
ບ ບດປາໄສ
ເນນນອງໃນໂອກາດວ ວນຊາດຝຣນ ວງ 14 ກກລະກ ບດ 2015

ຮຽນ ພະນະທນານ ບກນ ວຽງຄ ກາ ວ ບງດາຣາ, ລ ວດຖະມ ບນຕຕ ກະຊວງວວທະຍາສາດ ແລະ ເຕວກໂນໂລຊຕ,... ທຕນ ເຄບາລ ບບ ແລະ
ນ ວບຖນຢນາງສສູງ
ບ ວນດາແຂກ ທນານຍວງ ທນານຊາຍ ແລະ ເພນນ ອນມ ວດສະຫາຍ ທຕນ ຮ ວກແພງ,

ຂກຂອບໃຈບ ວນດານ ວກຮຽນຫຫອງສອງພາສາຊ ວຫນມກ7  ໂຮງຮຽນມ ວດທະຍ ບມສ ບມບສູນວຽງຈ ວນທຕນ ມາປະກອບສນວນຮຫອງເພງຊາດ
ລາວ ແລະ ຝຣ ວນງ  ອຕກເທນນ ອໜໜນ ງໃນປຕນຕຫ.  ຂກຖນໂອກາດນຕຫ  ຊ ບມເຊຕຍ  ມສ ວຽງຈ ວນ  ທຕນ ໄດຫຮ ວບກາໝາຍ  Label  Franc
Education  ຈາກອ ບງການສວດສອນພາສາຝຣນ ວງຢສູນຕນາງປະເທດ ຊໜນ ງເປວນກາໝາຍຢວຫງຢນນຄຄຸນນະພາບການສວດສອນຂອງຄສູ
ອາຈານ.

ໃນຊຄຸມປຕທຕນ ຜນານມາ  ພວກເຮບາເຫວນໄດຫຄວາມກຫາວໜຫາທຕນ ສ ກາຄ ວນຂອງສາຍພ ບວພ ວນການຮນວມມ ນສອງຝນາຍ.  ເປວນຄ ກາເວບຫາທຕນ
ທຄຸກທນານໄດຫຍວນມາຕະຫຫອດໃນທຄຸກຄ ກາປາໄສເນນນອງໃນໂອກາດວ ວນຊາດ ແຕນໃນປຕນຕຫ ຂຫາພະເຈບຫາ ສາມາດເວບຫາໄດຫວນາ ມ ວນ
ແມ ນນສາຍພ ບວພ ວນການຮນວມມ ນ ຝຣນ ວງ-ລາວ ຢນາງແທຫຈວງ.

1. ປຕ  2012 ແລະ 2013 ເປວນປຕທຕນ ມ ຕສອງເຫດການສ ກາຄ ວນເກຕດຂນຫນ ນ ວຫນກກນຄນການຜ ວດປນຽນກ ວນເດຕນທາງຢຫຽມຢາມຄ ວຫງທ ກາ
ອວດຂອງປະທານປະເທດຝຣນ ວງ  ແລະ  ລາວ ;  ເຊວນ ງເປວນການເດຕນທາງຢຫຽມຢາມທຕນ ໄດຫຮ ວບໝາກຜ ບນອ ວນຈ ບບງາມ  ທຕນ ສະ
ແດງອອກໃນປຕ2015  ໄດຫມ ຕການເຊວນສ ວນຍາສ ກາປະທານເນນຫອທຕນ ດວນ  14  000  ຕາແມວດ  ທຕນ ຕ ວ ຫງຢສູນເມ ນອງຫາດຊາຍຟອງ
ເພນນ ອຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ຝຣນ ວງ Josué-Hoffet. 

ອຕກເທນນ ອໜໜນ ງ ຂຫາພະເຈບຫາ ຂກສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍ ວງຝນາຍລາວທຄຸກພາກສນວນ ເລຕນ ມຈາກ ກະຊວງການຕນາງປະເທດ
ທຕນ ໃຫຫການຊນວຍເຫຫນອ  ແລະ ເປວນສນນ ກາງໃນການປະສານງານ,  ຂກສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍ ວງ  ພະນະທນານ ຈສູມມະລຕ
ໄຊຍາສອນ ທຕນ ໄດຫຊນວຍແກຫໄຂບ ວນຫາເອກະສານທຕນ ມ ຕຄວາມຫຍຄຸ ຫງຍາກ. 

