
ໃຫ້ສ້າງຮບູເງົາສັ້ນເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຊ່ວງຊີງເງິນລາງວັນ  $3.000  ໂດລາ
ສະ ຫະລັດ ແລະ ເດີນທາງໄປພົບປະກັບການນໍາຂອງປະເທດລາວໃນວຽກງານການອະນຸລັກສັດປ່າ!

ທ່ານສາມາດສົ່ງຜົນງານຮູບເງົາສັ້ນໃນຫົວຂໍ້ໃດກໍໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ
ພວກເຮົາໄດ້.  ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນຮູບເງົາເລື່ອງທີປ່ະພັນຂຶ້ນມາ  ຫືຼ  ເປັນສາລະຄະດີເລື່ອງຈິງກໍໄດ້  ເຊິ່ງໃນຜົນງານດັ່ງ
ກ່າວ ທ່ານສາມາດກໍານົດໂຄງເລື່ອງຕາມໃຈຂອງທ່ານເລີຍໄດ້  -  ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໂລດຕາມໃຈໂລດ.  ຄະນະຈັດງານ
ສະແຫວງຫາຜົນງານຮູບເງົາທີ່ມີລັກສະນະຫົວຄິດປະດິດສ້າງ  ເຊິງ່ເປັນຈຸດປະກາຍກ່ໍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ສໍາລັບແຮງບັນດານໃຈ, ໃຫ້ເບິ່ງພາກ “ປະເດັນສໍາຄັນ” ແລະ “ຂໍມູ້ນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມ” ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.

ກໍານົດສົ່ງ: ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019 

ພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງແມ່ນຈຸດສູນລວມ - ເປັນແຫ່ຼງກໍາເນີດ, ເສັ້ນທາງຜ່ານ ແລະ ປາຍທາງ ຂອງບັນດາ ນາໆພັນສັດປ່າທີ່ມີຄ່າ
ທີ່ ສຸດ ແລະ ຖືກຄຸກຄາມທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ທີ່ຕັ້ງທາງພູມສັນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຢູໃ່ນລະຫວ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ກໍາ
ປູ  ເຈຍ,  ໄທ,  ມຽນມາ  ແລະ  ຈີນ  ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນສູນກາງທາງຜ່ານ  ແລະ  ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ.  ການຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາດັ່ງກ່າວ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການເອົາຊີວິດລອດຂອງສັດທີ່ໃກ້ສູນພັນ
ຕ່າງໆ ລວມ ທັງເສືອໂຄ່ງ,  ຊ້າງອາຊີ  ແລະ ອາຟຣິກາ,  ແລະ ແຮດຊະນິດພັນຕ່າງໆ ລວມທງັ ລິ່ນ  -  ເຊິ່ງເປັນສັດທີມ່ີການ
ຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກ.

ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍເປັນການລັກລອບຄ້າຂາຍສິ່ງຜິດກົດໝາຍອັນດັບສາມຂອງໂລກ  ໂດຍຄາດຄະເນມີມູນຄ່າ
ຮອດ 20 ຕືໂ້ດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. ພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ ຍັງສືຍຕໍ່ເປັນເຂດສ່ຽງທີ່ສຸດ ຖ້າເວ້ົາເຖິງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປະລິມານ
ຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ; ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກວມເອົາປະມານ 25% ຂອງອຸດສາ
ຫະກໍາດັ່ງກ່າວທົ່ວໂລກ.

ເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງ  ການແຂ່ງຂັນ  #IWTMekong  ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ,  ສະຖານທຸດອັງກິດ ປະຈໍານະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ  (LPFF)  ຮ່ວມກັນກັບກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ  (WWF)
ແລະ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ກໍາລັງຈັດງານແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາອັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ
ນ້ີ - ໃນຮອບນ້ີ ແມ່ນສຸມໃສ່ ສປປ ລາວ ແລະ ນັກສ້າງການປ່ຽນແປງຍຸກໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະເລີຍ.

ຄົນລາວທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີມເີງື່ອນໄຂສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮບັລາງວັນດັ່ງລຸ່ມນ້ີ:

ລາງວັນທີໜຶ່ງ: $3.000 USD
ລາງວັນທີສອງ: $2.000 USD
ລາງວັນທີສາມ: $1.000 USD

ສະຖານທູດອັງກິດຈະນໍາພາຜູ້ຊະນະເລີດພ້ອມກັບ ຮອງອັນດັບໜຶງ່ ແລະ ຮອບອັນດັບສອງ ທັງສາມຄົນ ມານະຄອນຫຼວງວຽງ 
ຈັນ ເພື່ອມາທັດສະນະສຶກສາ ໂດຍການພົບປະກັບ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ຈອນ ເພຍຊັນ (John Pearson) 
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ແລະ ການໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ຈັດສັນໂດຍ ກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ແລະ ອງົການ 
ອະນຸລັກສັດປ່າ. ນອກຈາກນ້ີ ຮູບເງົາຊະນະເລີດສາມອັນດັບຕົ້ນ ຈະຖືກນໍາໄປສາຍຢູ່ໃນງານ ການວາງສະແດງສັນຈອນ ຫົວຂໍ້ 
“ຮູບເງົາບ້ານເຮົາ” ຂອງ ງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໃນຕົ້ນປີ  2020  ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ໄຊຍະບູລີ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ.



ປະເດັນສໍາຄັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ

ການແຂ່ງຂັ້ນດັ່ງກ່າວນ້ີຊຸກຍູ້ໃນທ່ານຄ້ົນຄ້ວາສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ກັບປະເທດລາວ - ທງັ 
ໃນດ້ານປະຊາຊົນ ແລະ ພູມິທັດອັນເປັນເອກະລັກຂອງລາວ.

ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາ:

 ການຄ້າສັດປ່າສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງລາວ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງໂລກໂດຍລວມ?
 ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດລາວແນວໃດ?
 ມີຜະລິດຕະພັນທາງເລືອກຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດທົດແທນກສັດປ່າທີ່ມີການຄ້າຂາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍນີ້?
 ບຸກຄົນທົ່ວໄປຈະສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງຫຍັງໄດ້ແດ່ໃນການຕ້ານການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ?
 ໄວໜຸ່ມຈະສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ຍືນຍົງແນວໃດ ກ່ຽວກັບ ທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຂອງການຄ້າ

ສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ກັບປະເທດລາວ?

ຄະນະຈັດການແຂ່ງຂັ້ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ເຫັນວິທີການອັນມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ  ໃນການຕອບໂຈດເຫ່ົຼານ້ີຂອງບັນດາ
ນ້ອງໆ!

ຂະບວນການຄັດເລືອກ

ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນ  ທີ່ປະກອບມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດອັງກິດປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ອົງການ  WCS,  ແລະ
WWF ຈະເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຜູ້ຊະນະທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີໜຶ່ງ, ສອງ ແລະ ສາມ ລວມ ທັງຮອງອັນດັບອື່ນໆ.

ຄະນະຈັດການແຂ່ງຂັນຈະຕິດຕໍ່ໄປຫາບັນດາຜູ້ຊະນະເລີດຜ່ານທາງເຟສບຸກ  (Facebook)  ແລະ ຜ່ານສື່ອື່ນໆໃນທ້າຍເດືອນ
ພະຈິກ.

ເງື່ອນໄຂເຂົ້າແຂ່ງຂັນ

 ນັກສ້າງຮູບເງົາຕ້ອງມີອາຍຸບໍ່ກາຍ 25 ປີ ໃນມື້ທີ່ສົ່ງຜົນງານ.
 ນັກສ້າງຮູບເງົາຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງລາວ ຫືຼ ຜູ້ມີພູມລໍາເນົາຢູ່ລາວ.
 ຮູບເງົາທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນຕ້ອງບໍ່ຍາວເກີນ 6 ນາທີ.
 ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີຄໍາບັນຍາຍ (ຊັບໄຕເຕິ້ນ) ອັງກິດ.
 ເນ້ືອໃນຂອງຮບູເງົາທຸກຢ່າງ  (ພາບຖ່າຍເຄ່ືອນໄຫວ,  ກຣາບຟິກ,  ເພງ)  ຕ້ອງເປັນຂອງຜູ້ສ້າງຮູບເງົາເອງ.  ຈະບໍຮ່ັບພິ

ຈາລະນາຮູບເງົາທີມ່ີເນ້ືອໃນທີ່ເອົາມາ ຫືຼ ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
 ການຜະລິດຮູບເງົາດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອໃນ  ແລະ  ການຂໍອະນຸ

ຍາດຕ່າງໆ.

ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ຄະແນນຕັດສິນ

 ປະຕບິັດຕາມຫົວຂໍ້: ວີດີໂອດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວພັນກັບຫົວຂໍ້ ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນລາວ ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມີ
ລັກສະນະສ້າງສັນດີ.

 ຄວາມເປັນເອກະລັກຕົ້ນສະບັບ  ແລະ  ຄວາມຄິດສ້າງສັນ:  ເນ້ືອໃນມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ  ແລະ  ບ່ໍໄດ້ເອົາ
ແນວ ຄວາມຄິດມາຈາກບ່ອນອື່ນ ແລະ ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ລວມໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຕົ້ນສະບັບດີ ແລະ ໜ້າດຶງດູດໃຈ.
ຮູບເງົາ ດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນປະເພດໃດກໍໄດ້ (ເລື່ອງປະພັນ, ສາລະຄະດີ, ກາຕູນເຄ່ືອນໄຫວ ໆລໆ) ແຕ່ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີ
ລວມເອົາ ເລື່ອງລາວສ່ວນຕົວ ທີ່ສອດຄ່ອງຕໍ່ຜູ້ຊມົ.



 ດົນບັນດານໃຈຜູ້ຊົມ: ເນ້ືອໃນຂອງຮບູເງົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຮັບຊມົ.
 ການດໍາເນີນໂດຍລວມ: ເຕັກນິກຂອງຮບູເງົາສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການກໍານົດຂອບ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ສ້າງສັນ, ນໍາສະ

ເໜີເລື່ອງລາວທີ່ຊັດເຈນ, ເດີນເລື່ອງດ-ີມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີການອັດ ແລະ ປະສົມສຽງຕອນຖ່າຍ/ສຽງພາກພາຍຫັຼງທີ່
ດີ

 ເຕັກນິກພາບ: ອົງປະກອບ ແລະ ເຕັກນິກຂອງພາບມີລັກສະນະດຶງດູດຜູ້ຊົມ
 ໄລຍະເວລາ: ໄລຍະເວລາຂອງຜົນງານວີດີໂອທີ່ສົ່ງຕ້ອງບໍ່ກາຍ 6 ນາທີ

ການສົງ່ຜົນງານຮູບເງົາ

ໃຫ້ຕື່ມ ແບບຟອມສະໝັກ ອອນລາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. 

ແບບຟອມດັ່ງກ່າວຈະກໍານົດໃຫ້ທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວ ແລະ ຂ້ໍມູນຕິດຕໍ່
 ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຫາບ່ອນຝາກວີດີໂອໃນຢູທູບ  (YouTube)  ຫືຼ ວິມໂີອ  (Vimeo)  ຄຸນະພາບສູງ,  ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ

ຈໍາ ກັດການເຂົ້າເຖິງ.  ໃຫ້ຮບັປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່  ແລະ ລະຫັດຜ່ານ  (ຖ້າມ)ີ  ໃນແບບຟອມສະໝັກ.
ພາຍ ຫັຼງທີ່ຖືກເລືອກແລ້ວ, ຜູ້ສົ່ງຜົນງານຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຊະນະຕ້ອງສົ່ງຟາຍຮູບເງົາຕົວຈິງໃຫ້ກັບ ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາ
ຫຼວງ ພະບາງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ວີແທຣນເຟີ (WeTransfer).

LPFF ຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຜົນງານທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ເທ່ົານ້ັນ.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂະບວນການສົ່ງຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ການແຂ່ງຂັນໂດຍລວມແມ່ນໃຫ້ສົ່ງຫາ ຜູ້ປະສານງານບຸນມະ 
ໂຫລານ LPFF ພໍລີນາ ຢູເຄຣນເນັດສ (Paulina Ukrainets) ຕາມອີເມວ paulina.ukrainets@lpfilmfest.org

ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ

ຄະນະຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ  ໃນຫົວຂໍ້ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ  ເພື່ອ 
ຊ່ວຍໃນການສ້າງຮູບເງົາຂອງຜູ້ສະໝັກ.  ຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວລວມມີ ຂ້ໍມູນຕິດຕໍ່ຂອງບັນດາອົງການ ແລະ ໂຄງການອະນຸລັກຕ່າງໆ 
ໃນປະເທດລາວ.

