ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເລກທີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

/ຮສສ
ມີນາ 2018

ແຈ້ງການແນະນໍາ
ເຖິງ: ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ;
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ;
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບື່
ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ່ ສປປ ລາວ;
- ຜຸ້ອານວຍການ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
- ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມແຮງງານລາວ-ເກົາຫີ;
- ຫົວໜ້າ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫວງ.
ເລື່ອງ: ການເກັບກາຂໍ້ມນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
-

ອີງຕາມ ດາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສະບັບເລກທີ 200/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖນາ 2017;
ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊຸ້ລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1824/ຮສສ, ລົງວັນທີ 6 ມິຖນາ 2017.

ເພື່ອເຮັດໃຫຸ້ລະບົບຂໍ້ມນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດຸ້ຮັບການເກັບກາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ລາຍງານ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການແນະນໍາ ດັື່ງນີີ້:

I. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫຸ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາ
ລະເບີດບື່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ່ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມ
ແຮງງານລາວ-ເກົາຫີ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນ ຫວງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການເກັບກາຂໍ້ມນ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ ປຸ້ອນຂໍ້ມນຕົວຊີໍ້ວັດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ຂອງຕົນ ດັື່ງນີໍ້:

1. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມສາກົນ
1).
2).
3).
4).
5).

ຈານວນການຈ້າງງານທັງໝົດ;
ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານຕື່ພົນລະເມອງ;
ຈານວນຄົນວ່າງງານ;
ອັດຕາວ່າງງານ;
ຈານວນກາລັງແຮງງານທັງໝົດ;
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6). ຜຸ້ບື່ຢ່ໃນກາລັງແຮງງານ;
7). ອັດຕາເພີື່ມຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕື່ຫົວຄົນທີື່ຖກຈ້າງງານ;
8). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕເື່ ດອນ;
9). ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕື່ຊົື່ວໂມງ;
10). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (GDP/ຄົນ);
11). ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕື່ປີ ຕື່ຜຸ້ມີວຽກເຮັດງານທາ;
12). ອັດຕາປົກຄມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຂະພາບ.

2. ກົມພັດທະນາສີມແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
1). ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
 ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລາວຂອງຕະຫລາດແຮງງານຢ່ພາຍໃນປະເທດ;
 ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານລາວຢ່ຕ່າງປະເທດ;
2). ຝຶກສີມແຮງງານໃຫຸ້ແຮງງານລາວ ຕາມຂະແໜງການ, ແຍກເພດ;
3). ການຈັດຫາງານຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກຕາມເພດ;
 ຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກເພດ;
4). ລາຍຮັບທີື່ສົື່ງກັບປະເທດຂອງຜຸ້ອອກແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ່ຕ່າງປະເທດ;
5). ລາຍຮັບທີື່ສົື່ງກັບປະເທດຂອງຜຸ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ;
6). ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ
 ຈານວນນາເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຍກເພດ, ສັນຊາດ;
 ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ຂຶໍ້ນທະບຽນໃໝ່ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ;
 ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ມາຂທະບຽນ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ;
 ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ກັບຄນປະເທດພາຍຫລັງສີໍ້ນສດສັນຍາແຮງງານ;
7). ຈານວນຜຸ້ທີື່ມີວຽກເຮັດງານທາໃໝ່ ແຍກເພດ;
8). ການເພີື່ມຂຶໍ້ນຂອງຜຸ້ທີື່ມີວຽກເຮັດງານທາໃໝ່ສະເລ່ຍປີ;
9). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ມາເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ ແຍກຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ;
10). ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແຍກເພດ;
11). ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ ແຍກເພດ;
12). ອາຊີບຂອງແຮງງານໃນລະບົບເສດຖະກິດ;
13). ຂໍ້ນທະບຽນຜຸ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທາ ແຍກເພດ;
14). ຈານວນຜຸ້ວ່າງງານແຍກເພດ ແລະ ກ່ມອາຍ;
15). ຈານວນຜວ
ຸ້ ່າງງານແບ່ງຕາມລະດັບການສຶກສາ ແຍກເພດ ;
16). ຈານວນຜວ
ຸ້ ່າງງານຂອງແຮງງານໜ່ມແຍກເພດ;
17). ອັດຕາການວ່າງງານ ແຍກເພດ ແລະ ອາຍ;
18). ຈານວນກາລັງແຮງງານໄວໝ່ມອາຍແຕ່ 12 ຫາ 24 ປີ ແຍກເພດ;
19). ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍແຕ່ 25 ຫາ 34 ປີ ແຍກເພດ;
20). ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍແຕ່ 35 ຫາ 54 ປີ ແຍກເພດ;
21). ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍແຕ່ 55 ຫາ 64 ປີ ແຍກເພດ;
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22). ຈານວນນັກວິຊາການ ແຍກເພດ;
23). ຈານວນຊ່າງຜຸ້ຊານານງານ ແຍກເພດ;
24). ອັດຕາສ່ວນຂອງກາລັງແຮງງານທີື່ມີການສຶຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ຫ ສງກວ່າ;
25). ອັດຕາສ່ວນຕື່ພົນລະເມອງທີື່ເຮັດວຽກເສດຖະກິິດ;
26). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ;
27). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງອດສາຫະກາ;
28). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການບລິການ;
29). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານແມ່ຍິງໃນຂະແໜງທີື່ບື່ແມ່ນກະສິກາ;
30). ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົນທີື່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວຕື່ການຈ້າງງານທັງໝົດ;
31). ອັດຕາສ່ວນກາລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທີື່ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
32). ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກທີື່ອາຍຕື່າກວ່າ 15ປີ ທີື່ພວມອອກແຮງງານຢ່;
33). ອັດຕາການຈ້າງງານໃນຂະແໜງອດສາຫະກາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທລະກິດ ຢ່ໃນອາຊີບສີຂຽວ;
34). ອັດຕາສ່ວນການມີວຽກເຮັດງານທາ ແຍກເພດ;
35). ຈານວນການຈ້າງງານໃນຊມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ບກຄົນ ແຍກເພດ;
36). ຈານວນການຈ້າງງານໃນການບລິການອື່ນໆ ແຍກເພດ;
37). ຈານວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ-ບື່ແຮ່ ແຍກເພດ;
38). ຈານວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງກື່ສ້າງ ແຍກເພດ;
39). ຈານວນຈ້າງງານແຮງງານໜ່ມ ອາຍ 15-24 ປີ ທີື່ຢ່ໃນພາກການຜະລິດ ແຍກເພດ;
40). ຈານວນຜຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຈ້າງງານໃນທລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ແຍກເພດ;
41). ຈານວນການຈ້າງງານໃນຫົວໜ່ວຍທລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແຍກເພດ;
42). ຈານວນຜຸ້ເຮັດວຽກບື່ເຕັມເວລາ ແຍກເພດ;
43). ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕື່ຜມ
ຸ້ ີວຽກເຮັດງານທາ;
44). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
45). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທີື່ບື່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ.

3. ກົມຄ້ມຄອງແຮງງານ
1). ດັດສະນີຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕເື່ ດອນ
 ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຈາກການກວດກາແຮງງານ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຕາມລະດັບຜຸ້ບລິຫານ ແລະ
ກາມະກອນ;
 ດັດສະນີຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕື່ເດອນໃນຂະແໜງອດສາຫະກາປງແຕ່ງ;
 ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕື່ເດອນໃນຂະແໜງອດສາຫະກາປງແຕ່ງ;
2). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ຮັບການກວດກາແຮງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ
2.1). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາປົກກະຕິ ຕາມຂະແໜງການ;
2.2). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາຕິດຕາມຜົນ ຕາມຂະແໜງການ;
2.3). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາພິເສດ ຕາມຂະແໜງການ;
3). ຈານວນແຮງງານໄວໜ່ມທີື່ມີອາຍຕື່າກວ່າ 14 ປີ ແຍກເພດ ແຕ່ບື່ຫຼຸດ 12 ປີ;
4). ຈານວນແຮງງານໜ່ມທີື່ມີອາຍ ແຕ່ 18 ປີ ແຕ່ບື່ຫຼຸດ 14 ປີ ແຍກເພດ;
5). ຈານວນແຮງງານເດັກທີື່ມີອາຍຕື່າກວ່າ 12 ປີ;
3

