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ກົດໝາຍ 
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ພາກທ ີI 
ບດົບນັຍັດທົົ່ວໄປ 

 
ມາດຕາ 1 (ປັບປງຸ) ຈດຸປະສງົ 

ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ກ ານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄ ື່ອນ 

ໄຫວ, ການພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາສ ື່ມວນຊົນ ເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ຂອງສ ື່ມວນຊົນໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດເປັນເຈົີ້າປະເທດຊາດຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບດ້ານສ ື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ, ສາມາດ
ເຊ ື່ອມໂຍງກັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

 
ມາດຕາ 2 ສ ື່ມວນຊນົ 

ສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ເວທີຖະແຫຼງຂ່າວທີື່ປະກອບດ້ວຍ ສ ື່ສິື່ງພິມ, ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ ື່

ມວນຊົນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນກະບອກສຽງຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການໂຄສະນາ, ສຶກສາ

ອົບຮົມ ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ປຸກລະດົມນ ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ

ຂ່າວສານທາງດ້ານ ການເມ ອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ 

ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຕ້ານປາກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຖ້ອຍທ ານອງທີື່ບິດເບ ອນຄວາມຈິງ. 

 

ມາດຕາ 3 (ປັບປງຸ)ການອະທບິາຍຄ າສບັ 

ຄ າສັບທີື່ນ າໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ພາຫະນະສ ື່ມວນຊນົ ໝາຍເຖິງ ສ ື່ສິື່ງພິມ, ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ; 
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2. ຜະລດິຕະພນັສ ື່ມວນຊນົ ໝາຍເຖິງ ໜັງສ ພິມ, ໃບຂ່າວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍ 

ການວິທະຍຸ, ລາຍການໂທລະພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄ່ງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ, ກະແຊັດ, ຊີດີ, ວີຊີດ,ີ ດີວີດີ ແລະ 
ອ ື່ນໆ; 

3. ອປຸະກອນສ ື່ເອເລກັໂຕຣນກິ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນ ການຜະລິດສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄ ື່ອງສົົ່ງ ແລະ 
ເຄ ື່ອງຮັບສັນຍານສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທາງພາກພ ີ້ນດິນ,  ສາຍ, ດາວທຽມ; 

4. ຄ ີ້ນຄວາມຖີື່ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຖີື່ວິທະຍຸເພ ື່ອການສົົ່ງ, ຮັບ ແລະ ການກະຈາຍຂອງສ ື່ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ທາງສາຍ, ທາງພາກພ ີ້ນດິນ, ທາງດາວທຽມ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງອົງການໂທລະຄົມສາກົນ; 

5. ບນັນາທກິານ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ກວດແກ້, ກວດຜ່ານເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ບົດ, ຂ່າວ ແລະ

ລາຍການຂອງສ ື່ມວນຊົນຕ່າງໆ; 

6. ນກັຂາ່ວ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ຊອກເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວ 
ສານຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ ແລະ ລາຍການ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ; 

7. ຫາງສຽງສງັຄມົ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຫັນຂອງສາທາລະນະຊົນ ຕ ໍ່ເຫດການ ຫຼ  ປາກົດການທີື່ບ ໍ່ທັນ
ໄດ້ຢັັ້ງຢືນ ຫຼ  ບ ໍ່ໄດພ້ິສູດ ຢູ່າງເປັນທາງການ; 

8. ອນິເຕເີນດັ ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຄ ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຊຶື່ງສາມາດສົົ່ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຫາກັນ ຫຼ  ສ ື່ 
ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການສົົ່ງສັນຍານສຽງ ແລະ ພາບຫາກັນທາງສາຍ ຫຼ  ທາງອາກາດ; ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ

ທີື່ສ້າງຂຶີ້ນສາມາດຝາກໄວ້ໃນຖານຂ ໍ້ມູນ; 

9. ເວບັໄຊ ໝາຍເຖິງ ໜ້າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບເນ ີ້ອໃນສະເພາະໃດໜຶື່ງທີື່ເປັນຕົວໜັງສ , ຮູບພາບ, 

ແສງ, ສີ, ສຽງ ທີື່ສ້າງຂຶີ້ນດ້ວຍບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງສ້າງຂຶີ້ນເປັນໜຶື່ງໜ້າ ຫຼ  

ຫຼາຍໜ້າເວັບ ສົົ່ງສັນຍານຜ່ານລະບົບເຄ ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ທາງຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບດີ

ຈີຕອນ, ໂທລະສັບມ ຖ  ແລະ ອຸປະກອນສ ື່ສານອ ື່ນ ດ້ວຍລະຫັດຊ ື່ທາງອນິເຕີເນັດ; 

10. ການຈ າໜາ່ຍເປນັໄລຍະ ໝາຍເຖິງ ການຈ າໜ່າຍເປັນລາຍຕອນ, ລາຍວັນ, ລາຍອາທິດ, ລາຍ

ເດ ອນ, ລາຍໄຕມາດ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

11. ສ ື່ແບບໃໝ ່ ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະໂຄສະນາປະເພດໜຶື່ງຂອງສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ສາມາດສ ື່ສານໄດ້
ສອງລວງ ດ້ວຍການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສ ື່ສານທັນສະໄໝ ໃນການສົົ່ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານເປັນຕົວອັກສອນ, ພາບ 
ແລະ ສຽງ ຜ່ານລະບົບເຄ ື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊັົ່ນ ເຟສບຸກ, ຢູທຸບ, ທະວີດເຕີ, ບະລອກ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

12. ສ ື່ສງັຄມົອອນລາຍ ໝາຍເຖິງ ສ ື່ແບບໃໝ່ປະເພດໜຶື່ງ ທີື່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ໃຊ້
ສ ື່ສານກັນຜ່ານລະບົບເຄ ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເພ ື່ອເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານສູ່ສາທາລະນະດ້ວຍການນ າໃຊ້ອຸປະກອນ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນສ ື່ສານອ ື່ນ. 

 

ມາດຕາ 4 (ປັບປງຸ) ນະໂຍບາຍຂອງລດັກຽ່ວກບັວຽກງານສ ື່ມວນຊນົ 
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ລັດສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຂອງລັດ  ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ມີ

ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະ 

ກອນເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ທັນສະໄໝ. 
ລັດ ສົົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ອົງການສ ື່ມວນຊົນທຸກພາກສ່ວນເປັນເຈົີ້າການ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານວິຊາ

ການ, ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຜະລິດ, ການກະຈາຍ ແລະ ການຈ າໜ່
າຍຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 5 (ໃໝ)່ ຫຼກັການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊນົ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີີ້: 

1 ຮັບປະກັນການເປັນກະບອກສຽງຂອງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

2 ຮັບປະກັນລັກສະນະຂອງສ ື່ມວນຊົນ; 
3 ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມ ອງລາວ ໄດ້ປະຕິບັດສິດເສລີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນດ້ານສ ື່ມວນຊົນ, 

ປົກປ້ອງຜູ້ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ປະກອບຄ າເຫັນ, ສະແດງທັດສະນະຕ ານິຕິຊົມ ທີື່ບ ໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 6 (ໃໝ)່ ການປົກປອ້ງ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ, ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ, ຜູ້

ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມອ ື່ນ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ 
ຈາກການແກ້ແຄ້ນ, ຂົົ່ມຂູ່ຕ ໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ອິດສະລະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊ ື່ສຽງ, ຊັບສິນ ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 7 (ໃໝ)່ ຂອບເຂດການນ າໃຊກ້ດົໝາຍ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນ າໃຊ້ສ າລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຢູູ່ ດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 8 (ປັບປງຸ)ການຮວ່ມມ ສາກນົ 

ລັດ ສົົ່ງເສີມ ການພົວພັນຮ່ວມມ ດ້ານສ ື່ມວນຊົນກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການ

ຊຸກຍູ້ການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ, ການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ,ີ 
ການຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ມີຄຸນ
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ນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ບົນພ ີ້ນຖານການເຄົາລົບ ເອກະລາດ, ອ ານາດອະທິປະໄຕ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຕ່າງຝູ່າຍ

ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ປະຕບັິດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

 

ພາກທ ີII 
ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມ ອງລາວ ດາ້ນສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 9 (ປັບປງຸ) ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມ ອງລາວດາ້ນສ ື່ມວນຊນົ 

ພົນລະເມ ອງລາວ ມີສິດເສລີພາບດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ໂດຍສະແດງອອກດ້ວຍການປະກອບຄ າເຫັນ, ໃຫ້

ທັດສະນະ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ສາລະ

ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທິງ ແລະ ບັນຫາອ ື່ນ ທີື່ບ ໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊຶື່ງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະ 
ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ. 

 

ມາດຕາ 10 (ປັບປງຸ) ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມ ອງລາວ ໃນການປະກອບຄ າເຫນັ 
ພົນລະເມ ອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການປະກອບຄ າເຫັນຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ: 
1. ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; 
2. ທັດສະນະຕ ໍ່ສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

3. ການຕ ານິຕິຊົມແບບສ້າງສັນຕ ໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ. 
 

