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ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົວ
ົ່ ໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ການົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັີ້ງ, ການເຄື່ອນ
ໄຫວ, ການພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ
ຂອງສື່ມວນຊົນໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດເປັນເຈົີ້າປະເທດຊາດຂອງ
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມອງລາວ, ສາມາດ
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2 ສມ
ື່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ເວທີຖະແຫຼງຂ່າວທີື່ປະກອບດ້ວຍ ສື່ສິື່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສື່
ມວນຊົນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນກະບອກສຽງຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນການໂຄສະນາ, ສຶກສາ
ອົບຮົມ ແນວທາງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ປຸກລະດົມນ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານທາງດ້ານ ການເມອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ສາລະຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ
ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຖ້ອຍທານອງທີື່ບິດເບອນຄວາມຈິງ.
ມາດຕາ 3 (ປັບປຸງ)ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີື່ນາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີີ້:
1. ພາຫະນະສມ
ື່ ວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ສື່ສິື່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ;
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2. ຜະລິດຕະພັນສມ
ື່ ວນຊົນ ໝາຍເຖິງ ໜັງສພິມ, ໃບຂ່າວສານ, ຈົດໝາຍເຫດ, ວາລະສານ, ລາຍ
ການວິທະຍຸ, ລາຍການໂທລະພາບ, ລາຍການໂທລະໂຄ່ງ, ອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ, ກະແຊັດ, ຊີດີ, ວີຊີດ,ີ ດີວີດີ ແລະ
ອື່ນໆ;
3. ອຸປະກອນສເື່ ອເລັກໂຕຣນິກ ໝາຍເຖິງ ອຸປະກອນ ການຜະລິດສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງສົົ່ງ ແລະ
ເຄື່ອງຮັບສັນຍານສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທາງພາກພີ້ນດິນ, ສາຍ, ດາວທຽມ;
4. ຄນ
ີ້ ຄວາມຖີື່ ໝາຍເຖິງ ຄວາມຖີື່ວິທະຍຸເພື່ອການສົົ່ງ, ຮັບ ແລະ ການກະຈາຍຂອງສື່ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ທາງສາຍ, ທາງພາກພີ້ນດິນ, ທາງດາວທຽມ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງອົງການໂທລະຄົມສາກົນ;
5. ບັນນາທິການ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ກວດແກ້, ກວດຜ່ານເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບຂອງ ບົດ, ຂ່າວ ແລະ
ລາຍການຂອງສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ;
6. ນັກຂ່າວ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ຊອກເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວ
ສານຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລ້ວແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ ແລະ ລາຍການ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ;
7. ຫາງສຽງສັງຄົມ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຫັນຂອງສາທາລະນະຊົນ ຕເໍ່ ຫດການ ຫຼ ປາກົດການທີື່ບໍ່ທັນ
ໄດ້ຢັັ້ງຢືນ ຫຼ ບໍ່ໄດ້ພິສູດ ຢູ່າງເປັນທາງການ;
8. ອິນເຕີເນັດ ໝາຍເຖິງ ລະບົບເຄອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຊຶື່ງສາມາດສົົ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຫາກັນ ຫຼ ສື່
ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ດ້ວຍການສົົ່ງສັນຍານສຽງ ແລະ ພາບຫາກັນທາງສາຍ ຫຼ ທາງອາກາດ; ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
ທີື່ສ້າງຂຶີ້ນສາມາດຝາກໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ;
9. ເວັບໄຊ ໝາຍເຖິງ ໜ້າຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບເນີ້ອໃນສະເພາະໃດໜຶື່ງທີື່ເປັນຕົວໜັງສ, ຮູບພາບ,
ແສງ, ສີ, ສຽງ ທີື່ສ້າງຂຶີ້ນດ້ວຍບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງສ້າງຂຶີ້ນເປັນໜຶື່ງໜ້າ ຫຼ
ຫຼາຍໜ້າເວັບ ສົົ່ງສັນຍານຜ່ານລະບົບເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງໄດ້ທາງຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບດີ
ຈີຕອນ, ໂທລະສັບມຖ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານອື່ນ ດ້ວຍລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີເນັດ;
10. ການຈາໜ່າຍເປັນໄລຍະ ໝາຍເຖິງ ການຈາໜ່າຍເປັນລາຍຕອນ, ລາຍວັນ, ລາຍອາທິດ, ລາຍ
ເດອນ, ລາຍໄຕມາດ ແລະ ອື່ນໆ;
11. ສແ
ື່ ບບໃໝ່ ໝາຍເຖິງ ພາຫະນະໂຄສະນາປະເພດໜຶື່ງຂອງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ສາມາດສື່ສານໄດ້
ສອງລວງ ດ້ວຍການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານທັນສະໄໝ ໃນການສົົ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານເປັນຕົວອັກສອນ, ພາບ
ແລະ ສຽງ ຜ່ານລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເຊັົ່ນ ເຟສບຸກ, ຢູທຸບ, ທະວີດເຕີ, ບະລອກ ແລະ ອື່ນໆ;
12. ສສ
ື່ ງັ ຄົມອອນລາຍ ໝາຍເຖິງ ສື່ແບບໃໝ່ປະເພດໜຶື່ງ ທີື່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ໃຊ້
ສື່ສານກັນຜ່ານລະບົບເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານສູ່ສາທາລະນະດ້ວຍການນາໃຊ້ອຸປະກອນ
ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານອື່ນ.
ມາດຕາ 4 (ປັບປຸງ) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານສມ
ື່ ວນຊົນ
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ລັດສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ມີ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ດ້ວຍການປະກອບບຸກຄະລາກອນ, ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະ
ກອນເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີື່ທັນສະໄໝ.
ລັດ ສົົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ອົງການສື່ມວນຊົນທຸກພາກສ່ວນເປັນເຈົີ້າການ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານວິຊາ
ການ, ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານການເງິນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຜະລິດ, ການກະຈາຍ ແລະ ການຈາໜ່
າຍຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ຫຼກ
ັ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານສມ
ື່ ວນຊົນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັົ່ງນີ:ີ້
1 ຮັບປະກັນການເປັນກະບອກສຽງຂອງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2 ຮັບປະກັນລັກສະນະຂອງສື່ມວນຊົນ;
3 ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມອງລາວ ໄດ້ປະຕິບັດສິດເສລີພາບ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນດ້ານສື່ມວນຊົນ,
ປົກປ້ອງຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ປະກອບຄາເຫັນ, ສະແດງທັດສະນະຕານິຕິຊົມ ທີື່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 6 (ໃໝ່) ການປົກປ້ອງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ລວມທັງບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ລາຍງານ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ເຂົີ້າຮ່ວມອື່ນ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ
ຈາກການແກ້ແຄ້ນ, ຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ອິດສະລະພາບ, ກຽດສັກສີ, ຊື່ສຽງ, ຊັບສິນ ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ນາໃຊ້ສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີື່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູູ່ ດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 8 (ປັບປຸງ)ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມ ການພົວພັນຮ່ວມມດ້ານສື່ມວນຊົນກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການ
ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ, ການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ,
ການຝຶກອົບຮົມ, ສາມະນາ, ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ມີຄຸນ
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ນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ ບົນພີ້ນຖານການເຄົາລົບ ເອກະລາດ, ອານາດອະທິປະໄຕ ຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຕ່າງຝູ່າຍ
ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມອງລາວ ດ້ານສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມອງລາວດ້ານສມ
ື່ ວນຊົນ
ພົນລະເມອງລາວ ມີສິດເສລີພາບດ້ານສື່ມວນຊົນ ໂດຍສະແດງອອກດ້ວຍການປະກອບຄາເຫັນ, ໃຫ້
ທັດສະນະ ແລະ ສາມາດເຂົີ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບສະພາບການ, ສາລະ
ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທິງ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ທີື່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຊຶື່ງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະ
ເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ.
ມາດຕາ 10 (ປັບປຸງ) ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມອງລາວ ໃນການປະກອບຄາເຫັນ
ພົນລະເມອງລາວ ມີສິດເສລີພາບໃນການປະກອບຄາເຫັນຜ່ານສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ:
1. ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
2. ທັດສະນະຕໍ່ສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
3. ການຕານິຕິຊົມແບບສ້າງສັນຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ.
ມາດຕາ 11 ສິດເສລີພາບຂອງພົນລະເມອງລາວ ກ່ຽວກັບຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ
ພົນລະເມອງລາວ ມີສິດເສລີພາບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານສື່ມວນຊົນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຂົີ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາລະ
ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ ແລະ ອື່ນໆ;
2. ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານໃຫ້ສື່ມວນຊົນຢູ່າງຖກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ທັນການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າ
ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບເນີ້ອໃນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານນັີ້ນ.
ມາດຕາ 12 (ປັບປຸງ) ການນາໃຊ້ສດ
ິ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມອງລາວ
ພົນລະເມອງລາວ ນາໃຊ້ສິດເສລີພາບຂອງຕົນຜ່ານສື່ມວນຊົນ ດ້ວຍການລົງພິມ ຫຼ ກະຈາຍຂ່າວ, ບົດ,
ຄາເຫັນ, ຕອບສາພາດ, ກະຈາຍສຽງ, ກະຈາຍພາບ, ຕອບຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຕົນໂດຍສື່ມວນຊົນເອງ ຫຼ
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ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ສາມາດລົງ
ພິມ, ກະຈາຍ ຫຼ ຕອບໄດ້ນັີ້ນ ສື່ມວນຊົນຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນໃຫ້ພົນລະເມອງຮັບຊາບຢູ່າງເປັນທາງການ.

