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 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ              ເລກທີ              /ຮສສ 
         ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ         ມີນາ 2018 
 

ແຈ້ງການແນະນາໍ 
 

 

ເຖິງ:   ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກມົ; 
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ; 
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ ື່  
  ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ ່ ສປປ ລາວ; 
- ຜ ຸ້ອ ານວຍການ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; 
- ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມ ແຮງງານລາວ-ເກົາຫ ີ; 
- ຫົວໜ້າ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ. 
 

 ເລ ື່ອງ:  ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
 

- ອີງຕາມ ດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈດັຕັໍ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
ສະບັບເລກທີ 200/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖ ນາ 2017; 

- ອີງຕາມ ຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊຸ້ລະບົບສະຖິຕິຂອງຂະແໜງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1824/ຮສສ, ລົງວັນທີ 6 ມິຖ ນາ 2017. 
 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫຸ້ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດຸ້ຮັບການເກັບກ າ, ຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ 
ລາຍງານ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ລວມສ ນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 

 
ລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການແນະນໍາ ດັື່ງນີີ້: 

 
I. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ໃຫຸ້ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ, ຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາ
ລະເບີດບ ື່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ ່ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມ 
ແຮງງານລາວ-ເກົາຫ ີ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນ ຫ ວງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ ປຸ້ອນຂ ໍ້ມ ນຕົວຊີໍ້ວັດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ຂອງຕົນ ດັື່ງນີໍ້: 
 

1. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ  ສາກົນ 
 

        1). ຈ ານວນການຈ້າງງານທັງໝົດ; 
        2). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານຕ ື່ພົນລະເມ ອງ; 
        3). ຈ ານວນຄົນວ່າງງານ; 
        4). ອັດຕາວ່າງງານ; 
        5). ຈ ານວນກ າລັງແຮງງານທັງໝົດ; 
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        6). ຜ ຸ້ບ ື່ຢ ່ໃນກ າລັງແຮງງານ; 
        7). ອັດຕາເພີື່ມຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ ື່ຫົວຄົນທີື່ຖ ກຈ້າງງານ; 
        8). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕ ື່ເດ ອນ; 
        9). ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ື່ຊົື່ວໂມງ; 
       10). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (GDP/ຄົນ); 

11). ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕ ື່ປີ ຕ ື່ຜ ຸ້ມີວຽກເຮັດງານທ າ; 
       12). ອັດຕາປົກຄ ມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສ ຂະພາບ. 

 

2.  ກົມພັດທະນາສີມ ແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ 
 

         1). ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ 
 ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລາວຂອງຕະຫລາດແຮງງານຢ ່ພາຍໃນປະເທດ; 
 ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານລາວຢ ່ຕ່າງປະເທດ; 

         2). ຝຶກສີມ ແຮງງານໃຫຸ້ແຮງງານລາວ ຕາມຂະແໜງການ, ແຍກເພດ; 
         3). ການຈັດຫາງານຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກຕາມເພດ; 
 ຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກເພດ; 

         4). ລາຍຮັບທີື່ສົື່ງກັບປະເທດຂອງຜ ຸ້ອອກແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ຕ່າງປະເທດ; 
         5). ລາຍຮັບທີື່ສົື່ງກັບປະເທດຂອງຜ ຸ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ; 
         6). ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ 

 ຈ ານວນນ າເຂົໍ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຍກເພດ, ສັນຊາດ; 
 ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ຂຶໍ້ນທະບຽນໃໝ່ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ; 
 ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ມາຂ ທະບຽນ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ; 
 ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ກັບຄ ນປະເທດພາຍຫລັງສີໍ້ນສ ດສັນຍາແຮງງານ; 

         7). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃໝ່ ແຍກເພດ; 
         8). ການເພີື່ມຂຶໍ້ນຂອງຜ ຸ້ທີື່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃໝ່ສະເລ່ຍປີ; 

9). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທີື່ມາເຮັດວຽກຢ ່ ສປປ ລາວ ແຍກຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ; 
        10). ຈ ານວນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແຍກເພດ; 
        11). ຈ ານວນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ ແຍກເພດ; 
        12). ອາຊີບຂອງແຮງງານໃນລະບົບເສດຖະກິດ; 
        13). ຂ ໍ້ນທະບຽນຜ ຸ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແຍກເພດ; 
        14). ຈ ານວນຜ ຸ້ວ່າງງານແຍກເພດ ແລະ ກ ່ມອາຍ ; 
        15). ຈ ານວນຜ ຸ້ວ່າງງານແບ່ງຕາມລະດັບການສຶກສາ ແຍກເພດ ; 
        16). ຈ ານວນຜ ຸ້ວ່າງງານຂອງແຮງງານໜ ່ມແຍກເພດ; 
        17). ອັດຕາການວ່າງງານ ແຍກເພດ ແລະ ອາຍ ; 
        18). ຈ ານວນກ າລັງແຮງງານໄວໝ ່ມອາຍ ແຕ່ 12 ຫາ 24 ປີ ແຍກເພດ; 
        19). ຈ ານວນກ າລັງແຮງງານອາຍ ແຕ່ 25 ຫາ 34 ປີ ແຍກເພດ; 
        20). ຈ ານວນກ າລັງແຮງງານອາຍ ແຕ່ 35 ຫາ 54 ປີ ແຍກເພດ; 
        21). ຈ ານວນກ າລັງແຮງງານອາຍ ແຕ່ 55 ຫາ 64 ປີ ແຍກເພດ; 
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        22). ຈ ານວນນັກວິຊາການ ແຍກເພດ; 
        23). ຈ ານວນຊ່າງຜ ຸ້ຊ ານານງານ ແຍກເພດ; 
        24). ອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງແຮງງານທີື່ມີການສຶຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ຫ   ສ ງກວ່າ; 
        25). ອັດຕາສ່ວນຕ ື່ພົນລະເມ ອງທີື່ເຮັດວຽກເສດຖະກິິດ; 
        26). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງກະສິກ າ; 
        27). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ; 
        28). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງການບ ລິການ; 
        29). ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານແມ່ຍິງໃນຂະແໜງທີື່ບ ື່ແມ່ນກະສິກ າ; 
        30). ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົນທີື່ເຮັດວຽກໃຫຸ້ຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວຕ ື່ການຈ້າງງານທັງໝົດ;  
        31). ອັດຕາສ່ວນກ າລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທີື່ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ; 
        32). ອັດຕາສວ່ນຮ້ອຍຂອງເດັກທີື່ອາຍ ຕ ື່າກວ່າ 15 ປີ ທີື່ພວມອອກແຮງງານຢ ່; 
        33). ອັດຕາການຈ້າງງານໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ຢ ່ໃນອາຊີບສີຂຽວ; 
        34). ອັດຕາສ່ວນການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແຍກເພດ; 
        35). ຈ ານວນການຈ້າງງານໃນຊ ມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ບ ກຄົນ ແຍກເພດ; 
        36). ຈ ານວນການຈ້າງງານໃນການບ ລິການອ ື່ນໆ ແຍກເພດ; 
        37). ຈ ານວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ-ບ ື່ແຮ່ ແຍກເພດ; 
        38). ຈ ານວນການຈ້າງງານໃນຂະແໜງກ ື່ສ້າງ ແຍກເພດ; 
        39). ຈ ານວນຈ້າງງານແຮງງານໜ ່ມ ອາຍ  15-24 ປີ ທີື່ຢ ່ໃນພາກການຜະລິດ ແຍກເພດ; 
        40). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຈ້າງງານໃນທ ລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ແຍກເພດ; 
        41). ຈ ານວນການຈ້າງງານໃນຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແຍກເພດ; 
        42). ຈ ານວນຜ ຸ້ເຮັດວຽກບ ື່ເຕັມເວລາ ແຍກເພດ; 
        43). ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕ ື່ຜ ຸ້ມວີຽກເຮັດງານທ າ; 
        44). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; 
        45). ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທີື່ບ ື່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ. 

 

3. ກົມຄ ້ມຄອງແຮງງານ 
 

        1). ດັດສະນີຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕ ື່ເດ ອນ 
 ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຈາກການກວດກາແຮງງານ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຕາມລະດັບຜ ຸ້ບ ລິຫານ ແລະ 
ກ າມະກອນ; 

 ດັດສະນີຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕ ື່ເດ ອນໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງ; 
 ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕ ື່ເດ ອນໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງ; 

        2). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ຮັບການກວດກາແຮງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ 
2.1). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາປົກກະຕິ ຕາມຂະແໜງການ; 
2.2). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາຕິດຕາມຜົນ ຕາມຂະແໜງການ; 

