
ສດິທມິະນຸດ ຂັນ້ພື້ນຖານອນັຈໍາເປນັ :  
 

1. ສດິທໃີນການມີຊີວດິ 
2. ສດິທ ິການບໍຖ່ກືຈໍາແນກ 
3. ສດິທໃິນການມີທີຢ່ ູ່ອາໃສ 
4. ສດິທໃິນການຮັກສາສຂຸະພາບ 
5. ສດິທໃິນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ 
6. ສດິທໃິນການສກຶສາ 
7. ສດິທໃິນການດ ໍາລົງຊວີດິຕາມມາດຖານ ທີເ່ໝາະສົມ 

 

 
ອດິສະຫລະພາບອນັຈໍາເປນັ ຂອງ ມະນດຸ : 

1. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຖ່ກືນບັຖ ື(ຖກືປະຕບິດັດ້ວຍຄວາມນບັຖ)ື   

2. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທສີດິທີຈ່ະເວົ້າວ່າ ບ່ໍ (ສດິປະຕເິສດ) ໂດຍປດັສະຈາກການອະທິບາຍ 

ແລະ ປດັສະຈາກຄວາມລະອາຍໃຈ 
3. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະໃຊເ້ວລາຊາ້ ຫລື ແກຍ່າວເວລາ ເພື່ອຄດຶ 
4. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະປ່ຽນແນວຄດິຂອງຕນົ 
5. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະຂສໍິ່ງ່ທີຕ່ນົເອງຢາກຂໍ  
6. ແຕລ່ະຄນົມສີດິ ທີຈ່ະຂຂໍໍມູ້ນ 
7. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະຜດິພາດ 
8. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະເລອືກ ແລະ ຮບັເອາົສິງ່ເປ ັນຜນົມາຈາກການເລອືກ 
9. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະມີ ແລະ ສະແດງອອກ ຄວາມຮ້ ູສກຶຂອງຕນົ  
10. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະຂໃໍຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ 
11. ແຕລ່ະຄນົ ມີສດິ ທີຈ່ະແຍກຕນົເອງອອກຕາ່ງຫາກ ເພື່ອເປນັອດິສະຫລະ ຈາກ ຄວາມຄາດ

ຫວັງ, ການຍອມຮັບ/ຮບັຮູ້, ອດິທິພນົ ຂອງຄນົອືນ່ .  

ລາຍລະອຽດເບ່ິງໃນ Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights 
 

ກດົໝາຍຂອງລາວ ທີ່ກາ່ວສດິຂອງພນົລະເມືອງລາວ ຢູ່ໃນລດັຖະທາໍມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍ 
ສນັຊາດລາວ, ກດົໝາຍສືມ່ວນຊນົ, 



ລດັຖະທາໍມະນນູລາວກ່າວເຖງິສດິພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊນົລາວດັງ່ນີ ້:  

 ມາດຕາ 21. ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນ ຜ ູ້ຖສືນັຊາດລາວ ຕາມທີກ່ດົໝາຍລະບ.ຸ  

ມາດຕາ 22. ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບໍຈ່ໍາແນກ ເພດ, ຖານະພາບສງັຄມົ, ການສກຶສາ, ຄວາມເຊືອ່ 
ແລະ ຊນົເຜົ່າ ທກຸຄນົ ເທ່ົ່າທຽມກນັ ຕ່ໜໍາ້ກດົໝາຍ.  

ມາດຕາ 23. ພົນລະເມືອງລາວ ອາຍ ຸ18 ປ ີຂຶນ້ໄປ ມີສດິ ເລອືກຕັງ້ ແລະ ມີສດິ ຖກືເລອືກຕັງ້ ເວ 
ລາໄດ ້21 ປີ ຂຶນ້ໄປ ຍກົເວ້ັນ ບກຸຄນົເສຍສະຕ ິແລະ ບກຸຄນົທີ່ຖກືຕດັສດິ ເລອືກຕັງ້ ແລະ ສດິຖກື
ເລອືກຕັງ້ ໂດຍສານ.  

ມາດຕາ 24. ພົນລະເມືອງລາວ ທງັສອງເພດ ມີສດິ ເທ່ົາທຽມກນັ ໃນທາງການເມືອງ, ເສດຖະກດິ, 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທາງສງັຄົມ ແລະ ພາຍໃນຄອບຄົວ.  

ມາດຕາ 25. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດິ ໄດຮ້ັບການສກຶສາ.  

