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ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການປົກປ້ອງແຮງງານ ເພືື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ,
ຜະລິດຕະພາບ ຂອງງານໃນສັງຄົມ ຮອງຮັບການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ
ແລະ

ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ,

ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ

ແລະ

ມີຊີວິດການເປັນຢູູ່ນັບມືີ້ນັບດີີຂີ້ນ

ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການ ສົົ່ງເສີມການລົງທນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຊືື່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ ແລະ
ສາກົນ.
ມາດຕາ 2(ໃໝ່) ແຮງງານ
ແຮງງານ ແມ່ນ ພະລັງງານທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ຂອງມະນຸດ ທີື່ນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຮັດວຽກທີື່
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 3(ປັບປຸງ) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບ ທີື່ນາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:
1

1.

ວຽກງານແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສົົ່ງເສີມການຈັດຫາງານ ແລະ ປົກປ້ອງ
ແຮງງານ;

2.

ກາລັງແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ທີື່ມີອາຍຸ ແຕ່ ສິບສີື່ປີ ຫາ ຫົກສິບປີ ຊື່ງສາມາດອອກແຮງງານໄດ້;

3.

ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີື່ນາໃຊ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນ
ໂດຍຕ້ອງຈ່າຍ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດ ໄວ້ໃນລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ;

4.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຜູ່ ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍໄດ້
ຮັບການ ທົດແທນຈາກການອອກແຮງງານ ເປັນເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດ ຕາມທີື່
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາແຮງງານ;

5.

ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ ໝາຍເຖິງ ແຮງງານລາວ ທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍ ຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ໄປຕ່າງ ປະເທດ ລວມທັງ
ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາ ສປປ ລາວ;

6.

ຜູ່ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ໝາຍເຖິງ ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຊື່ງໄດ້ຂີ້ນ
ທະບຽນຕາມກົດໝາຍ;

7.

ຜູ່ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ໝາຍເຖິງ ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ນອກຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານ ລວມທັງ
ຜູ່ເຮັດວຽກແບບອິດສະລະ;

8.

ຜູ່ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ໝາຍເຖິງ ແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນຂອງຜູ່ອືື່ນ ບົນພືີ້ນຖານສັນຍາ
ຊື່ງໃນນັີ້ນມີການການົດໜ້າວຽກ, ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ, ເງິນເດືອນ, ເງືື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍ
ແລະ ການກິນຢູູ່ ອາໄສ;

9.

ຜູ່ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກຢູູ່ຕາມ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ,
ໂຄງການ ແລະ ສະຖານທີື່ຕ່າງໆ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;

10.

ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ໝາຍເຖິງ ແຮງງານ ທີື່ມີອາຍຸແຕ່ ສິບສອງປີ ຫາ ຕ່າກວ່າ ສິບແປດປີ;

11.

ແຮງງານເດັກ ໝາຍເຖິງ ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ທີື່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ການ ແລະ ອາຊີບ ທີື່
ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດວຽກເກີນເວລາປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກ ລວມທັງເດັກທີື່ມີອາຍຸຕ່າກວ່າ ສິບ
ສອງປີ ທີື່ເຮັດວຽກເສດຖະກິດ;

12.

ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທີື່ຄັດເລືອກຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ ເພືື່ອເປັນຕົວແທນເຂົີ້າໃນ
ການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານແຮງງານ;

13.

ການບລິການຈັດຫາງານ ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ຄາປຶກສາ ແລະ ຄາແນະນາດ້ານຂໍ້ມູນ, ນິຕິກາ ແລະ ການ
ສ້າງເງືື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ່ຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ທີື່ຕ້ອງການແຮງງານ ໂດຍ
ນາໃຊ້ຕາໜ່າງຈັດຫາງານຂອງລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ;

14.

ສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ທັກສະ, ຄວາມຊານານງານ, ຄວາມສາມາດອອກແຮງ ງານ ແລະ ທັດສະນະ
ຄະຕິ ໃນການອອກແຮງງານ;
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15.

ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ບັນທັດຖານທາງວິຊາການທີື່ຊີີ້ບອກເຖິງລະ ດັບຄວາມຊານານງານ
ແລະ

ຄວາມສາມາດທີື່ພຽງພໃນການເຮັດວຽກຢູ່າງມີຄຸນນະພາບ ຖືກຕ້ອງຕາມ ຂັີ້ນຕອນ ແລະ

ສາເລັດຕາມການົດເວລາ;
16.

ສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ສູນ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ,

ສະຖານທີື່ປະກອບກິດຈະການ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງ ສັງຄົມ ທັງພາກລັດ

ແລະ ເອກະຊົນ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ດາເນີນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
17.

ຄູທົດສອບສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ຜູ່ຮັບຜິດຊອບດາເນີນການທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນມາດຕະຖານ
ສີມືແຮງ ງານ ຢູູ່ ສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ;

18.

ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ການຝຶກສີມື, ຍົກລະດັບດ້ານທັກສະ, ຄວາມຊານານງານ, ຄວາມ
ສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ໃນການອອກແຮງງານ ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ
ແຫ່ງຊາດ;

19.

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ຫຼື ການບລິ ການຂອງທຸກພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີື່ໄດ້ຂີ້ນທະບຽນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

20.
21.

ຕະຫຼາດແຮງງານ ໝາຍເຖິງ ແຫຼ່ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ ໃນສັງຄົມ;
ວຽກເບົາສາລັບໄວໜຸ່ມ ໝາຍເຖິງ ວຽກທີື່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ,
ບໍ່ສົົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຈິດໃຈ ແລະ ການສກສາຂອງແຮງ
ງານໄວໝຸ່ມ;

22.

ວຽກອັນຕະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວຽກທຸກປະເພດ ຊື່ງຕາມລັກສະນະ ແລະ ສະພາບຂອງວຽກນັີ້ນ ມີຄວາມ
ສ່ຽງໃນ ການເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;

23.

ການນາໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບ ໝາຍເຖິງ ການນາໃຊ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນໜ້າວຽກທີື່
ບໍ່ສະໝັກໃຈ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາແຮງງານ, ການເກນຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ປະຊາຊົນເຮັດວຽກ ເພືື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜື່ງ;

24.

ອົງການຕ່າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານກົງສູນ, ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການ ເງິນສາກົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າ, ກອງທນກູ້ ຢືມ, ໂຄງການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ສານັກງານ, ຫ້ອງການ
ຂອງຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຄືື່ອນໄຫວ ຢູູ່ ສປປ ລາວ;

25.

ອົງການສາມຝູ່າຍ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັີ້ງທີື່ປະກອບດ້ວຍ ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານແຮງງານ, ອົງການຜູ່
ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ;

26.

ຫຼັກການສາມຝູ່າຍ ໝາຍເຖິງ ຫຼັກການທີື່ອົງການສາມຝູ່າຍ ໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຮງງານ;
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27.

ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ໝາຍເຖິງ ເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງວຽກ ທີື່ສ້າງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເປັນຕົີ້ນ ແສງສະຫວ່າງ, ສຽງ, ສີ,
ກິື່ນ, ອາຍ, ຂີີ້ຝຸູ່ນ, ມົນລະພິດ, ການສັົ່ນສະເທືອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກ,
ບັນຍາກາດໃນການເຮັດວຽກ;

28.

ການຈາແນກໃນການເຮັດວຽກ ໝາຍເຖິງ ທຸກການກະທາ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ທີື່ກີດກີ້ັນ, ລາອຽງ, ຈາ
ກັດໂອກາດໃນການໄດ້ວຽກເຮັດ, ການຍົກລະດັບ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມໝັີ້ນໃຈ ຂອງຜູ່ອອກ
ເເຮງງານ;

29.

ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່ ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງຜູ່ອອກແຮງງານຫຼາຍຄົນ ຫຼື ຜູ່ຕາງ
ໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໜື່ງ ຫຼື ຫຼາຍຄົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 4(ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ
ລັດ ສົົ່ງເສີມ ການຄົີ້ນຄວ້າ, ການນາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການປະດິດສ້າງ,
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ດ້ານແຮງງານ ເພືື່ອຍົກສູງ ຄຸນນະພາບຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ
ແນໃສ່ສົົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ, ຕອບສະ ໜອງແຮງງານໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງເພີື່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງ
ງານ.
ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ່ທຸກຍາກ, ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ຜູ່ວ່າງງານ, ຜູ່ມີບັນ ຫາທາງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງການບລິການຈັດຫາງານ ເພືື່ອໃຫ້ມີ ວຽກເຮັດງານທາ, ມີລາຍໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຍຸຕິທາ ແນໃສ່ໃຫ້ຫຼຼຸດພົີ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ລັດ ສົົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທາ ຂອງແຮງງານລາວ ທັງຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ໄປອອກ ແຮງງານ ຢູູ່ ຕ່າງປະເທດ,
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນຕາແໜ່ງ ງານທີື່ແຮງງານລາວ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແນໃສ່
ສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງ ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ.
ລັດ ຊຼຸກຍູ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ສ້າງຕັີ້ງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຕາໜ່າງການບລິການ
ຈັດຫາງານ ເພືື່ອປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາ ງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບແຮງງານ ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5(ປັບປຸງ) ຫຼກ
ັ ການກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ
ວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ເຄືື່ອນໄຫວບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້:
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1.

ດາເນີນບົນພືີ້ນຖານສັນຍາແຮງງານ ລະຫວ່າງ ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ, ຮັບປະກັນ ຕ່າງຝູ່າຍ
ຕ່າງໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ມີການຈາແນກ;

2.

ຮັບປະກັນເງືື່ອນໄຂໃນການອອກແຮງງານທີື່ປອດໄພ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຢູ່າງຍຸຕິທາ ແລະ
ປະຕິບັດ ຕາມລະບອບປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ;

3.

ຮັບປະກັນການນາໃຊ້ແຮງງານລາວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢູ່າງສົມ ສ່ວນ;

4.

ຮັບປະກັນສິດໃນການເປັນສະມາຊິກ ແລະ ສ້າງຕັີ້ງອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີື່
ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຢູູ່ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

5.

ນາໃຊ້ແຮງງານໄປຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ;

6.

ຮັບປະກັນຫຼັກການດຸນດ່ຽງແຮງງານ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ;

7.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບໃນທຸກຮູບແບບ;

8.

ປະຕິບັດຫຼັກການສາມຝູ່າຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີ.

ມາດຕາ 6(ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນາໃຊ້ ສາລັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ່ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະ ບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ,
ຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກນາອົງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ບໍ່ນາໃຊ້ ສາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດ ທີື່ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ,
ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ.
ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ຄົວເຮືອນກັບຜູ່ອອກແຮງງານ ຊື່ງໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ມາດຕາ 7 ການຮ່ວມມືສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງ
ງານ ດ້ວຍການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍາດແຍ່ງທນ ເພືື່ອພັດທະນາວຽກ
ງານແຮງງານ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີ.

ພາກທີ II
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ການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ໝວດທີ 1
ລະບົບການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ

ມາດຕາ 8 ລະບົບການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ ຫຼັກສູດການຝຶກສີມືແຮງງານ, ການທົດສອບ, ການອອກ
ໃບຢັັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະຖານ ທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ມາດຕາ 9(ໃໝ່) ກຸມ
່ ເປົາັ້ ໝາຍ
ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ທີື່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ່ທຸກຍາກ ແລະ ຄົນພິການ;

2.

ຜູ່ບໍ່ມີວິຊາຊີບ, ຜູ່ຕ້ອງການປູ່ຽນອາຊີບ ແລະ ຜູ່ວ່າງງານ;

3.

ຜູ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກງານຕົວຈິງມາກ່ອນ;

4.

ຜູ່ມີລະດັບວິຊາຊີບຂັີ້ນພືີ້ນຖານ, ຜູ່ມີສີມືລະດັບໃດໜື່ງ ເພືື່ອຍົກລະດັບຂອງຕົນໃຫ້ສູງກວ່າ;

5.

ຜູ່ອືື່ນທີື່ມີຄວາມສົນໃຈ.

ມາດຕາ 10 ຮູບແບບການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມີ ສອງ ຮູບແບບ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ;

2.

ຢູູ່ນອກສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຝຶກເຄືື່ອນທີື່.

ມາດຕາ 11(ໃໝ່) ຜູສ
່ ະໜອງການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສາມາດເປັນຜູ່ສະໜອງການພັດ ທະນາສີມືແຮງງານ
ຕາມປັດໄຈພືີ້ນຖານທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທນຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ເພືື່ອຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ຫຼື ວິຊາສະເພາະ ຢູູ່
ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງສາເລັດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນມາເຮັດວຽກຢູູ່ຫົວ ໜ່ວຍແຮງງານ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວ
ຕ້ອງທົດແທນທນ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕາມສັນຍາ ຫຼື ລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
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ມາດຕາ 12(ໃໝ່) ປັດໄຈພືນ
ີ້ ຖານ ໃນການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ມີ ປັດໄຈພືີ້ນຖານ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີຄູຝຶກທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອືື່ນ ທີື່ມີຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ ຫຼື ຄວາມຊານານ
ງານ;

2.

ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບລິຫານ ແລະ ທົດສອບສີມືແຮງງານ;

3.

ມີຫຼັກສູດທີື່ສອດຄ່ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ປຶັ້ມຕາລາ ທີື່ພຽງພ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ;

4.

ມີສະຖານທີື່, ວັດຖຼຸປະກອນ, ສືື່ການຮຽນ-ການສອນ ຮັບໃຊ້ການຝຶກ, ການທົດສອບສີມືແຮງງານ ທີື່
ພຽງພ ແລະ ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກອືື່ນ;

5.

ມີບັນທັດຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ຫຼັກການດາເນີນການທົດສອບຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດ
ໝາຍ;

6.

ມີງົບປະມານ ຫຼື ທນຮອນ ເພືື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕາມແຕ່ລະສາຂາວິຊາຊີບ.

ມາດຕາ 13(ໃໝ່) ໂຄງສ້າງລະດັບສີມແ
ື ຮງງານ
ໂຄງສ້າງລະດັບສີມືແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສີມືແຮງງານລະດັບ 1: ວິຊາຊີບຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ໃຊ້ໄລຍະຮຽນ ຫົກເດືອນ ລົງມາ ແລະ ຜ່ານຫຼັກເກນການ
ທົດສອບສີມືແຮງງານ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະສີມື ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານທີື່ງ່າຍ;

2.

ສີມືແຮງງານລະດັບ 2: ວິຊາຊີບເຄິື່ງຊານານງານ ໃຊ້ໄລຍະຮຽນ ຫົກເດືອນ ແລະ ຜ່ານຫຼັກເກນການທົດ
ສອບສີມືແຮງງານ ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະສີມື ແລະ ຄຸນສົມ ບັດໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານຫຼາຍໜ້າວຽກ;

3.

ສີມືແຮງງານລະດັບ 3: ວິຊາຊີບຊານານງານ ໃຊ້ໄລຍະຮຽນ ຫົກເດືອນ ສາລັບຜູ່ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ
ລະດັບ 2 ແລະ ມີປະສົບການໃນວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງປີ ເພືື່ອທົດສອບເອົາລະດັບສາມ
ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະສີມື ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການນາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກນິກທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົີ້າໃນການປະຕິບັດງານຕາມສາຍວິຊາສະເພາະດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໝູ່ຄະນະ;

4.

ສີມືແຮງງານລະດັບ 4: ວິຊາຊີບນາຍຊ່າງ ໃຊ້ໄລຍະຮຽນ ຫົກເດືອນ ສາລັບຜູ່ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ
ລະດັບ 3 ແລະ ມີປະສົບການໃນວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງປີ ເພືື່ອທົດສອບເອົາລະດັບສີື່
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ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະສີມື ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຕາມສາຍ
ວິຊາສະເພາະ ສາມາດແປຄວາມໝາຍແບບເຕັກນິກ ແລະ ຄວບຄຸມການປະຕິບັດ ວຽກງານ ແລະ
ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ;
5.

ສີມືແຮງງານລະດັບ 5: ວິຊາຊີບຜູ່ຄຸມງານ ໃຊ້ໄລຍະຮຽນ ຫົກເດືອນ ສາລັບຜູ່ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ
ລະດັບ 4 ແລະ ມີປະສົບການໃນວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ ສອງປີ ຂີ້ນໄປ ເພືື່ອທົດສອບເອົາລະດັບຫ້າ
ເປັນຜູ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະສີມື ແລະ ຄຸນສົມບັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານວິຊາ
ສະເພາະຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ, ສາມາດວາງແຜນ, ນາພາ, ຄວບຄຸມ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ
ຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີື່ກຽວຂ້ອງ.

ລະດັບສີມືແຮງງານ ສາມາດພັດທະນາໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 14(ໃໝ່) ຜູພ
່ ດ
ັ ທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ຜູ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ປະກອບ ດ້ວຍ:
1.

ຄູສອນພາກທິດສະດີ;

2.

ຄູຝຶກພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ;

3.

ຄູທົດສອບສີມືແຮງງານ;

4.

ຜູ່ບລິຫານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

ມາດຕາ 15(ໃໝ່) ມາດຕະຖານຂອງຜູພ
່ ດ
ັ ທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ຜູ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕ້ອງມີ ມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຈັນຍາບັນ, ຮັກອາຊີບຄູ, ມີມະນຸດສາພັນດີ, ເປັນແບບຢູ່າງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສູງ;

2.

ຮຽນຈົບສາຂາວິຊາຊີບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊື່ງມີວຸດທິວິຊາຊີບນັບແຕ່ຊັີ້ນສູງຂີ້ນໄປ ຫຼື ມີຄວາມຊານານງານ, ໄດ້
ຜ່ານຫຼັກວິຊາຄູ ຫຼື ໄດ້ຜ່ານການຝຶກທົດສອບສີມືແຮງງານ;

3.

ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 16(ໃໝ່) ການທົດສອບສີມແ
ື ຮງງານ
ການທົດສອບສີມືແຮງງານ ແມ່ນ ການປະເມີນຜົນດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ສີມື ແລະ ທັດສະນະຄະຕິການ
ອອກແຮງງານ ຂອງກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ຈົບຫຼັກສູດການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ສະໝັກ ເຂົີ້າທົດສອບເພືື່ອຍົກລະດັບ
ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການການົດເງິນ ເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ການທົດສອບສີມືແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະກາມະການດາເນີນການທົດສອບ, ລະບຽບ ຫຼັກການ, ເງືື່ອນໄຂຜູ່
ເຂົີ້າຮ່ວມທົດສອບ, ການດາເນີນການທົດສອບ, ການໃຫ້ຄະແນນ, ການປະເມີນ ຜົນ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ.