ພຫອມດຽວກ ວນນຕຫ ຂກຊ ບມເຊຕຍມາຍ ວງບ ວນດາຜສູຫປ ບກຄອງນ ວກຮຽນຝຣ ວນງ  ແລະ ລາວ,  ຄະນະກ ກາມະການຄຄຸ ຫມຄອງ ທຕນ ເຮວດວຽກ
ຢນາງຈວງຈ ວງ  ແລະ  ເສຍສະຫຫະເພນນ ອສນວນລວມ  ຈ ບນເຮວດໃຫຫໂຄງການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເປວນຮສູບປະທ ກາ.  ໂຄງການຂະ
ຫຍາຍໂຮງຮຽນດ ວນງກ ນາວ ຈະເຮວດໃຫຫສາມາດຮ ວບນ ວກຮຽນທຄຸກສ ວນຊາດໄດຫຫຫາຍຂໜຫນ ໃນປຕ 2017 ແລະ ຂຫາພະເຈບຫາ ຮສູ ຫສໜກ
ດຕໃຈຫຫາຍທຕນ ນ ວກຮຽນມ ວດທະຍ ບມຕອນປາຍປະຈ ກາສ ບກຮຽນ 2015  ຈ ການວນ  28  ຄ ບນ  ບກນ ວ ນາຈະເປວນນ ວກຮຽນສ ວນຊາດຝຣນ ວງ
ລາວ ຊະວຕດ ເບວຢຫຽມ ເກບາຫຫຕ ອຕຢວບ ສາມາດສອບເສວງຈ ບບຊ ວຫນໄດຫທ ວງໝ ບດ ແລະ ສນວນຫຫາຍແມ ນນມ ຕຜ ບນການສອບເສວງ
ໃນລະດ ວບດຕ. 

ແນນນອນວນາ   ປະທານປະເທດຂອງພວກເຮບາ ແມ ນນບກນ ສາມາດຜ ວດປນຽນກ ວນເດຕນທາງຢຫຽມຢາມໃນແຕນລະປຕໄດຫ ແຕນຍ ວງມ ຕ
ການພ ບບປະແລກປນຽນອນນ ນໆທຕນ ສນບຕກນ ຂະຫຍາຍສາຍພ ບວພ ວນທຕນ ດຕຂອງພວກເຮບາ.

ເຊວນ ນ ການເດຕນທາງຢຫຽມຢາມ ຂອງ ພະນະທນານ ສ ບມສະຫວາດ ເລວງສະຫວ ວດ ຮອງນາຍ ບກລ ວດຖະມ ບນຕຕ ທຕນ ນະຄອນ
ຫຫວງປາຣຕ  ໃນເດນອນພະຈວກ  ປຕ  2014  ແລະ  ຖນກຕຫອນຮ ວບ  ໂດຍ  ທນານ  ໂລຣ ວອງ  ຟາບຕດຊ  ແລະ  MEDEF
international  ຈຄຸດປະສ ບງຂອງການຢຫຽມຢາມນຕຫ  ແມ ນນເພນນ ອລະດ ບມບ ວນດາບກລວສ ວດຝຣນ ວງເຂບຫາມາລ ບງທໜນໃນເຂດເສດຖະກວດ
ພວເສດ.