ພາກທີ III
ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ປະເພດຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 13 (ປັບປຸງ) ປະເພດຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນ ມີ ສອງ ປະເພດ ຄ:
1. ສື່ສິື່ງພິມ;
2. ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ.
ສື່ມວນຊົນທັງສອງປະເພດນີີ້ ສາມາດເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາລາວ, ພາສາຊົນເຜົົ່າ ຫຼ ພາສາຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 14 ສສ
ື່ ງິື່ ພິມ
ສື່ສິື່ງພິມ ແມ່ນ ພາຫະນະໂຄສະນາ ທີື່ເປັນແຜ່ນເຈ້ຍ ຊຶື່ງບັນຈຸຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານດ້ວຍ ຕົວໜັງສ ຫຼ ຮູບພາບ
ໂດຍມີຊື່ສະເພາະ.
ສື່ສິື່ງພິມອາດຈາໜ່າຍເປັນ ລາຍວັນ ຫຼ ເປັນໄລຍະ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍ ໜັງສພິມ, ວາລະສານ, ໃບຂ່າວ
ສານ, ຈົດໝາຍເຫດ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ສເື່ ອເລັກໂຕຣນິກ
ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ພາຫະນະໂຄສະນາດ້ວຍການສ້າງເປັນລາຍການ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໂທລະ
ໂຄ່ງ ແລະ ສື່ແບບໃໝ່ ຫຼ ລາຍການອິນເຕີເນັດປະເພດຕ່າງໆ ຊຶື່ງກະຈາຍອອກຜ່ານເຄື່ອງສົົ່ງທາງສາຍ, ທາງອາກາດ
ຫຼ ຄີ້ນຄວາມຖີື່.

ໝວດທີ 2
ລັກສະນະຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 16 ລັກສະນະຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນມີລັກສະນະຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1. ລັກສະນະຕົວຈິງ;
5

2. ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ;
3. ລັກສະນະແນະນາ;
4. ລັກສະນະຕໍ່ສູ້.
ມາດຕາ 17 ລັກສະນະຕົວຈິງ
ເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງພາວະວິໄສ, ຖກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຊັດ
ເຈນ, ວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 18 ລັກສະນະສຶກສາອົບຮົມ
ເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆ, ສົົ່ງເສີມວຽກດີຄົນເດັົ່ນ,
ປຸກລະດົມນ້າໃຈຮັກຊາດ, ເຕົີ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງທົົ່ວປວງຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊີ້ອອັນດີ
ງາມຂອງຊາດ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ມາດຕາ 19 (ປັບປຸງ) ລັກສະນະແນະນາ
ເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງແນໃສ່ປຸກລະດົມ ແລະ ແນະນາມະຫາຊົນຈັດ
ຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງອະທິ
ບາຍ, ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຢູ່າງຖກຕ້ອງຕໍ່ຫາງສຽງສັງຄົມ.
ມາດຕາ 20 (ປັບປຸງ) ລັກສະນະຕສ
ໍ່ ູ້
ເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບການຂອງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມຖກຕ້ອງຂອງແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຕານິວິຈານ ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,
ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ຕອບໂຕ້ຢູ່າງທັນການຕໍ່ຖ້ອຍທານອງທີື່ບິດເບອນ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ທີື່ສ້າງຄວາມ
ເສື່ອມເສຍຕໍ່ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ພາກທີ IV
ການຈັດຕັງີ້ ແລະ ການເຄອ
ື່ ນໄຫວສມ
ື່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ການຈັດຕັງີ້ ຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
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ມາດຕາ 21 ການຈັດຕັງີ້
ການຈັດຕັີ້ງຂອງສື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ;
2. ອົງການສື່ມວນຊົນ;
3. ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 22 (ປັບປຸງ) ອົງການເຈົາີ້ ຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາ
ຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັີ້ງອົງການສື່ມວນ
ຊົນ ແລະ ດາເນີນວຽກງານດ້ານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໂດຍມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງແມ່ນຫົວໜ້າອົງການ ຫຼ ຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັີ້ງ ໃຫ້ຊີີ້ນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 23 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການເຈົາີ້ ຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສະເໜີສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ຍຸບເລີກ ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
2. ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
3. ແຕ່ງຕັີ້ງ ຫຼ ປົດຕາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ຫຼ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ຕາມລະບຽບການ;
4. ຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
5. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບ
ໝາຍ;
6. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມສາກົນ ດ້ານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນມີ ໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ການົດທິດທາງ, ຈຸດປະສົງ, ເປົັ້າໝາຍຮັບໃຊ້, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມ ຫຼ
ຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງສົົ່ງ, ຄີ້ນຄວາມຖີື່, ເວລາກະຈາຍ, ຂອບເຂດການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ;
2. ຈັດຕັີ້ງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊີີ້ນາ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການປະຕິບັດອຸ
ດົມການ, ຈຸດປະສົງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີີື່, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ;
3. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ
ຕົນ;
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4. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ,
ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂ ການຕານິຕິຊົມ, ກ່າວຟ້ອງຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ທີື່ຢູູ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 24 ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການຈັດຕັີ້ງໜຶື່ງຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານສື່
ມວນຊົນປະເພດໃດໜຶື່ງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 25 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
1.ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຢູ່າງຖກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດທີື່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;
2. ຕານິຕິຊົມແບບສ້າງສັນຕໍ່ການກະທາທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ປາກົດ
ການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເຊັົ່ນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ;
3. ຕອບໂຕ້ທຸກຖ້ອຍທານອງໂຄສະນາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ບິດເບອນຄວາມຈິງ ທີື່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍ
ໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ;
4. ພັດທະນາຕົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ;
5. ພິຈາລະນາເນີ້ອໃນ, ຮູບການຂອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
6. ສະເໜີ, ປະກອບຄາເຫັນຕໍ່ຂັີ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
7. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີື່ຖກຕ້ອງຂອງຕົນ;
8. ສ້າງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
9. ເຂົີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບ
ໝາຍ;
10. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບສາກົນ ຕາມການເຫັນດີຂອງອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີ:ີ້
1.ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ປົກປ້ອງແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊີ້ອຮັກຊາດ, ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ;
2. ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃຫ້ສາລະ
ຄວາມຮູ້, ສາລະບັນເທີງ, ສົົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທາ,
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ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ;
3. ເຜີຍແຜ່ວຽກດີຄົນເດັົ່ນ ແລະ ແນະນາຫາງສຽງສັງຄົມ;
4. ຮັກສາຄວາມຖກຕ້ອງຂອງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຊົນເຜົົ່າໃນ ສປປ ລາວ;
5. ສົົ່ງເສີມການພົວພັນ, ການຮ່ວມມ, ຄວາມເຂົີ້າໃຈຊຶື່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນມິດ
ແລະ ປະຊາຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ,
ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ;
6. ດາເນີນກິດຈະການ ການພິມ ແລະ ຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມ, ການກະຈາຍພາບ, ສຽງ ແລະ ພາສາ ຕາມ
ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັີ້ງ;
7. ຄຸ້ມຄອງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີື່, ທິດ
ທາງ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ, ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ
ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
8. ຮັບປະກັນການປະຕິບັດເສລີພາບ ດ້ານສື່ມວນຊົນຂອງພົນລະເມອງລາວ;
9. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕອ
ໍ່ ົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 26 (ປັບປຸງ) ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັີ້ງການເມອງ, ສັງຄົມ, ວິຊາຊີບ ຂອງຜູ້ເຮັດ
ວຽກງານດ້ານສື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງຖກສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ, ມີພາລະບົດບາດ ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົີ້າ
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງສະມາຊິກຕົນ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານດ້ານສື່
ມວນຊົນອື່ນ, ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ
ແລະ ນະໂຍບາຍສື່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຂົີ້າຮ່ວມສ້າງ, ປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ;
2. ການົດ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສື່
ມວນຊົນ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
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3. ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງ ພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການສື່ມວນຊົນ
ເພື່ອບາລຸງສ້າງດ້ານ ການເມອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ;
4. ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການເກັບຄ່າສະມາຊິກ, ການຈັດກິດຈະກາ ແລະ ການໃຫ້ບລິການ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
5. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງສະມາຊິກຕົນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່
ມວນຊົນ;
6. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ, ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນອື່ນ ທີື່
ມີຜົນງານດີເດັົ່ນຕໍ່ປະເທດຊາດ, ສັງຄົມ ຫຼ ສາກົນ;
7. ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ;
8. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 2
ບຸກຄະລາກອນຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 28 (ປັບປຸງ) ບຸກຄະລາກອນ
ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ, ຫົວ
ໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສື່ມວນຊົນ, ນັກຂ່າວ, ນັກວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ເງອ
ື່ ນໄຂ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການເຈົາີ້ ຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ;
2. ຖສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີຂຶີ້ນໄປ;
3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂຶີ້ນໄປ, ມີປະສົບ
ການດ້ານສື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດຊີີ້ນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາອົງການສື່ມວນຊົນ;
4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ;
5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ;
7. ບໍ່ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ ທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ຫຼ ອົງການສື່ມວນຊົນອື່ນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.
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ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການເຈົາີ້ ຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫົວໜ້າອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊີີ້ນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ;
2. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ ປົດຕາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ເປັນຜູ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການທີື່
ມີສິດ ພິຈາລະນາຕາມລະບຽບການ;
4. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຮອງຫົວໜ້າອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າ ໃນວຽກງານໃດໜຶື່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜ້າບໍ່ຢູູ່ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ;
2. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 31 (ປັບປຸງ) ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສື່ມວນຊົນໄດ້ການົດຊື່ເອີີ້ນຕາແໜ່ງ ດັົ່ງນີີ້:
-

