
1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເລກທີ /ຮສສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ຂ້ຕົກລົງ
ວາດວຍການຄຸມຄອງ ແລະ ການນາໃຊ

ລະບົບສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ

- ອີງຕາມ ດາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວາດວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 138/ນຍ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2007;

- ອີງຕາມ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ ແຕປີ 2010 ຫາ 2020;
- ເພື່ອເຮັດໃຫລະບົບຂ້ມູນສະຖິຕິຕາມຂະແໜງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດຮັບການຄມຸ

ຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢາງເປັນລະບົບ, ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.

ລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ການົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການສາງ, ການຄຸມຄອງ
ແລະ ການນາໃຊຖານຂ້ມູນສະຖິຕິດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫເປັນລະບົບ, ເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກາ ແລະ ການສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິໃຫຖືກຕອງ, ຄົບ
ຖວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ແນໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 2 ສະຖິຕິດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດກີານສັງຄົມ
ສະຖິຕິດານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມນຂ້ມູນ ຫືຼ ຕົວເລກທ່ີໄດຮັບຈາກການເກັບກາ,
ການສາຫຼວດ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ, ການປຸງແຕງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫັຼກວິທະຍາ
ສາດສະຖິຕິ.

ມາດຕາ 3 ປະເພດຕົວຊ້ີວດັ ດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ປະເພດຕົວຊີ້ວັດ ດານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີ 8 ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວຊີ້ວັດ ລະດັບຊາດ;
2. ຕົວຊີ້ວັດ ຂະແໜງການ;
3. ຕົວຊີ້ວັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ;
4. ຕົວຊີ້ວັດ ກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫງຊາດ;
5. ການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ;
6. ຕົວຊີ້ວັດ ສາມະຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາສັງຄົມ ອາຊຽນ;
7. ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
8. ຕົວຊີ້ວັດ ລະດັບແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທ່ີີນາໃຊໃນຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຊາດ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທ່ີຮັບໃຊໃນການຄິດໄລ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
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ໃນ, ລາຍຮັບແຫງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍລາຍງານໃຫສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
2. ຕົວຊີ້ວັດຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທ່ີເປັນຂ້ມູນໃນການວິໄຈ ສາລັບການວາງແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຜີຍແຜ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ ປະຈາປີ;
3. ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບສາກົນ ທ່ີຕິດຕາມຜົນ

ສາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເປົ້າໝາຍທ່ີກຽວຂອງ ກັບວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ;

4. ຕົວຊີ້ວັດ ການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບສາກົນ ທ່ີຕິດຕາມຜົນສາເລັດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດໝາຍທ່ີກຽວຂອງກັບ ວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;

5. ຕົວຊີ້ວັດ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາສັງຄົມ ອາຊຽນ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບອາຊຽນ ທ່ີ
ຕິດຕາມຜົນສາເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜາທ່ີກຽວຂອງກັບວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ;

6. ຕົວຊີ້ວັດ ກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ
ທີ VIII ໝາຍເຖີງຕົວຊີ້ວັດ ທ່ີຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາ ແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ;

7. ຕົວຊີ້ວັດຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດ ທ່ີຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍສູຊົນແຕລະດານໃນແຜນພັດທະນາ ແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;

8. ຕົວຊີ້ວັດ ລະດັບແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ີ້ວັດ ຂັ້ນທອງຖ່ີນທ່ີຮັບໃຊສະເພາະການ
ຄິດໄລ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ລາຍຮັບຂັ້ນທອງຖ່ີນ;

9. ຕົວຊີ້ວັດ ທ່ີຄືກັນ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທ່ີມີີເນື້ອໃນການຄິດໄລດຽວກັນ ແຕໄດການົດໄວໃນ
ຫລາຍປະເພດຕົວຊີ້ວັດ.