ມາດຕາ 11 ສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມ ອງລາວ ກຽ່ວກບັຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວສານ 

ພົນລະເມ ອງລາວ ມີສິດເສລີພາບ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາລະ

ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

2. ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານໃຫ້ສ ື່ມວນຊົນຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ທັນການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າ

ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບເນ ີ້ອໃນຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານນັີ້ນ. 

 

ມາດຕາ 12 (ປບັປງຸ) ການນ າໃຊສ້ດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມ ອງລາວ 

ພົນລະເມ ອງລາວ ນ າໃຊ້ສິດເສລີພາບຂອງຕົນຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ດ້ວຍການລົງພິມ ຫຼ  ກະຈາຍຂ່າວ, ບົດ, 

ຄ າເຫັນ, ຕອບສ າພາດ, ກະຈາຍສຽງ, ກະຈາຍພາບ, ຕອບຂ ໍ້ສະເໜີ, ຂ ໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຕົນໂດຍສ ື່ມວນຊົນເອງ ຫຼ  
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ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດລົງ

ພິມ, ກະຈາຍ ຫຼ  ຕອບໄດ້ນັີ້ນ ສ ື່ມວນຊົນຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ພົນລະເມ ອງຮັບຊາບຢູ່າງເປັນທາງການ. 

 

ພາກທ ີIII 
ປະເພດ ແລະ ລກັສະນະຂອງສ ື່ມວນຊນົ 

ໝວດທ ີ1 
ປະເພດຂອງສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 13 (ປັບປງຸ) ປະເພດຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ສ ື່ມວນຊົນ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄ : 
1. ສ ື່ສິື່ງພິມ; 
2. ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ. 

ສ ື່ມວນຊົນທັງສອງປະເພດນີີ້ ສາມາດເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາລາວ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ ຫຼ  ພາສາຕ່າງປະເທດ. 
 

ມາດຕາ 14 ສ ື່ສິື່ງພມິ 
ສ ື່ສິື່ງພິມ ແມ່ນ ພາຫະນະໂຄສະນາ ທີື່ເປັນແຜ່ນເຈ້ຍ ຊຶື່ງບັນຈຸຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານດ້ວຍ ຕົວໜັງສ  ຫຼ  ຮູບພາບ

ໂດຍມີຊ ື່ສະເພາະ. 
ສ ື່ສິື່ງພິມອາດຈ າໜ່າຍເປັນ ລາຍວັນ ຫຼ  ເປັນໄລຍະ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ ໜັງສ ພິມ, ວາລະສານ, ໃບຂ່າວ 

ສານ, ຈົດໝາຍເຫດ. 
 

ມາດຕາ 15 (ປັບປງຸ) ສ ື່ເອເລກັໂຕຣນກິ 

ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ພາຫະນະໂຄສະນາດ້ວຍການສ້າງເປັນລາຍການ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໂທລະ

ໂຄ່ງ ແລະ ສ ື່ແບບໃໝ່ ຫຼ  ລາຍການອິນເຕີເນັດປະເພດຕ່າງໆ ຊຶື່ງກະຈາຍອອກຜ່ານເຄ ື່ອງສົົ່ງທາງສາຍ, ທາງອາກາດ 

ຫຼ  ຄ ີ້ນຄວາມຖີື່. 

 

ໝວດທ ີ2 
ລກັສະນະຂອງສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 16 ລກັສະນະຂອງສ ື່ມວນຊນົ 

ສ ື່ມວນຊົນມີລັກສະນະຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ລັກສະນະຕົວຈິງ; 
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2. ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ; 

3. ລັກສະນະແນະນ າ; 
4. ລັກສະນະຕ ໍ່ສູ້. 

 

ມາດຕາ 17 ລກັສະນະຕວົຈງິ 
ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງພາວະວິໄສ, ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຊັດ

ເຈນ, ວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. 
 

ມາດຕາ 18 ລກັສະນະສກຶສາອບົຮມົ 
ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ, ສົົ່ງເສີມວຽກດີຄົນເດັົ່ນ, 
ປຸກລະດົມນ ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຕົີ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງທົົ່ວປວງຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ ີ້ອອັນດີ 
ງາມຂອງຊາດ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

 

 

 

 

ມາດຕາ 19 (ປັບປງຸ) ລກັສະນະແນະນ າ 
ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງແນໃສ່ປຸກລະດົມ ແລະ ແນະນ າມະຫາຊົນຈັດ

ຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງອະທິ 
ບາຍ, ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕ ໍ່ຫາງສຽງສັງຄົມ. 

 

ມາດຕາ 20 (ປັບປງຸ) ລກັສະນະຕ ໍ່ສູ ້
ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງແນວທາງນະໂຍ 

ບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຕ ານິວິຈານ ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, 
ປາກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຢູ່າງທັນການຕ ໍ່ຖ້ອຍທ ານອງທີື່ບິດເບ ອນ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ທີື່ສ້າງຄວາມ
ເສ ື່ອມເສຍຕ ໍ່ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. 

 

ພາກທ ີIV 
ການຈດັຕັີ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວສ ື່ມວນຊນົ 

ໝວດທ ີ1 
ການຈດັຕັີ້ງ ຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
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ມາດຕາ 21 ການຈດັຕັີ້ງ 
ການຈັດຕັີ້ງຂອງສ ື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ; 
2. ອົງການສ ື່ມວນຊົນ; 

3. ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ມາດຕາ 22 (ປັບປງຸ) ອງົການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ 

ຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັີ້ງອົງການສ ື່ມວນ
ຊົນ ແລະ ດ າເນີນວຽກງານດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໂດຍມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ 
ຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງແມ່ນຫົວໜ້າອົງການ ຫຼ  ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ໃຫ້ຊີີ້ນ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ອົງການສ ື່ມວນຊົນດັົ່ງກ່າວ. 

 

ມາດຕາ 23 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງອງົການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສະເໜີສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ຍຸບເລີກ ອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 

2. ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 

3. ແຕ່ງຕັີ້ງ ຫຼ  ປົດຕ າແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ຫຼ  ຮອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການ; 

4. ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 

5. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບ
ໝາຍ; 

6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ສາກົນ ດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນມີ ໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກ ານົດທິດທາງ, ຈຸດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍຮັບໃຊ້, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມ ຫຼ  
ຄວາມແຮງຂອງເຄ ື່ອງສົົ່ງ, ຄ ີ້ນຄວາມຖີື່, ເວລາກະຈາຍ, ຂອບເຂດການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ; 

2. ຈັດຕັີ້ງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊີີ້ນ າ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການປະຕິບັດອຸ 
ດົມການ, ຈຸດປະສົງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີີື່, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ; 

3. ສ້າງເງ ື່ ອນໄຂ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງ
ຕົນ; 
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4. ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ໃນວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ, 
ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂ ການຕ ານິຕິຊົມ, ກ່າວຟ້ອງຕ ໍ່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ຢູູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 24 ອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງໜຶື່ງຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານສ ື່

ມວນຊົນປະເພດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 25 (ປັບປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງອງົການສ ື່ມວນຊນົ 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຢູ່າງຖ ກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດທີື່ມີປະໂຫຍດຕ ໍ່ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ; 

2.  ຕ ານິຕິຊົມແບບສ້າງສັນຕ ໍ່ການກະທ າທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ປາກົດ 

ການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນສັງຄົມ ເຊັົ່ນ ການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ; 

3.  ຕອບໂຕ້ທຸກຖ້ອຍທ ານອງໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ບິດເບ ອນຄວາມຈິງ ທີື່ສ້າງຄວາມເສ ື່ອມເສຍ

ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ; 

4.  ພັດທະນາຕົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ; 

5.  ພິຈາລະນາເນ ີ້ອໃນ, ຮູບການຂອງຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 
6.  ສະເໜີ, ປະກອບຄ າເຫັນຕ ໍ່ຂັີ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 
7.  ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານທີື່ຖ ກຕ້ອງຂອງຕົນ; 
8.  ສ້າງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ ື່ນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ; 
9.  ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບ  

ໝາຍ; 
10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບສາກົນ ຕາມການເຫັນດີຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ຕາມ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 
1. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ,່ ປົກປ້ອງແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ ີ້ອຮັກຊາດ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ; 

2.  ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃຫ້ສາລະ

ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ, ສົົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທ າ, 
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ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດ

ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ; 

3.  ເຜີຍແຜ່ວຽກດີຄົນເດັົ່ນ ແລະ ແນະນ າຫາງສຽງສັງຄົມ; 

4.  ຮັກສາຄວາມຖ ກຕ້ອງຂອງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ; 
5.  ສົົ່ງເສີມການພົວພັນ, ການຮ່ວມມ , ຄວາມເຂົີ້າໃຈຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງປະເທດເພ ື່ອນມິດ

ແລະ ປະຊາຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນພາລະກິດຕ ໍ່ສູ້ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ເພ ື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, 

ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ; 

6.  ດ າເນີນກິດຈະການ ການພິມ ແລະ ຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມ, ການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ ຕາມ

ທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງ; 

7.  ຄຸ້ມຄອງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີື່, ທິດ

ທາງ, ແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ລາຍງານຜົນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ແລະ

ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

8.  ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບ ດ້ານສ ື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມ ອງລາວ; 

9.  ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕ ໍ່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 26 (ປບັປງຸ) ສະມາຄມົນກັຂາ່ວ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 

ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງການເມ ອງ, ສັງຄົມ, ວິຊາຊີບ ຂອງຜູ້ເຮັດ

ວຽກງານດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງຖ ກສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ, ມີພາລະບົດບາດ ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົີ້າ 
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງສະມາຊິກຕົນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານດ້ານສ ື່
ມວນຊົນອ ື່ນ, ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ 

ແລະ ນະໂຍບາຍສ ື່ມວນຊົນ. 