ສື່ສິື່ງພິມເອີີ້ນວ່າ: ຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່;

-

ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ລວມທັງ ສານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ເອີີ້ນວ່າ: ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ ແລະ

ຮອງຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່.
ການແຕ່ງຕັີ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼ ປົດຕາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ເຈົີ້າຂອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນເປັນຜູ້ຕົກລົງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼ ເປັນຜູ້ສະເໜີ
ໃຫ້ອົງການທີື່ມີສິດພິຈາລະນາ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີີ້:
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ;
2. ຖສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸ ຊາວສາມປີ ຂຶີ້ນໄປ;
3. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນສູງຂຶີ້ນໄປ, ມີປະສົບ
ການດ້ານສື່ມວນຊົນ, ມີຄວາມສາມາດບລິຫານອົງການສື່ມວນຊົນ;
4. ມີຄຸນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ, ຄຸນທາດການເມອງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ;
5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ;
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6. ມີສຸຂະພາບດີ;
7. ບໍ່ເປັນຫົວໜ້າ ຫຼ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນອື່ນ;
8. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.
ມາດຕາ 33 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊີີ້ນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ;
2. ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ແລະ ກວດກາ ການລົງຂ່າວ, ບົດ ໃນສື່ສິື່ງພິມ, ລາຍການກະຈາຍສຽງ, ໂທ
ລະພາບ, ເວັບໄຊ ແລະ ສື່ແບບໃໝ່;
3. ຄຸ້ມຄອງ, ບາລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ພີ້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕອ
ໍ່ ົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບເນີ້ອໃນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ
ອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຮອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຊ່ວຍຫົວໜ້າໃນວຽກງານໃດໜຶື່ງ ແລະ ຮັກສາການແທນໃນເວລາຫົວໜ້າບໍ່ຢູູ່ ຕາມການມອບໝ
າຍຂອງຫົວໜ້າ;
2. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂນັກຂ່າວ
ນັກຂ່າວມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ມີພູມລາເນົາຖາວອນຢູູ່ ສປປ ລາວ;
2. ຖສັນຊາດລາວ ແລະ ມີອາຍຸແຕ່ ສິບແປດປີ ຂຶີ້ນໄປ;
3. ມີຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວຢູ່າງຄົບຖ້ວນ;
4. ມີປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຂາວິຊາສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໃນລະດັບການສຶກສາຊັີ້ນກາງຂຶີ້ນໄປ ຫຼ ມີໃບຢັັ້ງ
ຢືນ, ມີຄວາມຮູ້, ມີປະສົບການ ແລະ ມີພອນສະຫວັນດ້ານສື່ມວນຊົນ;
5. ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶື່ງ;
6. ມີສຸຂະພາບດີ.

ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງນັກຂ່າວ.
ນັກຂ່າວ ມີ ສິດຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີີ້:
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1. ໄດ້ຮັບບັດນັກຂ່າວ, ສັງກັດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູູ່ໃນອົງການສື່ມວນຊົນໃດໜຶື່ງ;
2. ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການຂ່າວຢູູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍ;
3. ພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຜູ້ຮ່ວມງານຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊອກຮູ,້ ເກັບກາ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
ໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ໃຊ້ບັດນັກຂ່າວ ເພື່ອສະເໜີຊອກຮູ້, ຮັບການສະໜອງ ແລະ ນາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຈາກການຈັດ
ຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ເພື່ອວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
5. ວິເຄາະ, ວິໄຈ, ຂຽນຂ່າວ, ບົດ, ຖ່າຍທາຮູບພາບຕ່າງໆ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທີື່ສ້າງສັນ
ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດ, ໃສ່ນາມປາກກາເປັນຊື່ຕົນເອງ ຫຼ ຊື່ແຝງ;
6. ໄດ້ຮັບການບາລຸງ, ຍົກລະດັບດ້ານການເມອງ, ວິຊາສະເພາະດ້ານສື່ມວນຊົນ, ຮັບນາມມະຍົດ
ເງິນອຸດໜູນ ຫຼ ນະໂຍບາຍອື່ນ;
7. ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີື່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນທີື່ຖກ
ຕ້ອງ.
ນັກຂ່າວ ມີ ໜ້າທີື່ຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ຊອກຮູ້, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເພື່ອຂຽນເປັນຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ຜ່ານສື່ມວນຊົນ;
2. ຂຽນ ຂ່າວ, ບົດ ຢູ່າງຖກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນຊອບທາຂອງປະຊາ ຊົນ;
3. ເຜີຍແຜ່, ປົກປ້ອງແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຂຸດຄົີ້ນ, ສົົ່ງເສີມປັດ
ໄຈທີື່ຕັີ້ງໜ້າ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາແນວຄິດ ແລະ ການກະທາທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ຕອບໂຕ້ຖ້ອຍ
ທານອງບິດເບອນ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີທີື່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ
ປະຊາຊົນ;
4. ຄົີ້ນຄວ້າ, ຮໍ່າຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ ເພື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານການເມອງ, ຄຸນສົມບັດ,
ຈັນຍາບັນ, ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂໂທດຜ່ານສື່ມວນຊົນໃນກລະນີທີື່ຂຽນຂ່າວຜິດພາດ ຫຼ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ;
6. ຮັບການຕານິຕິຊົມຈາກສັງຄົມ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ
ເນີ້ອໃນຂ່າວ, ບົດ ແລະ ການກະທາທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງຂອງຕົນ.
7. ປະຕິບັດຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ, ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີື່ນັກຂ່າວ ເພື່ອສວຍໂອກາດ ແລະ ລະເມີດກົດ
ໝາຍ.

