
ສາທາລະນະສາທາລະນະສາທາລະນະສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະລດັ ປະຊາທິປະລດັ ປະຊາທິປະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົໄຕ ປະຊາຊນົໄຕ ປະຊາຊນົໄຕ ປະຊາຊນົລາວລາວລາວລາວ    
ສນັຕິສນັຕິສນັຕິສນັຕິພາບ ພາບ ພາບ ພາບ ເອກະເອກະເອກະເອກະລາດ ປະຊາທິປະລາດ ປະຊາທິປະລາດ ປະຊາທິປະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ໄຕ ໄຕ ໄຕ ເອກະເອກະເອກະເອກະພາບ ວດັທະນະພາບ ວດັທະນະພາບ ວດັທະນະພາບ ວດັທະນະຖາວອນຖາວອນຖາວອນຖາວອນ    

--------------------====0000========0000========0000========0000====--------------------    
 

ລດັຖະບານ ລດັຖະບານ ລດັຖະບານ ລດັຖະບານ                                                                                                                                                                                                                                                 ເລເລເລເລກທີກທີກທີກທີ: : : : 327 327 327 327 / / / / ລບລບລບລບ                                                        
                                                                                                                                                                                                                    ນະຄອນຫຼວງນະຄອນຫຼວງນະຄອນຫຼວງນະຄອນຫຼວງວຽງວຽງວຽງວຽງຈນັຈນັຈນັຈນັ, , , , ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທີ: : : : 16161616....9999....2014201420142014    

    
ດາໍດາໍດາໍດາໍລດັລດັລດັລດັ    

ວາ່ວາ່ວາ່ວາ່ດວ້ຍ ການດວ້ຍ ການດວ້ຍ ການດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເເເເຕີຕຕີີຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ    
    

- ອງິຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ສະບບັເລກທີ: 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ: 6/5/2003. 
- ອງິຕາມກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການໂທລະຄມົ (ສະບບັປບັປງຸ) ສະບບັເລກທີ: 09/ສພ, ລງົວນັທີ: 

21/12/2011. 
- ອງິຕາມໜງັສສືະເໜີ ຂອງລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ສານ 

ສະບບັເລກທີ: 1760/ປທສ ລງົວນັທີ: 12 ກລໍະກດົ 2014. 
 

ລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັຖະບານ ອອກດາໍລດັລດັລດັລດັ::::    
    

ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 1111    
ບນັຍດັບນັຍດັບນັຍດັບນັຍດັທ ົ່ວທ ົ່ວທ ົ່ວທ ົ່ວໄປໄປໄປໄປ    

ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 1111. . . . ຈດຸຈດຸຈດຸຈດຸປະປະປະປະສງົສງົສງົສງົ....    
ດາໍລດັສະບບັນີ ້ກາໍນດົຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວ ສານຜາ່ນ

ອນິເຕີເນັດ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໜັນ້ຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັ
ຄມົ ແນໃ່ສປ່ກົປອ້ງກຽດສກັສ ີແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ,ຜູໃ້ຊບໍ້ລິການ ແລະ 
ສງັຄມົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 2222. . . . ການການການການຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິຜາ່ນອນິຜາ່ນອນິຜາ່ນອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
    ການຄຸມ້ຄອງ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ແມນ່ການຕດິຕາມ, ກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວ, ຕາ້ນ ແລະ 
ສະກດັກ ັນ້ການນາໍໃຊ ້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ທ່ີເປັນໄພແກສ່ງັຄມົ ແລະ ຄວາມ ໜັນ້ຄງົຂອງຊາດ. 
        
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 3333. . . . ການການການການອະທິບາຍອະທິບາຍອະທິບາຍອະທິບາຍຄາໍຄາໍຄາໍຄາໍສບັສບັສບັສບັ    
    ຄາໍສບັທ່ີນາໍໃຊໃ້ນດາໍລດັສະບບັນີ ້ມຄີວາມໝາຍດ ັງ່ນີ:້ 



1111.... ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານຂາ່ວສານຂາ່ວສານຂາ່ວສານ    ໝາຍເຖງິ ຂໍຄ້ວາມທ່ີເປັນຕວົເລກ, ຕວົອກັສອນ, ຮບູພາບເໜັງຕິງ, ຮບູພາບບ່ໍເໜັງຕິງ, 
ສຽງ, ວດິໂີອ ແລະ ອື່ ນໆ.    