ມາດຕາ 17(ໃໝ່) ການແນະນາວິຊາຊີບ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

ຂະແໜງການອືື່ນ

ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງກົນໄກແນະນາອາຊີບ, ສ້າງຈິດສານກ ແລະ ໃຫ້ຄາປຶກສາໃນການ ຮຽນ-ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ການ
ປະກອບອາຊີບ ກ່ອນເຂົີ້າເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສະຖານທີື່ໃດໜື່ງ.

ໝວດທີ 2
ຫຼກ
ັ ສູດການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ

ມາດຕາ 18 ຫຼກ
ັ ສູດການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ຫຼັກສູດການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແມ່ນ ເອກະສານທີື່ການົດເປົັ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂຄງສ້າງ,
ເນືີ້ອໃນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕາມໜ່ວຍວິຊາ, ວິທີຈັດການຮຽນ- ການສອນ ເພືື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການ
ນາໃຊ້ ຜູ່ເຂົີ້າຝຶກ ຫຼື ຄູເປັນໃຈກາງ, ການທົດສອບ ແລະ ການວັດຜົນຂອງການຝຶກ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມຮູ້, ທັກສະສີມື
ແຮງງານ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີື່ສອດ ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງ
ງານໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ.

ມາດຕາ 19 ການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູດ
ຜູ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເປັນຜູ່ຄົີ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດແຮງງານ.
ການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ຕ້ອງມີຄະນະກາມະການ ຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ເພືື່ອເຊືື່ອມໂຍງກັບພາກພືີ້ນ
ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 20 ການອະນຸມດ
ັ ແລະ ການຍົກເລີກຫຼກ
ັ ສູດ
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ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ່ອະນຸມັດ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຍົກເລີກຫຼັກສູດການພັດ ທະນາສີມືແຮງງານ
ລະດັບຊາດ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນ ເປັນຜູ່ອະນຸມັດ, ປະກາດໃຊ້ ແລະ ຍົກເລີກ ຫຼັກສູດການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ຕາມການສະເໜີ ຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ,
ນະຄອນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໝວດທີ 3
ມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານ

ມາດຕາ 21 ການສ້າງມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານ
ການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ໃຫ້ເລີື່ມຈາກສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍມີຄະນະກາມະການຕົວ
ແທນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຜູ່ຊຽ່ ວຊານດ້ານການສກສາ ແລະ ດ້ານແຮງງານ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບສະມາຄົມ
ວິຊາຊີບ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງ ເພືື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສະພາທີື່ປຶກສາອາຊີວະສກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ່ພິຈາລະນາຮັບ ຮອງມາດຕະຖານສີມື
ແຮງງານ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ມາດຕາ 22(ໃໝ່) ລະດັບມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານ
ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ແບ່ງອອກເປັນ ຫ້າ ລະດັບ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສີມືແຮງງານ ລະດັບ 1: ວິຊາຊີບຂັີ້ນພືີ້ນຖານ;

2.

ສີມືແຮງງານ ລະດັບ 2: ວິຊາຊີບເຄິື່ງຊານານງານ;

3.

ສີມືແຮງງານ ລະດັບ 3: ວິຊາຊີບຊານານງານ;

4.

ສີມືແຮງງານ ລະດັບ 4: ວິຊາຊີບນາຍຊ່າງ;

5.

ສີມືແຮງງານ ລະດັບ 5: ວິຊາຊີບຜູ່ຄຸມງານ.
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ມາດຕາ 23(ໃໝ່) ການທຽບວຸດທິສມ
ີ ແ
ື ຮງງານ
ການທຽບວຸດທິສີມືແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສີມືແຮງງານວິຊາຊີບຂັີ້ນພືີ້ນຖານ ເທົົ່າກັບ ລະດັບວິຊາຊີບຊັີ້ນຕົີ້ນ ລະດັບໜື່ງ;

2.

ສີມືແຮງງານວິຊາຊີບເຄິື່ງຊານານງານ ເທົົ່າກັບ ລະດັບວິຊາຊີບຊັີ້ນຕົີ້ນ ລະດັບສອງ;

3.

ສີມືແຮງງານວິຊາຊີບຊານານງານ ເທົົ່າກັບ ລະດັບວິຊາຊີບຊັີ້ນຕົີ້ນ ລະດັບສາມ;

4.

ສີມືແຮງງານວິຊາຊີບນາຍຊ່າງ ເທົົ່າກັບ ວິຊາຊີບຊັີ້ນກາງ;

5.

ສີມືແຮງງານວິຊາຊີບຜູ່ຄຸມງານ ທຽບເທົົ່າ ວິຊາຊີບຊັີ້ນສູງ.

ມາດຕາ 24(ໃໝ່) ການຮັບຮູລ
້ ະດັບສີມແ
ື ຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຮັບຮູ້ ວຸດທິວິຊາຊີບ ແລະ ລະດັບສີມືແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຕົນຮັບເຂົີ້າເຮັດວຽກ.
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງການົດເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມລະດັບສີມືແຮງງານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຢັັ້ງຢືນຄວາມຊານານງານ, ປະກອບສ່ວນຝຶກ ແລະ ເຮັດການທົດສອບສີມືແຮງງານ ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ ທີື່ຢູູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 4
ການແຂ່ງຂັນສີມແ
ື ຮງງານ
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ມາດຕາ 25(ໃໝ່) ການແຂ່ງຂັນສີມແ
ື ຮງງານ
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ແມ່ນ ການນາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສີມືແຮງງານ ເຂົີ້າໃນການແຂ່ງຂັນ
ເພືື່ອສົົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ຊື່ງອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງ ລັດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຮ່ວມກັບພາກ
ເອກະຊົນ ຫຼື ເອກະຊົນ ເປັນຜູຈ
່ ັດຂີ້ນ.
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ມີ ຫ້າ ລະດັບຄື ລະດັບສະຖາບັນການສກສາ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກ
ພືີ້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
ມາດຕາ 26(ໃໝ່) ການຈັດແຂ່ງຂັນສີມແ
ື ຮງງານ
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ລະດັບສະຖາບັນການສກສາ ແລະ ລະດັບແຂວງ ໃຫ້ຈັດຂີ້ນຢູ່າງ ໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງຕໍ່ປີ
ຕາມເງືື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ.
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ ໃຫ້ດາເນີນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງຕໍ່ປີ ໂດຍເອົາຜູ່ທີື່ໄດ້ຮັບ ການຄັດເລືອກ ຈາກ
ການແຂ່ງຂັນລະດັບສະຖາບັນການສກສາ ແລະ ລະດັບແຂວງ ເຂົີ້າຮ່ວມ.
ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ່ມີສີມືແຮງງານດີເດັົ່ນລະດັບຊາດ
ເຂົີ້າຮ່ວມ.
ມາດຕາ 27(ໃໝ່) ອົງການຈັດການແຂ່ງຂັນສີມແ
ື ຮງງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຮັດໜ້າທີື່ຊີີ້ນາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັີ້ງແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ.
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ, ນະຄອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກສກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຮັບຜິດຊອບຊີີ້ນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດການແຂ່ງ ຂັນສີມືແຮງງານ ລະດັບສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ລະດັບແຂວງ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງກະຊວງແຮງ ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ມາດຕາ 28(ໃໝ່) ພັນທະໃນການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີພັນທະໂດຍກົງຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມລະດັບສີມືແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານທີື່ ຢູູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍການສ້າງກອງທນເທົົ່າກັບ ໜື່ງສ່ວຍ
ຮ້ອຍ (1%) ຂອງຄັງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ປະຈາປີ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເຂົີ້າໃນການຝຶກສີມືແຮງງານ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງເປັນເຈົີ້າການຄົີ້ນຄ້ວາຮ່າຮຽນ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພືື່ອຍົກ ລະດັບຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດ, ສີມື ແລະ ທັດສະນະຄະຕິການອອກແຮງງານ ແນໃສ່ຫັນໄປສູ່ການ ອອກແຮງງານແບບອຸດສາຫະກາ ແລະ
ທັນສະໄໝ.
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ພາກທີ III
ການສົງົ່ ເສີມການຈັດຫາງານ
ໝວດທີ 1
ລະບົບການຈັດຫາງານ

ມາດຕາ 29(ໃໝ່) ການຈັດຫາງານ
ການຈັດຫາງານ ແມ່ນ ການສ້າງເງືື່ອນໄຂ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜື່ງ ມີວຽກເຮັດ ງານທາ, ປະກອບ
ອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ, ມີທາງເລືອກເຂົີ້າເຮັດວຽກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແຮງງານ.
ມາດຕາ 30 ຕາໜ່າງການບລິການຈັດຫາງານ
ຕາໜ່າງການບລິການຈັດຫາງານ ປະກອບດ້ວຍ:
1.

ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ບ້ານ;

2.

ຈຸດບລິການຈັດຫາງານ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ;

3.

ຈຸດບລິການຈັດຫາງານ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນ;

4.

ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ;

5.

ສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

ມາດຕາ 31 ຮູບແບບການຈັດຫາງານ
ຮູບແບບການຈັດຫາງານ ປະກອບດ້ວຍ:
1.

ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທາ;

2.

ການບລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ;

3.

ການບລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ;

4.

ການນາເຂົີ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ໝວດທີ 2

13

ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທາ

ມາດຕາ 32 ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທາ
ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທາ ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີວຽກເຮັດຢູູ່ກັບທ້ອງຖິື່ນ ແນໃສ່ແກ້ໄຂ
ການວ່າງງານ, ການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນນະບົດເຂົີ້າສູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນໄປເຮັດວຽກແບບບໍ່
ຖືກກົດໝາຍ, ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີຫຼາຍ ທາງເລືອກໃນການມີວຽກເຮັດງານທາ, ມີລາຍໄດ້ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ.

ມາດຕາ 33 ອົງປະກອບຂອງການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທາ
ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທາ ມີ ອົງປະກອບ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການສົົ່ງເສີມອາຊີບອິດສະລະ, ການເອົາວຽກມາເຮັດຢູູ່ບ້ານ ຫຼື ເຮືອນ ຂອງຕົນເອງ, ການຈ້າງງານ ແຮງ
ງານຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເພດຍິງ, ແຮງງານພິການ, ແຮງງານຜູ່ສູງອາຍຸ;

2.

ການຈ້າງງານໃນຊົນນະບົດ, ແຮງງານລາຍວັນ, ແຮງງານມອບເໝົາ, ແຮງງານຊົົ່ວຄາວ, ແຮງງານຝຶກງານ;

3.

ການສະຫງວນອາຊີບໄວ້ສະເພາະພົນລະເມືອງລາວ ເປັນຕົີ້ນ ອາຊີບທີື່ເປັນມູນເຊືີ້ອອັນ ຍາວນານຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ອາຊີບທີື່ມີລັກສະນະສົົ່ງເສີມວັດທະນະທາລາວ, ພູມປັນ ຍາພືີ້ນບ້ານ, ອາຊີບ
ຫຼື ທຸລະກິດທີື່ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮູ້ສູງ ຫຼື ໃຊ້ທນຮອນຫຼາຍ ຊື່ງລາຍລະອຽດໄດ້ການົດ ໄວ້ໃນບັນຊີສະເພາະ;

4.

ການຈັດຕະຫຼາດນັດແຮງງານ.

ມາດຕາ 34 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
ື່
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນແຕ່ລະຂັີ້ນ ຕ້ອງສ້າງເງືື່ອນໄຂ ແລະ ສົົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທາ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ
ດ້ວຍການການົດນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ໂຄງການ ເພືື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ແຂ່ງຂັນສີມື, ການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ, ອາຊີບສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິື່ນ, ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ສ້າງຄວາມດຸນດ່ຽງ
ແຮງງານ ຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.

ມາດຕາ 35 ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ
ການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແມ່ນ ເພືື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ພົບກັນ ເພືື່ອ
ຮັບສະໝັກງານ, ສະໜອງແຮງງານ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
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ໝວດທີ 3
ການບລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ

ມາດຕາ 36 ການບລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ
ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ
ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ສາມາດໃຫ້ການບລິການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ.
ສາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານນັີ້ນ ກສາມາດຮັບສະໝັກງານ ດ້ວຍ ຕົນເອງໄດ້.
ມາດຕາ 37 ແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
ທຸກຮູບແບບການລົງທນ ລວມທັງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງມີແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ແຮງງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືື່ອວາງແຜນການສະໜອງແຮງງານ ໃຫ້ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ.

ໝວດທີ 4
ການບລິການຈັດຫາງານ ໄປຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 38 ການບລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ
ການບລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ການສົົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ, ຝຶກງານ, ຝຶກໃນໜ້າວຽກ
ເຮັດໃຫ້ແຮງງານດັົ່ງກ່າວໄດ້ຮຽນຮູ້, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາ ມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ, ພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານ ແລະ ສ້າງທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກແບບ ອຸດສາຫະກາ.
ລັດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດສົົ່ງ ຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນອາຊີບ ແລະ ຂົງເຂດທີື່ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ອາຊີບທີື່ຂັດກັບຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະ ນະທາ, ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ
ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດທີື່ຮັບເອົາແຮງງານລາວ ແລະ ໄປປະເທດ ທີື່ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
ມາດຕາ 39 ອົງການຈັດສົງົ່ ແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ
ອົງການຈັດສົົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;
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2.

ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ.

ສາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານນັີ້ນ ກສາມາດສົົ່ງຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ໄປຝຶກງານຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸຍາດ
ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.

ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ
ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ເພືື່ອສົົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ພົວພັນກັບບລິສັດ ແລະ ປະເທດທີື່ຈະຮັບເອົາແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານທາງການທູດ;

2.

ເຊັນສັນຍາ ກ່ຽວກັບການສົົ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ;

3.

ປະກອບເອກະສານຂອະນຸຍາດ, ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຮງງານລາວ ກ່ອນໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ.
ສາລັບແຮງງານຕາມລະດູການ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຊົົ່ວຄາວ;

4.

ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ແຮງງານລາວ ໃນໄລຍະເຮັດວຽກຢູູ່
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈັດສົົ່ງຄືນສູ່ປະເທດ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາ ຫຼື ໃນກລະນີສຸກເສີນ;

5.

ຈ່າຍຄ່າທານຽມ, ຄ່າບລິການ, ອາກອນ ໃຫ້ລັດຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;

6.

ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 5
ການນາເຂົາີ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ມາດຕາ 41(ປັບປຸງ) ການຂອະນຸຍາດນາເຂົາີ້ ແລະ ນາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການ ມີສິດຂອະນຸຍາດນາເຂົີ້າ ແລະ ນາໃຊ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂກຕາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນ ເປັນຜູ້ຄົີ້ນຄວ້າ, ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງ
ງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອະນຸຍາດນາເຂົີ້າຕາມການອະນຸມັດໂກຕາ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ມາດຕາ 42(ປັບປຸງ) ເງືອ
ື່ ນໄຂການນາເຂົາີ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
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ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການ ທີື່ຕ້ອງການນາເຂົີ້າແຮງງານຕ່າງປະ ເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ
ເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີມູນຄ່າການລົງທນທີື່ສາມາດດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ;

2.

ມີແຜນການນາໃຊ້ແຮງງານໃນແຕ່ລະປີ;

3.

ມີຕາແໜ່ງງານ, ນັກວິຊາການທີື່ຈາເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ;

4.

ປະຕິບັດເງືື່ອນໄຂອືື່ນ ເມືື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.

ມາດຕາ 43 ເງືອ
ື່ ນໄຂແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີເື່ ຂົາີ້ ມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີອາຍຸ ແຕ່ ຊາວປີ ຂີ້ນໄປ;

2.

ມີສີມື ແລະ ລະດັບວິຊາສະເພາະ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບຕາແໜ່ງງານທີື່ຕ້ອງການ;

3.

ມີຊີວະປະຫວັດແຈ້ງຂາວ;

4.

ມີສຸຂະພາບດີ;

5.

ມີເງືື່ອນໄຂອືື່ນ ທີື່ເຫັນວ່າຈາເປັນ.

ມາດຕາ 44(ໃໝ່) ການຂນ
ີ້ ທະບຽນ ແລະ ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນາເຂົີ້າ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ເຮັດບັດອະນຸຍາດເຮັດ
ວຽກພາຍໃນ ໜື່ງເດືອນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນຕົີ້ນໄປ.
ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຈະອອກໃຫ້ໄດ້ ກຕໍ່ເມືື່ອມີວີຊາແຮງງານ (LA-B2) ແລະ ມີການົດຕາມສັນຍາແຮງງານ.
ການຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຊົົ່ວຄາວ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມເດືອນ ສາລັບແຮງງານ ທີື່ນາເຂົີ້າ
ເພືື່ອທົດລອງວຽກ, ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການ, ຕິດຕັີ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄືື່ອງຈັກ ຕາມສັນຍາຊືີ້ ຂາຍອຸປະກອນ ແລະ
ເຄືື່ອງຈັກ ລວມທັງແຮງງານຕາມລະດູການທີື່ມີສັນຍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 45 ການົດການນາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕາມສັນຍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄັີ້ງໜື່ງ ບໍ່ເກີນ ສິບສອງເດືອນ
ແລະ ສາມາດຂຕໍ່ການົດເວລາແຕ່ລະຄັີ້ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບສອງເດືອນ ລວມທັງໝົດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫ້າປີ.
ສາລັບຜູ່ບລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ຜູ່ຊຽ່ ວຊານສະເພາະດ້ານ ຈະພິຈາລະນາເປັນອັນສະເພາະ.
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ການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຕໍ່ການົດເວລາເຮັດວຽກ ແຕ່ລະຄັີ້ງ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຈາເປັນ ຂອງໜ້າວຽກ,
ການດາເນີນທຸລະກິດ, ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ການນາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນ ໂລຊີໃໝ່.

ໝວດທີ 6
ການສ້າງຕັງີ້ ແລະ ຍຸບເລີກວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ

ມາດຕາ 46 ການສ້າງຕັງີ້ ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມທນກັບຄົນລາວ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະ ກິດບລິການຈັດຫາ
ງານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການລົງທນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືື່ນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານການເຫັນດີ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ມາດຕາ 47 ເງືອ
ື່ ນໄຂການສ້າງຕັງີ້ ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ
ການສ້າງຕັີ້ງວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຖືສັນຊາດລາວ;

2.

ມີນັກວິຊາການ ທີື່ມີຊີວະປະຫວັດແຈ້ງຂາວ, ມີລະດັບການສກສາ ແລະ ວິຊາສະເພາະສົມຄູ່ກັບການ
ດາເນີນທຸລະກິດ;

3.

ປະກອບເອກະສານບົດວິພາກ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;

4.

ມີສານັກງານ, ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ມີສະຖານທີື່ຝຶກສີມືຂັີ້ນພືີ້ນຖານ, ມີບຸກຄະລາກອນ ທີື່ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ;

5.

