ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເລກທີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

/ຮສສ

ຂ້ຕົກລົງ
ວາດວຍການຄຸມຄອງ ແລະ ການນາໃຊ
ລະບົບສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
-

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 ໄດຮັບການຄຸມ
ຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢາງເປັນລະບົບ, ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ການົດຫຼັກການ, 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 ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສະຖິຕິດານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມນຂ້ມູນ ຫຼື ຕົວເລກທີ່ໄດຮັບຈາກການເກັບກາ,
ການສາຫຼວດ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ, ການປຸງແຕງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາ
ສາດສະຖິຕິ.
ມາດຕາ 3 ປະເພດຕົວຊີ້ວດ
ັ 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
ຄາສັບທີີ່ນາໃຊໃນຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຊາດ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຮັບໃຊໃນການຄິດໄລ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
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ໃນ, ລາຍຮັບແຫງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍລາຍງານໃຫສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ;
2. ຕົວຊີ້ວັດຂະແໜງການ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນຂ້ມູນໃນການວິໄຈ ສາລັບການວາງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຜີຍແຜ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫງຊາດ ປະຈາປີ;
3. ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບສາກົນ ທີ່ຕິດຕາມຜົນ
ສາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ກຽວຂອງ ກັບວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ;
4. ຕົວຊີ້ວັດ ການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບສາກົນ ທີ່ຕິດຕາມຜົນສາເລັດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາດໝາຍທີ່ກຽວຂອງກັບ ວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
5. ຕົວຊີ້ວັດ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາສັງຄົມ ອາຊຽນ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດລະດັບອາຊຽນ ທີ່
ຕິດຕາມຜົນສາເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜາທີ່ກຽວຂອງກັບວຽກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ;
6. ຕົວຊີ້ວັດ ກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ
ທີ VIII ໝາຍເຖີງຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາ ແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ;
7. ຕົວຊີ້ວັດຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍສູຊົນແຕລະດານໃນແຜນພັດທະນາ ແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
8. ຕົວຊີ້ວັດ ລະດັບແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ີວັດ ຂັ້ນທອງຖີ່ນທີ່ຮັບໃຊສະເພາະການ
ຄິດໄລ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ລາຍຮັບຂັ້ນທອງຖີ່ນ;
9. ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ຄືກັນ ໝາຍເຖິງ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີເນື້ອໃນການຄິດໄລດຽວກັນ ແຕໄດການົດໄວໃນ
ຫລາຍປະເພດຕົວຊີ້ວັດ.
ມາດຕາ 5 ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຊາດ ມີ 25 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ອັດຕາການວາງງານແບງຕາມເພດຕາມໄວ;
2. ອັດຕາສວນແມຍິງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທີ່ບ່ແມນກະສິກາ;
3.

ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ;

4.

ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາ;

5.

ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງການບລິການ;

6.

ອັດຕາສວນການຈາງງານຕ່ພົນລະເມືອງ;

7.

ອັດຕາສວນຕ່ພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກເສດຖະກິີດ;

8.

ອັດຕາສວນຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກຊວຍຄອບຄົວຕ່ການຈາງງານທັງ
ໝົດ;

9.

ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທີ່ປະກອບສວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;

10. ອັດຕາເພີ່ມຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ່ຫົວຄົນທີ່ຖືກຈາງງານ;
11. ອັດຕາສວນຮອຍຂອງເດັກທີ່ອາຍຸຕ່າກວາ 15 ປີ ທີ່ພວມອອກແຮງງານຢູ;
12. ດັດສະນີຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາປຸງແຕງ;
13. ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກາປຸງແຕງ;
14. ຈານວນແຮງງານໃນຫົວໜວຍທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍອຍ;
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15. ອັດຕາສວນແຮງງານທີ່ໄດລາຍຮັບຕ່າກວາມາດຖານ;
16. ຈານວນຄົນວາງງານ;
17. ລາຍຮັບສະເລຍຕ່ຊົ່ວໂມງ;
18. ຈານວນຜູຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
19. ຈານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມເພດ
ແລະ ຄົນພິການ;
20. ຈານວນເປີເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພື້ນທີ່ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ແລະ ຕອງໄດກວດກູ ຕາມ
ບານ ທຸກຍາກ ນອນໃນບູລິມະສິດສູງ;
21. ຈານວນບານທຸກຍາກທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈາເປັນຕອງໄດຮັບການກວດກູ ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທີ່ຕົກ
ຄາງ;
22. ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີຍ
່ ັງຢູໃນເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທາມາຫາກິນ
ໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານໄດ;
23. ຈານວນເປີເຊັນຂອງຜູລອດຊີວິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີ່ຖືກເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ;
24. ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ຈັດຫາໄດ;
25. ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ໄດແຈກຈາຍ.
ມາດຕາ 6 ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂະແໜງການ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບຂະແໜງການ ມີ 39 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ
-

ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢູພາຍໃນປະເທດ;

-

ຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢູຕາງປະເທດ.

2.

ຕົວຊີ້ວັດຝຶກສີມືແຮງງານໃຫແຮງງານລາວ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

3.

ຕົວຊີ້ວັດການຈັດຫາງານຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
-

ຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

-

ຈັດຫາງານໄປຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

4.

ຂ້ມູນລາຍຮັບທີ່ສົ່ງກັບປະເທດຂອງຜູອອກແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;

5.

ຂ້ມູນລາຍຮັບທີ່ສົ່ງກັບປະເທດຂອງຜູອອກແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ;

6.

ຕົວຊີ້ວັດຈານວນນາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

7.

ຕົວຊີ້ວັດຂຶ້ນທະບຽນຜູຕອງການມີວຽກເຮັດງານທາ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

8.

ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

9.

ຕົວຊີ້ວັດແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມສັນຊາດ ແລະ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;

10. ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃໝ;
11. ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ມາຂຕ່ທະບຽນ;
12. ຕົວຊີ້ວັດຄາແຮງງານສະເລຍ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຕາມລະດັບຜູບລິຫານ ແລະ
ກາມະກອນ;
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13. ຕົວຊີ້ວັດຄາແຮງງານສະເລຍຂອງແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ;
14. ຕົວຊີ້ວັດຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດຮັບການກວດກາແຮງງານທັງໝົດ;
15. ຈານວນຂ້ຂັດແຍງແຮງງານທັງໝົດ;
16. ຈານວນຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ;
17. ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດອະນຸມັດນາໃຊລະບຽບພາຍໃນ;
18. ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດເຂົ້າປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ;
19. ຕົວຊີ້ວັດຜູປະກັນຕົນໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ
-

ຈານວນຜູປະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບລັດຖະກອນ;

-

ຈານວນຜູປະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບຫົວໜວຍແຮງງານ;

-

ຈານວນຜູປະກັນສຸຂະພາບ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູທຸກຍາກ;

-

ຈານວນຜູປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ.

20. ຕົວຊີ້ວັດວຽກງານກາແດງລາວ
-

ຈານວນຜູທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ;

-

ຈານວນຜູໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ;

-

ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ສາມາດຈັດຫາໄດ;

-

ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ສາມາດແຈກຈາຍໄດ;

21. ຕົວຊີ້ວັດວຽກງານເກັບກູລະເບີດບ່ທັນແຕກ
ຈານວນຜູຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
ອັດຕາສວນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມ,
ເພດ ແລະ ຄົນພິການ;
ຈານວນບານທີ່ໄດຮັບການສາຫຼວດບ່ແມນວິຊາການ;
ຈານວນຈຸດສຸມພັດທະນາ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ທີ່ໄດຮັບການສາຫຼວດວິຊາການ;
ຕົວເລກພື້ນທີ່ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ ທີ່ໄດ
ຮັບການກວດກູ;
ອັດຕາສວນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພື້ນທີ່ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີ່ຈະຕອງໄດກວດກູ;
ຈານວນບານທຸກຍາກທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ທີ່ຕອງໄດກວດກູ ແລະ ລາຍ
ງານ;
ຈານວນຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກອຸບັດເຫດ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີ່ໄດລາຍງານ ແລະ ມີການ
ວິເຄາະຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ;
ຈານວນຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີໄ່ ດຮັບການຊວຍເຫຼືອ;
ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ຢູໃນເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທາມາຫາກິນ
ໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນ
ຖານໄດ;
ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດ ແລະ ຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີ່ຖືກເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.
ມາດຕາ 7 ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີ 18 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ອັດຕາສວນປະຊາກອນປົກຄຸມດວຍການປົກປອງທາງສັງຄົມ;
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ຈານວນຜູປະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດຕາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ;
ຈານວນຜູເກີດສິດປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູທຸກຍາກ;