2222.... ສື່ສງັຄມົ ສື່ສງັຄມົ ສື່ສງັຄມົ ສື່ສງັຄມົ (Social media) ໝາຍເຖງິ ຮບູແບບການສື່ ສານ ແລະ ການເຜີຍແຜ ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນ
ອນິເຕີເນັດ, ຊຶ່ ງບກຸຄນົທ ົ່ວໄປສາມາດນາໍສະເໜີ, ສ ົ່ງ, ຮບັ, ສ ົ່ງຕ່ໍ, ມຄີາໍເຫັນ ຕ່ໍເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວ ສານ ເປັນຕ ົນ້: 
ເຟສບກຸ, ທວດີເຕີ, ຢທູບູ ແລະ ອື່ ນໆ.    

3333.... ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ເວັບ ເວັບ ເວັບ ເວັບ (Web page) ໝາຍເຖງິ ກະດານຂາ່ວ ເອເລັກໂຕຣນກິ ທ່ີນາໍສະເໜີໃນຮບູແບບສນັຍາລກັ, 
ຕວົເລກ, ຕວົໜງັສ,ື ຮບູພາບເໜັງຕິງ, ຮບູພາບບ່ໍເໜັງຕິງ, ວດິໂີອ, ສຽງ ແລະ ຮບູແບບອື່ ນໆ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ.    

4444.... ເວັບເວັບເວັບເວັບໄຊ ໄຊ ໄຊ ໄຊ ໝາຍເຖງິ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ເປັນໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍໜາ້ເວັບ.    
5555.... ທະບຽນທະບຽນທະບຽນທະບຽນສວ່ນສວ່ນສວ່ນສວ່ນຕວົຕວົຕວົຕວົໃນໃນໃນໃນສືສ່ືສ່ືສ່ື່ ສງັຄມົ ສງັຄມົ ສງັຄມົ ສງັຄມົ ໝາຍເຖງິ ໜາ້ເວັບທ່ີໄດສ້າ້ງຂືນ້ໂດຍຜາ່ນສື່ ສງັຄມົ ຊຶ່ ງຜູລ້ງົທະບຽນ ຫືຼ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ ເປັນເຈ້ົາຂອງໜາ້ເວັບນ ັນ້ ແລະ ເປັນຜູຄ້ ຸມ້ຄອງເນືອ້ໃນຂາ່ວສານເອງ ຕວົຢາ່ງ: 
WWW.facebook.com/champa.    

6666.... ຜູ້ຜູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຫ້ໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ ໝາຍເຖງິ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ເຊື່ອມຕ່ໍອນິເຕີເນັດ ໃຫແ້ກຜູ່ໃ້ຊບໍ້ລິການ ສາມາດ
ເຊື່ ອຶມຕ່ໍເຂ້ົາຫາອນິເຕເີນັດໄດ.້    

7777.... ຜູ້ຜູ້ຜ ູ້ຜ ູຄ້ ຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງ ຄອງ ຄອງ ຄອງ ເວັບເວັບເວັບເວັບໄຊ ໄຊ ໄຊ ໄຊ ໝາຍເຖງິ ຜູມ້ສີດິເຂ້ົາໃນລະບບົຢາ່ງຖກືຕອ້ງເພ່ືອສາ້ງ ແລະ ດດັແກ,້ ປບັປງຸ ແລະ 
ລບຶລະບບົເຕັກນກິ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງເວັບໄຊ.    

8888.... ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມປອດປອດປອດປອດໄພ ໄພ ໄພ ໄພ ໃນໃນໃນໃນການການການການນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ້ໃຊ້ໃຊ້ໃຊຂ້ໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ມນູຂາ່ວສານ ມນູຂາ່ວສານ ມນູຂາ່ວສານ ໝາຍເຖງິ ການຮກັສາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ ໃຫປ້ດັສະຈາກ ການຖກືເຊື່ ອມຕ່ໍ, ການນາໍໃຊ,້ ການທາໍລາຍ ແລະ ການປອມແປງຢາ່ງຜິດກດົໝາຍ.    
9999.... ຜູ້ຜູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊບໍ້ລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດ ເນັດ ເນັດ ເນັດ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ ທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍເຂ້ົາຫາ ອນິເຕີເນັດ ໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ ເພ່ືອອາ່ນ, 