ມີທນຈົດທະບຽນ ສາລັບການບລິການຈັດຫາງານພາຍໃນ ຕ່າສຸດຈານວນ ສອງຮ້ອຍ ລ້ານກີບ ແລະ
ເງິນສົດຄ້າປະກັນເປັນເງິນກີບ ເທົົ່າກັບ ສອງພັນໂດລາສະຫະລັດ;

6.

ມີທນຈົດທະບຽນ ສາລັບການບລິການຈັດຫາງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ ຕ່າສຸດ ຈານວນ
ສອງພັນລ້ານກີບ ແລະ ເງິນສົດຄ້າປະກັນເປັນເງິນກີບ ເທົົ່າກັບ ຊາວພັນໂດລາສະຫະລັດ.

ເງິນຄ້າປະກັນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖອກເຂົີ້າບັນຊີ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ເພືື່ອແຮໄວ້ຈ່າຍໃນກລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດ ຂອງວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 48 ການອອກ ແລະ ການຕອ
ໍ່ ະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດບລິການຈັດຫາງານ
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ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ອອກອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ວິສາຫະກິດບລິການ ຈັດຫາງານ ໂດຍມີ
ອາຍຸ ສາມປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້ຄັີ້ງລະ ສາມປີ ຕາມເງືື່ອນໄຂຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີທນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນສົດຄ້າປະກັນ ຄົບຖ້ວນຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ;ີ້

2.

ໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເສັຍພັນທະໃຫ້ລັດຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ;

3.

ໄດ້ໃຫ້ການບລິການຈັດຫາງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 49(ໃໝ່) ການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ ຮັບສະໝັກແຮງງານ
ຜູ່ເຄືື່ອນໄຫວ ຮັບສະໝັກແຮງງານ ຂອງວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ຕ້ອງມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັົ່ງນີີ້ີ:
1.

ເປັນພະນັກງານ ຂອງວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ທີື່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;

2.

ມີບັດປະຈາຕົວພະນັກງານ ທີື່ອະນຸມັດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;

3.

ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືື່ອນໄຫວຮັບສະໝັກແຮງງານ ຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ.

ມາດຕາ 50 ການຍຸບເລີກ
ວິສາຫະກິດບລິການຈັດຫາງານ ຈະຖືກຍຸບເລີກ ໃນກລະນີ ໃດໜື່ງ ດັົ່ງນີີ້:
1. ມີຄາສັົ່ງໃຫ້ຍຸບເລີກຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;
2. ມີການຮ້ອງຂໃຫ້ຍຸບເລີກຈາກເຈົີ້າຂອງວິສາຫະກິດເອງ;
3. ມີການລົີ້ມລະລາຍ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ.

ພາກທີ IV
ການປົກປ້ອງແຮງງານ
ໝວດທີ 1
ລະບຽບການອອກແຮງງານ

ມາດຕາ 51(ປັບປຸງ) ເວລາເຮັດວຽກ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງການົດເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ເວລາພັກຜ່ອນ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຢູູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະຖານທີື່ຕັີ້ງ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ ຕົວຈິງຂອງວຽກ.
ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກວັນ ຕໍ່ອາທິດ ແລະ ແປດຊົົ່ວໂມງຕໍ່
ວັນ ຫຼື ອາທິດໜື່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສີື່ສິບແປດຊົົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ຂີ້ນກັບປະເພດການຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ.
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ເວລາພັກຜ່ອນ ເພືື່ອຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຼຸດ ຫົກສິບນາທີ ຊື່ງບໍ່ໃຫ້ີ້ນັບເຂົີ້າໃນເວ ລາເຮັດວຽກປະຈາວັນ.
ສາລັບອາຊີບ ຫຼື ຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜື່ງທີື່ມີຄວາມຈາເປັນ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ກສາມາດການົດເວລາເຮັດວຽກ
ສະເພາະໄດ້ ໂດຍການເຫັນດີຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ພາຍຫຼັງມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບ ກັບ
ອົງການສາມຝູ່າຍ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຮັດວຽກບໍ່ເກີນ ຫົກຊົົ່ວໂມງ ຕໍ່ວັນ ຫຼື ສາມສິບຫົກຊົົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ ແມ່ນວຽກ
ກ່ຽວກັບ:
ກາມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ພະຍາດຕິດແປດ;
ກິື່ນອາຍ, ຄວັນ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ;
ວັດຖຼຸ, ສານເຄມີທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົີ້ນ ວັດຖຼຸລະເບີດ;
ຢູູ່ຂຸມ ຫຼື ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຢູູ່ພືີ້ນນ້າ ຫຼື ຢູູ່ບ່ອນສູງ;
ສະຖານທີື່ ຊື່ງມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນ ຜິດປົກກະຕິ;
ເຄືື່ອງມື ສັົ່ນສະເທືອນເປັນປະຈາ.

ນອກຈາກນີີ້ ຍັງມີວຽກອັນຕະລາຍອືື່ນ ຊື່ງໄດ້ການົດໄວ້ໃນສາລະບານສະເພາະ.
ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ ອາດຈະຫຼຼຸດລົງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນກລະນີທີື່ເຫັນວ່າ ຄວາມ ເປັນອັນຕະລາຍຢູູ່ໃນໜ້
າວຽກບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນ ຫຼື ຄວບຄຸມໄດ້.
ມາດຕາ 52 ເວລາທີຕ
ື່ ອ
້ ງຄິດໄລ່ເຂົາີ້ ໃນຊົວ
ົ່ ໂມງເຮັດວຽກ
ເວລາທີື່ເສັຍໄປ ຊື່ງຕ້ອງຄິດໄລ່ເຂົີ້າໃນຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກປະຈາວັນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເວລາກະກຽມດ້ານເຕັກນິກ ເລີື່ມຕົີ້ນເຮັດວຽກ ແລະ ກ່ອນເລີກວຽກ;

2.

ເວລາພັກຜ່ອນ ໃນບາງຂະແໜງວຽກງານ ທີື່ເຮັດເປັນໄລຍະ ສາລັບແຕ່ລະຂອດວຽກ ຫຼື ເປັນຜຽນງານຕໍ່
ເນືື່ອງກັນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້ານາທີ;

3.

ເວລາພັກກິນເຂົີ້າ ສີື່ສິບຫ້ານາທີ ສາລັບໜ່ວຍງານ ທີື່ເຮັດວຽກເປັນຜຽນ.

ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດວາງເວລາ ຂອງການຜະລິດໃຫ້ເໝາະສົມ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຢູ່າງໜ້
ອຍ ຫ້າ ຫາ ສິບນາທີ ໃນທຸກ ສອງຊົົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດວຽກມາແລ້ວ. ໃນກລະນີທີື່ເປັນວຽກ ຊື່ງຕ້ອງເຮັດຢູ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ
ດ້ວຍການນາໃຊ້ເຕັກນິກ ຫຼື ເຄືື່ອງຈັກນັີ້ນ ຕ້ອງຈັດວາງ ໃຫ້ມີການສັບປູ່ຽນກັນ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ໄດ້ມີການ
ພັກຜ່ອນຢູ່າງເໝາະສົມ.
ເວລາທີື່ເສັຍໄປ ຊື່ງຄິດໄລ່ເຂົີ້າໃນຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກປະຈາວັນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງການົດໄວ້ໃນກົດລະ ບຽບພາຍໃນ ຂອງ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ມາດຕາ 53 ການເຮັດວຽກເພີມ
ື່ ໂມງ
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ໃນກລະນີ ມີຄວາມຈາເປັນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກ ເພີື່ມໂມງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ອອກ ແຮງງານ ສ່ວນຫຼາຍເສັຍກ່ອນ.
ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກເພີື່ມ ໃນເດືອນໜື່ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສີື່ສິບຫ້າຊົົ່ວໂມງ ຫຼື ວັນໜື່ງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມ ຊົົ່ວໂມງ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້
ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງເກີນ ສີື່ວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ ເວັີ້ນເສັຍແຕ່ ໃນກລະນີ ທີື່ມີເຫດສຸກເສີນ ເກີດ ຂີ້ນ ເຊັົ່ນ ໄພພິບັດ ຫຼື ເຫດບັງເອີນ
ທີື່ຈະນາຄວາມເສັຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ໃນການເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ແຕ່ລະຄັີ້ງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມ ຈາເປັນໃນການ
ເຮັດວຽກນີີ້ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ພ້ອມທັງຈ່າຍຄ່າແຮງງານເພີື່ມໂມງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ຖ້າມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ເກີນກວ່າ ສີື່ສິບຫ້າຊົົ່ວໂມງ ຕໍ່ເດືອນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງ ງານ ຕ້ອງສະເໜີ
ຂອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ໂດຍໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກໜ່ວຍ ກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງ
ງານ ຫຼື ຜູ່ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນເສັຍກ່ອນ.
ມາດຕາ 54 ວັນພັກປະຈາອາທິດ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງວັນ ຕໍ່ໜື່ງອາທິດ ຫຼື ສີື່ວັນ ຕໍ່ເດືອນ, ຈະເປັນ ວັນອາທິດ ຫຼື
ວັນໃດ ວັນໜື່ງກໄດ້ ຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ່ອອກແຮງງານ ກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.
ມາດຕາ 55(ໃໝ່) ວັນພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ພັກບຸນປະເພນີ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດພັກວຽກ ໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ວັນຊາດ ວັນທີ 2 ທັນວາ ພັກ ໜື່ງວັນ;

2.

ວັນບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ພັກ ໜື່ງວັນ;

3.

ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ ພັກ ໜື່ງວັນ ສາລັບເພດຍິງ;

4.

ວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພັກ ສາມວັນ;

5.

ວັນກາມະກອນສາກົນ ວັນທີ 1 ພດສະພາ ພັກ ໜື່ງວັນ;

6.

ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ພັກ ໜື່ງ ວັນ ສາລັບຄູ ແລະ ຜູ່ບລິຫານການສກສາ;

7.

ຜູ່ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ພັກ ໜື່ງວັນ ສາລັບວັນຊາດຂອງຕົນ.

ໃນກລະນີ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຫາກກົງກັບວັນພັກປະຈາອາທິດນັີ້ນ ໃຫ້ມີການພັກທົດ ແທນຄືນ.
ສາລັບວັນພັກບຸນປະເພນີ ໃຫ້ອີງຕາມການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ມາດຕາ 56 ການພັກວຽກເນືອ
ື່ ງຈາກການເຈັບເປັນ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກຕາມລະບອບເງິນເດືອນ ມີສິດພັກວຽກ ຍ້ອນການເຈັບເປັນ ໂດຍມີ ການຢັັ້ງຢືນຈາກ
ແພດ ທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບວັນ ໃນໜື່ງປີ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ.
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ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ເປັນວັນ, ເປັນຊົົ່ວໂມງ, ຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຕາມການມອບເໝົາ
ທີື່ມີສັນຍາແຮງງານນາກັນ ທີື່ເຮັດວຽກເກີນ ເກົີ້າສິບວັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າແຮງງານ

ໃນເວລາພັກວຽກເນືື່ອງຈາກ

ການເຈັບເປັນ.
ບົດບັນຍັດ ຂອງມາດຕານີີ້ ບໍ່ໃຫ້ນາໃຊ້ສາລັບການພັກວຽກຍ້ອນການເຈັບເປັນ ທີື່ເນືື່ອງມາຈາກ ອຸປະຕິເຫດແຮງ
ງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ.
ມາດຕາ 57(ປັບປຸງ) ການພັກວຽກປະຈາປີ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ ໜື່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈາປີ ສິບຫ້າວັນ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີື່
ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງວຽກງານ ທີື່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີື່ໄດ້ກາ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້
ມີສິດພັກວຽກປະຈາປີ ສິບແປດວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ເປັນຜູ່ການົດວັນພັກດັົ່ງກ່າວລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື
ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ການພັກປະຈາປີ ທັງສອງກລະນີຂ້າງເທິງນີີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າ ແຮງງານ ເຕັມຕາມ
ປົກກະຕິ.
ວັນພັກປະຈາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ີ້ນັບເຂົີ້າໃນ
ວັນພັກວຽກປະຈາປີ.
ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈາປີ ອັນເນືື່ອງມາຈາກເຫດຜົນ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີື່ມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເທົົ່າກັບ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈານວນວັນທີື່
ບໍ່ໄດ້ພັກ.
ມາດຕາ 58(ໃໝ່) ການລາພັກເພືອ
ື່ ກິດທຸລະສ່ວນຕົວ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດລາພັກເພືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ຢູ່າງໜ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຼຸດ ສາມວັນ ໂດຍໄດ້ ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື
ຄ່າແຮງງານ ຕາມປົກກະຕິ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ພ,ໍ່ ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ແລະ ລູກ ຂອງຕົນເອງ ເຈັບເປັນ ນອນໂຮງໝໍ ຊື່ງບໍ່ມີຜູ່ເບິື່ງແຍງດູແລ;

2.

ພ,ໍ່ ແມ່, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ແລະ ລູກ ຂອງຕົນເອງ ເສັຍຊີວິດ;

3.

ຕົນເອງແຕ່ງດອງ;

4.

ເມັຍ ອອກລູກ, ຫຼຼຸລູກ;

5.

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທີື່ຮ້າຍແຮງ.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຂລາພັກ ເພືື່ອກິດທຸລະສ່ວນຕົວ ຕ້ອງຍືື່ນຄາຮ້ອງ ຕໍ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍຜ່ານການ
ຢັັ້ງຢືນ ຈາກໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 59(ໃໝ່) ການບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ
ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນາໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ຍົກເວັີ້ນ ກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
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1.

ການນາໃຊ້ແຮງງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບພັນທະປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ;

2.

ການນາໃຊ້ແຮງງານ ເນືື່ອງຈາກເຫດສຸກເສີນເກີດຂີ້ນ ເຊັົ່ນ ອັກຄີໄພ, ໄພທາມະຊາດ ຫຼື ພະຍາດລະບາດ;

3.

ການປະຕິບັດວຽກງານໃດໜື່ງ ຕາມຄາຕັດສີນຂອງສານ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລ ຈາກເຈົີ້າໜ້າທີື່ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ;

4.

ການປະຕິບັດວຽກງານລວມ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຫຼື ສະມາຄົມ
ບ່ອນຜູ່ອອກແຮງງານ ສັງກັດຢູູ່ ຫຼື ເປັນສະມາຊິກ.

ມາດຕາ 60(ໃໝ່) ສິດໃນການເຂົາີ້ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການຈັດຕັງີ້ ແລະ ການເລືອກເອົາຜູຕ
່ າງໜ້າ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດໃນການສະໝັກເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການ ຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີື່ເຄືື່ອນໄຫວຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີສິດໃນການເລືອກເອົາຜູ່ຕາງໜ້າຂອງ
ຕົນ ຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ.

ໝວດທີ 2
ການເຮັດວຽກກາງຄືນ ແລະ ເປັນຜຽນ

ມາດຕາ 61 ການເຮັດວຽກກາງຄືນ
ເວລາກາງຄືນ ໃຫ້ນັບແຕ່ ຊາວສອງໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົີ້າ.
ວຽກກາງຄືນ ແມ່ນ ທຸກວຽກ ທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ ບໍ່ຕ່າກວ່າ ເຈັດຊົົ່ວໂມງ ຕິດຕໍ່ກັນໃນເວລາກາງຄືນ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກກາງຄືນ ມີສິດໄດ້ພັກວຽກຢູ່າງໜ້ອຍ ສິບເອັດຊົົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະເລີື່ມວຽກໃນວັນໃໝ່.
ໃນກລະນີ ຜູ່ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດວຽກກາງຄືນ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງສຸຂະ ພາບ ໂດຍມີການ
ຢັັ້ງຢືນຂອງແພດ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍຜູ່ກ່ຽວໄປເຮັດວຽກອືື່ນທີື່ເໝາະສົມຊົົ່ວຄາວ ໂດຍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ
ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 91 ວັກສອງ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 62 ການເຮັດວຽກເປັນຜຽນ
ໃນກລະນີ ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການ ມີລັກສະນະຕໍ່ເນືື່ອງ ເປັນຕ່ອງໂສ້, ຖ້າຢຸດເຊົາຈະສ້າງຄວາມ
ເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ, ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດການົດເວລາເຮັດວຽກເປັນຫຼາຍ ຜຽນໄດ້ ຊື່ງເວລາເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະ
ຜຽນງານນັີ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດຊົົ່ວໂມງ ຕໍ່ໜື່ງຜຽນ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກຊົົ່ວໂມງ ຕໍ່ໜື່ງຜຽນ ສາລັບວຽກທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 51 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
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ໃນກລະນີ ທີື່ີຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກເຮັດວຽກໃນຜຽນກາງຄືນ ນັບແຕ່ເວລາ ຊາວສອງໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົີ້າ ຜູ່
ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບການພັກວຽກຢູ່າງໜ້ອຍ ສິບເອັດຊົົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະເລີື່ມເຮັດວຽກໃໝ່ື່.

ໝວດທີ 3
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ

ມາດຕາ 63(ໃໝ່) ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນ ນິຕິກາໜື່ງ ຊື່ງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງຂີ້ນ ເພືື່ອປະຕິບັດກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ການົດລະບຽບການສະເພາະໃນການປົກປ້ອງຜູ່ອອກ ແຮງງານ ທີື່ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ການົດໄວ້.
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ ແຮງງານ ກັບໜ່ວຍ
ກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ ຢູູ່ໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຈະມີຜົນສັກສິດ ກຕໍ່ເມືື່ອໄດ້ີ້ຖືກຮັບຮອງຈາກອົງ ການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານແຮງງານ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ມີສິດແນະນາໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານປັບປຸງກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ຖ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.
ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງເຮັດເປັນພາສາລາວ. ໃນກລະນີຫົວໜ່ວຍ ແຮງງານ ຫາກມີຜູ່
ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງແປເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 64(ປັບປຸງ) ເນືອ
ີ້ ໃນຂອງກົດລະບຽບພາຍໃນ
ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍເນືີ້ອໃນ ຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເວລາເຂົີ້າ ແລະ ເລີກວຽກຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຫຼື ແຕ່ລະ ໜ້າວຽກ ຂອງຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ (ຖ້າມີ);

2.

ເວລາພັກຜ່ອນ, ການພັກເພືື່ອຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ພັກໃນກລະນີຈາເປັນ ໃນເວລາເຮັດວຽກ;

3.

ວັນພັກປະຈາອາທິດ;

4.

ການພັກວຽກເນືື່ອງຈາກການເຈັບເປັນ ແລະ ຄວາມຈາເປັນອືື່ນໆ;

5.

ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ເຊັົ່ນ ການນາໃຊ້ອຸປະກອນ,
ເຄືື່ອງມື ແລະ ເຄືື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະ ຍາດອາຊີບ;
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6.

