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້ ນທ 26 ກໍລະກົດ 2016
1. ຄໍາເຫັນ ຈາກກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ໃນຄັງວັ
້ ອກແຮງງານໃຫ້ຈະແຈ ້ງຕືີ່ມ;
• ກໍານົດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜອ
• ສະເໜຝຶ ກອົບຮົມສມືແຮງງານໃຫ້ແກີ່ ບຸ ກຄະລາກອນພາຍໃນບັນດາໂຮງງານ ທຸກໆ 6 ເດືອນ ຫ ື 1 ປ
ເພືີ່ອພັດທະນາທາງດ້ານທັກສະ;
້ າເຊັີ່ນ: ສະພາການຄ້າ ແລະ
• ການລົງກວດກາໂຮງງານໂດຍພາກລັດ ຄວນເພີ່ ມໃຫ້ພາກສີ່ວນອືີ່ນເຂົານໍ
ີ່
ອຸ ດສາຫະກໍາແຫີ່ງຊາດ, ພາກສີ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ພາກສີ່ວນອືນໆ;
• ສະເໜໃຫ້ມການກວດສອບການນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງຈັກປຸ ງແຕີ່ ງໄມ ້, ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານໃຫ້
ຈະແຈ ້ງ;
• ພາລະບົດບາດຂອງພາກສີ່ວນຕີ່າງໆ ໃນຂະບວນການນຕ້ ້ອງລະບຸ ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ ້ງຕືີ່ມ

້ ີ່ ມເປັ ນຕົນ້ ແຕີ່ ສະໜາມ I ຫາ III
• ສະເໜໃຫ້ກໍານົດຫົວຂໍ ້ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ ເຂົາຕື
ແລະ ວຽກງານຂົນສົີ່ງ ໃນການຄ້າໄມ ້ ເພືີ່ອໃຫ້ກວມເອົາທຸກຕີ່ ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງໄມ ້.

ໂຄງສ້າງ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ
ມາດຕະຖານ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ອງໃສີ່ແຫີ່ ງທີ່ ມາຂອງໄມ ້
ມາດຕະຖານນິຍາມ ມາດຕະຖານນິຍາ
ໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ມໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງ
ກົດໝາຍ 1:
ຕາມກົດໝາຍ 2:

ມາດຕະຖານນິ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ ້ທີ່
ີ່
ຍາມໄມ ້ທຖືກຕ້ອງ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ 4:
ຕາມ ກົດໝາຍ 3:

ມາດຕະຖານນິຍາມ
ໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ
ກົດໝາຍ 5:

ມາດຕະຖານ ນິຍາມໄມ ້ທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ 6:

ເຂດພັດທະນາ
ສວນປກໄມ ້
ປີ່າໄມ ້ຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ
ໄມ ້ທີ່ ຖືກຢຶດ
ໄມ ້ນໍາເຂົາ້ ຈາກຕີ່າງປະເທດ
້
ພືນຖານໂຄງລີ່າງ
ມາດຕະຖານ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ທີ່ ປິີ່ນອອ້ມ
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະ ດ້ານແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍາການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້
ປີ່າຜະລິດ

ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ 8:
ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ 9:

ການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້
ການຄ້າ ແລະ ການສົີ່ງອອກໄມ ້
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2. ມາດຕະຖານນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 7: ພັນທະດ້ານງານແຮງງານ ໃນຂະແໜງອຸ ດສາຫະກໍາການປຸ ງແຕີ່ ງໄມ ້
ັ ການ:
ລວມມ 2 ຫກ
ັ ການ 7.1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂພາບແຮງງານ ໃນຂະແໜງປຸ ງແຕີ່ ງໄມ ້
ຫກ
ັ ການ 7.2 ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານໃນຂະແໜງປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້
ຫກ
ັ ການ:
ລາຍລະອຽດຂອງແຕີ່ ລະຫກ