ຂຽນ, ສ ົ່ງ, ສ ົ່ງຕ່ໍ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ.    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 4444. . . . ນະນະນະນະໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍໂຍບາຍຂອງລດັ ກຽ່ວຂອງລດັ ກຽ່ວຂອງລດັ ກຽ່ວຂອງລດັ ກຽ່ວກບັກບັກບັກບັ    ການການການການນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊຂ້ໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
     ລດັສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍູບ້ກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ  
ທ່ີດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຢູ ່ສປປ ລາວ ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ເຂ້ົາໃນການ
ເຄື່ ອນໄຫວທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະແໜງການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການຄ ົນ້ຄວ້າວິ
ໄຈທາງວທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ ີເພ່ືອເພ່ີມປະສດິທິພາບ, ຄນຸນະພາບໃນການຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງ
ປະຊາຊນົ. 
 ລດັສ ົ່ງເສມີ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫນ້າໍໃຊ ້ລະຫດັຊື່ອນິເຕີເນັດ ແຫງ່ຊາດລາວ (.LA) ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 
ພອ້ມທງັຫນັໄປສູກ່ານນາໍໃຊເ້ຕັດໂນໂລຊເີລກໝາຍອນິເຕີເນັດຍກຸໃໝ(່IPV6), ສາ້ງໂປຼແກມຼເປັນພາສາລາວ, ສາ້ງ
ເວັບໄຊ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍສງັຄມົອອນລາຍ ທ່ີເຄື່ອນໄຫວຖກືຕອ້ງ ຕາມລະບຽບ ກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 5555....    ຂອບຂອບຂອບຂອບເຂດເຂດເຂດເຂດການການການການນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊດາໍລດັໃຊດາໍລດັໃຊດາໍລດັໃຊດາໍລດັ    
 ດາໍລດັສະບບັນີ ້ນາໍໃຊສ້າໍລບັບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ໃຊບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ ຢູ ່ສປປ ລາວ. 
 



ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 2222    
ການການການການເຜີເຜີເຜີເຜີຍຍຍຍແຜ ່ແຜ ່ແຜ ່ແຜ ່ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ    

    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 6666....    ການການການການເຜີເຜີເຜີເຜີຍຍຍຍແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜຂ່ໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານຂາ່ວສານຂາ່ວສານຂາ່ວສານ    ຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
 ການເຜີຍແຜ ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ແມນ່ການນາໍເອົາຂໍຄ້ວາມ, ຮບູພາບເໜັງຕິງ, ຮບູ ພາບບ່ໍ
ເໜັງຕິງ, ສຽງ, ວດິໂີອ ເຂ້ົາສູໜ່າ້ເວັບໄຊ ເພ່ືອສະເໜີ, ມຄີາໍເຫັນ, ແລກປ່ຽນ, ສ ົ່ງ ແລະ ສ ົ່ງຕ່ໍໃຫ ້ແກໜ່ຶ່ງ ຫືຼ 
ຫຼາຍຄນົ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 7777....    ລະລະລະລະບຽບການບຽບການບຽບການບຽບການເຜີຍເຜີຍເຜີຍເຜີຍແຜ່ແຜ່ແຜ່ແຜຂ່ໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູ    ຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
    ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ສາມາດເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນສື່ ສງັຄມົ ແຕ່
ຕອ້ງລະບແຸຫຼງ່ທ່ີມາ ຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຢາ່ງຖກຶຕອ້ງ. 
 ຜູຄ້ ຸມ້ຄອງເວັບໄຊ ແລະ ເຈົາ້ຂອງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົ, ຕອ້ງກວດກາເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານກອ່ນຈະເຜີຍແຜໃ່ນໜາ້ເວັບຂອງຕນົ. 
 ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີບ່ໍຜາ່ນສື່ທາງການ ຫືຼ ສາໍນກັງານສື່  ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ, ແມນ່ບ່ໍ ສາມາດ
ໃຊທ້າງການໄດ.້ 
 ເຈົາ້ຂອງ ຫືຼ ຜູຄ້ ຸມ້ຄອງເວັບໄຊ ຕອ້ງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການກວດກາເນືອ້ໃນ ຂໍມ້ນູຂາ່ວ ສານຢາ່ງ
ລະອຽດກອ່ນ ຈະອະນບຸາດໃຫຜ້ ູອ້ື່ ນເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນເວັບໄຊຂອງຕນົ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 8888. . . . ການສາ້ງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົການສາ້ງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົການສາ້ງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົການສາ້ງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົ....    
    ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຈະສາ້ງທະບຽນສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົຕອ້ງລະບຊຸື່ , ນາມສະກນຸ 
ແລະ ທ່ີຢູປ່ດັຈບຸນັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 9999. . . . ຄວາມປອດໄພໃນການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູ ຂາ່ວສານຄວາມປອດໄພໃນການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູ ຂາ່ວສານຄວາມປອດໄພໃນການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູ ຂາ່ວສານຄວາມປອດໄພໃນການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູ ຂາ່ວສານ....    
    ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານຜາ່ນອນິເຕເີນັດຕອ້ງຮກັສາ ແລະ ປຽ່ນ 
ລະຫດັຜາ່ນເລ້ືອຍໆ,  ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ໃນການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູສວ່ນຕວົ ທງັເປັນການບ່ໍສາ້ງ  
ເງ ື່ອນໄຂໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນ ສວຍໃຊໃ້ນທາງທ່ີຜິດລະບຽບກດົໝາຍ. 
 

