
ບົດປາໃສຂອງທ່ານເອກອັັັັກຄະລັັດຖະທູດຝຣ ັັງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັັນຊາດຝຣັັ ງ 14 ກໍລະກດົ 2021

ພ ື່ນ້ອງຮ່ວມຊາດທ ື່ຮັັກແພງ, 
ເພ ື່ອນມິດຝຣັັ ງ ແລະ ລາວ ທ ື່ຮັັກແພງ, 

ຍ້ອນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ, ປີນ ີ້້ີ້້ ຂ້າພະເຈົີ້້າຄິດວ່າ ບໍໍ່ເໝາະສົມທ ື່ຈະຈັັດງານລ້ຽງສະເຫ  ມສະຫ ອງວັັນຊາດ 
ຝຣັັ ງທ ື່ເຮ ອນພັັກທູດຝຣັັ ງ ເໝ ອນກັັບປີທ ື່ຜ່ານມາ. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົີ້້າກໍໍ່ຈະສະເຫ  ມວັັນຊາດຝຣັັ ງ 14 ກໍລະກົດ ໄປພ້ອມໆກັັບທຸກທ່ານໃນຮູບແບບອອນ
ລາຍ ເໝ ອນກັັບປີກາຍນ ີ້້ ຊ ື່ງຂ້າພະເຈົີ້້າຕ້ອງການສະເຫ  ມສະຫ ອງວັັນຊາດຝຣັັ ງ ພາຍໃຕ້ສັັນຍາລັັກແຫ່ງຄວາມສາມັັກ 
ຄ  ແລະ ຄວາມຫວັັງ.   

ກ່ອນອ ື່ນໝົດ ແມ່ນຄວາມສາມັັກຄ ກັັບບັັນດາຄູ່ຮ່ວມມ ຝ່າຍລາວຂອງພວກເຮົາ. 

ພະນັັກງານແພດໝໍທ ື່ຢູ່ແນວໜ້າໄດ້ຮັັບການທົດສອບ ແລະ ຍັັງຄົງຖ ກທົດສອບໃນການຕໍໍ່ສູ້ກັັບໂລກລະບາດ. ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ກໍໍ່ຄ  ປະເທດຝຣັັ ງ, ພວກເຂົາເຮັັດວຽກຢ່າງບໍໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມ ື່ອຍເພ ື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ. ພວກ
ເຂົາຄ ໃບໜ້າແຫ່ງຄວາມສາມັັກຄ  ທ ື່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາສ ບຕໍໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວເຮັັດວຽກຮ່ວມກັັນ. 

ປີນ ີ້້, ງົບປະມານທ ື່ຄວນຈະຖ ກນ າໃຊ້ໃນການຈັັດງານລ້ຽງສະເຫ  ມສະຫ ອງວັັນຊາດຝຣ ັັງ 14 ກໍລະກົດ ນັັີ້້ນ ໄດ້ຖ ກ
ໝູນໃຊ້ເຂົີ້້າໃນການຈັັດຊ ີ້້ີ້້ກະຕ່າອາຫານ ເພ ື່ອນ າໄປມອບໃຫ້ພະນັັກງານແພດໝໍ ແລະ ຄົນເຈັັບຢູ່ໂຮງໝໍສອງແຫ່ງໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັັນ ແລະ ສະຫວັັນນະເຂດ. ການຈັັດຕັັີ້້ງປະຕິບັັດດັັ ງກ່າວ ໄດ້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູນເພ ື່ມຕ ື່ມຈາກ 
4 ບໍລິສັັດຝຣັັ ງ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບມ  ທະນາຄານລາວ-ຝຣັັ ງ BFL, ບໍລິສັັດ Essilor, ບໍລິສັັດ NTPC ແລະ 
ບໍລິສັັດສະຫວັັນ ໂລຈ ສຕິກ. ຂ້າພະເຈົີ້້າຂໍສະແດງຄ າຂອບໃຈອັັນອົບອຸ່ນມາຍັັງບໍລິສັັດດັັ ງກ່າວໃນໂອກາດນ ີ້້ດ້ວຍ. 

