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ກົດໝາຍ
ວາດວຍ ສືມ
່ ວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວ, ການພັດທະນາ, ການຄຸມຄອງ, ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ຂອງສື່ມວນຊົນໃຫກາວໜາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແນໃສຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບດານສື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ສາມາດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2 ສືມ
່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນ ແມນ ເວທີຖະແຫຼງຂາວທີ່ປະກອບດວຍ ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສື່
ມວນຊົນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນກະບອກສຽງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການໂຄສະນາ, ສຶກ
ສາອົບຮົມ ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ປຸກລະດົມນ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຜີຍແຜຂ້ມູນ
ຂາວສານທາງດານ ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະຄວາມຮູ, ສາລະບັນເທີງ
ໃຫແກສັງຄົມ, ປະກອບສວນຕານປາກົດການຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຖອຍທານອງທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ)ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີ່ນາໃຊໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ພາຫະນະສືມ
່ ວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ;
2. ຜະລິດຕະພັນສືມ
່ ວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ໜັງສືພິມ, ໃບຂາວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍ
ການວິທະຍຸ, ລາຍການໂທລະພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ, ກະແຊັດ, ຊີດ,ີ ວີຊີດ,ີ ດີວີດີ
ແລະ ອື່ນໆ;
3. ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນ ການຜະລິດສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງສົ່ງ
ແລະ ເຄື່ອງຮັບສັນຍານສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທາງພາກພື້ນດິນ, ສາຍ, ດາວທຽມ;
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4. ຄືນ
້ ຄວາມຖີ່ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຖີວ
່ ິທະຍຸເພື່ອການສົ່ງ, ຮັບ ແລະ ການກະຈາຍຂອງສື່ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ທາງສາຍ, ທາງພາກພື້ນດິນ, ທາງດາວທຽມ ຕາມການແບງປັນຂອງອົງການໂທລະຄົມສາກົນ;
5. ບັນນາທິການ ໝາຍເຖິງ ຜູກວດແກ, ກວດຜານເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ບົດ, ຂາວ ແລະ
ລາຍການຂອງສື່ມວນຊົນຕາງໆ;
6. ນັກຂາວ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ເຮັດໜາທີ່ຊອກເກັບກາຂ້ມູນ ຂາວ
ສານຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ແລວແຕງເປັນບົດ, ຂາວ ແລະ ລາຍການ ສະໜອງໃຫແກພາຫະນະສື່ມວນ
ຊົນ;
7. ຫາງສຽງສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຫັນຂອງສາທາລະນະຊົນ ຕ່ເຫດການ ຫຼື ປາກົດການທີບ
່ ່ທັນ
ໄດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ບ່ໄດພິສູດ ຢາງເປັນທາງການ;
8. ອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຄືອຂາຍຄອມພິວເຕີ ຊຶ່ງສາມາດສົ່ງຂ້ມູນ ຂາວສານຫາກັນ ຫຼື ສື່
ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດວຍການສົ່ງສັນຍານສຽງ ແລະ ພາບຫາກັນທາງສາຍ ຫຼື ທາງອາກາດ; ຂ້ມູນ ຂາວສານ
ທີ່ສາງຂຶ້ນສາມາດຝາກໄວໃນຖານຂ້ມູນ;
9. ເວັບໄຊ ໝາຍເຖິງ ໜາຂ້ມູນ ຂາວສານ ກຽວກັບເນື້ອໃນສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນຕົວໜັງສື, ຮູບພາບ
, ແສງ, ສີ, ສຽງ ທີ່ສາງຂຶ້ນດວຍບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໆຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຊຶ່ງສາງຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງໜາ ຫຼື
ຫຼາຍໜາເວັບ ສົ່ງສັນຍານຜານລະບົບເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດທາງຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບດີ
ຈີຕອນ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານອື່ນ ດວຍລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີເນັດ;
10. ການຈາໜາຍເປັນໄລຍະ ໝາຍເຖິງ ການຈາໜາຍເປັນລາຍຕອນ, ລາຍວັນ, ລາຍອາທິດ, ລາຍ
ເດືອນ, ລາຍໄຕມາດ ແລະ ອື່ນໆ;
11. ສືແ
່ ບບໃໝ ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະໂຄສະນາປະເພດໜຶ່ງຂອງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສາມາດສື່ສານໄດ
ສອງລວງ ດວຍການນາໃຊເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານທັນສະໄໝ ໃນການສົ່ງຂ້ມູນ ຂາວສານເປັນຕົວອັກສອນ, ພາບ
ແລະ ສຽງ ຜານລະບົບເຄື່ອຂາຍອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ ເຟສບຸກ, ຢູທຸບ, ທະວີດເຕີ, ບະລອກ ແລະ ອື່ນໆ;
12. ສືສ
່ ັງຄົມອອນລາຍ ໝາຍເຖິງ ສື່ແບບໃໝປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຊ
ສື່ສານກັນຜານລະບົບເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເຜີຍແຜຂ້ມູນ ຂາວສານສູສາທາລະນະດວຍການນາໃຊອຸປະກອນ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານອື່ນ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກຽວກັບວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ
ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົວຢາງກວາງຂວາງ, ມີ
ຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ດວຍການປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະ
ກອນເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ.
ລັດ ສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ ໃຫອົງການສື່ມວນຊົນທຸກພາກສວນເປັນເຈົ້າການ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານວິຊາ
ການ, ກຸມຕົນເອງດານການເງິນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກ ການຜະລິດ, ການກະຈາຍ ແລະ ການຈາ
ໜາຍຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ.
ລັດ ຊຸກຍູ ແລະ ເປີດກວາງໃຫ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ມີສວນຮວມ ແລະ ລົງທຶນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 5 (ໃໝ) ຫຼກ
ັ ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໃຫປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
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1 ຮັບປະກັນການເປັນກະບອກສຽງຂອງການຈັດຕັ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສອດຄອງກັບ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2 ຮັບປະກັນລັກສະນະຂອງສື່ມວນຊົນ;
3 ຮັບປະກັນໃຫພົນລະເມືອງລາວ ໄດປະຕິບັດສິດເສລີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນດານສື່ມວນຊົນ,
ປົກປອງຜູສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານ, ປະກອບຄາເຫັນ, ສະແດງທັດສະນະຕານິຕິຊົມ ທີ່ບ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 6 (ໃໝ) ການປົກປອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ລວມທັງບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູລາຍງານ, ຜູໃຫຂ້ມູນ, ຜູ
ຊຽວຊານ ແລະ ຜູເຂົ້າຮວມອື່ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວກຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໄດຮັບການປົກປອງ ຕາມກົດໝາຍ
ຈາກການແກແຄນ, ຂົມ
່ ຂູຕ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ອິດສະລະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ, ຊັບສິນ ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 7 (ໃໝ) ຂອບເຂດການນາໃຊກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນາໃຊສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູ ດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ)ການຮວມມືສາກົນ
ລັດ ສົ່ງເສີມ ການພົວພັນຮວມມືດານສື່ມວນຊົນກັບຕາງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດວຍການ
ຊຸກຍູການເຄື່ອນໄຫວດານວິຊາການ, ການແລກປຽນບົດຮຽນ, ຂ້ມູນ ຂາວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ,
ການຝຶກອົບຮົມ, ສາມະນາ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູດານວິຊາການ ເພື່ອເຮັດໃຫວຽກງານສື່ມວນຊົນ ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບ ເອກະລາດ, ອານາດອະທິປະໄຕ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຕາງຝາຍ
ຕາງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ດານສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວດານສືມ
່ ວນຊົນ
ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບດານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະແດງອອກດວຍການປະກອບຄາເຫັນ, ໃຫ
ທັດສະນະ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຂ້ມູນ ຂາວສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ກຽວກັບສະພາບການ, ສາລະ
ຄວາມຮູ, ສາລະບັນເທິງ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ທີ່ບ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດໃຫແກປະ
ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ໃນການປະກອບຄາເຫັນ
ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການປະກອບຄາເຫັນຜານສື່ມວນຊົນ ກຽວກັບ:
1. ການສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງບປະມານແຫງລັດ;
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2. ທັດສະນະຕ່ສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ;
3. ການຕານິຕິຊົມແບບສາງສັນຕ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.
ມາດຕາ 11 ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ກຽວກັບຂ້ມນ
ູ ຂາວສານ
ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດເສລີພາບ ກຽວກັບຂ້ມູນ ຂາວສານຜານສື່ມວນຊົນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານ ກຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ສາລະ
ຄວາມຮູ, ສາລະບັນເທີງ ແລະ ອື່ນໆ;
2. ສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານໃຫສື່ມວນຊົນຢາງຖືກຕອງ, ຊັດເຈນ, ທັນການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ໜາ
ກົດໝາຍ ກຽວກັບເນື້ອໃນຂ້ມູນ ຂາວສານນັ້ນ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ
ພົນລະເມືອງລາວ ນາໃຊສິດເສລີພາບຂອງຕົນຜານສື່ມວນຊົນ ດວຍການລົງພິມ ຫຼື ກະຈາຍຂາວ, ບົດ,
ຄາເຫັນ, ຕອບສາພາດ, ກະຈາຍສຽງ, ກະຈາຍພາບ, ຕອບຂ້ສະເໜີ, ຂ້ຂອງໃຈຂອງຕົນໂດຍສື່ມວນຊົນເອງ ຫຼື
ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກຽວຂອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນກລະນີທີ່ບ່ສາມາດລົງ
ພິມ, ກະຈາຍ ຫຼື ຕອບໄດນັ້ນ ສື່ມວນຊົນຕອງແຈງເຫດຜົນໃຫພົນລະເມືອງຮັບຊາບຢາງເປັນທາງການ.

