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ຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໂດຍມະຕຂິອງສະມັດຊາໃຫຍ່ 
ເລກທ ີ217 A (III) ລົງວນັທ ີ10 ທັນວາ 1948 

 
ອາລ າພະບດົ 

 
 ໂດຍຖວືາ່ ການຮັບຮ ້ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ແລະ 
ບ ໍ່ສາມາດລົບລ້າງໄດ້ຂອງສະມາຊິກທຸກຄົນໃນວົງຄະນາຍາດແຫ່ງມວນມະນຸດ ເປັນ
ພືື້ນຖານແຫ່ງອິດສະລະພາບ, ຄວາມຍຸຕິທ າ ແລະ ສັນຕິພາບໃນໂລກ; 
 ໂດຍຖວືາ່ ການບ ໍ່ຮັບຮ ້ ແລະ ການໝິິ່ນປະໝາດສິດທິມະນຸດ ໄດ້ນ າໄປ
ເຖິງພຶດຕິກ າແບບປ່າເຖືິ່ອນ ອັນໄດ້ຢຽບຢ ່າທ າລາຍມະໂນທ າຂອງມວນມະນຸດ, ແລະ 

ສັງກາດໃໝ່ຂອງໂລກ ຊຶິ່ງມະນຸດຈະມີເສລີພາບໃນການປາກເວົື້າ, ເຊືິ່ອຖື  ແລະ 
ປາສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມທຸກຈົນ ຈຶິ່ງໄດ້ຖືກປ່າວປະກາດວ່າ 
ເປັນຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາອັນສ ງສົົ່ງຂອງປວງຊົນທົົ່ວໄປ;  
 ໂດຍເຫນັວ່າ ຖ້າຢາກຫຼີກເວັື້ນການກົດດັນຕ ໍ່ມວນມະນຸດ ຊຶິ່ງນ າໄປເຖິງ
ການລຸກຮືຂຶື້ນເພືິ່ອຕ້ານກັບການກົດຂີິ່, ຂົົ່ມເຫັງອັນເປັນມາດຕະການສຸດທ້າຍນັື້ນ 
ມັນເປັນສິິ່ງຈ າເປັນທີິ່ວ່າສິດທິມະນຸດສົມຄວນຈະຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງ ໂດຍລະບົບກົດ
ໝາຍ;  
 ໂດຍເຫນັວ່າ ປະຊາຊົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຢັັ້ງຢືນຄືນໃນກົດບັດ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເຖິງຄວາມເຫຼືື້ອມໄສຕ ໍ່ສິດທິພືື້ນຖານຂອງມະນຸດ, ກຽດສັກສີ ແລະ 

ຄວາມປະເສີດຂອງບຸກຄົນ, ແລະ ສິດສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແລະ 
ໄດ້ຕັດສິນໃຈຊຸກຍ ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂດ າລົງຊີວິດທີິ່ດີກວ່າ 
ທ່າມກາງອິດສະລະພາບທີິ່ກ້ວາງຂວາງຍິິ່ງຂຶື້ນ. 
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 ໂດຍເຫນັວ່າ ລັດພາຄີໄດ້ຕັື້ງໃຈທີິ່ຈະຄ ໍ້າປະກັນຄວາມເຄົາລົບທົົ່ວໄປ ແລະ 
ມີປະສິດຕິຜົນຕ ໍ່ສິດທິ ແລະ ອິດສະລະພາບອັນພືື້ນຖານຂອງມະນຸດ ໂດຍການຮ່ວມ
ມືກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ;  
 ໂດຍເຫນັວ່າ ຄວາມເຂົື້າໃຈຮ່ວມກັນຕ ໍ່ສິດ ແລະ ອິດສະລະພາບເຫຼົົ່ານີື້ 
ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີິ່ສຸດ ສ າລັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມຕັື້ງໃຈດັົ່ງກ່າວ 
ປະກົດຜົນເປັນຈິງຢ່າງເຕັມສ່ວນ; 