ໝວດທີ ໝວດທີ ໝວດທີ ໝວດທີ 3333    
ເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນອນິເຕເີນັດເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນອນິເຕເີນັດເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນອນິເຕເີນັດເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນອນິເຕເີນັດ    

    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 10101010    ເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ໃນໃນໃນໃນທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີບ່ໍບ່ໍບ່ໍບ່ໍອານຍຸາດອານຍຸາດອານຍຸາດອານຍຸາດໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ໃຫເ້ຜີຍເຜີຍເຜີຍເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    

ເນືອ້ໃນທ່ີບ່ໍອານຍຸາດໃຫເ້ຜີຍແຜຜ່າ່ນອນິເຕີເນັດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
1.  ຕວົະຍວົະ, ຫຼອກລອງ ແລະ ຊວນເຊື່ ອປະຊາຊນົ ທ່ີຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຕ່ໍຕາ້ນ   

ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ຫືຼ ມາ້ງເພສນັຕິພາບ, ຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະ
ໄຕ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມວດັທະນະຖາວອນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 



2. ຍຍຸງົ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ການເຄື່ ອນໄຫວ ທ່ີເປັນການກໍ່ການຮາ້ຍ, ຄາດຕະກາໍ ແລະ ປນັປວ່ນຕ່ໍສງັ ຄມົ. 
3. ໂຄສະນາ ບິດເບືອນ ແລະ ປາ່ວຂາ່ວອະກສຸນົ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມແບງ່ແຍກ ລະຫວາ່ງຊນົເຜ່ົາ ຫືຼ ລະຫວາ່ງ

ຊາດ. 
4. ເຜີຍແຜ ່ຮບູພາບລາມກົ, ຮບູພາບຕດັຕ່ໍ ແລະ ຮບູພາບອື່ ນໆ ທ່ີກດົໝາຍ ສປປ ລາວ ເກອືດ ຫາ້ມ ຫືຼ 

ແຕະຕອ້ງເຖງິຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ແຕະຕອ້ງເຖງິຊບັສນີທາງປນັຍາຂອງຜູອ້ື່ ນ ແລະ ຊືຂ້າຍ
ບໍລິການທາງເພດ. 

5. ເຜີຍແຜຄ່ວາມລບັຂອງຊາດ, ທາງການທະຫານ ຫືຼ ຄວາມລບັດາ້ນອື່ ນ ທ່ີກາໍນດົໄວຢູ້ລ່ະບຽບກດົໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ. 

6. ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບິດເບືອນຄວາມຈງິ ເພ່ືອຈດຸປະສງົສາ້ງຄວາມເຊື່ ອມ ເສຍເສຍ
ຕ່ໍກຽດສກັສ ີຫືຼ ສດິທິສວ່ນບກຸຄນົຂອງຄນົອື່ ນ, ພາກສວ່ນ, ສະຖາບນັ ຫືຼ ອງົການອື່ນໆ. 

7. ນາໍໃຊຊ້ື່ ຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້, ຮບູພາບເໜັງຕິງ, ບ່ໍເໜັງຕິງ, ສຽງ, ວດິໂີອ, ລາຍເຊັນ ລະຫດັ
ຕາ່ງໆ, ບດັສນີເຊື່ ອທະນາຄານ ຫືຼ ເອກະສານສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົອື່ນ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດ ຫືຼ ເພ່ືອຈດຸປະສງົອື່ ນ 
ໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈາກຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 11111111. . . . ເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ເນືອ້ໃໃໃໃນທ່ີນທ່ີນທ່ີນທ່ີອະນຍຸາດອະນຍຸາດອະນຍຸາດອະນຍຸາດໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ໃຫເ້ຜີຍເຜີຍເຜີຍເຜີຍແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນແຜ ່ຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
    ເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດເຜີຍແຜ ່ແມນ່ເນືອ້ໃນທ່ີມລີກັສະນະສາ້ງສນັ, ໃຫຄ້ວາມຮູ,້ ເປັນ
ປະໂຫຍດທາງສງັຄມົ ແລະ ເນືອ້ໃນທ່ີບ່ໍຂດັກບັ ມາດຕາ 10 ເທິງນີ.້ 
 

ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 4444    
ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ້ຜູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຫບໍ້ລິການ ໃຫບໍ້ລິການ ໃຫບໍ້ລິການ ໃຫບໍ້ລິການ ແລະ ຜູ້ແລະ ຜູ້ແລະ ຜູ້ແລະ ຜູໃ້ຊບໍ້ລິໃຊບໍ້ລິໃຊບໍ້ລິໃຊບໍ້ລິການອນິການອນິການອນິການອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ    

    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 12121212. . . . ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຫ້ໃຫ້ໃຫ້ໃຫບໍ້ບໍບໍບໍລິລລິິລິການການການການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ    
 ໜາ້ທ່ີຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ ມດີ ັງ່ນິ:້ 

1. ລະງບັການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ຕດັການເຊື່ ອມຕ່ໍຊ ົ່ວຄາວ ຫືຼ ຍາວນານຕ່ໍຜູໃ້ຊບໍ້ລິການທ່ີລະເມດີດາໍລດັ
ສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຕາມຄາໍສ ັງ່ຂອງການຄຸມ້ຄອງ. 

2. ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ືແລະ ສະໜອງຂໍມ້ນູແກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
3. ປະຕບິບັຕາມມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕ່ໍ ທ່ີອງົການຈດັຕ ັງ້ກຽ່ວຂອ້ງກາໍນດົອອກ. 
4. ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. 

ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 13131313....    ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຊ ້ໃຊ້ໃຊ້ໃຊບໍ້ລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
 ໜາ້ທ່ີຂອງຜູໃ້ຊບໍ້ລິການອນິເຕເີນັດ ຫືຼ ຂອງເຈົາ້ຂອງທະບຽບສວ່ນຕວົໃນສື່ ສງັຄມົ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີກດົໝາຍຕ່ໍເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຕນົນາໍສະເໜີ, ແລກປ່ຽນ, ສ ົ່ງ ແລະ ສ ົ່ງຕ່ໍຜາ່ນ
ເວັບໄຊ, ສື່ ສງັຄມົອອນລາຍ ຫືຼ ຮບູການອື່ ນຜາ່ນອນິເຕີເນັດ 

2. ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສວ່ນຕວົຂອງຕວົ 



3. ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ 
ມາດມາດມາດມາດຕາ ຕາ ຕາ ຕາ 14141414. . . . ໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີຂອງຂອງຂອງຂອງຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູຄຸ້ມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງເວັບເວັບເວັບເວັບໄຊໄຊໄຊໄຊ....    
    ໜາ້ທ່ີຂອງຜູຄຸ້ມ້ຄອງເວັບໄຊ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍໜາ້ທ່ີກດັໝາຍ ຕ່ໍເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນເວັບໄຊທ່ີຕນົຄຸມ້ຄອງ.    
2. ກວດກາເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກອ່ນເຜີຍແຜໃ່ນໜາ້ເວັບທ່ີຕນົຄຸມ້ຄອງ.    
3. ລະງບັການເຜີຍແຜເ່ນືອ້ໃນ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຂອງສະມຊກິໃນເວັບໄຊຂອງຕນົ ທ່ີລະເມດີຕ່ໍດາໍລດັ ສະບບັນີ ້

ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.    
4. ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີອື່ ນ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ.    
 

ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 5555    
ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຫ້າ້ມຫາ້ມຫາ້ມຫາ້ມ    

ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 15151515. . . . ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຫ້າ້ມຫາ້ມຫາ້ມຫາ້ມສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຫ້ໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ບໍລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
    ຫາ້ມຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ ມພຶີດຕກິາໍດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູ ຂອງຜູໃ້ຊບໍ້ລິການ ໂດຍບໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. 
2. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ຫືຼ ອາໍນວນຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ ່ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມກີານ ເຄື່ ອນໄຫວ

ຕາ້ນ ຫືຼ ທາໍລາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ, ກະທບົເຖງິວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ ແລະ ປອ້ງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ. 