           2.3). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ກວດກາພິເສດ ຕາມຂະແໜງການ; 
    3). ຈ ານວນແຮງງານໄວໜ ່ມທີື່ມີອາຍ ຕ ື່າກວ່າ 14 ປີ ແຍກເພດ ແຕ່ບ ື່ຫຼຸດ 12 ປີ; 
    4). ຈ ານວນແຮງງານໜ ່ມທີື່ມີອາຍ  ແຕ່ 18 ປີ ແຕ່ບ ື່ຫຼຸດ 14 ປີ ແຍກເພດ;  
        5). ຈ ານວນແຮງງານເດັກທີື່ມີອາຍ ຕ ື່າກວ່າ 12 ປີ; 
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 ຈ ານວນແຮງງານທີື່ເປັນຄົນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົໍ້າມາເຮັດວຽກແບບຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ

, ຕາມຂະແໜງການ; 
 ຈ ານວນແຮງງານຕ່າງປະເທດບ ື່ຂຶໍ້ນທະບຽນ ແຍກເພດ, ສັນຊາດ, ຕາມຂະແໜງການ. 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ອອກແຮງງານທີື່ມສີັນຍາແຮງງານ, ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 
 ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ເຂົໍ້າປະກັນສັງຄົມ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ອອກແຮງງານທີື່ມກີດົລະບຽບພາຍໃນ 

        6). ຈ ານວນຜ ຸ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກອ ປະຕິເຫດແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການ, ເພດ, ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ (ແຍກ 
             ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ); 

 7). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ອະນ ມັດນ າໃຊຸ້ລະບຽບພາຍໃນ; 
 8). ອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີື່ໄດຸ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ ື່າກວ່າມາດຖານ; 
 9). ຈ ານວນຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກຕ ື່ມ ໍ້; 
10). ຊົື່ວໂມງເຮັດວຽກສົມທຽບກັບຄ່າແຮງງານ; 
11). ຈ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທັງໝົດ 

 ຈ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານເປັນກ ລະນີ ດ້ານກົດໝາຍ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ); 
 ຈ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ); 
 ຈ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີື່ໄດຸ້ແກຸ້ໄຂເປັນກ ລະນ ີສາມາດແກຸ້ໄຂໄດຸ້ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ); 
 ຈ ານວນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານທີື່ໄດຸ້ສົື່ງໃຫຸ້ສານພິຈາລະນາ ຕັດສິນ ເປັນກ ລະນີ (ແຍກຕາມຂະແໜງການ); 

12). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການ; 
13). ຈ ານວນການຈ້າງງານທັງໝົດ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ; 
14). ສາເຫດອ ປະຕິເຫດແຮງງານ, ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ; 
15). ສາເຫດພະຍາດອາຊີບ, ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ເພດ; 
16). ອັດຕາຄວາມຖີື່ການບາດເຈັບຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ຍ້ອນການປະກອບອາຊບີທີື່ມີການເສຍຊີວິດ    

    ແລະ ບາດເຈັບ ອັດຕາຄວາມຖີື່ການບາດເຈັບຂອງຜ ຸ້ອອກແຮງງານໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ; 
17). ແຮງງານການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານກັບຄ່າແຮງງານ; 
18). ຄ່າແຮງງານລະດັບກາງຕ ື່ປີທີື່ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ຜ ຸ້ຊ ານານງານ; 
19). ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຕ ື່ປີທີື່ສາມາດສະໜອງໃຫຸ້ວິຊາການ; 
20). ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ື່ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ື່ກັບມົນລະພິດເຊັື່ນ:  
      ສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັື່ນສະເທ ອນ, ຄວາມບ ື່ສະອາດ ແລະ ບ ື່ຖ ກຫ ັກສ ຂະອະນາໄມ, ຄວາມບ ື່ປອດ  
      ໄພຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ. 
 