 ຈານວນແຮງງານທີື່ເປັນຄົນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ;
 ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກແບບຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ
, ຕາມຂະແໜງການ;
 ຈານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດບື່ຂຶໍ້ນທະບຽນ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ, ຕາມຂະແໜງການ.
 ຈານວນຜອ
ຸ້ ອກແຮງງານທີື່ມສ
ີ ັນຍາແຮງງານ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
 ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີເື່ ຂົໍ້າປະກັນສັງຄົມ;
 ຈານວນຜອ
ຸ້ ອກແຮງງານທີື່ມກ
ີ ດ
ົ ລະບຽບພາຍໃນ
6). ຈານວນຜຸ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກອປະຕິເຫດແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການ, ເພດ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ (ແຍກ
ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ);
7). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ອະນມັດນາໃຊຸ້ລະບຽບພາຍໃນ;
8). ອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີື່ໄດຸ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕື່າກວ່າມາດຖານ;
9). ຈານວນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກຕື່ມໍ້;
10). ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກສົມທຽບກັບຄ່າແຮງງານ;
11). ຈານວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທັງໝົດ
 ຈານວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານເປັນກລະນີ ດ້ານກົດໝາຍ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ);
 ຈານວນຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ);
 ຈານວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີື່ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂເປັນກລະນີ ສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ);
 ຈານວນຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີື່ໄດຸ້ສົື່ງໃຫຸ້ສານພິຈາລະນາ ຕັດສິນ ເປັນກລະນີ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ);
12). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ;
13). ຈານວນການຈ້າງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ;
14). ສາເຫດອປະຕິເຫດແຮງງານ, ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ;
15). ສາເຫດພະຍາດອາຊີບ, ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ;
16). ອັດຕາຄວາມຖີກ
ື່ ານບາດເຈັບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຍ້ອນການປະກອບອາຊີບທີື່ມີການເສຍຊີວິດ
ແລະ ບາດເຈັບ ອັດຕາຄວາມຖີື່ການບາດເຈັບຂອງຜອ
ຸ້ ອກແຮງງານໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ;
17). ແຮງງານການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານກັບຄ່າແຮງງານ;
18). ຄ່າແຮງງານລະດັບກາງຕື່ປີທີື່ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ຜຸ້ຊານານງານ;
19). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕື່ປີທີື່ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ວິຊາການ;
20). ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕື່ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕື່ກັບມົນລະພິດເຊັື່ນ:
ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັື່ນສະເທອນ, ຄວາມບື່ສະອາດ ແລະ ບື່ຖກຫັກສຂະອະນາໄມ, ຄວາມບື່ປອດ
ໄພຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະເບີດບື່ທັນແຕກ.

4. ກົມປະກັນສັງຄົມ
1).
2).
3).
4).

ຈານວນຜປ
ຸ້ ະກັນຕົນຕາມລະບົບລັດຖະກອນ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ປະກັນຕົນຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ປະກັນສຂະພາບ ຊມຊົນ ແລະ ຜຸ້ທກຍາກ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ ແຍກເພດ.
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5. ກົມນະໂຍບາຍຕໍື່ຜ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜ້ອາຍສງ
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).

ຈານວນຜຸ້ອາຍສງ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ອາຍສງປ່ຽວພອຍ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ໃນການຍ່າງ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ໃນການເບີື່ງເຫັນ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ໃນການປາກເວົໍ້າ-ການສື່ສານ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ໃນການຈື່ຈາ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ໃນການໄດຸ້ຍິນ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ພິການ ດແລຕົວເອງ.

6. ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ
1).
2).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).

