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ອາຊຽນ – ທດັສະນະ ຂອງອົດສະຕຣາລ ີ 

 

ເພ ່ອ ສະເຫຼມີສະຫຼອງສາຍພວົພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ທ່ານ ໄຊມອັນ ເມີຣີຟຽວ, ເອກອັກຄະ

ລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ຄົນທ າອິດປະຈ າ ອາຊຽນ,  ໄດ້ສະແດງ ທັດສະນະຂອງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກ່ຽວກັບ 

ໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ທີ່ ພວມປະເຊີນໜ້າ ຢູ່ພາກພ ້ນ ໃນກອງປະຊຸມສ າມະນາ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມ ້ນີ້. 

 

ກອງປະຊຸມສ າມະນາ ໃນຫວົຂ ້ ‘ອາຊຽນ: ໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ’, – ທັດສະນະ ຂອງອດົສະຕຣາລີ’, ໄດ້ຮັບການສະ

ໜັບສະໜູນ ຈາກ ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຮັດວຽກຮວ່ມ ກັບ ສະຖາບັນ ການ

ຕ່າງປະເທດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ໄດ້ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມສ າມະນາດ່ັງກ່າວ ຈາກພາກລັດຖະບານ, 

ບັນດາສະຖານທູດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດຂອງ ລາວ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ຫຼາຍກ່ວາ 100 ຄົນ.  

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເມີຣີຟຽວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງ ການ ສົນທະນາ ເພ ່ອແລກປ່ຽນທັດສະນະໃນຫົວຂ ້ນ້ີ  

ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ຍົງ ຈັນທະລັງສີ, ຫວົໜ້າກົມ ສະຖາບັນ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສີສຸລາດ, ຫວົໜ້າກົມ 

ອາຊຽນ ຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 

 

ໃນຊ່ວງການບັນຍາຍ, ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເມີຣີຟຽວ ໄດ້ກ່າວເນ້ັນ ເຖິງ ສາຍພວົພັນທ່ີມີມາຍາວນານ ຂອງອົດ

ສະຕຣາລີ ໃນການໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼ ອຕົວຈິງ ຕ  ່ວິໄສທັດ ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການເຊ ່ອມໂຍງ ຂອງພາກພ ້ນ, ແລະ 

ໄດ້ປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ ອາຊຽນພວມປະເຊີນໜ້າ, ແລະ ພາກພ ້ນ ນ້ີ ຈະຍົກບັນຫາ

ນ້ີ ມາປຶກສາກັນໄດ້ ແນວໃດ.  

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເມີຣີຟຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປີນ້ີ, ເປັນປີ ຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງ ສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາ

ລີ, ຖ ເປັນໂອກາດອັນດີ ໃຫ້ແກ່ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອາຊຽນ ໃນການປ ກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບທດິທາງຍຸດທະສາດໃຫມ່ ນ າ

ກັນ - ໜ່ຶງໃນນ້ັນ ແມ່ນ ການສຸມໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຊ ່ອມໂຍງກັນ ຂອງ ບັນດາປະເທດໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ໂດຍຜ່ານ ປະຊາຄົມເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ (East 

Asia Summit).” 

 

“ບັນດາປະເທດເພ ່ອນມິດຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທົວ່ ອາຊຽນ ສາມາດສ ບຕ ່ ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ອົດສະຕຣາລີ ໃນຖານະ 

ເປັນ ໝູ່ເກ່ົາ ແລະ ເປັນເພ ່ອນບ້ານກັນ, ອົດສະຕຣາລີ ສະແດງເຈດຈ ານົງທີ ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ

ຮຸ່ງເຮ ອງ ໃຫ້ແກ່ ພາກພ ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊ່ິງ ເປັນປັດໃຈຫຼັກ ໃຫ້ແກ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນ

ຮຸ່ງເຮ ອງ ຂອງ ພວກເຮົາເຊ່ັນກັນ.” 



 

 

 

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເມີຣີຟຽວ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ່ວ່າ ອົດສະຕຣາລີ ສະແດງຄວາມຍນິດີ ຕ ່ ສາຍພົວພັນແບບມີປະ

ສິດທິຜົນ  ກັບ ອາຊຽນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເຊ່ັນ ດ້ານຄວາມປອດໄພ, ວັດທະນາທ າ, ການຄ້າ, ການສຶກສາ ແລະ ການ

ພັດທະນາ.  

 

ສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ອົດສະຕຣາລີ ແລະອາຊຽນ ໄດ້ເພີ່ມຂ ້ນຫາຼຍ   ກ່ວາ ສອງເທົ່າ ໃນໄລຍະ 

10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຈົນ ເຖິງລະດັບ 92 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ໃນແຕ່ລະປ,ີ ເຊ່ິງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ

ການຄ້າ ກັບອາຊຽນ ທີ່ໃຫຍ່ ອນັດັບສອງ ຖັດຈາກ ປະເທດຈີນ. 

 

ບັນດາຜູ້ນ າ ທີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄົບຮອບ 40 ປີ  ສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ໃນເດ ອນນ້ີ ທີ່ 

ນະຄອນຫຼວງ ເນປີດ , ປະເທດ ມຽນມາ ໄດ້ລົງນາມເຫັນດີ ທີຈ່ະ ຍົກລະດັບສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ເປັນ 

“ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານຍຸດທະສາດ”. 

 

ກອງປະຊຸມສ າມະນາດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໜ່ຶງໃນຫຼາຍໆກິດຈະກ າ ທີ່ຈັດ ໃນປີ 2014, ທັງຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຢູ່ທົ່ວ 

ບັນດາ ປະເທດອາຊຽນ ທັງ 10 ປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ, ເພ ່ອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສາຍພວົພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ 

ຄົບຮອບ 40 ປີ. 

 

 

ສອບຖາມຂ ້ມູນເພີ່ມຕ ່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ ່ມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  021 353 800 ຕ ່ 125, ມ ຖ  020 2223 8299 

 