ຕກນ ມາ ທນານ ນາງ ເວໂຣນວກ ໂມເຣຣາ ຮອງປະທານ ໂຣນນານເປວ  ໄດຫເດຕນທາງຢຫຽມຢາມເຮວດວຽກຢສູນ  ສປປ ລາວ
ພວເສດແມ ນນຢສູນແຂວງຄ ກາມ ນວນ  ໃນລະຫວນາງວ ວນທຕ  22  ເຖວງ  27  ກຄຸມພາ  2015,  ຫຫ ວງຈາກນ ວຫນ  ກກນມ ຕ  ທນານ  ນາງ
ເອລຕຊາແບວດ  ແອໂຣນ  ປະທານໃຫຍນບກລວສ ວດ  CNR  ພຫອມດຫວຍ  ທນານ  ເອຣວກ  ອອກແຊນນາ  ນ ວກຂຽນ  ແລະ
ນ ວກວວຊາການຂອງຝຣ ວນງ  ໄດຫມາສະເໜຕຂກຫລວເລຕນ ມເພນນ ອອານາຄ ບດຂອງບ ວນດາແມ ນນ ກຫາສາຍໃຫຍນຕນາງໆໃນໂລກ  ຊໜນ ງປະເທດ
ລາວ ຈະເປວນຜສູຫຕາງໜຫາປະເທດແມ ນນ ກຫາຂອງເພນນ ອເຂບຫາຮ ນວມກອງປະຊຄຸມທຕນ ຈະມ ຕຂໜຫນ ລະຫວນາງ ທຕ  13  ເຖວງ  15  ຕຄຸລາ
ທຕນ ຈະມາເຖວງນຕຫ.

ນອກຈາກນຕຫ  ສາຍພ ບວພ ວນຂອງພວກເຮບາ  ຍ ວງເປວນຈຄຸດເຊນນ ອມຕກນ ປະສານຢນາງກ ບມກຽວ  ລະຫວນາງ  ວຽກງານການທສູດດຫານ
ເສດຖະກວດ  ແລະ  ການແບນງປວນປະສ ບບການ  ຂອງບ ວນດານ ວກປວນຍາຊ ບນ  ເຊວນ ນນ ວກຂຽນທຕນ ກ ນາວມານ ວຫນ  ແລະ  ບ ວນດາ
NGO ທຕນ ໄດຫຮ ວບການສະໜວບສະໜສູນຈາກອ ການາດການປບກຄອງທຫອງຖວນນ. 

ມ ຕເຫດການກກນການຮຫາຍເກຕດຂໜຫນສອງເທນນ ອທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງ  ເທນນ ອທຕໜໜນ ງແມ ນນເກຕດຂໜຫນໃນເດນອນມ ວງກອນທຕນ ຜນານມາ  ແລະ
ເທນນ ອທຕສອງແມ ນນເກຕດຂໜຫນໃໝນໆ ນຕຫ  ຊໜນ ງເປວນການໂຈມຕຕເພນນ ອຕກນ ຕຫານຫຫ ວກການຂ ວຫນພນຫນຖານທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງໃຫຫການສະໜວບສະ
ໜສູນ  ຊໜນ ງລວມມຕຫຫ ວກການການຜນອນຜ ວນປານຕປານອມ  ແລະ  ສວດເສລຕໃນການສະແດງຄ ກາຄວດຄ ກາເຫວນ  ຕກນ ກ ວບເຫດການ
ດ ວນງກ ນາວ  ລ ວດຖະບານລາວ  ພຫອມກ ວບບ ວນດາເພນນ ອນຮນວມງານທຕນ ມ ຕໜຫາເຂບຫາຮ ນວມງານໃນມນຫນຕຫ  ກກນໄດຫໃຫຫການສະໜວບສະໜສູນ
ແລະ ໃຫຫກ ກາລ ວງໃຈພວກຂຫາພະເຈບຫາຕະຫຫອດມາ ພວກຂຫາພະເຈບຫາຮສູ ຫສໜກປນຫມໃຈເປວນຢນາງຍວນ ງ ແລະ ຖນໂອກາດນຕຫ ຂກຂອບ
ໃຈອຕກເທນນ ອໜໜນ ງມາຍ ວງທຄຸກພາກສນວນ. 

ບ ບນພນຫນຖານສາຍພ ບວພ ວນມ ວດຕະພາບ ຈໜນງເຮວດໃຫຫພວກເຮບາສາມາດກ ວບກນຽວຜ ບນສ ກາເລວດຫຫາຍຢນາງ ແລະ ມ ຕຄວາມຄນບໜຫາ
ໃນທຄຸກຂະແໜງການ ໃນຊຄຸມປຕທຕນ ຜນານມາ.

