໄດເ້ຜີຍແຜ ່
ຢູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ແລະຖາ້ມ ີແມນ່ແນວໃດ? 

 
ຂ. ທດົສອບການເຮັດໜາ້ທ່ີຂອງກນົໄກຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີດວ້ຍການສບືຖາມຕວົຈງິ ແລະຂໍຮ້ອ້ງຮຽນກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັການສະໜບັສະໜນູທ່ີດາໍເນນີການຢູໃ່ນເປ້ົາໝາຍສວນຢາງຂອງ VRG ຄ:ື 

� ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງທາ່ນ, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນສາມາດພະຍາຍາມໃຊກ້ນົໄກສາໍ 
ລບັວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ (ເພ່ືອຖາມຄາໍຖາມ, ສ ົ່ງຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ, ຫືຼອື່ ນໆ...) ໄດບໍ້? 

� ການສະເໜີແຕລ່ະອນັທ່ີສ ົ່ງໃຫກ້ບັ VRG ຍງັສາມາດສ ົ່ງຕ່ໍໄປໃຫທ້າງ Global Witness 
ຫືຼສ ົ່ງຕ່ໍໄປເພ່ືອເປັນບນັທຶກຂອງພວກເຮົາໄດບໍ້? ກະລນຸາສ ົ່ງຂໍມ້ນູຫາ ແລະ/ຫືຼສ ົ່ງສາໍເນົາຫາ 
VRGmonitorVRGmonitorVRGmonitorVRGmonitor@@@@globalwitnessglobalwitnessglobalwitnessglobalwitness....ororororg ຢູໃ່ນທກຸການສື່ ສານ.  



� ອງົການຈດັຕ ັງ້, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນສາມາດບນັທຶກສິ່ ງທ່ີເກດີຂຶນ້ໄດບໍ້ຫຼງັຈາກ 
ນ ັນ້ - ທາ່ນໄດໃ້ບຮບັພອ້ມມເີລກທີອາ້ງອງີບໍ? ທາ່ນໄດຮ້ບັການຕອບຈາກ VRG ພາຍໃນ 
ໄລຍະເວລາ 30 ວນັທ່ີຕກົລງົກນັໄວບໍ້? ຖາ້ໄດຮ້ບັ, ເຂົາເຈົາ້ຕອບວາ່ແນວໃດ? ອງົການຈດັ 
ຕ ັງ້ ຫືຼເຄອືຂາ່ຍຂອງທາ່ນສາມາດໃຫຄ້າໍເຫັນຕາໍນຕິຊິມົກຽ່ວກບັການຕອບຈາກ VRG ບໍ? 

� ອງົການຈດັຕ ັງ້, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນສາມາດໃຫລ້າຍລະອຽດກຽ່ວກບັ 
ສິ່ ງທ່ີໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາດາໍເນນີແກໄ້ຂບໍ, ເກດີອນັໃດຂຶນ້ແທ?້ 

� ອງົການຈດັຕ ັງ້, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນສາມາດໃຫຄ້າໍສະເໜີແນະນາໍທ ົ່ວ 
ໄປແກ ່Global Witness (ແລະໄປຫາ VRG ໂດຍກງົ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ) ກຽ່ວກບັວາ່ 
ຈະສາມາດປບັປງຸກນົໄກໄດແ້ນວໃດບໍ 

 
Global Witness ຈະເຮັດກບັຂໍມ້ນູນີດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ເພ່ືອໃຫຄ້າໍຕາໍນຕິຊິມົແກ ່VRG ເປັນປກົກະຕຄິ:ື 

ກ. ຮກັສາບນັທຶກທກຸເຫດການທ່ີການເປີດໂຕ ແລະການເປີດເຜີຍກນົໄກບ່ໍໄດເ້ປັນໄປຕາມທ່ີຕກົລງົຢູ ່
ໃນຄາໍສ ັງ່. 
ຂ. ສາ້ງ ແລະຮກັສາຖານຂໍມ້ນູຂອງແຕລ່ະກລໍະນຂີອງອງົການຈດັຕ ັງ້, ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ/ຫືຼຊຸມຊນົທອ້ງ 
ຖິ່ນທ່ີພະຍາຍາມໃຊກ້ນົໄກ, ລວມທງັ: ການບນັທຶກຊື່ ຂອງການສາໍປະທານທ່ີໜາ້ສງົໄສ; ວນັທີ; ລາຍ 
ລະອຽດກຽ່ວກບັຜູສ້ ົ່ງຄາໍສະເໜີ; VRG ບນັລໄຸດຕ້າມຂ ັນ້ຕອນໃດ (ຫືຼບ່ໍບນັລ)ຸ; ຜນົໄດຮ້ບັ, ອື່ ນໆ. 
ຄ. ປ້ອນຂໍມ້ນູນີກ້ບັຄນືໃຫ ້VRG ເປັນປກົກະຕຢິູໃ່ນບດົລາຍງານ ແລະລາຍງານດວ້ຍຕນົເອງ, ແລະ 
ຕດິຕາມຄນືກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆທ່ີໄດແ້ນະນາໍໃຫກ້ບັກນົໄກຫຼງັຈາກນ ັນ້. 

 
ເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປ????    
 