ຈານວນເດັກກາພ້າ-ກາພອຍ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກຂ້າງຖະໜົນ ແຍກເພດ;
ຈານວນຜຸ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນດທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລອ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກຂທານ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກຖກປະລະ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກພິການ (ທີື່ອາໃສຢນ
່ າຄອບຄົວທີື່ທກຍາກ) ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກຖກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກຖກທາລນທາງເພດ-ເປັນໂສເພນີ ແຍກເພດ;
ຈານວນເດັກເຮັດວຽກໃນສະພາບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕຊ
ື່ ີວິດ, ສຂະພາບ ຫລ ຂດຮິດແຮງງານ
ແຍກເພດ;
9). ຈານວນເດັກອົບພະຍົບ ແຍກເພດ;
10). ຈານວນເດັກຕິດຍາເສບຕິດ ແຍກເພດ;
11). ຈານວນເດັກທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກເອດ/ເຊໍ້ອເອັສໄອວີ ແຍກເພດ;
12). ຈານວນເດັກທີື່ເປັນຜຖ
ຸ້ ຶກເສຍຫາຍໃນຂະບວນການດາເນີນຄະດີ ແຍກເພດ;
13). ຈານວນຕາໜ່າງປົກປຸ້ອງເດັກ ຂັໍ້ນແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບ້ານ;
14). ຈານວນຄອບຄົວທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ;
15). ຈານວນປະຊາຊົນທີໄື່ ດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ ແຍກເພດ;
15). ຈານວນຜອ
ຸ້ າຍສງ 60 ປີຂໍ້ນໄປທີື່ປ່ຽວພອຍ, ທກຍາກ ຫລ ອາໄສຢນ
່ າຄອບຄົວທີທ
ື່ ກຍາກ ແຍກເພດ;
16). ວັນ, ເດອນ, ປີ ເກີດໄພພິບັດ
17). ປະເພດໄພພິບັດ;
18). ສະຖານທີື່ເກີດໄພພິບັດ ( ແຂວງ, ເມອງ, ບ້ານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ);
19). ຈານວນຄອບຄົວທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ;
20). ຈານວນປະຊາຊົນທີໄື່ ດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ;
21). ຈານວນຜເຸ້ ສຍຊິວິດ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ;
22). ຈານວນ ຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ;
23). ຈານວນຜຸ້ສນຫາຍ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ;
24). ຈານວນຜໄຸ້ ດຸ້ຮັບການຍົກຍ້າຍໄປພັກເຊົາຊົື່ວຄາວ ຈາກໄພພິບັດ;
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25). ຈານວນຄົວເຮອນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ;
26). ຈານວນເລົໍ້າເຂົໍ້າໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ;
27). ຈານວນເນໍ້ອທີື່ທາການຜະລິດເສຍຫາຍ (ເນໍ້ອທີນ
ື່ າ, ໄຮ່ ແລະ ສວນ);
28). ຄາດຄະເນມນຄ່າເສຍຫາຍ (ກິບ)
29). ຈານວນຄອບຄົວ ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລອເບໍ້ອງຕົໍ້ນ
30). ຈານວນປະຊາຊົນທີໄື່ ດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອເບໍ້ອງຕົໍ້ນ ແຍກເພດ;
31). ຈານວນເງີນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອເບໍ້ອງຕົໍ້ນ (ກີບ)
32). ມນຄ່າຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລອຮິບດ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ (ກີບ);
33). ຈານວນຄັໍ້ງຂອງການເກີດໄພພິບັດ ແຍກຕາມປະເພດຂອງໄພພິບັດ;
34). ຈານວນຜຸ້ເສຍຊິວິດ, ສນຫາຍ ແລະ ຜຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ
 ຈານວນຜເຸ້ ສຍຊິວິດຕື່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜຸ້ສນຫາຍຕື່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຕື່ 100,000 ຄົນ;
35). ການໃຊຸ້ຈ່າຍໂຄງການຊ່ວຍເຫອສັງຄົມ.

7. ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫວງ ເກັບກາ, ຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ
ປຸ້ອນຂໍ້ມນ ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຂ້າງເທີງນີໍ້ ຕາມທີື່ໄດຸ້ແບ່ງຄວາມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ບັນດາກົມ ເຂົໍ້າໃນຖານຂໍ້ມນອອນ
ໄລ ຂອງແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ.

8. ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
1). ລະບົບປະກັນສັງຄົມສາລັບພາກລັດ ແຍກເພດ
 ຈານວນຄ່ສົມລົດ ທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນລກທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນຜຸ້ເກີດສິດປິື່ນປົວສຂະພາບ ແຍກເພດ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນບາເນັດອອກລກ;
 ຈານວນເງິນອດໜນບາເນັດອອກລກ;
 ຈານວນຜຸ້ໄດຸ້ຮັບອດໜນປ່ວຍການ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນປ່ວຍການ;
 ຈານວນພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເສຍອົງຄະ;
 ຈານວນພະນັກງານບານານ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນບານານ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບການອດໜນເທື່ອດຽວ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເທື່ອດຽວ;
 ຈານວນຜຸ້ເສຍຊີວິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເສຍຊິວິດ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜົວ ຫລ ເມຍ, ພື່ ຫລ ແມ່ ຫລ ລກກາພ້າ ແຍກເພດ;
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 ຈານວນເງິນອດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນອປະຕິເຫດແຮງງານ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນ ກລະນີອປະຕິເຫດແຮງງານ.
2). ລະບົບປະກັນສັງຄົມສາລັບພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜຸ້ສະໝັກໃຈ ແຍກເພດ
 ຈານວນຜຸ້ປະກັນຕົນພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜຸ້ສະໝັກໃຈ ແຍກເພດ;
 ຈານວນຄ່ສົມລົດ ທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນລກທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນຜຸ້ເກີດສິດປິື່ນປົວສຂະພາບ ແຍກເພດ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບການອດໜນອອກລກ;
 ຈານວນເງິນອດໜນອອກລກ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນບາເນັດອອກລກ;
 ຈານວນເງິນອດໜນບາເນັດອອກລກ;
 ຈານວນຜຸ້ໄດຸ້ຮັບອດໜນປ່ວຍການ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນປ່ວຍການ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເສຍອົງຄະ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນບານານ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນບານານ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບການອດໜນເທື່ອດຽວ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເທື່ອດຽວ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນເສຍຊີວິດ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນເສຍຊິວິດ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜົວ ຫລ ເມຍ, ພື່ ຫລ ແມ່, ຫລ ລກກາພ້າ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນສະມາຊິກຄອບຄົວ;
 ຈານວນຜຸ້ໄດຸ້ຮັບອດໜນວ່າງງານ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນວ່າງງານ;
 ການໃຊຸ້ຈ່າຍໃນໂຄງການອດໜນວ່າງງານ;
 ຈານວນຜຸ້ຮັບອດໜນອປະຕິເຫດແຮງງານ ແຍກເພດ;
 ຈານວນເງິນອດໜນ ກລະນີອປະຕິເຫດແຮງງານ;
3). ຈານວນລາຍຮັບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;
4). ຈານວນລາຍຈ່າຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;
5). ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜຸ້ໃຊຸ້ແຮງງານ ຫ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
6). ຈານວນເງີນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ;
7). ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜຸ້ປະກັນຕົນ;
8). ຈານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ເຂົໍ້າປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;