2. ເລຕນ ມຈາກການພ ວດທະນາດຫານເສດຖະກວດ
• ໃນເດນອນກ ວນຍາ 2014 ໄດຫມ ຕພວທຕເຊວນສ ວນຍາການຮນວມມ ນ ລະຫວນາງ ຫຫອງການ Veritas ແລະ ພາສຕຂອງລາວ

ເພນນ ອຈ ວດຕ ວຫງປະຕວບ ວດລະບ ບບການບກລວການຜນານປະຕສູດຽວໃນການກວດກາສວນຄຫາຕາມດນານຊາຍແດນສາກ ບນ.  ຜ ບນ
ສ ກາເລວດຂອງການຮນວມມ ນນຕຫ  ຈະຊນວຍໃຫຫປະເທດລາວສາມາດເຊນນອມໂຍງກ ວບປະເທດເພນນ ອນບຫານໄດຫດຕກວນາເກບນ າ
ໂດຍສະເພາະ ການເຊນນ ອມໂຍງເຂບຫາປະຊາຄ ບມເສດຖະກວດອາຊຽນໃນມກນໆນຕຫ. 

• ວຽກງານການຈາລະຈອນທາງອາກາດ ແມ ນນໝາກຫ ບວໃຈຂອງການພ ບວພ ວນຮນວມມ ນຂອງພວກເຮບາ  ຊໜນ ງໃນປຕ
2014  ໄດຫມ ຕການຈ ວດສ ບນງເຮນອບວນລ ກາໃໝນ  ATR  72  ສອງລ ກາ  ໃຫຫແກນລ ວດວວສາຫະກວດການບວນລາວ  ແລະ
ຈະບ ວນລຄຸຂກຫຕ ບກລ ບງການຮນວມມ ນດຫານການບວນພ ບນລະເຮນອນ ໃນອານາຄ ບດອ ວນໃກຫນຕຫ . 

• ກນຽວກ ວບຂະແໜງການໄຟຟຫານ ກຫາຕ ບກ,  ໄດຫເພຕນ ມທະວຕການຮນວມມ ນ  ໂດຍພວທຕເຊວນສ ວນຍາການຮນວມມ ນ  ລະຫວນາງ
ບກລວສ ວດ CNR ແລະ ກະຊວງພະລ ວງງານ ແລະ ບກນ ແຮນ ໄດຫມ ຕຂໜຫນ ໃນເດນອນມ ຕນາ 2015.

• ຕກນ ກ ວບຂະແໜງການທນອງທນຽວ ກກນໄດຫຮ ວບການພ ວດທະນາຢນາງຕກນ ເນນນອງ  ໃນປຕ  2014  ມ ຕນ ວກທນອງທນຽວຊາວຝຣນ ວງ
ເຂບຫາມາທນຽວລາວ ຈ ການວນ 52 000 ຄ ບນ ແລະ ມ ຕການລ ບງທໜນຢນາງຕ ວຫງໜຫາຂອງກຄຸ ນມບກລວສ ວດ ACCOR ທຕນ ແຂວງ
ຫຫວງພະບາງ.

3. ສນບຕກນ ເພຕນ ມທະວຕການຮນວມມ ນສສູ ນລະດ ວບສສູງສຄຸດ ເພນນ ອການພ ວດທະນາ 

• ກນຽວກ ວບການຮນວມມ ນໃນຂະແໜງການຍຄຸຕວທ ກາ, ພວທຕເຊວນຂກຫຕ ບກລ ບງການຮນວມມ ນ ໂດຍມຕ ປະທານປະເທດຝຣນ ວງ ແລະ



