
ບ ບດປາໄສເນນນອງໃນໂອກາດງານລລຽງອ ອາລາ (17/09/2015)

ເວລາທທນ ຂ ລາພະເຈບລາໄປກນາວຄ ອາອ ອາລາ ທທຸກຄ ບນກອນຕອບຄນນມາວນາ  : «  ໄວແທລ ຮອດກ ອານ ບດເວລາແລລວບອ !»  ແລະ ຂລາພະ
ເຈບລາເອງກອນຮຮ ລສສກແນວນ ນລນ.  ແມ ນນແລລວ  ເປນນເວລາ 3 ປທແລລວທທນ  ຣຣກ ລາ  ແລະ  ຂລາພະເຈບລາມາອາໄສທທນ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ
ເວລາຜນານໄປໄວຫຫາຍ.  ອທງຕາມລາຍຊນນທຮດຝຣນ ນງທທນ ໄປປະຕຣບ ນດໜລາທທນ ການທຮດຢຮນຕນາງປະເທດ  ປະກ ບດວນາ  ຂລາພະເຈບລາແມ ນນ
1 ໃນ 20 ຄ ບນທທນ ມາເປນນທຮດຝຣນ ນງ.  ນ ນລນກອນໝາຍຄວາມວນາ  ຮອບວຽນການປະຕຣບ ນດໜລາທທນ ການທຮດຂອງພວກເຮບາຜນານໄປໄວ
ຫຫາຍ.

ໃນໂອກາດທທນ ສ ອາເລນດວຽກງານການທຮດ ທທຸກຄ ບນກອນອາດຈະຮຮ ລແລລວໂດຍບອນ ຕລອງໃຫລຂລາພະເຈບລາສະຫຫທຸບຄນນ,  ແຕນຂລາພະເຈບລາຂອຍ ບກ
ໃຫລເຫນນວຽກງານທທນ ພ ບລນເດນນ ນ.  ສາຍພ ບວພ ນນສອງຝນາຍທາງດລານການເມ ນອງ  ໄດລຮ ນບການເສທມຂະຫຍາຍຍຣນ ງຂສລນ  ພາຍຫຫ ນງການ
ຜ ນດປນຽນກ ນນເດທນທາງຢລຽມຢາມສອງຄ ນລງຂອງປະທານປະເທດ,  ໃນວ ນນທທ  5  ພະຈຣກ  2012 ປະທານາທຣບອດທ  ໂອນນລ ນອງ
ໄດລເດທນທາງມາຮນວມກອງປະຊທຸມສທຸດຍອດ ASEM  ແລະ  ບ ນນດາທນານທທມ ທໜລາເຂບລາຮ ນວມໃນມນລນທລຈ ອານວນໜສນ ງອາດຈະຍ ນງ
ຈນນໄດລວນາໃນຕອນແລງຂອງມນລດຽວກ ນນນ ນລນ  ປະທານາທຣບອດທຝຣນ ນງກອນໄດລມາກ ນາວຄ ອາປາໄສຢຮນທທນ ນທລກ ນອນຈະລ ບງໄປພ ນບປະຢນາງໃກລ
ຊຣດກ ນບບ ນນດາແຂກຊາວຝຣນ ນງທທນ ຖນກເຊທນເຂບລາຮ ນວມໃນມນລນ ນ ລນ.  1 ປທຕອນ ມາ,  ແຕນວ ນນທທ  21-25  ຕທຸລາ  2015,  ທນານປະເທດປະ
ເທດຈຮມມະລທ ໄຊຍະສອນ ໄດລເດທນທາງຢລຽມຢາມສາທາລະນະລ ນດຝຣນ ນງ ແລະ ຖນກຕລອງຮ ນບຢນາງອ ບບອທຸ ນນທທນ  ທ ອານຽບປະທານ
ປະເທດ Elysée. 