ຂັີ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການລົງວິໄນ;

7.

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບ ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານ.

ມາດຕາ 65 ການເຜີຍແຜ່ກດ
ົ ລະບຽບພາຍໃນ
ພາຍຫຼັງກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໄດ້ຜ່ານການອະນຸມັດແລ້ວ ຜູ່ໃຊ້ແຮງ ງານຕ້ອງຈັດຕັີ້ງການ
ເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຮັບຮູ້ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ດ້ວຍວິທີການທີື່ເໝາະສົມ ເຊັົ່ນ ຕິດໄວ້ບ່ອນເປີດເຜີຍ ຫຼື ບ່ອນໃດໜື່ງ ທີື່ຜູ່
ອອກແຮງງານສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ສາມາດອ່ານໄດ້ສະດວກ ຫຼື ເຮັດເປັນແຜ່ນພັບແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ.

ໝວດທີ 4
ແຮງງານລາວ ທີເື່ ຮັດວຽກຢູຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ

ມາດຕາ 66(ໃໝ່) ການຄຸມ
້ ຄອງແຮງງານລາວ ທີເື່ ຮັດວຽກຢູຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີ ທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານເພືື່ອແຕ່ງຕັີ້ງ ຜູ່ຕາງໜ້າຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໄປປະຈາຢູູ່ສະຖານທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນ ຂອງ
ສປປ ລາວ ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ເພືື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກ ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ
ລາວ.
ມາດຕາ 67(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຜູຄ
່ ມ
ຸ້ ຄອງແຮງງານລາວ ຢູຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດ
ໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ລາວຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
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1.

ເກັບກາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ສກສາອົບຮົມ ຜູ່ອອກແຮງງານ;

2.

ຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

3.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາຖືກດາເນີນຄະດີ;

4.

ອອກເອກະສານ ຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາແຮງງານລາວ ແລະ ເອກະສານອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;

5.

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນກລະນີ ຖືກສົົ່ງກັບປະເທດ, ເສັຍຊີວິດ, ຖືກປະຖິີ້ມ, ກລະນີສຸກເສີນ ແລະ ກລະນີ
ອືື່ນ ທີື່ ຖືກລ່ວງລະເມີດສິດ;

6.

ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັີ້ງ ຂອງປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ;

7.

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 5
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ

ມາດຕາ 68(ປັບປຸງ) ການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີໜ້າທີື່ໃນການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການການນາໃຊ້ແຮງງານ ຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍ ແຮງງານຂອງຕົນ
ດ້ວຍການໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ແຮງງານລາວກ່ອນ, ແຕ່ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ຊື່ງບໍ່ສາມາດຊອກຫາແຮງງານລາວໄດ້
ຢູ່າງພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການນັີ້ນ ກມີສິດໃນການສະເໜີຂນາໃຊ້ ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້.
ອັດຕາສ່ວນການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ນັີ້ນ ສາລັບຜູ່ມີວິຊາ
ສະເພາະ ທີື່ອອກແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ;
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2.
ວິຊາ

ຊາວຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານລາວທັງໝົດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ນັີ້ນ ສາລັບຜູ່ມີ
ສະເພາະ ທີື່ອອກແຮງງານດ້ວຍມັນສະໝອງ.

ສາລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ທີື່ມີເວລາແຕ່ ຫ້າປີ ລົງມາ ການນາໃຊ້ແຮງ
ງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງ ເຈົີ້າຂອງໂຄງການກັບ ລັດຖະບານ.
ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານ ຕາມອາຊີບທີື່ສາມາດເຄືື່ອນຍ້າຍໃນຂອບການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະ ເທດ ເປັນຕົີ້ນ ປະເທດ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖ້າມີ ກໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕາມກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 69(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ ສິດ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ;

2.

ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ກັບຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຄືກັນຕາມ ມາດຕະຖານແຮງງານ
ແລະ ສະພາບເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ລວມທັງ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ.

ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເຄົາລົບ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວ;

2.

ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານລາວ;

3.

ເສັຍອາກອນລາຍໄດ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

4.

ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ.

ມາດຕາ 70(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ແນະນາໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເຄົາລົບຮີດ ຄອງປະເພນີ ຂອງ

ລາວ;
2.

ສ້າງແຜນເພືື່ອສ້າງແຮງງານລາວທົດແທນຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງສະເໜີແຜນ ດັົ່ງກ່າວ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານແຮງງານ;

3.

ນາສົົ່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ເມືື່ອໝົດການົດສັນຍາແຮງງານ ແລະ ສົົ່ງບັດອະນຸຍາດ
ເຮັດວຽກຄືນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.

ໝວດທີ 6
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ການເຂົາີ້ ປະກັນສັງຄົມ
ມາດຕາ 71(ປັບປຸງ) ການເຂົາີ້ ປະກັນສັງຄົມ
ທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງເຂົີ້າປະກັນຕົນ ແລະ ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົີ້າກອງທນປະກັນສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ເພືື່ອໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ປະເພດຕ່າງໆ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ໃນກລະນີຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົີ້າກອງທນປະ ກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຫຼື
ຈ່າຍແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບເງືື່ອນໄຂທີື່ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 72 ກະສຽນອາຍຸ ແລະ ປີການຮັບເງິນອຸດໜູນບານານ
ກະສຽນອາຍຸ ແລະ ປີການຮັບເງິນອຸດໜູນບານານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຫົກສິບປີ ສາລັບເພດຊາຍ, ຫ້າສິບຫ້າປີ ຂີ້ນໄປ ສາລັບເພດຍິງ ແລະ ມີປີການແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຂີ້ນໄປ;

2.

ຫ້າສິບຫ້າປີ ສາລັບເພດຊາຍ, ຫ້າສິບປີ ສາລັບເພດຍິງ ແລະ ມີປີການແຕ່ ສິບຫ້າປີ ຂີ້ນໄປ ສາລັບຜູ່ເຮັດ
ວຽກກັບທາດເບືື່ອ ລຽນຕິດແຕ່ ຫ້າປີ ຂີ້ນໄປ.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ສາມາດຮັບບານານ ຖ້າຫາກ ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເກີນ ສິບຫ້າປີ ຂີ້ນໄປ ສາລັບຜູ່ມີສຸຂະພາບ
ອ່ອນເພັຍ ແລະ ມີກະສຽນອາຍຸບໍ່ຄົບ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມປີ ລົງມາ.
ມາດຕາ 73 ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ກອງທນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ກອງທນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຜູ່
ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 74 ການຮັບເງິນອຸດຫນູນເທືອ
ື່ ດຽວ
ຜູ້ອອກແຮງງານຊື່ງບໍ່ມີເງືື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕາມມາດຕາ 72 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບ ເງິນອຸດຫນູນເທື່ືອ
ດຽວ ຊື່ງເທົົ່າກັບໜື່ງເດືອນເຄິື່ງຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໂດຍສະເລັົ່ຍເອົາ ຫົກເດືອນສຸດທ້າຍ ຄູນ ຈານວນປີການ
ຂອງຜູ່ກ່ຽວ.
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ມາດຕາ 75(ປັບປຸງ) ສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ແມ່ນ ການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ຜູ່ອອກແຮງງານ ກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ລະຫວ່າງ ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່
ອອກແຮງງານກັບຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ
ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ.
ສັນຍາແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງຂີ້ນບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການສະເໝີພາບ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນາ ກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງ
ງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 76(ປັບປຸງ) ອາຍຸຂອງສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ອາດຈະເຮັດຂີ້ນ ໂດຍມີການົດເວລາ ຫຼື ບໍ່ມີການົດເວລາກໄດ້ ຕາມການ ຕົກລົງເຫັນດີນາກັນ
ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ອາຍຸຂອງສັນຍາແຮງງານ ທີື່ມີການົດເວລາ ລວມທັງການຕໍ່ສັນຍາ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມປີ, ຖ້າເກີນນັີ້ນຈະຖືວ່າເປັນ
ສັນຍາແຮງງານທີື່ບໍ່ມີການົດເວລາ, ແຕ່ການຕໍ່ສັນຍາແຕ່ລະຄັີ້ງ ໃຫ້ດາເນີນພາຍໃນ ຫົກສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິີ້ນສຸດສັນຍາ
ຍົກເວັີ້ນສັນຍາແຮງງານ ທີື່ມີການົດເວລາສະເພາະຕາມອາຍຸຂອງໂຄງການ ຫຼື ຕາມລະດູການ.
ມາດຕາ 77(ປັບປຸງ) ຮູບການຂອງສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ມີ ສອງຮູບການ ຄື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ທາງປາກເປົົ່າ.
ສັນຍາແຮງງານ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນກລະນີທີື່ຝູ່າຍໜື່ງ ຫຼື ທັງສອງຝູ່າຍ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື
ການຈັດຕັີ້ງ.
ສັນຍາແຮງງານ ສາມາດເຮັດທາງປາກເປົົ່າ ໃນກລະນີທີື່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງ ງານ ເປັນບຸກຄົນທົົ່ວໄປ.
ມາດຕາ 78(ໃໝ່) ເນືອ
ີ້ ໃນຂອງສັນຍາແຮງງານ
ເນືີ້ອໃນຂອງສັນຍາແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ;

2.

ວຽກງານ, ສິດ, ພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;

3.

ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;

4.

ອາຍຸຂອງສັນຍາແຮງງານ, ວັນ ເດືອນ ປີ ເລີື່ມຕົີ້ນ ແລະ ສິີ້ນສຸດຂອງສັນຍາ;

5.

ບ່ອນຢູູ່ປັດຈຸບັນ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ;

6.

ຮູບການເບີກຈ່າຍ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ;

7.

ການົດເວລາການທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;

8.

ສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;
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9.

ວັນເຮັດວຽກ, ເວລາພັກຜ່ອນ ແລະ ວັນພັກ;

10.

ຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກສິີ້ນສຸດສັນຍາແຮງງານ;

11.

ບັນຫາອືື່ນ ທີື່ທັງສອງຝູ່າຍເຫັນວ່າຈາເປັນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 79(ປັບປຸງ) ການທົດລອງວຽກຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ພາຍຫຼັງໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ ກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານແລ້ວ ຜູ່ອອກແຮງງານ ອາດຍັງໄດ້ຮັບການທົດລອງວຽກຈາກຜູ່
ໃຊ້ແຮງງານ ເພືື່ອຮູ້ວ່າຜູ່ກ່ຽວມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກ.
ສາລັບວຽກທີື່ບໍ່ຮຽກຮ້ອງຄວາມຊານານງານນັີ້ນ ການົດເວລາທົດລອງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມສິບ ວັນ, ສ່ວນວຽກທີື່
ຮຽກຮ້ອງຄວາມຊານານທາງດ້ານວິຊາການນັີ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກສິບວັນ.
ໃນໄລຍະການທົດລອງວຽກນັີ້ນ ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານຫາກຂາດວຽກ ຍ້ອນການເຈັບເປັນ ຫຼື ຍ້ອນເຫດຜົນອືື່ນທີື່
ຈາເປັນ ເວລາທີື່ຂາດວຽກນັີ້ນ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົີ້າໃນໄລຍະເວລາການທົດລອງ ແຕ່ເວລາ ການຂາດວຽກນັີ້ນສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບ
ວັນ ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ.
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າ ຈະຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບເອົາ ຜູ່ອອກແຮງງານ ພາຍໃນ ເຈັດວັນ ກ່ອນ
ການົດເວລາທົດລອງຈະສິີ້ນສຸດລົງ.
ໃນເວລາທົດລອງວຽກ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ບໍ່ຕ່າກວ່າ ເກົີ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມສັນຍາແຮງງານ.
ໃນເວລາທົດລອງວຽກ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ແຕ່ຕ້ອງ ແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມວັນ ສາລັບຜູ່ເຮັດວຽກ ທີື່ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊານານ ງານ ແລະ ຫ້າວັນ ສາລັບຜູ່ເຮັດວຽກທີື່
ຕ້ອງການຄວາມຊານານງານ.
ໃນກລະນີີຍົກເລີກການທົດລອງວຽກ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ ງານ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ຕາມວຽກຕົວຈິງ ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ.

ໝວດທີ 2
ການຍົກເລີກ ແລະ ການສິນ
ີ້ ສຸດສັນຍາແຮງງານ

ມາດຕາ 80(ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກ ສັນຍາແຮງງານ
ຄູ່ສັນຍາຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜື່ງ ອາດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ທີື່ບໍ່ມີການົດເວລາ ເມືື່ອໃດກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາ
ອີກຝູ່າຍໜື່ງຊາບກ່ອນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມສິບວັນ ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີື່ເຮັດ ວຽກທາງດ້ານຮ່າງກາຍເປັນຕົີ້ນຕ ແລະ ສີື່ສິບ
ຫ້າວັນ ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກດ້ວຍມັນສະ ໝອງ.
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ສາລັບສັນຍາແຮງງານ ທີື່ມີການົດເວລານັີ້ນ ອາດຈະຖືກຍົກເລີກຕາມການເຫັນດີ ຂອງຄູ່ສັນ ຍາ ຫຼື ເມືື່ອຄູ່ສັນຍາ
ຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜື່ງຫາກລະເມີດສັນຍາ. ການຍົກເລີກໃນກລະນີ ທີື່ຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜື່ງ ຫາກລະເມີດ ຝູ່າຍລະເມີດ ຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດທື່ີເກີດຂີ້ນ. ໃນກລະນີຜູ່ໃຊ້ ແຮງງານ ຫາກເປັນຜູ່ລະເມີດ ກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຜົນ
ປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຕາມສັນຍາ.
ມາດຕາ 81 ການໂຈະ ຫຼື ເລືອ
ື່ ນ ສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ສາມາດໂຈະ ຫຼື ເລືື່ອນອອກໄປໄດ້ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ໄປ ຮັບໃຊ້ຊາດ ຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ, ຖືກກັກຕົວ, ຖືກກັກຂັງ ຫຼື ຖືກຈາກັດທີື່ຢູູ່ ຊື່ງບໍ່ເກີນ ໜື່ງປີ ແລະ ກລະນີອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ສັນຍາແຮງງານ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ໃນໄລຍະເວລາໂຈະ ຫຼື ເລືື່ອນສັນຍາແຮງງານ ແຕ່
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານ ເຂົີ້າເຮັດວຽກຄືນໃນຕາແໜ່ງ ງານທີື່ເໝາະສົມເມືື່ອທຽບກັບຕາແໜ່ງງານກ່ອນ
ການໂຈະ ຫຼື ການເລືື່ອນ; ຖ້າຫາກບໍ່ມີຕາແໜ່ງງານດັົ່ງກ່າວ ກໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃນການຍົກເລີກສັນຍາ
ແຮງງານ ໃຫ້ຕາມອາຍຸການກ່ອນ ການໂຈະ ຫຼື ການເລືື່ອນນັີ້ນ. ຖ້າວ່າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກບໍ່ກັບມາເຮັດວຽກຄືນ ຫຼື ບໍ່
ຍອມຮັບຕາແໜ່ງ ງານໃໝ່ນັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຈະບໍ່ມີສິດຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.
ມາດຕາ 82(ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານໂດຍຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານໃນ ກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຜູ່ອອກແຮງງານຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ຫຼື ມີສຸຂະພາບອ່ອນເພັຍ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຈາກ
ສະພາການແພດ ແລະ ພາຍຫຼັງການສັບຊ້ອນ ໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວໄປເຮັດວຽກອືື່ນ ທີື່ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດ
ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ່ກ່ຽວແລ້ວ ແຕ່ກຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກໃໝ່ ນັີ້ນໄດ້;

2.

ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຼຸດຜ່ອນຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານ ເນືື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງດ້ານ
ທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລື ກັບໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າ ຜູ່ອອກແຮງ ງານ ຫຼື ກັບຜູ່
ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານແລ້ວ.

ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຜູ່ຖືກຢຸດເຊົາ ວຽກ ຮູ້ລ່ວງໜ້າຕາມ
ເວລາ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 83(ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດສະເໜີຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ມີສຸຂະພາບອ່ອນເພັຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຂອງສະ ພາການແພດ ແລະ ຜູ່
ໃຊ້ແຮງງານ ກໄດ້ສັບຊ້ອນຕາແໜ່ງງານໃໝ່ໃຫ້ເຮັດແລ້ວ ແຕ່ກຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້;

2.

ມີການທັກທ້ວງຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານ ມາຫຼາຍເທືື່ອແລ້ວ
ແຕ່ກບໍ່ມີການປູ່ຽນແປງ;
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3.

ມີການຍົກຍ້າຍສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຊື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ສາມາດໄປປະຕິບັດໜ້າທີື່ໄດ້
ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຂອງໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ຢູ່າງ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;

4.

ມີການລົບກວນ, ລວນລາມ, ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານປູ່ອຍປະໃຫ້ເກີດ
ມີການກະທາດັົ່ງກ່າວ.

ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕານີີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງ ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຕາມການົດເວລາ ທີື່ໄດ້ບົົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີີ້.
ສາລັບສັນຍາແຮງງານທີື່ມີການົດເວລານັີ້ນ ການຍົກເລີກສັນຍາ ຕາມຂໍ້ 2 ແລະ 4 ຂອງມາດຕານີີ້ ນອກຈາກການ
ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍແລ້ວ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອືື່ນທີື່ຍັງເຫຼືອຕາມສັນຍາ.
ມາດຕາ 84(ໃໝ່) ການຂາຍ ຫຼື ການໂອນກິດຈະການ ແລະ ການຮ່ວມທຸລະກິດ
ໃນກລະນີ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກຂາຍ, ໂອນກິດຈະການ, ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບລິສັດອືື່ນ ຫຼື ມີການປູ່ຽນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານເກົົ່າ ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້ີ້າຢູ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ຜູ່ ອອກແຮງງານຮູ້ກ່ອນ ຕາມເວລາທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ໃນການຂາຍ, ການໂອນກິດຈະການ ຫຼື ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບລິສັດອືື່ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານເກົົ່າ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໃໝ່
ຕ້ອງມີການການົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຂອງຜູ່
ອອກແຮງງານຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 85(ປັບປຸງ) ສິດຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ໃນໄລຍະແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດພັກວຽກ ໜື່ງວັນ ຕໍ່ອາທິດ ເພືື່ອຊອກວຽກໃໝ່ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຄືກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ.
ຖ້າວ່າ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກປະສົບອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບເປັນ ໄລຍະເວລາພັກປິ່ນປົວນັີ້ນ ບໍ່ໃຫ້ໄລ່ເຂົີ້າໃນໄລຍະແຈ້ງ
ລ່ວງໜ້າ.
ມາດຕາ 86(ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີສິດຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍ່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຂອະນຸ ຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານແຮງງານ ໃນກລະນີ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີ ການກະທາ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍເຈດຕະນາ;
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2.

ລະເມີດກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ສັນຍາແຮງງານ ພາຍຫຼັງ ທີື່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ກ່າວ
ເຕືອນມາກ່ອນແລ້ວ;

3.

ປະລະໜ້າທີື່ເປັນເວລາ ສີື່ວັນ ລຽນຕິດ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ;

4.

ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ໃນສະຖານການກະທາຜິດ ໂດຍເຈດຕະ ນາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ ຍົກເວັີ້ນການກະທາຜິດ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ;

5.

ລ່ວງລະເມີດສິດທິຂອງຜູ່ອອກແຮງງານອືື່ນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແຮງງານຜູ່ຍິງ ໂດຍໄດ້ ຮັບການກ່າວເຕືອນມາ
ແລ້ວ.

ໃນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມມາດຕານີີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຕົນ
ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຄົບຕາມຈານວນທີື່ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ເຮັດ.
ມາດຕາ 87(ໃໝ່) ກລະນີ ບອ
ໍ່ ະນຸຍາດ ໃຫ້ຍກ
ົ ເລີກສັນຍາແຮງງານ
ກລະນີ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຜູ່ຍິງທີື່ກາລັງຖືພາ ຫຼື ຍັງມີລູກນ້ອຍອາຍຸຕ່າກວ່າ ໜື່ງປີ;

2.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ກາລັງພັກປິ່ນປົວ ຫຼື ຟືັ້ນຟູສຸຂະພາບ ຕາມການຢັັ້ງຢືນຂອງແພດ;

3.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເປັນຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍກາມະບານ ຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ;

4.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຢູູ່ໃນໄລຍະການດາເນີນຄະດີ ຫຼື ເປັນຜູ່ຖືກກັກຕົວ ຫຼື ກາລັງລຖ້າ ການຕັດສີນຂອງ
ສານ;

5.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ເຈັບເປັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຂອງແພດ ຫຼື ພວມປະສົບ ກັບໄພພິບັດ;

6.

ຜູ່ອອກແຮງງານທີື່ຢູູ່ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນປະຈາປີ ຫຼື ພັກວຽກ ຕາມການເຫັນດີຂອງຜູ່ ໃຊ້ແຮງງານ;

7.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ພວມປະຕິບັດວຽກງານຢູູ່ໃນສະຖານທີື່ອືື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ;

8.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ພວມຮ້ອງຂຕໍ່ວ່າ, ຮ້ອງຟ້ອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ຂອງ

ລັດ

ທີື່ພົວພັນເຖິງການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ພາຍ
ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ.
ຖ້າຫາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີຈຸດປະສົງຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຕາມກລະນີເທິງນີີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກອົງການ

ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.
ສາລັບສັນຍາແຮງງານທີື່ມີການົດເວລາ ກສາມາດຍົກເລີກໄດ້ ຖ້າຫາກເຖິງເວລາສິີ້ນສຸດ ສັນ ຍາ.
ມາດຕາ 88(ປັບປຸງ) ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງ
ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຈະຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນກລະນີີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພ;
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2.
ບໍ່

ໃຊ້ອານາດເກີນຂອບເຂດ, ບັງຄັບ ທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ລະເມີດສິດພືີ້ນຖານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຈົນ
ສາມາດ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້;

3.

ລະເມີດສັນຍາ ຊື່ງໄດ້ຮັບການທັກທ້ວງຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານແລ້ວ ແຕ່ຜູ່ໃຊ້
ແຮງງານບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ຫຼື ປູ່ຽນແປງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ໄດ້ອອກຈາກວຽກ.

ມາດຕາ 89(ໃໝ່) ຜົນສະທ້ອນຂອງການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງ
ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມີ ຜົນສະທ້ອນ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດຮ້ອງຂເຂົີ້າເຮັດວຽກຄືນ ໃນຕາແໜ່ງໜ້າທີື່ເກົົ່າ ຫຼື ໃໝ່ ຕາມຄວາມ ເໝາະສົມ;

2.

ຖ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກບໍ່ຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານເຂົີ້າເຮັດວຽກຄືນ ຫຼື ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີຈຸດປະສົງຢຸດເຊົາ
ວຽກ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ພ້ອມທັງຜົນປະໂຫຍດອືື່ນ ທີື່ຍັງເຫຼືອຕາມ ສັນຍາແຮງງານ
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 90 ການຊົດເຊີຍການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ
ການຊົດເຊີຍການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໃຫ້ເອົາ ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ ຫຼື ຄ່າແຮງງານສຸດທ້າຍ
ຄູນໃຫ້ຈານວນເດືອນ ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກ.
ສາລັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງ
ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ໂດຍເອົາ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນ ເດືອນທັງໝົດ ຫຼື ຄ່າແຮງງານສຸ ດທ້າຍ ຄູນ
ໃຫ້ຈານວນເດືອນ ທີື່ໄດ້ເຮັດວຽກ.
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຜູ່ທີື່ມີຄ່າແຮງງານບໍ່ແນ່ນອນ ໃຫ້ການົດເອົາຄ່າແຮງ
ງານ ສະເລັົ່ຍ ສາມເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງຜູ່ກ່ຽວ ກ່ອນຢຸດເຊົາວຽກເປັນພືີ້ນຖານ ໃນການຄິດໄລ່ເງິນຊົດເຊີຍ.
ສາລັບການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຍ້ອນເຫດຜົນອືື່ນ ທີື່ບໍ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ປະຕິບັດການຊົດເຊີຍຕາມສັນຍາແຮງງານ, ຕາມກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ມາດຕາ 91(ປັບປຸງ) ການຍົກຍ້າຍຜູອ
່ ອກແຮງງານ ໄປເຮັດວຽກອືນ
ື່ ຊົວ
ົ່ ຄາວ
ຖ້າມີຄວາມຈາເປັນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຍົກຍ້າຍຜູ່ອອກແຮງງານ ໄປເຮັດວຽກອືື່ນຊົົ່ວຄາວ ຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານດຽວກັນ ໃນການົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມເດືອນ, ຖ້າກາຍການົດນີີ້ແລ້ວ ຜູ່ໃຊ້ ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້
ຕົກລົງກັນໃໝ່.
ໃນການຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກອືື່ນຊົົ່ວຄາວນັີ້ນ ຖ້າວ່າ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງວຽກ ງານໃໝ່ ຫາກສູງກວ່າ
ວຽກງານເກົົ່ານັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມວຽກງານໃໝ່. ແຕ່ຖ້າຫາກ ຕ່າກວ່າເກົົ່າ ກໃຫ້ຮັກສາ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເກົົ່ານັີ້ນໄວ້.
ເມືື່ອຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກກັບຄືນມາເຮັດວຽກງານເກົົ່າແລ້ວ ຜູ່ກ່ຽວກຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕາມ
ເກົົ່າກ່ອນການຍົກຍ້າຍ.
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ໃນກລະນີຜູ່ອອກແຮງງານ ຖືກລົງວິໄນ ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກງານໃໝ່ທີື່ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຕ່າກວ່າເກົົ່າ ກໃຫ້ຜູ່
ກ່ຽວຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃໝ່ນັີ້ນ.
ມາດຕາ 92 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານຜູໃ່ ໝ່
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຜູ່ໃໝ່ ທີື່ຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານ ເຂົີ້າເຮັດວຽກນາຕົນ ທັງໆທີື່ຮູ້ວ່າຜູ່ອອກແຮງງານນັີ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຜູກ
ພັນແຮງງານກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຜູ່ເກົົ່າ ທັງທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຜູ່ໃໝ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສັຍຫາຍທັງ
ໝົດ ທີື່ເກີດຂີ້ນແກ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຜູ່ເກົົ່າ.
ມາດຕາ 93 ການສິນ
ີ້ ສຸດສັນຍາແຮງງານ
ສັນຍາແຮງງານ ຈະສິີ້ນສຸດລົງ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສັນຍາແຮງງານໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ;

2.

ສັນຍາແຮງງານ ທີື່ມີການົດເວລາໄດ້ໝົດອາຍຸ;

3.

ຄູ່ສັນຍາຕົກລົງຍົກເລີກ;

4.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ທີື່ເປັນບຸກຄົນ ເສັຍຊີວິດ;

5.

ຜູ່ອອກແຮງງານ ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຕັດອິດສະລະພາບ ໂດຍບໍ່ມີການພາກໂທດ ສາລັບການກະທາ
ຜິດດ້ວຍ ຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ.

ການສິີ້ນສຸດສັນຍາ ໃນກລະນີຜູ່ອອກແຮງງານເສັຍຊີວິດ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານຂອງຜູ່ອອກແຮງ
ງານ ຊື່ງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ເທົົ່າກັບ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນຊົດເຊີຍ ທີື່ຄິດໄລ່ຕາມມາດຕາ 90 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 94(ໃໝ່) ການຕສ
ໍ່ ນ
ັ ຍາແຮງງານ
ກ່ອນສັນຍາແຮງງານທີື່ມີການົດຈະສິີ້ນສຸດລົງ ຖ້າຄູ່ສັນຍາຫາກມີຈຸດປະສົງຕໍ່ສັນຍາດັົ່ງກ່າວ ນາກັນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້
ກັນຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສິບຫ້າວັນ ແລະ ຕ້ອງດາເນີນການຕໍ່ສັນຍາພາຍໃນການົດ ຫົກສິບວັນ. ຖ້າບໍ່ດັົ່ງນັີ້ນ ສັນຍາ
ດັົ່ງກ່າວ ຖືວ່າເປັນສັນຍາທີື່ບໍ່ມີການົດ.
ມາດຕາ 95 ການຢັງັ້ ຢືນການຜ່ານງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຢັັ້ງຢືນການຜ່ານງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຢຸດເຊົາວຽກ ພາຍໃນການົດ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ຢຸດເຊົາວຽກ ເປັນຕົີ້ນໄປ. ການຢັັ້ງຢືນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງບອກວັນ, ເດືອນ, ປີເຂົີ້າເຮັດ ວຽກ ແລະ ອອກຈາກວຽກ, ຕາແໜ່ງ,
ໜ້າທີື່ວິຊາການທີື່ໄດ້ເຮັດ. ນອກຈາກນີີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຍັງສາ ມາດຮ້ອງຂໃຫ້ຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງຜູ່ກ່ຽວ.

ພາກທີ VI
ແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ແຮງງານໄວໜຸມ
່
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ໝວດທີ 1
ການນາໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງ

ມາດຕາ 96(ໃໝ່) ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ ຊາຍ ໃນການເຮັດວຽກ
ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີ ສິດ ມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ປະກອບອາຊີບ ໃນທຸກຂະແໜງ ການຜະລິດ, ທຸລະກິດ
ແລະ ການບລິການ ທີື່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ລວມທັງການເຂົີ້າຮ່ວມການ ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ, ລະດັບ
ວິຊາສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກດຽວກັນ ຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນກັບເພດຊາຍ ຍົກເວັີ້ນບາງ
ວຽກທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງເພດຍິງ ທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນແຕ່ລະກລະນີ.
ມາດຕາ 97(ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງທີຖ
ື່ ພ
ື າ ຫຼື ໃນໄລຍະລ້ຽງລູກນ້ອຍ
ວຽກທີື່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດ ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງທີື່ຖືພາ ຫຼື ໃນໄລຍະລ້ຽງລູກນ້ອຍ ທີື່ມີອາຍຸຕື່າ ກວ່າ
ໜື່ງປີ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ວຽກເຮັດເທິງຮ້ານ ທີື່ມີຄວາມສູງກວ່າ ສອງແມັດ;

2.

ວຽກຍົກ ແລະ ລາກແກ່ດ້ວຍມື, ແບກ, ຫາມ, ຫາບ ວັດຖຼຸສິື່ງຂອງ ທີື່ມີນ້າໜັກເກີນ ກວ່າ ສິບກິ
ໂລກຣາມ;

3.

ວຽກກາງຄືນ;

4.

ວຽກເພີື່ມໂມງ ແລະ ວຽກໃນວັນພັກ;

5.

ວຽກທີື່ຕ້ອງໄດ້ຢືນເປັນເວລາ ສອງຊົົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນ;

6.

ວຽກທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສາລະບານວຽກອັນຕະລາຍ.

ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ທີື່ຖືພາ ຫຼື ໃນໄລຍະລ້ຽງລູກນ້ອຍ ທີື່ມີອາຍຸຕ່າກວ່າ ໜື່ງປີ ຊື່ງຜ່ານມາໄດ້ເຮັດວຽກ
ຕາມທີື່ກ່າວມາເທິງນີີ້ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສັບຊ້ອນໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ ໄປເຮັດວຽກໃໝ່ທີື່ ເໝາະສົມ ຊົົ່ວຄາວ ແຕ່ໃຫ້ຮັກສາລະດັບ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໄວ້ຄືເກົົ່າ.
ມາດຕາ 98(ປັບປຸງ) ການພັກວຽກຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານເພດຍິງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼງັ ອອກລູກ
ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີ ສິດໄດ້ພັກວຽກກ່ອນ ແລະ ຫຼັງອອກລູກຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຮ້ອຍຫ້າວັນ, ແຕ່ຢູ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງໄດ້ພັກວຽກ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຼຸດ ສີື່ສິບສອງວັນ ຫຼັງຈາກອອກລູກ. ໃນກລະນີອອກລູກຝາແຝດ ໃຫ້ພັກວຽກຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຮ້ອຍ
ຊາວວັນ. ໃນເວລາພັກວຽກນັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານເຕັມ ຕາມປົກກະຕິຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ພັກເກີນການົດເພືື່ອປິ່ນປົວ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຟືັ້ນຟູສຸຂະພາບເນືື່ອງຈາກການອອກລູກ
ນັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜຸນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
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ພາຍຫຼັງການອອກລູກ ໃນໄລຍະ ໜື່ງປີ ລົງມາ ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດພັກວຽກ ໜື່ງຊົົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ເພືື່ອໃຫ້
ນົມ ຫຼື ເບິື່ງແຍງລູກ ແລະ ມີສິດພັກເອົາລູກໄປສັກຢາກັນພະຍາດ ຕາມລະ ບຽບການ.
ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ທີື່ຫຼຼຸລກ
ູ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ ຈະໄດ້ພັກວຽກຕາມການການົດ ຂອງແພດ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 99(ປັບປຸງ) ການອຸດໜູນ ອອກລູກ, ຫຼລ
ຼຸ ກ
ູ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ
ຜູ່ອອກແຮງງານເພດຍິງ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ອອກລູກ, ຫຼຼຸລູກ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ມາດຕາ 100(ໃໝ່) ການບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ກະທາຕແ
ໍ່ ຮງງານເພດຍິງ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ບໍ່ສາມາດກະທາຕໍ່ແຮງງານເພດຍິງ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກວດກາການຖືພາ ກ່ອນຮັບເຂົີ້າເຮັດວຽກ;
2. ສ້າງເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີື່ມີລັກສະນະກີດກັີ້ນ ຫຼື ປະຕິເສດແຮງງານເພດຍິງ ທີື່ ແຕ່ງດອງແລ້ວ ຫຼື ພວມ
ຖືພາ;
3. ສ້າງເງືື່ອນໄຂ ເພືື່ອຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ຍ້ອນການແຕ່ງດອງ ຫຼື ການຖືພາ.

ໝວດທີ 2
ການນາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸມ
່

ມາດຕາ 101(ປັບປຸງ) ການຮັບເອົາຜູອ
່ ອກແຮງງານໄວໜຸມ
່
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮັບເອົາຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ມີອາຍຸ ຕ່າກວ່າ ສິບແປດປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຼຸດ ສິບສີື່ປີ ເຂົີ້າເຮັດວຽກ
ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສາມາດຮັບເອົາ ແລະ ນາໃຊ້ຜູ່ອອກແຮງງານທີື່ມີອາຍຸ ຕ່າກວ່າ ສິບສີື່ ປີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້
ຫຼຼຸດ ສິບສອງ ປີ ເຂົີ້າເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າວຽກທີື່ໃຫ້ເຮັດນັີ້ນ ເປັນວຽກເບົາ ດັົ່ງນີີ້:
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1. ວຽກທີື່ບໍ່ສົົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນ ສະໝອງ;
2. ວຽກທີື່ບໍ່ເປັນການກີດກັີ້ນການເຂົີ້າຮຽນ, ການເຂົີ້າຮ່ວມການແນະແນວວິຊາຊີບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ວຽກເບົາ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນສາລະບານຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 102(ໃໝ່) ການບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸມ
່
ກລະນີ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເຮັດວຽກໃນກິດຈະກາ, ໜ້າວຽກ ແລະ ສະຖານທີື່ ທີື່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ, ເປັນອັນ ຕະລາຍ ຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ;

2.

ເຮັດວຽກແບບບັງຄັບ;

3.

ເຮັດວຽກເພືື່ອໃຊ້ແທນໜີີ້;

4.

ເຂົີ້າໃນການຄ້າມະນຸດ;

5.

ຊືີ້ຂາຍປະເວນີ ຫຼື ຊັກຊວນໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ສະແດງແບບລາມົກອະນາ ຈານ;

6.

ຊືີ້ຂາຍ ຫຼື ຊັກຊວນເຂົີ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຂົນສົົ່ງ, ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງຢາເສບຕິດ ຫຼື ສິື່ງ
ເສບຕິດທຸກປະເພດ.

ບັນຊີວຽກອັນຕະລາຍ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 103(ໃໝ່) ການສ້າງບັນຊີ ແຮງງານໄວໜຸມ
່
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງບັນຊີ ຂໍ້ມູນແຮງງານໄວໜຸ່ມ ຊື່ງມີເນືີ້ອໃນ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຊືື່ ແລະ ນາມສະກຸນ;

2.

ອາຍຸ ຫຼື ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ;

3.

ວັນເຂົີ້າເຮັດວຽກ;

4.

ວຽກທີື່ເຮັດ.

ບັນຊີດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຈ້ງຕໍ່ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ຫຼື ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ VII
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ໝວດທີ 1
ການການົດເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
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ມາດຕາ 104(ປັບປຸງ) ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນການເຮັດວຽກ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຊື່ງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈ່າຍ
ໃຫ້ຕາມສັນຍາແຮງງານ ເປັນລາຍເດືອນ, ລາຍວັນ, ລາຍຊົົ່ວໂມງ, ແບບມອບເໝົາ ຫຼື ຕາມຜະລິດຕະພັນ.
ມາດຕາ 105(ໃໝ່) ຄ່າແຮງງານຂັນ
ີ້ ຕາ່ ສຸດ
ຄ່າແຮງງານຂັີ້ນຕ່າສຸດ ແມ່ນ ລະດັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານທີື່ ລັດປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືື່ອຮັບປະກັນ
ການດາລົງຊີວິດຂັີ້ນພືີ້ນຖານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.
ມາດຕາ 106(ໃໝ່) ເງິນເດືອນພືນ
ີ້ ຖານ ແລະ ເງິນເດືອນທັງໝົດ
ເງິນເດືອນພືີ້ນຖານ ແມ່ນ ເງິນທີື່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕາມສັນຍາແຮງງານບົນພືີ້ນຖານການ
ຕົກລົງເຫັນດີນາກັນ ໂດຍອີງຕາມວຸດທິການສກສາ, ລະດັບສີມືແຮງງານ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊານານງານ
ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ.
ເງິນເດືອນທັງໝົດ ແມ່ນ ເງິນທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບທັງໝົດພາຍໃນເດືອນ ຊື່ງລວມມີເງິນເດືອນພືີ້ນຖານ, ເງິນ
ອຸດໜູນຕາແໜ່ງ, ເງິນຄ່າຜະລິດ ແລະ ນະໂຍບາຍອືື່ນ.
ມາດຕາ 107(ໃໝ່) ຄ່າແຮງງານລາຍວັນ ແລະ ຕາມຜະລິດຕະພັນ
ຄ່າແຮງງານລາຍວັນ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນການເຮັດວຽກ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ ໃນແຕ່ລະວັນ ບົນພືີ້ນຖານ
ສັນຍາແຮງງານ.
ຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນຕາມຜົນຜະລິດ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບ ບົນພືີ້ນຖານສັນຍາ
ແຮງງານ.
ລະດັບຄ່າແຮງງານລາຍວັນ ແລະ ຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ລວມແລ້ວໃນໜື່ງເດືອນຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຕ່າກວ່າ ຄ່າ
ແຮງງານຂັີ້ນຕ່າສຸດ.

ມາດຕາ 108(ປັບປຸງ) ການການົດ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂັນ
ີ້ ຕາ່ ສຸດ
ລັດ ເປັນຜູ່ປະກາດໃຊ້ ລະດັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂັີ້ນຕື່າສຸດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງການ
ປຶກສາຫາລື ຂອງອົງການສາມຝູ່າຍ.
ລັດ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ການົດລະດັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຕື່າກວ່າ ລະດັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ
ງານຂັີ້ນຕ່າສຸດ ທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂັີ້ນຕື່າສຸດ ສາມາດການົດຕາມແຕ່ລະ ເຂດ ແລະ ຂົງເຂດວຽກ ງານ.
ມາດຕາ 109(ປັບປຸງ) ຮູບການ ແລະ ວິທເີ ບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ອາດຈະເບີກຈ່າຍເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖຼຸ.
ໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນແຕ່ລະຄັີ້ງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງເຮັດບັນຊີ ເບີກຈ່າຍແລ້ວໃຫ້ຜູ່
ອອກແຮງງານ ເຊັນຮັບເອົາ.
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງບັນຊີີການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ. ການຈ່າຍເປັນວັດຖຼຸ ເພືື່ອ
ທົດແທນເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານນັີ້ນ ໃຫ້ຢູູ່ໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຕີລາຄາເປັນເງິນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ເຫັນດີຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.

ໝວດທີ 2
ການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ

ມາດຕາ 110(ປັບປຸງ) ການເບີກຈ່າຍ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງ ຕໍ່ເດືອນ ຕາມ
ເວລາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້.
ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບາເນັດ ຫຼື ນະໂຍບາຍອືື່ນ ໃຫ້ຈ່າຍຕາມລະບຽບການ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ສາລັບຄ່າແຮງງານ ຕາມຜະລິດຕະພັນນັີ້ນ ຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງຄັີ້ງ ຕໍ່ເດືອນ.
ຖ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຊັກຊ້າ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈ່າຍເພີື່ມ
ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນກລະນີທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນສັນຍາ.
ໃນກລະນີທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກອອກລູກ, ຫຼຼຸລູກ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ, ເຈັບເປັນ, ເກີດອຸ ປະຕິເຫດ ຊື່ງຮ້ອງຂ
ໃຫ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານລ່ວງໜ້ານັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງພິຈາລະ ນາເບີກຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ ຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມ. ການຫັກເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ທີື່ໄດ້ເບີກຈ່າຍລ່ວງໜ້ານັີ້ນ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື
ຄ່າແຮງງານ.
ມາດຕາ 111(ປັບປຸງ) ການເບີກຈ່າຍເມືອ
ື່ ຢຸດເຊົາວຽກຊົວ
ົ່ ຄາວ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຖືກສັົ່ງໃຫ້ໂຈະການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບລິ ການຍ້ອນຄວາມຜິດ
ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານເອງ ຢຸດເຊົາວຽກຊົົ່ວຄາວ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ບໍ່
ໃຫ້ຫຼຼຸດ ຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃນໄລຍະຢຸດເຊົາວຽກນັີ້ນ.
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ມາດຕາ 112(ປັບປຸງ) ບູລມ
ິ ະສິດໃນການຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ຖ້າຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫາກຖືກຍຸບເລີກ, ລົີ້ມລະລາຍ ຫຼື ຖືກສານຕັດສີນ ຮິບຊັບສິນນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງໃຫ້ບູ
ລິມະສິດ ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນການໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ.
ມາດຕາ 113(ປັບປຸງ) ການຫັກເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານເພືອ
ື່ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ
ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຫັກເພືື່ອໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ທີື່ເກີດຂີ້ນແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ເນືື່ອງຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ່ກ່ຽວນັີ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບມູນຄ່າ ຂອງຄວາມເສັຍຫາຍ.
ໃນກລະນີ ຜູ່ອອກແຮງງານ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທັງໝົດເທືື່ອດຽວໄດ້ນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ສາມາດຫັກເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ່ກ່ຽວ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ

ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ

ງານ ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຫັກເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ໄວ້ສ່ວນໜື່ງ ເພືື່ອຖ່ວງດງຜູ່
ອອກແຮງງານໄວ້ກັບຕົນ ແລະ ເພືື່ອຈ່າຍຄ່າທານຽມ ໃນການເຂົີ້າເຮັດວຽກ ຫຼື ການມີວຽກເຮັດ.

ໝວດທີ 3
ຄ່າເຮັດວຽກເພີມ
ື່ ໂມງ ແລະ ໃນວັນພັກ

ມາດຕາ 114 ຄ່າເຮັດວຽກເພີມ
ື່ ໂມງ
ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ຂອງວັນເຮັດວຽກປົກກະຕິ ນັບແຕ່ເວລາ ສິບເຈັດໂມງ ຫາ ຊາວສອງ ໂມງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ຄ່າແຮງງານເພີື່ມ ເທົົ່າກັບ ຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ.
ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ຂອງວັນເຮັດວຽກປົກກະຕິ ນັບແຕ່ເວລາ ຊາວສອງໂມງ ຫາ ຫົກໂມງເຊົີ້າ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ຄ່າແຮງງານເພີື່ມ ເທົົ່າກັບ ສອງຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ.
ຄ່າເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ ໃຫ້ຄິດໄລ່ດ້ວຍການ ເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຫານໃຫ້ຊາວຫົກວັນ, ຈາກນັີ້ນ ຈື່ງ
ຫານໃຫ້ແປດຊົົ່ວໂມງ ແລ້ວຄູນໃຫ້ຈານວນສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄູນໃຫ້ຈານວນຊົົ່ວໂມງທີື່ເຮັດວຽກເພີື່ມນັີ້ນ.
ມາດຕາ 115(ໃໝ່) ຄ່າເຮັດວຽກໃນວັນພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ
ຄ່າເຮັດວຽກ ໃນວັນພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຈະໄດ້ຮັບເທົົ່າກັບ ສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ.
ຄ່າເຮັດວຽກ ໃນວັນພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ນັບແຕ່ເວລາ ສິບຫົກ ໂມງ ຫາ ຊາວສອງ
ໂມງ ຈະໄດ້ຮັບ ເທົົ່າກັບ ສາມຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ.
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ຄ່າເຮັດວຽກເວລາກາງຄືນ ໃນວັນພັກປະຈາອາທິດ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການ ນັບແຕ່ ເວລາ ຊາວສອງໂມງ
ຫາ ຫົກໂມງເຊົີ້າ ຈະໄດ້ຮັບເທົົ່າກັບ ສາມຮ້ອຍຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ.
ວິທີຄິດໄລ່ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນວັກທີສາມ ມາດຕາ 114 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 116(ໃໝ່) ເງິນສະເພາະ ສາລັບວຽກກາງຄືນ ແລະ ໃນຜຽນກາງຄືນ
ເງິນສະເພາະ ສາລັບວຽກກາງຄືນ ແລະ ໃນຜຽນກາງຄືນ ຈະໄດ້ຮັບບໍ່ຕ່າກວ່າ ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານ
ຂອງຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ເງິນສະເພາະນີີ້ ໃຫ້ຄິດໄລ່ດ້ວຍການເອົາ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຫານໃຫ້ຊາວຫົກວັນ, ຈາກນັີ້ນ ຈື່ງຫານໃຫ້
ແປດຊົົ່ວໂມງ ແລ້ວຄູນໃຫ້ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄູນໃຫ້ຈານວນຊົົ່ວໂມງທີື່ເຮັດວຽກກາງຄືນ ຫຼື ໃນຜຽນກາງຄືນ.

ພາກທີ VIII
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ
ໝວດທີ 1
ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ

ມາດຕາ 117(ໃໝ່) ວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ
ວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແມ່ນ ກິດຈະກາຮ່ວມລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່
ອອກແຮງງານ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ ຊື່ງລວມມີການປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກ, ມາດຕະການທີື່ເໝາະສົມ ເພືື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງ, ວິທີປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ປ້ອງກັນການບາດເຈັບ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດອາຊີບ ແລະ ການ
ສ້າງໃຫ້ເປັນວັດທະນະ ທາຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກເທືື່ອລະກ້າວ.
ມາດຕາ 118(ໃໝ່) ພັນທະຂອງລັດ
ລັດ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການົດ, ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານດ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ດ້ວຍ:
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(ກ) ການມີມາດຕະການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ ດ້ວຍການ ຫຼຼຸດຜ່ອນສາເຫດ
ຕົີ້ນຕຂອງໄພອັນຕະລາຍ ທີື່ອາດເກີດຂີ້ນຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີື່ເຮັດ ວຽກ;
(ຂ) ການການົດໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກ ລັດ, ຜູ່ໃຊ້ແຮງ
ງານ, ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ.
2. ການົດມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ປຸກລະດົມ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;
3. ສ້າງຕັີ້ງ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ ເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ ຊື່ງລວມມີອົງການຮັບຜິດຊອບ, ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ,
ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການບລິການໃຫ້ຄາປຶກສາ, ການຈັດການຝຶກອົບ ຮົມ, ການເກັບກາ
ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຖືກບາດເຈັບ ແລະ ການເປັນພະຍາດອາຊີບ;
4. ລົງທນຢູ່າງເໝາະສົມ ເຂົີ້າໃນການຄົີ້ນຄວ້າ ວິໄຈ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຜະລິດເຄືື່ອງມື, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ
ແຮງງານ ລວມທັງເຄືື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ;
5. ສ້າງບັນຊີພະຍາດອາຊີບ ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລື ກັບຜູ່ຕາງໜ້າ ຂອງ
ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ;
6. ມີມາດຕະການເພືື່ອປົກປ້ອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານດ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ມາດຕາ 119(ໃໝ່) ພັນທະຂອງຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີ ພັນທະ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ວາງມາດຕະການເພືື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ່ອອກແຮງ ງານທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ພາຍ
ໃຕ້ ການ

2.

ຄວບຄຸມຂອງຕົນ ດ້ວຍວິທີການທີື່ເໝາະສົມ;

ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ເຄືື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ຂັີ້ັນຕອນການຜະລິດທາດ ຫຼື ສານເຄມີ ແລະ
ວັດຖຼຸ

ລະເບີດ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ມີຄວາມປອດໄພ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງ

ຜູ່ອອກແຮງງານ;
3.

ກວດກາຢູ່າງເປັນປະຈາບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປັບປຸງຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ ເໝາະສົມ;

4.

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງ ຕໍ່ປີ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່
ອົງການ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;

5.

ບາລຸງຮັກສາສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດໃນການ
ເຮັດວຽກ ເພືື່ອໃຫ້ມີເງືື່ອນໄຂທີື່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;
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6.

ສະໜອງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສະຫວັດດີການ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູູ່ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ
ຢູ່າງເໝາະສົມ;

7.

ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄາແນະນາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ່ອອກ ແຮງງານ ເພືື່ອໃຫ້
ສາມາດເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢູ່າງປອດໄພ;

8.

ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ ທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ ອອກແຮງງານ ຢູ່າງຄົບ
ຖ້ວນ

ແລະ ໂດຍບໍ່ເສັຍຄ່າ;

9.

ບໍ່ໃຫ້ມີການນາໃຊ້ສິື່ງເສບຕິດ ຫຼື ດືື່ມ, ເສບສິື່ງມນເມົາຢູູ່ພາຍໃນ ຫຼື ບລິເວນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກ;

10.

ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພືີ້ນຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການປ້ອງກັນ
ການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດ ເປັນຕົີ້ນ ເຊືີ້ອເຮສໄອວີ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍໜື່ງ ຄັີ້ງ ຕໍ່ປີ;

11.

ຈັດໃຫ້ມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;

12.

ມີພັນທະອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 120(ໃໝ່) ພັນທະ ຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ, ຮ່ວມມື ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມກິດຈະກາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທີື່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງ
ການຈັດຕັີ້ງອືື່ນຈັດຂີ້ນ.
ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກສັງເກດ ຫຼື ເຊືື່ອວ່າຈະມີໄພ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນ
ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກນັີ້ນ ຜູ່ກ່ຽວຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ
ແຮງງານ ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂອງຕົນໂດຍດ່ວນ.
ພາຍຫຼັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກແລ້ວ ຖ້າເຫັນ ວ່າ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຫາກບໍ່
ເອົາໃຈໃສ່ ຫຼື ບໍ່ແກ້ໄຂ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫຼື ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງລັດ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍໄວ.
ມາດຕາ 121(ໃໝ່) ພັນທະຂອງຜູອ
່ ອກແບບ, ຜູຜ
່ ະລິດ, ຜູນ
່ າເຂົາີ້ , ຜູສ
່ ະໜອງ ແລະ ຜູຕ
່ ດ
ິ ຕັງີ້
ຜູ່ອອກແບບ, ຜູ່ຜະລິດ, ຜູ່ນາເຂົີ້າ, ຜູ່ສະໜອງ ຫຼື ຜູ່ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຜູ່ຕິດຕັີ້ງເຄືື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດສະດຸ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຮັບປະກັນໃຫ້ເຄືື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດສະດຸ ໄດ້ຖືກນາໃຊ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ່ນາໃຊ້;
2.

ແນະນາ ວິທີການຕິດຕັີ້ງ, ນາໃຊ້ເຄືື່ອງຈັກ

ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸອືື່ນ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມ

ເປັນອັນຕະລາຍ ຂອງເຄືື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ທາດເຄມີ ທີື່ອາດມີຕໍ່ຜູ່ນາໃຊ້ ພ້ອມທັງແນະນາ ວິທີ
ການປ້ອງກັນ;
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3.

ສກສາ ແລະ ວິໄຈ ຫຼື ສະໜອງບົດຮຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບສອງຂໍ້
ເທິງນີີ້.

ມາດຕາ 122(ໃໝ່) ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ແລະ ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກຂອງຕົນຢູ່າງເປັນປະຈາ ແລ້ວສ້າງບົດລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງນັີ້ນ ໃຫ້
ອົງການກວດກາວຽກງານແຮງງານຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງຕໍ່ປີ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສາມາດດາເນີນໂດຍຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ, ເຈົີ້າ
ໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ຫຼື ອົງການບລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກ ງານແຮງງານ.
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລືກັບ ໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ອອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ນັີ້ນ.
ມາດຕາ 123(ໃໝ່) ພະນັກງານ ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູູ່ ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທີື່ມີຜູ່ອອກແຮງງານ ແຕ່ ໜື່ງຮ້ອຍຄົນ ລົງມາ ຕ້ອງໃຫ້ມີພະນັກ
ງານຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄົນ;
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງໃຫ້ມີ

ພະນັກງານຮັບຜິດ

ຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄົນ.
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ມີຜູ່ອອກແຮງງານຫຼາຍກວ່າ ໜື່ງຮ້ອຍຄົນ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຕົນ. ໃນກລະນີຈາເປັນ ອາດຈະສ້າງຕັີ້ງ ຄະນະກາມະການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ
ສຸຂະພາບແຮງງານ ຂີ້ນກໄດ້.
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຕ້ອງເປັນຜູ່ທີື່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ການຢັັ້ງຢືນຈາກສະຖາບັນ ຫຼື ອົງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ທີື່
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານຮັບຮູ້.
ມາດຕາ 124(ໃໝ່) ພະນັກງານແພດປະຈາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຕັີ້ງຢູູ່ເຂດຊານເມືອງ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ມີຜູ່ອອກແຮງງານແຕ່ ຫ້າສິບຄົນ ຂີ້ນໄປ
ຕ້ອງມີແພດປະຈາຢູ່າງໜ້ອຍໜື່ງຄົນ.
ສາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີຜູ່ອອກແຮງງານ ໜ້ອຍກວ່າ ຫ້າສິບຄົນ ໃຫ້ມີຕູ້ຢາ ແລະ ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ
ປະຖົມພະຍາບານ.
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ມາດຕາ 125(ໃໝ່) ການບັນທກ ແລະ ການລາຍງານອຸປະຕິເຫດແຮງງານ
ເມືື່ອອຸປະຕິເຫດແຮງງານຫາກເກີດຂີ້ນ ຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ພັກວຽກ ແຕ່
ສີື່ວັນ ຂີ້ນໄປ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງບັນທກເຫດການ ຢູ່າງລະອຽດແລ້ວລາຍງານ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.
ເມືື່ອອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ເຈັບປູ່ວຍຢູ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື
ເສັຍຊີວິດ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງ ງານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊື່ງຢູູ່ໃກ້ທີື່ສຸດ ພາຍໃນ ສາມ
ວັນ.
ມາດຕາ 126(ໃໝ່) ການກວດສຸຂະພາບຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜື່ງຄັີ້ງ ຕໍ່ປີ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງ
ງານ ທີື່ເຮັດວຽກອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ເຮັດວຽກກາງຄືນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຢູ່າງໜ້ອຍ ສອງຄັີ້ງຕໍ່ປີ.