4. ກົມປະກັນສັງຄົມ 
   

1). ຈ ານວນຜ ຸ້ປະກັນຕົນຕາມລະບົບລັດຖະກອນ ແຍກເພດ; 
2). ຈ ານວນຜ ຸ້ປະກັນຕົນຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແຍກເພດ; 
3). ຈ ານວນຜ ຸ້ປະກັນສ ຂະພາບ ຊ ມຊົນ ແລະ ຜ ຸ້ທ ກຍາກ ແຍກເພດ; 
4). ຈ ານວນຜ ຸ້ປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ ແຍກເພດ. 
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5. ກົມນະໂຍບາຍຕໍື່ຜ ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍ ສ ງ 
 

1). ຈ ານວນຜ ຸ້ອາຍ ສ ງ ແຍກເພດ;  
2). ຈ ານວນຜ ຸ້ອາຍ ສ ງປ່ຽວພອຍ ແຍກເພດ; 
3). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ໃນການຍ່າງ ແຍກເພດ; 
4). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ໃນການເບີື່ງເຫັນ ແຍກເພດ; 
5). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ໃນການປາກເວົໍ້າ-ການສ ື່ສານ ແຍກເພດ; 
6). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ໃນການຈ ື່ຈ າ ແຍກເພດ; 
7). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ໃນການໄດຸ້ຍິນ ແຍກເພດ; 
8). ຈ ານວນຜ ຸ້ພິການ ດ ແລຕົວເອງ. 

 

6. ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ 
1). ຈ ານວນເດັກກ າພ້າ-ກ າພອຍ ແຍກເພດ;  
2). ຈ ານວນເດັກຂ້າງຖະໜົນ ແຍກເພດ; 
2). ຈ ານວນຜ ຸ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນ ດທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລ ອ ແຍກເພດ; 
3). ຈ ານວນເດັກຂ ທານ ແຍກເພດ; 
4). ຈ ານວນເດັກຖ ກປະລະ ແຍກເພດ; 
5). ຈ ານວນເດັກພິການ (ທີື່ອາໃສຢ ນ່ າຄອບຄົວທີື່ທ ກຍາກ) ແຍກເພດ;  
6). ຈ ານວນເດັກຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແຍກເພດ; 
7). ຈ ານວນເດັກຖ ກທາລ ນທາງເພດ-ເປັນໂສເພນີ ແຍກເພດ;  
8). ຈ ານວນເດັກເຮັດວຽກໃນສະພາບທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕ ື່ຊີວິດ, ສ ຂະພາບ ຫລ  ຂ ດຮິດແຮງງານ  
     ແຍກເພດ; 
9). ຈ ານວນເດັກອົບພະຍົບ ແຍກເພດ; 
10). ຈ ານວນເດັກຕິດຍາເສບຕິດ ແຍກເພດ; 
11). ຈ ານວນເດັກທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຣກເອດ/ເຊ ໍ້ອເອສັໄອວີ ແຍກເພດ; 
12). ຈ ານວນເດັກທີື່ເປັນຜ ຸ້ຖ ຶກເສຍຫາຍໃນຂະບວນການດ າເນີນຄະດີ ແຍກເພດ; 
13). ຈ ານວນຕາໜ່າງປົກປຸ້ອງເດັກ ຂັໍ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ; 
14). ຈ ານວນຄອບຄົວທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ;  
15). ຈ ານວນປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ ແຍກເພດ; 
15). ຈ ານວນຜ ຸ້ອາຍ ສ ງ 60 ປີຂ ໍ້ນໄປທີື່ປ່ຽວພອຍ, ທ ກຍາກ ຫລ  ອາໄສຢ ນ່ າຄອບຄົວທີື່ທ ກຍາກ ແຍກເພດ; 
16). ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ເກີດໄພພິບັດ 
17). ປະເພດໄພພິບັດ; 
18). ສະຖານທີື່ເກີດໄພພິບັດ ( ແຂວງ, ເມ ອງ, ບ້ານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ); 
19). ຈ ານວນຄອບຄົວທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ; 
20). ຈ ານວນປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ;  
21). ຈ ານວນຜ ຸ້ເສຍຊິວິດ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ; 
22). ຈ ານວນ ຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ; 
23). ຈ ານວນຜ ຸ້ສ ນຫາຍ ຈາກໄພພິບັດ ແຍກເພດ; 
24). ຈ ານວນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບການຍົກຍ້າຍໄປພັກເຊົາຊົື່ວຄາວ ຈາກໄພພິບັດ; 
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25). ຈ ານວນຄົວເຮ ອນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
26). ຈ ານວນເລົໍ້າເຂົໍ້າໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
27). ຈ ານວນເນ ໍ້ອທີື່ທ າການຜະລິດເສຍຫາຍ (ເນ ໍ້ອທີື່ນາ, ໄຮ່ ແລະ ສວນ); 
28). ຄາດຄະເນມ ນຄ່າເສຍຫາຍ (ກິບ) 
29). ຈ ານວນຄອບຄົວ ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລ ອເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ 
30). ຈ ານວນປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ ແຍກເພດ; 
31). ຈ ານວນເງີນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອເບ ໍ້ອງຕົໍ້ນ (ກີບ) 
32). ມ ນຄ່າຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລ ອຮິບດ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ (ກີບ); 
33). ຈ ານວນຄັໍ້ງຂອງການເກີດໄພພິບັດ ແຍກຕາມປະເພດຂອງໄພພິບັດ; 
34). ຈ ານວນຜ ຸ້ເສຍຊິວິດ, ສ ນຫາຍ ແລະ ຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ 

