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အဓကအရကြာင့််းအချကမ့် ျာ်း
•
လက့်ရ လူနငေ
့် က့်ရ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်းကို
ရအာင့်မြင့်စာ ကိုငတ
့် ယ့်ရ ြရင့််းနိုငရ
့် န့်၊
အေင့်ရပြာင့််းလွဲမမှု ျာ်းနင့်
ဆန့််းေစ့်တီထင့် မှုမျာ်း၊ ကျွမ်း့် ကျင့်မမှု ျာ်း၊ နင့် ရနရာအလိုက့် ေနာ်းလည့်
မှုမျာ်းနင့်အတူ အ က့် က့်မကျယ့်ြပန့် ရော အရတွေ့အက ျုံရေူမျာ်းမ
ဝိုင့််းဝန့််းကူညီ လိုပရ့် ဆာင့် ရပ်းြခင့််းြ င့် ဘက့်စံိုအေင့် ရပြာင့််းလွဲမှုမျာ်းကို
ကမ္ာအခင့််း အကျင့််း၊ ရဒေအခင့််းအကျင့််း၊ နင့် နိုင့်ငံအခင့််း အကျင့််း
မျာ်းအထ အဆင့်ဆင့်ပြျုလိုပရ
့် န့်လအ
ို ပ့်ပါေည့်။
• ဤအစီရင့်ခံစာကို န့်တီ်းရန့် လိုပရ့် ဆာင့်ခွဲရော လိုပင့် န့််းစဉ့် က
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ ဥပရဒ နယ့်ပယ့် နစ့်မျျု်း
စလိုံ်းမ ပညာရင့်မျာ်းနင့် လက့်ရတွေ့ကျင့်ေိုံ်း ေူမျာ်း အချင့််းချင့််း ရလလာ
ေင့်ယမူ ှု ပြျုလိုပ့်ကြခြင့််းကို ြစ့်ရစခွဲပါေည့်။
• ရကာင့််းမန့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခင့်အရရ်းကို
အေအမတ့်ပြျုခြင့််းေည့် လူနင့် ေဘာ၀ ပတ့်ဝန့််းကျငအ
့် ာ်း ကာကယ့်
ရစာငရ့် ရာက့်ပ ီ်း တစ့်ရယာက့်မကျန့် လူအာ်းလိုံ်းအတက့် ဆက့်လက့်
တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှု နင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်မှုအတက့် အရခြအရနမျာ်း
ကို ြစရ့် ပေါ်ရစေည့်။
• အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ၊ ရဒေတင့််း နင့် အချျု နိုငင့် ံတင့််း ဥပရဒရရ်းရာ
ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းက အာဆီယ၏
ံ လူ ရပိုင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်း ေတ့်မတ့်
ချကမ့် ျာ်း ရရရည့်တည့်တန ့်မှုကို ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစ့်ရစရန့်၊ အပြန့်အလန့်
အာ်း ြင့် ရဒေတင့််း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ ေရဘာတူ ညီချက့် မျာ်းတင့်
လူ အခင့် အရရ်း အရခြခံရော ချဉ့််းကပ့်မက
ှု ို ပိုံမန့် အတငို ့််း ြစရ့် စရန့်
အတက့် မူရဘာင့်တစ့်ခိုကို ေတ့်မတ့်ခွဲပ ီ်း ြစ့်ေည့်။

ရနာက့်ခေ
ံ မငို ်း့်
ကိုလေမဂဂ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း ရကာင့်စီ (HRC) က ‘ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ရ ာ့်ထိုတရ
့် န့် လိုပရ့် ဆာင့်ခေည
ွဲ
့် လိုပရ
့် ပ့်အာ်းလို်းံ နင့်
နိုင့်ငံတကာ၏ မတူရော ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံထာ်းေည့်
အတငို ့််း အာ်းလို်းံ အတက့် အခငအ
့် ရရ်းကို ကာကယ့်ရန့် ရဆာင့်ရက့်ချကမ့် ျာ်းကို
လိုပရ့် ဆာင့်ရန့် အပါအဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းက လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ရလ်းစာ်းရန့်၊
ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နင့်
ြည့်ဆည့််းရပ်းရန့် ကတကဝတ့်မျာ်း’ကို
အခိုငအ
့် မာရပြာဆိုေည့်။1
ထရို နာက့်
နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း
ေန ့်ရင့််းရော၊
ကျန့််းမာရော၊ ရဘ်းကင့််းရော နင့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငန့် င့်
ပတ့်ေက့်ေည့် ၎င့််းတို ၏ လူ အခငအ
့် ရရ်း တာဝန့်မျာ်းကို အပြည့်အ၀
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့် တက
ို တ
့် န့််းခွဲေည့်။2
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတက့် ကိုလေမဂဂအထူ်းအစီရင့်ခံေူ
David Boyd က ေန ့်ရင့််းရော၊ ကျန့််းမာရော၊ ရဘ်းကင့််းရော နင့်
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ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခက
ို ို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို
အနည့််းဆို်းံ ကိုလေမဂဂဝင့် ၁၅၅ နိုင့်ငံက ၎င့််းတို ၏ ပြညတ
့် င့််း ဥပရဒမျာ်း ြင့်
