
 

 

 
ການສະໜບັສະໜນູໄວໜ ຸ່ມໃຫເ້ຂ ົ້າສູຸ່ໂຄງການ Pass It Back ຢູຸ່ພາຍໃນ 

ຊ ມຊ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້າເອງ 
 

ອ ງການ ຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດ ອ ດສຕຣາລີ (ChildFund Australia), ໂດຍການຮ່ວມມກືັບ ອ ງການ ວູແມນວິນ 

(Women Win) ແລະ ສະຫະພັນ ຣັກບີົ້ອາຊີ (ARFU), ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການ Pass It Back ຢູຸ່ສິບເອັດປະເທດ ໃນຂ ງເຂດ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີໃຕ້, ໂດຍໄດ້ມກີານເລີີ່ມຕ ົ້ນໂຄງການຢູຸ່ປະເທດລາວ ແລະ ຫວຽດາມ. ເຊິີ່ງໂດຍການ 
ນໍາໃຊ້ພະລັງຂອງກິລາ ເພືີ່ອການພັດທະນາ, ໂຄງການ Pass It Back ຈິີ່ງຈະໄດ້ໝູນໃຊ້ກິລາຣັກບີົ້ ເພືີ່ອການ ສ້າງຄວາມ
ເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ທັກສະຊີວິດໃຫແ້ກຸ່ໄວໜ ຸ່ມ, ທັີ່ງນີົ້ ກໍີ່ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາທາ້ທາຍ ຕ່າງໆໃນຊີວິດ 
ແລະ ເພືີ່ອ ‘ນໍາເອ າປະສ ບການເຫ  ີ່ານັົ້ນກັບໄປແລກປຸ່ຽນ’ ກັບຄ ນອືີ່ນໆ ພາຍໃນຊ ມຊ ນຂອງເຂ າເຈ ົ້າເອງ ແລະ ນອນນີົ້ ກໍີ່
ເປັນການສ້າງໂອກາດໃນການຈັດການແຂຸ່ງຂັນກິລາທີີ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກຸ່ເດັກຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜ ຸ່ມຍິງຊາຍທ ກ
ຄ ນ.  
 

“ເນືີ່ອງຈາກວ່າເປັນເດັກຜູ້ຍິງ ຂ້າພະເຈ ົ້າເອງແມຸ່ນເຄີຍເປັນຄ ນຂີົ້ອາຍ, ແຕຸ່ມາປະຈ ບັນນີົ້ ຂ້າພະເຈ ົ້າເປັນຄ ນທີີ່ມີຄວາມກ້າຫານ 
ແລະ ມີຄວາມໝັົ້ນໃຈຂືົ້ນ. ຂ້າພະເຈ ົ້າຢາກຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງ ແລະ ແມຸ່ຍິງທີີ່ມາຈາກຊ ນນະບ ດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ໄດ້ເຂ ົ້າຮ່ວມໃນກິລາຣັກບີົ້ຫ າຍເທ ີ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ທັີ່ງນີົ້, ກໍີ່ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂ າເຈ ົ້າສາມາດກາຍເປັນຜູ້ທີີ່ມີຄວາມກ້າຫານ 
ແລະ ແຂງແຮງຄືກັບຂ້າພະເຈ ົ້າ.”   

  ຜູນ້າໍໄວໜ ຸ່ມ, ຄູຝກຶ ແລະ ສະຫະພນັຣກັບີົ້ລາວ 

 

ໂຄງການ Pass It Back ຈະເປີດໂຕຢຸ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2015, ວັນກິລາສາກ ນ ເພືີ່ອການພັດທະນາ 
ແລະ ສັນຕິພາບຄັົ້ງທີສອງ, ເພືີ່ອເປັນການສະເຫ ມີສະຫ ອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມືຂອງຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ຄູຸ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ.  
 