ການເດທນທາງຢລຽມຢາມຂອງປະທານປະເທດຝຣນ ນງ ແລະ ລາວທທນ ກ ນາວມານ ນລນນ ແມ ນນເຫດການປະຫວ ນດສາດ ຊສນ ງເປນນກ ອາລ ນງ
ແຮງຊທຸກຍຮ ລເຮນດໃຫລວຽກງານການຮນວມມ ນໄດລຮ ນບການສນບຕອນ ເສທມຂະຫຍາຍຍຣນ ງຂສລນ. ນອກຈາກນ ນລນ ຂລາພະເຈບລາຍ ນງຮຮ ລສສກຍຣນດທເປນນ
ຢນາງຍຣນ ງທທນ ໄດລຕລອນຮ ນບທນານອ ອານວຍການໂຮງຮຽນຂທຸນສານແຫນງສາທາລະນະລ ນດຝຣນ ນງຫວນາງບອນ ດ ບນມານທລ  ເພນນ ອມາປະເມ ທນຜ ບນ
ການຈ ນດຕ ນລງປະຕຣບ ນດໂຄງການການສລາງຕ ນລງສະຖາບ ນນຝສກອ ບບຮ ບມດລານ  ຍທຸຕຣທ ອາຄ ນລງທທໜສນ ງທທນ ເຊນນລ ບງນາມຮນວມກ ນນລະຫວນາງ 2
ກະຊວງການຕນາງປະເທດໃນ 3 ປທກ ນອນ ໂດຍເປນນກຽດເຂບລາຮ ນວມເປນນສ ນກຂທພະຍານຂອງປະທານປະເທດຝຣນ ນງ ແລະ ລາວ.
ຜ ບນການປະເມ ທນຜ ບນແມ ນນເປນນທທນ ໜລາເພຣນ ງພອໃຈຫຫາຍ ແລະ ສ ບມຄວນທທນ ຈະຕລອງສນບຕອນ ໃຫລການຊນວຍເຫຫນອ ດລານວຣຊາການເໝນອນ
ກ ນບທທຸກຄ ນລງໃນການເຄນອນໄຫວວຽກງານຂອງມ ຣດສະຫາຍຄ ບນລາວຂອງພວກເຮບາ.

ແນນນອນ  ການລ ບງທສນຂອງບ ນນດາບອລຣສ ນດຕນາງໆຂອງພວກເຮບາກອນມ ທສນວນຊນວຍໃນການພ ນດທະນາປະເທດ.  ທທນ ຮຮ ລຈ ນກກ ນນດທກວນາ
ໝຮນໝ ບດແມ ນນເຂນນອນໄຟຟລານ ອລາຕ ບກນ ອລາເທທນ 2  ແລະ  ພວກຂລາພະເຈບລາຮຮ ລສສກພຮມໃຈເພາະເປນນເຂນນອນທທນ ມ ທກ ອາລ ນງແຮງສຮງສທຸດຂອງ
ສປປລາວ ແລະ ເປນນເຂນນອນຕ ບວແບບຂອງໂລກທທນ ມ ທຄວາມຮ ນບຜຣດຊອບຕອນ ສ ນງຄ ບມ ແລະ ສຣນ ງແວດລລອມ ເຖຣງຈະມ ທສຽງຄ ນດຄລານ
ຈາກອ ບງການຈ ນດຕ ນລງຈ ອານວນໜສນ ງກອນຕາມ.  ພວກເຮບາຕລອງຍອມຮ ນບວນາ  ການສລາງເຂນນອນໄຟຟລານ ອລາຕ ບກທທນ ຖນກຕລອງເພນນ ອຜະລຣດ
ພະລ ນງງານທທນ ໂລກຕລອງການແມ ນນໜສນ ງໃນຫຫາຍໆວຣທທທທນ ສລາງຄວາມເສຍຫາຍໜລອຍທທນ ສທຸດຖລາທຽບໃສນບ ນນຫາໂລກຮລອນ.
ນອກຈາກນທລ ພວກເຮບາຍ ນງພຮມໃຈທທນ ບອລຣສ ນດ  Compagnie Nationale  du Rhône ມທສນວນຮນວມໃນໂຄງການສລາງເຂນນ ອນ
ໄຊຍະບຮລທເພນນ ອປບກປນກຮ ນກສາແມ ນນ ອລາຂອງ.  ວ ນນທທ  15  ຕທຸລາ  ຂລາພະເຈບລາຈະເຂບລາຮ ນວມກອງປະຊທຸມສ ນງເກດການແມ ນນ ອລາໃຫຍນ
ພາຍໃຕລການເປນນປະທານຂອງນ ນກຂຽນ  Erik  Orsenna  ໜສນ ງໃນບ ນນດາບທຸກຄ ບນສ ອາຄ ນນທທນ ເດທນທາງມາຢລຽມຢາມເຮນດວຽກ
ໃນໄລຍະຊທຸມເດນອນທທນ ຜນານມາ.