ມາດຕາ 5 ຕົວຊ້ີວັດລະດັບຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຊາດ ມີ 25 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ອັດຕາການວາງງານແບງຕາມເພດຕາມໄວ;
2. ອັດຕາສວນແມຍິງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທ່ີບ່ແມນກະສິກາ;
3. ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ;
4. ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາ;
5. ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງການບລິການ;
6. ອັດຕາສວນການຈາງງານຕ່ພົນລະເມືອງ;
7. ອັດຕາສວນຕ່ພົນລະເມືອງທ່ີເຮັດວຽກເສດຖະກິີດ;
8. ອັດຕາສວນຂອງຄົນທ່ີເຮັດວຽກໃຫຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກຊວຍຄອບຄົວຕ່ການຈາງງານທັງ

ໝົດ;
9. ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທ່ີປະກອບສວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
10. ອັດຕາເພີ່ມຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນທ່ີຖືກຈາງງານ;
11. ອັດຕາສວນຮອຍຂອງເດັກທ່ີອາຍຸຕ່າກວາ 15 ປີ ທ່ີພວມອອກແຮງງານຢູ;
12. ດັດສະນີຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາປຸງແຕງ;
13. ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາປຸງແຕງ;
14. ຈານວນແຮງງານໃນຫົວໜວຍທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍອຍ;
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15. ອັດຕາສວນແຮງງານທ່ີໄດລາຍຮັບຕ່າກວາມາດຖານ;
16. ຈານວນຄົນວາງງານ;
17. ລາຍຮັບສະເລຍຕ່ຊົ່ວໂມງ;
18. ຈານວນຜຖືູກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
19. ຈານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທ່ີໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມເພດ

ແລະ ຄົນພກິານ;
20. ຈານວນເປີເຊັນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງພື້ນທ່ີ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ແລະ ຕອງໄດກວດກູ ຕາມ

ບານ ທຸກຍາກ ນອນໃນບູລິມະສິດສູງ;
21. ຈານວນບານທຸກຍາກທ່ີຍັງເຫືຼອ ຈາເປັນຕອງໄດຮັບການກວດກູ ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທ່ີຕົກ

ຄາງ;
22. ອດັຕາສວນຂອງຜລູອດຊວີິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຍັງຢູໃນເກນອາຍທ່ີຸສາມາດທາມາຫາກິນ

ໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານໄດ;
23. ຈານວນເປີເຊັນຂອງຜລູອດຊວີິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຖືກເຊື່ອມ

ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ;
24. ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີຈັດຫາໄດ;
25. ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີໄດແຈກຈາຍ.

ມາດຕາ 6 ຕົວຊ້ີວັດລະດັບຂະແໜງການ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂະແໜງການ ມີ 39 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ

- ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢພູາຍໃນປະເທດ;
- ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢຕູາງປະເທດ.

2. ຕົວຊີ້ວັດຝຶກສີມືແຮງງານໃຫແຮງງານລາວ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
3. ຕົວຊີ້ວັດການຈັດຫາງານຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ

- ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
- ຈັດຫາງານໄປຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

4. ຂ້ມູນລາຍຮັບທ່ີສົ່ງກັບປະເທດຂອງຜູອອກແຮງງານລາວທ່ີເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;
5. ຂ້ມູນລາຍຮັບທ່ີສົ່ງກັບປະເທດຂອງຜອູອກແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ;
6. ຕົວຊີ້ວັດຈານວນນາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
7. ຕົວຊີ້ວັດຂຶ້ນທະບຽນຜຕູອງການມີວຽກເຮັດງານທາ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
8. ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
9. ຕົວຊີ້ວັດແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມສັນຊາດ ແລະ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
10. ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີຂຶ້ນທະບຽນໃໝ;
11. ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີມາຂຕ່ທະບຽນ;
12. ຕົວຊີ້ວັດຄາແຮງງານສະເລຍ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຕາມລະດັບຜູບລິຫານ ແລະ

ກາມະກອນ;
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13. ຕົວຊີ້ວັດຄາແຮງງານສະເລຍຂອງແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ;
14. ຕົວຊີ້ວັດຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດຮັບການກວດກາແຮງງານທັງໝົດ;
15. ຈານວນຂ້ຂັດແຍງແຮງງານທັງໝົດ;
16. ຈານວນຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ;
17. ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດອະນຸມັດນາໃຊລະບຽບພາຍໃນ;
18. ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດເຂົ້າປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;
19. ຕົວຊີ້ວັດຜູປະກັນຕົນໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ

- ຈານວນຜປູະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບລັດຖະກອນ;
- ຈານວນຜປູະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບຫົວໜວຍແຮງງານ;
- ຈານວນຜູປະກັນສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜທຸູກຍາກ;
- ຈານວນຜູປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ.