ການຮ່ວມມືດັີ່ງກ່າວ ຈະເປັນການສ້າງສາຍພ ວພັນໃນການປະຕິບັດງານຕະຫ ອດໄລຍະສາມປີຢູຸ່ໃນ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ 
ອ ງການຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດອ ດສຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພັນຣັກບີົ້ລາວ, ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພາຍໃຕ ້
ບ ດບັນທຶກຄວາມເຂ ົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ອ ງການຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດອ ດສຕຣາລີ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫຸ່ງຊາດ ເພືີ່ອ 
ພັດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທ ກຈ ນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຢຸ່າງໃກ້ຊິດຈາກອໍານາດການປ ກຄອງເມືອງ  
ໜອງແຮດ ແລະ ອໍານາດການປ ກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຊິີ່ງປະສ ບການຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດໂຄງການຢູຸ່ປະ 
ເທດລາວ ຈະຖືກນໍາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູຸ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະອີກສອງປີຂ້າງໜ້ານໍາ, ເຊິີ່ງມີເປ ົ້າໝາຍທີີ່ຈະຂະ 
ຫຍາຍພືົ້ນທີີ່ໂຄງການອອກໄປສູຸ່ປະເທດ ອັບການິດສ໌ຖານ, ບັງກາລາເທດ, ກໍາປູເຈຍ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມຽົ້ນມາ, 
ເນປານ, ປາກິດສຖານ ແລະ ຟີລິບປິນເທືີ່ອລະເລັກລະໜ້ອຍອີກນໍາ. 
 

“ກິລາໄດ້ນໍາເອ າຜູ້ຄ ນມາລວມກັນ. ມັນສາມາດສ້າງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີີ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດ ປະ
ຈໍາວັນໄດ້. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດ້ເຫັນຢູຸ່ເມືອງໜອງແຮດວ່າ ພະລັງຂອງກິລາ ໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາ ນໍີ່ແ
ໜງຂອງລາວໃນອະນາຄ ດ ເຊິີ່ງຈະເປັນຜູ້ທີີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນໃຫ້ແກຸ່ເປ ົ້າໝາຍຂອງປະເທດ ໃນການຫຼຸດພ ົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 
2020 ໄດ.້ ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ຍັງມີຄວາມພາກພູມໃຈຢຸ່າງຍິີ່ງທີີ່ແຜນງານລະດັບພາກພືົ້ນນີົ້ ໄດ້ເລີີ່ມຕ ົ້ນຢູຸ່ປະເທດລາວ, ເຊິີ່ງຈະ 
ກາຍເປນັຕ ວແບບອັນດີໃຫ້ແກຸ່ປະເທດອືີ່ນໆ ໃນພາກພືົ້ນໃນການພັດທະນາກິລາຂອງຕ ນ ສໍາລັບ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, 



 

 

ເຊິີ່ງຈະເລີີ່ມຕ ົ້ນຢູຸ່ປະເທດຫວຽດນາມ.”  

   ທາ່ນ ຄຣດິສ ມັດສຕາກລໂີອ, ຜູ້ອາໍນວຍການ ອ ງການຊາຍຟນັ ປະຈາໍ ປະເທດລາວ 

 

ອ ງການ ວູແມນວິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂ າເຈ ົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈຢຸ່າງຍິີ່ງ ທີີ່ຈະໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຮ່ວມມື ໃນໂຄງການ 
ອັນໃໝຸ່ທີີ່ມີຄວາມຄິດອັນສ້າງສັນໃໝຸໆ່ ນີົ້ ໃນຂະນະທີີ່ເຂ າເຈ ົ້າມີຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນອັນແຮງກ້າວ່າ ການຮ່ວມມືທີີ່ມີປະສິດ ທິ
ຜ ນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນໃຫ້ແກຸ່ຜ ນສໍາເລັດຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສະຫ ັບສັບຊ້ອນເຊັີ່ນ: ຄວາມບໍີ່ເທ ີ່າທຽມກັນດ້ານບ ດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນນີົ້ ທ່ານ ແມັກ ສະມິດ, ຜູ້ອໍານວຍການແຜນງານ ຂອງອ ງ 
ການວູແມນວິນ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ຢູຸ່ທ ີ່ວໂລກ, ການເຮັດວຽກຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າແມຸ່ນການໄດ້ເຮັດໜ້າທີີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ 
ຂອງການພັດທະນາ, ກິລາ ແລະ ສິດທິແມຸ່ຍິງ ແລະ ໂຄງການ Pass it Back ກໍີ່ໄດ້ນໍາເອ າສາມຢຸ່າງນີົ້ມາລວມກນັ ເພືີ່ອສ້າງ
ທ່າແຮງອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກຸ່ການຂະຫຍາຍພືົ້ນທີີ່, ປະສິດທິຜ ນ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບນໍາກັນ.” 
 