ေို မဟိုတ့် အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ ေရဘာတူညခီ ျက့် စာချျုပ့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့်
လက့်ခံခြင့််း ြင့်၊ ေို မဟိုတ့် နစ့်မျျု်းစလိုံ်း ြင့် တရာ်းဝင့် လက့်ခံထာ်းကြေည့်ဟို
ရနာက့်ထပ့်
မတ့်ချက့်ပြျုထာ်းေည့်။3
Boyd
ကရ ာ့်ပြေည့်မာ
ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုလိုအပ့်ချက့်မျာ်းမာ ရဘ်းကင့််းရောရာေီဥတို၊
ေန ့်ရင့််းရောရလ၊ ရရရကာင့််းရရေန ့် နင့် လိုံရလာက့်ရော မလလာရရဆို်းနိုတ့်
စနစ့်၊ ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ပ ်းီ ရရရည့်တည့်တန ့်ရော အစာ်းအစာ
ထိုတ့်လိုပ့်မှု၊ အဆပ့် ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငမ့် ျာ်း၌ ရနထငို ့်ခြင့််း၊ အလိုပ့်
လိုပခ့် ြင့််း၊ ပညာေင့်ခြင့််းနင့် ရဆာကစာ်းခြင့််း၊ နင့် ရကာင့််းမန့်ရော
မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း
ြစက
့် ြေည့်။ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််း ဆိုငရ
့် ာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းတင့် အချကအ
့် လက့်
မျာ်းေို ရယူနိုငမ့် ၊ှု ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆိုငရ
့် ာ ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့် ချခြင့််းတင့် အမျာ်းပြည့်ေူ
ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်နိုငမ့် ၊ှု နင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်းေို ဝင့်ရရာက့်နိုငမ့် ှုနင့်
ထရရာက့်ရော ပြန့်လည့်ကစို ာ်းမှုမျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာတင့်
ကျွန့်ျုပ့်တို ေည့် ‘ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််း ကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း’
ရဝါဟာရကို လိုအပ့်ချက့် နစ့်မျျု်းစလိုံ်း ပါရေည့် လွှမ်း့် ခ ျုံထာ်းရော
အမျျု်းအစာ်းတစ့်ခို အရနနင့် အေိုံ်းပြျုေည့်။
ဤအာရဘာ့်အလိုကအ
့် စီရင့်ခံစာေည့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
အတက့် HRC ရ ြရင့််းချက့်မျာ်းကို ဆက့်လက့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်
ရဆာင့်ရက့်ရန့် အပြင့် ၂၀၁၃ ASEAN Human Rights Declaration
(AHRD) (အာဆီယံ လူ အခငအ
့် ရရ်း ထိုတ့်ပြန့်ချက့်) ပိုဒ့်မ ၂၈(စ) တင့်
ပါရေည့်အတငို ့််း အရရွေ့ရတာင့်အာရတင့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော နင့်
ရရရည့် တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုကို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို
နာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရစရန့်လည့််း ရည့်ရယ့်ပါေည့်။
ကမာ္က ီ်း၏ ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းေည့် ရဘ်းအနတရာယ့်ရနိုင့်ရော
အရခြအရနရအာက့်တင့် ရရောအချန့်တင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း အဆင့်မျျု်းစိုံ
တင့်ရရော ဆန့််းေစ့်တီထင့်မရ
ှု ရော ဥပရဒရရ်းရာ ချဉ့််းကပ့်နည့််းမျာ်းက
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ က ီ်းကြပလ
့် ိုပက
့် ိုငမ့် ှု အဆင့်မျျု်းစိုံတို ၌ ထရရာက့်ရော
အပြန့်အလန့် တိုံပြန့်ဆက့်ေယ့်မှုကို တို်းမြင့်ရန့်အတက့် အေင့်ရပြာင့််းလွဲ
မှုမျာ်းကို လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်ရစေည့်။ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းက ရကာင့််းမန့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို ဥပရဒအရ လိုအပ့်ချက့်အရ
ချျုပ့်ဆိုရော စာချျုပ့်အစာ်း မ ြစမ့် ရနလိုကန့် ာရန့် မဟိုတ့်ရော ထိုတ့်ပြန့်ချက့်
တစ့်ခို ြင့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံရန့် ရရ်းချယခ့် ွဲေည့်။ ထရို ဒေတင့််း ေရဘာတူညီမှု
စာချျုပ့်မျာ်း၏ ဥပမာမျာ်းမာ လူော်းနင့် လူမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းအတက့်
African Charter (အာ ရကန့်ချာတာ)၊ စီ်းပာ်းရရ်း၊ လူမရှု ရ်း နင့် ယဉ့်ရကျ်းမှု
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ အပိုင်း့် ၌ပါရရော လူ အခငအ
