




ຄ ກາອະທພ ບາຍ

ຍາອ ກາຍ ໂອກພບ ນ ຊອຸມພສນພຈກດຣ ໄດ ກ ຕ ຈດ ສ ພນໃຈ ເອສາ ປປກມ ສາມ ຫສວ ທຣບ  ທບ ານ ໄດ ກ ເອສາ ຕພດ ຕ ສວ ມາ ນ ກາ ເເຕບ ເມປອງລາວ
ໃຫກ  ຂ ກາພະເຈ ສກາ ເມປບ ອ ວ ຈນສອຸກ ທຣ  ໒໙/໕/໒໐໑໕ ເດປອນ ພປ ສພາ ພສ. ໒໕໕໗ ເພປບ ອ ໃຫກ  ຂ ກາພະເຈ ສກາ ເຮຈດ ຕາມໃຈ
ໃນ ການເຜຣຍເເພບ  ຄ ຈກງ ນຣກ ຊ ປບງ ທບ ານ ເອງ ເຄຣຍ ເປຈນ ຜບູກຮ ບວມ ງານ ການເເປ ຄ ກາສ ຈບ ຕບາງໆ ອ ຈນ ມຣ ຢບູບ ດ ກວຍກ ຈນ ຫສກ ຫສວ
ເທສບ ານ ຈກນ ເເລະ ປປກມ ທຈງ ສາມ ນ ຈກນ ໄດ ກ ເເກບ ປປກມ

• ປະມວນ ສ ຈບ ກ ສດຫມາຍ ຝຣ ຈບງເສດ-ລາວ (Lexique de Droit français-lao)

• ປະມວນ ສ ຈບ ເສຖກພດ ຝຣ ຈບງເສດ-ລາວ (Lexique d'Économie français-lao)

• ປະມວນ ສ ຈບ ພບູມຣສາດ ຝຣ ຈບງເສດ-ລາວ (Lexique de Géographie français-lao) 

ປປກມ ທຈງ ສາມ ນຣກ ເປຈນ ພຽງ ປປກມ ທຣບ  ເພພບ ນ ພພ ມ ອອກ ມາ ເປຈນ ຕ ສວຢບາງ ໃນ ການພພ ສບູດ ປະມວນ ສ ຈບ ເເຫບ ງ ຜ ສນງານ
ຕບາງໆ ຂອງ ພວກ ເພພບ ນ ເທສບ ານ ຈກນ ສ ບວນ ປປມ ສາມ ຫສວ ທຣບ  ຍ ຈງ ຄກາງຄາ ຢບູບ ເເລະ ທຣບ  ເພພບ ນ ຍ ຈງ ບກບ  ທຈນ ໄດ ກ ພພ ມ ເທປບ ອ ນ ຈກນ
ຂ ກາພະເຈ ສກາ ກກກ ບກບ  ຮບູ ກຈ ຈກ ວ ບາ ເປຈນ ປປກມ ປະມວນ ສ ຈບ ກບຽວກ ຈບ ດ ການ ໃດ ກ ຈນ ເເທກ  ຍກອນ ເຫດ ການຈ ຈບກອຸມ ຂ ກາຣາຊການ
ທະຫານ ຕ ກາຣວດ ພກອມທຈງ ສາມ ຈນຊ ສນ ໄປ ຂ ຈງ ໄວ ກ ຢບູບ ສບູນ ສ ຈມນາ ຕາມ ປບາດ ສງ ຕບາງໆ ເມປບ ອ ຄສ. ໑໙໗໕ ໄດ ກ ເກຣດ ມຣ
ຂ ປກນ ກບອນ ການຈ ກາຫນບາຍ ປປກມ ເຫລສບ ານຣກ ສະນ ຈກນ ປປກມ ດ ຈບງກບາວ ຄ ສງ ຖປກ ຫາຍ ຖພກມ ເສຈຽ ໄປ ລກາໆ ຈ ປບງ ບກບ  ເຫຈ ນ ຮບອງຮອຍ