 ຈ ານວນຜ ຸ້ເສຍຊິວິດຕ ື່ 100,000 ຄົນ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ສ ນຫາຍຕ ື່ 100,000 ຄົນ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຕ ື່ 100,000 ຄົນ; 

35). ການໃຊຸ້ຈ່າຍໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອສັງຄົມ. 
 

7. ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
 

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ ເກັບກ າ, ຄົໍ້ນຄວ້າວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ 
ປຸ້ອນຂ ໍ້ມ ນ ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຂ້າງເທີງນີໍ້ ຕາມທີື່ໄດຸ້ແບ່ງຄວາມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ບັນດາກົມ ເຂົໍ້າໃນຖານຂ ໍ້ມ ນອອນ
ໄລ ຂອງແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ. 
 

 

 8. ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
 

1). ລະບົບປະກັນສັງຄົມສ າລັບພາກລັດ ແຍກເພດ 
 ຈ ານວນຄ ່ສົມລົດ ທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນລ ກທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ເກີດສິດປິື່ນປົວສ ຂະພາບ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນບ າເນັດອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນບ າເນັດອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບອ ດໜ ນປ່ວຍການ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນປ່ວຍການ; 
 ຈ ານວນພະນັກງານເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເສຍອົງຄະ; 
 ຈ ານວນພະນັກງານບ ານານ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນບ ານານ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບການອ ດໜ ນເທ ື່ອດຽວ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເທ ື່ອດຽວ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ເສຍຊີວິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເສຍຊິວິດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜົວ ຫລ  ເມຍ, ພ ື່ ຫລ  ແມ່ ຫລ  ລ ກກ າພ້າ ແຍກເພດ; 



7 
 

 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນສະມາຊິກຄອບຄົວ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນອ ປະຕິເຫດແຮງງານ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນ ກ ລະນີອ ປະຕິເຫດແຮງງານ. 

 2). ລະບົບປະກັນສັງຄົມສ າລັບພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜ ຸ້ສະໝັກໃຈ ແຍກເພດ 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ປະກັນຕົນພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜ ຸ້ສະໝັກໃຈ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນຄ ່ສົມລົດ ທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນລ ກທີື່ເກີດສິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ເກີດສິດປິື່ນປົວສ ຂະພາບ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບການອ ດໜ ນອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນບ າເນັດອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນບ າເນັດອອກລ ກ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບອ ດໜ ນປ່ວຍການ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນປ່ວຍການ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນເສຍອົງຄະ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເສຍອົງຄະ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນບ ານານ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນບ ານານ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບການອ ດໜ ນເທ ື່ອດຽວ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເທ ື່ອດຽວ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນເສຍຊີວິດ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນເສຍຊິວິດ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຜົວ ຫລ  ເມຍ, ພ ື່ ຫລ  ແມ່, ຫລ  ລ ກກ າພ້າ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນສະມາຊິກຄອບຄົວ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ໄດຸ້ຮັບອ ດໜ ນວ່າງງານ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນວ່າງງານ; 
 ການໃຊຸ້ຈ່າຍໃນໂຄງການອ ດໜ ນວ່າງງານ; 
 ຈ ານວນຜ ຸ້ຮັບອ ດໜ ນອ ປະຕິເຫດແຮງງານ ແຍກເພດ; 
 ຈ ານວນເງິນອ ດໜ ນ ກ ລະນີອ ປະຕິເຫດແຮງງານ; 

 

3). ຈ ານວນລາຍຮັບກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ; 
4). ຈ ານວນລາຍຈ່າຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ; 
5). ຈ ານວນເງິນສົມທົບຈາກຜ ຸ້ໃຊຸ້ແຮງງານ ຫ   ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ; 
6). ຈ ານວນເງີນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ; 
7). ຈ ານວນເງິນສົມທົບຈາກຜ ຸ້ປະກັນຕົນ; 
8). ຈ ານວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດຸ້ເຂົໍ້າປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;  
 