ມາດຕາ 36 ນັກວິຊາການດ້ານສມ
ື່ ວນຊົນ
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ນັກວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນທີື່ປະຕິບັດງານໃນອົງການສື່ມວນຊົນ ຊຶື່ງມີນັກປະພັນ,
ນັກກະວີ, ໂຄສົກ, ພິທີກອນ, ຜູ້ຈັດລາຍການ, ຜູ້ກາກັບການສະແດງ, ຜູ້ອອກແບບການພິມ, ນັກແຕ້ມ, ນັກປະດັບ
ປະດາ, ນາຍຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ນັກວິຊາການອື່ນທີື່ຮັບໃຊ້ການສ້າງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງນັກວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ ຂອງແຕ່ລະອົງການສື່ມວນຊົນ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ຜູຮ
້ ວ
່ ມງານ
ຜູ້ຮ່ວມງານ ແມ່ນ ຜູ້ທີື່ບໍ່ມີອາຊີບເປັນນັກຂ່າວ ແຕ່ເປັນຜູ້ຂຽນຂ່າວ, ບົດ, ຖ່າຍພາບ, ຜະລິດລາຍການ
ສະໜອງໃຫ້ອົງການສື່ມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຈາກອົງການສື່ມວນຊົນ ຕາມລະ
ບຽບການ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມງານ ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ບັດນັກຂ່າວ
ບັດນັກຂ່າວ ແມ່ນ ເອກະສານທີື່ຢັັ້ງຢືນການເປັນນັກຂ່າວ ຊຶື່ງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດ
ທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກໃຫ້ ແລະ ມີອາຍຸ ຫ້າປີ.
ບັດນັກຂ່າວ ສາມາດປະຕິບັດໃນກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເປົັ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂ່າວ
ເປົັ້າໝາຍຮັບບັດນັກຂ່າວ ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 28
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານສື່ມວນຊົນ.
2. ການມອບບັດນັກຂ່າວ ມີກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
- ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ, ພະນັກງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ສື່ມວນຊົນ ທີື່ມີເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ, ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມປີ ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນສັງກັດ.
- ຜູ້ໄດ້ຮັບບັດນັກຂ່າວຖກຍົກຍ້າຍໄປປະຈາການຢູູ່ອົງການອື່ນ ທີື່ຍັງເປັນເປົັ້າໝາຍຖບັດນັກຂ່າວ
ນັີ້ນ ຈະຕ້ອງສະເໜີຂປູ່ຽນບັດນັກຂ່າວໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັີ້ງໃໝ່;
- ກລະນີບັດເສຍ, ຂາດ, ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້, ເຈົີ້າຂອງບັດນັກຂ່າວ ຕ້ອງເຮັດໃບສະເໜີ ພ້ອມຕິດຄັດ
ບັດເກົົ່າ ແລະ ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູູ່ ເພື່ອຂບັດນັກຂ່າວໃໝ່ ໂດຍຜ່ານການຢັັ້ງຢືນຂອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ ຫຼ ການ
ຈັດຕັີ້ງທີື່ຕົນສັງກັດ;
- ຜູ້ທີື່ຖກຖອນບັດທາງວິໄນ ແຕ່ໄດ້ປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຕົນເອງ ເຄົາລົບຈັນຍາບັນ, ກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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3. ການຖອນບັດນັກຂ່າວ ມີກລະນີ ດັົ່ງນີີ້:
- ຖກຍົກຍ້າຍໄປປະຈາການຢູູ່ອົງການອື່ນທີື່ບໍ່ ແມ່ນ ເປົັ້າໝາຍຖບັດນັກຂ່າວ ຫຼ ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
- ເຮັດວຽກໃນອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຖກຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວສື່ມວນຊົນ;
- ລະເມີດຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ ຫຼ ສວຍໃຊ້ບັດໃນທາງຜິດກົດໝາຍ;
- ຖກລົງວິໄນຂັີ້ນໂຈະວຽກ, ຖກກ່າວຟ້ອງ ຫຼ ຖກສານຕັດສິນລົງໂທດ;
- ຢຸດວຽກ.
ພາຍໃນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ທີື່ມີຄາສັົ່ງຖອນບັດ, ຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖບັດ
ນັກຂ່າວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອສົົ່ງບັດໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

ໝວດທີ 3
ການສ້າງຕັງີ້ ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ເງອ
ື່ ນໄຂການສ້າງຕັງີ້ ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ການສ້າງຕັີ້ງອົງການສື່ມວນຊົນ ມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ການົດ ຊື່, ປະເພດສື່ມວນຊົນ, ອຸດົມການ, ຈຸດປະສົງທີື່ສອດຄ່ອງກັບ ພາລະບົດບາດຂອງອົງ
ການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ, ເປົັ້າໝາຍຮັບໃຊ້, ຂອບເຂດການພິມ ແລະ ຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມ, ກາລັງແຮງຂອງເຄື່ອງສົົ່ງ,
ການົດເວລາການກະຈາຍ, ການົດການນາໃຊ້ຄີ້ນຄວາມຖີື່, ຂອບເຂດການກະຈາຍຄີ້ນ, ລວມທັງພາສາ, ລະຫັດຊື່
ທາງອີນເຕີເນັດທີື່ຈະນາໃຊ້ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນນັີ້ນ;
2. ການົດຊື່, ໂຄງປະກອບ, ເນີ້ອໃນ, ຮູບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ;
3. ມີກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີື່ມີເງື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29, 32
ແລະ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
4. ມີສານັກງານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂອງຕົນ;
5. ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາອະນຸຍາດການສະເໜີສາ້ ງຕັງີ້ ອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງຕັີ້ງອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງຍື່ນຄາຮ້ອງ ແລະ
ບົດວິພາກ ຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ຶອນໄຫວວຽກ
ງານສື່ມວນຊົນ. ພາຍໃນການົດເວລາ ເກົີ້າສິບວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ
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ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດ, ໃນກລະນີບໍ່ອະນຸຍາດ ຕ້ອງແຈ້ງເຫດຜົນເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ.
ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງຕັີ້ງອົງ
ການສື່ມວນຊົນຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງແຈ້ງຜ່ານສື່
ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ການປູ່ຽນແປງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ໃນໃບອະນຸຍາດເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເພີື່ມເຕີມ ຫຼ ປູ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່
ມວນຊົນຂອງຕົນ ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຈ້ງຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນການົດ
ເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງ ເປັນຕົີ້ນໄປ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການໂຈະ, ການຖອນ ຫຼ ການຢຸດເຊົາການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານສມ
ື່ ວນຊົນ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼ ຖອນໃບອະນຸ
ຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຖ້າວ່າອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຫຼ
ເຄື່ອນໄຫວຕາມຈຸດປະສົງ, ເນີ້ອໃນ ແລະ ຮູບແບບທີື່ໄດ້ອະນຸຍາດ ຫຼ ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນອອກສູ່ສັງຄົມ
ພາຍໃນການົດເວລາສາມເດອນ ສາລັບສື່ສິື່ງພິມ ແລະ ເວັບໄຊ; ເກົີ້າເດອນ ສາລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ
ນັບແຕ່ວັນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເປັນຕົີ້ນໄປ.
ໃນກລະນີ ທີື່ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ມີຈຸດປະສົງຢຸດເຊົາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງ
ຕົນ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຢູ່າງຊ້າ ສາມສິບວັນ ຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ເພື່ອຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລະ ອອກແຈ້ງການຜ່ານສື່ມວນຊົນ.
ຖ້າຫາກມີຈຸດປະສົງຂອະນຸຍາດຄນໃໝ່ ອົງການເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນທີື່ຖກຖອນໃບອະນຸຍາດນັີ້ນ ຕ້ອງ
ຍື່ນຄາຮ້ອງຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 43 ການສ້າງຕັງີ້ ສານັກງານຜູຕ
້ າງໜ້າອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ອະນຸຍາດການສ້າງຕັີ້ງສານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນລາວ ປະຈາຢູູ່ຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ໃຫ້ອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາປະຈາ ຫຼ ສ້າງຕັີ້ງສານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງອົງການສື່ມວນ
ຊົນຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ ລາວ. ນັກຂ່າວ, ນັກວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບອົງການສື່ມວນຊົນ
ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ສາລັບການສ້າງຕັີ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ໝວດທີ 4
ກິດຈະການສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 44 ກິດຈະການສມ
ື່ ວນຊົນ
ກິດຈະການສື່ມວນຊົນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
1. ການຊອກຮູ້, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ;
2. ການໄດ້ຮັບການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກສັງຄົມ;
3. ການເຜີຍແຜ່ບົດ, ຂ່າວ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ;
4. ການໃຫ້ຄາຕອບ;
5. ການແກ້ຂ່າວ;
6. ການບລິການ;
7. ການບັນເທີງ.
ມາດຕາ 45 ການຊອກຮູ,້ ເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຊອກຮູ້, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຢູ່າງກວ້າງຂວາງ, ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ວ່ອງ
ໄວ ແລະ ທັນການ ເພື່ອຄົີ້ນຄວ້າ, ແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ, ລາຍການ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ.
ມາດຕາ 46 (ປັບປຸງ) ການໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານຈາກສັງຄົມ
ສື່ມວນຊົນ ມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ອອກຂ່າວຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນໃນການສະໜອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ
ຕໜ
ໍ່ ້າກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບເນີ້ອໃນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ຕົນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ກອງ
ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ການສາພາດ ແລະ ຮູບແບບອື່ນ. ອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ເນີ້ອໃນຂໍ້ມູນທີື່ສະໜອງ
ໃຫ້ນັີ້ນ ຢູ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງແຫຼ່ງ ຫຼ ທີື່ມາຂອງຂໍ້ມູນນັີ້ນ.
ໃນກລະນີທີື່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການສື່ມວນຊົນ ກສາມາດແຈ້ງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ສາລັບຂ່າວກ່ຽວກັບຄະດີ ທີື່ພວມສບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ ຄະດີທີື່ຍັງບໍ່ທັນຕັດສີນນັີ້ນ ອົງການທີື່ດາເນີນ
ຄະດີ ມີສິດສະຫງວນຄວາມລັບກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ, ແຕ່ສື່ມວນຊົນ ກມີສິດອອກຂ່າວຕາມ
ແຫຼ່ງຂ່າວທີື່ໜ້າເຊື່ອຖໄດ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ
ເວັີ້ນເສຍແຕ່ມີຄາສັົ່ງໂຈະ ຫຼ ຫ້າມການອອກຂ່າວຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
17