 ດັົ່ງນັື້ນ, ສະມດັຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶິ່ງປະກາດວ່າ: 
 ຖະແຫຼງການສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດມະນຸດ ສະບັບນີື້ ເປັນອຸດົມຄະຕິລວມ
ໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກໆເຜົົ່າ ແລະ ທຸກຊາດ ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍທີິ່ວ່າ ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ, ໂດຍຄ ານຶງເຖິງຖະແຫຼງການນີື້ ຈະພະຍາຍາມສົົ່ງເສີມຄວາມ
ເຄົາລົບສິດ ແລະ ອິດສະລະພາບເຫຼົົ່ານັື້ນ ດ້ວຍການສິດສອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 
ພ້ອມດຽວກັນ ກ ຈະເອົາມາດຕະການເປັນຂັື້ນຕອນໄປ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບສາກົນ ເພືິ່ອຄ ໍ້າປະກັນການຮັບຮ ້ ແລະ ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ອິດສະລະພາບ
ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍທົົ່ວໄປ ແລະ ມີປະສິດທິິພາບໃນໝ ່ປະຊາຊົນຂອງລັດພາຄີ ກ ຄືໝ ່
ປະຊາຊົນໃນອານາເຂດຂອງການປົກຄອງຂອງລັດດັົ່ງກ່າວ. 
 

ມາດຕາ 1 
 ມະນຸດທຸກຄົນ ລ້ວນແຕ່ມີເສລີພາບມາແຕ່ກ າເນີດ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີ
ພາບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ. ທຸກຄົນປະກອບດ້ວຍສະຕິສ າປະສັນຍະ ແລະ ມະໂນທ າ
ສົມຄວນຈະຕ້ອງປະພຶດຕ ໍ່ກັນ ແລະ ກັນດ້ວຍນ ໍ້າໃຈອັນເປັນເພືິ່ອນຮ່ວມໂລກດຽວ
ກັນ. 
 

ມາດຕາ 2 
 ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ອິດສະລະພາບທຸກປະການ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີື້, ປາສະຈາກການຈ າແນກໃດໆ, ສະເພາະຢ່າງຍິິ່ງແມ່ນການ

ຈ າແນກເຊືື້ອຊາດ, ຜີວພັນ, ເພດ, ພາສາ, ສາສະໜາ, ຄ າເຫັນທາງການເມືອງ ຫຼື ຄ າ
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ເຫັນດ້ານອືິ່ນໆ, ສັນຊາດ ແລະ ສັງຄົມເດີມ, ຊັບສົມບັດ, ການກ າເນີດ ຫຼື ຖານະ
ອືິ່ນໆ. 
 ຍິິ່ງໄປກວ່ານັື້ນ, ຫ້າມການຈ າແນກໃດໆ ທີິ່ເກີດຈາກພືື້ນຖານສະຖານະ

ພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ທາງດ້ານສາກົນຂອງປະເທດ ຫຼື 
ອານາເຂດທີິ່ບຸກຄົນນັື້ນສັງກັດຢ ່. ເຖິງວ່າປະເທດ ຫຼື ອານາເຂດນັື້ນ ຈະເປັນ
ເອກະລາດພາຍໃຕ້ອາລັກຂາ, ບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປົກຄອງຕົນເອງ ຫຼື ຢ ່ພາຍໃຕ້ຮ ບ
ການຈ າກັດອະທິປະໄຕແບບອືິ່ນໃດກ ຕາມ. 
 

ມາດຕາ 3 

 ທຸກຄົນມີສິດມີຊີວິດ, ມີເສລີພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. 

 

ມາດຕາ 4 
 ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນຂ້າທາດ ຫຼື ທາດຮັບໃຊ້ ຈະແມ່ນຮ ບ
ການໃດກ ຕາມ ຄວາມເປັນຂ້າທາດ ແລະ ການຄ້າຂ້າທາດ ແມ່ນຕ້ອງຖືກເກືອດ
ຫ້າມໃນທຸກຮ ບການ. 
 