့် ရရ်းအတက့် American
Convention on Human Rights (လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း အတက့် အရမရကန့်
ကန့်ဗင့််းရင့််း) ေို ထပ့်တို်း စည့််းမျဉ့််းေတ့်မတ့်ချကမ့် ျာ်း၊ နင့် Arab Charter
on Human Rights (လူ အခင့်အရရ်းအတက့် အာရပ့်ချာတာ) တို ြစေ
့် ည့်။
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အာဆီယခံ ျဉ့််းကပ့်မှုေည့် တကျရောစန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ပြေမှုမရဘွဲ ယင့််းကို နည့််းပညာ
ရကာင့််းစာ ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်မှု မရရေ်းပါ။ ဤအစီရင့်ခံစာေည့်
ေရနာ်းလည့်မှု ကာဟချက့်မျာ်းကို
ြည့်ဆည့််းရန့်နင့် လက့်ရတွေ့လိုပရ
့် ပ့်၊
ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ဥပရဒရရ်းရာ လိုပက
့် ငို ့် ရဆာင့်ရက့်ေမူ ျာ်းအာ်း
လက့်ရစန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို တိုံပြန့်ရန့် နင့် အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်း၌
လက့်ရဥပရဒ နင့် မူဝါဒ၏ မူရဘာင့်မျာ်းကို အေိုံ်းပြျုလျှက့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
လိုပရ့် ဆာင့်ခွဲပ ီ်း ြစ့်ရော အကျျု်းရရော ရဆာင့်ရက့်ချက့် မျာ်းစာတို ကို
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ကာကယ့်ေမူ ျာ်းအာ်း စဉ့််းစာ်းချငခ့် ျန့်၍ ပံပို်းမှုရပ်းရန့်
ဆက့်လက့် တည့်ရဆာက့် နိုငရ့် စရန့် အတက့် ြစ့်ပါေည့်။
အတက့် အေရပ်းလပို ါေည့်။ စာရရ်းေူမျာ်းေည့် အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံ
မျာ်းက ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော၊ ကျန့််းမာရော နင့် ရရရည့်တည့်တန ့်
ဤရလလာမှု၏ရည့်ရယ့်ချက့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခင့်အရရ်း၏ အဓပပါယ့် ေတ့်မတ့်ပံိုကို
ရဆ်းရန်းရန့် အမှုအခင့််းဥပရဒ၊ ပြဌါန့််းထာ်းေည့် ဥပရဒမျာ်း နင့် အခြာ်းဥပရဒ
ဤအစီရင့်ခံစာတင့် ရည့်ရယ့်ချက့် ေိုံ်းခိုပါရေည့်ရရ်းရာ စာရက့်စာတမ့််းမျာ်း4 အပါအဝင့် အာဏာပိုင့် အ ွဲွေ့အစည့််း၏
• အရရွေ့ရတာင့်အာရနငို ့်ငမံ ျာ်း၏ ကတကဝတ့်မျာ်းကို ရကာင့််းမန့်ရော စာရက့်စာတမ့််းမျာ်းကို ခွဲခြမ့််းစတ့် ြာခြင့််း ပါရေည့် ယိုံကြည့်လက့်ခရံ လာက့်
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခနို င့် စပ့်လျင့််း၍ အရေ်းစတ့်ရရ်းဆွဲရန့်၊
ရော နည့််းလမ့််းမျာ်းကို အေိုံ်းချခွဲပါေည့်။ ထရို နာက့် ၎င့််းတို ေည့်
အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်းအတက့် နိုင့်ငံအဆင့်၊ ရဒေအဆင့် နင့်
• အရရွေ့ရတာင့်အာရရ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရရန့် အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတင့် လက့်ရေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းက
အခငအ
့် ရရ်းကို နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းအတက့် ရကာင့််းမန့်ရော ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို ရလ်းစာ်းရန့်၊
ကျင့်ထိုံ်းမျာ်းကို ရ ာ့်ထိုတရ
့် န့်၊ နင့်
ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နင့် ြည့်ဆည့််းရန့် အတက့် မူရဘာင့်တစ့်ခိုကို
တည့်ရထာင့်ထာ်းခွဲေည့် နည့််းလမ့််းမျာ်းကို ရ ာ့်ထိုတန့် ိုငရ
့် န့် ေက့်ဆိုင့်ရာ
• ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို
ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မတ့်ချကမ့် ျာ်းကို နှုင့််းယဉ့်ခွဲပါေည့်။
နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းတင့် တို်းတက့်မမှု ျာ်း၊ ဆန့််းေစ့်တီထင့်
မှုမျာ်း နင့် အတာ်းအဆီ်းမျာ်းကို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းရန့် နင့် အရရွေ့ရတာင့်
နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒရရ်းရာ စနစ့်မျာ်းရ ရကာင့််းမန့်ရော ကျင့်ထိုံ်းမျာ်းေည့်
အာရ ရဒေတင့် ရရရည့်တည့်တန ့်မှုနင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်မှုတို ကို