ຈານວນຜູປະກັນໄພ ຕາມລະບົບປະກັນໄພ ເອກະຊົນ.



2.
3.
4.
5.
6.
7.

ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕ່ປີ ຕ່ຜມ
ູ ີວຽກເຮັດງານທາ;
ອັດຕາສວນຂອງການຈາງງານນອກລະບົບ ທີ່ບ່ແມນການຈາງງານໃນຂົງເຂດກະສິກາ ຕາມເພດ;
ລາຍຮັບສະເລຍຕ່ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກ ຕາມເພດ, ອາຊີບ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
ຈານວນຜູວາງງານ ຕາມເພດ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
ອັດຕາຜູວາງງານ ຕາມເພດ, ກຸມອາຍຸ ແລະ ກຸມຄົນພິການ;
ອັດຕາສວນຊາວໜຸມໃນໄວໜຸມອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ບ່ໄດຮຽນ, ບ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ບ່ມີການຝຶກອົບ
ຮົມ;
8. ອັດຕາສວນ ແລະ ຈານວນຂອງເດັກອາຍຸ 15-17 ທີມ
່ ີສວນຮວມໃນການອອກແຮງງານເດັກ
ຕາມເພດ ແລະ ອາຍຸ;
9. ອັດຕາຄວາມຖີ່ການບາດເຈັບຮາຍແຮງ ແລະ ບ່ຮາຍແຮງ ຕາມເພດ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ;
10.ຈານວນຜູຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມກຸມອາຍຸ ແລະ ເພດ;
11.ຈານວນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູໃນບານ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ຕາມເພດ
ແລະ ຄົນພິການ;
12.ຈານວນເປີເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພື້ນທີ່ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງ ແລະ ຕອງໄດກວດກູ ຕາມ
ບານທຸກຍາກ ນອນໃນບູລິມະສິດສູງ;
13.ຈານວນບານທຸກຍາກທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈາເປັນຕອງໄດຮັບການກວດກູ ຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທີ່ຕົກ
ຄາງ;
14.ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ທີຍ
່ ັງຢູໃນເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທາມາຫາ
ກິນໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານ
ໄດ;
15.ຈານວນເປີເຊັນຂອງຜູລອດຊີວິດ ແລະ ຜູ ຖືກ ເຄາະຮາຍຈາກລະເບີດບ່ທັ ນແຕກ ທີ່ຖື ກ ເຊື່ອມ
ສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.
ມາດຕາ 8 ຕົວຊີ້ວັດກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ
ຕົວຊີ້ວັດ ກອບການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
VIII ມີ 22 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (GDP/ຄົນ);
2. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
3. ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທີ່ບ່ແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
4. ອັັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຕ່ປີ ຕ່ຜມ
ູ ີວຽກເຮັດງານທາ;
5. ອັດຕາການຈາງງານ;
6. ອັດຕາການວາງງານ ແຍກເພດ ແລະ ອາຍຸ;
7. ອັດຕາສວນຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນກິດຈະການຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກບານຕ່ຜມ
ູ ີວຽກງານ
ທາທັງໝົດ;
8. ອັດຕາສວນຂອງກາລັງແຮງງານທີ່ມີການສຶຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ຫຼື ສູງກວາ;
9. ຈານວນຜູທີ່ມີວຽກເຮັດງານທາໃໝ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູທີ່ມີວຽກເຮັດງານທາໃໝສະເລຍ
ປີ;
10. ຈານວນຜູທີ່ມີໃບປະກາດ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຍືນສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມສາຂາອາຊີບ;
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11. ອັດຕາສວນການເພີ່ມຂຶ້ນຜູທີ່ມີໃບປະກາດ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຍືນສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມສາຂາອາຊີບ;
12. ອັດຕາສວນປະຊາກອນປົກຄຸມການປົກປອງທາງສັງຄົມ;
13.ຜູປະກັນຕົນ ແລະ ຜູເກີດສິດໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ;
14.ຜູເກີດສິດປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູທຸກຍາກ;
15.
16.
17.
18.
19.