ສື່ມວນຊົນ ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍ ຊື່ ແລະ ຮູບພາບຂອງຜູ້ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຖ້າເຫັນວ່າ ມີຜົນເສຍ
ຫາຍຕໍ່ຜູ້ສະໜອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ ເວັີ້ນເສຍແຕ່ຈະສະໜອງໃຫ້ຕາມ
ການສະເໜີ ຂອງອົງການສບສວນ-ສອບສວນ ຫຼ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຫຼ ສານປະຊາຊົນ.
ມາດຕາ 47 ການເຜີຍແຜ່ ບົດ, ຂ່າວ, ລາຍການ ແລະ ແຈ້ງການ
ເມື່ອສື່ມວນຊົນໄດ້ເກັບກາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຫຼ ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຈາກສັງຄົມແລ້ວ ຕ້ອງຄົີ້ນຄວ້າ
ພິຈາລະ ນາຢູ່າງຖີື່ຖ້ວນ ຖ້າເຫັນວ່າເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຈຶື່ງແຕ່ງເປັນບົດ, ຂ່າວ,
ແຈ້ງການ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນເວລາຜ່ານພາຫະນະຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການໃຫ້ຄາຕອບ
ສື່ມວນຊົນມີສິດສະເໜີໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕອບບັນຫາທີື່ພົນລະ
ເມອງລາວ ຫຼ ອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆຂຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ເມື່ອບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ໄດ້ຮັບຄາສະ
ເໜີດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງຕອບພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄາສະເໜີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄາຕອບຂອງ
ຕົນ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄາຕອບຈາກ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ, ອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດສົົ່ງຄາເຫັນ,
ຄວາມຂັດຂ້ອງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງດັົ່ງກ່າວ ເຖິງການຈັດຕັີ້ງຂັີ້ນເທິງ ທີື່ມີສິດອານາດແກ້
ໄຂ ຫຼ ນາບັນຫານັີ້ນ ລົງເຜີຍແຜ່ໃນສື່ມວນຊົນ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ສື່ມວນຊົນຊີີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບຂ່າວທີື່ໄດ້ເຜີຍ
ແຜ່ອອກໄປ ທີື່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງນັີ້ນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ຄາຕອບຢູ່າງວ່ອງໄວ.
ອົງການຈັດຕັີ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ມະຫາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ສາມາດແຕ່ງຕັີ້ງພະນັກງານ
ປະຊາສາພັນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີື່ ແຈ້ງຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້
ສັງຄົມໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນ ຕາມສະພາບການຮຽກຮ້ອງ, ໃນກລະນີມີໄພພິບັດ ຫຼ ວິກິດການດ້ານຕ່າງໆ ຕ້ອງແຈ້ງ
ຂ່າວຢູ່າງລຽນຕິດ ເພື່ອນາພາຫາງສຽງສັງຄົມ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ການແກ້ຂາ່ ວ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ມີສິດສະເໜີໃຫ້ສື່ມວນຊົນແກ້ຂ່າວ ທີື່ອອກບໍ່ຖກຕ້ອງ ຕາມຄວາມ
ຈິງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ອອກຂ່າວບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ, ຂາດຫຼັກຖານ, ແຕະຕ້ອງເຖິງບົດບາດ, ກຽດ
ສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ຂ່າວ ແລະ ຂໂທດ ຜ່ານສື່ມວນຊົນ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ.
ໃນກລະນີທີື່ອົງການສື່ມວນຊົນບໍ່ແກ້ຂ່າວ ຫຼ ໄດ້ແກ້ຂ່າວບໍ່ເໝາະສົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການ
ຈັດຕັີ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີສິດສະເໜີບົດຊີີ້ແຈງຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ຫຼ ຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ ເມື່ອເຫັນວ່າ
ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶີ້ນ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ບົດຊີີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ, ໃນກລະນີບໍ່
ເຫັນດີຕໍ່ບົດຊີີ້ແຈງດັົ່ງກ່າວອົງການສື່ມວນຊົນ ມີສິດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນຜ່ານສື່ມວນຊົນ. ອົງການສື່ມວນຊົນ
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ຈະບໍ່ເຜີຍແຜ່ບົດຊີີ້ແຈງຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ຫາກເຫັນວ່າຂັດກັບກົດໝາຍ, ພ້ອມດຽວກັນ
ນັີ້ນ ກແຈ້ງຕອບເຫດຜົນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ມາດຕາ 50 (ປັບປຸງ) ການບລິການ
ການບລິການຂອງສື່ມວນຊົນ ແມ່ນ ການທີື່ສື່ມວນຊົນໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການທາງສື່ສິື່ງພິມ ແລະ
ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກຜ່ານລະບົບສາຍ, ເຄື່ອງສົົ່ງພາກພີ້ນດິນ, ດາວທຽມ ຫຼ ເຄອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃຫ້ລູກຄ້າ ໂດຍເກັບ
ຄ່າບລິການ.
ສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ສາມາດໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ລູກຄ້າແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເນີ້ອໃນໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ ການບລິການ ຜ່ານສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ຕ້ອງໃຫ້ຖກກັບຄວາມເປັນຈິງ,
ບໍ່ເວົີ້າໂຍກ, ເວົີ້າເກີນຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ຫຼ ຂອງການບລິການນັີ້ນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼ ບລິການໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານສື່ມວນຊົນ ລວມທັງການເກັບຄ່າບລິການນັີ້ນ ໄດ້
ການົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 51 ການບັນເທີງ
ການບັນເທີງເປັນວຽກງານໜຶື່ງຂອງສື່ມວນຊົນ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດ, ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ແກ່
ສັງ ຄົມ ທັງເປັນການໂຄສະນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ແນະນາ, ປຸກລະດົມພົນລະເມອງໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວເປັນເຈົີ້າການ
ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ການບັນເທີງທີື່ນາອອກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສມ
ື່ ວນຊົນນັີ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ການສະແດງສິນລະປະ ວັນນະຄະດີ,
ການຮ້ອງເພງ, ການຂັບ, ການລາ, ການບັນເລງສຽງດົນຕີ, ການສະແດງລະຄອນ, ການກິລາ-ກາຍຍະກາ, ວັນນະ
ກາ ແລະ ອື່ນໆ ທີື່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ຮີດຄອງ,
ວັດທະນະທາປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ 5
ການເຄອ
ື່ ນໄຫວວຽກງານສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຕົນ
ີ້ ຕຕ້ອງບັນທຶກໃນຜະລິດຕະພັນສມ
ື່ ວນຊົນ
ຂໍ້ມູນຕົີ້ນຕທີື່ຕ້ອງບັນທຶກໃນຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ມີ ດັົ່ງນີີ້:
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1. ຢູໜ
ູ່ ້າທາອິດຂອງສື່ສິື່ງພິມ ຕ້ອງມີຊື່ຂອງຜະລິດຕະພັນໜັງສພິມ, ຊື່ອົງການສື່ມວນຊົນ, ຊື່ອົງການ
ເຈົີ້າຂອງສື່ມວນຊົນ ຂຽນໃສ່ກ້ອງຊື່ອົງການສື່ມວນຊົນ, ໝາຍເລກສະບັບສາລັບສື່ສິື່ງພິມ; ຢູູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າສຸດ
ທ້າຍຂອງໜັງສພິມຕ້ອງມີ ວັນ, ເດອນ, ປີ ອອກຈາໜ່າຍ, ໄລຍະການຈາໜ່າຍ; ທີື່ຢູູ່ ສານັກງານ, ໂຮງພິມ; ຂະ
ໜາດ, ຈານວນຂອງໜ້າ, ລາຄາຂອງສື່ສິື່ງພິມ;
2. ສາລັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບໄລຍະທາອິດ ໃຫ້ສະເໜີ ຊື່ອົງການສື່ມວນຊົນ, ຊື່
ລາຍການດ້ວຍ ພາບ, ສຽງ ແລະ ດົນຕີປະກອບ; ໄລຍະກາງ ຕ້ອງມີກາໝາຍຂອງສະຖານີ, ກາໝາຍຂອງລາຍ
ການສະເພາະໂທລະພາບ; ໄລຍະທ້າຍຂອງລາຍການ ໃຫ້ແຈ້ງລາຍຊື່ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມ
ງານ, ໃຫ້ແຈ້ງທີື່ຕັີ້ງສານັກງານ ແລະ ສູນຜະລິດ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີ
ເນັດ ແລະ ອື່ນໆ;
3. ຢູູ່ໜ້າທາອິດຂອງສື່ແບບໃໝ່ ຕ້ອງມີເລກທີໃບອະນຸຍາດ, ວັນທີ, ເດອນ, ປີ ອອກໃບອະນຸຍາດ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ທີື່ຢູູ່ຂອງສານັກງານ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ໂທລະສານ, ອີເມວ, ຊື່ ແລະ ນາມ
ສະກຸນຂອງຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນ, ລະຫັດຊື່ທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼ ເວັບໄຊ.
ມາດຕາ 53 (ປັບປຸງ) ການພິມ ແລະ ຈາໜ່າຍສສ
ື່ ງິື່ ພິມ
ການພິມສື່ສິື່ງພິມລາວ ແມ່ນ ໃຫ້ພິມຢູູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົີ້ນຕ, ສື່ສິື່ງພິມໃດທີື່ຈະສົົ່ງໄປພິມ ຫຼ ຈາໜ່າຍ
ຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງການຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມຂອງຕົນ ຫຼ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກ
ຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ໃດໜຶື່ງ ຮັບຜິດຊອບການບລິການຈາໜ່າຍແທນກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການຈາໜ່າຍໃຫ້
ເຖິງເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທັນຕາມເວລາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້.
ສື່ສິື່ງພິມ ທີື່ພິມຈາໜ່າຍຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສາມາດສົົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ມີຈຸດປະສົງນາເອົາສື່ສິື່ງພິມຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາພິມ, ຈາໜ່າຍຢູູ່
ສປປ ລາວ ຕ້ອງຂອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ນາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ສື່ສິື່ງພິມ ຕ້ອງກວດກາເນີ້ອໃນ ກ່ອນຈະ
ແຈກຢາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນີ້ອໃນສື່ສິື່ງພິມທີື່ຕົນນາເຂົີ້າ.
ຜູ້ຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມທີື່ຖກຫ້າມຈາໜ່າຍ ຕ້ອງເກັບຄນເພື່ອທາລາຍ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ຕ່າງໆ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການເພີມ
ື່ ໜ້າພິມຂອງສສ
ື່ ງິື່ ພິມ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ທີື່ຕ້ອງການພິມ ແລະ ຈາໜ່າຍສື່ສິື່ງພິມເພີື່ມ, ເພີື່ມຈານວນໜ້າ, ພິມສະບັບສອດ
ໃນ ຫຼ ຊ້ອນທ້າຍ, ພິມເພີື່ມໃບຂ່າວພິເສດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້
ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສິບຫ້າວັນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 55 (ປັບປຸງ) ການເພີມ
ື່ ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ
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ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການເພີື່ມລາຍການໃດໜຶື່ງນັີ້ນ ຕ້ອງລາຍ
ງານໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມສິບວັນ ກ່ອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 56 (ປັບປຸງ) ລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບ
ລາຍການກະຈາຍ ສຽງ ແລະ ພາບ ຂອງສື່ມວນຊົນລາວ ຕ້ອງຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດຈາກດິນແດນ
ສປປ ລາວ, ໃນກລະນີທີື່ມີຈຸດປະສົງກະຈາຍລາຍການເຫຼົົ່ານັີ້ນຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມ
ຄອງສື່ມວນຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງເອົາລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບຂອງຕ່າງ
ປະເທດອອກອາກາດຢູູ່ ສປປ ລາວ ຜ່ານລະບົບໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 57 (ໃໝ່) ການບລິການສົງົ່ ສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄນ
ີ້ ຄວາມຖີື່
ການບລິການສົົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄີ້ນຄວາມຖີື່ໃຫ້ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຕ້ອງຮັບປະ
ກັນຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ໂດຍການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການບລິການສົົ່ງສັນຍານ ແລະ ກະຈາຍຄີ້ນຄວາມຖີື່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ຊຶື່ງຮັບໃຊ້ໜ້າທີື່
ການເມອງຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິື່ນນັີ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຮັບປະກັນເວລາ ແລະ ກວມເອົາເຂດເປົັ້າໝາຍ
ເຊັົ່ນ ເຂດຊົນເຜົົ່າ, ທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພູດອຍ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ.
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ການປ້ອງກັນເນອ
ີ້ ໃນລາຍການ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເວັບໄຊ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເວັບໄຊ ມີສິດນາໃຊ້ມາດຕະການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ເພື່ອປ້ອງກັນເນີ້ອໃນລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ເນີ້ອໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ການສ້າງ ແລະ ການນາໃຊ້ສຜ
ື່ າ່ ນອິນເຕີເນັດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງສ້າງເວັບໄຊຂອງຕົນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ລົງໃນເວັບໄຊ ຕ້ອງໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຕົີ້ນສະບັບ, ແຈ້ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
, ບົົ່ງຊື່ຂອງຜູ້ຂຽນ, ຊື່ຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ, ເວລາລົງຂໍ້ມູນ ແລະ ເວລາສົົ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານດັົ່ງກ່າວ.
ການນາໃຊ້, ການບລິການສື່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.
ເນີ້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ເອົາລົງໃນເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງບໍ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຊຶື່ງການົດໄວ້ໃນ
ມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ແລະ ບົດບັນຍັດຂອງກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດຖເປັນຫຼັກຖານ
ແລະ ມີຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ສ້າງເວັບໄຊ ຕ້ອງມີລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການລຶບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ.
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ມາດຕາ 60 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ສສ
ື່ ງັ ຄົມອອນລາຍຂອງອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ການນາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ເຄົາລົບຈັນຍາບັນນັກຂ່າວ;
2. ຕ້ອງລົງທະບຽນສ່ວນຕົວບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ຫຼ ອົງການສື່ມວນຊົນນາອົງການຄຸ້ມຄອງສື່
ມວນຊົນ ຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ມີກາໝາຍສັນຍາລັກຂອງເວັບໄຊ ຫຼ ໜ້າເວັບ;
4. ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ຜະລິດໂດຍບຸກຄົນອື່ນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ຖ້າຕ້ອງ
ການນາໃຊ້ ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ສຽງຕ່າງໆ ຕ້ອງກວດສອບ ແລະ ຂອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອ້າງອີງແຫຼ່ງ
ທີື່ມາຂອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ;
5. ຂອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຈັດຕັີ້ງປະຊຸມກ່ອນເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຂອງກອງປະຊຸມນັີ້ນ;
6. ຕ້ອງຈາແນກ ຂ່າວ ແລະ ຄວາມເຫັນອອກຈາກກັນໃຫ້ຊັດເຈນ;
7. ຕ້ອງດາເນີນການແກ້ຄວາມຜິດໂດຍທັນທີ ແລະ ສະແດງຄາຂໂທດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍມີໂອ
ກາດຊີີ້ແຈງ ຖ້າມີຄວາມຜິດພາດ ດ້ານການສະເໜີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກ ຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ;
8. ສະເໜີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ບໍ່ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ;
9. ເຄົາລົບສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.
ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ການສາເນົາຜະລິດຕະພັນສມ
ື່ ວນຊົນ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ໄດ້ຮັບການສະຫງວນລິຂະສິດ, ສາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ ຊາວຫ້າປີ.
ຜະລິດຕະພັນສື່ສິື່ງພິມ ຈານວນ ຫ້າ ສະບັບ ໃຫ້ມອບແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫສະໝຸດ
ແຫ່ງຊາດ. ສາລັບຜະລິດຕະພັນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກນັີ້ນ ຕ້ອງມອບສາເນົາຜະລິດຕະພັນທີື່ເລອກເຟັັ້ນຂອງຕົນ ເປັນ
ຕົີ້ນ ເຫດການປະຫວັດສາດສາຄັນຂອງຊາດ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສູນສາເນົາຂອງຕົນ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນສາເນົາ
ຮູບເງົາ ແລະ ວີດີໂອແຫ່ງຊາດເກັບຮັກສາ.
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຂັີ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນ ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນ
ຊົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ ສາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາໃນສູນສາເນົາຂອງຕົນຢູ່າງເປັນລະບົບ.
ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ລິຂະສິດໃນສມ
ື່ ວນຊົນ
ສິດໃນລິຂະສິດ ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້, ການພິມ ແລະ ການເຜີແຜ່ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 63 (ປັບປຸງ) ການຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວ, ອະທິ
ບາຍ, ຕອບຄາຖາມ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີື່ ຫຼ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນນັີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ພາຍຫຼັງທີື່ໄດ້ຮັບຄາເຫັນດີຈາກອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນຢູູ່ ສປປ
ລາວ ທີື່ມີຈຸດປະສົງຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ.

ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມພາຍໃນ
ອົງການສື່ມວນຊົນ ສາມາດຮ່ວມມກັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັີ້ງ ຫຼ ສື່ມວນຊົນອື່ນ ເພື່ອ
ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເປັນຕົີ້ນ ການຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດ, ການແລກປູ່ຽນຜະລິດຕະພັນ, ການຜະ
ລິດ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີື່
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການເຄອ
ື່ ນໄຫວຂອງສມ
ື່ ວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັງີ້
ສາກົນ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາ
ກົນທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ
ລາວ.

ພາກທີ V
ຂຫ
ໍ້ າ້ ມ
ມາດຕາ 66 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫ້າມອົງການສື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ຍຸຍົງສົົ່ງເສີມການກະທາທີື່ເປັນການສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະ
ຊາຊົນ;
2. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຊາດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ັງ;
3. ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມອາຄາດບາດໝາງລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, ສາສະ
ໜາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງຊາດ;
4. ສົົ່ງເສີມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການໂຄສະນາຮັບໃຊ້ສົງຄາມຮຸກຮານທຸກປະເພດ;
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5. ອອກຂ່າວບິດເບອນຄວາມຈິງ, ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດ
ຕັີ້ງ;
6. ໂຄສະນາຍຸຍົງສົົ່ງເສີມການກໍ່ອາຊະຍາກາ ແລະ ອະບາຍຍະມຸກ ເຊັົ່ນ ການເສບສິື່ງເສບຕິດ, ການ
ຫຼິີ້ນການພະນັນ, ການເປັນນັກເລງອັນຕະພານ, ການທາສິື່ງລາມົກອະນາຈານ, ແບບແຜນດາລົງຊີວິດເປືື່ອຍເຍື່ອຍ,
ລ້າຫຼັງ;
7. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ສິື່ງມຶນເມົາເກີນຂອບເຂດ, ການເຊື່ອຖງົມງວາຍ, ການກະທາທີື່ຂັດກັບຮີດຄອງ
ປະເພນີວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ການກະທາ ທີື່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສິື່ງ
ຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນ;
8. ເຜີຍແຜ່ຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ ທີື່ມີຄາສັົ່ງຫ້າມ ຫຼ ຖກຍຶດໄວ້ແລ້ວ;
9. ພິມ, ກະຈາຍຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີື່ຖກອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນ
ຊົນຍຶດ ຫ້າມເຜີຍແຜ່;
10. ຂົົ່ມຂູ່, ລ່ວງລະເມີດກຽດສັກສີ ຂອງບັນນາທິການ, ນັກຂ່າວ, ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ,
ທາລາຍອຸປະກອນສື່ມວນຊົນ, ຂັດຂວາງການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງນັກຂ່າວຕາມກົດໝາຍ;
11. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບບຸກຄະລາກອນສມ
ື່ ວນຊົນ
ຫ້າມບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນ ມີ ພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີີ້:
1. ສວຍໃຊ້ຕາແໜ່ງ, ໜ້າທີື່, ສິດອານາດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ຫຼ ຍາດຕິພີື່
ນ້ອງ;
2. ປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີື່ສື່ມວນຊົນເກີນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼ ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ
ການຂອງສື່ມວນຊົນ;
3. ສ້າງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທຸກປະເພດທີື່ຂັດກັບຈັນຍາບັນຂອງນັກຂ່າວລາວ;
4. ໃຊ້ພາສາຊອດກະຈາ ແລະ ຄວາມຫຍາບຊ້າ;
5. ນຸ່ງຖ ແລະ ແຕ່ງກາຍບໍ່ສຸພາບໃນເວລາອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ;
6. ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມສາລັບອົງການສື່ມວນຊົນຕາມທີໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 66 ຂອງກົດໝາຍສະ
ບັບນີີ້;
7. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 68 (ປັບປຸງ) ຂຫ
ໍ້ າ້ ມສາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ແລະ ການຈັດຕັງີ້ ອນ
ື່
ຫ້າມ ບກຸຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງອື່ນ ມີພຶດຕິກາ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວ ແລະ ແຊກແຊງເນີ້ອໃນຂອງຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການ
ທີື່ຖກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
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2. ຂັດຂວາງການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດທີື່ຖກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
3. ຜະລິດ, ນາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
4. ໃຫ້ສິນບົນແກ່ນັກຂ່າວ ຫຼ ອົງການສື່ມວນຊົນເພື່ອອອກ ຂ່າວ, ບົດ ຕາມຈິດໃຈຂອງຕົນ;
5. ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ບັງຄັບ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝິື່ນປະໝາດ, ຮ້າຍດ່າ, ໃຊ້ຄວາມຫຍາບຊ້າ, ນາບ
ຂູ່ ຫຼ ທາຮ້າຍບຸກຄະກອນສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼ ບຸກຄົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຂ່າວ;
6. ມີພຶດຕິກາອື່ນ ທີື່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາກທີ VI
ການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ການກວດກາສມ
ື່ ວນຊົນ
ໝວດທີ 1
ການຄຸມ
້ ຄອງ
ມາດຕາ 69 (ປັບປຸງ) ອົງການຄຸມ
້ ຄອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຢູ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍມອບ
ໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົີ້າການປະສານສົມທົບ
ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
2. ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
ມາດຕາ 70 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່
ດັົ່ງນີ:ີ້
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1. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການພັດທະ
ນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລ້ວຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
3. ຈັດຕັີ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ;
4. ສ້າງ, ບາລຸງ, ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສື່ມວນຊົນທາງດ້ານການເມອງ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນ;
5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ການົດມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ນາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະ
ໄໝໃນຂົງເຂດສື່ມວນຊົນ;
6. ຄົີ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ອະນຸຍາດ, ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີື່ຢູູ່
ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ອະນຸຍາດ ແລະ ຍົກເລີກ ການຖ່າຍທອດສົດ, ການນາໃຊ້ຊ່ອງໂທລະພາບ, ການນາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຈັດສັນຄີ້ນຄວາມຖີື່;
8. ອະນຸຍາດນາເຂົີ້າ, ສົົ່ງອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ;
9. ຄຸ້ມຄອງສື່ສິື່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສາເນົາຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທີື່ຕົນ
ຮັບຜິດຊອບ;
10.

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສື່

ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
11.

ສະກັດກັີ້ນ, ແກ້ໄຂຄາສະເໜີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ

ລະບຽບການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
12.

ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນ ລວມທັງສື່ມວນຊົນລາວທີື່ພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດຢູູ່ ສປປ ລາວ;
13.

ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມຜົນການໂຄສະນາ, ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສັງ

ລວມວິໄຈຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານຢູ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;
14. ກວດກາ, ວິເຄາະ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວ
ຢູ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອຊີີ້ແຈງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ສັງຄົມ;
15.

ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບສາກົນທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ຕາມການມອບໝາຍ;

16.

ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 71 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ,

ນະຄອນ

ຫຼວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ຄົີ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ, ຄາສັົ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
2. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງທິດທາງ, ແຜນການໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ພິຈາລະນາ ສ້າງຕັີ້ງ
ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ໂດຍຜ່ານອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ;
4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີີ້ນາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແຜນການ ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່
ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຂຶີ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສື່ມວນຊົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີື່ການເມອງ ແລະ
ການບລິການປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າຢູູ່ພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ແຫຼມຄົມ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ;
7. ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວເກັບກາຂ່າວຢູູ່ພາຍ
ໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສມ
ື່ ວນຊົນ ແລະ ການນາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ;
9. ແນະນາ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເກັບກາຂ່າວ
ແລະ ສະໜອງຂ່າວ ໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ;
10. ແກ້ໄຂຄາສະເໜີ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະ ບຸກ
ຄະລາກອນຂອງສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
11. ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້
ເຈົີ້າແຂວງ, ເຈົີ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່າງເປັນປົກກະ ຕິ;
12. ຕິດຕາມ ກວດກາ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່າງເປັນ
ທາງການ ເພື່ອຊີີ້ແຈງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະສານສົມ
ທົບກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
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13. ພົວພັນຮ່ວມມດ້ານສື່ມວນຊົນກັບຕ່າງປະເທດ

ຕາມການມອບໝາຍຂອງອົງການທີື່ມີສິດອາ

ນາດ;
14. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 72 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີີື່ ດັົ່ງນີີ້:
1. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄາສັົ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈ້ງການກ່ຽວ
ກັບສື່ມວນຊົນຢູູ່ພາຍໃນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
2. ແນະນາ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັີ້ງຮາກຖານຢູູ່ພາຍໃນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງ
ຕົນ ເພື່ອເກັບກາຂ່າວ ແລະ ສະໜອງຂ່າວໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ;
3. ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຂອະນຸຍາດ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ນາກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ;
4. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສື່ມວນຊົນທີື່ເຄື່ອນໄຫວຢູູ່ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນໃຫ້ຖກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄົີ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແຜນການ ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ບຸກຄະລາກອນສື່ມວນຊົນທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່
ອົງການປົກຄອງເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຂ່າວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີື່ເຄື່ອນໄຫວເກັບກາຂ່າວຢູູ່ພາຍ
ໃນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂອງຕົນ;
7. ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ແລະ ການນາເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ ອຸປະກອນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນທຸກຊະນິດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານສື່ມວນຊົນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ ເຈົີ້າ
ເມອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈົີ້ານະຄອນ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
9. ກວດກາ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ເຜີຍແຜ່ລົງໃນສື່ແບບໃໝ່, ຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່າງເປັນທາງການ
ເພື່ອຊີີ້ແຈງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ຂອງສັງຄົມພາຍໃນ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
10. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
28

ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນອນ
ື່
ທຸກ ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ປະສານສົມທົບກັບ
ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສື່
ມວນຊົນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາ
ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ອົງການກວດກາສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການກວດກາສື່ມວນຊົນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ການກວດກາພາຍໃນ ຊຶື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 69 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶື່ງແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງການກວດກາ
ລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ, ຄະນະສະເພາະກິດ, ສະ ພາ
ປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 75 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີຂ
ື່ ອງອົງການຄຸມ
້ ຄອງສມ
ື່ ວນຊົນໃນການກວດກາ
ອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ໃນການກວດກາວຽກຂອງຕົນ ດັົ່ງນີີ້:
1. ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ;
2. ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການສື່ມວນຊົນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ຕົນ;
3. ອອກຄາສັົ່ງ, ຄາແນະນາ, ແຈ້ງການໃຫ້ອົງການສື່ມວນຊົນທີື່ຂຶີ້ນກັບຕົນ ເພື່ອປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຫຼ
ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນທີື່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັີ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອອກຄາສັົ່ງ, ແນະນາ ຫຼ ແຈ້ງການໃຫ້ປັບປຸງ, ປູ່ຽນແປງ ຫຼ ໃຫ້
ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສື່ມວນຊົນ ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ຖກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼ ມີການລະ
ເມີດຂໍ້ຫ້າມ ຕາມແຕ່ກລະນີທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້;
5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢູູ່ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານກວດກາຂອງຕົນ;
6. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຂັີ້ນເທິງຂອງຕົນ
ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ;
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7. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 76 (ປັບປຸງ) ເນອ
ີ້ ໃນການກວດກາ
ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ມີ ເນີ້ອໃນຕົີ້ນຕ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ກວດກາການ ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການ, ໂຄງການຂອງອົງການສື່ມວນຊົນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ກວດກາເນີ້ອໃນການອອກຂ່າວ, ບົດ ແລະ ລາຍການຜ່ານສື່ສິື່ງພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ;
3. ກວດກາການສ້າງ, ບາລຸງ, ນາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄະລາກອນຂອງສື່ມວນຊົນ;
4. ກວດກາການປະກອບ ແລະ ການນາໃຊ້ພີ້ນຖານວັດຖຸ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະ ງົບປະມານ
ຂອງສື່ມວນຊົນ;
5. ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ຮູບການກວດກາ
ການກວດກາສື່ມວນຊົນ ດາເນີນດ້ວຍສາມຮູບການ ດັົ່ງນີ:ີ້
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາທີື່ໄດ້ດາເນີນໄປຕາມແຜນການຢູ່າງເປັນປະຈາ
ແລະ ມີການົດເວລາອັນແນ່ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການຕາມຄາສັົ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄາແນະນາ,
ແຈ້ງການ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ຄາສະເໜີຂອງພົນລະເມອງ ໂດຍ
ແຈ້ງໃຫ້ເປົັ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ.
ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາຢູ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເປົັ້າໝາຍຮູ້ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າ.
ໃນການດາເນີນການກວດກາສື່ມວນຊົນແຕ່ລະຮູບການເຈົີ້າໜ້າທີື່ກວດກາ ຕ້ອງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີື່ໃຫ້ຖກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ.

ມາດຕາ 78 (ໃໝ່) ເປົາັ້ ໝາຍການກວດກາ
ເປົັ້າໝາຍຂອງການກວດກາ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ຂຶີ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັີ້ງອື່ນຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັີ້ງມະຫາຊົນ.
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ພາກທີ VII
ວັນ, ງົບປະມານ, ເຄອງໝາຍ
ື່
ແລະ ຕາປະທັບຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ມາດຕາ 79 ວັນສມ
ື່ ວນຊົນແຫ່ງຊາດ
ວັນທີ 13 ສິງຫາ ແມ່ນ ວັນສື່ມວນຊົນແຫ່ງຊາດ, ສາລັບສື່ມວນຊົນແຕ່ລະປະເພດ ກມີວັນສະເພາະຂອງ
ຕົນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ຫວນຄນເຖິງມູນເຊີ້ອ, ຜົນງານ, ບົດຮຽນເພື່ອປັບປຸງ, ພັດທະນາວຽກງານສື່ມວນ
ຊົນໃຫ້ດີຂຶີ້ນ.
ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ງົບປະມານຂອງອົງການສມ
ື່ ວນຊົນ
ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ມີງົບປະມານ ຊຶື່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະມານຂອງລັດ, ລາຍຮັບຈາກການບລິ
ການ, ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ.
ອົງການສື່ມວນຊົນຂອງພາກສ່ວນອື່ນ ມີງົບປະມານເປັນຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດສ້າງກອງທຶນ ເພື່ອພັດ
ທະນາສື່ມວນຊົນ ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກາ ຫຼ ໃຫ້ການບລິການ ຢູ່າງຖກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
ການຄຸ້ມຄອງ, ການນາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 81 ເຄອ
ື່ ງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບຂອງສມ
ື່ ວນຊົນ
ສື່ມວນຊົນແຕ່ລະປະເພດມີ ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານທາງລັດຖະການ ຊຶື່ງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຜູ້ວາງອອກ.

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ີຜນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
ມາດຕາ 82 ນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານສື່ມວນຊົນ
ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍ ເຊັົ່ນ ຫຼຽນໄຊ, ຫຼຽນກາ, ໃບຍ້ອງຍ, ນາມມະຍົດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.

ມາດຕາ 83 ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ລ
ູ້ ະເມີດ
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ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼ ການຈັດຕັີ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ມວນຊົນ
ລວມທັງຂໍ້ຫ້າມຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 66, 67 ແລະ 68 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ຈະຖກປະຕິບັດມາດ
ຕະການ ຄ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕອນ, ປັບໃໝ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ, ຖອນ ໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານສື່ມວນຊົນ, ບັດນັກຂ່າວ, ບັດນັກວິຊາການດ້ານສື່ມວນຊົນ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼ ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກລະນີເບົາ ຫຼ ໜັກ.

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 84 ການຈັດຕັງີ້ ປະຕິບດ
ັ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີີ້.
ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ວັນທີ 25
ກລະກົດ 2008.
ຂໍ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີີ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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