ສິດທິມະນຸດ ຂັນ
້ ພື້ນຖານອັນຈໍາເປັນ :
1. ສິດທີໃນການມີຊີວດ
ິ
2. ສິດທິ ການບໍຖ
່ ກ
ື ຈໍາແນກ

3. ສິດທິໃນການມີທຢ
ີ່ ູອ
່ າໃສ
4. ສິດທິໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ
5. ສິດທິໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
6. ສິດທິໃນການສຶກສາ

7. ສິດທິໃນການດໍາລົງຊີວດ
ິ ຕາມມາດຖານ ທີເ່ ໝາະສົມ

ອິດສະຫລະພາບອັນຈໍາເປັນ ຂອງ ມະນຸດ :
1. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຖ
່ ກ
ື ນັບຖື (ຖືກປະຕິບດ
ັ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື)
2. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີສດ
ິ ທີຈ
່ ະເວົ້າວ່າ

ບໍ່ (ສິດປະຕິເສດ) ໂດຍປັດສະຈາກການອະທິບາຍ

ແລະ ປັດສະຈາກຄວາມລະອາຍໃຈ
3. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະໃຊ້ເວລາຊ້າ ຫລື ແກ່ຍາວເວລາ ເພື່ອຄຶດ
4. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະປ່ຽນແນວຄິດຂອງຕົນ
5. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຂໍສງິ່ ທີຕ
່ ນ
ົ ເອງຢາກຂໍ
6. ແຕ່ລະຄົນມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຂໍຂມ
ໍ້ ູນ

7. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຜິດພາດ
8. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະເລືອກ ແລະ ຮັບເອົາສິງ່ ເປັນຜົນມາຈາກການເລືອກ
9. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະມີ ແລະ ສະແດງອອກ ຄວາມຮູ້ສກ
ຶ ຂອງຕົນ
10. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ

11. ແຕ່ລະຄົນ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະແຍກຕົນເອງອອກຕ່າງຫາກ ເພື່ອເປັນອິດສະຫລະ ຈາກ ຄວາມຄາດ

ຫວັງ, ການຍອມຮັບ/ຮັບຮູ້, ອິດທິພນ
ົ ຂອງຄົນອືນ
່ .
ລາຍລະອຽດເບິງ່ ໃນ Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
ກົດໝາຍຂອງລາວ ທີ່ກາ່ ວສິດຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຢູ່ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ
ສັນຊາດລາວ, ກົດໝາຍສືມ
່ ວນຊົນ,

ລັດຖະທໍາມະນູນລາວກ່າວເຖິງສິດພືນ
້ ຖານຂອງປະຊາຊົນລາວດັງ່ ນີ້ :
ມາດຕາ 21. ພົນລະເມືອງລາວ ແມ່ນ ຜູ້ຖສ
ື ນ
ັ ຊາດລາວ ຕາມທີກ
່ ດ
ົ ໝາຍລະບຸ.
ມາດຕາ 22. ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍບໍຈ
່ ໍາແນກ ເພດ, ຖານະພາບສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ຄວາມເຊືອ
່
ແລະ ຊົນເຜົ່າ ທຸກຄົນ ເທ່ົ່າທຽມກັນ ຕ່ໜ
ໍ າ້ ກົດໝາຍ.

້ ໄປ ມີສດ
ິ ເລືອກຕັງ້ ແລະ ມີສດ
ິ ຖືກເລືອກຕັງ້ ເວ
ມາດຕາ 23. ພົນລະເມືອງລາວ ອາຍຸ 18 ປີ ຂຶນ
ລາໄດ້ 21 ປີ ຂຶນ
້ ໄປ ຍົກເວັ້ນ ບຸກຄົນເສຍສະຕິ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຖກ
ື ຕັດສິດ ເລືອກຕັງ້ ແລະ ສິດຖືກ
ເລືອກຕັງ້ ໂດຍສານ.