ປະເທດຝຣັັ ງໄດ້ເພ ື່ມງົບປະມານຊ່ວຍເຫ  ອເພ ື່ອຄວາມສາມັັກຄ . ໃນປີ 2021, ປະເທດຝຣັັ ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ
ດ້ານອາຫານ ຈ ານວນ 700.000 ເອ ໂຣ ເພ ື່ອສະໜັັບສະໜູນຊ່ວຍເຫ  ອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທ ື່ສຸດ ແລະ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັັງຄົມຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. 

ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານອາຫານທ ິື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ີ້້ ແມ່ນໄປຄຽງຄູ່ກັັບການສະໜັັບສະໜູນລະບົບສາທາລະນະສຸກ ລິ
ເລ ື່ມໂດຍສະຖາບັັນປາສເຕ  ລາວ, ມູນນ ທິເມຣ ເອ  ແລະ ມູນນ ທິປີແອກ ຟາເບ   ຊ ື່ງໄດ້ສ າເລັັດການຈັັດຕັັີ້້ງປະຕິບັັດວຽກ
ງານຝຶກອົບຮົມທ ື່ສ າຄັັນຢູ່ບັັນດາຫ້ອງວິໄຈລະດັັບຊາດ ແລະ ຢູ່ຄະນະວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນ ີ້້, ຍັັງມ 
ບັັນດາ NGO ຂອງຝຣັັ ງ ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃນການຕໍໍ້ສູ້ກັັບ

ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ກ າລັັງເຮັັດວຽກຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ າເພ ື່ອການພັັດທະນາແບບຍ ນຍົງຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ເພ ື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັີ້້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປະເຊ ນໜ້າກັັບອຸປະສັັກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງ.  

ໃນລະດັັບສາກົນ, ໃນເວທ ຫ າຍຝ່າຍ ເຊັັ ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫ   ອົງການອະນາໄມໂລກ, ປະເທດຝຣັັ ງໄດ້ສະ
ໜັັບສະໜູນຢ່າງເຂັັີ້້ມແຂງໃນການຈັັດຕັັີ້້ງປະຕິບັັດຂໍໍ້ລເິລ ື່ມ COVAX ເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກປະເທດໃນໂລກສາມາດເຂົີ້້າ
ເຖິງວັັກຊ ນຢ່າງເທົ າທຽມກັັນ. ມ ແຕ່ການຮ່ວມມ ກັັນ ແລະ ຮ່ວມກັັນຕອບໂຕ້ ເທົ ານັັີ້້ນ ຈ ື່ງຈະສາມາດຕອບໂຕ້ສິື່ງທ້າ
ທາຍວິກິດດ້ານສາທາລະນະສຸກລະດັັບໂລກໄດ້ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. ເພ ື່ອເພ ື່ມທະວ ຄວາມເຂັັີ້້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກ 
COVAX, ປະເທດຝຣັັ ງ ຍັັງໄດ້ຕົກລົງຈະສະໜອງວັັກຊ ນໃຫ້ຕ ື່ມອ ກຫ າຍກວ່າ 5% ແຕ່ນ ີ້້ຫາທ້າຍປີ. 



ບົດປາໃສຂອງທ່ານເອກອັັັັກຄະລັັດຖະທູດຝຣ ັັງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັັນຊາດຝຣັັ ງ 14 ກໍລະກດົ 2021

ຄວາມສາມັັກຄ ຍັັງໝາຍເຖິງການເບິື່ງໄປເຖິງອານາຄົດ.  

ວຽກງານການຮ່ວມມ ຂອງພວກເຮົາຍັັງຄົງສ ບຕໍໍ່ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ເພ ື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັັີ້້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສປປ 
ລາວ ໃນການປະເຊ ນໜ້າກັັບວິກິດດ້ານເສດຖະກິດ  ແລະ ເພ ື່ມທະວ ການປະກອບສ່ວນໄລຍະຍາວເພ ື່ອການພັັດທະ 
ນາແບບຍ ນຍົງ.  

ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການ ຈ າປາ (Champa) ຊ ື່ງໄດ້ຮັັບທຶນຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອົງການຝຣັັ ງເພ ື່ອການພັັດທະນາ ແລະ ຈັັດ
ຕັັີ້້ງປະຕິບັັດໂດຍສະຖາບັັນຄົີ້້ນຄວ້າຕາເວັັນອອກໄກຂອງຝຣັັ ງ ແລະ ລັັດຖະບານລາວ. ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫ  ອຫ າຍລ້ານ
ເອ ໂຣ ໂຄງການດັັ ງກ່າວມ ເປ ົ້າໝາຍພັັດທະນາການດຶງດູດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງສະຫວັັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາ
ສັັກ ດ້ວຍການສົ ງເສ ມການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງວັັດທະນະທ າແບບຍ ນຍົງ. ນອກຈາກນ ີ້້, ພວກເຮົາຍັັງໄດ້ສະໜັັບສະ
ໜູນກະສິກ ານິເວດຜ່ານສາມໂຄງການໃໝ່. ຂ້າພະເຈົີ້້າກ າລັັງເວົີ້້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນ ໍ້າ ຊ ື່ງເປັນຫົວຂໍໍ້ຫ ັັກໃນ
ການປ ກປັກຮັັກສາດິນ, ການຕໍໍ່ສູ້ກັັບການເຊາະເຈ ື່ອນຂອງດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນ ໍ້າໃນບັັນດາແຂວງທາງພາກເໜ ອ
ຂອງ ສປປ ລາວ ; ການພັັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດຊາ ຊ ື່ງເປັນໜ ື່ງໃນໂຄງການທ ື່ຂ້າພະເຈົີ້້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ
ໃນຄັັີ້້ງຫ ້າສຸດທ ື່ຜ່ານມາຢູ່ແຂວງຜົີ້້ງສາລ  ແລະ ເມ ອງຍອດອູ ແລະ ນອກຈາກນ ີ້້ ພວກເຮົາຍັັງສ ບຕໍໍ່ປະກອບສ່ວນໄລຍະ
ຍາວໃນການພັັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກາເຟໃນບັັນດາແຂວງທາງພາກເໜ ອຂອງລາວຜ່ານໂຄງການໃໝ່ຕ່າງໆ. 
ໂຄງການເຫ ົ ານ ີ້້ ມ ຄວາມຈ າເປັນຕໍໍ່ການເພ ື່ມທະວ ຄວາມເຂັັີ້້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະ ເພ ື່ມຕະຫ າດສົ ງອອກຊັັບພະ 
ຍາກອນກະສິກ າໃຫ້ຫ າກຫ າຍກວ່າເກົ າ. 

ການສະໜັັບສະໜູນອົງການຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (MRC) ກໍໍ່ເປັນອ ກໜ ື່ງຕົວຢ່າງ. ໃນເດ ອນພຶດ 

ສະພາ ທ ື່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມ ການລົງນາມສັັນຍາຊ່ວຍເຫ  ອກັັບອົງການ MRC ໃນມູນຄ່າ 1,5 ລ້ານ ເອ ໂຣ ຊ ື່ງມ ຈຸດປະສົງ
ເພ ື່ອຮັັບປະກັັນການພັັດທະນາທ ື່ສົມດູນຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງ, ໂດຍຄ ານຶງເຖິງຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ ທັັງຄວບຄຸມຜົນກະທົບດ້ານສັັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັັນດາໂຄງການພ ີ້້ນຖານໂຄງລ່າງເທິງອ່າງນ ໍ້າ
ຂອງ.    

ບັັນດາບໍລິສັັດຕ່າງໆຂອງຝຣັັ ງຍັັງຄົງສ ບຕໍໍ່ລົງທຶນໄລຍະຍາວ. ຍົກຕົວຢ່າງ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັັ ງ BFL ໄດ້ອານຸມັັດ

ການກູ້ຢືມຮອບໃໝ່ແກ່ບໍລິສັັດ LHSE ເພ ື່ອສະໜັັບສະໜູນໂຄງການພ ີ້້ນຖານໂຄງລ່າງໃນອານາຄົດ ; ການຍຶດຖ 

