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ແມ່ ນ້ຳ ຂອງ

ໄທ 

ສະ ໜາມ ບິນ  ສາ ກົນວັດ ໄຕ

 ລັດ ວິ ສາ ຫ ະ ກິດ ລົດ ເມ ລາວ

 ໂຮງ ງານ ນ້ຳ ປະ ປາ ຈີ່ ນາຍ ໂມ້

 ອົງ ການ ໄຈ ກາ ປະ ຈຳ ລາວ

ສະ ຖານ ທູດ ຍີ່ ປຸ່ນ

 ອົງ ການ ເຈັດ ໂທ ຣວຽງ ຈັນ

SAKURA

LDB

BCEL ສະ ມາ ຄົມ ລຸ່ມແມ່ ນໍ້າຂອງ
 (MRC)

ໂຮງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ

 ນ້ຳປະ ປາ ນະ ຄອນ ຫລວງ

ຫໍພິພິທະພັນຕໍາຫຼວດ

ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດ
ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ສະ ພາ ແຫ່ງ ຊາດ

ທາດຫຼວງ

ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ໂຄຮາຣຶ

ຄູ້ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ
MOFA

MOF

MOIC
FAO

ປະ ຕູ ໄຊ

MONRE Old

 ສຳ ນັກ ງານ ນາ ຍົກ

MPI

MOHA
MAF
MPWT

 ຫ້ອງ ການ ປົກ ຄອງ ນະ ຄອນ ຫລວງUN

MOF（DOC）
MOIC（DOSMEP）

MEM

ສູນ  ວາງ ສະ ແດງໂຄບ

 ສະ ໜາມ ກິ ລາ ເຈົ້າ ອະ ນຸ ວົງ

 ສວນ ເຈົ້າ ອະ ນຸ ວົງ

ຫໍ ຄຳ

ຄິວ ລົດ ເມ ຕະ ຫລາດ ເຊົ້າ

UXO Lao

ນ້ຳ ພຸ

ວັດສີເມືອງ

VCOM

MTC

MOH

ຂຸນຕາ 
ຣີຊີເດັນຊ໌

ຕະ ຫລາດ ຫັ ລກ ຊັບ ລາວ
ຕະ ຫລາດ ຊັງຈຽງ ດົງປ່າສັກ 

ຣີຊີເດັນຊ໌

ຕະ ຫລາດ ໜອງ ດ້ວງ

ຕະ ຫລາດ ຈີນ

ຕະ ຫລາດ ທົ່ງ ຂັນ ຄຳ

ຕະ ຫລາດ ເຊົ້າ

ຕະຫລາດຂົວດິນ
ວຽງຈັນເຊັນເຕີ

ພາກຊັນ

ຕະ ຫລາດ ນາ ໄຊ

ໄອ ເຕັກ ມໍ

ສານ ປະ ຊາ ຊົນ ສູງ ສຸດ ວັກໂສກປ່າຫລວງ

ສະຖານທູດ ເຢຍລະ ມັນ

ວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ

 ລັດ ວິ ສາ ຫ ະ ກິດ ໄຟ ຟ້າ ລາວ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ 
(NUOL)

ສະ ຖານ ທູດໄທ
ສະ ຖານ ທູດອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ

ສະ ຖານ ທູດ
 ມາ ເລ ເຊຍ

ສະ ຖານ ທູດ ຫວຽດ ນາມ

ສະ ຖານ ທູດ ອັງ ກິດ

ສະ ຖານ ກົງ ສຸນ ໄທ

ສະ ຖານ ທູດຟີ ລິບ ປິນ

ສະ ຖານ ທູດ ກຳ ປູ ເຈຍ

ສະ ຖານ ທູດ ພະ ມ້າ

ອົງການໄອວີ-ເຈແປນ(IV-JAPAN)

ADDP

ສະ ຖານ ທູດສິງ ກະ ໂປ

ສະ ຖານ ທູດ ເກົາ ຫລີ ເຫນືອ

ສະຖານທູດຣັດເຊຍ

ສະ ຖານ ທູດ ຈີນ

UNICEF

Santisouk Montessori Pre-School

WFP

UNFPA
ວຽງຈັນນານາຊາດ

ມສ ວຽງຈັນ
ສູນຝຶກອົບຮົມເທັດຈັງ-ເນັດ

WHO

23 Singha Park
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Tukata Jardin D'Enfants
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vong 

Rd.