ເມປບ ອ ຂ ກາພະເຈ ສກາ ໄດ ກ ປປກມ ທຈງ ສາມ ນຣກ ມາ ເເລກວ ຂ ກາພະເຈ ສກາ ຈ ກາເປຈນ ຕກອງ ຕ ຈດ ຫສວ ຂອງ ມ ຈນ ອອກ ເພປບ ອ ອ ການວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນ ການອ ຈດ ສ ກາເນສາ (scan) ເເລະ ເພປບ ອ ໃຫກ  ເຈ ສກາຂອງ ເກສບ າ ຂອງ ເພພບ ນ ມຣ ໂອກາດ ເຫຈ ນ ການເຜຣຍເເພບ
ໃນ ຊ ຣວ ພດ ຂອງ ເພພພບ ນ ເນປບອງຈາກວ ບາ ເພພບ ນ ມຣ ອາຍອຸ ສບູງ ເເລ ກວ ນ ຈກນເອງ ດ ຈບງນ ຈ ກນ ຂ ກາພະເຈ ສກາ ເອງ ກກ ບກບ  ມຣ ສະບ ຈບ ເຄສກາ ຕກບ ໄປ ອ ຣກ

ພກອມດຽວກ ຈນນຣກ ຂ ກາພະເຈ ສກາ ໄດ ກ ເອສາ ທຈງ ເເຜບນທຣບ  ເອເຊຈຽ ຫລປ ອາຊ ຣ ທຈງ ເເຜບນທຣບ  ເມປອງລາວ ທຣບ  ຂ ກາພະເຈ ສກາ ໄດ ກ ເເຕກມ
ປະ ໄວ ກ ເເລກວ ເຂສກາ ມາ ເສ ຣມ ໃສ ບ ຫນກາ ຕບາງໆ ຂອງ ປປກມ ເຫລສບ ານຣກ ທຈງນຣກ ກກ ເພປບ ອ ເປຈນ ການຟປກ ນຟບູ ຄວາມຊ ສງຈ ກາ ເເຫລບງ
ເເຫບ ງ ຄວາມເປຈນມາ ຂອງ ຄ ສນລາວ ທຈງປວງ ເເລ

ຄ ຈນ ທບ ານ ຄ ສນ ໃດ ສາມາດ ຂຽນ ສ ປບ  ເເລະ ສ ສກ ເເຫບ ງ ການຕ ຈກງ ເຂດເເຂວງ ຫລປ ການປບຽນ ຊ ປບ ຂອງ ເຂດເເຂວງ ຕບາງໆ
ເເຖມ ໃສ ບ ໃນ ເເຜນທຣບ  ລາວ ນ ຈກນ ໄດ ກ ຈະ ເປຈນ ພຣະຄອຸນ ຢບາງ ສບູງສ ສບງ ເພປບ ອ ລບູກ ລາວ ຫລານ ລາວ ຈະ ໃຊ ກ ເປຈນ ພປກ ນຖານ
ພາຍຫນກາ ໄດ ກ

ຂ ກາພະເຈ ສກາ ຂກ ຂອບໃຈ ເປຈນ ພພ ເສດ ມາ ຍ ຈງ ຍາອ ກາຍ ໂອກພບ ນ ຊອຸມພສນພຈກດຣ ພກອມດກວຍ ພະຣພຍາ ຂອງ ເພພບ ນ ຄປ
ຍາເອ ປກອຍ ບ ສວເເດງ ຊອຸມພສນພຈກດຣ ທຣບ  ໃຫກ  ກຽດ ທຈງ ມຣ ຄວາມໄວ ກເນປກອເຊ ປບອໃຈ ຂ ກາພະເຈ ສກາ ໃນ ຄ ຈກງ ນຣກ ອາຍອຸ ວ ຈນນະ ສອຸຂະ
ພະລະ ສາທອຸ

ຂ ກາພະເຈ ສກາ ຂກ ອອຸທພ ດ ຜ ສນບອຸນ ກອຸສ ສນ ຕບາງໆ ໃຫກ  ເເກບ ສ ຈດ ທຈງຫລາຍ ທຣບ  ໄດ ກ ລ ບວງລ ຈບ ໄປ ເເລກວ ຈ ສງ ໄປ ເກຣດ ຢບູບ ສອຸຄະຕພ
ດ ກວຍ ເຖຣດ

ເມປບ ອ ວ ຈນ ອາທພ ດ ທຣ  ໑໔/໖/໒໐໑໕ ເດປອນ ມພຖອຸນາ ພສ. ໒໕໕໗ ເເຫບ ງ ເມປອງ ປາຣຣສ ທຣບ  ປະເທດ ຝຣ ຈບງ