 

 

ມາດຕາ 27 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງສະມາຄມົນກັຂາ່ວ ແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເຂົີ້າຮ່ວມສ້າງ, ປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ

ກັບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສ ື່ມວນຊົນ; 

2. ກ ານົດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່
ມວນຊົນ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບສ ື່ມວນຊົນ;  
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3. ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງ ພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການສ ື່ມວນຊົນ 
ເພ ື່ອບ າລຸງສ້າງດ້ານ ການເມ ອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ ແລະ 
ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ;  

4. ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການເກັບຄ່າສະມາຊິກ, ການຈັດກິດຈະກ າ ແລະ ການໃຫ້ບ ລິການ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ; 

5. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງສະມາຊິກຕົນ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່
ມວນຊົນ; 

6. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ  ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ, ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນອ ື່ນ ທີື່
ມີຜົນງານດີເດັົ່ນຕ ໍ່ປະເທດຊາດ, ສັງຄົມ ຫຼ  ສາກົນ; 

7. ພົວພັນຮ່ວມມ  ກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ; 

8. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ໝວດທ ີ2 
ບກຸຄະລາກອນຂອງສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 28 (ປບັປງຸ) ບກຸຄະລາກອນ 
ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ, ຫົວ

ໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ນັກຂ່າວ, ນັກວິຊາການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານ. 

 

ມາດຕາ 29 (ໃໝ)່ ເງ ື່ອນໄຂ ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ມີພູມລ າເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ; 
2. ຖ ສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີຂຶີ້ນໄປ; 
3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂຶີ້ນໄປ, ມີປະສົບ

ການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດຊີີ້ນ າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາອົງການສ ື່ມວນຊົນ; 
4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມ ອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ; 
5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ; 
6. ມີສຸຂະພາບດີ; 
7. ບ ໍ່ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ຫຼ  ອົງການສ ື່ມວນຊົນອ ື່ນ; 
8. ມີເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. 
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ມາດຕາ 30 (ໃໝ)່ ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ຫົວໜ້າອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊີີ້ນ າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ; 
2. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ ໍ່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 
3. ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕ າແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ເປັນຜູ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການທີື່
ມີສິດ ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ; 

4. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
ຮອງຫົວໜ້າອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າ ໃນວຽກງານໃດໜຶື່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜ້າບ ໍ່ຢູູ່ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ; 

2. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 31 (ປບັປງຸ) ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ ອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສ ື່ມວນຊົນໄດ້ກ ານົດຊ ື່ເອີີ້ນຕ າແໜ່ງ ດັົ່ງນີີ້: 

- ສ ື່ສິື່ງພິມເອີີ້ນວ່າ: ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່; 

- ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງ ສ ານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເອີີ້ນວ່າ: ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ

ຮອງຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່. 

ການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ  ປົດຕ າແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ເຈົີ້າຂອງ
ອົງການສ ື່ມວນຊົນເປັນຜູ້ຕົກລົງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ  ເປັນຜູ້ສະເໜີ
ໃຫ້ອົງການທີື່ມີສິດພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 32 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂ ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ ອງົການສ ື່ມວນຊນົ  
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ມີພູມລ າເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ; 
2. ຖ ສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີ ຂຶີ້ນໄປ; 

3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂຶີ້ນໄປ, ມີປະສົບ

ການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດບ ລິຫານອົງການສ ື່ມວນຊົນ; 

4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທ າປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມ ອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ; 

5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ; 
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6. ມີສຸຂະພາບດີ; 
7. ບ ໍ່ເປັນຫົວໜ້າ ຫຼ  ຮອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນອ ື່ນ; 
8. ມີເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. 
 

ມາດຕາ 33 (ປັບປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຊີີ້ນ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ; 
2. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ແລະ ກວດກາ ການລົງຂ່າວ, ບົດ ໃນສ ື່ສິື່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທ 

ລະພາບ, ເວັບໄຊ ແລະ ສ ື່ແບບໃໝ່; 
3. ຄຸ້ມຄອງ, ບ າລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ພ ີ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ; 
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບເນ ີ້ອໃນ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງ

ອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 
5. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

ຮອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າໃນວຽກງານໃດໜຶື່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜ້າບ ໍ່ຢູູ່ ຕາມການມອບໝ

າຍຂອງຫົວໜ້າ; 
2. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 34 (ປັບປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂນກັຂາ່ວ 

ນັກຂ່າວມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ມີພູມລ າເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ; 
2. ຖ ສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸແຕ່ ສິບແປດປີ ຂຶີ້ນໄປ; 

3. ມີຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວຢູ່າງຄົບຖ້ວນ; 

4. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນກາງຂຶີ້ນໄປ ຫຼ  ມີໃບຢັັ້ງ 
ຢືນ, ມີຄວາມຮູ້, ມີປະສົບການ ແລະ ມີພອນສະຫວັນດ້ານສ ື່ມວນຊົນ; 

5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ; 

6. ມີສຸຂະພາບດີ. 

  

 

ມາດຕາ 35 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງນກັຂາ່ວ. 
ນັກຂ່າວ ມີ ສິດຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ໄດ້ຮັບບັດນັກຂ່າວ, ສັງກັດ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວຢູູ່ໃນອົງການສ ື່ມວນຊົນໃດໜຶື່ງ; 

2. ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການຂ່າວຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ; 

3. ພົວພັນ, ຮ່ວມມ ກັບຜູ້ຮ່ວມງານຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊອກຮູ,້ ເກັບກ າ ແລະ ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ

ໃນວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ໃຊ້ບັດນັກຂ່າວ ເພ ື່ອສະເໜີຊອກຮູ້, ຮັບການສະໜອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຈາກການຈັດ 
ຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ເພ ື່ອວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ;  

5. ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ຂຽນຂ່າວ, ບົດ, ຖ່າຍທ າຮູບພາບຕ່າງໆ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທີື່ສ້າງສັນ 

ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດ, ໃສ່ນາມປາກກາເປັນຊ ື່ຕົນເອງ ຫຼ  ຊ ື່ແຝງ; 

6. ໄດ້ຮັບການບ າລຸງ, ຍົກລະດັບດ້ານການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະດ້ານສ ື່ມວນຊົນ, ຮັບນາມມະຍົດ

ເງິນອຸດໜູນ ຫຼ  ນະໂຍບາຍອ ື່ນ; 

7. ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ  ແລະ      ລະບຽບການ; 

8. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນທີື່ຖ ກ 
ຕ້ອງ. 

ນັກຂ່າວ ມີ ໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຊອກຮູ້, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເພ ື່ອຂຽນເປັນຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່
ຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ; 

2. ຂຽນ ຂ່າວ, ບົດ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນຊອບທ າຂອງປະຊາ ຊົນ; 

3. ເຜີຍແຜ,່ ປົກປ້ອງແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຂຸດຄົີ້ນ, ສົົ່ງເສີມປັດ
ໄຈທີື່ຕັີ້ງໜ້າ, ຕ ໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາແນວຄິດ ແລະ ການກະທ າທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຕອບໂຕ້ຖ້ອຍ
ທ ານອງບິດເບ ອນ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທີື່ສ້າງຄວາມເສ ື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ 
ປະຊາຊົນ; 

4. ຄົີ້ນຄວ້າ, ຮ ໍ່າຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼ ໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ເພ ື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານການເມ ອງ, ຄຸນສົມບັດ, 
ຈັນຍາບັນ, ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

5. ແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂ ໂທດຜ່ານສ ື່ມວນຊົນໃນກ ລະນີທີື່ຂຽນຂ່າວຜິດພາດ ຫຼ  ບ ໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ; 
6. ຮັບການຕ ານິຕິຊົມຈາກສັງຄົມ, ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕ ໍ່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ

ເນ ີ້ອໃນຂ່າວ, ບົດ ແລະ ການກະທ າທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຂອງຕົນ. 
7. ປະຕິບັດຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ, ບ ໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີື່ນັກຂ່າວ ເພ ື່ອສວຍໂອກາດ ແລະ ລະເມີດກົດ    

ໝາຍ. 
 