Souphanouvong R
d.

T2 Rd.
23 Si
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Khoun Bouloum Rd.

Fa Ngum Rd.

Samsenthai Rd.
Setthathirath Rd. Dongpalane Rd.

Tha Deua Rd.

Khouvieng Rd.

Kamphengmeuang Rd.

Asean R
d.

ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ

ລະ ບົບ ພະ ຍາ ກອນ ອາ ກາດ

ທາງເບີ1

ວິທະຍາໄລລາວ-ອາເມລິກາ

 ສູນ  ບູ ໂດ

ລາວ ດີ

ຄາເຟລິດໂທເຮ້ົາສ໌
ພີ ວີ ໂອ

ໂຊນຄິດເຈນ

ຄູ ວຽງຈືນ ຂາ ໄກ່

 ໂຢ ໂກ ະຮາ ມະ
 ໂຈ ມາ3

ຮ້ານອາຫານເອົ້າຊາຍ

ດ ອນ ຈັນ ພາ ເລດ

 ແລນ ມາກ

ຄ ຣາວ ພ ລາ ຊາ
ສະ ຖານ ທູດ ສ.ເກົາ ຫລີ

  ຊຳ ເມີ ເ  ຊັດ

 ເ ມື່ອງ ແທງ
ຄາ ເຟວາ ນີ1

ຄາ ເຟວາ ນີ2

 ໂຈ ມາ2

ຊັນ ທາ ຣາ

ລາວ ເທວ ວຽງ ຈັນ

PhinTokyo 
Plaza

ຄ ຣີ ນິກອາ ລີ ອັນ ສາ ກົນ

ໂຮງ ໝໍ ມະ ໂຫ ສົດ
 ຄ ຣີ ນິກ ຝ ຣັ່ງ

ໂຮງ ໝໍ103
JMAS

ALC

Japan Heart

SVA

AAR Japan

ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ

ຄິວ ລົດ ເມ ສາຍ ເໜືອ

ຄິວ ລົດ ເມ ໄອ ເຕັກ

ໂຄງ ການ ລົດ ເມໄລ ຍະ2 

 ໂຮງ ໝໍ ເສດ ຖາ ທິ ຣາດ

ທາດ ດຳ
 ວັດ ຫາຍ ໂສກ

ວັດ ອິນ ແປງ
ວັດ ອົງ ຕື້ ວັດ ມີ ໄຊວັດ ຈັ ນ

ວັດ ຊຽງ ຍືນ ວັດ ຫໍ ພ ຣະ ແກ້ວ

ວັດ ສີ ສະ ເກດ

MONRE New

MONRE
Meteorological

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການປັບປຸງລະບົບຊົນລະກະເສດເຂດທ່າງ່ອນ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2018 
ມູນ ຄ່າ 837 ລ້ານ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ
ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ
ປີ2018-2023

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງກາພັດທະນາແລະຮັບປະກັນ
ຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ
ປີ2018-2023

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນລັດ
ປີ2019-2022

ອົງ ການ ໄຈ ກາ ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ດ້ານ ການ ພັດ ທະ ນາ

■ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ
ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການແມ່ນ ການ ຮ່ວມມືເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ມະ ນຸດ, 
ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖ ະ ກິດ -ສັງ ຄົມ ໃນ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ທີ່ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ, 
ປັບ ປຸງ ມາດ ຕະ ຖານ  ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ແລະ ສ້າງ ລະ ບົບ ການບໍ ລິ ຫານ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ຄວາມ ຮູ້, 
ປະ ສົບ ການ ແລະ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຂອງ ຍີ່ ປຸ່ນ.

■ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ
ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າແມ່ນ ການ ໃຫ້ ທຶນ ແກ່ ປະ ເທດ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ ທີ່ ມີ ລາຍ   ໄດ້ຕ່ຳ 
ໂດຍ ບໍ່  ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງ ທົດ ແທນ ຄືນ. 
ສ່ວນ ໃຫ ຍ່  ແມ່ນ ການ ໃຫ້ ທຶນ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ເຊິ່ງ ລວມ ມີ: ໂຮງ ຮຽນ, 
ໂຮງ ໝໍ, ນ້ຳ ປະ ປາ,   ທາງ ແລະ   ຈັດ ຊື້ ອຸ ປະ ກອນ  ແລະ ສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ  ຕ່າງໆ.

