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ລດັຖະມນົຕກີານຕ່າງປະເທດ ອດົສະຕຣາລຈີະຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ  

ພະນະທ່ານ ນາງ ຈລູີ ບີຊອບ ສະມາຊິກສະພາ, ລັດຖະມນົຕີການຕ່າງປະເທດ ອດົ

ສະຕຣາລີ, ຈະເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນ ອັນແໜນ້ແຟ້ນ ກັບ ສປປ ລາວ ໃນການຢ້ຽມຢາມ 

ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດໃນທ້າຍອາທິດນີ.້ 

 

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ວັນທ ີ4-5 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ, ລັດຖະມົນຕກີານ

ຕ່າງປະເທດ ຈະ ໄດ້ສບືຕໍ່ເພີມ່ທະວີຄວາມຮ່ວມມືດ້ານພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ແລະ 

ສືບຕໍ່ການແລກປ່ຽນ ໃນລະດບັສູງ ລະຫ່ວາງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ 

ອົດສະຕຣາລ ີໃນປີຜ່ານໆມາ. 

 

ພ້ອມນີ ້ທ່ານ ນາງ ຈູລີ ຈະເນັນ້ໃສ່ເຈດຈໍານົງຂອງລດັຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຈະສືບຕໍໃ່ຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ ແກ່

ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ສບືຕໍ່ເປັນນ ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫ ັກ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊ ງ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອປະຈໍາປ ີ

ມີມູນຄ່າຫ າຍກ່ວາ 60 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລ ີ(ຫ ື ປະມານ 440 ຕືກ້ີບ) ໃຫ້ແກ່ ການສ ກສາ, ການພັດທະນາ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການເກັບກູ້ລູກລະເບດີທີ່ບໍ່ທນັແຕກ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ືອ

ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທນັແຕກ, ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການປະຕິຮູບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການ

ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການສໍາຫ ວດກະສກິໍາອີງໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ. 

 

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຈະປ ກສາຫາລືກັນ ຫ າຍບັນຫາກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ 

ແລະ  ພາກພື້ນ ກັບ ພະນະທາ່ນ ທອງສິງ ທໍາມະວົງ, ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ພະນະທ່່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, 

ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມນົຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ. 

 

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຈະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ພະນະທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ປະທານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພືອ່ປ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ວາງສະພາຂອງ ສອງ

ປະເທດ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນະທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ລັດຖະມົນຕີ 

ວ່າການກະຊວງ ສ ກສາ ແລະ ກິລາ ຈະເປີດໂຕການລິເລີມ່ໂຄງການໃໝ່ ຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ທີມ່ີມູນ

ຄ່າປະມານ 86 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລ ີ(ຫ ື ປະມານ 631 ຕື້ກີບ) ເຂົ້າໃນ ການສ ກສາຂັ້ນພື້ນຖານ.  



 

 

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ, ລດັຖະມນົຕີການຕ່າງປະເທດ ອດົສະຕຣາລີ ຈະໄດພ້ົບກັບ ພະນະທ່່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນ

ເສນາ, ລັດຖະມົນຕ ີວ່າການກະຊວງ ອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຕົວແທນນກັທລຸະກິດ ອົດສະຕຣາລ ີເພື່ອ

ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກບັ ໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ ການຄ້າ ແລະ ການລງົທ ນ ສອງຝ່າຍ. 

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ຈະໄດພ້ົບກັບ ຜູ້ນໍາແມ່ຍິງ ລະດັບອາວຸໂສ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ ກສາຫາລື ກ່ຽວກບັການ

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ ໂດຍລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ເພືອ່ ສົງ່ເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ການເປັນຜູ້ນໍາ ໃຫ້ແກ່ແມຍ່ິງ, ຮວມທັງ ສະຖານະພາບ ຂອງ ຄວາມສະເຫມພີາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ເຊິ່ງແມ່ນ 

ເປັນບູລິມະສດິໃນການພດັທະນາ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອລວມເຂົ້າຢູ່ໃນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກດິ ສງັຄົມ 

ແຫ່ງຊາດ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. 

 

ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດສ້ະເຫ ີມສະຫ ອງຄບົຮອບ 60 ປ ີຂອງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ

ໃນ ປີ 2012 - ຊ ່ງເປັນສາຍພົວພັນດ້ານການທູດ ທີ່ບໍ່ເຄຍີຂາດ ແລະຍາວນານທີ່ສຸດ ກັບ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ. 

 

ມີນັກສ ກສາ ຫ າຍກ່ວາ 1,000 ຄົນ ທີ່ໄດຈ້ົບການສ ກສາຈາກ ອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃຕທ້ ນການສ ກສາຂອງ 

ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ. ມີນັກຮຽນ ຫ າຍກ່ວາ 200 ຄນົ ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໄດ້ຮັບທ ນ

ການສ ກສາຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ເພືອ່ໄປສ ກສາໃນລະດັບວິຊາການ ຢູ ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 

ຂອງລາວ. 

 

 

ສອບຖາມຂ້ໍມູນເພີ່ມຕື່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄໍາ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ືມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  (021) 353 800 ຕ່ໍ 125 

 

 

 

  

 