နိုင့်ငံရပေါ်တင့်အရခြခံေည့် ရ ြရင့််းချက့်မျာ်းအတက့် အဓကရောချက့် ြစ့်
ပံပို်းရပ်းနိုင့်မည့် လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းအတက့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းကို အက ပံ ြျုရန့်။
ရော့်လည့််း နိုင့်ငံ၊ ရဒေ၊ နင့် အပြညပ့် ြည့်ဆိုငရ
့် ာ လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းေည့် တစ့်ခို
ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ‘စမ့််းလန့််းစိုရပြခြင့််း’ ရဝါဟာရကို ၎င့််း၏ရခါင့််းစဉ့်တင့်
ရမြ နင့် ရရ နစ့်မျျု်းစလိုံ်းနင့် ေက့်ဆငို ့်ရော ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်းနင့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခိုေို ၎င့််းတို ၏ ဆက့်နယ့်မမှု ျာ်း အတက့်
ရည့်ညနွှ ့််းေည့်။ ေစ့်ရတာမျာ်း ေို မဟိုတ့် ရရချျုမျာ်းကွဲေို ရနရာရကာင့််း
မျာ်းကို ရ ာ့်ပြေည့်အပြင့် လူ အခငအ
့် ရရ်း အေိုက့်အဝန့််းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
အေိုက့်အဝန့််းမျာ်းအကြာ်း ရပါင့််းကူ်းတည့်ရဆာက့်နိုငရ
့် န့် စာရရ်းေူမျာ်းေည့်
ဆက့်နယ့်ရနရော ရဒေတင့််း စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းရပေါ်တင့် မီ်းရမာင့််းထ်းို ပြနိုငရ
့် န့်
ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်ခွဲပါေည့်။ (စာရရ်းေူမျာ်း၏ အရကြာင့််းနင့် အရတွေ့အက ျုံ
ကို ရနာက့်ဆက့်တွဲ ၂ တင့်ကြညပ့် ါ)။ ‘က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်မှု’ ဆိုရောရဝါဟာရ
မာ ‘အရည့်အရေ်းရကာင့််းရော ဘ၀ရနထငို ့်မှုတစ့်ခို’ ကိုရည့်ညွှန့််းေည့်။
အရည့်အရေ်း ဆိုေည့်မာ ကစစရပ့်ရပေါ်တင့်မူတည့်ပ ီ်း မတူရော အေင့််းအ ွဲွေ့
မျာ်းနင့် အိုပ့်စိုမျာ်းတင့် ကွဲပြာ်းမှုရရော့်လည့််း ထအ
ို ယူအဆတင့် အစာ်းအစာ
ရရနငို ့်မှု၊ ရရရကာင့််းရရေန ့် နင့် လိုံရလာက့်ရော မလလာ ရရဆို်းနိုတစ့် နစ့်၊
အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််း ူလိုံမ၊ှု ကျန့််းမာရရ်း၊ ဓရလထို်းံ စံ ေတ့်မတ့်ချက့် နင့်
ရရ်းချယ့်မှုနင့် လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းကို လပ့်လပ့်စာ လိုပက
့် ငို ့်ရဆာင့်ရက့်နငို ့်မှု စရော
အဓကလအ
ို ပ့်ချကမ့် ျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ အရည့်အရေ်းရကာင့််းရော ဘ၀ရနထငို ့်မှု
နင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ ရနထငို ့်မှုတို ၏ မတူရော ရှုရထာငအ
့် မြင့်
ဥပမာမျာ်းမာ ‘ေဘာ၀နင့် လိုက့်ရလျာညီရထ ရနထငို ့်ခြင့််း’၊ ‘မခင့်ကမ္ာရမြက ီ်း
နင့် ဟန့်ချက့်ညီပ ီ်း လိုက့်ရလျာညီရထ ြစ့်ရအာင့် ရကာင့််းစာရနထငို ့်ခြင့််း’၊ နင့်
‘လူော်းတို ၏ ကယ
ို စ့် တ့်ချမ့််းောခြင်း့် ’ တို ြစ့်ေည့်။ (ပိုံ ၂ ကိုကြည့်ပါ)။ ကမ္ာ
ရပေါ်တင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ဆိုေည့်မာ လူတိုင်း့် ေည့် ခွဲခြာ်းမှု မရဘွဲ
လူတို အတက့် nature’s contributions to people (NCP) (ေဘာ၀ ၏ပံပို်း
မှုမျာ်း) မရရလာရော အရည့်အရေ်း ရကာင့််းရော ဘ၀ ရနထငို ့်မှုကို ရပျာ့်ရငွှ ့်
စာ ခံစာ်းနိုငေ
့် ည့် စကာ်းစပ့် ြစ့်ေည့်။ က ီ်းပာ်း ရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ဆိုေည့်
မာ လူတို ေည့် ခ မ့််းရခြာက့်မှု ေို မဟိုတ့် ရကြာက့်လန ့်ရစခြင့််းတို မပါရဘွဲ
ရကာင့််းမန့်ရော ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းကို ကာကယ့် ရစာငရ့် ရာက့်
နိုငခ့် ြင့််းကိုလည့််း ရည့်ညနွှ ့််းေည့်။ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ အကျျု်းေက့်ရရာက့်မှု
မျာ်းကို အဆင့် အတငို ့််းအတာတိုင်း့် တင့် ခံစာ်း ရရောရကြာင၊့် အပြည့်ပြည့်
ဆိုငရ
့် ာ၊ ရဒေတင့််း၊ နိုင့်ငံတင့််း နင့် ပြည့်တင့််း အဆင့်အာ်းလိုံ်း ြစ့်ေည့်
အစို်းရအဆငမ့် ျာ်းအာ်းလို်းံ တင့် အရည့်အရေ်း ရကာင့််းမန့်ရော ဘ၀ရနထငို ့်မှု
ကို ြစ့်ရစခြင်း့် ငာ စိုရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှု လိုအပ့်ပါေည့်။
4.