ຈານວນຜູປະກັນໄພ ພາຍໃຕລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນ;
ຈານວນປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກອງທືນສັງຄົມສົງເຄາະ;
ຈານວນຄົວເຮືອນທີໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ;
ຈານວນຕາໜາງປົກປອງເດັກ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບານ;
ຈານວນບານທີ່ຍັງບ່ສາເລັດການສາຫຼວດເຕັກນິກກຽວກັບລະເບີດບ່ທັນແຕກ ໃນ 9 ແຂວງເປົ້າ
ໝາຍ;
20. ການສາຫຼວດວິຊາການຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານລະເບີດບ່ທັນແຕກຕົກຄາງຢູຈຸດສຸມພັດທະນາຕາງໆ;
21.ຈານວນຜູເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ;
22.ຈານວນຜູລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ.
ມາດຕາ 9 ຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີ 6 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1.
2.
3.
4.
5.

ອັດຕາການຈາງງານ ແລະ ອັດຕາການວາງງານ;
ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທາ;
ອັດຕາການຈາງງານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ແລະ ຫົວໜວຍທຸລະກິດ ຢູໃນອາຊີບສີຂຽວ;
ຄາແຮງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຈາງງານ;
ພື້ ນ ທີ່ ໄດຮັ ບ ການອະນຸ ລັ ກ ແລະ ຟື້ ນ ຟູ ເພື່ ອ ຫດຜອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກສີ່ ງປົ ນ ເປື້ ອ ນ ຊຶ່ ງ
ປະກອບດວຍສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດບ່ທັນແຕກ ແລະ ການສູນເສຍຄວາມສົມ
ດູນຂອງພື້ນທີ່ດັ່ງກາວ;
6. ການຫດຜອນຄວາມສຽງຕ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ກັບມົນລະ
ພິ ດ ເຊັ່ ນ : ສຽງລົ ບ ກວນ ແລະ ການສັ່ ນ ສະເທື ອ ນ, ຄວາມບ່ ສ ະອາດ ແລະ ບ່ ຖື ກ ຫຼັ ກ ສຸ ຂ ະ
ອະນາໄມ, ຄວາມບ່ປອດໄພຂອງສະພາບແວດລອມ ແລະ ລະເບີດບ່ທັນແຕກ.
ມາດຕາ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ ອາຊຽນ
ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທາ-ສັງຄົມ ອາຊຽນ ມີ 24 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ມີ 15 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ຄາແຮງງານຂອງແຮງງານທີ່ມີທັກສະ
 ຄາແຮງງານລະດັບກາງຕ່ປີທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫຜູຊານານງານ;
 ຈານວນຊາງຜູຊານານງານ;
 ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ປທ
ີ ີ່ສາມາດສະໜອງໃຫວິຊາການ;
 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 ທີ່ຢູໃນພາກການຜະລິດ;
4. ອັດຕາສວນຂອງກາລັງແຮງງານທີ່ຖືກຈາງງານໃນທຸລະກິດ
 ຈານວນຜູທີ່ໄດຮັບການຈາງງານໃນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອຍ;
 ຈານວນການຈາງງານທັງໝົດ.
ຕົວຊີ້ວັດ ປະຊາຄົມວັດທະນະທາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ມີ 9 ຕົວດັ່ງນີ້:
1. ຈານວນຜູທີ່ມີວຽກເຮັດງານທາ
 ອັດຕາສວນຂອງການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງຜູຊາຍ;
 ອັດຕາສວນຂອງການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງຜູຍີງ.
2. ຈານວນຜູຕາຍ, ສູນຫາຍ ແລະ ຜູທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດ
 ຈານວນຜູຕາຍຕ່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜູສູນຫາຍຕ່ 100,000 ຄົນ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຕ່ 100,000 ຄົນ.
3. ການໃຊຈາຍຂອງລັດຖະບານຕ່ໂຄງການປົກປອງສັງຄົມ ທີ່ກວມເອົາອັດຕາສວນຂອງງບປະມານ
ແຫງຊາດ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການຕະຫຼາດແຮງງານ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການຊວຍເຫຼືອສັງຄົມ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການປະກັນສັງຄົມ;
 ການໃຊຈາຍໃນໂຄງການອຸດໜູນວາງງານ.
ມາດຕາ 11 ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງແຮງງນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງແຮງງນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີ 131 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຖິຕິຄວາມຕອງການກາລັງແຮງງານໃນຕະຫຼາດແຮງງານຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດກະສິກາ;
 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາ;
 ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດການບລິການ.
2. ສະຖິຕິການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຜູຕອງການຝຶກສີມືແຮງງານ ຫຼື ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ ຫຼື ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູຈົບການຝຶກສີມືແຮງງານ ຫຼື ວິຊາຊີບ;
 ຈານວນຜູທົດສອບສີມືແຮງງານແຍກຕາມສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ລະດັບການທົດສອບ;
 ຈານວນຜູເຂົ້າເຮັດວຽກ ແຍກຕາມເພດ.
3. ສະຖິຕິການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທາ ແຍກຕາມຂະແໜງການ ແລະ ແຍກຕາມເພດ
 ຈານວນຜູຂຶ້ນທະບຽນທີ່ຕອງການມີວຽກເຮັດງານທາ;
 ຈານວນຜູຕອງການເຮັດວຽກຢູພາຍໃນປະເທດ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທາຢູພາຍໃນປະເທດ;
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4.