ພາກທີ III
ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ປະເພດຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ປະເພດຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄື:
1. ສື່ສິ່ງພິມ;
2. ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ສື່ມວນຊົນທັງສອງປະເພດນີ້ ສາມາດເຜີຍແຜເປັນພາສາລາວ, ພາສາຊົນເຜົ່າ ຫຼື ພາສາຕາງປະເທດ.
ມາດຕາ 14 ສືສ
່ ງິ່ ພິມ
ສື່ສິ່ງພິມ ແມນ ພາຫະນະໂຄສະນາ ທີ່ເປັນແຜນເຈຍ ຊຶ່ງບັນຈຸຂ້ມູນ ຂາວສານດວຍ ຕົວໜັງສື ຫຼື ຮູບ
ພາບໂດຍມີຊື່ສະເພາະ.
ສື່ສິ່ງພິມອາດຈາໜາຍເປັນ ລາຍວັນ ຫຼື ເປັນໄລຍະ ຊຶ່ງປະກອບດວຍ ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ໃບຂາວ
ສານ, ຈົດໝາຍເຫດ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ສືເ່ ອເລັກໂຕຣນິກ
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ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແມນ ພາຫະນະໂຄສະນາດວຍການສາງເປັນລາຍການ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໂທລະ
ໂຄງ ແລະ ສື່ແບບໃໝ ຫຼື ລາຍການອິນເຕີເນັດປະເພດຕາງໆ ຊຶ່ງກະຈາຍອອກຜານເຄື່ອງສົ່ງທາງສາຍ, ທາງອາກາດ
ຫຼື ຄື້ນຄວາມຖີ່.

ໝວດທີ 2
ລັກສະນະຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 16 ລັກສະນະຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນມີລັກສະນະຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ລັກສະນະຕົວຈິງ;
2. ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ;
3. ລັກສະນະແນະນາ;
4. ລັກສະນະຕ່ສູ.
ມາດຕາ 17 ລັກສະນະຕົວຈິງ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕອງພາວະວິໄສ, ຖືກຕອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຊັດ
ເຈນ, ວອງໄວທັນການ ແລະ ສອດຄອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 18 ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕອງແນໃສສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຄວາມຮູດານຕາງໆ, ສົ່ງເສີມວຽກດີຄົນເດັ່ນ,
ປຸກລະດົມນ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຕົາ້ ໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີ
ງາມຂອງຊາດ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ລັກສະນະແນະນາ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕອງແນໃສປຸກລະດົມ ແລະ ແນະນາມະຫາຊົນຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພອມທັງອະທິ
ບາຍ, ໃຫຄວາມກະຈາງແຈງຢາງຖືກຕອງຕ່ຫາງສຽງສັງຄົມ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ລັກສະນະຕ່ສູ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຕອງປົກປອງຄວາມຖືກຕອງຂອງແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຕານິວິຈານ ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,
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ປາກົດການຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຕອບໂຕຢາງທັນການຕ່ຖອຍທານອງທີ່ບິດເບືອນ, ໃສຮາຍປາຍສີ ທີສ
່ າງຄວາມ
ເສື່ອມເສຍຕ່ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ພາກທີ IV
ການຈັດຕັງ້ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວສືມ
່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ການຈັດຕັງ້ ຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 21 ການຈັດຕັງ້
ການຈັດຕັ້ງຂອງສື່ມວນຊົນ ປະກອບດວຍ:
1. ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ;
2. ອົງການສື່ມວນຊົນ;
3. ສະມາຄົມນັກຂາວ ແຫງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ອົງການເຈົາ້ ຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແມນ ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດຮັບອະນຸຍາດໃຫສາງຕັ້ງອົງການສື່ມວນ
ຊົນ ແລະ ດາເນີນວຽກງານດານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໂດຍມີຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ
ຂອງອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງແມນຫົວໜາອົງການ ຫຼື ຜູທີ່ໄດຮັບການແຕງຕັ້ງ ໃຫຊີ້ນາ ແລະ ຄຸມຄອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນດັ່ງກາວ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການເຈົາ້ ຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີສາງຕັ້ງ ແລະ ຍຸບເລີກ ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
2. ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
3. ແຕງຕັ້ງ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາ ຫຼື ຮອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການ;
4. ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
5. ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ກຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕາມການມອບ
ໝາຍ;
6. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືສາກົນ ດານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນມີ ໜາທີ່ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ:້
1. ການົດທິດທາງ, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມ ຫຼື
ຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງສົ່ງ, ຄື້ນຄວາມຖີ,່ ເວລາກະຈາຍ, ຂອບເຂດການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ;
2. ຈັດຕັ້ງກົງຈັກຊວຍວຽກ, ສາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ, ກວດກາການປະຕິບັດອຸ
ດົມການ, ຈຸດປະສົງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີີ່, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ;
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3. ສາງເງື່ືອນໄຂ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແກການເຄືອ
່ື ນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ
ຂອງຕົນ;
4. ຮັບຜິດຊອບຕ່ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ,
ຮັບຜິດຊອບແກໄຂ ການຕານິຕິຊົມ, ກາວຟອງຕ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ທີ່ຢູພາຍໃຕ
ການຄຸມຄອງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 24 ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ແມນ ການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດານສື່
ມວນຊົນປະເພດໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1.
ເຜີຍແຜຂ້ມູນ ຂາວສານຢາງຖືກຕອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ກຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ
ຕາງ ປະເທດທີ່ມີປະໂຫຍດຕ່ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;
2.
ຕານິຕິຊົມແບບສາງສັນຕ່ການກະທາທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,
ປາກົດ ການຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ ເຊັ່ນ ການສ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ;
3.
ຕອບໂຕທຸກຖອຍທານອງໂຄສະນາໃສຮາຍປາຍສີ, ບິດເບືອນຄວາມຈິງ ທີ່ສາງຄວາມ
ເສື່ອມເສຍໃຫແກຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;
4.
ພັດທະນາຕົນໃຫມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ກາວໜາ ແລະ ທັນສະໄໝ;
5.
ພິຈາລະນາເນື້ອໃນ, ຮູບການຂອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
6.
ສະເໜີ, ປະກອບຄາເຫັນຕ່ຂັ້ນເທິງ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
7.
ໄດຮັບການປົກປອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ຖືກຕອງຂອງຕົນ;
8.
ສາງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມວນຊື່ນ ໃຫແກສັງຄົມ;
9.
ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມກຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕາມການ
ມອບ ໝາຍ;
10. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບສາກົນ ຕາມການເຫັນດີຂອງອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີໜາທີ່ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1.
ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ, ປົກປອງແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ, ປະກອບສວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜນຂອງວົງຄະນະຍາດແຫງຊາດ;
2. ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ ຂ້ມູນ ຂາວສານທາງດານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃຫສາລະ
ຄວາມຮູ, ສາລະບັນເທີງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູຂອງປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທາ,
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ;
3.
ເຜີຍແຜວຽກດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ແນະນາຫາງສຽງສັງຄົມ;
4.
ຮັກສາຄວາມຖືກຕອງຂອງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊົນເຜົ່າໃນ ສປປ ລາວ;
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5. ສົ່ງເສີມການພົວພັນ, ການຮວມມື, ຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວາງປະເທດເພື່ອນມິດ
ແລະ ປະຊາຊາດ, ປະກອບສວນເຂົ້າໃນພາລະກິດຕ່ສູຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫງຊາດ,
ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກາວໜາທາງສັງຄົມ;
6.
ດາເນີນກິດຈະການ ການພິມ ແລະ ຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມ, ການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນໃບອະນຸຍາດສາງຕັ້ງ;
7.
ຄຸມຄອງກົງຈັກຊວຍວຽກ, ສາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີ່
, ທິດທາງ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ
ແລະອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນຢາງເປັນປົກກະຕິ;
8.
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບ ດານສື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມືອງລາວ;
9.