 

ມາດຕາ 36 ນກັວຊິາການດາ້ນສ ື່ມວນຊນົ 



14 
 

ນັກວິຊາການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນທີື່ປະຕິບັດງານໃນອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງມີນັກປະພັນ, 

ນັກກະວີ, ໂຄສົກ, ພິທີກອນ, ຜູ້ຈັດລາຍການ, ຜູ້ກ າກັບການສະແດງ, ຜູ້ອອກແບບການພິມ, ນັກແຕ້ມ, ນັກປະດັບ

ປະດາ, ນາຍຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ນັກວິຊາການອ ື່ນທີື່ຮັບໃຊ້ການສ້າງຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ. 
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງນັກວິຊາການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຂອງແຕ່ລະອົງການສ ື່ມວນຊົນ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະ 

ບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 37 (ປບັປງຸ) ຜູຮ້ວ່ມງານ 
ຜູ້ຮ່ວມງານ ແມ່ນ ຜູ້ທີື່ບ ໍ່ມີອາຊີບເປັນນັກຂ່າວ ແຕ່ເປັນຜູ້ຂຽນຂ່າວ, ບົດ, ຖ່າຍພາບ, ຜະລິດລາຍການ

ສະໜອງໃຫ້ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ ຈາກອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕາມລະ 
ບຽບການ. 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມງານ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
 

ມາດຕາ 38 (ໃໝ)່ ບດັນກັຂາ່ວ 

ບັດນັກຂ່າວ ແມ່ນ ເອກະສານທີື່ຢັັ້ງຢືນການເປັນນັກຂ່າວ ຊຶື່ງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດ 
ທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກໃຫ້ ແລະ ມີອາຍຸ ຫ້າປີ. 

ບັດນັກຂ່າວ ສາມາດປະຕິບັດໃນກ ລະນີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ເປົັ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂ່າວ 

ເປົັ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂ່າວ ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 28 
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ. 

2. ການມອບບັດນັກຂ່າວ ມີກ ລະນີ ດັົ່ງນີີ້: 

- ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ, ມີການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນສັງກັດ. 

- ຜູ້ໄດ້ຮັບບັດນັກຂ່າວຖ ກຍົກຍ້າຍໄປປະຈ າການຢູູ່ອົງການອ ື່ນ ທີື່ຍັງເປັນເປົັ້າໝາຍຖ ບັດນັກຂ່າວ
ນັີ້ນ ຈະຕ້ອງສະເໜີຂ ປູ່ຽນບັດນັກຂ່າວໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັີ້ງໃໝ່; 

- ກ ລະນີບັດເສຍ, ຂາດ, ໃຊ້ການບ ໍ່ໄດ້, ເຈົີ້າຂອງບັດນັກຂ່າວ ຕ້ອງເຮັດໃບສະເໜີ ພ້ອມຕິດຄັດ
ບັດເກົົ່າ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູູ່ ເພ ື່ອຂ ບັດນັກຂ່າວໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຂອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຫຼ  ການ 
ຈັດຕັີ້ງທີື່ຕົນສັງກັດ;  

- ຜູ້ທີື່ຖ ກຖອນບັດທາງວິໄນ ແຕ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຕົນເອງ ເຄົາລົບຈັນຍາບັນ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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3. ການຖອນບັດນັກຂ່າວ ມີກ ລະນີ ດັົ່ງນີີ້: 

- ຖ ກຍົກຍ້າຍໄປປະຈ າການຢູູ່ອົງການອ ື່ນທີື່ບ ໍ່ ແມ່ນ ເປົັ້າໝາຍຖ ບັດນັກຂ່າວ ຫຼ  ບ ໍ່ໄດ້ເຄ ື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ;  

- ເຮັດວຽກໃນອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວສ ື່ມວນຊົນ; 
- ລະເມີດຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ ຫຼ  ສວຍໃຊ້ບັດໃນທາງຜິດກົດໝາຍ; 
- ຖ ກລົງວິໄນຂັີ້ນໂຈະວຽກ, ຖ ກກ່າວຟ້ອງ ຫຼ  ຖ ກສານຕັດສິນລົງໂທດ; 
- ຢຸດວຽກ. 
ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ທີື່ມີຄ າສັົ່ງຖອນບັດ, ຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖ ບັດ

ນັກຂ່າວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພ ື່ອສົົ່ງບັດໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ໝວດທ ີ3 
ການສາ້ງຕັີ້ງອງົການສ ື່ມວນຊນົ 

 
ມາດຕາ 39 (ປບັປງຸ) ເງ ື່ອນໄຂການສາ້ງຕັີ້ງອງົການສ ື່ມວນຊນົ 

ການສ້າງຕັີ້ງອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີເງ ື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກ ານົດ ຊ ື່, ປະເພດສ ື່ມວນຊົນ, ອຸດົມການ, ຈຸດປະສົງທີື່ສອດຄ່ອງກັບ ພາລະບົດບາດຂອງອົງ 

ການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ, ເປົັ້າໝາຍຮັບໃຊ້, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມ, ກ າລັງແຮງຂອງເຄ ື່ອງສົົ່ງ, 

ກ ານົດເວລາການກະຈາຍ, ກ ານົດການນ າໃຊ້ຄ ີ້ນຄວາມຖີື່, ຂອບເຂດການກະຈາຍຄ ີ້ນ, ລວມທັງພາສາ, ລະຫັດຊ ື່

ທາງອີນເຕີເນັດທີື່ຈະນ າໃຊ້ຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນນັີ້ນ; 

2. ກ ານົດຊ ື່, ໂຄງປະກອບ, ເນ ີ້ອໃນ, ຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ; 
3. ມີກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29, 32 

ແລະ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

4. ມີສ ານັກງານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ທຶນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກ

ງານຂອງຕົນ; 

5. ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ມາດຕາ 40 (ໃໝ)່ ການພຈິາລະນາອະນຍຸາດການສະເໜສີາ້ງຕັີ້ງອງົການສ ື່ມວນຊນົ  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັີ້ງອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງຍ ື່ນຄ າຮ້ອງ ແລະ 
ບົດວິພາກ ຕ ໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພ ື່ອພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ເຄ ື່ຶອນໄຫວວຽກ
ງານສ ື່ມວນຊົນ. ພາຍໃນກ ານົດເວລາ ເກົີ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ 
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ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃນກ ລະນີບ ໍ່ອະນຸຍາດ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກ 
ສອນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ . 

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ, ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງອົງ 
ການສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານຕ ໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງແຈ້ງຜ່ານສ ື່
ມວນຊົນ. 

 

ມາດຕາ 41 (ໃໝ)່ ການປູ່ຽນແປງຂ ໍ້ມນູໃນໃບອະນຍຸາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊນົ 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເພີື່ມເຕີມ ຫຼ  ປູ່ຽນແປງຂ ໍ້ມູນໃນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ ໃຫ້ສະເໜີຕ ໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ. 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນກ ານົດ
ເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 

 

ມາດຕາ 42 (ໃໝ)່ ການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼ  ການຢດຸເຊາົການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊນົ 

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວ ຫຼ  ຖອນໃບອະນຸ 
ຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ຖ້າວ່າອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບ ໍ່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ຫຼ  
ເຄ ື່ອນໄຫວຕາມຈຸດປະສົງ, ເນ ີ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດ ຫຼ  ບ ໍ່ມີຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນອອກສູ່ສັງຄົມ 
ພາຍໃນກ ານົດເວລາສາມເດ ອນ ສ າລັບສ ື່ສິື່ງພິມ ແລະ ເວັບໄຊ; ເກົີ້າເດ ອນ ສ າລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ 
ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນຕົີ້ນໄປ. 

ໃນກ ລະນີ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ມີຈຸດປະສົງຢຸດເຊົາ ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນຂອງ
ຕົນ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຢູ່າງຊ້າ ສາມສິບວັນ ຕ ໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ເພ ື່ອຖອນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ອອກແຈ້ງການຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ. 

ຖ້າຫາກມີຈຸດປະສົງຂ ອະນຸຍາດຄ ນໃໝ່ ອົງການເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ຖ ກຖອນໃບອະນຸຍາດນັີ້ນ ຕ້ອງ
ຍ ື່ນຄ າຮ້ອງຕ ໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ. 

 

ມາດຕາ 43 ການສາ້ງຕັີ້ງສ ານກັງານຜູຕ້າງໜາ້ອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດການສ້າງຕັີ້ງສ ານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນລາວ ປະຈ າຢູູ່ຕ່າງປະ 

ເທດ ແລະ ໃຫ້ອົງການສ ື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາປະຈ າ ຫຼ  ສ້າງຕັີ້ງສ ານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງອົງການສ ື່ມວນ
ຊົນຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ ລາວ. ນັກຂ່າວ, ນັກວິຊາການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບອົງການສ ື່ມວນຊົນ

ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຄ ື່ອນໄຫວຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ສ າລັບການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 
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ໝວດທ ີ4 
ກິດຈະການສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 44 ກດິຈະການສ ື່ມວນຊນົ 
ກິດຈະການສ ື່ມວນຊົນ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
1. ການຊອກຮູ້, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ; 
2. ການໄດ້ຮັບການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກສັງຄົມ; 
3. ການເຜີຍແຜ່ບົດ, ຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ; 
4. ການໃຫ້ຄ າຕອບ; 
5. ການແກ້ຂ່າວ; 
6. ການບ ລິການ; 
7. ການບັນເທີງ. 

 

ມາດຕາ 45 ການຊອກຮູ,້ ເກບັກ າຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວສານ 
ສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຄ ື່ອນໄຫວຊອກຮູ້, ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ວ່ອງ 

ໄວ ແລະ ທັນການ ເພ ື່ອຄົີ້ນຄວ້າ, ແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ, ລາຍການ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ. 
 