 

 9. ສະຖາບັນພັດທະນາສີມ ແຮງງານລາວ-ເກົາຫລີ 
 

1). ຈ ານວນຜ ຸ້ຕ້ອງການຝຶກສີມ ແຮງງານ ຫ   ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ;  
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2). ຈ ານວນຜ ຸ້ເຂົໍ້າຝຶກສີມ ແຮງງານ ຫ   ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ, ສາຂາວິຊາຊີບ; 
3). ຈ ານວນຜ ຸ້ຈົບການຝຶກສີມ ແຮງງານ ຫ   ວິຊາຊີບ ແຍກເພດ, ສາຂາວິຊາຊີບ; 
4). ຈ ານວນຜ ຸ້ທົດສອບສີມ ແຮງງານແຍກຕາມສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ລະດັບການທົດສອບ, ແຍກເພດ; 
5). ຈ ານວນຜ ຸ້ເຂົໍ້າເຮັດວຽກ ຫລັງຈາກຝຶກ ແຍກເພດ. 
 

 

  10. ຫ້ອງການ ອົງການກາແດງລາວ 
 

1). ຈ ານວນອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫ  ອຜ ຸ້ປະສົບອ ປະຕິບັດທາງຖະໜົນກ່ອນນ າສົື່ງໂຮງໝ  ແຍກເພດ; 
2). ຈ ານວນຄັໍ້ງການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ຸ້ປະສົບອ ປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ; 
3). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກອ ປະຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແຍກເພດ; 
4). ຈ ານວນອາສາສະໝັກຕ້ານເອດ ແຍກເພດ; 
5). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ ແຍກເພດ; 
6). ຈ ານວນຄ ຝຶກປະຖົມພະຍາບານ ແຍກເພດ; 
7). ຈ ານວນການສະໜອງວິດຖ່າຍ; 
8). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ແຍກເພດ; 
9). ຈ ານວນການສະໜອງນ ໍ້າສະອາດ (ນ ໍ້າສ້າງ, ນ ໍ້າບາດານ, ນ ໍ້າລິນ); 
10). ມ ນຄ່າການຊ່ວຍເຫ  ອວຽກງານສ ຂະພາບຊ ມຊົນ; 
11). ຈ ານວນຄັໍ້ງຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫ ື່ງທຶນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ; 
12). ຈ ານວນຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫ ື່ງທຶນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ; 
13). ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອວຽກໂຄສະນາ ແລະ ຊອກຫາແຫ ື່ງທຶນ; 
14). ຈ ານວນ (ເທ ື່ອຄັໍ້ງ) ການເກີດໄພພິບັດ; 
15). ຈ ານວນພ ໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
16). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ; 
17). ຈ ານວນພ ໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ; 
18). ຈ ານວນຜ ຸ້ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ; 
19). ມ ນຄ່າຊ່ວຍເຫ  ອວຽກງານຊ່ວຍເຫ  ອບັນເທົາທ ກ; 
20). ຈ  ານວນຖົງເລ ອດທີື່ຈັດຫາໄດຸ້; 
21). ຈ ານວນຖົງເລ ອດທີື່ແຈກຈ່າຍໄດຸ້; 
22). ຈ ານວນຮັບຄ່າຊົດເຊີຍເລ ອດ; 
23). ມ ນຄ່າຊ່ວຍເຫ  ອທັງໝົດວຽກງານເລ ອດ. 

 

11. ຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມະການຄ ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ  ບໍື່ທັນ
ແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ ່ ສປປ ລາວ 

 