5.

6.

7.

8.

 ຈານວນຜູຕອງການເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;
 ຈານວນຜູໄດຮັບການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ;
 ຈານວນຜູມີວຽກເຮັດງານທາໃໝເພີ່ມຂຶ້ນແຕລະປີ.
ສະຖິຕິແຮງງານຕາງປະເທດ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ສັນຊາດ
 ຈານວນໂກຕານາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ;
 ຈານວນນາເຂົ້າແຮງງານຕາງປະເທດ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ໄດຂຶ້ນທະບຽນ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດຕ່ທະບຽນ;
 ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດບ່ຂຶ້ນທະບຽນ.
ສະຖິຕິແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ຂະແໜງການ
 ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍາຍພາຍໃນປະເທດ;
 ຈານວນແຮງງານເຄື່ອນຍາຍໄປຕາງປະເທດ;
 ສະຖິຕິອັດຕາຄວາມຖີກ
່ ານບາດເຈັບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍາຍ ຍອນການປະກອບອາຊີບ
ທີ່ມີການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.
ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ
 ຈານວນກາລັງແຮງງານໄວໝຸມອາຍຸແຕ 12 ຫາ 24 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 25 ຫາ 34 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 35 ຫາ 54 ປີ;
 ຈານວນກາລັງແຮງງານອາຍຸແຕ 55 ຫາ 64 ປີ;
 ອັດຕາສວນເດັກທີ່ມີອາຍຸ 15 ຫາ 17 ປີ ທີ່ພວມອອກແຮງງານຢູ.
ສະຖິຕິອັດຕາການວາງງານ
 ຈານວນຜູວາງງານແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
 ຈານວນຜູວາງງານໂດຍແບງຕາມການສຶກສາ;
 ຈານວນຜູວາງງານຂອງແຮງງານໜຸມ;
 ອັດຕາສວນການວາງງານຕ່ພົນລະເມືອງໃນໄວອອກແຮງງານ.
ສະຖິຕິກາລັງແຮງງານແຍກຕາມຂົງເຂດ
 ຈານວນແຮງງານໃນຫົວໜວຍທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍອຍ;
 ອັດຕາສວນການມີວຽກເຮັດງານທາຕ່ພົນລະເມືອງໃນໄວອອກແຮງງານ;
 ອັດຕາສວນຂອງແມຍິງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທີ່ບ່ແມນກະສິກາ;
 ອັດຕາສວນພົນລະເມືອງທີ່ເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
 ອັດຕາສວນການຈາງງານໃນຂະແໜງກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບລິການ;
 ອັດຕາສວນແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນກິດຈະການຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດວຽກບານຕ່ຜມ
ູ ີວຽກ
ເຮັດງານທາທັງໝົດ ແຍກຕາມເພດ;
 ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານຂອງຄອບຄົວທີ່ປະກອບສວນໃນການເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;
 ອັດຕາສວນກາລັງແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມ ຫຼື ສູງກວາ ແຍກຕາມ
ເພດ;
 ອັດຕາສວນຊາວໜຸມໃນໄວໜຸມອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ບ່ໄດຮຽນ, ບ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ບ່ມີການ
ຝຶກອົບຮົມ;
 ອາຊີບຂອງແຮງງານໃນລະບົບເສດຖະກິດ;