5.
6.
7.

နငတ
့် စ့်ခို အပြန့်အလန့် တိုံပြန့်မှု ရကြရောရကြာင့် ကျွန့်ျုပ့်တို ရဝမျှ ထာ်းရော
လူနငေ
့် က့်ရပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်းအတက့် တရာ်းစီရင့် ရရ်းဆငို ့်ရာ
အဆင့်အမျျု်းမျျု်းရ လိုပရ
့် ပ့်မျာ်း လိုအပ့်ပါေည့်။ အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်း၏
ကတကဝတ့်မျာ်းေည့် မျာ်းစာရော နိုင့်ငံမျျု်းစိုံမ အစို်းရချင်း့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
ဆိုငရ
့် ာ ေရဘာတူညခီ ျက့်စာချျုပ့်မျာ်း multilateral environ-mental
agreements (MEAs) နင့် အပြညပ့် ြည့်ဆိုငရ
့် ာ လူ အခင့်အရရ်း ပဋဉာဉ့်ကို
လက့်မတ့်ရရ်းထို်းခြင့််း နင့် အတည့်ပြျုခြင့််းတို ြင့် ပိုမတ
ို ို်းမြင့် လာပါေည့်
(ဇယာ်း ၁ ကို ကြညပ့် ါ)။ ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ဥပရဒ နင့် အာဆီယံ
ဥပရဒရရ်းရာ၊ မူဝါဒ နင့် အ ွဲွေ့အစည့််းဆိုင့်ရာ မူရဘာင့်မျာ်းက ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတက့် အခငအ
့် ရရ်းကို အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းအတက့် မည့်ေို
မည့်ပိုံနင့် အတငို ့််းအတာ မည့်မျှအထ ေတ့်မတ့်ထာ်းရရစခွဲေည့်ကို စူ်းစမ့််း
စစ့်ရဆ်းရန့် နင့် ၎င့််းတို ကထိုေို စမ့််းရဆာင့်နငို ့်မှုအတက့် အဟန ့်အတာ်းမျာ်းကို
ရ ာ့်ထိုတရ့် ပ်းပါေည့်။
ထနို ည့််းတူစာ၊ ၎င့််းေည့် အရရွေ့ရတာင့်အာရရ
ပတ့်ဝန့််းကျင၌့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတက့် အခငအ
့် ရရ်းကို
ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရစမှုကို ပံပို်းရာ၌ အာဆီယ၏
ံ စမ့််းရဆာင့်နငို ့်မှုကို
အာ်းရကာင့််းရစရန့် အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို ေတ့်မတ့် ရ ာ့်ထိုတရ့် ပ်းေည့်။
ဥပရဒရရ်းရာ အဆင့်မြငပ့် ညာေင့်ခြင့််းေည့် အရခြခအ
ံ ာ်း ြင့် ယိုံကြည့်ရလာက့်
ရော နည့််းလမ့််းမျာ်း5 ကိုအေို်းံ ပြျုလျှက့်ရရာ ယိုံကြည့်ရလာက့်ရောနည့််းလမ့််း
နင့် အခြာ်းနည့််းလမ့််းမျာ်းကို ရပါင့််းစပ့်ခြင့််းေည့် ဥပရဒ အရကြာင့််းအရာကို
ြညထ
့် ိုပ့်ခြင့််း၊ အဓပပါယ့် ငခ့် ြင့််းနင့် လိုပက
့် ိုငရ့် ဆာင့်ရက့်ခြင့််းတို တင့် ပံပို်း
ရပ်းေည့်။6 ဤအာရဘာ့်အလိုက့် အစီရင့်ခစံ ာ၏ ကန ့်ေတ့်ချကတ
့် စ့်ခိုမာ
၎င့််းတင့် လူရတွေ့ရဆ်းရန်းခြင့််းနင့် ဓရလထို်းံ စံမျာ်းကို စူ်းစမ့််းရလလာခြင့််းကွဲေို
လက့်ရတွေ့ကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်းကို အေိုံ်းပြျုမထာ်းပါ။ လက့်ရတွေ့ကျရော
နည့််းလမ့််းမျာ်းက မတူရော အာဆီယနံ ိုငင့် ံမျာ်းတင့်ရ တာဝန့်ယူ လိုပရ့် ဆာင့်ေူ
မျာ်းနင့် အခငအ
့် ရရ်းကို လက့်ဝယ့် ထန့််းေမ့််းေူမျာ်း၏ ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခက
ို ို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ခြင့််း၌
၎င့််းတို ရတွေ့က ျုံရရော အဟန ့်အတာ်းမျာ်းနင့် အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းနင့် ဆက့်နယ့်
ေည့် ရှုရထာငမ့် ျျု်းစိုတ
ံ ို အာ်း မီ်းရမာင့််းထ်းို ပြ နိုင့်ခွဲရပလမ့်မည့်။ ယခို ယိုံကြည့်
ရလာက့်ရော ခွဲခြမ့််းစတ့် ြာမှုမာမူ ပထမဆိုံ်းအဆင့် ြစ့်ေည့် အာ်းရလျာ့်စာ
အနာဂတ့်တင့် လက့်ရတွေ့ကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်း ြင့် ပိုမရို ကာင့််းမန့် ပြည့်စံို