20. ຕົວຊີ້ວັດວຽກງານກາແດງລາວ
- ຈານວນຜູທ່ີໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ;
- ຈານວນຜູໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ;
- ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີສາມາດຈັດຫາໄດ;
- ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີສາມາດແຈກຈາຍໄດ;

21. ຕົວຊີ້ວັດວຽກງານເກັບກູລະເບີດບ່ທັນແຕກ
- ຈານວນຜຖືູກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
- ອັດຕາສວນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທ່ີໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມ,

ເພດ ແລະ ຄົນພກິານ;
- ຈານວນບານທ່ີໄດຮັບການສາຫຼວດບ່ແມນວິຊາການ;
- ຈານວນຈຸດສຸມພັດທະນາ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ທ່ີໄດຮັບການສາຫຼວດວິຊາການ;
- ຕົວເລກພື້ນທ່ີມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ ທ່ີໄດ

ຮັບການກວດກູ;
- ອັດຕາສວນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງພື້ນທ່ີມີລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຈະຕອງໄດກວດກູ;
- ຈານວນບານທຸກຍາກທ່ີຍັງເຫືຼອ ທ່ີມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ທ່ີຕອງໄດກວດກູ ແລະ ລາຍ

ງານ;
- ຈານວນຜຖືູກເຄາະຮາຍຈາກອຸບັດເຫດ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີໄດລາຍງານ ແລະ ມີການ

ວິເຄາະຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ;
- ຈານວນຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອ;
- ອັດຕາສວນຂອງຜລູອດຊວີິດຈາກລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ຢູໃນເກນອາຍທ່ີຸສາມາດທາມາຫາກນິ

ໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນ
ຖານໄດ;

- ອັດຕາສວນຂອງຜລູອດຊວີິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຖືກເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.

ມາດຕາ 7 ຕົວຊ້ີວັດເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີ 18 ຕົວ ດັ່ງນີ້:

1. ອັດຕາສວນປະຊາກອນປົກຄຸມດວຍການປົກປອງທາງສັງຄົມ;
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 ຈານວນຜປູະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດຕາມລະບົບປະກັນສັງຄມົ;
 ຈານວນຜເູກີດສິດປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູທຸກຍາກ;
 ຈານວນຜູປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພ ເອກະຊົນ.

2. ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕ່ປີ ຕ່ຜມູີວຽກເຮັດງານທາ;
3. ອັດຕາສວນຂອງການຈາງງານນອກລະບົບ ທ່ີບ່ແມນການຈາງງານໃນຂົງເຂດກະສິກາ ຕາມເພດ;
4. ລາຍຮັບສະເລຍຕ່ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ ຕາມເພດ, ອາຊີບ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
5. ຈານວນຜູວາງງານ ຕາມເພດ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
6. ອັດຕາຜວູາງງານ ຕາມເພດ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
7. ອັດຕາສວນຊາວໜຸມໃນໄວໜຸມອາຍຸ 15-24 ປີ ທ່ີບ່ໄດຮຽນ, ບ່ເຮັດວຽກ ຫືຼ ບ່ມີການຝຶກອົບ

ຮົມ;
8. ອັດຕາສວນ ແລະ ຈານວນຂອງເດັກອາຍຸ 15-17 ທ່ີມີສວນຮວມໃນການອອກແຮງງານເດັກ

ຕາມເພດ ແລະ ອາຍຸ;
9. ອັດຕາຄວາມຖ່ີການບາດເຈັບຮາຍແຮງ ແລະ ບ່ຮາຍແຮງ ຕາມເພດ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ;
10.ຈານວນຜຖືູກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
11.ຈານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທ່ີໄດຮັບຜນົກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມເພດ

ແລະ ຄົນພກິານ;
12.ຈານວນເປີເຊັນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງພື້ນທ່ີ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ແລະ ຕອງໄດກວດກູ ຕາມ

ບານທຸກຍາກ ນອນໃນບູລິມະສິດສູງ;
13.ຈານວນບານທຸກຍາກທ່ີຍັງເຫືຼອ ຈາເປັນຕອງໄດຮັບການກວດກູ ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທ່ີຕົກ

ຄາງ;
14.ອັດຕາສວນຂອງຜລູອດຊວີິດຈາກລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ທ່ີຍັງຢໃູນເກນອາຍທ່ີຸສາມາດທາມາຫາ

ກິນໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານ
ໄດ;

15.ຈານວນເປີເຊັນຂອງຜູລອດຊີວິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຖືກເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.