ທ່ານ ອາກາ ຮູດເຊັນ, ສະມາຊິກຄະນະກາໍມະການ ບໍລິຫານສະຫະພັນຣັກບີົ້ອາຊີ, ທັງເປັນຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດລະ 
ດັບພາກພືົ້ນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັບຕ່ປີ 2015 ເປັນຕ ົ້ນໄປ, ສາຍຕາທ ກຄູຸ່ຈະຈັບຈ້ອງໃສຸ່ອາຊີ, 
ໃນການກ້າວໄປສູຸ່ການແຂຸ່ງຂັນຣັກບີົ້ໂລກຄັົ້ງຕໍີ່ໄປໃນປີ 2019 ແລະ ກິລາໂອລິມປິກໃນປີ 2020, ເຊິີ່ງທັງສອງການແຂຸ່ງ 
ຂັນນີົ້ຈະໄດ້ຈັດຂຶົ້ນຢູຸ່ປະເທດຍີີ່ປ ຸ່ນ, ໄປພ້ອມໆ ກັບການຈັດການແຂຸ່ງຂັນກິລາຊີເກມໃນປີນີົ້ຢູຸ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ອາ 
ຊຽນເກມໃນປີ 2018 ຢູຸ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເຊີີ່ງໃນທ ກການແຂຸ່ງຂັນທັງໝ ດນັົ້ນແມຸ່ນຈະໄດ້ມີກິລາຣັກບີົ້ຮ່ວມຢູຸ່ນໍາ. 
ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຢຸ່າງຍິີ່ງທີີ່ການແຂຸ່ງຂັນລະດັບສາກ ນເຫ  ີ່ານີົ້ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລະດັບຮາກຖານ ແລະ ສະຫະພັນ 
ຣັກບີົ້ອາຊີມີຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນວ່າ ໂຄງການ Pass It Back ເປັນໂຄງການສ້າງສັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການແຂຸ່ງຂັນທີີ່ຈະເກີດຂຶົ້ນ 
ນີົ້ໄດ້. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບສະຫະພັນຣັກບີົ້ລາວ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນການລິເລີີ່ມຄວາມ 
ພະຍາຍາມທີີ່ນໍາໄປສູຸ່ເປ ົ້າ ໝາຍລະດັບພາກພືົ້ນທີີ່ສໍາຄັນນີົ້.” 
 

ທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມ, ເອກອັກຂະລັດຖະທູດອ ດສຕຣາລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນການເປັນເຈ ົ້າພາບໃນການ 
ເປີດໂຕການຮ່ວມມືດັີ່ງກ່າວນີົ້, ໃນການສ້າງກິລາ ເພືີ່ອວຽກພັດທະນາທີີ່ມີຢູຸ່ປະເທດລາວ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນ 
ຈາກລັດຖະບານແຫຸ່ງປະເທດອ ດສຕຣາລີ. “ອ ດສຕຣາລີ ເປັນປະເທດໜຶີ່ງທີີ່ຮັກໃນກິລາ ແລະ ໄປຄຽງຄູຸ່ກັບຄໍາໝັົ້ນສັນຍາ 
ໄລຍະຍາວຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຢູຸ່ ສປປ ລາວ, ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຕືີ່ນເຕັົ້ນທີີ່ຈະໄດ້ເຫັນກິລາທີີ່ຖກືນໍາໃຊ້ເຂ ົ້າໃນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກຸ່ໄວໜ ຸ່ມຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ ົ້າໃນການ 
ພັດທະນາໃນທ ີ່ວຂ ງເຂດພາກພືົ້ນ. ຂ້າພະເຈ ົ້າຍັງມີຄວາມຍິນດີຢຸ່າງຍິີ່ງທີີ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການພາກພືົ້ນນີົ້, ໄດ້ກວມເອ າເຖີງ 
11 ປະເທດເຂ ົ້ານໍາກັນ, ແລະ ຍັງມີຈ ດເລີີ່ມຕ ົ້ນຢູຸ່ປະເທດລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປສູຸ່ປະເທດຫຽດນາມເປັນ 
ປະເທດທໍາອິດນໍາ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ປະຕິບັດການຮ່ວມມືຢຸ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຢຸ່າງຕໍີ່
ເນືີ່ອງເທ ີ່າທີພວກຂ້າພະເຈ ົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.“ 
  