ມາດຕາ 5 
 ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດ ຈະຖືກທ ລະມານ ຫຼື ຖືກລົງໂທດ ຫຼື ໄດ້ຮັບການກະທ າ 
ທີິ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖືິ່ອນ, ໄຮ້ມະນຸດສະທ າ ແລະ ເສືິ່ອມຊາມ. 

 

ມາດຕາ 6 
 ທຸກຄົນມີສິດ ຖືກຮັບຮ ້ຖານະນິຕິບຸກຄົນຂອງຕົນຢ ່ທຸກແຫ່ງຫົນ. 
 

ມາດຕາ 7 
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 ທຸກຄົນ ມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກ
ປ້ອງ ໂດຍກົດໝາຍຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນປາສະຈາກການຈ າແນກໃດໆ. ທຸກຄົນມີສິດ
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນຕ ໍ່ການຈ າແນກທີິ່ເປັນການລະເມີດຕ ໍ່ຖະແຫຼງ 
ການສະບັບນີື້ ແລະ ຕ ໍ່ທຸກການຍຸຍົງໃດໆ ຊຶິ່ງຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດການຈ າແນກດັົ່ງກ່າວ. 
 

ມາດຕາ 8 
 ທຸກຄົນມີສິດຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ທີິ່ມີປະສິດຕິພາບ
ຈາກສານແຫງ່ຊາດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ານກັບການກະທ າທີິ່ລະເມີດສິດທິພືື້ນຖານຂອງ
ຜ ້ກ່ຽວ ຊຶິ່ງລັດຖະທ າມະນ ນ ຫຼື ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 
 

ມາດຕາ 9 

 ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດ ທີິ່ຈະຖືກຈັບກຸມ, ກັກຂັງ ຫຼື ເນລະເທດ ໂດຍພາລະການ. 

 

ມາດຕາ 10 

 ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ທຸກໆຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາຢ່າງຍຸຕິທ າ ແລະ ເປີດເຜີຍຂອງສານທີິ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ບ ໍ່ລ າອຽງໃນ
ການກ ານົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ແລະ ໃນການພິຈາລະນາຄວາມຈິງຂອງທຸກຂ ໍ້
ກ່າວຫາທາງອາຍາຕ ໍ່ຕົນເອງ. 
 

ມາດຕາ 11 

1. ທຸກຄົນທີິ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ມີການກະທ າຜິດທາງອາຍາ ຈະຖືກຖືວ່າ 
ເປັນຜ ້ບ ລິສຸດ ຈົນກ່ວາຜ ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຖືກພິສ ດຕາມກົດໝາຍ ຢ ່ໃນການພິພາກສາ
ຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງສານວ່າ ໄດ້ກະທ າຜິດຢ່າງແທ້ຈິງ ຊຶິ່ງໃນການພິພາກສານັື້ນ ຜ ້ກ່ຽວ
ໄດ້ຮັບການຄ ໍ້າປະກັນທຸກຢ່າງທີິ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ການຕ ໍ່ສ ້ຄະດີຂອງຕົນ. 
2. ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດທີິ່ຈະຖືກຖືວ່າ ມີຄວາມຜິດທາງອາຍາດ້ວຍການກະທ າໃນ
ເວລາທີິ່ເຂົາເຈົື້າກະທ າ ຫຼື ການຍົກເວັື້ນການກະທ າ ໂດຍບ ໍ່ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດທາງ
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ອາຍາຕາມກົດໝາຍພາຍໃນ ຫຼື ກົດໝາຍສາກົນ ໃນເວລາທີິ່ເຂົາເຈົື້າກະທ າຜິດໂລດ 
ແລະ ຈະບ ໍ່ໃຫ້ມີການໃສ່ໂທດຜ ້ກ່ຽວໜັກກວ່າໂທດ ທີິ່ກົດໝາຍກ ານົດໃສ່ຄວາມຜິດ
ທາງອາຍາທີິ່ໄດ້ກະທ າໃນເວລານັື້ນ. 
 

