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ຂັ�ນສູນກາງ

ຂັ�ນແຂວງ

ຂັ�ນເມືອງ

ຂັ�ນບ້ານ

ອົງການໃດທີ� ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ? ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່

ນຕິິກຳ
ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ

ຊ່ອງທາງຕິດຕ�ເພີ�ມຕື�ມ

ອົງ ການໃດທີ�ຮັບ ຜິ ດຊອບວຽກງານ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ

 ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ພະແນກຍຸຕິທຳ 
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ຫ້ອງການຍຸຕິທຳ ເມືອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ອົງການປ�ກຄອງບ້ານ

ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ
ຖະໜົນ ເລກ 10, ບ້ານ ໂນນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊທານີ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຟສບຸກ: ໜັງສືພິມກົດໝາຍ
 www.moj.gov.la

ສຳນັກງານຕັ�ງຢູ�

    ລັດຖະບານ ເປ�ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຢ�າງ
ລວມສູນໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປ�ນໃຈກາງສົມທົບ
ກັບບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ��າກະຊວງ, ອົງການ
ປ�ກຄອງທ້ອງຖິ�ນ.

    ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ນິຕິກຳ ມີ ດັ�ງນີ�:

QR Code ເພື�ອດາວໂຫຼດ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ

www.laoofficialgazette.gov.la



ຄວາມໝາຍຂອງ
ນຕິິກຳ

ປ��ມ
ກົດໝາຍ 

ນິຕິກຳທີ�ມີຜົນ
ບັງຄັບທົ�ວໄປ 

ນິຕິກຳທີ�ມີຜົນ
ບັງຄັບສະເພາະ

 ປະຊາຊົນບັນດາເຜ��າ

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ
ມີຈັກຮູບການ?

ຄວາມໝາຍຂອງ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນຕິິກຳ

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນຕິິກຳ
ມຈັີກເປ��າໝາຍ?

      ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ແມ່ນການອະທິບາຍ,

ຊີ�ແຈງ,  ແນະ ນຳ, ສະ ໜອງ ຂ�ມູນ ຂ່າວ ສານ  ກ່ຽວກັບ
ເນື�ອໃນຂອງ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ
ໃຕ້ກົດໝາຍ ລວມ ທັງ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ແລະ ສັນ ຍາ ສາ ກົນ
ທີ�  ສ ປ ປ ລາວ ເປ�ນ ພາ ຄີ ໂດຍ ຜ່ານຫຼາຍ ຮູບ ການ, ວິ ທີ 

ການໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂ��າໃຈ ແລະ ປະ ຕິ 

ບັດຢ�າງ ເຂ��ມງ ວດ.

 ທາງປາກເປ��າ  ສື�ມວນຊົນ ປ��ມກົດໝາຍ 

ການສຶກສາ 
ຢູ�ໃນ ສະ ຖານ ການ ສຶກ ສາ

 ການທົດສອບ
ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ 

ການນຳໃຊ້ຕູ້ປ��ມ
ກົດໝາຍ ປະ ຈຳ ບ້ານ
ແລະ ຫໍສະໝຸດ

 ການໃຫ້ຄຳປ�ກສາ
ທາງດ້ານກົດໝາຍ

ການໄກ່ເກ່ຍ
ຂ�ຂັດແຍ່ງ ແລະ 

ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

 ຜ່ານວັດທະນະທຳ
ແລະ ສິລະປະ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ກຳລັງປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ

ພະສົງ, ສາມະເນນ,
ນັກບວດ

ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນລາວ
ທີ�ອາໄສຢູ�ຕ່າງປະເທດ

ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສານັກທຸລະກິດ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກ
ແຮງງານ

ຄົນພິການ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຜູ້ທີ�ລະເມີດ
ກົດໝາຍຢູ�ບ້ານ

ຜູ້ຖືກຫາ, ນັກໂທດ
ຢູ�ສະຖານທີ�ກັກຂັງ 
ຫືຼ ຄ້າຍດັດສ້າງ

     ນິ ຕິກຳ ໝາຍເຖິງ ລະບົບ  ນິ ຕິ ກຳ ທີ� ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ທົ�ວ 

ໄປຕາມທີ�ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິ
ກຳ ຊຶ�ງ ປະ ກອບ ດ້ວຍ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນ ຍາ 
ສາ ກົນ ທີ� ສປປ ລາວ ເປ�ນພາຄີ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ນຕິິກຳ

     ເພື�ອແນໃສ່ເຮ�ດ ໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຮັບ ຮູ້, ເຂ��າ ໃຈ, ມີ ສະຕິ
ເຄ�າລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ  ຢ�າງເລິກເຊິ�ງ, ກວ້າງຂວາງ
ແລະ ທົ�ວ ເຖິງ; ເພື�ອຕ້ານ ແລະ ສະ ກັດ ກັ�ນປາກົດການຫຍ�ທ�
ໃນສັງຄົມ;  ຍົກ ສູງ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ການ  ຄຸ້ມຄອງ ລັດ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ສັງ ຄົມ ດ້ວຍ ກົດ ໝາຍ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂ��າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມ, ປ�ກປ�ກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມ
ເປ�ນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳ. ປະເພດຂອງນຕິິກຳ

       ແມ່ນນິຕິກຳທີ�ວາງອອກເພື�ອຄຸ້ມ
ຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມ, ມີຜົນບັງຄັບທົ�ວປະເທດ ຫືຼ ຢູ�
ຂົງເຂດໃດໜຶ�ງທີ�ແນ່ນອນ, ໂດຍທີ�ບ�ໄດ້
ມີການເຈາະຈົງສະເພາະການຈັດຕັ�ງ ຫືຼ
ບຸກຄົນໃດໜຶ�ງ.

   ແມ່ນນຕິິກຳທີ�ວາງອອກເພື�ອ
ຮັບໃຊ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ການຈັດຕັ�ງ ຫືຼ ບຸກ
ຄົນໃດໜຶ�ງ.