 ແຮງງານການຜະລິດ ແລະ ຫົວໜວຍແຮງງານກັບຄາແຮງງານ.
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9. ສະຖິຕິຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ແຍກຕາມເພດ
 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງທີບ່ແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
 ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພາບແຮງງານຕ່ຜມ
ູ ີວຽກເຮັດງານທາ.
10.ສະຖິຕິຄາແຮງງານ ແຍກຕາມຂະແໜງການ, ເພດ, ອາຍຸ, ອາຊີບ ແລະ ປະເພດ
 ຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນ;
 ດັດສະນີຄາແຮງງານສະເລຍຕ່ເດືອນ;
 ອັດຕາສວນແຮງງານທີໄ່ ດຮັບຄາຈາງຕ່າກວາມາດຖານ;
 ລາຍຮັບຂອງແຮງງານໄປອອກແຮງງານຢູຕາງປະເທດທີ່ສົ່ງເງິນກັບປະເທດ;
 ລາຍຮັບຂອງຄົນຕາງປະເທດທີ່ອອກແຮງງານຢູ ສປປ ລາວ ສົ່ງເງິນກັບປະເທດ;
 ຄາແຮງງານສະເລຍຂອງແຮງງານຕາງປະເທດທີ່ມາເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ.
11.ສະຖິຕິຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແຍກຕາມເພດ, ອາຊີບ ແລະ ກຸມອາຍຸ
 ຈານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຕ່ມື້;
 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກສົມທຽບກັບຄາແຮງງານ.
12.ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດກວດກາທັງໝົດ ແຍກຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດກວດກາປົກກະຕິ;
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດກວດກາຕິດຕາມຜົນ;
- ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດກວດກາພິເສດ ຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
- ຈານວນແຮງງານໄວໜຸມທີ່ມີອາຍຸຕ່າກວາ 14 ປີ;
- ຈານວນແຮງງານໜຸມທີ່ມີອາຍຸ ແຕ 14 ຫາ ນອຍກວາ 18 ປີ;
- ແຮງງານທີ່ເປັນຄົນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະ;
- ແຮງງານຕາງປະເທດ;
- ແຮງງານຕາງປະເທດບ່ຂຶ້ນທະບຽນ.
13.ສະຖິຕິຂ້ຂັດແຍງດານກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ດານຜົນປະໂຫຍດ
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງເປັນກລະນີ;
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງທີ່ໄດແກໄຂເປັນກລະນີ;
 ຈານວນຂ້ຂັດແຍງທີ່ໄດສົ່ງໃຫສານພິຈາລະນາເປັນກລະນີ.
14.ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານ ຕາມຂະແໜງການ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທັງໝົດ;
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ໄດອະນຸຍາດໃຫນາໃຊກົດລະບຽບພາຍໃນ;
 ຈານວນຜູອອກແຮງງານທັງໝົດ.
15. ສະຖິຕິຜທ
ູ ີ່ໄດຮັບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຕາມເພດ ແລະ ຂະແໜງການ
 ສາເຫດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ;
 ສາເຫດພະຍາດອາຊີບ.
16.ສະຖິຕິຜປ
ູ ະກັນຕົນຕາມລະບົບລັດຖະກອນ ຕາມເພດ
 ຈານວນຜູປະກັນຕົນຕາມລະບົບລັດຖະກອນ;
 ຈານວນເມຍ ຫຼື ລູກທີ່ເກີດສິດ;
 ຈານວນພ່ ຫຼື ແມ ທີ່ເກີດສິດ.
17.
ສະຖິຕິຫົວໜວຍແຮງງານ ແລະ ຜູອອກແຮງງານ
 ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທັງໝົດ;
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ຈານວນຫົວໜວຍແຮງງານທີ່ເຂົ້າປະກົນສັງຄົມ;
ຈານວນຜູອອກແຮງງານທັງໝົດ;
ຈານວນຜູອອກແຮງງານທີ່ໄດປະກັນຕົນ;
ຈານວນເມຍ ແລະ ລູກທີ່ເກີດສິດ;
ຈານວນພ່ ຫຼື ແມ ທີ່ເກີດສິດ.
18.
ສະຖິຕິຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນ
 ຈານວນຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນທັງໝົດ;
 ຈານວນຜູປະກອບອາຊີບສວນບຸກຄົນທີ່ໄດປະກັນຕົນ;
 ຈານວນຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກທີ່ເກີດສິດ;
 ຈານວນພ່ ຫຼື ແມທີ່ເກີດສິດ.
19.
ສະຖິຕິຜູໄດຮັບການອຸດໜຸນປະກັນສັງຄົມ
 ຈານວນຜູເກີດສິດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ;
 ຈານວນຜູຮັບການອຸດໜູນອອກລູກ;
 ຈານວນພະນັກງານເສຍອົງຄະ;
 ຈານວນພະນັກງານບານານ;
 ຈານວນຜູຮັບການອຸດໜູນເທື່ອດຽວ;
 ຈານວນຜູເສຍຊີວິດ;
 ຈານວນຜູຮັບອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ;
 ຈານວນຜູຮັບອຸດໜຸນວາງງານ.
20. ສະຖິຕິເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ;
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜູໃຊແຮງງານ ຫຼື ຫົວໜວຍແຮງງານ;
 ຈານວນເງິນສົມທົບຈາກຜູປະກັນຕົນ.
20. ສະຖິຕິອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ
 ຈານວນຜູປະກັນສັງຄົມ;
 ຈານວນຜູປະກັນສຸຂະພາບ;
 ຈານວນຜູປະກັນໄພຕາມການລະບົບປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ.
21. ສະຖິຕິ ຜູອາຍຸສູງແຍກຕາມເພດ
 ຈານວນຜູອາຍຸສູງ;
 ຈານວນຜູອາຍຸສູງປຽວພອຍ.
22.ສະຖິຕິຄົນພິການແຍກຕາມກຸມ ແລະ ເພດ
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການຍາງ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການເບີ່ງເຫັນ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການປາກເວົ້າ-ການສື່ສານ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການຈື່ຈາ;
 ຈານວນຜູພິການ ໃນການໄດຍິນ.
23.ຈານວນເດັກທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ແຍກຕາມເພດ
 ເດັກກາພາ-ກາພອຍ ເດັກຂາງຖະໜົນ;
 ຜູຖືກຄາມະນຸດ;
 ເດັກຂທານ;
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 ເດັກຖືກປະລະ;
 ເດັກພິການ;
 ເດັກຖືກທາຮາຍຮາງກາຍ;
 ເດັກຖືກລະເມີດທາງເພດ;
 ເດັກກະທາຜິດ.
24. ສະຖິຕິ ຕົວຊີ້ວັດໄພພິບັດ ມີ 8 ຕົວ
 ຈານວນຄັ້ງຂອງການເກີດໄພພິບັດ ແຍກຕາມປະເພດຂອງໄພພິບັດ;
 ຈານວນປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແຍກຕາມເພດ ແລະ ກຸມອາຍຸ;
 ອັດຕາສວນເຮືອນເສຍຫາຍ (ຫຼັງ);
 ອັດຕາສວນເລົ້າເຂົ້າເສຍຫາຍ;
 ຈານວນເນື້ອທີ່ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ;
 ຈານວນມູນຄາເສຍຫາຍ;
 ຈານວນມູນຄາຄວາມຕອງການຮີບດວນ;
 ຈານວນມູນຄາການຊວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນ.
25. ສະຖິຕິວຽກງານກາແດງລາວ
- ຈານວນຜູທີ່ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ;
-

