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ງານອວຍພອນປີໃໝ ່2018 
ທີີ່ເຮອືນພກັທດູຝຣັັ່ງ, ທ ີ15 ມງັກອນ 2018 

 

ມືື້ນີື້ ຂ້າພະເຈົື້າມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິີ່ງທີີ່ໄດ້ພົບບັນດາທ່ານອີກຄັື້ງ ໃນງານພິທີບຸນເຂົື້າໜົມຝຣັັ່ງ ທີີ່ເອີື້ນວ່າ Galette 

des rois ຊ ີ່ງເປັນບຸນປະເພນີເກົັ່າແກ່ຂອງຝຣັັ່ງ ທັງເປັນໂອກາດເພືີ່ອອວຍພອນປີໃໝ່ທຸກທ່ານ. 

 
ໃນປີ 2017 ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບັນລຸເກືອບ 7 %. ນອກຈາກນີື້, ສປປ ລາວ ຍັງຖືກຈັດ
ຢູ່ໃນ 10 ປະເທດ ທີີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ແຂງແຮງທີີ່ສຸດ ໃນປີ 2007.  ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັື້ງທີີ່ຜ່ານ
ມາ ທີີ່ປາກເຊ ສາມາດກ ານົດໄດ້ບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍໃນການສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັັ່ນ ຄວາມຈ າເປັນໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການຂະຫຍາຍຕົວແບບທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ການປັບປຸງສິີ່ງແວດລ້ອມໃນການເຮັດທຸລະກິດ.  
 
ຂ້າພະເຈົື້າ ເຊືີ່ອແນ່ວ່າ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນດັັ່ງກ່າວ ຊ ີ່ງເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ແລະ ເປັນທີີ່ເພິີ່ງພ ໃຈຂອງບັນດາຜູ້ໃຫ້ທ ນ. 
 
ປະເທດຝຣັັ່ງພ້ອມທີີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນນາມປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ ທັງແບບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ
ສອງຝ່າຍ ບົນພືື້ນຖານສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເກົັ່າແກ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດພວກເຮົາ. 
 
ປະເທດຝຣັັ່ງ ຍັງຄົງສືບຕ ໍ່ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັັ່ນ ກະສິກ າ, ການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສ ກສາ, ວັດທະນະທ າ. 
 
ພາສາຝຣັັ່ງ ຊ ີ່ງເປັນພາສາທີີ່ຖືກນ າໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຝຣັັ່ງ ແລະ ລາວ ກ ໍ່ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ເປັນແກນກາງຂອງສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງສອງປະເທດພວກເຮົາໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ. ການຮ່ວມມືໃນວຽກງານຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ກ ໍ່ຍັງຈະສືບຕ ໍ່ 
(ການສົັ່ງຄູນິເທດທຸກຄົນໄປຝຶກອົບຮົບຍົກລະດັບທີີ່ປະເທດຝຣັັ່ງ ໃນປີ 2017, 2018 ຈັດກິດຈະກ າຕ່າງໆສ າລັບນັກຮຽນ, 
ສະໜອງທ ນການສ ກສາ ແລະ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາຈານສອນ), ສືບຕ ໍ່ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສາຍສາຂາວິຊາ
ທີີ່ສອນເປັນພາສາຝຣັັ່ງ (ການຝຶກອົບຮົມອາຈານສອນ), ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມືໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ການສະໜອງທ ນການສ ກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນນັກສ ກສາ. 
 

ນອກຈາກນີື້, ໃນໄຕມາດທີໜ ີ່ງ 2018, ຈະໄດ້ມີການເປີດນ າໃຊ້ເວທີສົນທະນາອອນລາຍ France Alumni ຊ ີ່ງຈະເປັນ
ເຄືີ່ອງມືໃນການເຕົື້າໂຮມບັນດາອາດີດນັກສ ກສາທຸກລຸ້ນ ແລະ ສິດນັກສ ກສາ ທີີ່ສ ກສາຢູ່ປະເທດຝຣັັ່ງ. ສະຖາບັນຝຣັັ່ງ/
ຫ້ອງການ Campus France ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຄືອຂ່າຍດັັ່ງກ່າວ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສີີ່ມການກ້າວເຂົື້າສູ່ການປະກອບ
ອາຊີບ (ການຈັດເວີກຊັອບ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແລະ ອືີ່ນໆ), ການແບ່ງປັນປະສົບການ ລະຫວ່າງ ຜູ້ທີີ່ປະກອບອາຊີບ
ແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີີ່ຫາກ ໍ່ຈົບໃໝ່ ລວມທັງການແບ່ງປັນຊ່ວງເວລາທີີ່ມີການເຮັດກິດຈະກ າຮ່ວມກັນ. ສະຖາບັນຝຣັັ່ງທີີ່ນະຄອນ
ແນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເປັນສະຖານທີີ່ພົບປະແລກປ່ຽນ ເປັນຂົວຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ຝຣັັ່ງ ແລະ ລາວ. 
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ຕ ໍ່ກັບສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ນອກຈາກບ ລິສັດທີີ່ໄດ້ມາລົງທ ນໃນລາວແລ້ວ (EDF, NTPC, AGL, Essilor, 

