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ສະບຳຍດີ, ນະມັດສະກຳນ, 

 

ຮຽນ:   ທ່ຳນ ຄ ຳເຜີຍ ບຸດດຳວຽງ, ກ ຳມະກຳນສ ນກຳງພັກ, ຮອງປະທຳນສ ນກຳງ  

 ແນວລຳວສ້ຳງຊຳດ 

  ທ່ຳນ ນຳງ ຄ ຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ, ຮອງປະທຳນສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງ 

  ຊຳດ 

  ທ່ຳນ ດຣ. ຈັນເພັງ ສຸດທິວົງ, ຮອງປະທຳນສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງຊຳດ 

  ພະອຳຈຳນໃຫຍ່ ແວດ ມະເສໄນ, ຮອງປະທຳນສ ນກຳງ ອົງກຳນພຸດທະສຳ 

 ສະຫນຳ ສ ຳພັນລຳວ ແຂວງຫລວງພະບຳງ 

  ສຳທຸ ໃຫຍ່ ອ່ອນແກ້ວ ສິດທິວົງ, ປະທຳນ ອົງກຳນພຸດທະສຳສະຫນຳ ສ ຳພັນ 

 ລຳວ ແຂວງຫລວງພະບຳງ 

  ພ້ອມດ້ວຍພະເຖລະ ນຸເຖລະ ຈຳກສ ນກຳງ ອົງກຳນພຸດທະສຳສະຫນຳ   

 ສ ຳພັນລຳວ. 

  ຂ ສະແດງຄວຳມເຄົຳລົບນັບຖ ມຳຍັງ ຕົວແທນຈຳກກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດ, 

  ຕົວແທນຈຳກສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງຊຳດ ແລະ ບັນດຳກຳນນ ຳຂ້ັນສ ງ. 

  ຮັກແພງມຳຍັງທ່ຳນຍິງ ແລະ ທ່ຳນຊຳຍ. 
 

 ມ ້ ນ້ີ ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຮ ້ ສຶກຍິນດີ ແລະ 

ດີໃຈຫລຳຍທ່ີຈະໄດ້ມີກຳນເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງກຳນກ ່ ສ້ຳງໂຮງຜະລິດນ ້ ຳດ ່ ມ ວັດຜຳໂອ 

ເມ ອງປຳກເຊ ່ ອງ ແຂວງຫລວງພະບຳງ. 
 

 ໂຄງກຳນນ້ີເປັນໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄວ ພຳຍໃຕ້ກອບກຳນຮ່ວມມ  ແມ່ນ ້ ຳຂອງ 

ແມ່ນ ້ ຳຄົງຄຳ, ເປັນໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫລ ອລ້ຳຈຳກລັດຖະບຳນອິນເດຍ 

ທ່ີໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລ ອລ້ຳຈ ຳນວນ 50.000 ໂດລຳສະຫະລັດ. ດ່ັງທ່ີທ່ຳນຮ ້ວ່ຳ 

ໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄວນ້ີເປັນໂຄງກຳນທ່ີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ ່ ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສ ຳເລັດອັນເປັນປະໂຫ

ຍດແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນໂດຍກົງ ແລະ ເຫັນຜົນໄວ ແລະ ສຳມຳດຈັບຕ້ອງໄດ້. 

ເຊ່ິງເປັນໂຄງກຳນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີສ ຳຄັນໃນກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ 

ປັບປຸງດ້ຳນສະຫວັດດີກຳນສັງຄົມ ແລະ 

ຈະເປັນແຮງຊຸກຍ ້ ໃຫ້ມີກຳນຮ່ວມມ ລະຫວ່ຳງສອງປະເທດ. 
 

 ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຮ ້ ສຶກດີໃຈເປັນຢ່ຳງຍ່ິງທ່ີ 

ພຳຍຫ ັ ງກຳນກ ່ ສ້ຳງບ່ອນຜະລິດນ ້ ຳດ ່ ມສ ຳເລັດຕຳມໂຄງກຳນນ້ີ, 

ນ ້ ຳດ ່ ມສະອຳດຈະສຳມຳດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນປະມຳນ 500 ຄົນ, ຄ -ອຳຈຳນ ແລະ 

ຊຳວບ້ຳນຈ ຳນວນໜ່ຶງທ່ີອຳໄສຢ ່ ໃກ້ໂຮງຮຽນ. ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຮ ້ສຶກດີໃຈຫລຳຍທ່ີ



ກຳນກ ່ ສ້ຳງໂຮງຜະລິດນ ້ ຳສະອຳດພຳຍໃຕ້ໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄວນ້ີ ເພ ່ ອໃຫ້ປະຊຳຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນມີ

ລະບົບນ ້ ຳດ ່ ມສະອຳດ. 
 

  ປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດລຳວມີຄວຳມສ ຳພັນກັນຢ່ຳງຢ ດເຢ ້ ອຍຳວນຳນ 

ທຳງດ້ຳນປະຫວັດສຳດ, ດ້ຳນ ສຳສະຫນຳ, ວັດທະນຳທ ຳ ແລະ  ລະຫວ່ຳງ ປະຊຳຊົນ ຕ ່  

ປະຊຳຊົນມຳແຕ່ຍຳວນຳນ. ສຳຍພົວພັນດ້ຳນກຳນທ ດລະຫວ່ຳງປະເທດ, 

ກຳນປົກຄອງປະເທດຍຸກໃຫມ່ ສ້ຳງຕັງຂ້ຶນໃນປີ 1956 ແລະ ຍັງໄດ້ມີກຳນຢ້ຽມຢຳມ ແລກ 

ປ່ຽນບົດຮຽນ 

ຂອງບັນດຳຜ ້ ນ ຳຂ້ັນສ ງຫ ຳຍຄ້ັງໃນຫ ຳຍທົດສະວັດຜ່ຳນມຳ.ປະເທດຂອງພວກເຮົຳເປັນຄ ່ ຮ່ວມພັດ

ທະນຳບົນພ ້ ນຖຳນສິດເທ່ົຳທຽບກັນ, ເຄົຳລົບອະທິປະໄຕແຫ່ງຊຳດ ແລະ 

ບົນພ ້ ນຖຳນຜົນປະໂຫຍດໃນກຳນພັດທະນຳ ແລະ ກຳນຍົກລະດັບຂອງປະຊຳຊົນ.  ພະນະທ່ຳນ 

ນຳເຣັນດຣຳ ໂິິມດ້ີ 

ນຳຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອິນເດຍໃຫ້ຄ ຳຫມ້ັນສັນຍຳວ່ຳຈະສ ບຕ ່ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນຳກັບ 

ສ ປ ປ ລຳວ ໂດຍຜ່ຳນກຳນໂອລົມທຳງໂທລະສັບກັບ ພະນະທ່ຳນ ປອ ທອງລຸນ 

ສີສຸລິດໃນເດ ອນມິຖຸນຳ 2020. 
 

 ປີນ້ີ, ພວກເຮົຳຍັງໄດ້ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນຄົບຮອບ 65 

ປີຂອງກຳນສ້ຳງຕ້ັງສຳຍພົວພັນກຳນທ ດລະຫວ່ຳງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົຳ. 

ສະຖຳນທ ດອິນເດຍໄດ້ຈັດງຳນຂ ້ ນຢ່ຳງຫລຳກຫລຳຍ ໂດຍຮ່ວມມ ກັບ ສປປ ລຳວ 

ເພ ່ ອເປັນກຳນສະເຫລີມສະຫລອງໂອກຳດອັນສ ຳຄັນໃນປີນ້ີ 

ເຊ່ິງໃນນ້ັນກ ່ ເຄີຍມີກຳນຈັດງຳນຢ ່ ທ່ີສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງຊຳດອີກດ້ວຍ. ໃນວັນທີ 12 ມີນຳ 