ມາດຕາ 24. ພົນລະເມືອງລາວ ທັງສອງເພດ ມີສດ
ິ ເທ່ົາທຽມກັນ ໃນທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທາງສັງຄົມ ແລະ ພາຍໃນຄອບຄົວ.
ມາດຕາ 25. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
ມາດຕາ 26. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ເຮັດວຽກ ແລະ ມີອາຊີບ ທີບ
່ ຜ
ໍ່ ດ
ິ ກົດໝາຍ. ຄົນເຮັດວຽກ ມີ
ສິດ ພັກຜອ່ນ, ມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບ ການປິນ
່ ປົວຈາກແພດໝໍ ເວລາເຈັບເປັນ, ລວມທັງ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ
ພິການ, ຜູ້ມີອາຍຸສງູ , ແລະ ກໍລະນີອນ
ື່ ຯ ຕາມກົດໝາຍລະບຸ.
ມາດຕາ 27. ພົນລະເມືອງລາວ ມີອດ
ິ ສະຫລະພາບ ຕັງ້ ຖິນ
່ ຖານ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ຕາມກົດໝາຍ
ລະບຸ.
ມາດຕາ 28. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະຮ້ອງທຸກ ແລະ ຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ສະເໜີ ແນວຄິດ ຕ່ອ
ໍ ງົ
ການຈັດຕັງ້ ຂອງລັດ ທີກ
່ ່ຽວຂອ້ງ ໃນກໍລະນີທເີ່ ປັນປະເດນ ກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ຜົນຜະໂຫຍດ ຂອງ
ສວ່ນລວມ ແລະ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ຄໍາຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງພົນລະ
ເມືອງ ຕອ້ງຖືກພິຈາລະນາ ເພື່ອແກ້ໃຂ ຕາມກົດໝາຍລະບຸ.
ມາດຕາ 29. ສິດທິ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕ່ຮ
ໍ ່າງກາຍ ແລະ ຕ່ເໍ ຄຫາສະໂນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແມ່ນ
ລ່ວງເກີນບໍໄ
່ ດ້. ພົນລະເມືອງລາວ ບໍສ
່ າມາດຖືກຈັບກຸມ ຫລື ເປັນຜູ້ຕອ
້ ງຫາ ໂດຍປັດສະຈາກ ການ

ຢັງ້ ຢືນ ຫລື ອະນຸມດ
ັ ໂດຍອົງການຈັດຕ້ງັ ກ່ຽວຂ້ອງ, ນອກຈາກ ກໍລະນີ ທີກ
່ ດ
ົ ໝາຍລະບຸ.

ມາດຕາ 30. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ແລະ ມີອດ
ິ ສະຫລະພາບ ທີຈ
່ ະເຊືອ່ ຫລື ບ່ເໍ ຊືອ
່ ຖື ສາສະໜາ.
ມາດຕາ 31. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ແລະ ອິດສະຫລະພາບ ໃນການປາກເວົ້າ, ໃຫ້ຂ່າວກັນ ແລະ
ລວມກັນ; ແລະ ມີສດ
ິ ທີຈ
່ ະສ້າງຕັງ້ ສະມາຄົມ ແລະ ສ້າງກນເດີນຂະບວນ ທີບ
່ ຕ
ໍ່ າ້ ນກັບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 32. ພົນລະເມືອງລາວ ມີສດ
ິ ແລະ ອິດສະຫລະພາບ ທີຈ
່ ະສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ຈະນໍາ

ໃຊ້ ວິທະຍາສາດ; ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີນ
່ າໍ ໜ້າ; ແລະ ທີຈ
່ ະສ້າງສິລະປະ ແລະ ວນັນະກໍາ
ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ວັດທະນະທໍາ ທີບ
່ ຕ
ໍ່ າ້ ນກັບກົດໝາຍ.
່ ູ່
ມາດຕາ 33. ລັດ ປົກປ້ອງ ສິດທິທາງກົດໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ພົນລະເມືອງລາວ ທີຢ
ຕ່າງຕ່າງປະເທດ.
ມາດຕາ 34. ພົນລະເມືອງລາວ ມີ ພັນທະ ໃນການນັບຖື ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ແລະ
ໃນການປະຕິບດ
ັ ວິນຍ
ັ ການເຮັດວຽກ, ກົດລະບຽບການດໍາລົງຊີວດ
ິ ໃນສັງຄົມ, ແລະ ກົດລະບຽບ
ແລະ ລະບຽບການໃນປະເທດ.
ມາດຕາ 35. ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະ ໃນການຈ່າຍພາສີ ແລະອາກອນ ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມ
ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 36. ພົນລະເມືອງລາວ ມີພັນທະ ປ້ອງກັນປະເທດ, ປົກປັກຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະ ທາງທະຫານ ຕາມກົດໝາຍລະບຸ.