ການສະໜນບສະໜຮນຊນວຍເຫຫນອຂະແໜງກະສຣກ ອາທທນ ມ ທຄທຸນນະພາບ  ໂດຍສະເພາະກະສຣກ ອາແບບອານທຸລ ນກສຣນ ງແວດລລອມ,  ໂຄງ
ການ  ຖນກສລາງຂສລນບ ບນພນລນຖານການເຮນດວຽກທທນ ມ ທຄວາມລະອຽດ  ແລະ  ປະຕຣບ ນດຕາມເງ ນນອນໄຂດລານນຣເວດວຣທະຍາ



ກອນແມ ນນການປະກອບສນວນໃນຂ ນລນຕອນດຽວກ ນນ.ຂລາພະເຈບລາຮຮ ລດທວນາເຈບລາໜລາທທນ ຝນາຍລາວຈະປະກອບຈະມ ທສນວນຮນວມເຮນດໃຫລກອງ
ປະຊທຸມ  «Paris  Climat  2015»  ປະສ ບບຜ ບນສ ອາເລນດໂດນຍ ບກເອບາວຽກງານຕນາງໆທທນ ກ ນາວມານ ນລນມາສ ບນທະນາປສກສາຫາລນ
ຊສນ ງເປນນຂະແໜງການທທນ ສນວນຊນວຍໃນການອານທຸລ ນກສຣນ ງແວດລລອມ.

ຂລາພະເຈບລາຂອເວບລາເຖຣງວຽກງານວຣຊາການໃນຂະແໜງການອນນ ນທທນ ລ ບງມ ນຈ ນດຕ ນລງປະຕຣບ ນດຮນວມກ ນນເຊນນ ນ  :  ໂຄງການຟນລນຟຮ  ແລະ
ປບກຮ ນດສາຄທຸນຄາມອລະດ ບກ,  ໂດຍສະເພາະທທນ ແຂວງຫຫວງພະບາງ  ແລະ  ວ ນດພຮ,  ການຮນວມມ ນດລານການບຣນພ ບນລະເຮນອນ,
ວຽກງານສາທາລະນະສທຸກຫຫາຍໆຢນາງທທນ ໜລາເພຣນ ງພອໃຈຫຫາຍຊສນ ງມ ທບ ນນດາອາສາສະໝນກຮ ນບຜຣດຊອບແລະໄດລຮ ນບການຊນວຍເຫຫນອຈ
າກອ ອານາດການປບກຄອງທລອງຖຣນນ.  ການຊນວຍເຫຫນອວຽກງານການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣນ ນງໂດຍຜນານຫລອງຮຽນສອງພາສາ
ແລະ ໂຮງຮຽນ Josué Hoffet. 

ມາເຖຣງຈທຸດນທລ  ຂລາພະເຈບລາຂອເວບລາຕນນ ມກ ນຽວກ ນບໂຮງຮຽນດ ນນງກ ນາວເພາະວນາມ ນນແມ ນນຜ ບນສ ອາເລນດທທນ ຂ ລາພະເຈບລາຮຮ ລສສກພທຸຮມໃຈທທນ ສາມາດ
ແກລໄຂບ ນນຫາຫຍທຸ ລງຍາກໃນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນດ ນນງກ ນາວທທນ ແກ ນຍາວມາເປນນເວລາ 8 ປທ.

ຕອນ ກ ນບບ ນນຫາດ ນນງກ ນາວ ຕລອງໄດລອາໄສການຜ ນດປນຽນກ ນນເດທນທາງຢລຽມຢາມຂອງປະທານປະເທດຝຣນ ນງ ແລະ ລາວ ສອງຄ ນລງ,
ມ ທການພ ນບປະຫຫາຍຄ ນລງກ ນບບ ນນດາລ ນດຖະມ ບນຕທຕນາງໆ,  ເຂບລາຮ ນວມຟລອນ«ລ ອາວ ບງ»ນ ອາຄະນະລ ນດຖະມ ບນຕທ  ເພນນ ອອະທຣບາຍໃຫລ
ເຂບລາໃຈວນາ  ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ Josué  Hoffet ນທລແມ ນນເພນນ ອຜ ບນປະໂຫຍດຂອງປະເທດລາວກອນຄນຝຣນ ນງ  ຊສນ ງມ ທເດນກນ ລອຍ
ລາວທທນ ເຂບລາມາຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຫນງນທລກວມເອບາ  35%  ຂອງຈ ອານວນນ ນກຮຽນທນງໝ ບດ. ຫຫ ນງຈາກນ ນລນ  ໄດລມ ທການພ ບບປະປສກ
ສາຫາ  ລນນ ອາສ ອານ ນກງານປບກຄອງນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ນນ  ຈ ບນສາມາດບ ນນລທຸຂອລຕ ບກລ ບງສ ອາປະທານທທນ ດຣນແຫນງໃໝນເພນນ ອປທຸກສລາງ
ອາຄານຮຽນເພທນ ມຕນນ ມໃຫລສ ອາເລນດໃນປທ2017 ເພນນ ອແກລໄຂບ ນນຫາໂຮງຮຽນແອອ ນດ ຖນໂອກາດນທລຂອສະແດງຄວາມຂອບໃຈ.