■ໂຄງ ການ ກູ້ ຢືມ
"ໂຄງ ການ ກູ້ ຢືມແມ່ນ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ປະ ເທດ ທີ່ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ 
ທີ່ ມີ ລາຍ ໄດ້ ໃນ ລະ ດັບ ໃດ ໜຶ່ງໂດຍ ການ ໃຫ້ ທຶ ນກູ້ ຢືມ ໄລ ຍະ ຍາວ, ດອກ ເບ້ຍ ຕ່ຳ ເພື່ອ
 ພັດ ທະ ນາ ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ -ສັງ ຄົມ ເປັນ ຕົ້ນ ຕໍ.

*ນອກ ຈາກ ນີ້, ໄຈ ກາ ຍັງ  ຊ່ວຍ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫາ ໃນ  ບັນ ດາປະ ເທດ ທີ່ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ 
ດ້ວຍ ການ ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ໃນ ຫລາຍ ຮູບ ແບ ບ ເຊັ່ນ: ການ ຈັດ  ສົ່ງ ອາ ສາ ສະ ໝັກ, ການ
 ຮ່ວມ ມື ກັບ NGOs ແລະ ຫລັກ ສູດ ຝຶກ ອົບ  ຮົມ ຢູ່ ປະ ເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ."

ເຂດ ສູນ ກາງ

水通塔ラオス人民軍
歴史博物館

警察博物館
国会議事堂

ラオ-アメリカン
カレッジ

1km
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ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ວີ ຕ້າ ພາກ (ເຂດ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳພິ ເສດ)

ສະພາການຄ້າລາວ ແລະ ສູນບໍລິການ SME

ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ

ຮ້ານຄ້າຣິມປິງ

ດີ ມາກ ດົງ ໂດກ

ຫໍພິພິທະພັນໄກສອນພົມວິຫານ

ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ

 ສະ ຖາ ບັນ ລາວ -ຍີ່ ປຸ່ນ

ສູນ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ສາ ກົນ  ລາວ- ຍີ່ ປຸ່ນ

 ສະ ຖາ ນີ ຄ່ຽ ນ ຖ່າຍ ຂີ້ ເຫຍື້ອ (KM16)

  ສະ ໜາມ  ບຳ ບັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ (KM32)

ໂຮງ ໝໍ ມິດ ຕະ ພາບ

ຄິວ ລົດ ເມ ສາຍ ໃຕ້

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບ1ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລກ ປ່ຽນ ບົດ ບັນ ທຶກ ປີ2005/ ປີ2006 
ມູນ ຄ່າ 4.645 ຕື້ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການທຶນການສຶກສາ
ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຕັ້ງ ແຕ ່ປີ2000

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງເສີມ
ແລະຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາຕົວເມືອງ
ປີ2020-2024

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ
ປີ2022-2025

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະອຸປະກອນຫ້ອງ
ທົດລອງຢູ່ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2022 
ມູນ ຄ່າ 2.150 ລ້ານ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງ ການ  ປັບ ປຸງ ລະ ບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ 
ໃນ ຕົວ ເມືອງທີ ່ມີ ຄວາມ ຍືນ ຍົງດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2014 
ມູນ ຄ່າ 1.384 ຕື້ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ 
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ແຜນງານ REDD+ ແລະ 
ກອງທຶນ REDD+ (F-REDD2)
ປີ2022-2027

　　【 ໂຄງ ການ ກູ້ ຢືມ】
ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍ
ສານສະໜາມບິນວັດໄຕ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ  ການກູ້ ຢືມ ປີ2014 
ມູນ ຄ່າ 9.017 ຕື້ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ
ພາກທຸລະກິດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍພາກທຸລະກິດໂດຍ
ຜ່ານສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະທີ2
ປີ2022-2026

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະພັດທະນາການປະມົງ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2015 
ມູນ ຄ່າ 714 ລ້ານ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິ ຊາ ການ】
ໂຄງ ການ  ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ ດ້ານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ
 ລະ ບົບ ຂົນ ສົ່ງ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ແບບ ຍືນ ຍົງ
ປີ2018-2023