ມາດຕາ 12 

 ທຸກຄົນຈະບ ໍ່ຖືກລ່ວງລ ໍ້າຊີວິດສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ, ທີິ່ຢ ່ອາໄສ ຫຼື ການ
ສືິ່ສານ ໂດຍພາລະການເປັນອັນຂາດ ຫຼື ຈະບ ໍ່ຖືກລົບລ ່ກຽດສັກສີ. ທຸກຄົນມີສິດທີິ່
ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງດ້ວຍກົດໝາຍຕ ໍ່ການລ່ວງລ ໍ້າ ຫືຼ ການລົບລ ່ດັົ່ງກ່າວ. 
 

ມາດຕາ 13 

1. ທຸກຄົນມີສິດເສລີພາບໃນການສັນຈອນໄປມາ ແລະ ຕັື້ງຖິິ່ນຖານ ຢ ່ພາຍ
ໃນເຂດແດນຂອງລັດໃດໜຶິ່ງ. 
2. ທຸກຄົນມີສິດທີິ່ຈະເດີນທາງອອກຈາກປະເທດໃດກ ໄດ້, ນັບທັງປະເທດ

ຂອງຜ ້ກ່ຽວເອງ, ແລະ ມີສິດກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນ. 

 

ມາດຕາ 14 

1. ທຸກຄົນມີສິດຊອກຫາທີິ່ເພິິ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລີື້ໄພ ຢ ່ໃນປະເທດ
ອືິ່ນໄດ້ ເພືິ່ອລົບຫຼີກຈາກການບີບຄັື້ນ. 
2. ຈະອ້າງສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ ໃນກ ລະນີການບີບຄັື້ນນັື້ນ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຜິດ
ທີິ່ບ ໍ່ແມ່ນດ້ານການເມືອງ ຫຼື ຈາກການກະທ າທີິ່ຂັດກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການ
ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 

ມາດຕາ 15 

1. ທຸກຄົນມີສິດຖືສັນຊາດໃດໜຶິ່ງ. 
2. ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດ ທີິ່ຈະຖືກປົດສັນຊາດ ໂດຍພາລະການ ຫຼື ປະຕິເສດສິດ 
ໃນການປ່ຽນສັນຊາດຂອງຕົນ. 
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ມາດຕາ 16 

1. ໂດຍປາສະຈາກຂ ໍ້ຈ າກັດໃດໆ ຍ້ອນເຊືື້ອຊາດ, ສັນຊາດ ຫຼື ສາສະໜາ; 
ຊາຍ ແລະ ຍິງທີິ່ເຕັມກະສຽນແຕ່ງງານມີສິດສົມລົດ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວໄດ້. ພວກ
ເຂົາເຈົື້າມີສິດສະເໝີພາບໃນການສົມລົດ, ໃນເວລາຢ ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ໃນເວລາຢ່າ
ຮ້າງ. 
2. ທຸກການສົມລົດຈະເກີດຂຶື້ນໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມືິ່ອຄ ່ບ່າວສາວມີການເຫັນດີເຫັນ
ພ້ອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ. 
3. ຄອບຄົວເປັນສ່ວນປະກອບໂດຍທ າມະຊາດ ແລະ ເປັນພືື້ນຖານຂອງ
ສັງຄົມ ແລະ ມີສິດທີິ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສັງຄົມ ແລະ ລັດ. 
 

ມາດຕາ 17 

1. ທຸກຄົນມີສິດເປັນເຈົື້າຂອງຊັບສົມບັດສ່ວນຕົວ ຫຼື ລວມໝ ່. 

2. ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດ ທີິ່ຈະຖືກຢຶດຊັບໂດຍພາລະການ. 

 

ມາດຕາ 18 

 ທຸກຄົນມີສິດມີອິດສະລະພາບໃນການນຶກຄິດ, ມະໂນທ າ ແລະ ເຊືິ່ອຖື

ສາດສະໜາ; ສິດອັນນີື້ ລວມທັງອິດສະລະພາບໃນການປ່ຽນສາສະໜາ ຫຼື ປ່ຽນ

ຄວາມເຊືິ່ອຖືຂອງຕົນ, ແລະ ມີອິດສະລະພາບໃນການສະແດງອອກກ່ຽວກັບສາສະ 

ໜາ ຫຼື ຄວາມເຊືິ່ອຖືຂອງຕົນດ້ວຍການສິດສອນ, ການໄຫວ້ຢ ່ໃນສະຖານທີິ່ສ່ວນ
ຕົວ ຫຼື ສາທາລະນະ ທັງດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ລວມໝ ່. 
 

ມາດຕາ 19 
 ທຸກຄົນມີສິດ ມີອິດສະລະພາບໃນການປະກອບຄ າເຫັນ ແລະ ໃນການ
ປາກເວົື້າ; ສິດທິນີື້ ລວມທັງອິດສະລະພາບທີິ່ຈະຢຶດຖືຄ າຄິດຄ າເຫັນຂອງຕົນ ໂດຍ
ປາສະຈາກການຢ້ານກົວໃດໆທັງສິື້ນ ແລະ ມີອິດສະລະພາບໃນການຊອກສະແຫວງ 
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ຫາ, ໃນການຮັບ ແລະ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ໂດຍ
ວິທີໃດກ ໄດ້ຢ່າງບ ໍ່ມີພົມແດນ. 
 

ມາດຕາ 20 

1. ທຸກຄົນມີອິດສະລະພາບໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມສະມາຄົມ
ຢ່າງສັນຕິວິທີ. 
2. ບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດທີິ່ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົື້າສະມາຄົມໃດໜຶິ່ງ. 

 

ມາດຕາ 21 

1. ທຸກຄົນເກີດມີສິດເຂົື້າຮ່ວມໃນກິດຈະການປົກຄອງປະເທດຂອງຕົນໂດຍ
ກົງ ຫຼື ຜ່ານຜ ້ແທນທີິ່ມາຈາກການເລືອກຕັື້ງຢ່າງເສລີ. 
2. ທຸກຄົນມີສິດເຂົື້າຮັບໃຊ້ວຽກງານລັດຖະການໃນປະເທດຂອງຕົນ ໃນ
ເງືິ່ອນໄຂເທົົ່າທຽມກັນ. 
3. ຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ເປັນພືື້ນຖານຂອງອ ານາດການ

ປົກຄອງ; ຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາອັນນີື້ ຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານການເລືອກ

ຕັື້ງທີິ່ບ ລິສຸດ ຊຶິ່ງຈະຕ້ອງມີຂຶື້ນເປັນໄລຍະໄປ ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງແບບທົົ່ວໄປ, 
ສະເໝີພາບ ແລະ ປິດລັບ ຫຼື ໂດຍວິທີໃດໜຶິ່ງ ຊຶິ່ງຄ ໍ້າປະກັນເສລີພາບໃນການລົງ
ຄະແນນສຽງ. 
 