ລາວ ເຂບຫາຮ ນວມ ໃນວ ວນ ທຕ  5  ພະຈວກ  2012  ເຮວດໃຫຫສາມາດເປຕດ  ສະຖາບ ວນຍຄຸຕວທ ກາແຫນງຊາດ  ຢນາງເປວນ
ທາງການ ໃນເດນອນ  ມ ວງກອນ ຂອງປຕນຕຫ  ຊໜນ ງເປວນໝາກຜ ບນທຕນ ໃຊຫເວລາດ ບນພກສ ບມຄວນ ແລະ ຈະຊນວຍໃຫຫປະ
ເທດລາວສາມາດປະຕວຮສູບການຄຄຸ ຫມຄອງທຕນ ທ ວນສະໄໝຢນາງເລວກເຊວນ ງ.
ນອກຈາກນຕຫ  ຍ ວງໄດຫເປຕດຫຫ ວກສສູດປະລວນຍາໂທສາຂາກ ບດໝາຍສາກ ບນຮນວມກ ວບມະຫາວວທະຍາໄລ ລຕຢ ບງ  III  ໃນ
ເດນອນ ກ ວນຍາ 2014 ອຕກດຫວຍ.

• ກນຽວກ ວບວຽກງານມກລະດ ບກ  ທຕມງານ  EFEO ໄດຫຄ ບຫນພ ບບຊວຫນສນວນຫ ບວປະຕສູແກຫສະລ ວກກນອນສະໄໝອ ວງກກ ທຕນ ຈ ກາປາ
ສ ວກ.  ນອກຈາກນຕຫ  ພວກເຮບາຍ ວງຈະໃຫຫການຊນວຍເຫຫນອໃນການສະເຫຫຕມສະຫຫອງວ ວນຫຫວງພະບາງເຂບຫາເປວນມກລະ
ດ ບກໂລກຂອງ UNESCO ຄ ບບຮອບ 20 ປຕ ທຕນ ຈະມ ຕຂໜຫນໃນເດນອນທວນວາຂອງປຕນຕຫ. 

• ວຽກງານການຄ ບຫນຄວຫາ  ແມ ນນນອນຢສູນໃນອ ວນດ ວບໜໜນ ງຂອງສາຍພ ບວພ ວນການຮນວມມ ນສອງຝນາຍ  ໂດຍໄດຫຂະຫຍາຍ
ການຮນວມມ ນນ ກາບ ວນດາຄສູ ນຮ ນວມພ ວດທະນາຂອງເອຕຣ ບບ ແລະ ອາຊຕ ຜນານການຈ ວດງານສ ວບປະດາການຄ ບຫນຄວຫາເພນນ ອ
ການພ ວດທະນາ ແລະ ກອງປະຊຄຸມດຫານເສດຖະກວດ ພາຍໃຕຫຫ ບວຂກຫ «Laos à la croisée des chemins».

• ນອກຈາກນຕຫ ຍ ວງຈະມ ຕກອງປະຊຄຸມລະດ ວບໂລກ Paris climat 2015 ຈ ວດຂໜຫນທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງ ໃນທຫາຍປຕນຕຫ. 196
ປະເທດ ລວມທວງປະເທດລາວ ຈະເຂບຫາຮ ນວມກອງປະຊຄຸມດ ວນງກ ນາວ ເພນນ ອຮ ວບຮອງເອບາຂກຫຕ ບກລ ບງໂດຍອຕງໃສນ « ພ ວນ
ທະໃນການແກຫໄຂບ ວນຫາຮນວມກ ວນ  »  (Agenda  des  solutions).  ຂຫາພະເຈບຫາ  ຂກຊ ບມເຊຕຍບ ວນດາເພນນ ອນ
ຮນວມງານເອຕຣ ບບປະຈ ກາລາວທຕນ ໄດຫຈ ວດງານ  «  ສ ວບປະດາເອຕຣ ບບເພນນ ອຕຫານການປນຽນແປງດວນຟຫາອາກາດ  » ທຕນ ນະ
ຄອນຫຫວງວຽງຈ ວນ (ໃນເດນອນ ມ ຕຖຄຸນາ 2015).