ເຫດການດັີ່ີ່ງກ່າວນີົ້ຈະເປັນຂີດໝາຍການເລີີ່ມຕ ົ້ນການຮ່ວມມືສະເພາະ ລະຫວ່າງ ອ ງການຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດອ ດສ 
ຕຣາລີ, ອ ງການວູແມນວິນ ແລະ ສະຫະພັນຣັກບີົ້ອາຊີ, ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີີ່ນໍາໄປສູຸ່ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະ 
ກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ Pass It Back ໃນທ ີ່ວ 11 ປະເທດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ນໍາລ ້ນຕໍີ່ໄປຢູຸ່ອາຊີ. 
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ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  



 

 

  

 
 
 
 

ຄູຸ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດງານ:  



 

 

ຄໍາເຫັນຜູ້ຂຽນ 
ຂໍົ້ມູນຂອງຜູ້ຮ່ວມມືໂຄງການ Pass It Back 
 
ອ ງການ ຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດ ອ ດສຕຣາລີ 
ອ ງການ ຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດອ ດສຕຣາລີ ເປັນອ ງການສາກ ນເພືີ່ອການພັດທະນາທີີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ບໍີ່
ແມຸ່ນອ ງການດ້ານສາດສະໜາ ເຊິີ່ງເຮັດວຽກ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຈ ນໃຫ້ແກຸ່ເດັກນ້ອຍທີີ່ຍັງຢູຸ່ໃນໂລກຂອງ 
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆຮ່ວມກັບບັນດາຄູຸ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິີ່ນ 
ຢູຸ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽົ້ນມາ, ປາປູນິວກີເນຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນີົ້, ຍັງບໍລິຫານໂຄງການຕ່າງໆ 
ທີີ່ຈັດຕັງປະຕິບັດໂດຍອ ງການຄູຸ່ຮ່ວມງານຢູຸ່ທ ີ່ວອາຊີ, ອາຟິກກາ ແລະ ອາເມລິກາ.  
 

ອ ງການຊາຍຟັນ ແຫຸ່ງປະເທດອ ດສຕຣາລີ ເປັນສະມາຊິກພັນທະມິດກັບອ ງການຊາຍຟັນ ເຊິີ່ງເປັນເຄືອຄ່າຍ ທ ີ່ວ
ໂລກຂອງ 12 ອ ງການຈັດຕັົ້ງທີີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອຄອບຄ ວຕ່າງໆ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫ າຍກວ່າ 15 ລ້ານຄ ນຢູຸ່ 58 
ປະເທດ. ພ້ອມນີົ້ ຍັງໄດ້ຮັບການຈ ດທະບຽນເປັນອ ງກອນການກ ສ ນ ແລະ ໄດ້ຖືກອະນ ມັດ ຢຸ່າງເປັນທາງການ 
ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງລັດຖະບານອ ດສຕຣາລີນໍາດ້ວຍ.  
 

ອ ງການ ວູແມນວິນ 

ອ ງການ ວູແມນວິນ ເປັນອ ງກອນສາກ ນ ດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແມຸ່ຍິງຜ່ານກິລາ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ສະ
ໜັບສະໜູນພະລັງຂອງການຫ ິົ້ນກິລາ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຜູນ້ໍາ ແລະ ການເປັນຜູ້ທີີ່ມີ 
ເຄືີ່ອງມືທີີ່ດີກວ່າເກ ີ່າໃນການປະຕິບັດສິດທິຕ່າງໆ. ກິລາເປັນເຄືີ່ອງມືອັນດຽວຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ. ເກມການ 
ແຂຸ່ງຂັນຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ແມຸ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຍິງມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນຂະນະທີີ່ເຂ າເຈ ົ້າປະເຊີນ 
ກັບບັນຫາຄວາມກ ດດັນທັງໝ ດຂອງໄວໜ ຸ່ມ, ລວມທັງ ການເຂ ົ້າເຖິງສ ຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສໍາພັນ 
ແລະ ສິດທິຕ່າງໆ, ພ້ອມທັີ່ງ ການແກ້ໄຂບັນຫາບ ດບາດຍິງຊາຍທີີ່ພ ວພັນເຖິງການໃຊ້ຄວາມຮ ນແຮງ ແລະ ການ
ບັນລ ຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ.  
 