BFL-BRED ...), ບ ລິສັດອືີ່ນໆຂອງຝຣັັ່ງກ ໍ່ໄດ້ສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມາລົງທ ນໃນລາວ ໃນຂະແໜການຕ່າງໆ 
ນັບມືື້ເພີີ່ມຂືື້ນ. ຂ້າພະເຈົື້າຂ ສະໜັບສະໜູນສົັ່ງເສີມຢ່າງເຕັມທີີ່ ຕ ໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ປັບປຸງບັນຍາກາດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ.  
 
ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ຂ້າພະເຈົື້າຮູ້ສ ກດີໃຈທີີ່ເຫັນວ່າພົນລະເມືອງລາວເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັັ່ງຫຼາຍຂ ື້ນ ຊ ີ່ງເປັນການເພີີ່ມທະວີ
ສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດພວກເຮົາ. ໃນປີ 2017, ຈ ານວນວີຊາທີີ່ອອກໃຫ້ໂດຍສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈ າ ລາວ ແມ່ນ
ເພີີ່ມຂ ື້ນ 20%. ເໝືອນດັັ່ງທີີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝຣັັ່ງ ໄດ້ປະກາດໄປໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2017 ວ່າ ໃຫ້ສະຖານທູດ 
ຝຣັັ່ງ ພິຈາລະນາອອກວີຊາເຊັງເກັນໄລຍະສັື້ນໃຫ່ແກ່ພົນລະເມືອງລາວພາຍໃນ 48 ຊົັ່ວໂມງ ນັບຈາກມືື້ທີີ່ມາຍືີ່ນເອກະສານ
ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງທຸກຢ່າງ. ນອກຈາກນີື້, ໃນເດືອນມີນາ 2018 ຈະມີການເປີດຮັບຄ າຮ້ອງຂ ວີຊາແບບອອນລາຍ ທີີ່ເອີື້ນ
ວ່າ France-visas ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂ ຍັງສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຄ າຮ້ອງຂ ວີຊາຂອງຕົນໄດ້.  

 
ອີກສິີ່ງໜືີ່ງທີີ່ລືມບ ໍ່ໄດ້ ກ ໍ່ຄືປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ທີີ່ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນຕຸລາທີີ່ຜ່ານມາ. ຄ າຂັວນ
ທີີ່ດີເພືີ່ອສົັ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງເວົື້າຍາວ. ສ າລັບຂ້າພະເຈົື້າເອງ ຂ ເວົື້າສັື້ນໆງ່າຍໆວ່າ ປະເທດລາວສວຍ
ງາມ. ປີ2018ນີື້ ຂ ອວຍພອນໃຫ້ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົື້າມາທ່ຽວປະເທດທີີ່ສວຍສົດງ ົດງາມແຫ່ງນີື້ເພີີ່ມຂ ື້ື້ນ. 
 
ຂ ອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍ ຄອບຄົວ ຈົັ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະສົບຜົນສ າເລັດ ຈະເລີນກ້າວ
ໜ້າທັງໃນໜ້າທີີ່ວຽກງານ ແລະ ເລືີ່ອງສ່ວນຕົວ. 
 
ຂ ອວຍພອນໃຫ້ປີ2018ເປັນປີທີີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດພວກເຮົາ.  
 
ເຂົື້າໜົມທີີ່ເຮັດໂດຍຊ່າງເຂົື້າໜົມຝຣັັ່ງພ້ອມໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຊີມກັນແລ້ວ ຂ ໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບປະທານຢ່າງແຊບຊ້ອຍ. 
 
ຂ ຂອບໃຈ  
 
 
 
 