3. ມພຶີດຕກິາໍອື່ນ ທ່ີເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 
    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 16161616. . . . ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຫ້າ້ມຫາ້ມຫາ້ມຫາ້ມສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູໃ້ຊ ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊບໍ້ລິການບໍລິການບໍລິການບໍລິການອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
 ຫາ້ມຜູໃ້ຊບໍ້ລກິານອນິເນັດ ມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ນາໍສະເໜີ, ສ ົ່ງ ແລະ ສ ົ່ງຕ່ໍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີມເີນືອ້ໃນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 10 ຂອງ
ດາໍລດັສະບບັນີດ້ວ້ຍທກຸຮບູການ. 

2. ປະກອບຄາໍເຫັນທ່ີເປັນການສະໜບັສະໜນູຕ່ໍເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ,ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 10 
ຂອງດາໍລດັສະບບັນີ.້ 
ມາມາມາມາຕາ ຕາ ຕາ ຕາ 17171717. . . . ຂໍ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຫ້າ້ມຫາ້ມຫາ້ມຫາ້ມສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັສາໍລບັຜູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູຄຸ້ມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງເວັບເວັບເວັບເວັບໄຊໄຊໄຊໄຊ....    
 ຫາ້ມຜູຄຸ້ມ້ຄອງເວັບໄຊ ມພຶີດຕກິາໍ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ນາໍສະເໜີ, ສ ົ່ງ, ສ ົ່ງຕ່ໍຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີມເີນືອ້ໃນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 10 ຂອງດາໍລດັສະບບັ
ນີດ້ວ້ຍທກຸຮບູການ. 

2. ອະນຍຸາດໃຫຄ້ນົອື່ນເຜີຍແຜເ່ນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ທ່ີມເີນືອ້ໃນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ, ມາດຕາ 10 
ຂອງດາໍລດັສະບບັນີ.້ 

3. ມພຶີດຕກິາໍອື່ນ ທ່ີເປັນການລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 



 
ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 6666    

ການການການການຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍ້ຄອງ ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຂາ່ວສານ ຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນຜາ່ນອນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ    
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 18181818    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຮບັຜິດຊອບ ຂອງຮບັຜິດຊອບ ຂອງຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະຂະຂະຂະແໜງແໜງແໜງແໜງການການການການໄປສະນີໄປສະນີໄປສະນີໄປສະນ,ີ , , , ໂທລະໂທລະໂທລະໂທລະຄມົມະນາຄມົ ຄມົມະນາຄມົ ຄມົມະນາຄມົ ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ກມົແລະ ກມົແລະ ກມົແລະ ກມົສື່ ສານສື່ ສານສື່ ສານສື່ ສານ....    
 ໃນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດຂະແໜງການໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການ
ສື່ສານຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ 

1. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ, ແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍກຽ່ວກບັການຄຸມ້ ຄອງຂໍ້
ມນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ. 

2. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການບໍລິການຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູ ຂາ່ວສານ 
ຂອງຜູໃ້ຊບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ. 

3. ອອກຄາໍສ ັງ່ໃຫບ້ນັດາຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ, ລະງບັການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ຕດັການ ເຊື່ ອມຕ່ໍ
ຊ ົ່ວຄາວ ຫືຼ ຍາວນານຕ່ໍຜູໃ້ຊບໍ້ລິການທ່ີລະເມດີດາໍລດັສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ນທ່ີ ກຽ່ວຂອ້ງ. 

4. ຮບັ ແລະ ພິຈາລະນາການສະເໜີຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ, ຜູໃ້ຊບໍ້ລິການອນິເຕີເນັດ ແລະ ສງັຄມົທ ົ່ວໄປ,ກຽ່ວ
ກບັການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານຜາ່ນອນິເຕເີນັດ. 

5. ໃນການຮວ່ມມກືບັເຈ້ົາໜາ້ທ່ີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ,ໃນການຕິດຕາມຊອກຫາຜູເ້ຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານ,ທ່ີເປັນການລະ
ເມດີ ດາໍລດັສະບບັນີ ້ຫືຼ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

6. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍລດັນີຕ່ໍ້ລດັຖະບານຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ. 
ມາມາມາມາດຕາ ດຕາ ດຕາ ດຕາ 19191919. . . . ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຮບັຮບັຮບັຜິດຜິດຜິດຜິດຊອບ ຂຊອບ ຂຊອບ ຂຊອບ ຂອງຂະອງຂະອງຂະອງຂະແໜງແໜງແໜງແໜງການການການການຖະຖະຖະຖະແຫຼແຫຼແຫຼແຫຼງຂາ່ວງຂາ່ວງຂາ່ວງຂາ່ວ, , , , ວດັທະນາວດັທະນາວດັທະນາວດັທະນາທາໍ ທາໍ ທາໍ ທາໍ ແລະ ທ່ແລະ ທ່ແລະ ທ່ແລະ ທອ່ງອງອງອງທຽ່ວທຽ່ວທຽ່ວທຽ່ວ....    
 ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງ
ທຽ່ວ ຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ໄຈແ້ຍກ ແລະ ວເິຄາະເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕເີນັດຂອງບກຸຄນົ, 
ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້. 