ຄ ກາເເພວ ພບູເພຈ ຊຣລພນທອງ



ເເຜນທດຍ  ການເມນອງ ໒

ຊ ນຍ ປະເທດ ຕຍາງ ໆ ໃນ ເເຜນທດຍ  ເເຜຍນ ນດມ ໄດ ມ ອ ດງ ເອສາ ທອງ ຊ ນຍ ທດຍ  ຄ ສນລາວ ເຄດຍ ໃຊ ມ ກ ອນ ມາ ເເນ ຍ ດ ອຍງ ເກສາຫລດ ເປອນຕ ສມນ
(ຮ ອນກປກ) ເເລະ ທອງ ຊ ນຍ ທດຍ  ປະຊາຊ ສນ ໃນ ປະເທດ ນ ອມນ ໆ ຮຽກ ກ ອນ ເອງ ເເນ ຍ (ຊ ນຍ ທມ ອງຖນຍນ)

ຄ ສນລາວຊາວໄທ ທອງມວນ ຄວນ ໃຊ ມ ກ ສດເກນ ຕ ອມງ ຊ ນຍ ປະເທດ ເເບບດຽວ ກ ອນ ໂດຍ ອ ດງ ເອສາ ຕາມ ຊ ນຍ ທມ ອງຖນຍນ ເເທນ
ຊ ນຍ ຕາມ ພາສາ ຝຣ ອຍງ ເເລະ ຕາມ ພາສາ ອ ອງກນດ

Les noms des pays transcrits  en  lao ci-dessus sont basés sur  les  termes qui  sont
devenus lao (laotianisés, laocisés) et sur l'appellation de chaque pays par ses habitants.

Actuellement, les peuples  taï utilisent pour un même pays les noms empruntés de
l'anglais  et  du  français.  Ils  devraient  utiliser  une  règle  de  nommage  commune  qui
consiste à transcrire le nom de chaque pays selon la prononciation des peuples qui y
habitent et selon l'appellation qui est déjà taïsée (laotianisée).
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1 Afghanistan ອ ອຟຄານນສະຖານ
2 Arabie Saoudite ເສສາດດ ອາຣ ອບ
3 Arménie ຮາຢອສຖານ
4 Azerbaïdjan ອະເເຊກເບຈານ
5 Bahreïn ບາຫະເຣນ
6 Bangladesh ບ ອງຄລາເທດ
7 Bhoutan ພພູຖານ
8 Birmanie ພະມມາ
9 Cambodge ຂເມນ
10 Chine ຈ ດນ
11 Corée du Nord ເກສາຫລດ ເຫນນອ
12 Corée du Sud ເກສາຫລດ ໃຕມ
13 Émirats Arabes Unis ອນມາຣາດ ອາຣ ອບ
14 Géorgie ສ ອກອາກເວລ ສສ
15 Inde ອນນເດອຽ
16 Indonésie ອນນໂດເນເຊອຽ
17 Irak ເອດຣ ອກ
18 Iran ອດຣານ
19 Israël ອນຊຣາເເອນ
20 Japon ຍດຍ ປປຍນ
21 Jordanie ອອຣະດປນ
22 Kazakhstan ກາຊ ອຂສະຕານ ຫລນ ກາຊະຂ ນສະຖານ
23 Kirghizistan ກຽກຄດຊ ນສະຖານ
24 Koweït ກປເວດ
25 Laos ລາວ
26 Liban ເລບະນານ
27 Malaisie ມະເເລ
28 Maldives ມາລ ອດດດວ
29 Mongolie ມ ສງໂກນ
30 Negara Brunei Darussalam

ເນຄະຣະ ບຣປໄນ ດາຣປດສະລາມ
31 Népal ເນປານ
32 Oman ໂອມານ
33 Ouzbékistan ອປຊເບກນສະຖານ
34 Pakistan ປາກນສະຖານ
35 Philippines ຟນ ລນບປນນ
36 Qatar ກະຕາຣະ
37 Russie ຣ ອດເຊອຽ
38 Singapour ສນງຄະປພູຣະ
39 Sri Lanka ສຣດ ລ ອງກາ
40 Syrie ສປເຣອຽ
41 Tadjikistan ຕາດຈ ນກນສະຖານ
42 Taïwan ໄຕຫວ ອນ
43 Thaïlande ໄທຍ
44 Turkménistan ຕປຣະກະເມນນສະຖານ
45 Turquie ຕປຣະເກອຽ
46 Vietnam ວຽດນາມ (ອ ຍານ ຫວຽດນາມ)
47 Yémen ຢອມມດ