ການຊນວຍເຫຫນອວຽກງານການຝສກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ນບຢຮນລາວກອນແມ ນນວຽກງານຈທຸດສທຸມຂອງການປະຕຣບ ນດໜລາທທນ ຂອງຂລາພະເຈບລາເຊນນ
ນດຽວກ ນນ.  ລ ນດຖະມ ບນຕທວນາການກະຊວງການຕນາງປະເທດ  ແລະ  ການພ ນດທະນາສາກ ບນ,  ທນານ  Laurent  Fabius
ໄດລໃຫລຄ ອາໝ ນລນສ ນນຍາຕອນ ກ ນບພະນະທນານຮອງນາຍ ບກລ ນດຖະມ ບນ  ສ ບມສະຫວາດ  ເລນນ ງສະຫວ ນດ  ໃນໄລຍະເດທນທາງຢລຽມຝຣນ ນງ
ວນາຈະເພທນ ມທສນການສສກສາໃຫລຕນນ ມອທກ 50%.  ພະລາກຣດດ ນນງກ ນາວໄດລຮ ນບຜ ບນສ ອາເລນດ  ຍລອນການຮນວມມ ນທທນ ເປນນຕ ບວແບບ
ກ ນບບ ນນດາບອລຣສ ນດຕນາງໆ,  ເລທນ ມຈາກບອລຣສ ນດນ ອລາເທທນ,  ແລະຂລາພະເຈບລາໝ ນລນໃຈວນາຍ ນງຈະມ ທບອລຣສ ນດອນນ ນໆອທກ  ທທນ ຈະມາຮນວມມ ນ
ນ ອາພວກເຮບາ;  ນອກຈາກນທລ  ຍ ນງຍລອນການເສຍສະຫຫະຂອງບ ນນດາມ ຣດສະຫາຍຂອງພວກເຮບາທທນ ມາຈາກອ ບງການຈ ນດຕ ນລງທາງ
ສ ນງຄ ບມໃນຂະແໜງການຮລານອາຫານ ແລະ ຂະແໜງການອອກແບບເຄນນ ອງນທຸ ນງ. 

ການຝສກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະດ ນບກອນແມ ນນວຽກງານຈທຸດສທຸມຂອງບອລຣສ ນດ Essilor, ທທນ ມ ທໂຮງງານຢຮນແຂວງສະຫວ ນນນະເຂດ ຊສນ ງເປນນໜສນ ງ
ໃນຜ ບນສ ອາເລນດອ ນນຈ ບບງາມທທນ ສທຸດໃນຊທຸມປທທທນ ຜນານມາ  ແລະ  ບອລຣສ ນດໄດລຊອກຫາທທຸກວທທທທາງທທນ ຈ ອາເປນນເພນນ ອຝສກອ ບບຮ ບມຍ ບກລະ
ດ ນບຄວາມສາມາດໃນວຽກງານອທຸດສາຫະກ ອາໃຫລແກນກ ອາມະກອນທທນ ມາຈາກເຂດຊ ບນນະບ ບດ. 

ນອກຈາກນທລ ຍ ນງມ ທການຝສກອ ບບຮ ບມລະດ ນບຜຮລບອລຣຫານ ໂດຍຜນານການຈ ນດກອງປະຊທຸມເສດຖະກຣດທທນ ຂ ລາພະເຈບລາໄດລລຣເລທນ ມ ແລະ
ຂລາພະເຈບລາຫວ ນງວນາໂຄງການດ ນນງກ ນາວຈະໄດລຮ ນບການສນບຕອນ ໄດລຮ ນບຜ ບນສ ອາເລນດໂດຍ  ECCIL ທທນ ມ ທແຜນສນບຕອນ ຈ ນດຢຮນແລລວ.
ຂລາພະເຈບລາຂອສະແດງຄວາມຊ ບມເຊທຍກ ນບພະລະບ ບດບາດຂອງການເປນນຜຮລນ ອາຂອງສະພາການຄລາເອທຣ ບບ
ກອນຄນບ ນນດາຫ ບວໜລາບອລຣສ ນດຊາວຝຣນ ນງ,  ໂດຍສະເພາະ  ຫ ບວໜລາ  AGL,  ທະນາຄານລາວ-ຝຣນ ນງ  ແລະ
ການຊນວຍເຫຫນອດລານທສນຮອນຈາກສະຫະພາບເອທຣ ບບ. 