ຮັບຜິດຊອບຕ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕ່ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ສະມາຄົມນັກຂາວ ແຫງ ສປປ ລາວ
ສະມາຄົມນັກຂາວ ແຫງ ສປປ ລາວ ແມນ ອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ, ສັງຄົມ, ວິຊາຊີບ ຂອງຜູເຮັດ
ວຽກງານດານສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງຖືກສາງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ, ມີພາລະບົດບາດ ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າ
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປົກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງສະມາຊິກຕົນ ແລະ ຜູເຮັດວຽກງານດານສື່
ມວນຊົນອື່ນ, ເຂົ້າຮວມໃນການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ
ແລະ ນະໂຍບາຍສື່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 27 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງສະມາຄົມນັກຂາວ ແຫງ ສປປ ລາວ
ສະມາຄົມນັກຂາວແຫງ ສປປ ລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເຂົ້າຮວມສາງ, ປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກຽວ
ກັບວຽກງານຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ;
2. ການົດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຈັນຍາບັນຂອງນັກຂາວ ແລະ ສົມທົບກັບອົງການຄຸມຄອງສື່
ມວນຊົນ, ເຜີຍແຜ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
3. ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນ
ເພື່ອບາລຸງສາງດານ ການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດານວິຊາຊີບ ໃຫແກນັກຂາວ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ;
4. ສາງລາຍຮັບດວຍການເກັບຄາສະມາຊິກ, ການຈັດກິດຈະກາ ແລະ ການໃຫບລິການ ກຽວກັບ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
5. ປົກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງສະມາຊິກຕົນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່
ມວນຊົນ;
6. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍອງຍ ດວຍຮູບການຕາງໆໃຫແກນັກຂາວ, ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນອື່ນ ທີ່
ມີຜົນງານດີເດັ່ນຕ່ປະເທດຊາດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສາກົນ;
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7. ພົວພັນຮວມມື ກັບສະມາຄົມນັກຂາວຂອງຕາງປະເທດ ໂດຍສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ;
8. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 2
ບຸກຄະລາກອນຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ບຸກຄະລາກອນ
ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ປະກອບດວຍ ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ,
ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສື່ມວນຊົນ, ນັກຂາວ, ນັກວິຊາການດານສື່ມວນຊົນ ແລະ ຜູຮວມງານ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ) ເງືອ
່ ນໄຂ ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາອົງການເຈົາ້ ຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູ ສປປ ລາວ;
2. ຖືສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີຂຶ້ນໄປ;
3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶນ
້ ໄປ, ມີ
ປະສົບການດານສື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາອົງການສື່ມວນຊົນ;
4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂາວ;
5. ຮູພາສາຕາງປະເທດໃດໜຶ່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ;
7. ບ່ເປັນຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ຫຼື ອົງການສື່ມວນຊົນອື່ນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ທີ່ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ.
ມາດຕາ 30 (ໃໝ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາອົງການເຈົາ້ ຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ຫົວໜາອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນາ, ຄຸມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
2. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕ່ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ທອງທຽວ ກຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ໃນການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ ຫຼື ເປັນຜູສະເໜີໃຫອົງການທີ່
ມີສິດ ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ;
4. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຮອງຫົວໜາອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊວຍຫົວໜາ ໃນວຽກງານໃດໜຶ່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜາບ່ຢູ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ;
2. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສື່ມວນຊົນໄດການົດຊື່ເອີ້ນຕາແໜງ ດັ່ງນີ້:
- ສື່ສິ່ງພິມເອີ້ນວາ: ຫົວໜາບັນນາທິການໃຫຍ ແລະ ຮອງຫົວໜາບັນນາທິການໃຫຍ;
- ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງ ສານັກຂາວສານປະເທດລາວ ເອີ້ນວາ: ຜູອານວຍການໃຫຍ ແລະ
ຮອງຜູອານວຍການໃຫຍ.
ການແຕງຕັ້ງ, ຍົກຍາຍ ຫຼື ປົດຕາແໜງ ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສື່ມວນຊົນ ແມນ ເຈົ້າຂອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນເປັນຜູຕົກລົງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ ຫຼື ເປັນຜູສະເໜີ
ໃຫອົງການທີ່ມີສິດພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂ ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາ ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູ ສປປ ລາວ;
2. ຖືສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີ ຂຶ້ນໄປ;
3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶນ
້ ໄປ, ມີປະສົບ
ການດານສື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດບລິຫານອົງການສື່ມວນຊົນ;
4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂາວ;
5. ຮູພາສາຕາງປະເທດໃດໜຶ່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ;
7. ບ່ເປັນຫົວໜາ ຫຼື ຮອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນອື່ນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ທີອ
່ ົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນເຫັນວາມີຄວາມຈາເປັນ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງຫົວໜາ ແລະ ຮອງຫົວໜາອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນາ ແລະ ຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
2. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ແລະ ກວດກາ ການລົງຂາວ, ບົດ ໃນສື່ສິ່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທ
ລະພາບ, ເວັບໄຊ ແລະ ສື່ແບບໃໝ;
3. ຄຸມຄອງ, ບາລຸງສາງບຸກຄະລາກອນ, ຄຸມຄອງຊັບສິນ ແລະ ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ກຽວກັບເນືອ
້ ໃນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຮອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຊວຍຫົວໜາໃນວຽກງານໃດໜຶ່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜາບ່ຢູ ຕາມການມອບໝ
າຍຂອງຫົວໜາ;
2. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂນັກຂາວ
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ນັກຂາວມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູ ສປປ ລາວ;
2. ຖືສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸແຕ ສິບແປດປີ ຂຶ້ນໄປ;
3. ມີຈັນຍາບັນຂອງນັກຂາວຢາງຄົບຖວນ;
4. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີໃບ
ຢັ້ງ ຢືນ, ມີຄວາມຮູ, ມີປະສົບການ ແລະ ມີພອນສະຫວັນດານສື່ມວນຊົນ;
5. ຮູພາສາຕາງປະເທດໃດໜຶ່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ.

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງນັກຂາວ.
ນັກຂາວ ມີ ສິດຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດຮັບບັດນັກຂາວ, ສັງກັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູໃນອົງການສື່ມວນຊົນໃດໜຶ່ງ;
2. ປະຕິບັດວຽກງານດານການຂາວຢູພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ;
3. ພົວພັນ, ຮວມມືກັບຜູຮວມງານຢາງເປັນປົກກະຕິ, ຊອກຮູ, ເກັບກາ ແລະ ຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານ
ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ໃຊບັດນັກຂາວ ເພື່ອສະເໜີຊອກຮູ, ຮັບການສະໜອງ ແລະ ນາໃຊຂ້ມູນ ຂາວສານ ຈາກການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ເພື່ອວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
5. ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ຂຽນຂາວ, ບົດ, ຖາຍທາຮູບພາບຕາງໆ, ສາງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທີ່ສາງສັນ
ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດ, ໃສນາມປາກກາເປັນຊື່ຕົນເອງ ຫຼື ຊື່ແຝງ;
6. ໄດຮັບການບາລຸງ, ຍົກລະດັບດານການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະດານສື່ມວນຊົນ, ຮັບນາມມະຍົດ
ເງິນອຸດໜູນ ຫຼື ນະໂຍບາຍອື່ນ;
7. ໄດຮັບບູລິມະສິດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບ
ການ;
8. ໄດຮັບການປົກປອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜາທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນທີ່ຖືກ
ຕອງ.
ນັກຂາວ ມີ ໜາທີ່ຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ຊອກຮູ, ເກັບກາຂ້ມູນ ຂາວສານ ເພື່ອຂຽນເປັນຂາວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ
ຜານສື່ມວນຊົນ;
2. ຂຽນ ຂາວ, ບົດ ຢາງຖືກຕອງ, ຊັດເຈນ ກຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໂດຍ
ສອດຄອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ສອງແສງເຖິງຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາອັນຊອບທາຂອງປະຊາ
ຊົນ;
3. ເຜີຍແຜ, ປົກປອງແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຂຸດຄົ້ນ, ສົ່ງເສີມປັດ
ໄຈທີ່ຕັ້ງໜາ, ຕ່ສູຕານບັນດາແນວຄິດ ແລະ ການກະທາທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຕອບໂຕຖອຍ
ທານອງບິດເບືອນ ແລະ ໃສຮາຍປາຍສີທີ່ສາງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫແກກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ
ປະຊາຊົນ;
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4. ຄົ້ນຄວາ, ຮ່າຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ເພື່ອຍົກລະດັບທາງດານການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ,
ຈັນຍາບັນ, ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕາງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ແກຂາວ ແລະ ຂໂທດຜານສື່ມວນຊົນໃນກລະນີທີ່ຂຽນຂາວຜິດພາດ ຫຼື ບ່ມີມູນຄວາມຈິງ;
6. ຮັບການຕານິຕິຊົມຈາກສັງຄົມ, ຮັບຜິດຊອບຕ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ກຽວກັບ
ເນື້ອໃນຂາວ, ບົດ ແລະ ການກະທາທີ່ບ່ຖືກຕອງຂອງຕົນ.
7. ປະຕິບັດຈັນຍາບັນນັກຂາວ, ບ່ສວຍໃຊໜາທີ່ນັກຂາວ ເພື່ອສວຍໂອກາດ ແລະ ລະເມີດກົດ
ໝາຍ.

ມາດຕາ 36 ນັກວິຊາການດານສືມ
່ ວນຊົນ
ນັກວິຊາການດານສື່ມວນຊົນ ແມນ ບຸກຄະລາກອນທີ່ປະຕິບັດງານໃນອົງການສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງມີນັກປະພັນ,
ນັກກະວີ, ໂຄສົກ, ພິທີກອນ, ຜູຈັດລາຍການ, ຜູກາກັບການສະແດງ, ຜູອອກແບບການພິມ, ນັກແຕມ, ນັກປະດັບ
ປະດາ, ນາຍຊາງເຕັກນິກ ແລະ ນັກວິຊາການອື່ນທີ່ຮັບໃຊການສາງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນປະເພດຕາງໆ.
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງນັກວິຊາການດານສື່ມວນຊົນ ຂອງແຕລະອົງການສື່ມວນຊົນ ໄດການົດໄວໃນລະ
ບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ຜູຮວມງານ
ຜູຮວມງານ ແມນ ຜູທີ່ບ່ມີອາຊີບເປັນນັກຂາວ ແຕເປັນຜູຂຽນຂາວ, ບົດ, ຖາຍພາບ, ຜະລິດລາຍການ
ສະໜອງໃຫອົງການສື່ມວນຊົນ ໂດຍໄດຮັບຄາແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຈາກອົງການສື່ມວນຊົນ ຕາມລະ
ບຽບການ.
ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຜູຮວມງານ ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ) ບັດນັກຂາວ
ບັດນັກຂາວ ແມນ ເອກະສານທີ່ຢັ້ງຢືນການເປັນນັກຂາວ ຊຶ່ງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດ
ທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ອອກໃຫ ແລະ ມີອາຍຸ ຫາປີ.
ບັດນັກຂາວ ສາມາດປະຕິບັດໃນກລະນີ ດັ່ງນີ້:
1. ເປົ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂາວ
ເປົ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂາວ ແມນ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 28
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂາວ ແລະ ພະນັກງານຄຸມຄອງວຽກງານສື່ມວນຊົນ.
2. ການມອບບັດນັກຂາວ ມີກລະນີ ດັ່ງນີ້:
- ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂາວ ແລະ ພະນັກງານຄຸມຄອງວຽກງານ
ສື່ມວນຊົນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານຄົບຖວນ, ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຢາງໜອຍ ສາມປີ ແລະ
ໄດຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນສັງກັດ.
- ຜູໄດຮັບບັດນັກຂາວຖືກຍົກຍາຍໄປປະຈາການຢູອົງການອື່ນ ທີ່ຍັງເປັນເປົ້າໝາຍຖືບັດນັກຂາວ
ນັ້ນ ຈະຕອງສະເໜີຂປຽນບັດນັກຂາວໃໝໃຫສອດຄອງກັບການຈັດຕັ້ງໃໝ;
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- ກລະນີບັດເສຍ, ຂາດ, ໃຊການບ່ໄດ, ເຈົ້າຂອງບັດນັກຂາວ ຕອງເຮັດໃບສະເໜີ ພອມຕິດຄັດ
ບັດເກົ່າ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ ເພື່ອຂບັດນັກຂາວໃໝ ໂດຍຜານການຢັ້ງຢືນຂອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນສັງກັດ;
- ຜູທີ່ຖືກຖອນບັດທາງວິໄນ ແຕໄດປັບປຸງ, ປຽນແປງ ຕົນເອງ ເຄົາລົບຈັນຍາບັນ, ກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ໄດຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ.

3. ການຖອນບັດນັກຂາວ ມີກລະນີ ດັ່ງນີ:້
- ຖືກຍົກຍາຍໄປປະຈາການຢູອົງການອື່ນທີ່ບ່ ແມນ ເປົ້າໝາຍຖືບັດນັກຂາວ ຫຼື ບ່ໄດເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
- ເຮັດວຽກໃນອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວສື່ມວນຊົນ;
- ລະເມີດຈັນຍາບັນນັກຂາວ ຫຼື ສວຍໃຊບັດໃນທາງຜິດກົດໝາຍ;
- ຖືກລົງວິໄນຂັ້ນໂຈະວຽກ, ຖືກກາວຟອງ ຫຼື ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດ;
- ຢຸດວຽກ.
ພາຍໃນເວລາ ສິບຫາວັນ ທີ່ມີຄາສັ່ງຖອນບັດ, ຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ ຕອງແຈງໃຫຜູຖືບັດ
ນັກຂາວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອສົ່ງບັດໃຫກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ.

ໝວດທີ 3
ການສາງຕັງ້ ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ເງືອ
່ ນໄຂການສາງຕັງ້ ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ການສາງຕັ້ງອົງການສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ການົດ ຊື່, ປະເພດສື່ມວນຊົນ, ອຸດົມການ, ຈຸດປະສົງທີ່ສອດຄອງກັບ ພາລະບົດບາດຂອງອົງ
ການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ, ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມ, ກາລັງແຮງຂອງເຄື່ອງສົ່ງ,
ການົດເວລາການກະຈາຍ, ການົດການນາໃຊຄື້ນຄວາມຖີ,່ ຂອບເຂດການກະຈາຍຄື້ນ, ລວມທັງພາສາ, ລະຫັດຊື່
ທາງອີນເຕີເນັດທີ່ຈະນາໃຊຂອງອົງການສື່ມວນຊົນນັ້ນ;
2. ການົດຊື່, ໂຄງປະກອບ, ເນື້ອໃນ, ຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ;
3. ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 29, 32
ແລະ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້
4. ມີສານັກງານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫແກການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຕົນ;
5. ສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນໃນແຕລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ) ການພິຈາລະນາອະນຸຍາດການສະເໜີສາງຕັ້ງອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງສາງຕັ້ງອົງການສື່ມວນຊົນ ຕອງຍືນ
່ ຄາຮອງ ແລະ
ບົດວິພາກ ຕ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫເຄື່ຶອນໄຫວວຽກ
ງານສື່ມວນຊົນ. ພາຍໃນການົດເວລາ ເກົ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກໄດຮັບຄາຮອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ທອງທຽວ ຕອງພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃນກລະນີບ່ອະນຸຍາດ ຕອງແຈງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນໃຫຜູຮອງຂ.
ພາຍຫຼັງໄດຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຕອງສາງຕັ້ງອົງ
ການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ແລວລາຍງານຕ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ພອມທັງແຈງຜານ
ສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 41 (ໃໝ) ການປຽນແປງຂ້ມູນໃນໃບອະນຸຍາດເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປຽນແປງຂ້ມູນໃນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ ໃຫສະເໜີຕ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຈງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດ
ເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕວັນໄດຮັບຄາຮອງ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ) ການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼື ການຢຸດເຊົາການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ສາມາດໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸ
ຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຖາວາອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ ບ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຫຼື
ເຄື່ອນໄຫວຕາມຈຸດປະສົງ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບທີ່ໄດອະນຸຍາດ ຫຼື ບ່ມີຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນອອກສູສັງຄົມ
ພາຍໃນການົດເວລາສາມເດືອນ ສາລັບສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ເວັບໄຊ; ເກົ້າເດືອນ ສາລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ
ນັບແຕວັນ ໄດຮັບອະນຸຍາດ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ໃນກລະນີ ທີ່ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີຈຸດປະສົງຢຸດເຊົາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງ
ຕົນ ຕອງແຈງເປັນລາຍລັກອັກສອນຢາງຊາ ສາມສິບວັນ ຕ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ
ເພື່ອຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລະ ອອກແຈງການຜານສື່ມວນຊົນ.
ຖາຫາກມີຈຸດປະສົງຂອະນຸຍາດຄືນໃໝ ອົງການເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດນັ້ນ ຕອງ
ຍືນ
່ ຄາຮອງຕ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 43 ການສາງຕັງ້ ສານັກງານຜູຕາງໜາອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູອະນຸຍາດການສາງຕັ້ງສານັກງານຜູຕາງໜາອົງການສື່ມວນຊົນລາວ ປະຈາຢູຕາງປະ
ເທດ ແລະ ໃຫອົງການສື່ມວນຊົນຕາງປະເທດເຂົ້າມາປະຈາ ຫຼື ສາງຕັ້ງສານັກງານຜູຕາງໜາ ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ
ຕາງປະເທດຢູ ສປປ ລາວ. ນັກຂາວ, ນັກວິຊາການດານສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບອົງການສື່ມວນຊົນ
ຕາງປະເທດ ທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ ສປປ ລາວ ຕອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ສາລັບການສາງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຜູຕາງໜາອົງການສື່ມວນຊົນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ໄດການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
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ໝວດທີ 4
ກິດຈະການສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 44 ກິດຈະການສືມ
່ ວນຊົນ
ກິດຈະການສື່ມວນຊົນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການຊອກຮູ, ເກັບກາຂ້ມູນ ຂາວສານ;
2. ການໄດຮັບການສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານຈາກສັງຄົມ;
3. ການເຜີຍແຜບົດ, ຂາວ ແລະ ແຈງການຕາງໆ;
4. ການໃຫຄາຕອບ;
5. ການແກຂາວ;
6. ການບລິການ;
7. ການບັນເທີງ.
ມາດຕາ 45 ການຊອກຮູ, ເກັບກາຂ້ມນ
ູ ຂາວສານ
ສື່ມວນຊົນ ຕອງເຄື່ອນໄຫວຊອກຮູ, ເກັບກາຂ້ມູນ ຂາວສານຢາງກວາງຂວາງ, ຄົບຖວນ, ຊັດເຈນ, ວອງ
ໄວ ແລະ ທັນການ ເພື່ອຄົ້ນຄວາ, ແຕງເປັນບົດ, ຂາວ, ລາຍການ ແລະ ແຈງການຕາງໆ.
ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ການໄດຮັບການສະໜອງຂ້ມນ
ູ ຂາວສານຈາກສັງຄົມ
ສື່ມວນຊົນ ມີສິດໄດຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເພືອ
່ ພິຈາລະນາ
ອອກຂາວຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕອງປະກອບສວນໃນການສະໜອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕ່ໜາກົດໝາຍ ກຽວກັບເນື້ອໃນຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ຕົນໄດສະໜອງໃຫສື່ມວນຊົນ ຜານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ,
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂາວ, ການສາພາດ ແລະ ຮູບແບບອື່ນ. ອົງການສື່ມວນຊົນ ຕອງໄດນາໃຊເນື້ອໃນຂ້ມູນທີ່ສະ
ໜອງໃຫນັ້ນ ຢາງຖືກຕອງ ແລະ ຕອງແຈງແຫຼ່ງ ຫຼື ທີ່ມາຂອງຂ້ມູນນັ້ນ.