1). ຈ ານວນຜ ຸ້ຖ ກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ຕາມກ ່ມອາຍ  ແລະ ເພດ; 
2). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ໃ່ນບ້ານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ຕາມກ ່ມ, ເພດ ແລະ  
     ຄົນພິການ; 
3). ຈ ານວນບ້ານທີື່ໄດຸ້ຮັບການສ າຫ ວດບ ື່ແມ່ນວິຊາການ; 
4). ຈ ານວນຈ ດສ ມພັດທະນາ ຂອງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການສ າຫ ວດວິຊາການ; 
5). ຕົວເລກພ ໍ້ນທີື່ມີລະເບີດບ ື່ທັນແຕກຕົກຄ້າງໃນຈ ດສ ມພັດທະນາ ແລະໂຄງການຕ່າງໆທີື່ໄດຸ້ຮັບການກວດກ ຸ້; 
6). ອັດຕາສ່ວນທີື່ຍັງເຫ  ອຂອງພ ໍ້ນທີື່ມີລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດຸ້ກວດກ ຸ້; 
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7). ຈ ານວນບ້ານທ ກຍາກທີື່ຍັງເຫ  ອ ທີື່ມີລະເບີດບ ື່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ທີື່ຕ້ອງໄດຸ້ກວດກ ຸ້ ແລະ ລາຍງານ; 
8). ຈ ານວນຜ ຸ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກອ ປະຕິເຫດລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ທີື່ໄດຸ້ລາຍງານ ແລະ ມີການວິເຄາະຫາສາເຫດ

ຂອງການເກີດອ ປະຕິເຫດ; 
9). ຈ ານວນຜ ຸ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ; 
10). ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ຸ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ ື່ທັນກແຕກ ຢ ່ໃນເກນອາຍ ທີື່ສາມາດທ າມາຫາກິນໄດຸ້ແຕ່ບ ື່ 
      ສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບຂັໍ້ນພ  ໍ້ນຖານໄດຸ້ຢ່າງພຽງພ  ແລະ ສາມາດເຂົໍ້າເຖິງລາຍຮັບຂັໍ້ນພ ໍ້ນຖານໄດຸ້; 
11). ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ຸ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຜ ຸ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ທີື່ຖ ກເຊ ື່ອມສານເຂົໍ້າໃນລະ    
     ບົບການປິື່ນປົວສ ຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈ້າງງານ; 
12). ພ ໍ້ນທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ລັກ ແລະ ຟ ໍ້ນຟ  ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກສີື່ງປົນເປ ໍ້ອນ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ 

      ສານເຄມີ ແລະ ສິື່ງປົນເປ ໍ້ອນຈາກລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ ແລະ ການສ ນເສຍຄວາມສົມດ ນຂອງພ ໍ້ນທີດັື່ງກ່າວ. 
 

II. ວິທີຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
 

1. ມອບໃຫຸ້ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ສາກົນ ເປັນໃຈກາງໃນການຕິດຕາມ, ເກັບກ າ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ
ສະຖິຕິໃຫຸ້ຖ ກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພ ື່ອຮັບໃຊຸ້ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

2. ມອບໃຫຸ້ບັນດາກົມ ແລະ  ຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຮສສ ເກັບກ າ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ 
ແລະ ປຸ້ອນຂ ໍ້ມ ນຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົໍ້າໃນຖານຂ ໍ້ມ ນອອນໄລຂອງກົມ
www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ.  

3. ມອບໃຫຸ້ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບບັນດາ
ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຂ້າງເທີງນີໍ້ ໃຫຸ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັໍ້ນເມ ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ເພ ື່ອເກັບກ າ, ຄົໍ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ສະໜອງ ແລະ ປຸ້ອນຂ ໍ້ມ ນ ຕົວຊີໍ້ວັດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົໍ້າ
ໃນຖານຂ ໍ້ມ ນອອນໄລຂອງເມ ອງ www.stat.molsw.gov.la ເປັນປົກກະຕິ.  

4. ສະເພາະ ວຽກງານຫ້ອງການອງົການກາແດງລາວ, ວຽກງານຫ້ອງການ ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອ
ແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ ື່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ  ແລະ ວຽກງານຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຢ ່ແຂວງ-ນະຄອນ 
ຫລວງ ແມ່ນໃຫຸ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສະໜອງ ໃຫຸ້ຫ້ອງການຂອງຕົນຢ ່ສ ນກາງ. 

5. ໃຫຸ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງ, 
ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ, ຫ້ອງການຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແກຸ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບ ື່ທັນ
ແຕກທີື່ຕົກຄ້າງ ຢ ່ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ  ສະຖາບັນພັດທະນາສີມ ແຮງ
ງານລາວ-ເກົາຫ ,ີ ທ ກພາກສ່ວນການຈັດຕັໍ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົື່ງຮັບຮ ຸ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດແຈຸ້ງການ
ແນະນ າ ສະບັບນີໍ້ ຢ່າງເຂັໍ້ມງວດ. 
 

 

      
                                                                                        

 