ມາດຕາ 8 ຕົວຊ້ີວັດກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫງຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດ ກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
VIII ມີ 22 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (GDP/ຄົນ);
2. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
3. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທ່ີບ່ແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
4. ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕ່ປີ ຕ່ຜມູີວຽກເຮັດງານທາ;
5. ອັດຕາການຈາງງານ;
6. ອັດຕາການວາງງານ ແຍກເພດ ແລະ ອາຍຸ;
7. ອັດຕາສວນຂອງແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນກິດຈະການຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກບານຕ່ຜມູີວຽກງານ

ທາທັງໝົດ;
8. ອັດຕາສວນຂອງກາລັງແຮງງານທ່ີມີການສຶຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ຫືຼ ສູງກວາ;
9. ຈານວນຜູທ່ີມີວຽກເຮັດງານທາໃໝ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູທ່ີມີວຽກເຮັດງານທາໃໝສະເລຍ

ປ;ີ
10. ຈານວນຜູທ່ີມີໃບປະກາດ ຫືຼ ມີໃບຢັ້ງຍືນສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມສາຂາອາຊີບ;
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11. ອັດຕາສວນການເພີ່ມຂຶ້ນຜູທ່ີມີໃບປະກາດ ຫືຼ ມີໃບຢັ້ງຍືນສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມສາຂາອາຊີບ;
12. ອັດຕາສວນປະຊາກອນປົກຄຸມການປົກປອງທາງສັງຄົມ;
13.ຜປູະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ;
14.ຜເູກີດສິດປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູທຸກຍາກ;
15. ຈານວນຜູປະກັນໄພ ພາຍໃຕລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ;
16. ຈານວນປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກອງທືນສັງຄົມສົງເຄາະ;
17. ຈານວນຄົວເຮືອນທີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ;
18. ຈານວນຕາໜາງປົກປອງເດັກ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບານ;
19. ຈານວນບານທ່ີຍັງບ່ສາເລັດການສາຫຼວດເຕັກນິກກຽວກັບລະເບີດບ່ທັນແຕກ ໃນ 9 ແຂວງເປົ້າ

ໝາຍ;
20. ການສາຫຼວດວິຊາການຊອກຫາຈຸດຫັຼກຖານລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງຢູຈຸດສຸມພັດທະນາຕາງໆ;
21.ຈານວນຜູເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ;
22.ຈານວນຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທ່ີໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອ.

ມາດຕາ 9 ຕົວຊ້ີວັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີ 6 ຕົວ ດັ່ງນີ້:

1. ອັດຕາການຈາງງານ ແລະ ອັດຕາການວາງງານ;
2. ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທາ;
3. ອັດຕາການຈາງງານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫົວໜວຍທຸລະກິດ ຢໃູນອາຊີບສີຂຽວ;
4. ຄາແຮງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຈາງງານ;
5. ພື້ນທ່ີ ໄດຮັບການອະນຸລັກ ແລະ ຟື້ນຟູ ເພື່ອຫດຜອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກສີ່ງປົນເປື້ອນ ຊຶ່ງ

ປະກອບດວຍສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມສົມ
ດູນຂອງພື້ນທ່ີດັ່ງກາວ;

6. ການຫດຜອນຄວາມສຽງຕ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ກັບມົນລະ
ພິດ ເຊັ່ນ: ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມບ່ສະອາດ ແລະ ບ່ຖືກຫັຼກສຸຂະ
ອະນາໄມ, ຄວາມບ່ປອດໄພຂອງສະພາບແວດລອມ ແລະ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ.

ມາດຕາ 10 ຕົວຊ້ີວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ ອາຊຽນ

ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ ອາຊຽນ ມີ 24 ຕົວ ດັ່ງນີ້:

ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ມີ 15 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຄາແຮງງານຂອງແຮງງານທ່ີມີທັກສະ

 ຄາແຮງງານລະດັບກາງຕ່ປີທ່ີສາມາດສະໜອງໃຫຜຊູານານງານ;
 ຈານວນຊາງຜູຊານານງານ;
 ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ປທ່ີີສາມາດສະໜອງໃຫວິຊາການ;
 ຈານວນນັກວິຊາການ.

2. ປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານ
 ຈານວນການຈາງງານໃນຂະແໜງການຜະລິດ;
 ຈານວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ;
 ຈານວນການຈາງງານໃນຂະແໜງບລິການ;
 ຈານວນການຈາງງານໃນຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ບຸກຄົນ;
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 ຈານວນການຈາງງານໃນການບລິການອື່ນໆ;
 ຈານວນການຈາງງານໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ-ບ່ແຮ;
 ຈານວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກ່ສາງ.