ມາດຕາ 26. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດິ ເຮັດວຽກ ແລະ ມີອາຊບີ ທີບ່ໍຜ່ດິກດົໝາຍ. ຄນົເຮັດວຽກ ມີ
ສດິ ພັກຜອນ່, ມີສດິໄດຮ້ັບ ການປິນ່ປົວຈາກແພດໝໍ ເວລາເຈບັເປັນ, ລວມທັງ ຜ ູ້ເສຍອງົຄະ ແລະ 
ພິການ, ຜ ູ້ມີອາຍສຸງູ, ແລະ ກລໍະນອີືນ່ຯ ຕາມກດົໝາຍລະບ.ຸ 

ມາດຕາ 27. ພົນລະເມ ືອງລາວ ມີອດິສະຫລະພາບ ຕັງ້ຖິນ່ຖານ ແລະ ຍກົຍາ້ຍ ຕາມກດົໝາຍ
ລະບຸ.  

ມາດຕາ 28. ພົນລະເມ ືອງລາວ ມີສດິ ທີຈ່ະຮ້ອງທກຸ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ສະເໜ ີແນວຄດິ ຕ່ອໍງົ 
ການຈັດຕັງ້ຂອງລດັ ທີກ່່ຽວຂອງ້ ໃນກໍລະນທີີເ່ປນັປະເດນ ກ່ຽວກບັ ສດິ ແລະ ຜນົຜະໂຫຍດ ຂອງ
ສວນ່ລວມ ແລະ ຂອງສ່ວນບກຸຄນົ. ຄາໍຮ້ອງທກຸ, ຄໍາຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງພົນລະ
ເມືອງ ຕອງ້ຖກືພິຈາລະນາ ເພ ື ່ອແກໃ້ຂ ຕາມກດົໝາຍລະບ.ຸ  

ມາດຕາ 29. ສດິທ ິຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕ່ຮໍ່າງກາຍ ແລະ ຕ່ເໍຄຫາສະໂນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນ 
ລ່ວງເກນີບໍໄ່ດ.້ ພ ົນລະເມືອງລາວ ບໍສ່າມາດຖກືຈັບກມຸ ຫລ ືເປນັຜ ູ້ຕອ້ງຫາ ໂດຍປດັສະຈາກ ການ
ຢັງ້ຢນື ຫລ ືອະນຸມັດ ໂດຍອງົການຈັດຕ້ງັກ່ຽວຂອ້ງ, ນອກຈາກ ກລໍະນ ີທີກ່ດົໝາຍລະບ.ຸ 



ມາດຕາ 30. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດິ ແລະ ມີອດິສະຫລະພາບ ທີຈ່ະເຊອື ່ຫລ ືບ່ເໍຊືອ່ຖ ືສາສະໜາ.  

ມາດຕາ 31. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດິ ແລະ ອດິສະຫລະພາບ ໃນການປາກເວ້ົາ, ໃຫ້ຂ່າວກນັ ແລະ 
ລວມກນັ; ແລະ ມີສດິ ທີຈ່ະສ້າງຕັງ້ ສະມາຄົມ ແລະ ສາ້ງກນເດນີຂະບວນ ທີບ່ໍຕ່າ້ນກບັກດົໝາຍ. 

ມາດຕາ 32. ພົນລະເມືອງລາວ  ມີສດິ ແລະ ອິດສະຫລະພາບ ທີຈ່ະສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຈະນາໍ
ໃຊ້ ວທິະຍາສາດ; ເຕກັນກິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ ທີນ່າໍໜ້າ; ແລະ ທີຈ່ະສາ້ງສລິະປະ ແລະ ວນນັະກາໍ 
ແລະ ດໍາເນນີກດິຈະກ ໍາ ວດັທະນະທາໍ ທີບ່ໍຕ່າ້ນກບັກດົໝາຍ. 

ມາດຕາ 33. ລດັ ປກົປອ້ງ ສດິທທິາງກດົໝາຍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ ພົນລະເມືອງລາວ ທີຢ່ ູ່
ຕາ່ງຕ່າງປະເທດ.  

ມາດຕາ 34. ພົນລະເມືອງລາວ ມີ ພນັທະ ໃນການນບັຖ ືລດັຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກດົໝາຍ, ແລະ 
ໃນການປະຕບິດັວິນຍັການເຮັດວຽກ, ກດົລະບຽບການດາໍລງົຊີວດິໃນສງັຄມົ, ແລະ ກດົລະບຽບ 
ແລະ ລະບຽບການໃນປະເທດ.  

ມາດຕາ 35. ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະ ໃນການຈ່າຍພາສີ ແລະອາກອນ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມ
ກດົໝາຍ.  

ມາດຕາ 36. ພົນລະເມ ືອງລາວ ມີພັນທະ ປອ້ງກນັປະເທດ, ປກົປກັຮັກສາ ຄວາມສະຫງບົຂອງ
ປະຊາຊນົ ແລະ ປະຕບິ ັດພັນທະ ທາງທະຫານ ຕາມກດົໝາຍລະບ.ຸ  

 
 
 