ນັບແຕຸ່ປີ 2007 ເປັນຕ ົ້ນມາ, ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າໄດ້ສ້າງຜ ນໄດ້ຮັບໃຫ້ແກຸ່ຊີວິດຂອງໄວໜ ຸ່ມເພດຍິງ 1,24 ລ້ານ 
ຄ ນຢູຸ່ຫ າຍກວ່າ 100 ປະເທດ. ຜ ນໄດ້ຮັບດັີ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶົ້ນຈາກການຮ່ວມມືກັບບັນດາອ ງການຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ, 
ບໍລິສັດ, ອ ງການພັດທະນາ, ອ ງການຈັດຕັົ້ງດ້ານກິລາ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດໃຫ້ແກຸ່ແມຸ່ຍິງຢູຸ່ຂັົ້ນຮາກຖານ. 
ການເຮັດວຽກຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມີທີີ່ຕັົ້ງຍ ດທະສາດໃສຸ່ການເສືີ່ອມສານການພັດທະນາ, ກິລາ ແລະ ສິດທິ 
ຂອງແມຸ່ຍິງເຂ ົ້າກັນ. ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມີຄວາມຍຶດໝັົ້ນ, ການປັບປ ງ, ການຫ ິົ້ນ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການກ້າວ ເດີນ
ໄປທາງໜ້າ. 
 

  



 

 

ສະຫະພັນຣັກບີົ້ອາຊີ (ARFU) 

ໃນປີ 1968, ສະຫະພັນຣັກບີົ້ອາຊີ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນໂດຍມີ 8 ປະເທດສະມາຊິກຄື: ສີລັງກາ, ໄຕ້ຫວັນ, 
ຮ ງກ ງ, ຍີີ່ປ ຸ່ນ, ເກ າຫ ີ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ໄທ. ສະຫະພັນຣັກບີົ້ອາຊີ ເປັນອ ງກອນພາກພືົ້ນໃຫ້ແກຸ່ສະ 
ຫະພັນຣັກບີົ້ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຣັກບີົ້ສາກ ນ, ເປັນອ ງກອນບໍລິຫານໃຫ້ແກຸ່ສະຫະພັນຣັກບີົ້, ເພືີ່ອສະໜັບ 
ສະໜູນການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເກມການແຂຸ່ງຂັນຢູຸ່ອາຊີຜ່ານ 32 ປະເທດ.  
 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າມີອ ດ ມການອນັແຮງກ້າໃນການຂະຍາຍເກມການແຂຸ່ງຂັນຢູຸ່ອາຊີ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບ ເດັກຍິງ 
ແລະ ໄວໜ ຸ່ມເພດຍິງ, ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໃນແຜນຍ ດທະສາດຈ ນເຖິງປີ 2020 ຂອງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ ແລະ ສັດຕະ 
ຍາບັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍ ງຂອງຜ ນໄດ້ຮັບຈາກການແຂຸ່ງຂັນຣັກບີົ້ໂລກໃນປີ 2019 ທີີ່ຈະຈັດຢູຸ່ປະເທດ 
ຍີີ່ປ ຸ່ນ, ເຊິີ່ງເປັນການແຂຸ່ງຂັນຄັົ້ງທໍາອິດໃນການເປັນເຈ ົ້າພາບຢູຸ່ອາຊີ.  
 

ຂໍົ້ມນູເພີີ່ມເຕມີ 

ອີແມວ: info@passitback.org 

ເຟສບ ກ:  www.facebook.com/passitbackasia 

ທະວິດເຕີ:  www.twitter.com/passitbackasia 

ເວບໄຊ: www.passitback.org 

  

ຮູບພາບສາມາດສະໜອງໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ. 
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