ຕະຫຫອດໄລຍະການປະຕຣບ ນດໜລາທທນ ຢຮນລາວ ຂລາພະເຈບລາພະຍາຍາມເຮນດວຽກຮນວມກ ນບບ ນນດາເພນນ ອຮນວມງານທທນ ເກນນງ, ພະຍາຍາມ
ບອກຄວາມຈຣງໃຫລພວກເຂບາຮ ນບຮຮ ລ  ລວມທນງຄວາມຈຣງທທນ ຟ ນງແລລວຮຮ ລສສກບອນ ດທ.  ຂລາພະເຈບລາຍອມຮ ນບວນາບ ນນດາເພນນ ອນຮນວມງານ
ເຫຫບນ ານ ນລນ  ມ ນກທທນ ຂ ລາພະເຈບລາເວບລາຄວາມຈຣງໃນຖານເພນນ ອນມ ຣດ.  ພວກຂລາພະເຈບລາບອນ ເຄທຍປຣດບ ນງບ ນນຫາທທນ ເປນນອທຸປະສ ນກຂ ນດຂວາງ
ການດ ອາເນທນງານຂອງບ ນນດາອ ບງການຈ ນດຕ ນລງທາງສ ນງຄ ບມ.  ແນນນອນ  ຂລາພະເຈບລາກ ອາລ ນງເວບລາເຖຣງບທຸກຄ ບນທທນ ຫາຍສາບສຮນແບບ
ບອນ ພ ບບຮນອງຮອຍ ແລະ ຫາຄ ອາອະທຣບາຍບອນ ໄດລ ລວມທນງອທຸປະສ ນກຂ ນດຂວາງເຮນດໃຫລທທຸກອ ບງການຈ ນດຕ ນລງທາງສ ນງຄ ບມທທນ ພວກຂລາ
ພະເຈບລາໃຫລການຊນວຍເຫຫນອເຮນດວຽກໃນສະພາບເງ ນນອນໄຂທທນ ຫຍທຸ ລງຍາກ.

ປະເທດລາວມທການປນຽນແປງໄປຕາມເວລາ,  ມ ທເປບລາໝາຍສນບຕອນ ພ ນດທະນາເພນນ ອໃຫລທ ນນກ ນບບ ນນດາປະເທດອທຸດສາຫະກ ອາ.  ປະ
ເທດລາວມທເງ ນນອນໄຂຫຫາຍຢນາງເພນນ ອບ ນນລທຸເປບລາໝາຍດ ນນງກ ນາວ  ເລທນ ມຈາກຄວາມຫຫາກຫຫາຍດລານປະຊາກອນ,  ວ ນດທະນະທ ອາ,
ພອນສະຫວ ນນ.  ຂລາພະເຈບລາຫວ ນງວນາ  ທນາມກາງທຣດທາງການປນຽນແປງຂອງລ ນດຖະບານ  ແລະ  ການເປນນປະທານອາ
ຊຽນໃນປທ2016 ຊສນ ງເປນນປທເລທນ ມຕ ບລນການເຊນນ ອມໂຍງເຂບລາເປນນປະຊາຄ ບມເສດຖະກຣດອາຊຽນ ແລະ ເປນນປທຈ ນດຕ ນລງປະຕຣບ ນດແຜນ
8 ຈະເປນນການຢນນຢ ນນ ແລະ ເນນລນໄປທຣດທາງທນນສະໄໝ. 

ສທຸດທລາຍນທລ  ໃນໂອກາດງານລລຽງຄ ນລງສທຸດທລາຍ  ຂລາພະເຈບລາຕລອງຂອຂອບໃຈ  ຣຣກາ  ທທນ ມ ທສນວນຮນວມອທກເທນນ ອໜສນ ງ  ໃນການເຮນດ
ເຂບລາໜ ບມໃນງານລລຽງມ ນລນທລ  ຊສນ ງກອນ ເປນນພາລະກຣດໜສນ ງທທນ ສ ອາຄ ນນເຊນນ ນດຽວກ ນນ:  ຂອໃຫລເຮນອນພ ນກທຮດຈ ບນງສນບຕອນ ຍ ບກສຮງຊນນ ສຽງຂອງ
ອາຫານຝຣນ ນງ !

ຂອຂອບໃຈທທຸກທນານທທນ ມາຮນວມງານໃນມນລນທລ ແລະ ຂອໃຫລມ ຣດຕະພາບ ລາວ – ຝຣນ ນງຈ ບນງໝ ນລນຍນນ !  