3. ອັດຕາການມີສວນຮວມຂອງກາລັງແຮງງານໜຸມ
 ອັດຕາການມີສວນຮວມຂອງກາລັງແຮງງານໜຸມ ອາຍຸ 15-24 ປີ;
 ຈານວນປະຊາກອນໜຸມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທ່ີຢູໃນພາກການຜະລິດ;

4. ອັດຕາສວນຂອງກາລັງແຮງງານທ່ີຖືກຈາງງານໃນທຸລະກິດ
 ຈານວນຜູທ່ີໄດຮັບການຈາງງານໃນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອຍ;
 ຈານວນການຈາງງານທັງໝົດ.

ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມວັດທະນະທາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ມີ 9 ຕົວດັ່ງນີ້:
1. ຈານວນຜູທ່ີມີວຽກເຮັດງານທາ

 ອັດຕາສວນຂອງການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງຜູຊາຍ;
 ອັດຕາສວນຂອງການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງຜູຍີງ.

2. ຈານວນຜູຕາຍ, ສູນຫາຍ ແລະ ຜູທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ
 ຈານວນຜູຕາຍຕ່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜູສູນຫາຍຕ່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຕ່ 100,000 ຄົນ.

3. ການໃຊຈາຍຂອງລັດຖະບານຕ່ໂຄງການປົກປອງສັງຄົມ ທ່ີກວມເອົາອັດຕາສວນຂອງງບປະມານ
ແຫງຊາດ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການຕະຫຼາດແຮງງານ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການຊວຍເຫືຼອສັງຄົມ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການປະກັນສັງຄົມ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການອຸດໜູນວາງງານ.

ມາດຕາ 11 ຕົວຊ້ີວັດຂອງຂະແໜງແຮງງນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງແຮງງນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີ 131 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຖິຕິຄວາມຕອງການກາລັງແຮງງານໃນຕະຫຼາດແຮງງານຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ

 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດກະສິກາ;
 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາ;
 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດການບລິການ.

2. ສະຖິຕິການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຜູຕອງການຝຶກສີມືແຮງງານ ຫືຼ ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ ຫືຼ ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູຈົບການຝຶກສີມືແຮງງານ ຫືຼ ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູທົດສອບສີມືແຮງງານແຍກຕາມສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ລະດັບການທົດສອບ;
 ຈານວນຜູເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຍກຕາມເພດ.

3. ສະຖິຕິການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທາ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ແຍກຕາມເພດ
 ຈານວນຜູຂຶ້ນທະບຽນທ່ີຕອງການມີວຽກເຮັດງານທາ;
 ຈານວນຜູຕອງການເຮັດວຽກຢພູາຍໃນປະເທດ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທາຢພູາຍໃນປະເທດ;
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 ຈານວນຜູຕອງການເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;
 ຈານວນຜູມີວຽກເຮັດງານທາໃໝເພີ່ມຂຶ້ນແຕລະປີ.

4. ສະຖິຕິແຮງງານຕາງປະເທດ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ສັນຊາດ
 ຈານວນໂກຕານາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ;
 ຈານວນນາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີໄດຂຶ້ນທະບຽນ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດຕ່ທະບຽນ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດບ່ຂຶ້ນທະບຽນ.

5. ສະຖິຕິແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ຂະແໜງການ
 ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍາຍພາຍໃນປະເທດ;
 ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍາຍໄປຕາງປະເທດ;
 ສະຖິຕິອັດຕາຄວາມຖ່ີການບາດເຈັບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ ຍອນການປະກອບອາຊີບ

ທ່ີມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.
6. ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ

 ຈານວນກາລັງແຮງງານໄວໝຸມອາຍຸແຕ 12 ຫາ 24 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 25 ຫາ 34 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 35 ຫາ 54 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 55 ຫາ 64 ປີ;
 ອັດຕາສວນເດັກທ່ີມີອາຍຸ 15 ຫາ 17 ປີ ທ່ີພວມອອກແຮງງານຢ.ູ

7. ສະຖິຕິອັດຕາການວາງງານ
 ຈານວນຜວູາງງານແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
 ຈານວນຜວູາງງານໂດຍແບງຕາມການສຶກສາ;
 ຈານວນຜວູາງງານຂອງແຮງງານໜຸມ;
 ອັດຕາສວນການວາງງານຕ່ພົນລະເມືອງໃນໄວອອກແຮງງານ.

8. ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານແຍກຕາມຂົງເຂດ
 ຈານວນແຮງງານໃນຫົວໜວຍທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍອຍ;
 ອັດຕາສວນການມີວຽກເຮັດງານທາຕ່ພົນລະເມືອງໃນໄວອອກແຮງງານ;
 ອັດຕາສວນຂອງແມຍິງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທ່ີບ່ແມນກະສິກາ;
 ອັດຕາສວນພົນລະເມືອງທ່ີເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
 ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ;
 ອັດຕາສວນແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກໃນກິດຈະການຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດວຽກບານຕ່ຜມູີວຽກ

ເຮັດງານທາທັງໝົດ ແຍກຕາມເພດ;
 ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທ່ີປະກອບສວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
 ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານທ່ີມີການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍມົ ຫືຼ ສູງກວາ ແຍກຕາມ

ເພດ;
 ອັດຕາສວນຊາວໜຸມໃນໄວໜຸມອາຍຸ 15-24 ປີ ທ່ີບ່ໄດຮຽນ, ບ່ເຮັດວຽກ ຫືຼ ບ່ມີການ

ຝຶກອົບຮົມ;
 ອາຊີບຂອງແຮງງານໃນລະບົບເສດຖະກິດ;
 ແຮງງານການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜວຍແຮງງານກັບຄາແຮງງານ.
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9. ສະຖິຕິຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ແຍກຕາມເພດ
 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທີບ່ແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕ່ຜມູີວຽກເຮັດງານທາ.

10.ສະຖິຕິຄາແຮງງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ, ເພດ, ອາຍຸ, ອາຊີບ ແລະ ປະເພດ
 ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນ;
 ດັດສະນີຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນ;
 ອັດຕາສວນແຮງງານທ່ີໄດຮັບຄາຈາງຕ່າກວາມາດຖານ;
 ລາຍຮັບຂອງແຮງງານໄປອອກແຮງງານຢຕູາງປະເທດທ່ີສົ່ງເງິນກັບປະເທດ;
 ລາຍຮັບຂອງຄົນຕາງປະເທດທ່ີອອກແຮງງານຢູ ສປປ ລາວ ສົ່ງເງິນກັບປະເທດ;
 ຄາແຮງງານສະເລຍຂອງແຮງງານຕາງປະເທດທ່ີມາເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ.

11.ສະຖິຕິຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແຍກຕາມເພດ, ອາຊີບ ແລະ ກຸມອາຍຸ
 ຈານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຕ່ມື້;
 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສົມທຽບກັບຄາແຮງງານ.

12.ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດກວດກາທັງໝົດ ແຍກຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດກວດກາປົກກະຕິ;
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດກວດກາຕິດຕາມຜົນ;

- ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດກວດກາພິເສດ ຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
- ຈານວນແຮງງານໄວໜຸມທ່ີມີອາຍຸຕ່າກວາ 14 ປີ;
- ຈານວນແຮງງານໜຸມທ່ີມີອາຍຸ ແຕ 14 ຫາ ນອຍກວາ 18 ປ;ີ
- ແຮງງານທ່ີເປັນຄົນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະ;
- ແຮງງານຕາງປະເທດ;
- ແຮງງານຕາງປະເທດບ່ຂຶ້ນທະບຽນ.

13.ສະຖິຕິຂ້ຂັດແຍງດານກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ດານຜົນປະໂຫຍດ
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງເປັນກລະນີ;
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງທ່ີໄດແກໄຂເປັນກລະນີ;
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງທ່ີໄດສົ່ງໃຫສານພິຈາລະນາເປັນກລະນີ.

14.ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທັງໝົດ;
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີໄດອະນຸຍາດໃຫນາໃຊກົດລະບຽບພາຍໃນ;
 ຈານວນຜອູອກແຮງງານທັງໝົດ.

15. ສະຖິຕິຜທ່ີູໄດຮັບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຕາມເພດ ແລະ ຂະແໜງການ
 ສາເຫດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ;
 ສາເຫດພະຍາດອາຊີບ.

16.ສະຖິຕິຜປູະກັນຕົນຕາມລະບບົລັດຖະກອນ ຕາມເພດ
 ຈານວນຜູປະກັນຕົນຕາມລະບບົລັດຖະກອນ;
 ຈານວນເມຍ ຫືຼ ລູກທ່ີເກີດສິດ;
 ຈານວນພ່ ຫືຼ ແມ ທ່ີເກີດສິດ.

17. ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານ ແລະ ຜູອອກແຮງງານ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທັງໝົດ;
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 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທ່ີເຂົ້າປະກົນສັງຄົມ;
 ຈານວນຜູອອກແຮງງານທັງໝົດ;
 ຈານວນຜູອອກແຮງງານທ່ີໄດປະກັນຕົນ;
 ຈານວນເມຍ ແລະ ລູກທ່ີເກີດສິດ;
 ຈານວນພ່ ຫືຼ ແມ ທ່ີເກີດສິດ.

18. ສະຖິຕິຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນ
 ຈານວນຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນທັງໝົດ;
 ຈານວນຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນທ່ີໄດປະກັນຕົນ;
 ຈານວນຜົວ ຫືຼ ເມຍ ແລະ ລູກທ່ີເກີດສິດ;
 ຈານວນພ່ ຫືຼ ແມທ່ີເກີດສິດ.

19. ສະຖິຕິຜູໄດຮັບການອຸດໜຸນປະກັນສັງຄົມ
 ຈານວນຜູເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ;
 ຈານວນຜູຮັບການອຸດໜູນອອກລູກ;
 ຈານວນພະນັກງານເສຍອົງຄະ;
 ຈານວນພະນັກງານບານານ;
 ຈານວນຜູຮັບການອຸດໜູນເທ່ືອດຽວ;
 ຈານວນຜູເສຍຊີວິດ;
 ຈານວນຜູຮັບອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ;
 ຈານວນຜູຮັບອຸດໜຸນວາງງານ.

20. ສະຖິຕິເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ;
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜູໃຊແຮງງານ ຫືຼ ຫົວໜວຍແຮງງານ;
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜູປະກັນຕົນ.

20. ສະຖິຕິອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຂຸະພາບ
 ຈານວນຜູປະກັນສັງຄົມ;
 ຈານວນຜູປະກັນສຸຂະພາບ;
 ຈານວນຜູປະກັນໄພຕາມການລະບົບປະກັນໄພພາກເອກະຊນົ.

21. ສະຖິຕິ ຜູອາຍຸສູງແຍກຕາມເພດ
 ຈານວນຜູອາຍຸສູງ;
 ຈານວນຜູອາຍຸສູງປຽວພອຍ.

22.ສະຖິຕິຄົນພິການແຍກຕາມກຸມ ແລະ ເພດ
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການຍາງ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການເບີ່ງເຫັນ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການປາກເວົ້າ-ການສື່ສານ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການຈື່ຈາ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການໄດຍນິ.

23.ຈານວນເດັກທ່ີໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອ ແຍກຕາມເພດ
 ເດັກກາພາ-ກາພອຍ ເດັກຂາງຖະໜົນ;
 ຜຖືູກຄາມະນຸດ;
 ເດັກຂທານ;
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 ເດັກຖືກປະລະ;
 ເດັກພິການ;
 ເດັກຖືກທາຮາຍຮາງກາຍ;
 ເດັກຖືກລະເມີດທາງເພດ;
 ເດັກກະທາຜິດ.

24. ສະຖິຕິ ຕົວຊີ້ວັດໄພພິບັດ ມີ 8 ຕົວ
 ຈານວນຄັ້ງຂອງການເກີດໄພພິບັດ ແຍກຕາມປະເພດຂອງໄພພິບັດ;
 ຈານວນປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
 ອັດຕາສວນເຮືອນເສຍຫາຍ (ຫັຼງ);
 ອັດຕາສວນເລົ້າເຂົ້າເສຍຫາຍ;
 ຈານວນເນື້ອທ່ີຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ;
 ຈານວນມູນຄາເສຍຫາຍ;
 ຈານວນມູນຄາຄວາມຕອງການຮີບດວນ;
 ຈານວນມູນຄາການຊວຍເຫືຼອເບື້ອງຕົ້ນ.

25. ສະຖິຕິວຽກງານກາແດງລາວ
- ຈານວນຜູທ່ີໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ;
- ຈານວນຜູໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານ ຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ;
- ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີຈັດຫາໄດ;
- ຈານວນຖົງເລືອດທ່ີໄດແຈກຈາຍ.