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງ ການ  ສະ ໜອງ ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ສິ່ງ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ
 ເພື່ອ ປັບ ປຸງ ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ານ ອຸ ທົກ ກະ ສາດແລະ ອຸ ຕຸ ນິ ຍົມ
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2014 
ມູນ ຄ່າ 584 ລ້ານ ເຢນ

　　【 ໂຄງ ການ ກູ້ ຢືມ】
ໂຄງ ການ ກໍ່ ສ້າງຂະ ຫຍາຍ ໂຮງ ງານ  ນ້ຳ ປະ ປາ
ຈີ່ ນາຍ ໂມ້ ແລະ ລະ ບົບ ສາຍ ທໍ່
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ   ການກູ້ ຢືມ ປີ2016 
ມູນ ຄ່າ 10.271 ຕື້ ເຢນ

　　【ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ】
ໂຄງການຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານປ່າໄມ້
ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ປີ2010 
ມູນ ຄ່າ 475 ລ້ານ ເຢນ

 ອົງ ການ ຮ່ວມ ມື ສາ ກົນຍີ່ ປຸ່ນ (JICA) 
ອົງ ການ ໄຈ ກາ ປະ ຈຳ ລາວ

ຊັ້ນ ສອງ, ຕຶກ ທະ ນາ ຄານ ຊາ ຄອມ, 
044 ຖະ ໜົນ ແຫ່ງ  ບຸນ, 
ບ້ານ ຫາຍ ໂສກ, ເມືອງ ຈັນ ທະ ບູ ລີ, 
ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໂທ : +856-(0)-21-241100 / 21-241095-9
ແຟັກ : +856-(0)-241101-2

ຫ້າມ ຄັດ ລອກ, ພິມ ຫລື ສົ່ງ ຕໍ່ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ເອ ກະ ສານ ນີ້ ໂດຍ ເດັ ດຂາດ.
ອອກ ແບບ ໂດຍ : ບໍລິສັດ ຮາໂລລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັນ
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　ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ
ທະ ນາ ຄານ ພັດ ທະ ນາ ອາ ຊີ(ADB)
 ສະ ຫະ ພັນ ເອີ ລົບ(EU)
 ອົງ ການ ສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ(UN)
ກອງ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ເດັກ ນ້ອຍ ສາ ກົນ
 ອົງ ການ ອາ ຫານ ແລະ
 ການ ກະ ເສດ ແຫ່ງ ສະ ຫະ ປະ ຊາ ຊາດ(FAO)
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA)
 ອົງ ການ ອາ ຫານ ໂລກ(WFP)
 ທະ ນາ ຄານ ໂລກ(WB)
 ອົງ ການ ອະ ນາ ໄມ ໂລກ(WHO)
ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ(MRC)

　NGO/NPO/ອື່ນໆ

ອົງການໄອວີ-ເຈແປນ(IV-JAPAN)
ອົງການຄົນພິການອາ
ຊີເພື່ອການພັດທະນາ(ADDP)
ອົງການພັດທະນາເດັກລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ(SVA)
ອົງການເຈແປນຮາດ(Japan Heart)
ສູນຝຶກອົບຮົມເທັດຈັງ-ເນັດ່
ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອແລະບັນເທົາທຸກ
ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(AAR Japan)
ອົງການການເກັບກູ້ລະເບີດຂອງຍ່ີປຸ່ນ(JMAS)
ສະມາຄົມຮ່ວມນ້ຳໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວ(ALC)