ရစမည့် ရတွေ့ရချကမ့် ျာ်းကို ရပ်းကမ့််းခွဲပါေည့်။7

See more on applying the doctrinal method to human rights at Suzanne Egan, ‘The doctrinal approach in international
human rights law scholarship’ in McConnell, L. and Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New
York: Routledge
ibid
ibid
Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New York: Routledge
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အရရွေ့ရတာင့်အာရရဒေရ မတူရောနိုင့်ငံမျာ်းတင့် အတူလိုပ့်ကငို ့်ရဆာင့်ရက့်
ရနကြရော စာရရ်းေူအ ွဲွေ့ေည့် ရရရည့်တည့်တန ့်မှု ေပပံ8 မ ေရလာရော
‘အေပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််း’ နည့််းလမ့််းကို လက့်ခံကျငေ
့် ံ်းို ခွဲေည့်။
ထအ
ို ေပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််းေည့် ပြဿနာကို အာရိုံစိုကပ့် ီ်း
ပညာရင့်မျာ်းနင့် လက့်ရတွေ့လပို ့်ရဆာင့်ေူမျာ်းအကြာ်း ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှုကို
ြစရ့် ပေါ်ရစေည့်။9 ရရရည့်တည့်တန ့်မှု ကစစရပ့်မျာ်း10 တင့် ပူ်းရပါင့််း
ရဆာင့်ရက့်မအ
ှု တက့် ပိုံမန့်မဟိုတရ့် ော အပြန့်အလန့် တိုံပြန့်ဆက့်ေယ့်မှုေည့်
အရရ်းက ီ်းရောရကြာင့်
ဤအစီရင့်ခံစာကို
န့်တီ်းခြင့််းက
ထက
ို ွဲေို
အပြန့်အလန့်တိုပြန့်
ံ ဆက့်ေယ့်မှု အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို ရပေါ်ရပါက့်ရစခွဲေည့်။
စက့်တင့်ဘာလ ၂၀-၂၂၊ ၂၀၁၉၊ ဘန့်ရကာက့်မ ျု တင့်ပြျုလိုပခ့် ွဲရော
စာရရ်းေူမျာ်း၏ အလိုပရ့် ဆ်းရန်းပွဲတင့် ယို်းဒယာ်းနိုင့်ငံ အရခြပြျု အ ွဲွေ့အစည့််း
ြစေ
့် ည့် Artipania က အချန့်နငတ
့် ရပြ်းညီကာလတင့် ရဆ်းရန်းမှုမျာ်းကို
ေရိုပ့်ပြပ ီ်း စိုရပါင့််းနိုင့်ရစရော ပိုံ ြငမ့် တ့်တမ့််းတင့်မှု လိုပင့် န့််းစဉ့် တစ့်ခို ြင့်
အေပညာ မျာ်း ရပါင့််းစည့််း လယ့်မှုကို ရထာက့်ခခံ ွဲပါေည့်။ ပိုံ ြငမ့် တ့်တမ့််း
တင့်မေ
ှု ည့် စကာ်းလိုံ်းမျာ်းနင့် ပိုံမျာ်းကို အေိုံ်းပြျုကာ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
ကစစမျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်ရော ေပပဆ
ံ ငို ရ
့် ာတင့်ပြမှုမျာ်းနင့် စကာ်းရပြာဆိုမှုမျာ်းကို
ရရ်းဆရွဲ ော နည့််းလမ့််းတစ့်ခို ြစ့်ေည့်။11 ဤနည့််းလမ့််းေည့် စတ့်က်းူ မျာ်း
မည့်ေို မည့်ပံို ဆက့်နယ့်ရနေည့်ကို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းရန့်နင့် ပူ်းရပါင့််းရ ြရင့််း
ချကမ့် ျာ်းကို အဆိုပြျုရာ၌ အိုပ့်စိုမျာ်း၏ စမ့််းရဆာင့်ရည့်ကို တို်းမြင့်လာရစရန့်
အရထာက့် အကူပြျုရကြာင့််း ေိုရတေနမ ေက့်ရေပြခွဲပါေည့်။12
အေပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််းအတက့် လက့်ရတွေ့ရလကျင့်မှုအရနနင့်
စာရရ်းေူမျာ်းေည့် ဘန့်ရကာက့်မ ျု ရတာင့် က့်ရ ရချာင့် ရာယာ မြစအ
့် ရကွေ့
အတင့််း၌ ေဘာ၀ကိုတလ
ို ပို ့်
န့်တီ်းထာ်းေည့် ကျွန့််းတစ့်ကျွန့််းရပေါ်တင့်
တည့်ရရော Bang Krachao (ဗန့်ကရာရချာင့်) ေဘာ၀ဥယျာဉ့်ေို
ကင့််းဆင့််းခရီ်းော်းခွဲပါေည့်။
ယင့််းရနရာတင့်
စာရရ်းေူမျာ်းအ ွေ့ွဲ ေည့်
လက့်ရတွေ့ဘ၀ ရရရည့်တည့်တန ့်ခြင့််း စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းနင့် ရတွေ့က ျုံခွဲပ ီ်း ေဘာ၀