ັ ການ 7.1 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້
ຫກ
້
້ ະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ
ມາດຖານ 7.1.1 ຜປ
ບດ
ສຸ ຂະພາບແຮງງານ
້ ດ 7.1.1.1 ຜປ
້ ນ
້ ະກອບການ ໄດ້ສາ້ ງ ແລະ ສະໜອງ ຕົວຢັງຢື
ຕົວຊວັ
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກີ່ ຽວກັບ
 ມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ
ຄວາມປອດໄພຂອງເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອບ ໃນການປຸ ງ
ແຮງງານ ທາງດ້ານ ເຄືີ່ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອບ, ການປ້ອງກັນສຽງ, ຂຝຸີ່້ ນ, ສານ
ແຕີ່ງໄມ ້, ການປ້ອງກັນສຽງ, ຂ ້ ຝຸີ່ ນ, ສານເຄມທີ່ ເປັນ
ເຄມທີ່ ເປັນ ອັນຕະລາຍ, ອາຄິໄພ ແລະ ວັດຖຸລະເບດ ໃນການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້.
ອັນຕະລາຍ, ອາຄິໄພ, ວັດຖຸລະເບດ ແລະ ອາ ຄານ ໃນ
ຫົວໜີ່ວຍແຮງງານ ເພືີ່ອຄວາມປອດໄພໃນບັນດາ
ກິດຈະກໍາການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້.
ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013
(ມາດຕາ 119)
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍ ອຸ ດສາຫະກໍາປຸ ງແຕີ່ງ ແລະ ຂ້
້ ຄອງໂຮງງານອຸ ດສະຫະກໍາ
ຕົກລົງ ວີ່າດ້ວຍການຄຸ ມ
ປຸ ງແຕີ່ງເລກທ 1301/ອຄ. 30/07/2015 (ມາດຕາ
4)

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດການສັງຄົມ
 ພາກສີ່ວນທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກວດກາ ເອກະສານ
້
້ ອກແຮງ
 ສໍາພາດ ເຈົາຂອງໂຮງງານ
ແລະ ຜອ
ງານ
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້ ດ 7.1.1.2 ຜປ
້ ນ
້ ະກອບການ ໄດ້ດາໍ ເນນການຝຶ ກອົບຮົມດ້ານນະໂຍບາຍ ຕົວຢັ ງຢື
ຕົວຊວັ
, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກີ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບເຄືີ່ອງຈັກ
 ບົດລາຍງານການຝຶ ກອົບຮົມ ໃນບັນດາຫົວຂໍ ້ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ ແລະ ບັນດາມາດ
້ ວມໃນການຝຶ ກອົບຮົມ
້ ີ່ ເຂົາຮີ່
ແລະ ອຸ ປະກອນ, ການປ້ອງກັນ ສຽງ, ຂຝຸີ່້ ນ, ສານເຄມທີ່ ອັນ ຕະລາຍ, ອາຄິ
ຕະການປ້ອງກັນ, ຈໍານວນຜຸ ທ
້ າທີ່ ກວດກາຂອງລັດ ກີ່ ຽວກັບ ຝຶ ກອົບຮົມ.
ໄພ, ວັດຖຸ ລະເບດ ແລະ ອາຄານໃນຫົວໜີ່ ວຍແຮງງານໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜ ້  ບົດລາຍງານການຝຶ ກອົບຮົມ ຂອງເຈົາໜ້
ອອກແຮງງານ ໃນບັນດາກິດຈະກໍາການປຸ ງແຕີ່ ງໄມ້.
ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
ກົດໝາຍວີ່ າດ້ວຍແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 119 ).

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດກາ
ສັງຄົມ
 ພາກ ສີ່ ວນທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ

້ ດ 7.1.1.3 ຜປ
້
້ ະກອບການ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ
ຕົວຊວັ
ບດ
ການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ ໂດຍ
້
ັ ບັນດາ
ແຕີ່ ງຕັງ້ ພະນັກງານເພືີ່ອຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກິດຈະກໍາ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ, ດໍາເນນການປະເມນ
້ ອກແຮງງານ, ແລະ
ຄວາມສີ່ ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ຕໍີ່ຜອ
ຕອບສະໜອງບົດລາຍງານດ້ານອຸ ປະຕິເຫດແຮງງານ.

້ ນ
ຕົວຢັ ງຢື
້
 ໄດ້ແຕີ່ ງຕັງພະນັ
ກງານວິຊາການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ ທີ່ ມຄຸ ນວຸ ດທິ ເພືີ່ອຈັດຕັງ້
ັ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ ໃນບັນດາກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນ
ປະຕິບດ
້
ັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ
 ມເອກະສານແຕີ່ ງຕັງ້ ແລະ ມບົດລາຍງານ ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ໃນການປຸ ງແຕີ່ ງໄມ້
 ມບົດລາຍງານການປະເມນຄວາມສີ່ ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບແຮງງານ, ສະເໜແຜນການເພືີ່ອ
ປ້ອງກັນຄວາມສີ່ ຽງຢີ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ.
 ມບົດລາຍງານການເກດອຸ ປະຕິເຫດແຮງງານ ທີ່ ມລະບົບການເກັບກໍາ ແລະລາຍງານທີ່ ເໝະາສົມ.
້ າທີ່ ລັດ.
 ມບົດລາຍງານ ອຸ ປະຕິເຫດແຮງງານທີ່ ດໍາເນນໂດຍເຈົາໜ້
້ ບຜິດຊອບ
້ ນ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
ວິທກວດກາຢັງຢື
້
ິ ານການ ຈັດຕັງຂອງຫົ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດກາ  ກວດກາລະບົບການບໍລຫ
ວໜີ່ ວຍ
ສັງຄົມ
ແຮງງານ
້ ອກ ແຮງງານ
 ພາກ ສີ່ ວນທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ
 ສໍາພາດຜອ
 ລົງກວດກາພາກສະໜາມ

ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
• ກົດໝາຍວີ່ າດ້ວຍແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 119 ).


ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາ ເລກທ 2159/ຮສສ. ວັນທ 21 ພຶດສະພາ 2015

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກວດກາເອກະສານຝຶ ກອົບຮົມ ແລະບົດລາຍງານ ການຝຶ ກ
ອົບຮົມ
 ສໍາພາດຜ ້ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ

້ ະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກັບ ການປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ
ມາດຖານ 7.1.2 ຜປ
້ ດ 7.1.2.1 ຜປ
້ ນ
້ ະກອບການໃນຂະແໜງ ການປຸ ງ
ຕົວຊວັ
ຕົວຢັງຢື
ແຕີ່ງໄມ ້ ໄດ້ສະໜອງ ອຸ ປະກອນປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ
 ຈໍານວນ ເຄືີ່ອງນຸີ່ ງ, ເກບບຸ ດ, ໝວກກັນກະທົບ, ເຄືີ່ອງກັນສຽງດັງ, ຖົງມື ແລະ
້ ອກແຮງງານ ໃນ
ເຊັີ່ນ: ເຄືີ່ອງນຸີ່ ງ, ເກບບຸ ດ, ໝວກກັນກະທົບ, ເຄືີ່ອງກັນ
ຜ້າອັດປາກ ແວີ່ນຕາກັນແສງ ແລະ ຂຝຸີ່້ ນ ທີ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ ້ຜອ
້
ສຽງດັງ, ຖົງມື, ຜ້າອັດປາກ, ແວີ່ນຕາກັນແສງ, ຂຝຸີ່ ນ
ຂະແໜງການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້
້ ອກແຮງງານເພືີ່ອນໍາໃຊ້ ຕາມໜ້າວຽກ  ບົດລາຍງານ ການຊື ້ ແລະ ການແຈກຈີ່ າຍ ອຸ ປະກອ ປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ ຂອງຜ ້
ແລະ ອືີ່ນໆ ໃຫ ້ຜອ
ີ່ທເໜາະສົມໃນຂະແໜງການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້.
ປະກອບການ
 ລະບົບຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນຢີ່ ພາກສະ
ໜາມ
້ າທີ່ ກວດກາຂອງລັດ.
 ການລົງກວດກາໂຮງງານ ໂດຍເຈົາໜ້
ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
• ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013
(ມາດຕາ 119 ).

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດກາສັງຄົມ
 ພາກ ສີ່ວນທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
້ ອກແຮງງານ
 ສໍາພາດຜອ
 ກວດກາພາກສະໜາມ
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້ ະກອບການ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກັບ ການປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ
ມາດຖານ 7.1.2 ຜປ
້ ດ 7.1.2.2 ຜປ
້ ະກອບການໃນການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້ ໄດ້
ຕົວຊວັ
້ ອກແຮງງານນໍາໃຊ້
ແນະນໍາ ແລະ ມມາດຕະການ ໃຫ ້ຜອ
ເຄືີ່ອງປ້ອງກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ ຢີ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກິດຈະກໍາ
ທີ່ ເໝາະສົມໃນໂຮງງານ, ແລະ ມການຕິດຕາມກວດກາ
້
ັ ຢີ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ການຈັດ ຕັງປະຕິ
ບດ