　ອາຄານສະຖານທີ່

ອົງ ການ ໄຈ ກາ ປະ ຈຳ ລາວ
 ອົງ ການ ເຈັດ ໂທ ຣວຽງ ຈັນ
 ສະ ໜາມ ກິ ລາ ເຈົ້າ ອະ ນຸ ວົງ
 ສວນ ເຈົ້າ ອະ ນຸ ວົງ
ປະ ຕູ ໄຊ
ຫໍພິພິທະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
ລະ ບົບ ພະ ຍາ ກອນ ອາ ກາດ
ຫໍພິພິທະພັນຕໍາຫຼວດ
ສູນ  ວາງ ສະ ແດງໂຄບ
 ສູນ ຝຶກ ອົບ ຮົ ມ ສາ ກົນ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ
ຫໍ ວັດ ທະ ນະ ທຳ ແຫ່ງ ຊາດ
  ສະ ໜາມ  ບຳ ບັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ
 ນ້ຳປະ ປາ ນະ ຄອນ ຫລວງ
ທາດຫຼວງ
 ໂຮງ ງານ ນ້ຳ ປະ ປາ ຈີ່ ນາຍ ໂມ້
ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ
 ສະ ຖາ ນີ ຄ່ຽ ນ ຖ່າຍ ຂີ້ ເຫຍ້ືອ
ລັດ ວິ ສາ ຫ ະ ກິດ ໄຟ ຟ້າ ລາວ
 ລັດ ວິ ສາ ຫ ະ ກິດ ລົດ ເມ ລາວ
ສະ ໜາມ ບິນ  ສາ ກົນວັດ ໄຕ
ວີ ຕ້າ ພາກ(ເຂດ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳພິ ເສດ)
 ສູນ  ບູ ໂດ
ນ້ຳ ພຸ
ໄປ ສະ ນີ
ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ
 ສະ ຖາ ບັນ ລາວ -ຍີ່ ປຸ່ນ
ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ
ສະພາການຄ້າລາວ ແລະ ສູນບໍລິການSME
ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

　ໂຮງ ໝໍ

ໂຮງ ໝໍ103
ຄ ຣີ ນິກອາ ລີ ອັນ ສາ ກົນ
ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ
 ຄ ຣີ ນິກ ຝ ຣັ່ງ
ໂຮງ ໝໍ ເສດ ຖາ ທິ ຣາດ
ໂຮງ ໝໍ ມະ ໂຫ ສົດ
ໂຮງ ໝໍ ມິດ ຕະ ພາບ

　ໂຮງ ແຮມ

ໄອ ບິ ສ
ໂອເອຊິສ ໂຮສເທລ
ຄ ຣາວ ພ ລາ ຊາ
ຂຸນຕາ ຣີຊີເດັນຊ໌
 ຊໍາ ເມີ ເ  ຊັດ
ສາ ລາ ນາບູ ຕິກ
ຊົວ ສະ ເຕ
 ເສດ ຖາ ພາ ເລດ
ຮິວຕັນ
ດ ອນ ຈັນ ພາ ເລດ
ດົງປ່າສັກ ຣີຊີເດັນຊ໌
 ໄວ ຍາ ກອນ ອິນ
 ວຽງ ຈັນ ພລາ ຊາ
 ເ ມື່ອງ ແທງ
ລາວ ເທວ ວຽງ ຈັນ
ລາວ ພ ລາ ຊາ
 ແລນ ມາກ
ເລີຊາມເມິ
 ວັນ ວຽງ ຈັນ

