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ສີພາຍເຮອື ຂອງ ທມີອົດສະຕຣາລ-ີອາຊຽນ ຈະເຂົົ້າຮວ່ມບນຸຊວ່ງເຮອື  

 

ຍົ້ອນໄດົ້ຮັບການຮ່ວມມື ເປັນຢ່າງດີ ຈາກ ທຸກທົ້ອງຖ່ິນ ຂອງສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງ ສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕຣາລີ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດົ້ເຕົົ້າໂຮມເອົາ ສີພາຍເຮືອຈາກຫຼາຍປະເທດ ເພ່ືອເຂົົ້າຮ່ວມ ບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈ າປີ  

ໃນ ວັນທີ 9 ຕຸລາ. 

 

ຕົວແທນຈາກ ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ບັນດາສະຖານທູດອາຊຽນ ປະຈ າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພົ້ອມ

ດົ້ວຍ ພະນັກງານຈາກ ກົມອາຊຽນຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ ົ້ຂອງ ຈະ

ໄດົ້ເຂົົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ພາຍໃຕົ້ ການນ າພາຂອງ ສີພາຍເຮືອທີ່ມີປະສົບການຈາກ ບົ້ານ ສີໄຄທ່າ. 

 

ສີພາຍເຮືອ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດົ້ເຕົົ້າໂຮມ ຢູ່ຕ ່ໜົ້າ ຫົ້ອງການ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ ົ້ຂອງ ໃນວັນທີ 

21 ສິງຫາ ເພ່ືອ ຈະເລ່ີມຕົົ້ນເຂົົ້າຮ່ວມການເຝິກຊົ້ອມ ຢູ່ ນາ   ົ້ຂອງ. 

 

ສີພາຍເຮືອ ຈະເພ່ີມ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໃນການພາຍເຮືອ ດົ້ວຍການເຝິກຊົ້ອມໜັກ ກ່ອນ ທີ່ຈະ

ເຝິກຊົ້ອມດົ້ວຍເຮືອ ແຂ່ງ ຫົງແມ່ຍ່າ 1 ຈາກບົ້ານ ສີໄຄທ່າ ໃນອາທິດສຸດທົ້າຍຂອງການເຝິກຊົ້ອມ ກ່ອນເຂົົ້າ

ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນບຸນຊ່ວງເຮືອ. 

 

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ພະນະທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ ໄດົ້ກ່າວວ່າ ການເຂົົ້າ

ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈ າປີ ແມ່ນເໝາະສົມຫຼາຍ ແລະ ຈະເປັນກິດຈະກ າທີ່ມ່ວນຫຼາຍ ເພ່ືອ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງ ສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕຣາລີ ຄົບຮອບ 40 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ຍັງໄດົ້ກ່າວເພ່ີມອີກວ່າ “ການແຂ່ງຂັນບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈ າປີ ແມ່ນ ເປັນການສະເຫີຼມສະຫຼອງ 

ທີ່ ຍ່ິງໃຫ່ຍ ຂອງ ປະຊາຊົນລາວທີ່ມີຄວາມຜູກພັນ ຕ ່ ແມ່ນາ   ົ້ຂອງ,  ແລະ ແມ່ນ ົ້າຂອງ ກ ່ຜູກພັນກັບ ຈິດວິນ

ຍານ ໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງພວກເຂົາ.” 

 



 

 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ໌ ໄດົ້ກ່າວເພ່ີມຕ່ືມວ່າ “ພວກຂົ້າພະເຈົົ້າ ມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍ ທີ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ ບົ້ານ ສີໄຄທ່າ ໄດົ້

ໃຫົ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາ ພົ້ອມດົ້ວຍ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ ົ້ຂອງ ຊ ່ງ ເປັນ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພວກເຮົາໄດົ້

ເປັນສ່ວນນ ່ງ ຂອງ ບຸນປະຈ າປີ ທີ່ສ າຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ.” 

 

“ເຮືອຫົງ ແມ່ຍ່າ 1 ອາດຈະບ ່ແມ່ນເຮືອ ທີ່ ໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ ແມ່ນາ   ົ້ຂອງ, ແຕ່ພວກເຮົາມີ ສີພາຍເຮືອທີ່ ມີຄວາມ

ຕັົ້ງໃຈ, ພົ້ອມຈະຮຽນຮູົ້ ແລະ ພວກເຮົາທັງໝົດ ລ ຄອຍ ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນໂອກາດພິເສດນີົ້.” 

 

ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໄດົ້ຈັດກິດຈະກ າຫຼາຍຢ່າງ, ຢູ່ ແຕ່ລະປະເທດຂອງ ທັງ10 ປະເທດໃນ ອາຊຽນ 

ແລະ ທັງ ຢູ່ ອົດສະຕຣາລີ, ເພ່ືອສະເຫີຼມສະຫຼອງ ສາຍພົວພັນ ທີ່ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນ ຄູ່ຮ່ວມປ ກສາຫາລືຢ່າງ

ເປັນທາງການ ກັບ ອາຊຽນ ຄົບຮອບ 40 ປີ . 

 

ການສະເຫີຼມສະຫຼອງ ສາຍພົວພັນ ຄົບຮອບ 40 ປີ ຈະສິົ້ນ ສຸດລົງ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສະເຫີຼມສະຫຼອງ ສຸດຍອດ

ຜູົ້ນ າອາຊຽນ- ອົດສະຕຣາລີ  ຕິດຕາມດົ້ວຍ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ ຢູ່ ປະເທດ ມຽນມົ້າ ໃນ 

ເດືອນ ພະຈິກ ນີົ້. 

 

 

 

ພະນະທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ ພົ້ອມດົ້ວຍ ທ່ານ ສຸລະໄຊ ພູມະວົງ, ຫົວໜົ້າພະແນກ

ສະພາບແວດລົ້ອມ ຂອງ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ ົ້ຂອງ ໄດົ້ຕົ້ອນຮັບ ສີພາຍເຮືອ ຂອງ ທີມອົດສະຕຣາລີ-

ອາຊຽນຢູ່ ຕ ່ໜົ້າ ຫົ້ອງການ ຄະນະກ າມະການແມ່ນ າ ົ້ຂອງ. 

 

 

ສອບຖາມຂ ົ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູົ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ືມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  (021) 353 800 ຕ ່ 125 

 

 