ມາດຕາ 46 (ປບັປງຸ) ການໄດຮ້ບັການສະໜອງຂ ໍ້ມນູ ຂາ່ວສານຈາກສງັຄມົ 
ສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ

ອອກຂ່າວຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນໃນການສະໜອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ

ຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບເນ ີ້ອໃນຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ຕົນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ສ ື່ມວນຊົນ ຜ່ານສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ກອງ

ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ການສ າພາດ ແລະ ຮູບແບບອ ື່ນ. ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ເນ ີ້ອໃນຂ ໍ້ມູນທີື່ສະໜອງ
ໃຫ້ນັີ້ນ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງແຫຼ່ງ ຫຼ  ທີື່ມາຂອງຂ ໍ້ມູນນັີ້ນ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບປາກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນສັງຄົມ, ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການສ ື່ມວນຊົນ ກ ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ. 

ສ າລັບຂ່າວກ່ຽວກັບຄະດີ ທີື່ພວມສ ບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ  ຄະດີທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນຕັດສນີນັີ້ນ ອົງການທີື່ດ າເນີນ
ຄະດ ີ ມີສິດສະຫງວນຄວາມລັບກ່ຽວກັບ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຕ ໍ່ສ ື່ມວນຊົນ, ແຕ່ສ ື່ມວນຊົນ ກ ມີສິດອອກຂ່າວຕາມ
ແຫຼ່ງຂ່າວທີື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ ໄດ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄມົ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ 
ເວັີ້ນເສຍແຕ່ມີຄ າສັົ່ງໂຈະ ຫຼ  ຫ້າມການອອກຂ່າວຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ສ ື່ມວນຊົນ ຈະບ ໍ່ເປີດເຜີຍ ຊ ື່ ແລະ ຮູບພາບຂອງຜູ້ສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຖ້າເຫັນວ່າ ມີຜົນເສຍ
ຫາຍຕ ໍ່ຜູ້ສະໜອງ ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຈະສະໜອງໃຫ້ຕາມ
ການສະເໜີ ຂອງອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼ  ສານປະຊາຊົນ. 

 

ມາດຕາ 47 ການເຜຍີແຜ ່ບດົ, ຂາ່ວ, ລາຍການ ແລະ ແຈງ້ການ 
ເມ ື່ອສ ື່ມວນຊົນໄດ້ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼ  ຮັບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຈາກສັງຄົມແລ້ວ ຕ້ອງຄົີ້ນຄວ້າ

ພິຈາລະ ນາຢູ່າງຖີື່ຖ້ວນ ຖ້າເຫັນວ່າເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶື່ງແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ, 
ແຈ້ງການ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆ ເພ ື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາຜ່ານພາຫະນະຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 48 (ປບັປງຸ) ການໃຫຄ້ າຕອບ 
ສ ື່ມວນຊົນມີສິດສະເໜີໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕອບບັນຫາທີື່ພົນລະ 

ເມ ອງລາວ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆຂ ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ເມ ື່ອບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ໄດ້ຮັບຄ າສະ    
ເໜີດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຕອບພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄ າສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ຄ າຕອບຂອງ
ຕົນ. ຖ້າຫາກບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄ າຕອບຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ, ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດສົົ່ງຄ າເຫັນ, 
ຄວາມຂັດຂ້ອງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງດັົ່ງກ່າວ ເຖິງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນເທິງ ທີື່ມີສິດອ ານາດແກ້
ໄຂ ຫຼ  ນ າບັນຫານັີ້ນ ລົງເຜີຍແຜ່ໃນສ ື່ມວນຊົນ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ສ ື່ມວນຊົນຊີີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບຂ່າວທີື່ໄດ້ເຜີຍ 
ແຜ່ອອກໄປ ທີື່ຍັງບ ໍ່ຈະແຈ້ງນັີ້ນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຄ າຕອບຢູ່າງວ່ອງໄວ. 

ອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ມະຫາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດແຕ່ງຕັີ້ງພະນັກງານ
ປະຊາສ າພັນ ເພ ື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແຈ້ງຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້
ສັງຄົມໂດຍຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມສະພາບການຮຽກຮ້ອງ, ໃນກ ລະນີມີໄພພິບັດ ຫຼ  ວິກິດການດ້ານຕ່າງໆ ຕ້ອງແຈ້ງ
ຂ່າວຢູ່າງລຽນຕິດ ເພ ື່ອນ າພາຫາງສຽງສັງຄົມ.  

 

ມາດຕາ 49 (ປບັປງຸ) ການແກຂ້າ່ວ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ສ ື່ມວນຊົນແກ້ຂ່າວ ທີື່ອອກບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຕາມຄວາມ

ຈິງ. 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ອອກຂ່າວບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຂາດຫຼັກຖານ, ແຕະຕ້ອງເຖິງບົດບາດ, ກຽດ

ສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈດັຕັີ້ງນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂ ໂທດ ຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ. 

ໃນກ ລະນີທີື່ອົງການສ ື່ມວນຊົນບ ໍ່ແກ້ຂ່າວ ຫຼ  ໄດ້ແກ້ຂ່າວບ ໍ່ເໝາະສົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການ 
ຈັດຕັີ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດສະເໜີບົດຊີີ້ແຈງຕ ໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ຫຼ  ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານປະຊາຊົນ ເມ ື່ອເຫັນວ່າ
ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶີ້ນ. 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ບົດຊີີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ, ໃນກ ລະນີບ ໍ່
ເຫັນດີຕ ໍ່ບົດຊີີ້ແຈງດັົ່ງກ່າວອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີສິດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ. ອົງການສ ື່ມວນຊົນ
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ຈະບ ໍ່ເຜີຍແຜ່ບົດຊີີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຫາກເຫັນວ່າຂັດກັບກົດໝາຍ, ພ້ອມດຽວກັນ
ນັີ້ນ ກ ແຈ້ງຕອບເຫດຜົນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

 

 

ມາດຕາ 50 (ປບັປງຸ) ການບ ລກິານ 

ການບ ລິການຂອງສ ື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການທີື່ສ ື່ມວນຊົນໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການທາງສ ື່ສິື່ງພິມ ແລະ 
ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານລະບົບສາຍ, ເຄ ື່ອງສົົ່ງພາກພ ີ້ນດິນ, ດາວທຽມ ຫຼ  ເຄ ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍເກັບ
ຄ່າບ ລິການ. 

ສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ສາມາດໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ລູກຄ້າແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະ 
ນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ເນ ີ້ອໃນໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການ ຜ່ານສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງໃຫ້ຖ ກກັບຄວາມເປັນຈິງ, 

ບ ໍ່ເວົີ້າໂຍກ, ເວົີ້າເກີນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ຫຼ  ຂອງການບ ລິການນັີ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພ ື່ອໂຄສະນາ 

ເຜີຍແຜ່ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ  ບ ລິການໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານສ ື່ມວນຊົນ ລວມທັງການເກັບຄ່າບ ລິການນັີ້ນ ໄດ້

ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

 

ມາດຕາ 51  ການບນັເທງີ 

ການບັນເທີງເປັນວຽກງານໜຶື່ງຂອງສ ື່ມວນຊົນ ເພ ື່ອສ້າງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ ື່ນ ໃຫ້ແກ່

ສັງ ຄົມ ທັງເປັນການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ແນະນ າ, ປຸກລະດົມພົນລະເມ ອງໃຫ້ມີຄວາມຕ ື່ນຕົວເປັນເຈົີ້າການ

ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

ການບັນເທີງທີື່ນ າອອກເຜີຍແຜຜ່່ານສ ື່ມວນຊົນນັີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ການສະແດງສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ, 

ການຮ້ອງເພງ, ການຂັບ, ການລ າ, ການບັນເລງສຽງດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ, ການກິລາ-ກາຍຍະກ າ, ວັນນະ 

ກ າ ແລະ ອ ື່ນໆ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຮີດຄອງ, 

ວັດທະນະທ າປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງກັບ ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 

ໝວດທ ີ5 
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊນົ 

 

ມາດຕາ 52 (ໃໝ)່ ຂ ໍ້ມນູຕົີ້ນຕ ຕອ້ງບນັທກຶໃນຜະລດິຕະພນັສ ື່ມວນຊນົ 

ຂ ໍ້ມູນຕົີ້ນຕ ທີື່ຕ້ອງບັນທຶກໃນຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ ມີ ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ຢູູ່ໜ້າທ າອິດຂອງສ ື່ສິື່ງພິມ ຕ້ອງມີຊ ື່ຂອງຜະລິດຕະພັນໜັງສ ພິມ, ຊ ື່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ຊ ື່ອົງການ
ເຈົີ້າຂອງສ ື່ມວນຊົນ ຂຽນໃສ່ກ້ອງຊ ື່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ໝາຍເລກສະບັບສ າລັບສ ື່ສິື່ງພິມ; ຢູູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າສຸດ
ທ້າຍຂອງໜັງສ ພິມຕ້ອງມີ ວັນ, ເດ ອນ, ປີ ອອກຈ າໜ່າຍ, ໄລຍະການຈ າໜ່າຍ; ທີື່ຢູູ່ ສ ານັກງານ, ໂຮງພິມ; ຂະ   
ໜາດ, ຈ ານວນຂອງໜ້າ, ລາຄາຂອງສ ື່ສິື່ງພິມ; 