26.ສະຖິຕິກວດກູລະເບີດບ່ທັນແຕກ
 ຈານວນບານທ່ີໄດຮັບການສາຫຼວດບ່ແມນວິຊາການ;
 ຈານວນຈຸດສຸມພັດທະນາ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນທ່ີໄດຮັບການສາຫຼວດວິຊາການ;
 ຕົວເລກພື້ນທ່ີໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບການກວດກູລະເບີດບ່

ທັນແຕກ;
 ອັດຕາສວນທ່ີຍັງເຫືຼອຂອງພື້ນທ່ີມີລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຈະຕອງໄດກວດກູ ຕາມບານ

ທຸກຍາກ ທ່ີຢູໃນບູລິມະສິດສູງ;
 ຈານວນບານທຸກຍາກທ່ີ ຍງັເຫືຼອທ່ີ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຄົກຄາງ ທ່ີຈະຕອງໄດກວດກູ.

28. ສະຖິຕິການຊວຍເຫືຼອຜູຖືກເຄາະຮາຍ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ

 ຈານວນຜຖືູກເຄາະຮາຍຈາກອຸບັດເຫດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ ແລະ ມີການວິເຄາະ
ຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດ;

 ຈານວນຜູລອດຊີວິດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ ໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອ;
 ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ທ່ີຍັງຢູໃນເກນອາຍທ່ີຸສາມາດ

ທາມາຫາກິນໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ໂດຍສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານໄດ;

 ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທ່ີຖືກ
ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.

ມາດຕາ 12 ຕົວຊ້ີວັດລະດບັແຂວງ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບແຂວງ ທ່ີຕອງໄດລາຍງານພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ມີ 3 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
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1.ຈານວນແຮງງານພາຍໃນ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
2.ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
3.ຈານວນແຮງງານລາວທ່ີໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ.

ມາດຕາ 13 ການຄ້ົນຄວາ ແລະ ວິໄຈຂ້ມນູສະຖິຕິ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ ມີໜາທ່ີ ເປັນໃຈກາງ ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ເກັບກາ,
ຄິດໄລ, ປຸງແຕງ, ວິໄຈ, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂ້ມູນໃຫຖືກຕອງຕາມຫັຼກວິທະຍາ ສາດ ສະຖິຕິ ພອມ
ທັງເຜີຍແຜ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນສະຖິຕິ ຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ລວມສູນ ເພື່ອຮັບໃຊແຜນ
ພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນແຕລະໄລຍະ.

ບັນດາກົມ, ຫົວໜວຍວິຊາການ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ,
ຫອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ມີໜາທ່ີ ເກັບກາ, ຄົ້ນຄວາ, ວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ
ປອນຂ້ມູນສະຖິຕິຕາມຕົວຊີ້ວັດຕາງໆ ເຂົ້່າໃນຖານຂ້ມູນ ເປັນປົກກະຕິ.

ມາດຕາ 14 ການຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊລະບົບຖານຂ້ມູນສະຖິຕິ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ຫົວໜວຍວິຊາການ
ພະແນກ ຮສສ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫອງການ ຮສສ ເມືອງ ພອມກັນຄມຸຄອງ ແລະ ນາໃຊລະ
ບົບຖານຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫຖືກຕອງ, ເປັນລະບົບ, ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕາມຂະແໜງການ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.

ມາດຕາ 15 ມາດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1) ຜຮູັບຜິດຊອບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັ້ນບານສັງລວມຂ້ມູນ ຕາມແບບ

ຟອມແລວນາສົ່ງເຖິງຫອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ໃນວັນທີ 20 ຂອງທຸກ
ເດືອນ;

2) ຫອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງສັງລວມຂ້ມູນຕາມແບບຟອມຂອງເມືອງ ແລວ
ນາ ສົ່ງເຖິງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 25 ຂອງ
ທຸກເດືອນ;

3) ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ຫົວໜວຍ
ວິຊາການ ສັງລວມຂ້ມູນຕາມແບບຟອມ ແລະ ປອນຂ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂ້ມູນອອນລາຍ www.
stat.molsw.gov.la ໃນ ວັນທີ 30 ຂອງທຸກເດືອນ;

4) ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ ສັງລວມ ແລະ ວິໄຈຂ້ມູນ ເພື່ອລາຍງານເຖິງສູນສະຖິຕິ
ແຫງຊາດ ໃນວັນທີ 5 ຂອງທຸກເດືອນ

ມາດຕາ 16 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ, ຫອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ຫົວໜວຍວິຊາການ, ພະ
ແນກ ຮສສ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ຫອງການ ຮສສ ເມືອງ ແລະ ພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຈົ່ງຮັບຮູ
ແລະ ພອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢາງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 17 ຂ້ຕົກລົງສະບັບນີມ້ີຜັນສັກສິດນັບແຕວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.