ຫ ັັກຈັັນຍາບັັນ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັັດ Agroforex ເພ ື່ອເຮັັດການນ າໃຊ້ ແລະ ການປ ກປັກຮັັກສາຊັັບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດທ ື່ຖ ກຂຸດຄົີ້້ນໄປຜະລິດເປັນນ ໍ້າຫອມຝຣັັ ງນັັີ້້ນ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ; ການລົງນາມໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັັນທ ື່ໃຫຍ່ທ ື່ສຸດເທິງອ່າງນ ໍ້າເທ ນ 2 ຂອງບໍລິສັັດ NTPC ; ການເພ ື່ມສາຍການຜະລິດແກ້ວແວ່ນຕາສາຍທ 

2 ຂອງບໍລິສັັດ Essilor  ແລະ ການຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງບໍລິສັັດ Savan Logistics ໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດຂອງແຂວງສະຫວັັນນະເຂດ. 

ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງປະເທດຝຣັັ ງ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ມ ຄວາມສາມັັກຄ ຢ່າງໜຽວແໜ້ນ. 

ແນ່ນອນວ່າ ບຸນວັັນຊາດຂອງພວກເຮົາ ກໍໍ່ແມ່ນບຸນຂອງຊຸມຊົນຝຣັັ ງໃນ ສປປ ລາວ. ຊຸມຊົນຝຣັັ ງຂອງພວກເຮົາມ 
ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ, ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ເຮັັດວຽກຢູ່ໃນຫ າຍຂະແໜງການທ ື່ປະກອບສ່ວນໃນການພັັດທະນາ
ເສດຖະກິດ, ສັັງຄົມ ແລະ ວັັດທະນະທ າຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຂ້າພະເຈົີ້້າຮູ້ດ ວ່າວິກິດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັັງຄົມທ ື່ເກ ດຈາກວິກິດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ມ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ພວກທ່ານຫ າຍ
ສ ໍ່າໃດ. ໃນສະພາບການເຊັັ ນນ ີ້້, ລັັດຖະບານຝຣັັ ງ ໄດ້ອອກມາດຕະການພິເສດເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຊຸມຊົນຝຣັັ ງຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເງິນອຸດໜູນພິເສດຖ ກຈັັດຕັັີ້້ງປະຕິບັັດໃນປີ 2020 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປ 



ບົດປາໃສຂອງທ່ານເອກອັັັັກຄະລັັດຖະທູດຝຣ ັັງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ  
ເນ ື່ອງໃນໂອກາດວັັນຊາດຝຣັັ ງ 14 ກໍລະກດົ 2021

ອ ກໃນປີ 2021 ຊ ື່ງເຮັັດໃຫ້ບ້ວງເງິນອຸດໜູນພິເສດທ ື່ຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ລະເດ ອນນັັີ້້ນສູງຂ ີ້້ນ. ນອກຈາກນ ີ້້ ຍັັງໄດ້ມ ຄວາມ
ພະຍາຍາມສູງກ່ຽວກັັບການສະໜອງທຶນການສຶກສາ ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫ  ອຊຸມຊົນຝຣັັ ງຈ ານວນໜ ື່ງທ ື່ປະສົບບັັນຫາດ້ານ
ການເງິນ.    

ສະຖານທູດຝຣັັ ງ ໂດຍສະເພາະ ພະແນກກົງສຸນ ຍັັງຄົງຕິດຕາມເບິື່ງສະພາບການ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທ ື່ປະ
ເຊ ນຢູ່ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ລະມັັດລະວັັງເປັນພິເສດ. ການສ ບຕໍໍ່ປິດຊາຍແດນ ຍັັງຄົງເປັນບັັນຫາໜ ື່ງທ ື່ພວກ
ເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ສາຍການບິນການຄ້າຈ ານວນໜ ື່ງທ ື່ບິນໄປເອ ຣົບກໍໍ່ຕາມ.       