2. ຄ ົນ້ຄວາ້,ຖະແຫຼງ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່າ່ວສານຢາ່ງເປັນທາງການ ເພ່ືອຊີແ້ຈງກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 
ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ. 

3. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອແຈງ້ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີກະທບົຕ່ໍຄວາມ 
ໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 20202020. . . . ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ....    
    ໃນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕເີນັດ ຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ຮບັຜິດ 
ຊອບດ ັງ່ນີ:້ 

1. ຮບັແຈງ້ຄວາມຈາກ ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ໃນກລໍະນມີກີານກະທາໍຜິດທ່ີພວົ 
ພນັເຖງິຄວາມໜັນ້ຄງົຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. 



2. ເກບັກາໍ, ກວດກາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ທ່ີມລີກັສະນະຄກຸຄາມ 
ເຖງິຄວາມໜັນ້ຄງົຂອງຊາດ, ຄວາມລບັຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມສະຫງບົຂອງສງັຄມົ. 

3. ສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ດາໍເນນີຄະດ ີ ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີລະເມດີດາໍລດັ 
ສະບບັນີ.້ 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 21212121. . . . ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ....    
    ໃນການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕີເນັດ ຂະແໜງການສກຶສາທິການ ແລະ ກລິາ ຮບັຜິດ ຊອບ
ເຜີຍແຜນ່ຕິິກາໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊອ້ນິເຕີເນັດ, ຄວາມຮູດ້າ້ນອນິເຕີເນັດໃຫແ້ກ ່ ນກັຮຽນ, ນກັ
ສກຶສາ ເພ່ືອໃຫນ້ກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ໄດນ້າໍໃຊອ້ນິເຕີເນັດ ໄປໃນທາງທ່ີເໝາະສມົຫີຼກເວັນຈາກຈາກຜນັກະທບົທາງ
ລບົຂອງການນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານຜາ່ນອນິເຕີເນັດ. 
ມາດມາດມາດມາດຕາ ຕາ ຕາ ຕາ 22222222. . . . ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບຮບັຜິດຊອບຂອງຂອງຂອງຂອງພາກສວ່ນພາກສວ່ນພາກສວ່ນພາກສວ່ນອື່ ນອື່ ນອື່ ນອື່ ນ....    
  ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາ, ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ຮບັຜິດຊອບຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູຂາ່ວ ສານ ຜາ່ນ
ອນິເຕີເນັດ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັອງົການຂອງຕນົ ພອ້ມທງັປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງ ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອຕາ້ນ 
ແລະ ສະກດັກ ັນ້ການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານຜາ່ນອນິເຕີເນັດທ່ີລະເມດີກບັ 
ດາໍລດັສະບບັນີ ້ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 
 

ໝວດໝວດໝວດໝວດທີທີທີທີ7777    
ມາດມາດມາດມາດຕະການຕະການຕະການຕະການຈດັຈດັຈດັຈດັຕ ັງ້ຕ ັງ້ຕ ັງ້ຕ ັງ້ປະຕິປະຕິປະຕິປະຕິບດັບດັບດັບດັ    