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວໃນເວັບໄຊດຂອງ ບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ ໄດ້ທີ່   
lpfilmfest.org/iwtmekong. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນທີ່ ເອົາມາຈາກຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. 
ທ່ານສາມາດຮັບຊົມຮູບເງົາທີ່ຊະນະງານແຂ່ງຂັນ #IWTMekong ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວັບໄຊດ ຂອງ LPFF. 

ຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ 

ໂດຍການສົ່ງຮູບເງົາເຂົ້າແຂ່ງຂັນ,  ຜູ້ສະໝັກ ຢືນຢັນວ່າ  ຄະນະຈັດງານ ເຊັ່ນ ສະຖານທູດອັງກິດປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
LPFF,  WWF  ແລະ  WCS  ມີອິດສະລະໃນການນໍາໃຊ້ຜົນງານທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າໄດ້. 
ສະນັ້ນ,  ຄະນະຜູ້ຈັດງານ  ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸມັດເພື່ອເອົາຜົນງານດັ່ງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊດ  ແລະ  ໜ້າສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງ 
LPFF ແລະ ສະຖານທູດອັງກິດ ເພື່ອໃຫ້ຝ່າຍທີ່ສາມໄດ້ເອົາໄປອອກຕໍ່ ແລະ ຮັບຊົມໄດ້.

mailto:paulina.ukrainets@lpfilmfest.org
http://www.lpfilmfest.org/iwtmekong
https://forms.gle/mAQRJ5Tc1813daKN9


ໂດຍການສົ່ງຜົນງານ,  ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ອະນຸມັດໃຫ້ຄະນະຈັດງານ ນໍາໃຊ້,  ສາຍ ແລະ ໂຄະສະນາເຜີຍແຜ່ວີດີໂອ ແລະ
ເນ້ືອໃນຂອງວີດີໂອຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆ. ຄະນະຜູ້ຈັດງານ ຈະບໍ່ຖ່າຍທອດຮູບເງົາ
ເຫ່ົຼານ້ັນເພື່ອຈຸດປະສົງສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ. ຜູ້ສະໝັກ ບໍສ່າມາດເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫືຼ ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບລິຂະ
ສິດຂອງຜົນງານທີ່ສົ່ງໄດ້.

ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າການແຂ່ງຂັ້ນ ສາມາດນໍາໃຊ້ລິຂະສິດຂອງຮບູເງົາທີ່ສົ່ງໄດ້ ແລະ ສາຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຂາຍຜົນງານການ
ຜະລິດໃນງານແຂ່ງຂັນອື່ນໆ ຫືຼ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍອື່ນໄດ້ ພາຍຫັຼງເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຄະນະຜູ້ຈັດງານບໍ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຜົນງານສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃດໆທີ່ລະເມີດລິຂະສິດ.  ຜູ້ສະໝັກ  ເຂ້ົາແຂ່ງຂັນ  ຢືນຢັນ
ວ່າ  ບັນດາບຸກຄົນທີ່ປາກົດກາຍຢູ່ໃນວີດີໂອ  ໄດເ້ຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮູບຂອງເຂົ້າເຈົ້າ  ແລະ  ມີການເຄົາລົບກຽດສັກສີ
ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການສ້າງຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ. ຄະນະຜູ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ, ຜູ້ອຸປະຖໍາ ແລະ ກໍາມະການ ສະຫງວນ
ສິດ ໃນການຕັດສິດຜູ້ເຂົ້າສະໝັກບົນພື້ນຖານ ບັນຫາຂໍ້ເປັນກັງວົນໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິທາງດ້ານ
ຊັບ ສິນທາງປັນຍາ, ການປະພຶດ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງຜູ້ສົ່ງຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນ.