ມາດຕາ 22 
 ທຸກຄົນໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງສັງຄົມ ມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ເພືິ່ອໄດ້ມາຊຶິ່ງສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ າຂອງ
ທຸກຄົນ ທີິ່ຈ າເປັນສ າລັບກຽດສັກສີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບຸກຄະລິກຂອງຕົນ 
ແມ່ນຈະຕ້ອງມີການສຸມກ າລັງພາຍໃນຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍອີງໃສ່
ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຫງົື້າພະລັງຂອງແຕ່ລະປະເທດ. 
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ມາດຕາ 23 

1. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບວຽກງານ, ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກ

ວຽກເຮັດງານທ າ, ມີສິດໄດ້ຮັບເງືິ່ອນໄຂການອອກແຮງງານທີິ່ຍຸຕິທ າ ແລະ ເພິິ່ງພ ໃຈ 
ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກໄພວ່າງງານ. 
2. ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີິ່ເທົົ່າທຽມກັນ ສ າລັບວຽກງານລະດັບ
ດຽວກັນ ໂດຍປາສະຈາກການຈ າແນກໃດໆ. 
3. ທຸກຄົນທີິ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ ຈະຕ້ອງມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີິ່ຍຸຕິທ າ 

ແລະ ເພິິ່ງພ ໃຈ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ້ກ່ຽວ ແລະ ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢ ່ທີິ່     ເ
ໝາະສົມກັບກຽດສັກສີຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການ
ປົກປ້ອງຢ່າງອືິ່ນອີກຈາກສັງຄົມ. 
4. ທຸກຄົນມີສິດສ້າງຕັື້ງ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມອົງການກ າມະບານ ເພືິ່ອປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. 
 

ມາດຕາ 24 
 ທຸກຄົນມີສິດພັກຜ່ອນ ແລະ ຢ່ອນອາລົມ ໂດຍສະເພາະການກ ານົດເວລາ
ເຮັດວຽກທີິ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການພັກປະຈ າປີ ໂດຍບ ໍ່ຖືກຕັດເງິນເດືອນ. 
 

ມາດຕາ 25 

1. ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບລະດັບຊີວິດການເປັນຢ ່ທີິ່ພຽງພ  ເພືິ່ອຄ ໍ້າປະກັນ

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢ ່ດີກິນດີຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະດ້ານອາຫານ, 

ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ເຮືອນຊານບ້ານພັກ ແລະ ປິິ່ນປົວສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງການບ ລິການ
ທາງສັງຄົມທີິ່ຈ າເປັນອືິ່ນໆ. ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການດ ແລໃນ ກ ລະນີມີການວ່າງ
ງານ, ມີການເຈັບເປັນ, ເສຍອົງຄະ, ເປັນໝ້າຍ, ເຖົື້າແກ່ ຫຼື ການຂາດປັດໄຈ ສ າລັບ 
ການດ າລົງຊີວິດ ຊຶິ່ງເກີດຈາກສະພາບນອກຕົວຂອງຜ ້ກ່ຽວ. 
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2. ຄວາມເປັນແມ່ ແລະ ຄວາມເປັນເດັກ ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການດ ແລ 
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພິເສດ. ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຈະເກີດໃນຄອບຄົວທີິ່ມີການສົມລົດ 
ຫຼື ນອກການສົມລົດ ກ ຈະໄດ້ຮັບການປົກ ປ້ອງດັົ່ງດຽວກັນຈາກສັງຄົມ. 
 

ມາດຕາ 26 

1. ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ການສຶກສາຈະຕ້ອງບ ໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ, ຢ່າງ
ໜ້ອຍໃນຂັື້ນປະຖົມ ແລະ ຂັື້ນພືື້ນຖານ. ການສຶກສາຂັື້ນປະຖົມຈະຕ້ອງເປັນການສຶກ
ສາພາກບັງຄັບ. ການສຶກສາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ຈະຕ້ອງເປັນການສຶກສາ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຢ ່ທົົ່ວໄປ ສ່ວນການສຶກສາຂັື້ນສ ງຈະຕ້ອງ
ເປີດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເຂົື້າຮຽນໄດ້ຢ່າງສະເໝີພາບ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ. 
2. ການສຶກສາ ຈະຕ້ອງມີຈຸດປະສົງເສີມຂະຫຍາຍບຸກຄະລິກຂອງບຸກຄົນຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ ແລະ ການເພີິ່ມທະວີການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບອັນເປັນ
ພືື້ນຖານ. ການສຶກສາຈະຕ້ອງສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົື້າອົກເຂົື້າໃຈ, ຄວາມຜ່ອນສັື້ນຜ່ອນ