9. ສະຖາບັນພັດທະນາສີມແຮງງານລາວ-ເກົາຫລີ
1). ຈານວນຜຸ້ຕ້ອງການຝຶກສີມແຮງງານ ຫ ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ;
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2).
3).
4).
5).

ຈານວນຜຸ້ເຂົໍ້າຝຶກສີມແຮງງານ ຫ ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ, ສາຂາວິຊາຊີບ;
ຈານວນຜຈ
ຸ້ ົບການຝຶກສີມແຮງງານ ຫ ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ, ສາຂາວິຊາຊີບ;
ຈານວນຜຸ້ທົດສອບສີມແຮງງານແຍກຕາມສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ລະດັບການທົດສອບ, ແຍກເພດ;
ຈານວນຜເຸ້ ຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກຝຶກ ແຍກເພດ.

10. ຫ້ອງການ ອົງການກາແດງລາວ
1). ຈານວນອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫອຜປ
ຸ້ ະສົບອປະຕິບັດທາງຖະໜົນກ່ອນນາສົື່ງໂຮງໝ ແຍກເພດ;
2). ຈານວນຄັໍ້ງການຊ່ວຍເຫອຜປ
ຸ້ ະສົບອປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ;
3). ຈານວນຜທ
ຸ້ ີື່ໄດຸ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກອປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແຍກເພດ;
4). ຈານວນອາສາສະໝັກຕ້ານເອດ ແຍກເພດ;
5). ຈານວນຜທ
ຸ້ ີື່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ ແຍກເພດ;
6). ຈານວນຄຝຶກປະຖົມພະຍາບານ ແຍກເພດ;
7). ຈານວນການສະໜອງວິດຖ່າຍ;
8). ຈານວນຜທ
ຸ້ ີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ແຍກເພດ;
9). ຈານວນການສະໜອງນໍ້າສະອາດ (ນໍ້າສ້າງ, ນໍ້າບາດານ, ນໍ້າລິນ);
10). ມນຄ່າການຊ່ວຍເຫອວຽກງານສຂະພາບຊມຊົນ;
11). ຈານວນຄັໍ້ງຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫື່ງທຶນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ;
12). ຈານວນຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫື່ງທຶນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ;
13). ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອວຽກໂຄສະນາ ແລະ ຊອກຫາແຫື່ງທຶນ;
14). ຈານວນ (ເທື່ອຄັໍ້ງ) ການເກີດໄພພິບັດ;
15). ຈານວນພໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ;
16). ຈານວນຜທ
ຸ້ ີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ;
17). ຈານວນພໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ;
18). ຈານວນຜທ
ຸ້ ີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ;
19). ມນຄ່າຊ່ວຍເຫອວຽກງານຊ່ວຍເຫອບັນເທົາທກ;
20). ຈານວນຖົງເລອດທີື່ຈັດຫາໄດຸ້;
21). ຈານວນຖົງເລອດທີື່ແຈກຈ່າຍໄດຸ້;
22). ຈານວນຮັບຄ່າຊົດເຊີຍເລອດ;
23). ມນຄ່າຊ່ວຍເຫອທັງໝົດວຽກງານເລອດ.

11. ຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມະການຄ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ ບໍື່ທັນ
ແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ່ ສປປ ລາວ
1). ຈານວນຜຖ
ຸ້ ກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດບື່ທັນແຕກ ຕາມກ່ມອາຍ ແລະ ເພດ;
2). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢໃ່ ນບ້ານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບື່ທັນແຕກ ຕາມກ່ມ, ເພດ ແລະ
ຄົນພິການ;
3). ຈານວນບ້ານທີໄື່ ດຸ້ຮັບການສາຫວດບື່ແມ່ນວິຊາການ;
4). ຈານວນຈດສມພັດທະນາ ຂອງສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການສາຫວດວິຊາການ;
5). ຕົວເລກພໍ້ນທີື່ມີລະເບີດບື່ທັນແຕກຕົກຄ້າງໃນຈດສມພັດທະນາ ແລະໂຄງການຕ່າງໆທີໄື່ ດຸ້ຮັບການກວດກຸ້;
6). ອັດຕາສ່ວນທີື່ຍັງເຫອຂອງພໍ້ນທີື່ມີລະເບີດບື່ທັນແຕກ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກວດກຸ້;
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7). ຈານວນບ້ານທກຍາກທີື່ຍັງເຫອ ທີື່ມີລະເບີດບື່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ກວດກຸ້ ແລະ ລາຍງານ;
8). ຈານວນຜຸ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກອປະຕິເຫດລະເບີດບື່ທັນແຕກ ທີື່ໄດຸ້ລາຍງານ ແລະ ມີການວິເຄາະຫາສາເຫດ
ຂອງການເກີດອປະຕິເຫດ;
9). ຈານວນຜຸ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບື່ທັນແຕກ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອ;
10). ອັດຕາສ່ວນຂອງຜລ
ຸ້ ອດຊີວິດຈາກລະເບີດບື່ທັນກແຕກ ຢ່ໃນເກນອາຍທີື່ສາມາດທາມາຫາກິນໄດຸ້ແຕ່ບື່
ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບຂັໍ້ນພໍ້ນຖານໄດຸ້ຢ່າງພຽງພ ແລະ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລາຍຮັບຂັໍ້ນພໍ້ນຖານໄດຸ້;
11). ອັດຕາສ່ວນຂອງຜລ
ຸ້ ອດຊີວິດ ແລະ ຜຸ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບື່ທັນແຕກ ທີື່ຖກເຊື່ອມສານເຂົໍ້າໃນລະ
ບົບການປິື່ນປົວສຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານ;
12). ພໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນລັກ ແລະ ຟໍ້ນຟ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກສີື່ງປົນເປໍ້ອນ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ
ສານເຄມີ ແລະ ສິື່ງປົນເປໍ້ອນຈາກລະເບີດບື່ທັນແຕກ ແລະ ການສນເສຍຄວາມສົມດນຂອງພໍ້ນທີດັື່ງກ່າວ.

II. ວິທີຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
1. ມອບໃຫຸ້ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມສາກົນ ເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕາມ, ເກັບກາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມນ
ສະຖິຕິໃຫຸ້ຖກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອຮັບໃຊຸ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ມອບໃຫຸ້ບັນດາກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຮສສ ເກັບກາ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ
ແລະ
ປຸ້ອນຂໍ້ມນຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົໍ້າໃນຖານຂໍ້ມນອອນໄລຂອງກົມ
www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ.
3. ມອບໃຫຸ້ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫວງ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບບັນດາ
ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຂ້າງເທີງນີໍ້ ໃຫຸ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນເມອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ເພື່ອເກັບກາ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ ປຸ້ອນຂໍ້ມນ ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົໍ້າ
ໃນຖານຂໍ້ມນອອນໄລຂອງເມອງ www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ.
4. ສະເພາະ ວຽກງານຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ, ວຽກງານຫ້ອງການ ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບື່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ແລະ ວຽກງານຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຢ່ແຂວງ-ນະຄອນ
ຫລວງ ແມ່ນໃຫຸ້ເກັບກາຂໍ້ມນ ແລະ ສະໜອງ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຂອງຕົນຢ່ສນກາງ.
5. ໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫວງ,
ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ, ຫ້ອງການຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບື່ທັນ
ແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ່ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມແຮງ
ງານລາວ-ເກົາຫ,ີ ທກພາກສ່ວນການຈັດຕັໍ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົື່ງຮັບຮຸ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຈຸ້ງການ
ແນະນາ ສະບັບນີໍ້ ຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ.
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