　ຮ້ານ ອາ ຫານ ແລະ ຄາ ເຟ

ຮ້ານອາຫານເອົ້າຊາຍ
ອາ  ຄົ້ວ
ຄາ ເຟວາ ນີ 1
ຄາ ເຟວາ ນີ 2
ຄາ ເຟວາ ນີ 3
ຄາ ເຟອັງ ໂ ກະ
ຄາ ເຟຝ ຣັ່ງ
 ຄາ ເຟໝີ່
  ຮ້ານ ຄິວ ຊູ ລາ ເມງ
ຄົວ ລາວ
ຄູ ວຽງຈືນ ຂາ ໄກ່
ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ໂຄຮາຣຶ
 ຂອບ ໃຈ ເດີ
ຄາເຟລິດໂທເຮົ້າສ໌
ຊັນ ທາ ຣາ
ຄາເຟສີນຸກ
ໂຈ ມາ 1
 ໂຈ ມາ 2
 ໂຈ ມາ 3
ໂຊນຄິດເຈນ
ເດ ຣສເດນ ລາວ
ຄູ້ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ
ເວຍເວຍ
ຄາເຟຮາດລ໊ອກ
ພີ ວີ ໂອ
ພີ ເມນ ຕົງ
  ເບ ໂນ ນີ່ ຄາ ເຟ
ມີ່ ຊື
ມິນນາໂນະ ຄາເຟ່ ແລະ ໂອເອຊິສ ໂຮສເທວ
 ໂຢ ໂກ ະຮາ ມະ
ລາວ ດີ
 ຮ້ານ ອາ ຫານ ຈີນ ລຽວ ໜີງ
 ເລີວັນ ໂດມ
ລ໋ອດ ເຕີ ເລຍ
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　  ສຳນັກງານລັດ
ຫໍ ຄຳ
ສຳ ນັກ ງານ ນາ ຍົກ
 ກະ ຊວງ ການ ຕ່າງ ປະ ເທດ(MOFA)
 ກະ ຊວງ ແຜນ ການແລະ ການ ລົງ ທຶນ(MPI)
ກະ ຊວງ ໂຍ ທາ ທິ ການ ແລະ ຂົນ ສົ່ງ(MPWT)
ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ(MOES)
ກະ ຊວງ ການ ເງິນ(MOF)
ກົມ ພາ ສີ(DOC), MOF
ກະ ຊວງ ກະ ສິ ກຳ ແລະ  ປ່າ ໄມ້(MAF)
ກົມ ຊົນ ລະ ປະ ທານ(DOI), MAF
ກົມປ່າໄມ້(DOF), MAF
ກະ ຊວງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ 
(MONRE Old)
ກະ ຊວງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ 
(MONRE New)
ກະ ຊວງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ 
(MONRE Meteorological)
ກະ ຊວງ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ 
(MONRE Wangthong)
ກະ ຊວງ ຖະ ແຫລງ ຂ່າວ, ວັດ ທະ ນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ(MICT)
ກະ ຊວງ ພາຍ ໃນ(MOHA)
ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ(MOH)
ກະ ຊວງ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳ ແລະ ການ ຄ້າ(MOIC)
ກົມ ສ່ົງ ເສີມ ທຸ ລະ ກິດ ຂະ ໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
(DOSMEP), MOIC
ກະ ຊວງ ພະ ລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່(MEM)
 ກະ ຊວງ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ແລະ ການສ່ື ສານ(MTC)
 ກະ ຊວງ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ສະ ຫງົບ
 ກົມ ໂຄ ສະ ນາ,ກະ ຊວງ ຖະ ແຫລງ ຂ່າວ,ວັດ ທະ ນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ
ສະ ພາ ແຫ່ງ ຊາດ
ສານ ປະ ຊາ ຊົນ ສູງ ສຸດ
ຕະ ຫລາດ ຫັ ລກ ຊັບ ລາວ
 ຫ້ອງ ການ ປົກ ຄອງ ນະ ຄອນ ຫລວງ
 ຫ້ອງ ການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະບໍ ລິ ການ  ຕົວ ເມືອງ
 ນະ ຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັ ນ(ຄບ ຕ)(VCOM)
 ຫ້ອງ ການ UXO Lao

　   ສະຖານທູດ / ກົງສຸນ
ສະ ຖານ ທູດ ຍີ່ ປຸ່ນ
ສະ ຖານ ທູດ ອັງ ກິດ
ສະ ຖານ ທູດອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ
ສະ ຖານ ທູດ ສ.ເກົາ ຫລີ
ສະ ຖານ ທູດ ກຳ ປູ ເຈຍ
ສະ ຖານ ທູດ ເກົາ ຫລີ ເຫນືອ
ສະ ຖານ ທູດສິງ ກະ ໂປ
ສະ ຖານ ທູດໄທ
ສະ ຖານ ກົງ ສຸນ ໄທ
ສະ ຖານ ທູດ ຈີນ
ສະຖານທູດ ເຢຍລະ ມັນ
ສະ ຖານ ທູດຟີ ລິບ ປິນ
ສະ ຖານ ທູດ   ຝ ຣັ່ງ
ສະ ຖານ ທູດບ ຣູ ໄນ
ສະ ຖານ ທູດ ຫວຽດ ນາມ 
ສະ ຖານ ທູດ ມາ ເລ ເຊຍ
ສະ ຖານ ທູດ ພະ ມ້າ
ສະຖານທູດຣັດເຊຍ

　   ຄິວ ລົດ ເມ
ຄິວ ລົດ ເມ ຕະ ຫລາດ ເຊົ້າ(CBS)
ຄິວ ລົດ ເມ ໄອ ເຕັກ
ຄິວ ລົດ ເມ ສາຍ ເໜືອ(NBS)
ຄິວ ລົດ ເມ ສາຍ ໃຕ້(SBS)
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