ໝວດທີ 2
ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ

ມາດຕາ 127(ປັບປຸງ) ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແມ່ນ ອຸປະຕິເຫດທີື່ເກີດຂີ້ນກັບຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນເວລາເຮັດວຽກ ຢູູ່ໃນ ແລະ ຢູູ່ນອກສະ
ຖານທີື່ເຮັດວຽກ ແລະ ໃນສະຖານທີື່ພັກຜ່ອນຊົົ່ວຄາວຂອງເວລາເຮັດວຽກຂອງຜູ່ ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ໃນເວລາເດີນທາງໄປມາ
ເຮັດວຽກ.
ອຸປະຕິເຫດ ທີື່ເກີດຂີ້ນກັບ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຊື່ງບໍ່ແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານມອບໝາຍໃຫ້
ບໍ່ຖືວ່າເປັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ.
ພະຍາດອາຊີບ ແມ່ນ ພະຍາດທີື່ເກີດຂີ້ນຈາກການອອກແຮງງານ ຊື່ງໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະ ບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 128(ໃໝ່) ການປນ
ິ່ ປົວຜູອ
່ ອກແຮງງານ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນ
ສັງຄົມ.
ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ ຟືັ້ນຟູສຸຂະພາບ ຜູ່ອອກແຮງງານ ມີສິດໄດ້ຮັບ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ
ຕາມປົກກະຕິຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກເດືອນ, ຖ້າເກີນການົດນີີ້ແລ້ວ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານປະກັນສັງຄົມ ຈະເປັນຜູ່ຈ່າຍ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
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ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກເສັຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ ນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃຊ້ຈ່າຍ ສາລັບຊາປະ ນະກິດສົບ, ເງິນອຸດໜຸນເສັຍຊີວິດເທືື່ອດຽວ
ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນ ສັງຄົມ.
ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຖືກສົົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູູ່ບ່ອນອືື່ນ ແລະ ໄດ້ເສັຍຊີວິດນັີ້ນ ການເຄືື່ອນ ຍ້າຍສົບ ຫຼື ອັດຖິ
ຂອງຜູ່ກ່ຽວໄປໃຫ້ຄອບຄົວ ໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບ.
ໃນກລະນີ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກເສັຍອົງຄະ ຫຼື ສູນເສັຍອະໄວຍະວະ ຂອງຮ່າງກາຍ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື
ພະຍາດອາຊີບ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຕາມທີື່ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ມາດຕາ 129(ປັບປຸງ) ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເສັຍຊີວດ
ິ ຂອງຜູອ
່ ອກແຮງງານ ນອກຈາກອຸປະຕິເຫດ
ແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ
ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ນອກຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາ ຊີບ ຊື່ງພັກປິ່ນປົວ ແລະ ຟືັ້ນ
ຟູສຸຂະພາບ ຕິດຕໍ່ກັນເກີນກວ່າໜື່ງເດືອນ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢືນຂອງແພດ ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໜື່ງເດືອນ
ຫຼື ສາມສິບວັນ ຕໍ່ໜື່ງປີ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ. ຖ້າມີການສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ ກຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜຸນປູ່ວຍການ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ
ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫາກເສັຍຊີວິດນັີ້ນ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປະ ກັນສັງຄົມ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນ
ອຸດໜູນເສັຍຊີວິດເທືື່ອດຽວ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຫຼື ຜູ່ມີສິດສືບທອດ ຂອງຜູ່ເສັຍ ຊີວິດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.

ພາກທີ IX
ແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ

ມາດຕາ 130 ປະເພດແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ ມີສາມປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຄືື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ;
2. ເຄືື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດ;
3. ເຄືື່ອນຍ້າຍເຂົີ້າປະເທດ.
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ມາດຕາ 131 ແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນ ແຮງງານລາວ ທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍຈາກພູມລາເນົາຕົນເອງ ໄປສູ່ ເມືອງ ຫຼື
ແຂວງອືື່ນ ເພືື່ອມີວຽກເຮັດງານທາທີື່ຖືກກົດໝາຍ.
ແຮງງານເຄືືື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ແລະ ມີພັນທະປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 132 ແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍອອກປະເທດ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດ ແມ່ນ ແຮງງານລາວທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍ ອອກຈາກປະເທດ ໄປສູ່ປະເທດອືື່ນ ເພືື່ອມີ
ວຽກເຮັດງານທາ.
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງ
ປະເທດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 133 ແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍເຂົາີ້ ປະເທດ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍເຂົີ້າປະເທດ ແມ່ນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຄືື່ອນຍ້າຍເຂົີ້າມາໃນປະເທດ ເພືື່ອເຮັດວຽກຕາມ
ສັນຍາແຮງງານ.
ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍເຂົີ້າປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາແຮງງານ, ມາດຕາ 69 ຂອງກົດໝ
າຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 134 ພັນທະໃນການຮັບ ແລະ ສົງົ່ ແຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍ
ພັນທະໃນການຮັບ ແລະ ສົົ່ງ ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ລະຫວ່າງປະເທດ;

2.

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານ;

3.

ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສກສາ,
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມ;

4.

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກສີມືແຮງງານ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນຄວາມຊານານງານ;

5.

ສົົ່ງຜູ່ອອກແຮງງານ ອອກປະເທດ ຫຼື ກັບຄືນສູ່ພູມລາເນົາເດີມ ພາຍຫຼັງສິີ້ນສຸດສັນ ຍາແຮງງານ.

ມາດຕາ 135 ມາດຕະການຕແ
ໍ່ ຮງງານເຄືອ
ື່ ນຍ້າຍທີບ
ື່ ມ
ໍ່ ເີ ອກະສານ
ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 130 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ທີື່ບໍ່ມີ ເອກະສານ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕະການທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ສາລັບແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍຕາມລະດູການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການອະນຸຍາດເຮັດ ວຽກຊົົ່ວຄາວ ແລະ ສັນຍາ
ລະຫວ່າງປະເທດ.

ພາກທີ X
ກອງທນແຮງງານ

ມາດຕາ 136 ກອງທນແຮງງານ
ກອງທນແຮງງານ ແມ່ນ ກອງທນທີື່ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນ ເພືື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ່ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່
ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 137(ປັບປຸງ) ແຫຼງ່ ກອງທນແຮງງານ
ແຫຼ່ງກອງທນແຮງງານ ໄດ້ມາຈາກ:
1.

ເງິນໜື່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂອງອາກອນເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກ ແຮງງານ ໂດຍແມ່ນ
ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ່ໂອນເຂົີ້າໃນກອງທນ;

2.

ເງິນຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ໜື່ງສ່ວນຮ້ອຍ (1%) ຂອງຄັງເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຫັກເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ແຕ່ຫາກ ແມ່ນທນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ ປະກອບໃຫ້ ໂດຍກົງ;

3.

ເງິນຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ເທົົ່າກັບ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື
ຄ່າແຮງງານ ໜື່ງເດືອນ ຕາມສັນຍາແຮງງານ;

4.
(15%)

ເງິນຈາກຜູ່ນາເຂົີ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ມາເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ເທົົ່າກັບ

ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ

ຂອງຄ່າທານຽມອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ເດືອນ;
5.

ເງິນຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ;

6.

ເງິນຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຈາກກອງທນ ແລະ ຈາກການເຄືື່ອນໄຫວກິດຈະກາອືື່ນ.

ມາດຕາ 138 ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ກອງທນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ກອງທນແຮງງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໂປູ່ງໃສ ສາມາດກວດ ສອບໄດ້, ສອດຄ່ອງກັບ
ຈຸດປະສົງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 136 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້ກອງທນແຮງງານ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ພາກທີ XI
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ

ມາດຕາ 139(ໃໝ່) ການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີໜ້າທີື່ສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານແຮງງານຢູ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ຜູ່
ອອກແຮງງານ.
ມາດຕາ 140 ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການ ສະໜອງແຮງງານ
ລວມທັງສະຖານະພາບຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ຊື່ງໄດ້ຈາກແຫຼ່ງ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການລາຍງານຂອງຕາໜ່າງການບລິການຈັດຫາງານ;

2.

ຄວາມຕ້ອງການຕາມແຜນ ຂອງຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ໂຄງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ;

3.

ການສາຫຼວດແຮງງານ;

4.

ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ;

5.

ຖານຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;

6.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອືື່ນ.

ມາດຕາ 141(ປັບປຸງ) ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານດ້ານການປົກປ້ອງແຮງງານ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງລາຍງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ດ້ານການປົກປ້ອງແຮງງານ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານແຮງງານ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນທຸກ ສາມເດືອນ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການປົກປ້ອງແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍແຍກຕາມຂະແໜງວິຊາຊີບ ແລະ ເພດ;

2.

ຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ມີອາຍຸຕ່າກວ່າ ສິບແປດປີ ໂດຍແຍກຕາມຂະແໜງວິຊາຊີບ ແລະ ເພດ;
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3.

ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຕ່າສຸດ, ສູງສຸດ ແລະ ສະເລັົ່ຍຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

4.

ຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດ ອາຊີບ ໂດຍແຍກຕາມ
ຂະແໜງວິຊາຊີບ ແລະ ເພດ;

5.

ຜູ່ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ;

6.

ຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ຮັບເຂົີ້າໃໝ່;

7.

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

8.

ຂໍ້ມູນອືື່ນ.

ມາດຕາ 142(ໃໝ່) ການສາຫຼວດ ແລະ ການຂນ
ີ້ ທະບຽນແຮງງານ
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີໜ້າທີື່ສາຫຼວດ ແລະ ຂີ້ນທະບຽນແຮງ
ງານ ເພືື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້.
ການສາຫຼວດ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການສາຫຼວດກາລັງແຮງງານ;
2. ການສາຫຼວດຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
ການຂີ້ນທະບຽນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການຂີ້ນທະບຽນແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ພາຍໃນປະເທດ;

2.

ການຂີ້ນທະບຽນແຮງງານລາວ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ;

3.

ການຂີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກ ແຮງງານ;

4.

ການຂີ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີໜ່ວຍກາມະບານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່ ການຂີ້ນທະບຽນ
ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ XII
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ

ມາດຕາ 143 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສາລັບ ຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
ຫ້າມຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີ ພດຕິກາ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 87 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;

2.

ກີດກັນການເຂົີ້າເຮັດວຽກ ຫຼື ບັງຄັບທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກ ໃນກລະນີ ຜູ່ຍິງທີື່ແຕ່ງດອງ
ແລ້ວ, ການຈາແນກເພດ ແລະ ຜູ່ມີເຊືີ້ອເຮສໄອວີ;
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3.

ນາໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍການບັງຄັບ ໃນທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ;

4.

ລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ເພດຍິງ ດ້ວຍວາຈາ, ສາຍຕາ, ຂໍ້ຄວາມ,
ແຕະຕ້ອງ ຫຼື ຈັບບາຍບ່ອນອຽງອາຍ;
ຮັບເອົາຜູ່ທີື່ມີອາຍຸ ຕ່າກວ່າ ສິບສອງປີ ເຂົີ້າເຮັດວຽກ;

5.

ນາໃຊ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ເຮັດວຽກ ສອງຜຽນ ໃນໜື່ງວັນ;

6.
7.

ປົກປດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

8.

ມອບ, ໂອນ ແລະ ເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ບ່ອນອືື່ນທີື່ບໍ່ຂີ້ນກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ;

9.

ຈາແນກໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຕໍ່ ຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

10.

ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 144 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສາລັບຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຫ້າມຜູ່ອອກແຮງງານ ມີ ພດຕິກາ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ປະລະໜ້າທີື່ ຫຼື ຢຸດເຊົາວຽກ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

2.

ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

3.

ລະເມີດສິດສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງຄົນອືື່ນໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

4.

ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 145 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສາລັບ ເຈົາີ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດກາແຮງງານ
ຫ້າມເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ມີ ພດຕິກາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສວຍໃຊ້ສິດອານາດ, ໃຊ້ອານາດເກີນຂອບເຂດ;
2. ປດບັງ, ເຊືື່ອງອາ, ຖ່ວງດງ, ປອມແປງເອກະສານ;
3. ຮັບເອົາ, ທວງເອົາ, ຕົກລົງຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ;
4. ປົກປດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;
5. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບດ້ານທຸລະກິດ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
6. ໃຫ້ບຸກຄົນອືື່ນນາໃຊ້ບັດກວດກາແຮງງານ, ເຄືື່ອງແບບ ຂອງຕົນ;
7. ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 146 ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ ສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັງີ້ ອືນ
ື່
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ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັີ້ງອືື່ນ ມີ ພດຕິກາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ນາໃຊ້ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃນການຈັດຕັີ້ງຂອງຕົນ ເຮັດວຽກເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຄອບຄົວ ແລະ ພັກ
ພວກ ຂອງຕົນ;
2. ບລິການຈັດຫາງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
3. ມີພດຕິກາອືື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ XIII
ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ

ມາດຕາ 147 ປະເພດຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນ ການທີື່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ແຮງງານ.
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ມີ ສອງປະເພດ ດັົ່ງນີີ້:
1.
ກົດ

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແມ່ນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ,
ລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ ແລະ ນິຕິກາອືື່ນ ກ່ຽວກັບແຮງງານ;

2.

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີື່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນໃໝ່ຂອງຜູ່
ອອກແຮງງານ ທີື່ຮ້ອງຂໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານແກ້ໄຂ.

ມາດຕາ 148(ໃໝ່) ຮູບການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ດາເນີນດ້ວຍຮູບການ ໃດໜື່ງ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການປະນີປະນອມ;

2.

ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ;

3.

ການແກ້ໄຂ ດ້ວຍຄະນະກາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

4.

ການຕັດສີນຂອງສານ;

5.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ.

ມາດຕາ 149(ໃໝ່) ການປະນີປະນອມ
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ການປະນີປະນອມ ແມ່ນ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ຢູູ່ຂັີ້ນ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານເອງ ດ້ວຍການປຶກສາຫາລື, ເຈລະຈາ, ປະນີປະນອມກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ ລະຫວ່າງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່
ອອກແຮງງານ.
ໃນການປະນີປະນອມນັີ້ນ ໃຫ້ມີການເຂົີ້າຮ່ວມຂອງໜ່ວຍກາມະບານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານນັີ້ນ. ຜົນຂອງການແກ້ໄຂ ຕ້ອງບັນທກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໃຫ້ຜູ່ເຂົີ້າຮ່ວມທັງໝົດ ລົງລາຍເຊັນ ຫຼື ແປະໂປ້
ມືໃສ່.
ມາດຕາ 150(ໃໝ່) ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ
ການແກ້ໄຂທາງດ້ານບລິຫານ ແມ່ນ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ.
ມາດຕາ 151(ໃໝ່) ການແກ້ໄຂ ດ້ວຍຄະນະກາມະການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ
ການແກ້ໄຂດ້ວຍຄະນະກາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ແມ່ນ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດ.
ເມືື່ອຄະນະກາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂ ຈາກຄູ່ກລະນີຝູ່າຍໜື່ງ ຫຼື ທັງສອງຝູ່າຍ
ຄະນະກາມະການດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງດາເນີນການແກ້ໄຂ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ.

ມາດຕາ 152(ໃໝ່) ການຕັດສີນຂອງສານ
ໃນກລະນີ ທີື່ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຄູ່ກລະນີຝູ່າຍໃດໜື່ງ ສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ຫຼື ສານ
ແຮງງານ ເພືື່ອພິຈາລະນາຕັດສີນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 153(ໃໝ່) ການແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ ທີມ
ື່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະສາກົນ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ທີື່ມີລັກສະນະສາກົນ ຄູ່ກລະນີ ສາມາດສະເໜີຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ແຮງງານ, ຄະນະກາມະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ
ລາວ ເປັນພາຄີ.

ມາດຕາ 154 ການບໃໍ່ ຫ້ຢດ
ຸ ເຊົາວຽກໃນເວລາແກ້ໄຂຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງ
ໃນກລະນີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຍັງຢູູ່ໃນຂັີ້ນຕອນການແກ້ໄຂ ຕາມຮູບການທີື່ໄດ້ກາ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ
148 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງມາເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ກຕ້ອງເປີດສະຖານທີື່
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ເຮັດວຽກ ເວັີ້ນເສັຍແຕ່ເກີດກລະນີທີື່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ອົງການສາມຝູ່າຍເຫັນດີໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກຊົົ່ວຄາວ ເພືື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມ
ເສັຍຫາຍທີື່ອາດເກີດຂີ້ນ.
ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ອາດຈະມີການນັດຢຸດງານ ແຕ່ ຫາກບໍ່ໃຫ້ຂັດກັບ
ລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ XIV
ອົງການສາມຝູ່າຍ
ໝວດທີ 1
ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານແຮງງານ

ມາດຕາ 155 ອົງການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານແຮງງານ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍ
ມອບໃຫ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜູ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ ກັບ
ຂະແໜງການອືື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ປະກອບດ້ວຍ:
- ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ;
- ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນ;
- ຫ້ອງການແຮງງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ເທດສະບານ;
- ໜ່ວຍງານແຮງງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັີ້ນບ້ານ.

ມາດຕາ 156 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຄົີ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດ, ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງ ງານ, ການຈັດ
ຫາວຽກ ເຮັດງານທາ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງງານ ເພືື່ອສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ ຕົກລົງ;

2.

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ, ຊີີ້ນາ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ
ກັບແຮງ ງານ;
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3.

ຊີີ້ນາ, ຕິດຕາມ ການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ການທົດສອບ, ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ
ສີມືແຮງ ງານ ;

4.

ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົບລ້າງ ຕາໜ່າງການບລິການຈັດຫາງານ, ສູນ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ປົກປ້ອງແຮງງານ;

5.

ຈັດຕັີ້ງ ແລະ ດາເນີນການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບແຮງງານ, ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ແລະ ອືື່ນໆ;

6.

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາສີມື ແຮງງານ, ການຈັດ
ຫາວຽກ ເຮັດງານທາ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງງານ;

7.

ຄົີ້ນຄວ້າອະນຸຍາດໂກຕາ, ນາເຂົີ້າ, ຂີ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ;

8.

ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່
ສປປ ລາວ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ;

9.

ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

10.

ຄຸ້ມຄອງ, ນາໃຊ້ກອງທນແຮງງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

11.

ຊີີ້ນາ ແລະ ໄກ່ເກັົ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

12.

ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ;

13.

ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ;

14.

ສະຫຼຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;

15.

ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 157 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ
ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານກ່ຽວກັບແຮງງານ;

2.

ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ, ຊີີ້ນາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຮງ ງານ;

3.

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາສີມື ແຮງງານ, ການຈັດ
ຫາວຽກ ເຮັດງານທາ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງງານ;

4.

ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຮັດວຽກ ຢູູ່ທ້ອງຖິື່ນຂອງ
ຕົນ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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5.