ໃນສະພາບການທ ື່ບໍໍ່ປ ກກະຕິແບບນ ີ້້, ຂ້າພະເຈົີ້້າຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊ ຍໂຮງຮຽນຝຣ ັັງ ແລະ ທ ມວິຊາການ
ທຸກຄົນ ທ ື່ສາມາດຮັັກສາຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນການສອນໄດ້ຕະຫ ອດປີຮຽນ ແລະ ສາມາດຈັັດຕັັີ້້ງປະຕິບັັດມາດ
ຕະການທ ື່ເໝາະສົມເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ຈັັດການຮຽນການສອນເປັນປ ກກະຕິ ໃນໄລຍະທ ື່ມ ການລັັອກດາວຮອບສອງ ຍ້ອນ
ການປະກອບສ່ວນຂອງຄູສອນທຸກຄົນ. ສະຖາບັັນຝຣັັ ງ ປະຈ າ ລາວ ຍັັງຄົງຮັັກສາແຜນກິດຈະກ າດ້ານວັັດທະນະທ າທ ື່
ມ ຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການລະດົມນັັກສິນລະປະຂອງລາວມາມ ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂ ີ້້ນເປັນພິເສດ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນຊ ວິດປະຈ າວັັນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຍັັງຕ້ອງລະມັັດລະວັັງ ແລະ ສ ບຕໍໍ່ປະຕິບັັດມາດຕະ 
ການປ້ອງກັັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ການລະບາດຮອບໃໝ່ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ນັັບແຕ່
ເດ ອນເມສາເປັນຕົີ້້ນມາ ເປັນສິື່ງທ ື່ຢ ໍ້າເຕ ອນໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັັດນ າກັັນ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະຕິເສດບໍໍ່ໄດ້ຕໍໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລ າບາກໃນປະຈຸບັັນ ແລະ ອານາຄົດທ ື່ບໍໍ່ແນ່ນອນກໍໍ່ຕາມ, ຂ້າພະເຈົີ້້າ 
ກໍໍ່ມ ຄວາມຫວັັງຈ ານວນໜຶື່ງ.    

ເຫັັນຈາກການລະດົມສັັກຢາວັັກຊ ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຫວັັງວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດຈະສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຫວັັງ
ວ່າການເພ ື່ມທະວ ສ້າງຄວາມເຂັັີ້້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດລາວ ແລະ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ ື່ຂ້ອງຈະຊ່ວຍການພັັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງຕໍໍ່ໄປໄດ.້ ຫວັັງວ່າ ຄວາມສາມັັກຄ ທ ື່ເປັນຕົວຂັັບເຄ ື່ອນການດ າເນ ນງານຂອງພວກເຮົາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທ ື່
ໄດ້ຮັັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ື່ສຸດສາມາດຮັັບມ ກັັບບັັນຫາທ ື່ປະເຊ ນຢູ່ໄດ້ ແລະ ເຫັັນໄດ້ອານາຄົດທ ື່ສະຫງົບສຸກຫ າຍຂ ີ້້ນ.   

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ ງໝັັີ້້ນໃຈໄດ້ວ່າ ສະຖານທູດຝຣັັ ງ ຍັັງຄົງເຮັັດວຽກຢ່າງເຕັັມທ ື່ ແລະ ຮັັບຟັງທຸກທ່ານ.  

ຄວາມສາມັັກຄ ຍິື່ງນັັບມ ີ້້ນັັບມ ຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄັັນສູງຕໍໍ່ການດ າເນ ນງານຂອງພວກເຮົາ.  

ທ ມງານສະຖານທູດຝຣັັ ງ ພ້ອມດ້ວຍ ຂ້າພະເຈົີ້້າເອງ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ ງມ ຄວາມສຸກໃນວັັນຊາດຝຣັັ ງ 14 
ກໍລະກົດ ພາຍໃຕ້ສັັນຍາລັັກແຫ່ງມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດພວກເຮົາ ແລະ ທັັງເປັນວັັນທ ື່ຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ
ສາທາລະນະລັັດຝຣັັ ງ.  

 

ສປປ ລາວ ຈົ ງໝັັ ີ້້ນຍ ນ, 

ສາທາລະນະລັັດຝຣັັ ງ ຈົ ງໝັັ ີ້້ນຍ ື່ນ, 

ມດິຕະພາບຝຣັັ ງ-ລາວ ຈົ ງໝັັ ີ້້ນຍ ນ ! 