ໃນກລະນີທີ່ໄດຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານ ກຽວກັບປາກົດການຫຍ້ທ້ໃນສັງຄົມ, ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການສື່ມວນຊົນ ກສາມາດແຈງໃຫ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກຽວຂອງຊາບ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາ.
ສາລັບຂາວກຽວກັບຄະດີ ທີ່ພວມສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼື ຄະດີທີ່ຍັງບ່ທັນຕັດສີນນັ້ນ ອົງການທີ່
ດາເນີນຄະດີ ມີສິດສະຫງວນຄວາມລັບກຽວກັບ ຂ້ມູນ ຂາວສານ ຕ່ສື່ມວນຊົນ, ແຕສື່ມວນຊົນ ກມີສິດອອກຂາວ
ຕາມແຫຼ່ງຂາວທີ່ໜາເຊື່ອຖືໄດ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫແກສັງຄົມ ດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ່ໜາກົດໝ
າຍ ເວັ້ນເສຍແຕມີຄາສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຫາມການອອກຂາວຈາກອົງການທີ່ກຽວຂອງ.
ສື່ມວນຊົນ ຈະບ່ເປີດເຜີຍ ຊື່ ແລະ ຮູບພາບຂອງຜູສະໜອງ ຂ້ມູນ ຂາວສານ ຖາເຫັນວາ ມີຜົນເສຍ
ຫາຍຕ່ຜູສະໜອງ ຂ້ມູນ ຂາວສານ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕຈະສະໜອງໃຫຕາມ
ການສະເໜີ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫຼື ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ.
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ມາດຕາ 47 ການເຜີຍແຜ ບົດ, ຂາວ, ລາຍການ ແລະ ແຈງການ
ເມື່ອສື່ມວນຊົນໄດເກັບກາຂ້ມູນ ຂາວສານ ຫຼື ຮັບຂ້ມູນ ຂາວສານ ຈາກສັງຄົມແລວ ຕອງຄົ້ນຄວາ
ພິຈາລະ ນາຢາງຖີ່ຖວນ ຖາເຫັນວາເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫແກປະເທດຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶ່ງແຕງເປັນບົດ, ຂາວ,
ແຈງການ ແລະ ລາຍການຕາງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜໃຫສັງຄົມຮັບຮູຢາງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາຜານພາຫະນະຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການໃຫຄາຕອບ
ສື່ມວນຊົນມີສິດສະເໜີໃຫ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກຽວຂອງຕອບບັນຫາທີ່ພົນລະ
ເມືອງລາວ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໆຂຄວາມກະຈາງແຈງ, ເມື່ອບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໄດຮັບຄາສະ
ເໜີດັ່ງກາວ ຕອງຕອບພາຍໃນ ສິບຫາວັນ ພາຍຫຼັງໄດຮັບຄາສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ຄາຕອບຂອງ
ຕົນ. ຖາຫາກບ່ໄດຮັບຄາຕອບຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ, ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດສົ່ງຄາເຫັນ,
ຄວາມຂັດຂອງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງດັ່ງກາວ ເຖິງການຈັດຕັ້ງຂັນ
້ ເທິງ ທີ່ມີສິດອານາດແກໄຂ
ຫຼື ນາບັນຫານັ້ນ ລົງເຜີຍແຜໃນສື່ມວນຊົນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຕາງໆ ມີສິດສະເໜີໃຫສື່ມວນຊົນຊີ້ແຈງ ກຽວກັບຂາວທີ່ໄດເຜີຍ
ແຜອອກໄປ ທີຍ
່ ັງບ່ຈະແຈງນັ້ນ ແລະ ຕອງໃຫຄາຕອບຢາງວອງໄວ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສາງຊາດ, ມະຫາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດແຕງຕັງ້ ພະນັກງານ
ປະຊາສາພັນ ເພື່ອປະຕິບັດໜາທີ່ ແຈງຂາວ ແລະ ສະໜອງຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີກ
່ ຽວຂອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ
ສັງຄົມໂດຍຜານສື່ມວນຊົນ ຕາມສະພາບການຮຽກຮອງ, ໃນກລະນີມີໄພພິບັດ ຫຼື ວິກິດການດານຕາງໆ ຕອງແຈງ
ຂາວຢາງລຽນຕິດ ເພື່ອນາພາຫາງສຽງສັງຄົມ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ການແກຂາວ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ມີສິດສະເໜີໃຫສື່ມວນຊົນແກຂາວ ທີ່ອອກບ່ຖືກຕອງ ຕາມຄວາມ
ຈິງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ອອກຂາວບ່ຖືກຕອງຕາມຄວາມຈິງ, ຂາດຫຼັກຖານ, ແຕະຕອງເຖິງບົດບາດ, ກຽດ
ສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງນັ້ນ ຕອງໄດແກຂາວ ແລະ ຂໂທດ ຜານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ໃນກລະນີທີ່ອົງການສື່ມວນຊົນບ່ແກຂາວ ຫຼື ໄດແກຂາວບ່ເໝາະສົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ມີສິດສະເໜີບົດຊີ້ແຈງຕ່ອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ຫຼື ຮອງຟອງຕ່ສານປະຊາຊົນ ເມື່ອເຫັນວາ
ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ຕອງເຜີຍແຜບົດຊີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ໃນກລະນີບ່
ເຫັນດີຕ່ບົດຊີ້ແຈງດັ່ງກາວອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນຜານສື່ມວນຊົນ. ອົງການສື່ມວນຊົນ
ຈະບ່ເຜີຍແຜບົດຊີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຫາກເຫັນວາຂັດກັບກົດໝາຍ, ພອມດຽວກັນ
ນັ້ນ ກແຈງຕອບເຫດຜົນໃຫຜູກຽວຂອງຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການບລິການ
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ການບລິການຂອງສື່ມວນຊົນ ແມນ ການທີ່ສື່ມວນຊົນໂຄສະນາສິນຄາ ຫຼື ບລິການທາງສື່ສິ່ງພິມ ແລະ
ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກຜານລະບົບສາຍ, ເຄື່ອງສົ່ງພາກພື້ນດິນ, ດາວທຽມ ຫຼື ເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດໃຫລູກຄາ ໂດຍເກັບ
ຄາບລິການ.
ສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ສາມາດໂຄສະນາສິນຄາ ຫຼື ບລິການປະເພດຕາງໆ ໃຫລູກຄາແຕຕອງໄດຮັບອະ
ນຸຍາດຈາກອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ.
ເນື້ອໃນໂຄສະນາສິນຄາ ຫຼື ການບລິການ ຜານສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕອງໃຫຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ,
ບ່ເວົ້າໂຍກ, ເວົ້າເກີນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄາ ຫຼື ຂອງການບລິການນັ້ນ ແລະ ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ ຈາກອົງການຄຸມຄອງວຽກງານທີ່ກຽວຂອງ.
ການໂຄສະນາສິນຄາ ຫຼື ບລິການໃຫລູກຄາຜານສື່ມວນຊົນ ລວມທັງການເກັບຄາບລິການນັ້ນ ໄດ
ການົດໄວໃນລະບຽບການຕາງຫາກ.
ມາດຕາ 51 ການບັນເທີງ
ການບັນເທີງເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງສື່ມວນຊົນ ເພື່ອສາງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມວນຊື່ນ ໃຫແກສັງ
ຄົມ ທັງເປັນການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ແນະນາ, ປຸກລະດົມພົນລະເມືອງໃຫມີຄວາມຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າການເຂົ້າ
ຮວມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ການບັນເທີງທີ່ນາອອກເຜີຍແຜຜານສືມ
່ ວນຊົນນັ້ນ ປະກອບດວຍ ການສະແດງສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ,
ການຮອງເພງ, ການຂັບ, ການລາ, ການບັນເລງສຽງດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ, ການກິລາ-ກາຍຍະກາ, ວັນນະ
ກາ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສອດຄອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຮີດຄອງ,
ວັດທະນະທາປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ 5
ການເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 52 (ໃໝ) ຂ້ມນ
ູ ຕົນ
້ ຕຕອງບັນທຶກໃນຜະລິດຕະພັນສືມ
່ ວນຊົນ
ຂ້ມູນຕົ້ນຕທີ່ຕອງບັນທຶກໃນຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຢູໜາທາອິດຂອງສື່ສິ່ງພິມ ຕອງມີຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນໜັງສືພິມ, ຊື່ອົງການສື່ມວນຊົນ, ຊືອ
່ ົງການ
ເຈົ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຂຽນໃສກອງຊື່ອົງການສື່ມວນຊົນ, ໝາຍເລກສະບັບສາລັບສື່ສິ່ງພິມ; ຢູດານລຸມຂອງໜາສຸດ
ທາຍຂອງໜັງສືພິມຕອງມີ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ອອກຈາໜາຍ, ໄລຍະການຈາໜາຍ; ທີ່ຢູ ສານັກງານ, ໂຮງພິມ; ຂະ
ໜາດ, ຈານວນຂອງໜາ, ລາຄາຂອງສື່ສິ່ງພິມ;
2. ສາລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບໄລຍະທາອິດ ໃຫສະເໜີ ຊື່ອົງການສືມ
່ ວນຊົນ, ຊື່
ລາຍການດວຍ ພາບ, ສຽງ ແລະ ດົນຕີປະກອບ; ໄລຍະກາງ ຕອງມີກາໝາຍຂອງສະຖານີ, ກາໝາຍຂອງລາຍ
ການສະເພາະໂທລະພາບ; ໄລຍະທາຍຂອງລາຍການ ໃຫແຈງລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ ແລະ ຜູຮວມ
ງານ, ໃຫແຈງທີ່ຕັ້ງສານັກງານ ແລະ ສູນຜະລິດ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ ອື່ນໆ;
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3. ຢູໜາທາອິດຂອງສື່ແບບໃໝ ຕອງມີເລກທີໃບອະນຸຍາດ, ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ ອອກໃບອະນຸຍາດ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ທີ່ຢູຂອງສານັກງານ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ຊື່ ແລະ ນາມ
ສະກຸນຂອງຫົວໜາອົງການສື່ມວນຊົນ, ລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ເວັບໄຊ.