ຄຸ້ມຄອງ, ນາໃຊ້ກອງທນແຮງງານ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

6.

ໄກ່ເກັົ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

7.

ຄົີ້ນຄວ້າຄາຮ້ອງຂສ້າງຕັີ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງຕາໜ່າງບລິການຈັດຫາງານ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລ້ວ

ນາ

ສະເໜີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພິຈາລະນາ ຕົກລົງ;
8.

ອະນຸຍາດນາເຂົີ້າ, ຂີ້ນທະບຽນ, ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ;

9.

ຊີີ້ນາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ ຕາໜ່າງບລິການຈັດຫາງານ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມື
ແຮງງານ ທີື່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນ;

10.

ຕິດຕາມ, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ ແລະ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ;

11.

ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັີ້ນເທິງ;

12.
13.

ສະຫຼຼຸບ, ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ຕໍ່ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
ປະຕິບັດ ສິິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 158 ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງ, ເທດສະບານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເມືອງ, ເທດສະບານ ມີ ສິດ
ແລະ ໜ້າທີື່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານ;

2.

ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງ ງານ, ການຈັດຫາ
ງານ ແລະ ການປົກປ້ອງແຮງງານ;

3.

ໄກ່ເກັົ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ;

4.

ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄືື່ອນໄຫວຂອງ ຕາໜ່າງບລິການຈັດຫາງານ;

5.

ຕິດຕາມ, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ ແລະ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ເພືື່ອລາຍງານຂັີ້ນເທິງ
ຂອງຕົນ;

6.

ສະຫຼຼຸບ, ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7.

ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 159(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງ ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັນ
ີ້ ບ້ານ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ໜ່ວຍງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂັີ້ນບ້ານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ດັົ່ງນີີ້:
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1.

ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານ ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ;

2.

ໄກ່ເກັົ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ທີື່ເກີດຂີ້ນຢູູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນ;

3.

ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄືື່ອນໄຫວຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນຂອບເຂດ ບ້ານຂອງຕົນ ລວມທັງ
ແຮງງານ ລາວທີື່ໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ;

4.

ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານດ້ານແຮງງານ ເພືື່ອລາຍງານຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ;

5.

ສະຫຼຼຸບ, ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;

6.

ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 160(ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງພາກສ່ວນອືນ
ື່ ທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນແຕ່ລະຂັີ້ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຮງງານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາມພາລະ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການປົກປ້ອງແຮງງານ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຮງງານມີການ
ພັດທະນາ, ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ່ໃຊ້
ແຮງງານ.
ມາດຕາ 161 ຄະນະກາມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກາມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນ ໂດຍລັດຖະບານ ເພືື່ອຄົີ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄ່າ
ແຮງງານຂັີ້ນຕ່າສຸດ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ, ຄົີ້ນຄວ້າສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ,
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາງານ, ການົດມາດຕະຖານ ແລະ ມາດ
ຕະການກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ອືື່ນໆ.
ຄະນະກາມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວແທນຈາກອົງການສາມຝູ່າຍເປັນຫຼັກ ໂດຍຝູ່າຍລັດຖະບານ
ເປັນປະທານ ແລະ ມີກອງເລຂາ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຄະນະກາມະການແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງກອງເລຂາ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການ
ຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 2
ອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
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ມາດຕາ 162(ໃໝ່) ອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແມ່ນອົງການຕົວແທນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານລາວ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດທີື່ດາເນີນທຸລະ
ກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບລິການໃນທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຊື່ງສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ,
ມີພາລະບົດບາດ ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.

ມາດຕາ 163(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູໃ່ ຊ້ແຮງງານ
ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍ, ຈັດຕັີ້ງ, ເຕົີ້າໂຮມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພືື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ,
ຮັບປະກັນການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

2.

ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາແຮງງານ, ລະບອບປະກັນສັງຄົມ
ແລະ ພັນທະອືື່ນ ກ່ຽວກັບແຮງງານ;

3.

ຊຼຸກຍູ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ສ້າງເງື່ືອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີື່ມີຄວາມປອດໄພ ສາລັບການອອກແຮງ
ງານ;

4.

ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຮງງານ;

5.

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການສ້າງສັນຍາແຮງງານ ແລະ ການຕໍ່ລອງລວມໝູ່;

6.

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

7.

ຊຼຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສ້າງມາດ ຕະຖານສີມືແຮງງານ,
ເຮັດການທົດສອບ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາຊິີບ ໃຫ້ແກ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ລວມທັງການຮັບ
ເອົາຜູ່ອອກແຮງງານເຂົີ້າເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຂອງຕົນ;

8.

ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 3
ອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູອ
່ ອກແຮງງານ

ມາດຕາ 164(ໃໝ່) ອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູອ
່ ອກແຮງງານ
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ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ແມ່ນ ອົງການກາມະບານ ຊື່ງມີພາລະບົດບາດ ໃນການ ເຂົີ້າຮ່ວມປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເຮັດວຽກຢູູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງ ງານ.
ອົງການກາມະບານ ສາມາດສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນໃນທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີື່ໄດ້ເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ມາແລ້ວຢູ່າງໜ້ອຍ
ຫົກເດືອນ ຫຼື ສາຂາອາຊີບອືື່ນ ທີື່ຜູ່ອອກແຮງງານ ເຫັນດີຮ່ວມກັນສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນ ທັງ ຢູູ່ ສູນກາງ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ,
ເທດສະບານ.

ມາດຕາ 165(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງອົງການຜູຕ
່ າງໜ້າຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ສກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຼຸຼຸກຍູ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ສັນຍາແຮງງານ,

ລະບອບ ປະກັນສັງຄົມ, ແຜນການຜະລິດຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ພັນທະອືື່ນ ກ່ຽວກັບແຮງງານ;
2.

ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຮງງານ;

3.

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຕໍ່ລອງ ແລະ ການສ້າງສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່;

4.

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ;

5.

ຂົນຂວາຍ ຜູ່ອອກແຮງງງານ ເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການຕົນ ຫຼື ສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍຮາກຖານກາມະບານຢູູ່
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.

ມາດຕາ 166(ໃໝ່) ຜູຕ
່ າງໜ້າຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີຈານວນຜູ່ອອກແຮງງານ ແຕ່ ສິບຄົນ ຂີ້ນໄປ ຕ້ອງໃຫ້ມີຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ ອອກແຮງງານ ຫຼື ໜ່
ວຍກາມະບານ.
ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຕ້ອງແມ່ນ ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ຈາກຜູ່ອອກແຮງງານ ເພືື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່
ແທນຜູ່ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ໃນສາຂາອາຊີບອືື່ນ.
ສາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີໜ່ວຍຮາກຖານກາມະບານ ກໃຫ້ຖືເອົາຫົວໜ້າໜ່ວຍຮາກຖານນັີ້ນ ເປັນຜູ່ຕາງໜ້າ
ຜູ່ອອກແຮງງານ.
ໃນກລະນີທີື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການສ້າງຕັີ້ງໜ່ວຍຮາກຖານກາມະບານ ກໃຫ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຄັດ
ເລືອກເອົາຜູ່ຕາງໜ້າຂອງຕົນ. ສາລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ມີຜູ່ອອກແຮງງານແຕ່ ສິບຄົນ ຫາ ຫ້າສິບຄົນ ໃຫ້ມີຜູ່ຕາງໜ້າ
ໜື່ງຄົນ ແລະ ຖ້າຫາກມີຜູ່ອອກແຮງງານ ແຕ່ ຫ້າສິບເອັດຄົນ ຫາ ໜື່ງຮ້ອຍຄົນ ໃຫ້ມີຜູ່ຕາງໜ້າ ສອງຄົນ ແລະ ໃຫ້ມີຜູ່ຕາງ
ໜ້າ ເພີື່ມຂີ້ນ ໜື່ງຄົນ ຕໍ່ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ເພີື່ມຂີ້ນ ໜື່ງຮ້ອຍຄົນ.
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ມາດຕາ 167(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຜູຕ
່ າງໜ້າຜູອ
່ ອກແຮງງານ
ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເຕົີ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ສກສາອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະດົມຜູ່ອອກແຮງງານ ມີລະບຽບ ວິໄນ, ຕັີ້ງໜ້າ
ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ;

2.

ສົົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທາ ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ;

3.

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານ, ການຕໍ່ລອງລວມໝູ່, ການ ສ້າງສັນຍາແຮງງານ
ແລະ ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

4.

ສະເໜີປັບປຸງ ລະດັບຄ່າແຮງງານ, ເງື່ືອນໄຂການອອກແຮງງານ, ລະບອບປະກັນ ສັງຄົມ;

5.

ສະເໜີສ້າງຕັີ້ງ ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ໜ່ວຍກາມະບານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;

6.
7.

ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
ປະຕິບັດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 168(ໃໝ່) ການອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄືອ
ື່ ນໄຫວ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄືື່ອນໄຫວ ຂອງຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ ແລະ ໜ່
ວຍຮາກຖານກາມະບານ ໂດຍໃຫ້ຈັດເວລາພ້ອມທັງສະໜອງສະຖານທີື່ຢູ່າງ ເໝາະສົມ.

ໝວດທີ 4
ການຕລ
ໍ່ ອງ ແລະ ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່

ມາດຕາ 169 ການຕລ
ໍ່ ອງລວມໝູ່
ການຕໍ່ລອງລວມໝູ່ ແມ່ນ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ກັບ ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່
ອອກແຮງງານ ຫຼື ໜ່ວຍກາມະບານ ກ່ຽວກັບເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ການຈ້າງງານ, ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອືື່ນ ທີື່ບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ບົນພືີ້ນຖານຫຼັກການສະເໝີພາບ ແລະ ຕ່າງຝູ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ.

ມາດຕາ 170(ໃໝ່) ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່
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ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່ ແມ່ນ ຜົນຂອງການຕໍ່ລອງລວມໝູ່ ຫຼື ເອກະສານ ທີື່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນາກັນເພືື່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ສັນຍາແຮງງານລວມໝູ່ດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ນາສະເໜີຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ

ກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ຈົດທະບຽນນາອົງການທະບຽນສານ ເພືື່ອນາໃຊ້ຢູ່າງເປັນ ທາງການ.

ພາກທີ XV
ອົງການກວດກາວຽກງານແຮງງານ

ມາດຕາ 171 ອົງການກວດກາວຽກງານແຮງງານ
ອົງການກວດກາວຽກງານແຮງງານ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1.
ການົດ

ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊື່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານຕາມທີື່ໄດ້
ໄວ້ໃນມາດຕາ 155 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.

2.

ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊື່ງແມ່ນ:
- ສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ;
- ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການກວດກາລັດ;
- ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດສອບ;
- ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ສືື່ມວນຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

3.

ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ.

ການກວດກາພາຍນອກ ມີຈຸດປະສົງ ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີື່ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານແຮງງານ ເພືື່ອ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ໂປູ່ງໃສ, ຍຸຕິທາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາດຕາ 172(ໃໝ່) ເນືອ
ີ້ ໃນການກວດກາວຽກງານແຮງງານ
ການກວດກາວຽກງານແຮງງານ ມີ ເນືີ້ອໃນ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດາເນີນງານ, ລະບຽບກົດ ໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານແຮງ ງານ ເຊັົ່ນ ກວດກາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງືື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ, ສັນຍາແຮງງານ, ກົດ
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ລະບຽບພາຍໃນ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ, ຊົົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ຊົົ່ວໂມງພັກຜ່ອນ, ການເຮັດວຽກເພີື່ມ
ໂມງ, ການປະກັນສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຄວາມຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ກວດກາ
ດ້ານສະຫວັດດີການແຮງງານ;
2.

ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຄົີ້ນຄວ້າ ດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ;

3.

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ;

4.
5.

ການນາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບ;
ການນາໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ມາດຕາ 173(ໃໝ່) ຮູບການ ການກວດກາວຽກງານແຮງງານ
ການກວດກາວຽກງານແຮງງານ ມີ ຮູບການ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ການກວດກາ ຢູ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ ຊື່ງແມ່ນການກວດກາທີື່ດາເນີນຕາມແຜນ ການ ຢູ່າງເປັນປະຈາ
ແລະ ມີ ການົດເວລາອັນແນ່ນອນ;

2.
ຄວາມ

ການກວດກາ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຊື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນການ ເມືື່ອເຫັນວ່າມີ
ຈາເປັນ ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຖືກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ;

3.

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ຊື່ງແມ່ນການກວດກາແບບຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ່ຖືກກວດກາຮູ້
ລ່ວງໜ້າ;

4.
ແຮງ

ການກວດກາເພືື່ອຕິດຕາມຜົນ ຊື່ງແມ່ນ ການກວດກາຄືນ ສິື່ງທີື່ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ໄດ້ ແນະນາ ຫຼື ສັົ່ງໃຫ້ຜູ່ໃຊ້
ງານ ປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂ ຫຼື ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານ;

5.

ການກວດກາພິເສດ ຊື່ງແມ່ນ ການກວດກາ ຕາມຄາສັົ່ງ ຫຼື ແຈ້ງການສະເພາະ ຂອງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນເທິງ ຫຼື
ຕາມການສະເໜີ ຂອງອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ.

ໃນການກວດກາວຽກງານແຮງງານ ແຕ່ລະຄັີ້ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢູ່າງເຂັີ້ມ ງວດ.
ຜົນຂອງການກວດກາວຽກງານແຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງເປັນບົດລາຍງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືື່ອເປັນການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ເປັນຕົີ້ນ ການລາຍງານຈານວນເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ, ສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຈານວນຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ຖືກລົງວິໄນ ແລະ ມາດຕະການອືື່ນ ກ່ຽວກັບແຮງງານ.

ມາດຕາ 174(ໃໝ່) ເຈົາີ້ ໜ້າທີື່ ກວດກາແຮງງານ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ແມ່ນພະນັກງານ ທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຮງງານ ເພືື່ອ
ປະຕິບັດໜ້າທີື່ ກວດກາແຮງງານ.
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ມີ ມາດຕະຖານ ດັົ່ງນີີ້:
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1.

ເປັນລັດຖະກອນ, ມີອາຍຸການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ແຕ່
ສາມປີ ຂີ້ນໄປ;

2.

ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການກວດກາແຮງງານ;

3.

ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສັດຊືື່ຕໍ່ໜ້າທີື່ວຽກງານ;

4.

ເປັນຜູ່ຮັກສາຄວາມລັບ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີື່ຕົນໄດ້ກວດກາ;

5.

ເປັນຜູ່ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.

ມາດຕາ 175(ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງເຈົາີ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດກາແຮງງານ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ເຂົີ້າໄປກວດກາແຮງງານ ຢູູ່ທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະຖານທີື່ເຮັດວຽກອືື່ນໄດ້ທຸກເວລາ;

2.

ກວດກາສັນຍາແຮງງານ, ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ການບັນທກເວລາເຂົີ້າ ແລະ ເລີກ
ວຽກ,

ບັນຊີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ, ການຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານເຮັດວຽກເພີື່ມໂມງ, ເງິນອຸດ

ໜູນຕ່າງໆ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ;
3.

ສອບຖາມຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ບຸກຄົນອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4.

ບັນທກພາບ, ສຽງ, ສາເນົາເອກະສານ, ເກັບເອົາຕົວຢູ່າງ;

5.

ກ່າວເຕືອນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍອືື່ນ
ກ່ຽວກັບ ແຮງງານ;

6.

ສັົ່ງໂຈະການນາໃຊ້ເຄືື່ອງຈັກ ຫຼື ອຸປະກອນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ໃນກລະນີ ເຫັນວ່າເຄືື່ອງຈັກ ຫຼື
ອຸປະກອນນັີ້ນ ບໍ່ ມີຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ຜູ່ອອກແຮງງານ;

7.

ປັບໃໝຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ທີື່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບແຮງງານ;

8.

ປະເມີນ ແລະ ຢັັ້ງຢືນການອະນຸຍາດຕໍ່ອາຍຸການເຮັດວຽກຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ;

9.

ເຊີນອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ອົງການຜູ່ຕາງໜ້າຜູ່ອອກແຮງງານ, ນາຍຊ່າງເຕັກນິກ, ຜູ່
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກວິຊາການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົີ້າຮ່ວມກວດກາແຮງງານ;

10.

ວາງແຜນການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນ ຂອງການກວດກາແຮງງານ ຂອງຕົນ;

11.

ຊຼຸກຍູ້, ແນະນາ ແລະ ໃຫ້ຄາປຶກສາ ແກ່ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ;

12.

ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ;

13.

ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອືື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາແຮງງານ;

14.

ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການກວດກາແຮງງານ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;

15.

ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ອືື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ.

ກ່ອນເຂົີ້າກວດກາແຕ່ລະຄັີ້ງ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ ຕ້ອງສະແດງບັດກວດກາແຮງງານຂອງຕົນ.
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ໃນການກວດກາ ແຕ່ລະຄັີ້ງ ເຈົີ້າໜ້າທີື່ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທກ ໂດຍມີການເຊັນຢັັ້ງຢືນ ຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ.

ມາດຕາ 176(ໃໝ່) ການສິນ
ີ້ ສຸດການເປັນເຈົາີ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດກາແຮງງານ
ການເປັນເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ຈະສິີ້ນສຸດລົງໃນກລະນີ ໃດໜື່ງ ດັົ່ງນີີ້:
1.

ຖືກຍົກຍ້າຍໄປເຮັດໜ້າທີື່ ຫຼື ວຽກງານອືື່ນ;

2.

ພັກຮັບບານານ;

3.

ຖືກລົງວິໄນ;

4.

ເສັຍຊີວິດ.

ມາດຕາ 177(ໃໝ່) ເຄືອ
ື່ ງແບບ ແລະ ບັດ ຂອງເຈົາີ້ ໜ້າທີກ
ື່ ວດກາແຮງງານ
ເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ ມີ ເຄືື່ອງແບບ ແລະ ບັດ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນວຽກງານກວດກາແຮງງານ.
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຜູ່ການົດເຄືື່ອງແບບ ແລະ ບັດ ຂອງເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາແຮງງານ.

ພາກທີ XVI
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ່ ີຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ່ ະເມີດ

ມາດຕາ 178 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ່ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນີີ້ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍ ຫຼື ນະໂຍບາຍອືື່ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 179 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ່ ະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖືກ ສກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງ
ວິໄນ, ປັບໃໝ, ໂຈະກິດຈະການຊົົ່ວຄາວ, ຖອນໃບອະນຸຍາດດາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ດາເນີນຄະດີ ຕາມກລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ
ລວມທັງການໃຊ້ແທນຄ່າເສັຍຫາຍທາງແພ່ງ ທີື່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂີ້ນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາກທີ XVII
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ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 180 ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 181 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາ ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງ ລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2006.
ຂໍ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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