້ ນ
ຕົວຢັງຢື
• ໃຊ້ຜາ້ ອັດປາກ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ທີ່ ທາ ຫ ື ຜົີ່ນສໄມ ້ ແລະ ໃນເຂດຈັກ
ເລືີ່ອຍ, ຈັກຕັດ, ຈັດຄັດ, ຈັກກົບ ແລະ ບີ່ອນອືີ່ນໆ ທີ່ ມຂຝຸີ່້ ນ ແລະ ສານເຄມ
• ໃຊ້ເກບບຸ ດ ໃນທຸກສະຖານທີ່ ຂອງຂະບວນການຜະລິດໃນໂຮງງານ
• ໃຊ້ໝວກກັນກະທົບ ໃນສະຖານທີ່ ເຮັດ ທີ່ ໃຊ້ເຄືີ່ອງຍົກໄມ ້, ການກອງໄມ ້ ທີ່ ມ
ຶ ຍໄມ ້ທີ່ ອນ
ຄວາມສງ ແລະ ການເລືີ່ອ
• ໃຊ້ເຄືີ່ອງປ້ອງກັນສຽງດັງ ໃນເຂດຈັກເລືີ່ອຍ, ຈັກຕັດ, ຈັກຄັດ ແລະ ຈັກກົບໄມ ້
ທີ່ ເກນມາດຕະຖານທີ່ ໄດ້ກາໍ ນົດໄວ້
້ າອົບໄມ ້
• ໃຊ້ຖງົ ມື ໃນເຂດເກັບມ ້ຽນເສດໄມ ້ ແລະ ປ້ອນເສດໄມ ້ເຂົາເຕົ
້
້ ະກອບການ ໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ນໍາໃຊ້ເຄືອງປ້ອງກັນ
• ບົດລາຍງານຂອງຜປ
ບດ
ສີ່ວນບຸ ກຄົນ ຂອງກໍາມະກອນ

ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ ເລກທ 43/ສພຊ, 24 ທັນວາ
2013 (ມາດຕາ 119)

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດ ການສັງຄົມ
 ກະຊວງອຸ ດສາຫະ ກໍາ ແລະ
ການຄ້າ

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
້ ອກແຮງງານ
 ສໍາພາດຜໃ້ ຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜອ
 ກວດກາ ແລະ ສັງເກດການນໍາໃຊ້ ເຄືີ່ອງປ້ອງ
ກັນສີ່ວນບຸ ກຄົນ ໃນແຕີ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ
ປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້.

ຫລັກການ 7.2 ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜອ້ ອກແຮງງານ
້ ະກອບການຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກີ່ ຽວກັບ ສິດຂອງຜອ້ ອກແຮງງານ
ມາດຖານ7.2.1 ຜປ
້ ດ 7.2.1.1 ຫ ້າມບໍີ່ໃຫ ້ຜປ
້ ນ
້ ະກອບການນາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸີ່ ມທີ່ ຕົວຢັງຢື
ຕົວຊວັ
້ ດວຽກ ແລະ ບັດປະຈໍາ ຕົວ ຫ ື
້ ອກແຮງງານ, ໃບສັນຍາແຮງງານເຂົາເຮັ
ມອາຍຸ ຕີ່ ໍາກວີ່າ14 ປເຂົາ້ ເຮັດວຽກ
 ບັນຊ ລາຍຊືີ່ຜອ
ສໍາມະໂນຄົວ
້ ດວຽກ ແລະ ອອກການ ຂອງຜອ
້ ອກແຮງງານໃນສະຖານທີ່
 ບົດລາຍງານປະຈໍາປ ໃນການເຂົາເຮັ
ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 101
ແລະ 102)
້ ດ 7.2.1.2 ກີ່ອນຈະຮບ
ັ ຜອ
້ ອກແຮງງານເຂົາ້ ເຮັດວຽກ ຜ ້
ຕົວຊວັ
້ ອກແຮງງານເປັນລາຍ
ປະກອບການ ໄດ້ເຮັດສັນຍາແຮງງານກັບຜອ
ັ ຍາແຮງງານຕອ
້ ງສອດຄີ່ອງກບ
ັ ກດ
ົ ໝາຍ
ລັກອັກສອນ. ເນືອ້ ໃນສນ
້ ຍແຮງງານ
ວີ່າດວ
ິ າໍ :
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 75,
77 ແລະ 78)

ປະກອບການ.
້ ້າທີ່ ກວດກາລັດ.
ິ ດ
ັ ຂອງເຈົາໜ
 ບົດລາຍງານ ກີ່ ຽວກັບຜົນງງານຂອງບໍລສ
້ ບຜິດຊອບ
້ ນ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກະຊວງ ຮສສ
 ດໍາເນນກວດກາເອກະສານຕີ່າງໆ (ຖ້າເອກະສານບີ່ ໍ
 ກໍາມະບານ
 ກວດກາພາກສະໜາມ
 ສະພາການຄາ້
້ ນ
ຕົວຢັງຢື
 ສັນຍາແຮງງານສີ່ວນບຸ ກຄົນ ຫ ື ສັນຍາແຮງງານແບບລວມໝີ່ .
້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກໍາມະບານ

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກວດກາ ສັນຍາແຮງງານ
້ ອກແຮງງານ
 ສໍາພາດ ຜອ
ິ ຕາມກວດກາ
 ລົງຕດ
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້ ະກອບການຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກີ່ ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜອ້ ອກແຮງງານ
ມາດຖານ 7.2.2 ຜປ
້ ດ 7.2.2.1 ຜປ
້ ະກອບການ ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ການຈີ່ າຍເງ ິນ ເດືອນ
ຕົວຊວັ
້ ອກແຮງງານຂອງຕົນ ຢີ່າງເປັນປົກກະຕິແລະ
ຫ ື ຄີ່າແຮງງານ ໃຫ ້ຜອ
້ ີ່ າສຸ ດທີ່ ລັດຖະບານໄດ້
ບໍີ່ໃຫ ້ຫຸດ ເງ ິນເດືອນ ຫ ື ຄີ່າແຮງງານຂັນຕໍ
ກໍານົດໄວ້ໃນແຕີ່ລະໄລຍະ.

້ ນ
ຕົວຢັງຢື
້ ອກແຮງງານ ແລະ ເງ ິນເດືອນ ຫ ື ຄີ່າແຮງງານ
 ບັນຊ ລາຍຊືີ່ຜອ
້ ອກແຮງງານ
 ບັນຊເບກຈີ່ າຍ ເງ ິນເດືອນ ຫ ື ຄີ່າແຮງງານໃຫ ້ຜອ

ິ າໍ
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍແຮງງານ 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 105
ແລະ 108)
 ແຈ ້ງການແນະນໍາ, ສະບັບເລກທ 808/ຮສສ, 09 ກຸ ມພາ
2015
້ ດ 7.2.2.2 ຜປ
້ ະກອບການ ແລະ ຜອ
້ ອກແຮງງານໄດ້ຈີ່າຍ
ຕົວຊວັ
້
ເງ ິນສົມທົບເຂົາກອງທຶ
ນປະກັນສັງຄົມແຫີ່ ງຊາດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
້ ະກອບການໄດ້ຈີ່າຍຄີ່າ ກວດ
ລະບຽບການປະກັນສັງຄົມ. ຜປ
ສຸ ຂະພາບປະຈໍາປໃຫຜ້ ີ່ ອອກແຮງງານຢີ່າງນ ້ອຍ 1 ຄງັ ້ ຕີ່ ໍປ.

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກໍາມະບານ
 ສະພາການຄາ້

ິ າໍ :
ເອກະສານອ້າງອງດ້ານນິຕກ
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍ ແຮງງານ, 24 ທັນວາ 2013 (ມາດຕາ 71,
126)
 ກົດໝາຍວີ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ,26 ກໍລະກົດ 2013
(ມາດຕາ 09)

້ ບຜິດຊອບ
ອົງການຈັດຕັງຮັ
 ກະຊວງ ຮສສ
 ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກວດກາ ເອກະສານ ບັນຊຈີ່ າຍເງນເດືອນ
້ ອກແຮງງານ
 ສໍາພາດຜອ
 ລົງກວດກາ ການເບກຈີ່າຍເງນເດືອນ

້ ນ
ຕົວຢັງຢື
້ ນສະມາຊິກຂອງປະກັນສັງຄົມ
້ ອກແຮງງານທີ່ ເຂົາເປັ
 ບັນຊລາຍຊືີ່ຂອງຜອ
້
 ເອກະສານການຈີ່ າຍເງ ິນສົມທົບເຂົາກອງທຶ
ນປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜໃ້ ຊ້ແຮງງານ
້ ນການກວດສຸ ຂະພາບ
 ໃບຢັງຢື
້ ນ
ວິທກວດກາຢັງຢື
 ກວດກາເອກສານ ຈີ່ າຍເງນສົມທົບ
້ ອກແຮງງານ
 ສໍາພາດ ຜອ
 ລົງກວດກາຕົວຈິງ

3. ວຽກງານໃນຕໍີ່ໜ້າ
້
້
• ປະສານສົມທົບກັບ ກົມປີ່າໄມ ້ ໃນການຮີ່າງ ນິຍາມໄມ ້ທີ່ ຖືກກົດໝາຍ: ພັນທະດ້ານແຮງງານ ໃນການຂຸ ດຄົນໄມ
້ ີ່ ມື ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫ ້ສໍາເລັດ
• ຮີ່າງ ແລະຈັດພມ ປືມຄ

• ຝຶ ກອົບຮົມ ຄີ່ ມື ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫ ້ພະນັກງານ ກ/ຊຮສສ
້ ະກອບການປຸ ງແຕີ່ງໄມ ້.
• ເຜຍແຜີ່ ແລະ ຝຶ ກອົບຮົມ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ແຮງງານ ໃຫ ້ຜປ
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