36 ກະຕາຣະ Qatar

22 ກາຊ ອຂສະຖານ/ກາຊະຂ ນສະຖານ Kazakhstan

24 ກປເວດ Koweït

12 ເກສາຫລດ ໃຕມ Corée du Sud

11 ເກສາຫລດ ເຫນນອ Corée du Nord

23 ກຽກຄດຊ ນສະຖານ Kirghizistan

09 ຂເມນ Cambodge

20 ຍດຍ ປປຍນ Japon

10 ຈ ດນ Chine

40 ສປເຣອຽ Syrie

02 ເສສາດດ ອາຣ ອບ Arabie Saoudite

39 ສຣດ ລ ອງກາ Sri Lanka

14 ສ ອກອາກເວລ ສສ Géorgie

38 ສນງຄະປພູຣະ Singapour

44 ຕປຣະກະເມນນສະຖານ Turkménistan

45 ຕປຣະເກອຽ Turquie

42 ໄຕຫວ ອນ Taïwan

41 ຕາດຈ ນກນສະຖານ Tadjikistan

43 ໄທຍ Thaïlande

30 ເນຄະຣະ ບຣປໄນ ດາຣປດສະລາມ
Negara Brunei Darussalam

31 ເນປານ Népal

05 ບາຫະເຣນ Bahreïn

06 ບ ອງຄລາເທດ Bangladesh

34 ປາກນສະຖານ Pakistan

08 ພະມມາ Birmanie

07 ພພູຖານ Bhoutan

35 ຟນ ລນບປນນ Philippines

27 ມະເເລ Malaisie

28 ມາລ ອດດດວ Maldives

29 ມ ສງໂກນ Mongolie

47 ຢອມມດ Yémen

37 ຣ ອດເຊອຽ Russie

26 ເລບະນານ Liban

25 ລາວ Laos

46 ວຽດນາມ Vietnam

04 ອະເເຊກເບຈານ Azerbaïdjan

13 ອນມາຣາດ ອາຣ ອບ Émirats Arabes Unis

18 ອດຣານ Iran

32 ໂອມານ Oman

21 ອອຣະດປນ Jordanie

17 ເອດຣ ອກ Irak

19 ຢນສຣາເເອນ Israël

33 ອປຊເບກນສະຖານ Ouzbékistan

16 ອນນໂດເນເຊອຽ Indonésie

15 ອນນເດອຽ Inde

01 ອ ອຟຄານນສະຖານ Afghanistan

03 ຮາຢອສຖານ Arménie
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1. ເຂດ ພພ ເສດ ໄຊສ ສມບບູນ
2. ກ ກາເເພງນະຄອນ ວຽງຈ ຈນ
2+3. ເເຂວງ ວຽງຈ ຈນ
4. ເເຂວງ ໄຊຍະບບູຣຣ
5. ເເຂວງ ອອຸດ ສມໄຊ
6. ເເຂວງ ບກບ ເເກກວ
7. ເເຂວງ ຫລວງນ ກກາທາ
8. ເເຂວງ ຜ ສກງສາລຣ
9. ເເຂວງ ຫລວງພຣະບາງ
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10. ເເຂວງ ຫສວພຈນ
11. ເເຂວງ ຊຽງຂວາງ
12. ເເຂວງ ບກຣພຄ ກາໄຊ (ບກຣພຄ ຈນ)

13. ເເຂວງ ຄ ກາມບວນ
14. ເເຂວງ ສວ ຈນນະເຂດ
15. ເເຂວງ ສາຣະວ ຈນ
16. ເເຂວງ ເຊກອງ
17. ເເຂວງ ອ ຈຕປປ
18. ເເຂວງ ຈ ກາປາສ ຈກ (ຈ ຈມປາສ ຈກ)
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1- Zone Spéciale Saišombun
2- Préfecture de Vientiane 
2+3- Province de Vientiane 
4- Saiñaburi (Xaignaboury)
5- Udomsai (Oudomxai)
6- Bókèo

07- Luangnàmtha (Louangnamtha)
08- P̌hòngšali (Phongsaly)
09- Luangphrabang (Louang-Phrabang)
10- Ȟuaphan (Houaphan)

11- Siengǩhuang (Xiengkhouang)
12- Borikhamsai (Borikhan)

13- Khammuán (Khammouane)
14- Šavannakhet  
15- Šaravan (Saravane)
16- Sekong  (Xékong)
17- Attapue
18- Champassak 
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