4. ສຄຸດທຫາຍ ແມ ນນວຽກງານກະກຽມໃຫຫແກນອານາຄ ບດ ນ ວຫນກກນຄນ ການຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ວບໃຫຫແກນບ ວນດາໄວໜຄຸນມ ຊໜນ ງ
ເປວນວຽກງານປະຈ ກາປຕນຕຫທຕນ ຂ ຫາພະເຈບຫາໄດຫເອບາໃຈໃສນເປວນພວເສດ.
ໃນທນາມກາງທຕນ ປະເທດລາວພວມກະກຽມການເຊນນ ອມໂຍງເຂບຫາກ ວບປະຊາຄ ບມເສດຖະກວດອາຊຽນ ໃນທຫາຍປຕ2015
ຫຫນ  AEC  ຕວດຕາມດຫວຍການເປວນເຈບຫາພາບຈ ວດກອງປະຊຄຸມສຄຸດຍອດອາຊຽນ  ດ ວນງນ ວຫນບຄຸກຄະລາກອນຂອງລາວ
ຕຫອງໄດຫຮ ວບການຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ວບ. ປະເທດລາວມຕທນາແຮງສສູງ ໂດຍສະເພາະ ດຫານພະລ ວງງານ, ທນອງທນຽວ
ແລະ ການຜະລວດທຕນ ເປວນເອກະລ ວກສະເພາະ.  ເພນນ ອນ ກາໃຊຫທນາແຮງດ ວນງກ ນາວໃຫຫເກຕດປະໂຫຍດສສູງສຄຸດ ມ ວນຈ ກາເປວນ
ຕຫອງເພຕນ ມທະວຕຄວາມອາດສາມາດຂອງຊ ວບພະຍາກອນມະນຄຸດຂອງຕ ບນ.

ເພນນ ອເພຕນ ມທະວຕຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຮງຮຽນ  Josué-Hoffet,  ລ ວດຖະບານຝຣນ ວງ  ໄດຫອານຄຸມ ວດງ ບບປະມານເພຕນ ມຕນນ ມ
ເພນນ ອຮອງຮ ວບນ ວກຮຽນຄ ບນລາວທຕນ ສ ບມຄວນໄດຫຮ ວບທໜນການສໜກສາ ຊໜນ ງພວກເຮບາເປວນຜສູຫຮ ວບຜວດຊອບການຄ ວດເລນອກ. 

ໃນມກນໆນຕຫ ຂຫາພະເຈບຫາ ຈະພ ບບປະກ ວບບ ວນດາສະມາຄ ບມອາດຕດນ ວກສໜກສາທຕນ ຢສູນໃນເຄນອຂນາຍການສວດສອນຂອງຝຣ ວນງ ຖຫາຫາກ
ວນາໃຜທຕນ ຕຫອງການສ ບນງເສຕມການຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ວບໃຫຫແກນໄວໜຄຸນມ ກກນສາມາດເຂບຫາມາຮນວມໄດຫ. 

ໃນປະຈຄຸບ ວນ  ມ ຕສາມໂຄງການທຕນ ຮ ວບການຕ ບກລ ບງເຫວນດຕ  ຊໜນ ງເປວນເງ ນນອນໄຂທຕນ ດຕເພນນ ອສ ບນງໄວໜຄຸນມລາວໄປຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະ
ດ ວບດຫານວວຊາຊຕບລະດ ວບສສູງ ທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງ ໃຫຫຫຫາຍຂໜຫນ. 

1* ໂຄງການ « ທໜນການສໜກສາເພນນ ອອານາຄ ບດທຕນ ສ ບດໃສ » : ສຫາງຂໜຫນ ໂດຍ ບກລວສ ວດ NTPC, ສະຖາບ ວນຝຣນ ວງຢສູນລາວ
ແລະ ເຄນອຂນາຍ  Campus France  ຮນວມກ ວບກະຊວງສໜກສາທວການ ເພນນ ອສ ບນງນ ວກສໜກສາ 7 ຄ ບນທຕນ ຜນານການຄ ວດເລນອກ
ໄປສໜກສາຕກນ ທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງໃນມກນໆນຕຫ ເປວນເວລາ 2 ປຕ ທຕນ ສະຖາບ ວນເຕວກໂນໂລຊຕຂ ວຫນມະຫາວວທະຍາໄລຕນາງໆ ຂອງເຂດ



ໂຣນນານເປວ.  ຂຫາພະເຈບຫາຈະໄດຫພ ບບປະກ ວບພວກເຂບາເຈບຫາອຕກສອງສາມມນຫຂ ຫາງໜຫານຕຫ  ເພນນ ອກ ນາວຄ ກາອວຍພອນໃນໂອກາດ
ທຕນ ຈະເດຕນທາງໄປສໜກສາຕກນ ທຕນ ປະເທດຝຣ ວນງ. 