ທາ່ນບອກໃຫພ້ວກເຮົາຮູໄ້ດບໍ້ວາ່ ທາ່ນສນົໃຈເຂ້ົາຮວ່ມໃນກນົໄກ ແລະຊວ່ຍພວກເຮົາຕດິຕາມ ທາ່ນບອກໃຫພ້ວກເຮົາຮູໄ້ດບໍ້ວາ່ ທາ່ນສນົໃຈເຂ້ົາຮວ່ມໃນກນົໄກ ແລະຊວ່ຍພວກເຮົາຕດິຕາມ ທາ່ນບອກໃຫພ້ວກເຮົາຮູໄ້ດບໍ້ວາ່ ທາ່ນສນົໃຈເຂ້ົາຮວ່ມໃນກນົໄກ ແລະຊວ່ຍພວກເຮົາຕດິຕາມ ທາ່ນບອກໃຫພ້ວກເຮົາຮູໄ້ດບໍ້ວາ່ ທາ່ນສນົໃຈເຂ້ົາຮວ່ມໃນກນົໄກ ແລະຊວ່ຍພວກເຮົາຕດິຕາມ VRG VRG VRG VRG ບໍບໍບໍບໍ? ? ? ? ຫືຼ ຫືຼ ຫືຼ ຫືຼ 
ຖາ້ທາ່ນມຄີາໍຖາມ ຫືຼຄາໍແນະນາໍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັວາ່ ກນົໄກຖາ້ທາ່ນມຄີາໍຖາມ ຫືຼຄາໍແນະນາໍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັວາ່ ກນົໄກຖາ້ທາ່ນມຄີາໍຖາມ ຫືຼຄາໍແນະນາໍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັວາ່ ກນົໄກຖາ້ທາ່ນມຄີາໍຖາມ ຫືຼຄາໍແນະນາໍເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັວາ່ ກນົໄກ, , , , ຫືຼລະບບົການຕດິຕາມຂອງພວກເຮົາຈະຫືຼລະບບົການຕດິຕາມຂອງພວກເຮົາຈະຫືຼລະບບົການຕດິຕາມຂອງພວກເຮົາຈະຫືຼລະບບົການຕດິຕາມຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດສາມາດສາມາດສາມາດ    
ປບັປງຸໄດແ້ນວໃດປບັປງຸໄດແ້ນວໃດປບັປງຸໄດແ້ນວໃດປບັປງຸໄດແ້ນວໃດ? ? ? ?  
 
ພວກເຮົາຍນິດໃີຫກ້ານສນົທະນາເລ່ືອງນີໂ້ດຍທາງອເີມວ ຫືຼທາງ Skype. ພວກເຮົາຍງັຈະໄປຢຽ້ມຢາມກາໍປ ູ
ເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນບ່ໍດນົນີ ້ແລະຍນິດພີບົດວ້ຍຕນົເອງ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕມີກບັ 
ທາ່ນ. 
 
ຂໍຂອບໃຈ 
 
ມກີານ ແລະ ໂຈຊ ີ(Megan and Josie)  
 
 
 



ພິເສດ:  ສາໍລບັທາ່ນຜູຢູ້ທ່ີ່ ສປປ ລາວ, VRG ຍງັເປັນຜູຖ້ຫືຸນ້ຢູໃ່ນການສາໍປະທານປກູຢາງຕ່ໍໄປນີ:້ ກຸມ່ບໍລິ 
ສດັປກູຢາງ ລາວ-ຫວຽດ ເດົາຕຽງ (Dau Tieng) (ບາຈຽງ, ຊະນະສມົບນູ, ແຂວງຈາໍປາສກັ, ແລະເລົາງາມ, 
ແຂວງສາລະວນັ); JS ຢາງ SGS (ເມອືງນອງ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ); JSC ຢາງໂຮຈມິນິ / ບໍລິສດັຊາວ 
ໜຸມ່ໂຮຈມິນິ (ແຂວງຈາໍປາສກັ); ແລະບໍລິສດັດກັລກັ (ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະອດັຕະປື). ໃນເວລາ 
ນີ,້ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີອາວໂຸສຂອງ VRG ໄດບ້ອກກບັພວກເຮົາວາ່ ຄາໍສ ັງ່ນີ ້ແລະກນົໄກບ່ໍນາໍໃຊກ້ບັການສາໍປະທານ 
ເຫ່ົຼານີ.້ ພວກເຮົາບ່ໍເຫັນດ ີແລະຫວງັວາ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໝ ັນ້ໃຈ ເພ່ືອເອົາສີ່ ພ້ືນທ່ີເພ່ີມເຕມີເຫ່ົຼານີເ້ຂ້ົາ 
ນາໍໃນອະນາຄດົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຖາ້ທາ່ນມຂໍີມ້ນູຈາກຊຸມຊນົທ່ີປະສບົກບັບນັຫາເນື່ອງຈາກຜນົຂອງການປກູຕ ົນ້ໄມເ້ຫ່ົຼາ 
ນີຢູ້ໃ່ນພ້ືນທ່ີ, ກະລນຸາຢາ່ລງັເລທ່ີຈະສ ົ່ງມນັໃຫກ້ບັພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຈະສ ົ່ງມນັໄປໃຫກ້ບັ VRG. 
 