ຂອງປີນ້ີ ໄດ້ມີກຳນຈັດງຳນ ກຳນເຊ ່ ອງໂຍງທຳງດ້ຳນສຳສະຫນຳລະຫວ່ຳງ ອິນເດຍ ແລະ ສປປ 

ລຳວຢ ່ ທ່ີສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງຊຳດ. ແລະ ໃນວັນທີ 09 ຕຸລຳ 

2020ກ ່ ໄດ້ມີກຳນປ ກຕ້ົນໄມ້ຮ່ວມກັນກັບ ທ່ຳນ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫຳນ, ອຳດີດ 

ປະທຳນສ ນກຳງແນວລຳວສ້ຳງຊຳດ, ທ່ຳນ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫຳນ ອຳດີດ 

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳນຕ່ຳງປະເທດ ພ້ອມກັບບັນດຳແຂກທ່ີມີກຽດຈ ຳນວນຫນ່ຶງ. 
 

 ຮຽນພະນະທ່ຳນທ່ີນັບຖ , 

ໂຄງກຳນຮ່ວມມ ພັດທະນຳອິນເດຍໄດ້ມີກຳນຮ່ວມມ ກັນໃນຫລຳຍຂົງເຂດວຽກງຳນດ້ຳນກຳນພັດ

ທະນຳເຊ່ັນວ່ຳ: ມອບທຶນເຝິກອົບໂຮມຄວຳມອຳດສຳມຳດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລຳກອນລຳວ 

ພຳຍໃຕ້ໂຄງກຳນໂຄງກຳນເຕັກນິກ ແລະ ເສດຖະກີດອິນເດຍ ຫລ  ITEC, 

ມອບທຶນກຳນສຶກສຳໄລຍະຍຳວເພ ່ ອຮຽນຕ ່ ໃນລະດັບຊັນສ ງ, 

ໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄວສ ຳລັບກຳນພັດພະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພຳຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫລ ອລ້ຳ, 

ໂຄງກຳນໃຫ້ເງິນກ ້ຍ ມອັດຕຳດອກເບ້ຍຕ ່ ຳ, ສ ນເຝິກອົບຮົມພຳສຳອັງກິດ ແລະ 

ພັດທະນຳຜ ້ ປະກອບກິດຈະກຳນ ລຳວ-ອິນເດຍ ລວມທັງໂຄງກຳນອະນຸລັກມ ລະດົກ, 

ກຳນບ ລະນະສະຖຳນມ ລະດົກໂລກຂອງອົງກຳນ UNESCO, ວັດພ  

(ວັດວຳອຳຮຳມທ່ີເກ່ົຳແກ່ຕ້ົນແບບຈຳກວັດ Shiva), 

ໂດຍຜ ້ ຊ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນສ ຳຫ ວດໂບຮຳນນະຄະດີຂອງປະເທດອິນເດຍພຳຍໃຕ້ໂຄງກຳນ ITEC. 
 



 ດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່ຳວກ່ຽວກັບໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄວໃນລຳວ, ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຢຳກຂ ໃຫ້ຂ ້ ມ ນເພ່ີມເຕີມວ່ຳ 

ກຳນເຊັນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂ້ົຳໃຈ ສ ຳລັບສຳມໂຄງເຫັນຜົນໄວ,ໄດ້ສະຫນອງທຶນຊ່ວຍເຫ  ອລ້ຳ 

50,000 ໂດລຳສະຫະລັດໃນຂົງເຂດກະສິກ ຳ, ໄດ້ລົງນຳມໃນເດ ອນຕຸລຳ 2017, 

ເຊ່ິງໃນນ້ັນແມ່ນໂຄງກຳນ ກຳນມອບອຸປະກອນໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງ ວິໄຈຝຸ່ນ ແລະ ດິນ ທ່ີ 

ກົມຄຸ້ມຄອງພັດທະນຳດິນກະສິກ ຳແມ່ນສ ຳເລັດແລ້ວ ແລະ 

ໄດ້ມີພິທີມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບຳນລຳວຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ. 