2* ກນຽວກ ວບນ ວກສໜກສາຂອງສະຖາບ ວນຝໜກອ ບບຮ ບມວວຊາຊຕບດຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ທນອງທນຽວ ຫຫນ  Lanith, ມ ນຫນຕຫ ພວກ
ເຂບາກກນໄດຫມາມ ຕສນວນຮນວມໃນງານ ພວກເຮບາໄດຫເຫວນຄວາມສາມາດຂອງນ ວກສໜກສາເຫຫບນ ານຕຫແລຫວ ແລະ ພວກເຂບາສ ບມຄວນ
ທຕນ ຈະໄດຫຮ ວບການຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ວບໃນລະດ ວບສສູງເພຕນ ມຕນນ ມໃນພາກປະຕວບ ວດ  ແລະ  ນ ວຫນ  ແນນນອນແມ ນນເປບຫາໝາຍການ
ຊນວຍເຫຫນອຂອງປະເທດຝຣນ ວງ  !  ໃນມກນໆນຕຫ  ພວກເຮບາຈະສ ບນງນ ວກສໜກສາຂອງສະຖາບ ວນດ ວນງກ ນາວຈ ການວນໜໜນ ງຄ ບນໄປຝໜກອ ບບ
ຮ ບມຍ ບກລະດ ວບເພຕນ ມຕນນ ມທຕນ ປະເທດຝຣນ ວງ  ຊໜນ ງໄດຫຮ ວບການສະໜວບສະໜສູນແບບສະໝວກໃຈຈາກບ ວນດາ NGO  ແລະ  ການ
ຊນວຍເຫຫນອຈາກບກລວສ ວດສາຍການບວນ  Air Austral. ພວກເຮບາສາມາດໃຫຫທໜນການສໜກສາເພຕນ ມຂໜຫນເປວນ  4  ຄ ບນໄດຫ ຖຫາ
ຫາກວນາ Lanith ພຫອມທຕນ ຈະຊອກຫາທຄຸກວວທຕທາງເພນນ ອຍ ບກລະດ ວບພາສາໃຫຫແກນນ ວກສໜກສາຂອງຕ ບນ. 

3* ສຄຸດທຫາຍ, ກນຽວກ ວບຂະແໜງການອອກແບບ. ງານ Lao fashion week ທຕນ ຈະຖນກຈ ວດຂໜຫນໃນມກນໆນຕຫ ໂດຍຄ ບນລາວ
ເອງທວງໝ ບດ ແລະ ໃນງານນຕຫເອງ ພວກເຮບາຈະຄ ວດເລນອກເອບານ ວກອອກແບບໄວໜຄຸນມໜໜນ ງຄ ບນ ເພນນ ອໄປຝໜກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະ
ດ ວບຕນນ ມ ທຕນ ປະເທດຝຣ ວນງ. 

ພວກເຮບາໄດຫເຫວນນ ກາກ ວນແລຫວວນາ  ພວກເຮບາໄດຫມ ຕຄວາມພະຍາຍາມທຕນ ຈະເພຕນ ມທະວຕຄວາມສາມາດຂອງຄ ບນລາວ  ພວກ
ເຮບາຍວນດຕຕຫອນຮ ວບທຄຸກພາກສນວນທຕນ ພຫອມຈະມາຮນວມມ ນນ ກາພວກເຮບາ ບກນ ວ ນາຈະເປວນ ພາກລ ວດ, ບກລວສ ວດ, NGO.