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ການພິມ ແລະ ຈາໜາຍສືສ
່ ງິ່ ພິມ
ການພິມສື່ສິ່ງພິມລາວ ແມນ ໃຫພິມຢູ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນຕ, ສື່ສິ່ງພິມໃດທີ່ຈະສົ່ງໄປພິມ ຫຼື ຈາໜາຍ
ຢູຕາງປະເທດ ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງການຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມຂອງຕົນ ຫຼື ມອບສິດໃຫແກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ໃດໜຶ່ງ ຮັບຜິດຊອບການບລິການຈາໜາຍແທນກໄດ ແຕຕອງຮັບປະກັນການຈາໜາຍໃຫເຖິງ
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີໄ່ ດການົດໄວ.
ສື່ສິ່ງພິມ ທີ່ພິມຈາໜາຍຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດສົ່ງອອກໄປຕາງປະເທດ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງນາເອົາສື່ສິ່ງພິມຕາງປະເທດເຂົ້າມາພິມ, ຈາໜາຍຢູ
ສປປ ລາວ ຕອງຂອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ນາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສື່ສິ່ງພິມ ຕອງກວດກາເນື້ອໃນ ກອນຈະ
ແຈກຢາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕ່ເນື້ອໃນສື່ສິ່ງພິມທີ່ຕົນນາເຂົ້າ.
ຜູຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມທີຖ
່ ືກຫາມຈາໜາຍ ຕອງເກັບຄືນເພື່ອທາລາຍ ພອມທັງຮັບຜິດຊອບຄາໃຊຈາຍ
ຕາງໆ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການເພີມ
່ ໜາພິມຂອງສືສ
່ ິ່ງພິມ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ທີ່ຕອງການພິມ ແລະ ຈາໜາຍສື່ສິ່ງພິມເພີ່ມ, ເພີ່ມຈານວນໜາ, ພິມສະບັບສອດ
ໃນ ຫຼື ຊອນທາຍ, ພິມເພີ່ມໃບຂາວພິເສດ ສາມາດເຮັດໄດຕາມສິດ ແລະ ໜາທີ່ຂອງຕົນ ແຕຕອງລາຍງານໃຫ
ອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ ສິບຫາວັນ ກອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ການເພີມ
່ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ
ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ທີ່ມີຄວາມຕອງການເພີ່ມລາຍການໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຕອງລາຍ
ງານໃຫອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ ສາມສິບວັນ ກອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບ
ລາຍການກະຈາຍ ສຽງ ແລະ ພາບ ຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ຕອງຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດຈາກດິນແດນ
ສປປ ລາວ, ໃນກລະນີທີ່ມີຈຸດປະສົງກະຈາຍລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນຢູຕາງປະເທດ ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການ
ຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເອົາລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບຂອງຕາງ
ປະເທດອອກອາກາດຢູ ສປປ ລາວ ຜານລະບົບໂທລະພາບໃຊສາຍ ແລະ ບ່ໃຊສາຍ ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 57 (ໃໝ) ການບລິການສົງ່ ສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄືນ
້ ຄວາມຖີ່
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ການບລິການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີ່ໃຫວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຕອງຮັບປະ
ກັນຄຸນນະພາບດານເຕັກນິກ ໃຫຖືກຕອງ, ຄົບຖວນ ໂດຍການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ.
ການບລິການສົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄື້ນຄວາມຖີວ
່ ິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຊຶ່ງຮັບໃຊໜາທີ່
ການເມືອງຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ ຕອງໃຫຄົບຖວນ, ຮັບປະກັນເວລາ ແລະ ກວມເອົາເຂດເປົ້າໝາຍ
ເຊັ່ນ ເຂດຊົນເຜົ່າ, ທຸກຍາກ, ຫາງໄກສອກຫຼີກ, ພູດອຍ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 58 (ໃໝ) ການປອງກັນເນື້ອໃນລາຍການ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄງ ແລະ ເວັບໄຊ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄງ ແລະ ເວັບໄຊ ມີສິດນາໃຊມາດຕະການດານເຕັກໂນໂລ
ຊີເພື່ອປອງກັນເນື້ອໃນລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄງ ແລະ ເນື້ອໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ການສາງ ແລະ ການນາໃຊສືຜ
່ ານອິນເຕີເນັດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີມ
່ ີຈຸດປະສົງສາງເວັບໄຊຂອງຕົນ ຕອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ. ຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ລົງໃນເວັບໄຊ ຕອງໃຫຖືກຕອງຕາມຕົ້ນສະບັບ, ແຈງແຫຼ່ງຂ້
ມູນ, ບົ່ງຊື່ຂອງຜູຂຽນ, ຊື່ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ, ເວລາລົງຂ້ມູນ ແລະ ເວລາສົ່ງຂ້ມູນ ຂາວສານດັ່ງກາວ.
ການນາໃຊ, ການບລິການສືຜ
່ ານອິນເຕີເນັດ ຕອງໄດປະສານສົມທົບ ແລະ ໄດຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ອົງການທີ່ກຽວຂອງ ພອມທັງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢາງເຂັ້ມງວດ.
ເນື້ອໃນຂອງຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ເອົາລົງໃນເຄື່ອຂາຍອິນເຕີເນັດ ຕອງບ່ລະເມີດຂ້ຫາມ ຊຶງ່ ການົດໄວໃນ
ມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ສາມາດຖືເປັນຫຼັກຖານ
ແລະ ມີຜົນທາງດານກົດໝາຍ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສາງເວັບໄຊ ຕອງມີລະບົບຄຸມຄອງຂ້ມູນ ຂາວສານ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເປັນເຈົ້າການລຶບຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ລະເມີດຂ້ຫາມ.
ມາດຕາ 60 (ໃໝ) ການນາໃຊສືສ
່ ັງຄົມອອນລາຍຂອງອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ການນາໃຊສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ ໃຫປະຕິບັດ ດັ່ງນີ:້
1. ເຄົາລົບຈັນຍາບັນນັກຂາວ;
2. ຕອງລົງທະບຽນສວນຕົວບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ຫຼື ອົງການສື່ມວນຊົນນາອົງການຄຸມຄອງສື່
ມວນຊົນ ຢາງຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ມີກາໝາຍສັນຍາລັກຂອງເວັບໄຊ ຫຼື ໜາເວັບ;
4. ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ຜະລິດໂດຍບຸກຄົນອື່ນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ຖາຕອງ
ການນາໃຊ ຂ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ສຽງຕາງໆ ຕອງກວດສອບ ແລະ ຂອະນຸຍາດຈາກຜູຜະລິດ ແລະ ອາງອີງ
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ້ມູນ ຂາວສານ;
5. ຂອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງປະຊຸມກອນເຜີຍແຜຂ້ມູນ ຂາວສານຂອງກອງປະຊຸມນັ້ນ;
6. ຕອງຈາແນກ ຂາວ ແລະ ຄວາມເຫັນອອກຈາກກັນໃຫຊັດເຈນ;
7. ຕອງດາເນີນການແກຄວາມຜິດໂດຍທັນທີ ແລະ ສະແດງຄາຂໂທດ ແລະ ໃຫຜູເສຍຫາຍມີໂອ
ກາດຊີ້ແຈງ ຖາມີຄວາມຜິດພາດ ດານການສະເໜີຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ກ່ໃຫເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;
8. ສະເໜີຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ບ່ລະເມີດຂ້ຫາມຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ;
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9. ເຄົາລົບສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ການສາເນົາຜະລິດຕະພັນສືມ
່ ວນຊົນ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ໄດຮັບການສະຫງວນລິຂະສິດ, ສາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ ຢາງ
ໜອຍ ຊາວຫາປີ.
ຜະລິດຕະພັນສື່ສິ່ງພິມ ຈານວນ ຫາ ສະບັບ ໃຫມອບແກອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫສະໝຸດ
ແຫງຊາດ. ສາລັບຜະລິດຕະພັນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກນັ້ນ ຕອງມອບສາເນົາຜະລິດຕະພັນທີ່ເລືອກເຟັ້ນຂອງຕົນ ເປັນ
ຕົ້ນ ເຫດການປະຫວັດສາດສາຄັນຂອງຊາດ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວໃນສູນສາເນົາຂອງຕົນ ແລະ ມອບໃຫສູນສາເນົາ
ຮູບເງາ ແລະ ວີດີໂອແຫງຊາດເກັບຮັກສາ.