2. ສ າລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບໄລຍະທ າອິດ ໃຫ້ສະເໜີ ຊ ື່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ຊ ື່
ລາຍການດ້ວຍ ພາບ, ສຽງ ແລະ ດົນຕີປະກອບ; ໄລຍະກາງ ຕ້ອງມີກາໝາຍຂອງສະຖານີ, ກາໝາຍຂອງລາຍ 
ການສະເພາະໂທລະພາບ; ໄລຍະທ້າຍຂອງລາຍການ ໃຫ້ແຈ້ງລາຍຊ ື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມ
ງານ, ໃຫ້ແຈ້ງທີື່ຕັີ້ງສ ານັກງານ ແລະ ສູນຜະລິດ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ລະຫັດຊ ື່ທາງອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

3. ຢູູ່ໜ້າທ າອິດຂອງສ ື່ແບບໃໝ່ ຕ້ອງມີເລກທີໃບອະນຸຍາດ, ວັນທ,ີ ເດ ອນ, ປີ ອອກໃບອະນຸຍາດ

ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ, ທີື່ຢູູ່ຂອງສ ານັກງານ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ຊ ື່ ແລະ ນາມ 
ສະກຸນຂອງຫົວໜ້າອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ລະຫັດຊ ື່ທາງອນິເຕີເນັດ ຫຼ  ເວັບໄຊ. 

 
ມາດຕາ 53 (ປບັປງຸ) ການພມິ ແລະ ຈ າໜາ່ຍສ ື່ສິື່ງພມິ 

ການພິມສ ື່ສິື່ງພິມລາວ ແມ່ນ ໃຫ້ພິມຢູູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົີ້ນຕ , ສ ື່ສິື່ງພິມໃດທີື່ຈະສົົ່ງໄປພິມ ຫຼ  ຈ າໜ່າຍ
ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງການຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມຂອງຕົນ ຫຼ  ມອບສິດໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ 
ຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ໃດໜຶື່ງ ຮັບຜິດຊອບການບ ລິການຈ າໜ່າຍແທນກ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການຈ າໜ່າຍໃຫ້
ເຖິງເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້. 

ສ ື່ສິື່ງພິມ ທີື່ພິມຈ າໜ່າຍຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດສົົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ 
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງນ າເອົາສ ື່ສິື່ງພິມຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາພິມ, ຈ າໜ່າຍຢູູ່ 

ສປປ ລາວ ຕ້ອງຂ ອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສ ື່ສິື່ງພິມ ຕ້ອງກວດກາເນ ີ້ອໃນ ກ່ອນຈະ

ແຈກຢາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນ ີ້ອໃນສ ື່ສິື່ງພິມທີື່ຕົນນ າເຂົີ້າ. 
ຜູ້ຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມທີື່ຖ ກຫ້າມຈ າໜ່າຍ ຕ້ອງເກັບຄ ນເພ ື່ອທ າລາຍ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕ່າງໆ. 
 

ມາດຕາ 54 (ປັບປງຸ) ການເພີື່ມໜາ້ພມິຂອງສ ື່ສິື່ງພມິ 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ທີື່ຕ້ອງການພິມ ແລະ ຈ າໜ່າຍສ ື່ສິື່ງພິມເພີື່ມ, ເພີື່ມຈ ານວນໜ້າ, ພິມສະບັບສອດ

ໃນ ຫຼ  ຊ້ອນທ້າຍ, ພິມເພີື່ມໃບຂ່າວພິເສດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້

ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສິບຫ້າວັນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

 

ມາດຕາ 55 (ປັບປງຸ) ການເພີື່ມລາຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ 
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ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມລາຍການໃດໜຶື່ງນັີ້ນ ຕ້ອງລາຍ
ງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມສິບວັນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ. 

 

ມາດຕາ 56 (ປບັປງຸ) ລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບ 
ລາຍການກະຈາຍ ສຽງ ແລະ ພາບ ຂອງສ ື່ມວນຊົນລາວ ຕ້ອງຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດຈາກດິນແດນ 

ສປປ ລາວ, ໃນກ ລະນີທີື່ມີຈຸດປະສົງກະຈາຍລາຍການເຫຼົົ່ານັີ້ນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເອົາລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບຂອງຕ່າງ 
ປະເທດອອກອາກາດຢູູ່ ສປປ ລາວ ຜ່ານລະບົບໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 
ມາດຕາ 57 (ໃໝ)່ ການບ ລກິານສົົ່ງສນັຍານ ແລະ ກະຈາຍຄ ີ້ນຄວາມຖີື່ 

ການບ ລິການສົົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄ ີ້ນຄວາມຖີື່ໃຫ້ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຕ້ອງຮັບປະ 
ກັນຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ໂດຍການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການບ ລິການສົົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄ ີ້ນຄວາມຖີື່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຊຶື່ງຮບັໃຊ້ໜ້າທີື່
ການເມ ອງຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິື່ນນັີ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນເວລາ ແລະ ກວມເອົາເຂດເປົັ້າໝາຍ 
ເຊັົ່ນ ເຂດຊົນເຜົົ່າ, ທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພູດອຍ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ. 

 

ມາດຕາ 58 (ໃໝ)່ ການປ້ອງກນັເນ ີ້ອໃນລາຍການ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄງ່ ແລະ ເວບັໄຊ 
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເວັບໄຊ ມີສິດນ າໃຊ້ມາດຕະການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ເພ ື່ອປ້ອງກັນເນ ີ້ອໃນລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເນ ີ້ອໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ. 
 

ມາດຕາ 59 (ປບັປງຸ) ການສາ້ງ ແລະ ການນ າໃຊສ້ ື່ຜາ່ນອນິເຕເີນດັ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງເວັບໄຊຂອງຕົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ລົງໃນເວັບໄຊ ຕ້ອງໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມຕົີ້ນສະບັບ, ແຈ້ງແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ
, ບົົ່ງຊ ື່ຂອງຜູ້ຂຽນ, ຊ ື່ຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນ, ເວລາລົງຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເວລາສົົ່ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານດັົ່ງກ່າວ. 

ການນ າໃຊ້, ການບ ລິການສ ື່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

ເນ ີ້ອໃນຂອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ເອົາລົງໃນເຄ ື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງບ ໍ່ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງກ ານົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດຖ ເປັນຫຼັກຖານ 
ແລະ ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ.  

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ສ້າງເວັບໄຊ ຕ້ອງມີລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການລຶບຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມ. 
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ມາດຕາ 60 (ໃໝ)່ ການນ າໃຊສ້ ື່ສງັຄມົອອນລາຍຂອງອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ການນ າໃຊ້ສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຄົາລົບຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ; 
2. ຕ້ອງລົງທະບຽນສ່ວນຕົວບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ ຫຼ  ອົງການສ ື່ມວນຊົນນ າອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່

ມວນຊົນ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
3. ມີກາໝາຍສັນຍາລັກຂອງເວັບໄຊ ຫຼ  ໜ້າເວັບ; 
4. ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູ້ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ຜະລິດໂດຍບຸກຄົນອ ື່ນໃນສ ື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ຖ້າຕ້ອງ 

ການນ າໃຊ້ ຂ ໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ສຽງຕ່າງໆ ຕ້ອງກວດສອບ ແລະ ຂ ອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອ້າງອີງແຫຼ່ງ
ທີື່ມາຂອງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ; 

5. ຂ ອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຈັດຕັີ້ງປະຊຸມກ່ອນເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງກອງປະຊຸມນັີ້ນ; 
6. ຕ້ອງຈ າແນກ ຂ່າວ ແລະ ຄວາມເຫັນອອກຈາກກັນໃຫ້ຊັດເຈນ; 
7. ຕ້ອງດ າເນີນການແກ້ຄວາມຜິດໂດຍທັນທີ ແລະ ສະແດງຄ າຂ ໂທດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍມີໂອ 

ກາດຊີີ້ແຈງ ຖ້າມີຄວາມຜິດພາດ ດ້ານການສະເໜີຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກ ຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ; 

8. ສະເໜີຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ບ ໍ່ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ; 
9. ເຄົາລົບສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. 

 

ມາດຕາ 61 (ປບັປງຸ) ການສ າເນາົຜະລດິຕະພນັສ ື່ມວນຊນົ 
ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ໄດ້ຮັບການສະຫງວນລິຂະສິດ, ສ າເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ຢູ່າງ

ໜ້ອຍ ຊາວຫ້າປີ. 
ຜະລິດຕະພັນສ ື່ສິື່ງພິມ ຈ ານວນ ຫ້າ ສະບັບ ໃຫ້ມອບແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ຫ ສະໝຸດ

ແຫ່ງຊາດ. ສ າລັບຜະລິດຕະພນັສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກນັີ້ນ ຕ້ອງມອບສ າເນົາຜະລິດຕະພັນທີື່ເລ ອກເຟັັ້ນຂອງຕົນ ເປັນ 
ຕົີ້ນ ເຫດການປະຫວັດສາດສ າຄັນຂອງຊາດ ເພ ື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສູນສ າເນົາຂອງຕົນ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນສ າເນົາ
ຮູບເງົາ ແລະ ວີດີໂອແຫ່ງຊາດເກັບຮັກສາ. 

ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນ ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນ
ຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ ສ າເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໃນສູນສ າເນົາຂອງຕົນຢູ່າງເປັນລະບົບ. 

 

ມາດຕາ 62 (ໃໝ)່ ລຂິະສດິໃນສ ື່ມວນຊນົ 
ສິດໃນລິຂະສິດ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້, ການພິມ ແລະ ການເຜີແຜ່ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດ

ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 

ມາດຕາ 63 (ປບັປງຸ) ການຈດັກອງປະຊມຸຖະແຫງຼຂາ່ວ 
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເພ ື່ອແຈ້ງຂ່າວ, ອະທິ 
ບາຍ, ຕອບຄ າຖາມ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີື່ ຫຼ  ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບຄ າເຫັນດີຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການສ ື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສ ານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຢູູ່ ສປປ 
ລາວ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ.  

 

 

ມາດຕາ 64 (ໃໝ)່ ການຮວ່ມມ ພາຍໃນ 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ສາມາດຮ່ວມມ ກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຫຼ  ສ ື່ມວນຊົນອ ື່ນ ເພ ື່ອ

ພັດທະນາວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ເປັນຕົີ້ນ ການຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ, ການແລກປູ່ຽນຜະລິດຕະພັນ, ການຜະ 
ລິດ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີື່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 65 (ໃໝ)່ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ມວນຊນົຕາ່ງປະເທດ, ສ ານກັງານການທດູຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັີ້ງ
ສາກນົ 

ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສ ານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາ 
ກົນທາງດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ 
ລາວ. 

 

ພາກທ ີV 
ຂ ໍ້ຫາ້ມ 

 

ມາດຕາ 66 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສ າລບັອງົການສ ື່ມວນຊນົ 

ຫ້າມອົງການສ ື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຍຸຍົງສົົ່ງເສີມການກະທ າທີື່ເປັນການສ້າງຄວາມເສ ື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະ 
ຊາຊົນ; 

2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຊາດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ັັງ; 

3. ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ສາສະ
ໜາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາດ; 

4. ສົົ່ງເສີມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຄສະນາຮັບໃຊ້ສົງຄາມຮຸກຮານທຸກປະເພດ; 
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5. ອອກຂ່າວບິດເບ ອນຄວາມຈິງ, ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດ 

ຕັີ້ງ; 

6. ໂຄສະນາຍຸຍົງສົົ່ງເສີມການກ ໍ່ອາຊະຍາກ າ ແລະ ອະບາຍຍະມຸກ ເຊັົ່ນ ການເສບສິື່ງເສບຕິດ, ການ
ຫຼິີ້ນການພະນັນ, ການເປັນນັກເລງອັນຕະພານ, ການທ າສິື່ງລາມົກອະນາຈານ, ແບບແຜນດ າລົງຊີວິດເປືື່ອຍເຍ ື່ອຍ, 
ລ້າຫຼັງ; 

7. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ສິື່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ, ການເຊ ື່ອຖ ງົມງວາຍ, ການກະທ າທີື່ຂັດກັບຮີດຄອງ
ປະເພນີວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ການກະທ າ ທີື່ກະທົບຕ ໍ່ຊີວິດ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສິື່ງ
ຫຍ ໍ້ທ ໍ້ອ ື່ນ; 

8. ເຜີຍແຜ່ຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ ທີື່ມີຄ າສັົ່ງຫ້າມ ຫຼ  ຖ ກຍຶດໄວ້ແລ້ວ; 
9. ພິມ, ກະຈາຍຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີື່ຖ ກອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນ

ຊົນຍຶດ ຫ້າມເຜີຍແຜ່; 
10. ຂົົ່ມຂູ່, ລ່ວງລະເມີດກຽດສັກສີ ຂອງບັນນາທິການ, ນັກຂ່າວ, ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ, 

ທ າລາຍອຸປະກອນສ ື່ມວນຊົນ, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງນັກຂ່າວຕາມກົດໝາຍ; 
11. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 67 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສ າລບັບກຸຄະລາກອນສ ື່ມວນຊນົ 
ຫ້າມບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ສວຍໃຊ້ຕ າແໜ່ງ, ໜ້າທີື່, ສິດອ ານາດ ເພ ື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼ  ຍາດຕິພີື່ 
ນ້ອງ; 

2. ປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີື່ສ ື່ມວນຊົນເກີນຂອບເຂດຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງ ຫຼ  ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ
ການຂອງສ ື່ມວນຊົນ; 

3. ສ້າງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທຸກປະເພດທີື່ຂັດກັບຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວລາວ; 
4. ໃຊ້ພາສາຊອດກະຈາ ແລະ ຄວາມຫຍາບຊ້າ; 
5. ນຸ່ງຖ  ແລະ ແຕ່ງກາຍບ ໍ່ສຸພາບໃນເວລາອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ; 
6. ລະເມີດຂ ໍ້ຫ້າມສ າລັບອົງການສ ື່ມວນຊົນຕາມທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະ 

ບັບນີີ້; 
7. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 

 

ມາດຕາ 68 (ປບັປງຸ) ຂ ໍ້ຫາ້ມສ າລບັ ບກຸຄນົ, ນຕິບິກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕັີ້ງອ ື່ນ 

ຫ້າມ ບກຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງອ ື່ນ ມີພຶດຕິກ າ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ຂັດຂວາງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ແຊກແຊງເນ ີ້ອໃນຂອງຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ 

ທີື່ຖ ກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
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2. ຂັດຂວາງການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜຜ່ະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

3. ຜະລິດ, ນ າເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ ແລະ ເຜີຍແຜຜ່ະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;  

4. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ນັກຂ່າວ ຫຼ  ອົງການສ ື່ມວນຊົນເພ ື່ອອອກ ຂ່າວ, ບົດ ຕາມຈິດໃຈຂອງຕົນ; 

5. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝິື່ນປະໝາດ, ຮ້າຍດ່າ, ໃຊ້ຄວາມຫຍາບຊ້າ, ນາບ
ຂູ່ ຫຼ  ທ າຮ້າຍບຸກຄະກອນສ ື່ມວນຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ຫຼ  ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຂ່າວ; 

6. ມີພຶດຕິກ າອ ື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

 

 

 

 

 

ພາກທ ີVI 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາສ ື່ມວນຊນົ 

ໝວດທ ີ1 
ການຄຸ້ມຄອງ 

 
ມາດຕາ 69 (ປບັປງຸ) ອງົການຄຸມ້ຄອງສ ື່ມວນຊນົ 

ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບ
ໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮບັຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ
ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອ ື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 
2. ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 
3. ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ. 

 

ມາດຕາ 70 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຂອງກະຊວງຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ 

ດັົ່ງນີີ້: 
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1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການພັດທະ 

ນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສ ື່ມວນຊົນຕ ໍ່ລັດຖະບານ ເພ ື່ອພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລ້ວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ; 

2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບສ ື່ມວນຊົນ; 

3. ຈັດຕັີ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນ າການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

4. ສ້າງ, ບ າລຸງ, ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສ ື່ມວນຊົນທາງດ້ານການເມ ອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນ

ຍາບັນ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ກ ານົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະ  

ໄໝໃນຂົງເຂດສ ື່ມວນຊົນ; 

6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນທີື່ຢູູ່

ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; 

7. ອະນຸຍາດ ແລະ ຍົກເລີກ ການຖ່າຍທອດສົດ, ການນ າໃຊ້ຊ່ອງໂທລະພາບ, ການນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຈັດສັນຄ ີ້ນຄວາມຖີື່; 

8. ອະນຸຍາດນ າເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ອຸປະກອນສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ; 
9. ຄຸ້ມຄອງສ ື່ສິື່ງພິມ, ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສ າເນົາຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທີື່ຕົນ

ຮັບຜິດຊອບ; 

10.  ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕ ໍ່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສ ື່
ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

11. ສະກັດກັີ້ນ, ແກ້ໄຂຄ າສະເໜີ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ; 

12.  ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ມວນຊົນ ລວມທັງສ ື່ມວນຊົນລາວທີື່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ ລາວ; 

13.  ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຜົນການໂຄສະນາ, ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງສ ື່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສັງ 
ລວມວິໄຈຂ່າວຂອງສ ື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອເປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ລັດຖະບານຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ; 

14.  ກວດກາ, ວິເຄາະ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສ ື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວ
ຢູ່າງເປັນທາງການ ເພ ື່ອຊີີ້ແຈງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ື່ອແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ສັງຄົມ; 

15.  ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບສາກົນທາງດ້ານສ ື່ມວນຊົນ ຕາມການມອບໝາຍ; 

16.  ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 71 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງພະແນກຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທຽ່ວ ແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫວຼງ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້: 

1.  ຄົີ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສ ື່ມວນຊົນ; 

2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ສ ື່ມວນຊົນຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພິຈາລະນາ ສ້າງຕັີ້ງ 
ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ໂດຍຜ່ານອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນ 
ຫຼວງ; 