ဥယျာဉ့်တင့်ရ ပလပ့်စတစ့် စန ့်ပစ့်ပစစည်း့် မျာ်း၏ ပြဿနာကို ရပြာဆိုရာတင့်
ထရရာက့်မရ
ှု နိုငရ့် ော လိုပရ
့် ပ့်အမျျု်းမျျု်းကို ပိုံမန့်မဟိုတရ့် ော အရခြအရန
တစ့်ရပ့်တင့် ရဆ်းရန်းခွဲပါေည့်။ ဗန့်ကရာရချာင့်တင့် ရနထငို ့်ေူမျာ်းက
စိုရပါင့််း၍ ပလပ့်စတစ့် စန ့်ပစ့်ပစစည်း့် မျာ်းကို ရင့််းလင့််း ထာ်းခွဲရော့်လည့််း
ရဒေခံတို ၏ က ျု်းပမ့််းမှုမျာ်းေည့် အခြာ်းတရာ်းစီရင့်ရရ်း အဆင့် မျာ်းမ
လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းနင့် ရပါင့််းစပ့်၍ လိုပက
့် ိုင့်ရဆာင့်ရက့်ရန့် လိုအပ့်ရကြာင့််း
ထင့်ရာ်းပါေည့်။ စာရရ်းေူမျာ်းေည့် ေူတို ရဝမျှခရော
ွဲ
ဗန့်ကရာရချာင့်
အရတွေ့အက ျုံ ြင့် ေူတို နိုငင့် ံမျာ်းတင့်ရ ပလပ့်စတစ့်ညစ့်ညမ့််းမှု မျာ်းကို ေရ
နာ်းလည့်ခွဲပ ီ်း ရမြရနရာအရနအထာ်း အမျျု်းမျျု်း၌ ပတ့်ဝန့််းကျငရ့် ပြာင့််းလွဲမ၏
ှု

8.

9.
10.

11.

12.
13.
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ေက့်ဝင့်လှုပ့်ရာ်းပိုံကို ရလ်းနက့်စာ စဉ့််းစာ်းခွဲ ကြေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာအတက့်
အရပ်းအယူမျှရော ေင့်ယမူ နှု င့် အတူတက န့်တီ်းမှု လိုပင့် န့််းစဉ့်က
ပါဝင့်လပို ့်ရဆာင့်ေူမျာ်း၏ စမ့််းရည့်မျာ်းကို အာ်းရကာင့််းရစပ ်းီ မတူရော
နိုင့်ငံမျာ်းမ ရလလာေင့်ယူခွဲရော ေင့်ခန့််းစာ မျာ်းကို လယ့်နိုင့်ရစခွဲေည့်။
ထအ
ို ရတွေ့အက ျုံက စာရရ်းေူမျာ်း၏ ကမ္ာက ီ်းရရရည့် မတည့်တန ့်မှုကို
ြစရ့် စေည့် စနစ့်တစ့်ခိုလ်းိုံ နင့် ဆိုငရ့် ော အကြာင့််းရင့််းမျာ်းနင့် အရခြခံ
အရကြာင့််းရင့််းမျာ်းကို ထပ့်တို်းနာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရစေည့်။
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်
မျာ်း ြစ့်ေည့် ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော ရာေီဥတို၊ ရကာင့််းမန့်ရော
မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းေည့်
လူနင့် ေက့်ရေတတဝါမျာ်း အာ်းလို်းံ ကို အကျျု်းေက့်ရရာက့်ရနေည့် ရှုပရ့် ထ်းပ ီ်း
စနစ့်တစ့်ခိုလ်းိုံ နင့်ဆိုင့်ရော စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ရင့်ဆိုငရ့် နရပါေည့်။ ထစို န့်ရခေါ်မှု
မျာ်းကို ကိုငတ
့် ယ့်ရာ၌ ထရရာက့်ရော ချဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းတင့် မတူကပွဲ ြာ်းရော
ေင့်ယရူ လလာမှု ပိုံစံမျာ်းနင့် ဆက့်ေယ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်း ပိုင့်ဆိုင့်ထာ်းေည့်
ပညာေည့်မျာ်းနင့် လက့်ရတွေ့ကျငေ
့် ံို်းေူမျာ်း ပါရရန့် လိုအပ့်ပါေည့်။
စာရရ်းေူမျာ်း၏ အလိုပရ့် ဆ်းရန်းပွဲက မတူရော နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခပံ ၊ံို အဓပပါယ့်
င့်ဆိုပံို နင့် ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်းကို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရန့် ရကာင့််းမန့်ရော
ကျင့်ေ်းိုံ မှုမျာ်းကို ေတ့်မတ့် ရ ာ့်ထိုတပ့် ံိုတို ကို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း၏ ရှုပရ့် ထ်းမှု
ကို မီ်းရမာင့််းထို်းပြခွဲေည့်။
လက့်ရရရရည့်တည့်တန ့်မှု နင့် လူရနမှု ောတူညီမျှရရ်း စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို
နိုင့်ငံတကာ လူမရှု ရ်းေပပံ ဂျာနယ့်မျာ်းတင့် လက့်ရ၌ ကိုယ့်စာ်းပြျုခံရရန့်
အခငအ