ຮຽນ ທນານລ ວດຖະມ ບນຕຕ ຂຫາພະເຈບຫາ ຂກເວບຫາຢກຫາຄນນວນາ  NGO ແມ ນນເສບາຄ ກຫາທຕນ ຈ ກາເປວນຕກນ ການການດ ກາເນຕນງານຂອງພວກ
ເຮບາ ເພນນ ອການພ ວດທະນາຂອງປະເທດຂອງທນານ.  ດ ວນງນ ວຫນມ ວນມ ຕຄວາມຈ ກາເປວນທຕນ ຕຫອງຄນນຄວາມເຊນນອໝ ວຫນໃຫຫແກນພວກເຂບາ
ພາຍຫຫ ວງເຫດການຊະເທນອນຂ ວວນ  ໃນປຕ  2012  ກນຽວກ ວບການຫາຍສາບສສູນຂອງໜໜນ ງໃນບ ວນດາຜສູຫນ ກາທຕນ ເຄບາລ ບບຮ ວກຂອງ
ພວກເຂບາ.   

ຂຫາພະເຈບຫາຂກອວຍພອນໃຫຫເຈບຫາໜຫາທຕນ ລາວຈ ບນງປະສ ບບຜ ບນສ ກາເລວດໃນການສນບສວນສອບສວນ ແລະ ນ ກາເອບາຜສູຫກະທ ກາຜວດມາ
ລ ບງໂທດໃຫຫໄດຫ. 

ຂກຂອບໃຈມາຍ ວງບ ວນດາພາກສນວນຕນາງໆທຕນ ໃຫຫການສະໜວບສະໜສູນງານສະເຫຫຕມສະຫຫອງວ ວນຊາດໃນມນຫນຕຫ ພວເສດ ລ ວດວວສາ
ຫະກວດການບວນລາວ,  Cit Lao, Thalès, Bureau Veritas, la Compagnie Nationale du Rhône, ACE
Consultancy, LAECO, Cominasia, NTPC, Schneider Electric, Essilor, Sinouk Café, Stéphanie,
Vansana Hotel group, Lao world, GREE Air Conditioner, Beerlao, la BFL, Allianz General
Laos, AVIS, Agroforex, Beeline. 
ພຫອມດຽວກ ວນນຕຫ  ຂກຂອບໃຈມາຍ ວງພກນ ຄ ບວມ ນອາຊຕບທຄຸກທນານ  :   Pierre  Viala,  Tinay  Inthavong,  Jean  Marie
Stainmesse, Jean Yves Guiomar & Benoit Legodivès, Arnaud Poiré et Tony Sihapanha

ແລະ ທຕນ ລນມບກນ ໄດຫ ຂກຂອບໃຈສ ກາລ ວບອາຫານທຕນ ເຮວດໂດຍທຕມງານເຮນອນພ ວກທສູດ ແລະ ຣຕກ ນາ.   
ສຄຸດທຫາຍ  ດ ວນງທຕນ ບ ວນດາທນານໄດຫຮສູ ຫແລຫວວນາ  ຂຫາພະເຈບຫາ  ຈະສ ກາເລວດໜຫາທຕນ ວຽກງານການທສູດຢສູນລາວໃນທຫາຍເດນອນກ ວນຍາ.
ເປວນເວລາສາມປຕ ທຕນ  ຣວກ ນາ ແລະ ຂຫາພະເຈບຫາ ໄດຫດ ກາລ ບງຊຕວວດຢສູນລາວ ເຊວນ ງເປວນຊນວງໄລຍະເວລາທຕນ ວວເສດ ແລະ ພວກ
ຂຫາພະເຈບຫາຈະເກວບຮ ວກສາຄວາມຊ ບງຈ ກາທຕນ ດຕທຕນ ເກຕດຂໜຫນຕະຫຫອດໄລຍະທຕນ ດ ກາລ ບງຊຕວວດຢສູນລາວ. 

ຂກອວຍພອນໄຊມາຍ ວງປະທານປະເທດຝຣນ ວງ ແລະ ລາວ ແລະ ປະຊາຊ ບນສອງຊາດ ຈ ບນງມ ຕສຄຸຂະພາບເຂວຫມແຂງ !  