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂັ້ນທອງຖິ່ນ ແມນ ອົງການຄຸມຄອງສື່
ມວນຊົນທີ່ກຽວຂອງເປັນຜູ ສາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໃນສູນສາເນົາຂອງຕົນຢາງເປັນລະບົບ.
ມາດຕາ 62 (ໃໝ) ລິຂະສິດໃນສືມ
່ ວນຊົນ
ສິດໃນລິຂະສິດ ກຽວກັບການນາໃຊ, ການພິມ ແລະ ການເຜີແຜຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ໃຫປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍວາດວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) ການຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂາວ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂາວ ເພື່ອແຈງຂາວ, ອະທິ
ບາຍ, ຕອບຄາຖາມ ກຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີ່ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນນັ້ນ ຕອງໄດຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດຮັບຄາເຫັນດີຈາກອົງການທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນຕາງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຢູ ສປປ
ລາວ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂາວ ຕອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 64 (ໃໝ) ການຮວມມືພາຍໃນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ສາມາດຮວມມືກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ສື່ມວນຊົນອື່ນ ເພື່ອ
ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເປັນຕົ້ນ ການຄົ້ນຄວາວິໄຈວິທະຍາສາດ, ການແລກປຽນຜະລິດຕະພັນ, ການຜະ
ລິດ ແລະ ການລົງທຶນຮວມກັນ ໂດຍຜານການຕົກລົງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ
ທີສ
່ ອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ) ການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງສືມ
່ ວນຊົນຕາງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນຕາງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນທາງດານສື່ມວນຊົນ ຢູ ສປປ ລາວ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງຂອງ ສປປ
ລາວ.
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ພາກທີ V
ຂ້ຫາມ
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ຫາມອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ:້
1. ຍຸຍົງສົ່ງເສີມການກະທາທີ່ເປັນການສາງຄວາມເສືອ
່ ມເສຍໃຫແກຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະ
ຊາຊົນ;
2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຊາດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ັງ;
3. ແບງແຍກຄວາມສາມັກຄີ, ສາງຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວາງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ສາສະ
ໜາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວາງຊາດ;
4. ສົ່ງເສີມການໃຊຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຄສະນາຮັບໃຊສົງຄາມຮຸກຮານທຸກປະເພດ;
5. ອອກຂາວບິດເບືອນຄວາມຈິງ, ແຕະຕອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດ
ຕັ້ງ;
6. ໂຄສະນາຍຸຍົງສົ່ງເສີມການກ່ອາຊະຍາກາ ແລະ ອະບາຍຍະມຸກ ເຊັ່ນ ການເສບສິ່ງເສບຕິດ, ການ
ຫຼິ້ນການພະນັນ, ການເປັນນັກເລງອັນຕະພານ, ການທາສິ່ງລາມົກອະນາຈານ, ແບບແຜນດາລົງຊີວິດເປື່ອຍເຍື່ອຍ,
ລາຫຼັງ;
7. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜສິ່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ, ການເຊື່ອຖືງົມງວາຍ, ການກະທາທີ່ຂັດກັບຮີດຄອງ
ປະເພນີວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ການກະທາ ທີ່ກະທົບຕ່ຊີວິດ ແມ ແລະ ເດັກ ແລະ
ສິ່ງຫຍ້ທ້ອື່ນ;
8. ເຜີຍແຜຂາວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ ທີ່ມີຄາສັ່ງຫາມ ຫຼື ຖືກຍຶດໄວແລວ;
9. ພິມ, ກະຈາຍຂ້ມູນ ຂາວສານ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີ່ຖືກອົງການຄຸມຄອງສື່
ມວນຊົນຍຶດ ຫາມເຜີຍແຜ;
10. ຂົ່ມຂູ, ລວງລະເມີດກຽດສັກສີ ຂອງບັນນາທິການ, ນັກຂາວ, ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ,
ທາລາຍອຸປະກອນສື່ມວນຊົນ, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງນັກຂາວຕາມກົດໝາຍ;
11. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບບຸກຄະລາກອນສືມ
່ ວນຊົນ
ຫາມບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ສວຍໃຊຕາແໜງ, ໜາທີ່, ສິດອານາດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼື ຍາດຕິພີ່
ນອງ;
2. ປະຕິບັດສິດ, ໜາທີ່ສື່ມວນຊົນເກີນຂອບເຂດຂອງຂ້ຕົກລົງ ຫຼື ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການຂອງສື່ມວນຊົນ;
3. ສາງຂ້ມູນ ຂາວສານທຸກປະເພດທີ່ຂັດກັບຈັນຍາບັນຂອງນັກຂາວລາວ;
4. ໃຊພາສາຊອດກະຈາ ແລະ ຄວາມຫຍາບຊາ;
5. ນຸງຖື ແລະ ແຕງກາຍບ່ສຸພາບໃນເວລາອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ;

21

6. ລະເມີດຂ້ຫາມສາລັບອົງການສື່ມວນຊົນຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີ້;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ຂ້ຫາມສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ອື່ນ
ຫາມ ບກຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ ມີພຶດຕິກາ ດັ່ງນີ້:
1. ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂາວ ແລະ ແຊກແຊງເນື້ອໃນຂອງຂາວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ
ທີ່ຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຂັດຂວາງການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີ່ຖືກຕອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ຜະລິດ, ນາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ເຜີຍແຜຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ໂດຍບ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ;
4. ໃຫສິນບົນແກນັກຂາວ ຫຼື ອົງການສື່ມວນຊົນເພື່ອອອກ ຂາວ, ບົດ ຕາມຈິດໃຈຂອງຕົນ;
5. ໃຊຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ໃສຮາຍປາຍສີ, ໝິ່ນປະໝາດ, ຮາຍດາ, ໃຊຄວາມຫຍາບຊາ, ນາບ
ຂູ ຫຼື ທາຮາຍບຸກຄະກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູໃຫຂ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກຽວຂອງກັບການໃຫຂາວ;
6. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີເ່ ປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ VI
ການຄຸມຄອງ ແລະ ການກວດກາສືມ
່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມຄອງ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມຄອງສືມ
່ ວນຊົນ
ລັດຖະບານ ຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນຢາງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍ
ມອບໃຫກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານ
ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທອງຖິ່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ປະກອບດວຍ:
1. ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ;
2. ພະແນກຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫອງການຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ
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ໃນການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່
ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີຮາງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການພັດທະ
ນາວຽກງານຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
3. ຈັດຕັ້ງ, ຄຸມຄອງ ແລະ ຊີ້ນາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ສາງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບໃຫແກພະນັກງານສື່ມວນຊົນທາງດານການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນ;
5. ຄົ້ນຄວາ, ການົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ນາໃຊວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກາວໜາ, ທັນສະ
ໄໝໃນຂົງເຂດສື່ມວນຊົນ;
6. ຄົ້ນຄວາ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ
ທີ່ຢູໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ອະນຸຍາດ ແລະ ຍົກເລີກ ການຖາຍທອດສົດ, ການນາໃຊຊອງໂທລະພາບ, ການນາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີ;່
8. ອະນຸຍາດນາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຄຸມຄອງ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ;
9. ຄຸມຄອງສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສາເນົາຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ;
10. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາງໆ ຕ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງ
ສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
11. ສະກັດກັ້ນ, ແກໄຂຄາສະເໜີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
12. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກຽວຂອງ
ແລະ
ອົງການປົກຄອງ
ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນ ລວມທັງສື່ມວນຊົນລາວທີ່ພົວພັນກັບຕາງປະເທດ
ແລະ ຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນຕາງປະເທດຢູ ສປປ ລາວ;
13. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຜົນການໂຄສະນາ, ຖະແຫຼງຂາວຂອງສື່ມວນຊົນໃນແຕລະໄລຍະ, ສັງ
ລວມວິໄຈຂາວຂອງສື່ມວນຊົນຕາງປະເທດກຽວກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນຂ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຕ່ລັດຖະບານຢາງ
ເປັນປົກກະຕິ;
14. ກວດກາ, ວິເຄາະ ແລະ ຄົ້ນຄວາຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ເຜີຍແຜລົງໃນສື່ແບບໃໝ, ຖະແຫຼງຂາວ
ຢາງເປັນທາງການ ເພື່ອຊີ້ແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ບ່ຖືກຕອງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ
ເພື່ອແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ມີຄວາມສຽງຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍຂອງ
ສັງຄົມ;
15. ພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບສາກົນທາງດານສື່ມວນຊົນ ຕາມການມອບໝາຍ;
16. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງພະແນກຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ
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ໃນການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ພະແນກຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວາ, ເຜີຍແຜ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການກຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
2. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການໂຄສະນາໃຫແກສື່ມວນຊົນຂອງຕົນໃນແຕລະໄລຍະ;
3. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ພິຈາລະນາ ສາງຕັ້ງ
ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ໂດຍຜານອົງການປົກຄອງ ແຂວງ,
ນະຄອນ ຫຼວງ;
4. ຄຸມຄອງ ແລະ ຊີ້ນາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ືມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ຄົ້ນຄວາ, ສະເໜີແຜນການ ສາງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ;
6. ຂຶ້ນແຜນຄຸມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບໃຊໜາທີ່ການເມືອງ ແລະ
ການບລິການປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຢູພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫວອງໄວ, ແຫຼມຄົມ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ;
7. ຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂາວພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເກັບກາຂາວຢູ
ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ຄຸມຄອງພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ແລະ ການນາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ;
9. ແນະນາ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກຽວຂອງເພື່ອເກັບກາຂາວ
ແລະ ສະໜອງຂາວ ໃຫແກສື່ມວນຊົນ;
10. ແກໄຂຄາສະເໜີ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາງໆຕ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກ
ຄະລາກອນຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
11. ຕິດຕາມ, ສະຫບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລວລາຍງານໃຫ
ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ຢາງເປັນປົກກະ
ຕິ;
12. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ວິເຄາະຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ເຜີຍແຜລົງໃນສື່ແບບໃໝ, ຖະແຫຼງຂາວຢາງເປັນ
ທາງການ ເພື່ອຊີ້ແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ບ່ຖືກຕອງ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະສານສົມ
ທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ມີຄວາມສຽງຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮອຍຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
13. ພົວພັນຮວມມືດານສື່ມວນຊົນກັບຕາງປະເທດ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການທີ່ມີສິດອາ
ນາດ;
14. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຫອງການຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ຫອງການຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເມືອງ, ເທດສະບານ
, ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີີ່ ດັ່ງນີ້:
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1. ເຜີຍແຜ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການກຽວ
ກັບສື່ມວນຊົນຢູພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
2. ແນະນາ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູການຈັດຕັ້ງຮາກຖານຢູພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງ
ຕົນ ເພື່ອເກັບກາຂາວ ແລະ ສະໜອງຂາວໃຫແກສື່ມວນຊົນ;
3. ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະເໜີ ພະແນກຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຂອະນຸຍາດ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ນາກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ;
4. ຄຸມຄອງພາຫະນະສື່ມວນຊົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນໃຫຖືກຕອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄົ້ນຄວາ, ສະເໜີແຜນການ ສາງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕ່ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ;
6. ຄຸມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂາວພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວເກັບກາຂາວຢູພາຍ
ໃນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
7. ຄຸມຄອງພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ແລະ ການນາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ຕິດຕາມ, ສະຫບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລວລາຍງານໃຫ ເຈົ້າ
ເມືອງ, ຫົວໜາເທດສະບານ, ເຈົ້ານະຄອນ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
9. ກວດກາ, ວິເຄາະຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ເຜີຍແຜລົງໃນສື່ແບບໃໝ, ຖະແຫຼງຂາວຢາງເປັນທາງການ
ເພື່ອຊີ້ແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານທີ່ມີຜົນກະທົບຕ່ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ
ການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອແຈງຂ້ມູນ ຂາວສານ ທີ່ມີຄວາມສຽງຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ
ຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
10. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສວນອືນ
່
ທຸກ ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ໃນການຄຸມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານ
ສື່ມວນຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການກວດກາສື່ມວນຊົນ ປະກອບດວຍ:
1. ການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ຕາມທີ່ໄດການົດ
ໄວໃນມາດຕາ 69 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ;້
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2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງແມນສະພາແຫງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫງລັດ, ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ ແລະ ຕານການສ້ລາດບັງຫຼວງ, ແນວລາວສາງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຄະນະສະເພາະກິດ, ສະ
ພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສວນອື່ນທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜາທີຂ
່ ອງອົງການຄຸມຄອງສືມ
່ ວນຊົນໃນການກວດກາ
ອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ ໃນການກວດກາວຽກຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
2. ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ;
3. ອອກຄາສັ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈງການໃຫອົງການສື່ມວນຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ ເພື່ອປັບປຸງ, ປຽນແປງ ຫຼື
ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີ່ເຫັນວາບ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ສະເໜີໃຫການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງອອກຄາສັ່ງ, ແນະນາ ຫຼື ແຈງການໃຫປັບປຸງ, ປຽນແປງ ຫຼື ໃຫ
ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຖາເຫັນວາບ່ຖືກຕອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼື ມີການລະ
ເມີດຂ້ຫາມ ຕາມແຕກລະນີທໄີ່ ດການົດໄວໃນ ມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອື່ນ ທີ່ກຽວຂອງຢູ ສູນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານກວດກາຂອງຕົນ;
6. ສະຫບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາແຕລະໄລຍະ ໃຫຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ
ຢາງເປັນປົກກະຕິ;
7. ນາໃຊສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ເນື້ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ມີ ເນື້ອໃນຕົ້ນຕ ດັ່ງນີ້:
1. ກວດກາການ ສາງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການຂອງອົງການສື່ມວນຊົນແຕລະໄລຍະ;
2. ກວດກາເນື້ອໃນການອອກຂາວ, ບົດ ແລະ ລາຍການຜານສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ;
3. ກວດກາການສາງ, ບາລຸງ, ນາໃຊ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສື່ມວນຊົນ;
4. ກວດກາການປະກອບ ແລະ ການນາໃຊພື້ນຖານວັດຖຸ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ງບປະມານ
ຂອງສື່ມວນຊົນ;
5. ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ດາເນີນດວຍສາມຮູບການ ດັ່ງນີ:້
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈງໃຫຮູລວງໜາ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມນ ການກວດກາທີ່ໄດດາເນີນໄປຕາມແຜນການຢາງເປັນປະຈາ
ແລະ ມີການົດເວລາອັນແນນອນ.
26

ການກວດກາໂດຍມີການແຈງໃຫຮູລວງໜາ ແມນ ການກວດການຕາມຄາສັ່ງ, ຂ້ຕົກລົງ, ຄາແນະນາ,
ແຈງການ ຂອງອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການທີ່ກຽວຂອງຂອງລັດ ແລະ ຄາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ ໂດຍ
ແຈງໃຫເປົ້າໝາຍຮູກອນລວງໜາ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມນ ການກວດກາຢາງຮີບດວນ ໂດຍບ່ໄດແຈງໃຫເປົ້າໝາຍຮູກອນ
ລວງໜາ.
ໃນການດາເນີນການກວດກາສືມ
່ ວນຊົນແຕລະຮູບການເຈົ້າໜາທີ່ກວດກາ ຕອງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜາ
ທີ່ໃຫຖືກຕອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢາງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 78 (ໃໝ) ເປົາ້ ໝາຍການກວດກາ
ເປົ້າໝາຍຂອງການກວດກາ ແມນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງອົງການຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

ພາກທີ VII
ວັນ, ງບປະມານ, ເຄືອ
່ື ງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 79 ວັນສືມ
່ ວນຊົນແຫງຊາດ
ວັນທີ 13 ສິງຫາ ແມນ ວັນສື່ມວນຊົນແຫງຊາດ, ສາລັບສື່ມວນຊົນແຕລະປະເພດ ກມີວັນສະເພາະຂອງ
ຕົນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ຫວນຄືນເຖິງມູນເຊື້ອ, ຜົນງານ, ບົດຮຽນເພື່ອປັບປຸງ, ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນ
ຊົນໃຫດີຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ງບປະມານຂອງອົງການສືມ
່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ມີງບປະມານ ຊຶ່ງໄດມາຈາກງບປະມານຂອງລັດ, ລາຍຮັບຈາກການບລິ
ການ, ການປະກອບສວນຂອງສັງຄົມ.
ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງພາກສວນອື່ນ ມີງບປະມານເປັນຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດສາງກອງທຶນ ເພື່ອພັດ
ທະນາສື່ມວນຊົນ ດວຍການຈັດກິດຈະກາ ຫຼື ໃຫການບລິການ ຢາງຖືກຕອງ ແລະ ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
ການຄຸມຄອງ, ການນາໃຊງບປະມານ ແລະ ກອງທຶນດັ່ງກາວ ໃຫປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ ທີ່ກຽວຂອງ.
ມາດຕາ 81 ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງສືມ
່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນແຕລະປະເພດມີ ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານທາງລັດຖະການ ຊຶ່ງກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທອງທຽວ ເປັນຜູວາງອອກ.

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
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ມາດຕາ 82 ນະໂຍບາຍຕ່ຜມີ
ູ ຜນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີມ
່ ີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ
ຈະໄດຮັບການຍອງຍ ເຊັ່ນ ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ, ໃບຍອງຍ, ນາມມະຍົດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 83 ມາດຕະການຕ່ຜລະເມີ
ູ
ດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ
ລວມທັງຂ້ຫາມຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດ
ຕະການ ຄື ສຶກສາອົບຮົມ, ກາວເຕືອນ, ປັບໃໝ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ, ຖອນ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ບັດນັກຂາວ, ບັດນັກວິຊາການດານສືມ
່ ວນຊົນ, ໃຊແທນຄາເສຍຫາຍທາງແພງ ຫຼື ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ຕາມແຕລະກລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທາຍ
ມາດຕາ 84 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕວັນ ປະທານປະເທດ ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ ແລະ ພາຍຫຼງັ ໄດລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫາວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປຽນແທນກົດໝາຍວາດວຍ ສື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ວັນທີ 25
ກລະກົດ 2008.
ຂ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລວນແຕຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫງຊາດ
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