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນ າການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສ ື່ ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແຜນການ ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕ ໍ່
ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ຂຶີ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີື່ການເມ ອງ ແລະ 

ການບ ລິການປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າຢູູ່ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ແຫຼມຄົມ ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ; 

7. ຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວເກັບກ າຂ່າວຢູູ່ພາຍ
ໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ການນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ອຸປະກອນສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ; 

9. ແນະນ າ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພ ື່ອເກັບກ າຂ່າວ 

ແລະ ສະໜອງຂ່າວ ໃຫ້ແກ່ສ ື່ມວນຊົນ; 

10. ແກ້ໄຂຄ າສະເໜີ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕ ໍ່ອົງການສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກ

ຄະລາກອນຂອງສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ; 

11. ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ 

ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່າງເປັນປົກກະ ຕິ; 

12.  ຕິດຕາມ ກວດກາ, ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສ ື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່າງເປັນ
ທາງການ ເພ ື່ອຊີີ້ແຈງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະສານສົມ 
ທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 
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13.  ພົວພັນຮ່ວມມ ດ້ານສ ື່ມວນຊົນກັບຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການທີື່ມີສິດອ າ 
ນາດ; 

14.  ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 72 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງຫອ້ງການຖະແຫງຼຂາ່ວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີື່ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄ າສັົ່ງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງການກ່ຽວ

ກັບສ ື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ; 

2. ແນະນ າ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງຮາກຖານຢູູ່ພາຍໃນເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງ

ຕົນ ເພ ື່ອເກັບກ າຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂ່າວໃຫ້ແກ່ສ ື່ມວນຊົນ; 

3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ເພ ື່ອຂ ອະນຸຍາດ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ນ າກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

4. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວຢູູ່ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ 

ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແຜນການ ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສ ື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕ ໍ່
ອົງການປົກຄອງເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

6. ຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວເກັບກ າຂ່າວຢູູ່ພາຍ
ໃນເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ; 

7. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ ແລະ ການນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ອຸປະກອນສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນສ ື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ; 

8. ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ເຈົີ້າ 

ເມ ອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົີ້ານະຄອນ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ; 

9. ກວດກາ, ວິເຄາະຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສ ື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່າງເປັນທາງການ
ເພ ື່ອຊີີ້ແຈງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ 
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອແຈ້ງຂ ໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ເມ ອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; 

10. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
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ມາດຕາ 73 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວ່ນອ ື່ນ 
ທຸກ ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ປະສານສົມທົບກັບ

ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສ ື່
ມວນຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

  

ໝວດທ ີ2 
ການກວດກາ 

 
ມາດຕາ 74 (ປບັປງຸ) ອງົການກວດກາສ ື່ມວນຊນົ 

ອົງການກວດກາສ ື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ: 
1. ການກວດກາພາຍໃນ ຊຶື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດ

ໄວ້ໃນມາດຕາ 69 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶື່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສ ໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ຄະນະສະເພາະກິດ, ສະ ພາ
ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 75 (ປບັປງຸ) ສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງສ ື່ມວນຊນົໃນການກວດກາ 

ອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການກວດກາວຽກຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບສ ື່ມວນຊົນ; 

2. ກວດກາການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ; 

3. ອອກຄ າສັົ່ງ, ຄ າແນະນ າ, ແຈ້ງການໃຫ້ອົງການສ ື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ເພ ື່ອປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຫຼ  
ຢຸດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນທີື່ເຫັນວ່າບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

4. ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອອກຄ າສັົ່ງ, ແນະນ າ ຫຼ  ແຈ້ງການໃຫ້ປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຫຼ  ໃຫ້
ຢຸດເຊົາການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ ຖ້າເຫັນວ່າບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼ  ມີການລະ 
ເມີດຂ ໍ້ຫ້າມ ຕາມແຕ່ກ ລະນີທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້; 

5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູູ່ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານກວດກາຂອງຕົນ; 

6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ
ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ; 



30 
 

7. ນ າໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. 
 

ມາດຕາ 76 (ປບັປງຸ) ເນ ີ້ອໃນການກວດກາ 

ການກວດກາສ ື່ມວນຊົນ ມີ ເນ ີ້ອໃນຕົີ້ນຕ  ດັົ່ງນີີ້: 

1. ກວດກາການ ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການຂອງອົງການສ ື່ມວນຊົນແຕ່ລະໄລຍະ; 

2. ກວດກາເນ ີ້ອໃນການອອກຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການຜ່ານສ ື່ສິື່ງພິມ ແລະ ສ ື່ເອເລັກໂຕຣນິກ; 

3. ກວດກາການສ້າງ, ບ າລຸງ, ນ າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສ ື່ມວນຊົນ; 

4. ກວດກາການປະກອບ ແລະ ການນ າໃຊ້ພ ີ້ນຖານວັດຖຸ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ງົບປະມານ

ຂອງສ ື່ມວນຊົນ; 

5. ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສ ື່ມວນຊົນ. 

 

ມາດຕາ 77 (ປັບປງຸ) ຮບູການກວດກາ 

ການກວດກາສ ື່ມວນຊົນ ດ າເນີນດ້ວຍສາມຮູບການ ດັົ່ງນີີ້: 

1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ; 
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ; 
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ. 

ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີື່ໄດ້ດ າເນີນໄປຕາມແຜນການຢູ່າງເປັນປະຈ າ 
ແລະ ມີກ ານົດເວລາອັນແນ່ນອນ. 

ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການຕາມຄ າສັົ່ງ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, 
ແຈ້ງການ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ, ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ຄ າສະເໜີຂອງພົນລະເມ ອງ ໂດຍ
ແຈ້ງໃຫ້ເປົັ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. 

ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາຢູ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົັ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າ. 

ໃນການດ າເນີນການກວດກາສ ື່ມວນຊົນແຕ່ລະຮູບການເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາ ຕ້ອງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີື່ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

 

 

ມາດຕາ 78 (ໃໝ)່ ເປົັ້າໝາຍການກວດກາ 
ເປົັ້າໝາຍຂອງການກວດກາ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ຂຶີ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງສ ື່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງອ ື່ນຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ. 
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ພາກທ ີVII 

ວັນ, ງບົປະມານ, ເຄ ື່ ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
 

ມາດຕາ 79 ວນັສ ື່ມວນຊນົແຫງ່ຊາດ 

ວັນທ ີ13 ສິງຫາ ແມ່ນ ວັນສ ື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດ, ສ າລັບສ ື່ມວນຊົນແຕ່ລະປະເພດ ກ ມີວັນສະເພາະຂອງ

ຕົນເພ ື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ຫວນຄ ນເຖິງມູນເຊ ີ້ອ, ຜົນງານ, ບົດຮຽນເພ ື່ອປັບປຸງ, ພັດທະນາວຽກງານສ ື່ມວນ

ຊົນໃຫ້ດີຂຶີ້ນ. 

 

ມາດຕາ 80 (ປບັປງຸ) ງບົປະມານຂອງອງົການສ ື່ມວນຊນົ 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງລັດ ມີງົບປະມານ ຊຶື່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະມານຂອງລັດ, ລາຍຮັບຈາກການບ ລິ 

ການ, ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ. 
ອົງການສ ື່ມວນຊົນຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນ ມີງົບປະມານເປັນຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດສ້າງກອງທຶນ ເພ ື່ອພັດ 

ທະນາສ ື່ມວນຊົນ ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກ າ ຫຼ  ໃຫ້ການບ ລິການ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ. 

ການຄຸ້ມຄອງ, ການນ າໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 81 ເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທບັຂອງສ ື່ມວນຊນົ 
ສ ື່ມວນຊົນແຕ່ລະປະເພດມີ ເຄ ື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄ ື່ອນໄຫວ

ວຽກງານທາງລັດຖະການ ຊຶື່ງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ວາງອອກ. 

 

ພາກທ ີVIII 
ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູ້ລະເມດີ 

 

ມາດຕາ 82 ນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູມ້ຜີນົງານ 
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ 

ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ເຊັົ່ນ ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ, ໃບຍ້ອງຍ , ນາມມະຍົດ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນ ຕາມລະບຽບການ. 
 

 

ມາດຕາ 83 ມາດຕະການຕ ໍ່ຜູລ້ະເມດີ 
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ  ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ 
ລວມທັງຂ ໍ້ຫ້າມຕາມທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖ ກປະຕິບັດມາດ
ຕະການ ຄ  ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕ ອນ, ປັບໃໝ, ໂຈະການເຄ ື່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ, ຖອນ ໃບອະນຸຍາດເຄ ື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສ ື່ມວນຊົນ, ບັດນັກຂ່າວ, ບັດນັກວິຊາການດ້ານສ ື່ມວນຊົນ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ  ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນີເບົາ ຫຼ  ໜັກ. 

 

ພາກທ ີIX 
ບດົບນັຍັດສດຸທາ້ຍ 

 

ມາດຕາ 84 ການຈດັຕັີ້ງປະຕບິດັ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້. 

 

ມາດຕາ 85 (ປບັປງຸ) ຜນົສກັສດິ 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ 

ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດ າລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ. 
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ ື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ວັນທີ 25

ກ ລະກົດ 2008. 
ຂ ໍ້ກ ານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖ ກຍົກເລີກ. 

 
                                                                                                  ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ 
   