ຍາວ ແລະ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊາດ, ລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນຊາດ ຫຼື ສາດສະໜາ 
ແລະ ພ້ອມດຽວກັນກ ເພີິ່ມທະວີການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການປົກ
ປັກຮັກສາສັນຕິພາບ. 
3. ພ ໍ່ແມ່ ມີບ ລິມະສິດທີິ່ຈະເລືອກເອົາການສຶກສາແບບໃດໃຫ້ລ ກຂອງຕົນກ 
ໄດ້. 
 

ມາດຕາ 27 

1. ທຸກຄົນມີສິດເຂົື້າຮ່ວມໃນການເຄືິ່ອນໄຫວດ້ານວັດທະນະທ າຂອງຊຸມຊົນ

, ມີສິດຊົມໃຊ້ສິນລະປະວັດທະນະທ າ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນຄວາມກ້າວໜ້າ
ທາງວິທະຍາສາດ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີິ່ເກີດຈາກສິິ່ງດັົ່ງກ່າວ. 
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2. ທຸກຄົນມີສິດທີິ່ຈະໄດ້ການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ 

ຈິດໃຈ ຊຶິ່ງເນືິ່ອງມາຈາກໝາກຜົນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ສິນລະປະວັນນະຄະດີ ຊຶິ່ງ
ຜ ້ກ່ຽວເປັນຜ ້ປະດິດຄິດແຕ່ງ. 
 

ມາດຕາ 28 
 ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຢ ່ໃນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ 
ສາກົນ ຊຶິ່ງອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການເສີມຂະຫຍາຍສິດ ແລະ ອິດສະລະພາບ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີື້ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

 

ມາດຕາ 29 

1. ທຸກຄົນມີພັນທະຕ ໍ່ວົງຄະນາຍາດທີິ່ຕົນອາໄສຢ ່ ຊຶິ່ງເປັນສັງຄົມອັນໜຶິ່ງອັນ
ດຽວເທົົ່ານັື້ນ ທີິ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນ ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເສລີ 
ແລະ ເຕັມສ່ວນ. 
2. ໃນການໃຊ້ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງຕົນ, ທຸກຄົນຈະຖືກຈ າກັດພຽງແຕ່
ດ້ວຍກົດໝາຍທີິ່ແນໃສ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັບຮ ້ ແລະ ການເຄົາລົບສິດ ແລະ ອິດ
ສະລະພາບຂອງບຸກຄົນອືິ່ນ ແລະ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນ
ຊອບທ າດ້ານຈັນຍາທ າ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຢ ່ດີ
ກິນດີຂອງສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ. 
3. ຈະໃນກ ລະນີໃດກ ຕາມ, ບັນດາສິດທິ ແລະ ເສລີພາບເຫຼົົ່ານີື້ ຈະບ ໍ່ຖືກນ າ
ໃຊ້ໄປໃນທາງທີິ່ກົງກັນຂ້າມກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
 

ມາດຕາ 30 
 ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ບັນຍັດໃດໆໃນຖະແຫຼງການນີື້ ທີິ່ອາດຈະຕີຄວາມໝາຍໄປໃນທາງ
ທີິ່ຈະເຂົື້າໃຈວ່າລັດໃດລັດໜຶິ່ງ, ກຸ່ມຄົນໃດກຸ່ມຄົນໜຶິ່ງ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶິ່ງ ມີສິດໃນ
ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຫຼື ການກະທ າກິດຈະກ າໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ ຈະນ າໄປສ ່ການທ າລາຍສິດ 
ແລະ ອິດສະລະພາບທີິ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້. 