ສອງໂຄງກຳນທ່ີຍັງເຫ  ອແມ່ນຢ ່ ໃນຂ້ັນຕອນຂອງກຳນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີແຕກຕ່ຳງກັນ. 

ສອງໂຄງກຳນດ່ັງກ່ຳວ, ຫນ ່ ງໃນນ້ັນ ແມ່ນ ໂຄງກຳນສ່ົງເສີມກຳນລ້ຽງແບ້ ຢ ່  ສປປ ລຳວ' 

ທ່ີບ້ຳນແຈ້ງ, ເມ ອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ; ແລະ ອີກໂຄງກຳນແມ່ນ 

'ໂຄງກຳນສ່ົງເສີມກຳນປ ກໝຳກແໜ່ງຂຽວ ຢ ່ ເມ ອງປຳກຊ່ອງ, ແຂວງຈ ຳປຳສັກ'. 
 

 ນອກຈຳກນ້ີ, ໃນເດ ອນສິງຫຳ, 

ໄດ້ມີກຳນເຊັນບົດບັນທຶກຄວຳມເຂ້ົຳໃຈສ ຳລັບສຳມໂຄງກຳນເພ່ີມເຕີມພຳຍໃຕ້ໂຄງກຳນເຫັນຜົນໄ

ວຂອງລັດຖະບຳນອິນເດຍ. ໃນນ້ັນ, ສອງໂຄງກຳນແມ່ນ ໂຄງກຳນກ ່ ສ້ຳງໂຮງຮຽນປະຖົມ 2 ແຫ່ງ

ຢ ່ແຂວງຫ ວງພະບຳງ ແລະ ໂຄງກຳນທີສຳມ ແມ່ນໂຄງກຳນກ ່ ສ້ຳງຫ ພັກ 5 ຫ້ອງຢ ່  

ຜ ້ ພັດທະນຳຜ ້ ປະກອບກິດຈະກຳນ ລຳວ - ອິນເດຍເຊ່ິງໄດ້ຈັດພິທີວຳງສີລຳເລິກໃນວັນທີ 26 

ພະຈິກ ທ່ີຜ່ຳນມຳ. 
 

 ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຮ ້ ສຶກດີໃຈເປັນພິເສດທ່ີໄດ້ລົງນຳມບົດບັນທຶກຄວຳມເຂ້ົຳໃຈ, ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ 

ພວກເຮົຳຍັງໄດ້ສະເຫ ີ ມສະຫ ອງວັນປະກຳດເອກະລຳດຂອງອິນເດຍ ຄົບຮອບ 75 ປີ. ຫລ  

ພຳສຳອິນດ ວ່ຳ Azadi ka Amrit Mahotsav ເຊ່ິງມີຄວຳມຫມຳຍວ່ຳ 

"ເທດສະກຳນແຫ່ງກຳນສະເຫລີມສະຫລອງ" ເພ ່ ອສະເຫ ີ ມສະຫ ອງ 75 ປີແຫ່ງຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳ 

ແລະ ປະຫວັດສຳດຂອງປະຊຳຊົນ, ວັດທະນະທ ຳ ແລະ 

ຫມຳກຜົນສ ຳເລັດອັນຈົບງຳນຂອງອິນເດຍ. 
 

 ສຸດທ້ຳຍນ້ີ, ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຂ ຖ ໂອກຳດນ້ີ ອວຍພອນໄຊໃຫ້ທ່ຳນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ຳນ 

ຈ່ົງມີສຸຂະພຳບ ແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວຳມຜຳສຸກ. ຂ ໃຫ້ປະຕິບັດມຳດຕະກຳນປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ 

ແລະ ຮັບມ ກັບພະຍຳດ Covid-19 ແລະ ຢ ່ ຢ່ຳງປອດໄພ. 
 

ຂ ຂອບໃຈ 