ຈານວນຜູໄດຮັບການປະຖົມພະຍາບານ ຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ;

-

ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ຈັດຫາໄດ;

-

ຈານວນຖົງເລືອດທີ່ໄດແຈກຈາຍ.

26.ສະຖິຕິກວດກູລະເບີດບ່ທັນແຕກ






ຈານວນບານທີ່ໄດຮັບການສາຫຼວດບ່ແມນວິຊາການ;
ຈານວນຈຸດສຸມພັດທະນາ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນທີ່ໄດຮັບການສາຫຼວດວິຊາການ;
ຕົວເລກພື້ນທີ່ໃນຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ໂຄງການຕາງໆທີ່ໄດຮັບການກວດກູລະເບີດບ່
ທັນແຕກ;
ອັດຕາສວນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງພື້ນທີມ
່ ີລະເບີດບ່ທັນແຕກ ທີຈ
່ ະຕອງໄດກວດກູ ຕາມບານ
ທຸກຍາກ ທີ່ຢູໃນບູລິມະສິດສູງ;
ຈານວນບານທຸກຍາກທີ່ ຍັງເຫຼືອທີ່ ມີລະເບີດບ່ທັນແຕກຄົກຄາງ ທີ່ຈະຕອງໄດກວດກູ.

28. ສະຖິຕິການຊວຍເຫຼືອຜູຖືກເຄາະຮາຍ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ




ຈານວນຜູຖືກເຄາະຮາຍຈາກອຸບັດເຫດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ ແລະ ມີການວິເຄາະ
ຫາສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດເຫດ;
ຈານວນຜູລອດຊີວິດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນແຕກ ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ;
ອັດຕາສວນຂອງຜູລອດຊີວິດ ຍອນລະເບີດບ່ທັນກແຕກ ທີ່ຍັງຢູໃນເກນອາຍຸທີ່ສາມາດ
ທາມາຫາກິນໄດ ແຕບ່ສາມາດສາງລາຍຮັບຂັ້ນພືື້ນຖານໄດຢາງພຽງພ ໂດຍສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງລາຍຮັບຂັ້ນພື້ນຖານໄດ;

ອັດ ຕາສວນຂອງຜູ ລ ອດຊີວິ ດ ແລະ ຜູ ຖື ກ ເຄາະຮາຍຈາກລະເບີ ດບ່ ທັ ນແຕກ ທີ່ ຖື ກ
ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນລະບົບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການຈາງງານ.
ມາດຕາ 12 ຕົວຊີ້ວັດລະດັບແຂວງ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບແຂວງ ທີ່ຕອງໄດລາຍງານພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ມີ 3 ຕົວ ດັ່ງນີ້:
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1.ຈານວນແຮງງານພາຍໃນ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
2.ຈານວນແຮງງານຕາງປະເທດ ຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
3.ຈານວນແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູຕາງປະເທດ.

ມາດຕາ 13 ການຄົ້ນຄວາ ແລະ ວິໄຈຂ້ມນ
ູ ສະຖິຕິ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ ມີໜາທີ່ ເປັນໃຈກາງ ໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ເກັບກາ,
ຄິດໄລ, ປຸງແຕງ, ວິໄຈ, ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຂ້ມູນໃຫຖືກຕອງຕາມຫຼັກວິທະຍາ 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 ມີໜາທີ່ 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 ພອມກັນຄຸມຄອງ ແລະ ນາໃຊລະ
ບົບຖານຂ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫຖືກຕອງ, ເປັນລະບົບ, ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕາມຂະແໜງການ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 15 ມາດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1) ຜູຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຮງງານ 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 ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ຈົ່ງຮັບຮູ
ແລະ ພອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢາງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 17 ຂ້ຕົກລົງສະບັບນີມ
້ ີຜັນສັກສິດນັບແຕວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
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