ມາດມາດມາດມາດຕາ ຕາ ຕາ ຕາ 23232323. . . . ມາມາມາມາດຕະການດຕະການດຕະການດຕະການສະກດັສະກດັສະກດັສະກດັກ ັນ້ກ ັນ້ກ ັນ້ກ ັນ້....    
 ຂະແໜງການໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ເປັນໃຈກາງ ປະສານສມົທບົກບັ ຂະ
ແໜງການຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຂະແໜງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນການ
ຕດິຕາມ, ກວດກາເນືອ້ໃນ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ຜາ່ນອນິເຕເີນັດ ພອ້ມທງັສະກດັກ ັນ້, ຈາໍກດັ ແລະ ຕອບໂຕເ້ນືອ້ໃນທ່ີ
ຂດັກບັດາໍລດັສະບບັນີ.້ 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 24242424. . . . ການການການການສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງກດິຈະກາໍ ກດິຈະກາໍ ກດິຈະກາໍ ກດິຈະກາໍ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ໂຄສະໂຄສະໂຄສະໂຄສະນານານານາເຜີຍເຜີຍເຜີຍເຜີຍແຜ ່ການແຜ ່ການແຜ ່ການແຜ ່ການນາໍນາໍນາໍນາໍໃຊ້ໃຊ ້ໃຊ ້ໃຊອ້ນິອນິອນິອນິເຕີເຕີເຕີເຕີເນັດເນັດເນັດເນັດ....    
    ຂະແໜງການຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວເປັນເຈ້ົາການໃນການປະສານສມົທບົ ກບັຂະ
ແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການສາ້ງກດິຈະກາໍ, ຂະບວນການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ານນາໍໃຊ ້ອນິເຕີເນັດ ໃຫ້
ສອດຄອ່ງ ແລະ ຖກືຕອ້ງ ເພ່ືອໃຫຜ້ ູໃ້ຊບໍ້ລິການ ແລະ ສງັຄມົ ຫີຼກເວັນຜນົກະທບົທາງ ລບົຈາກການກະທາໍ ທ່ີຮູ້
ເທ່ົາບໍເຖງິການ ແລະ ການເຜີຍແຜ ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທ່ີຂດັກບັດາໍລດັສະບບັນີ.້ 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 25252525. . . . ການການການການແຈງ້ແຈງ້ແຈງ້ແຈງ້ເຕອືນເຕອືນເຕອືນເຕອືນ....    
    ຜູຄ້ ຸມ້ຄອງເວັບໄຊ ຕອ້ງແຈງ້ເຕືອນ ແລະ ກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂໃນການເຜີຍແຜ ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຜາ່ນໜາ້ເວັບຂ
ອງຕນົ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 26262626    ມາດມາດມາດມາດຕະການຕະການຕະການຕະການຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຕ່ໍຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູ້ຜ ູລ້ະລະລະລະເມດີເມດີເມດີເມດີ....    



 ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັ
ປບັໃໝ, ໃຊແ້ທນຄາ່ເສຍເຫຍທາງແພງ່ ຫືຼ ຖກື
 

ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 27272727. . . . ການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕ ັງ້ຕ ັງ້ຕ ັງ້ຕ ັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ....    
 ມອບໃຫກ້ະຊວງໄປສະນ,ີ 
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິ ັ
 ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບ
ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີໃຫບໍ້ລິການ 
ຕາມດາໍລດັສະບບັນີຢ້າ່ງເຂັມ້ງວດ. 
ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ ມາດຕາ 28282828. . . . ຜນົຜນົຜນົຜນົສກັສດິສກັສດິສກັສດິສກັສດິ....    
 ດາໍລດັສະບບັນີ ້ ມຜີນົສກັສດິ
ລດັຖະການ ສບິຫາ້ວນັ. 
    
                                                                               

                                                
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ນຕິິບກຸຄນົ ຫືຼ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີລະເມດີດາໍລດັສະບບັນີ ້ຈະຖກືກາ່ວເຕອືນ
ແພງ່ ຫືຼ ຖກືລງົໂທດທາງອາຍາແລວ້ແຕກ່ລໍະນເີບົາ ຫືຼ ໜກັ

ໝວດໝວດໝວດໝວດທີ ທີ ທີ ທີ 8888    
ບດົບດົບດົບດົບນັບນັບນັບນັຍດັຍດັຍດັຍດັສດຸສດຸສດຸສດຸທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍ    

    
, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ເປັນເຈົາ້

ປະຕບິດັ ດາໍລດັສະບບັນີ ້ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. 
ທຽບເທ່ົາກະຊວງ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ບກຸຄນົ

ບໍລິການ ແລະ ໃຊບໍ້ລກິານອນິເຕີເນັດຢູ ່ສປປ ລາວ ຈ ົງ່ຮບັຮູ້
 

ສກັສດິນບັແຕ ່ ວນັລງົລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼງັໄດ້

                                                                                 ລດັຖະບານ ແຫງ່ ສປປ ລາວ

                               ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ  

ເຕືອນ, ສກືສາອບົຮມົ ລງົວໄິນ, 
ເບົາ ຫືຼ ໜກັ. 

ເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັ

ບກຸຄນົ, ນຕິິບກຸຄນົ ທງັພາຍ
ຮບັຮູ ້ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ

ໄດລ້ງົໃນຈດົໝາຍເຫດທາງ

ປປ ລາວ 

 