့် ရရ်း နည့််းပါ်းရနရော အရရွေ့ရတာင့်အာရမ ပညာရင့်မျာ်း အပါအဝင့်
တစ့်ကမ္ာလိုံ်းမ ထ်းို ထင့််းေမြင့်ရော အေဉာဏ့် ြင့် ကိုငတ
့် ယ့်ရန့် လိုအပ့်
ပါေည့်။13 ံွေ့ ျု်းဆွဲနိုငင့် ံမျာ်းမ ပညာရင့်မျာ်းေည့် ေူတို ၏ စတ့်က်းူ မျာ်းကို
အရေ်းစတ့်တို်း၍ ရ ာ့်ပြနငို ့်ရန့် နင့် ံွေ့ ျု်းဆွဲနင့် ံွေ့ ျု်းပ ီ်း ြစ့်ရော နိုင့်ငံမျာ်းမ
ေူတို ၏ လိုပရ့် ာ့်ကငို ့် က့်မျာ်းထံမ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှု လိုပင့် န့််းစဉ့်
မျာ်းမတဆင့် အက ဉ
ံ ာဏ့်မျာ်း လက့်ခံရယူနိုငရ
့် န့် အခငအ
့် လမ့််းမျာ်း ရေင့်
ပါေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာ၏ ရနာက့်ကယ့်တင့်ရရော လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းက
ကမ္ာက ီ်း၏ လူနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ ပြဿနာမျာ်း၏ ရ ြရင့််း
ချကမ့် ျာ်းကို ရာရ ရာတင့် ကမ္ာကို စစ့်မန့်စာ ကိုယ့်စာ်းပြျုရော
ပညာရင့်မျာ်းနင့် ၎င့််းတို ၏ ရှုရထာငအ
့် မြင့်မျာ်းကို ရပေါ်ထက့်လာရစရန့်
အာ်းရပ်းပါေည့်။

Mauser W, Klepper G, Rice M, Schmalzbauer BS, Hackmann H, Leemans R, Moore H: ‘Transdisciplinary global change
research: the co-creation of knowledge for sustainability’, Current Opinion in Environmental Sustainability 2013, 5:420-431;
Schultz, M, Hahn, T, Ituarte-Lima, C, Hällström, N (2018) Deliberative multi-actor dialogues as opportunities for
transformative social learning and conflict resolution in international environmental negotiations, International
Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 18 (5): 671–688
DJ Lang, A Wiek, M Bergmann, M Stauffacher, P Martens, P Moll, M Swilling, CJ Thomas (2012) ‘Transdisciplinary
research in sustainability science — practice, principles, and challenges’, Sustainability Science, 7:25-43
KS Cheruvelil, PA Soranno, KC Weathers, PC Hanson, SJ Goring, CT Filstrup, EK Read (2014) ‘Creating and
maintaining high-performing collaborative research teams: the importance of diversity and interpersonal skills’ in
Frontiers in Ecology and the Environment, 12, pp. 31-38
See e.g. Mullen KC, Thompson JL: Graphic Recording: Using Vivid Visuals to Communicate Climate Change. Communication
Institute for Online Scholarship; 2013 www.cios.org/getfile/023034_EJC; Kathleen A Galvin, Robin S Reid, Maria E
Fernández- Giménez, Dickson ole Kaelo, Bathishig Baival, Margaret Krebs (2016) Co- design of transformative research
for rangeland sustainability, Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 20, 2016, pp 8-14
Mullen KC, Thompson JL (2013) Graphic Recording: Using Vivid Visuals to Communicate Climate Change. Communication
Institute for Online Scholarship; www.cios.org/getfile/023034_EJC;
See e.g. Cummings et al, 2017; Medie et al 2018; Ituarte-Lima (forthcoming)

လူ ရပငို ခ့် ငအ
့် ခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် ို ၏
ပထဝီဆငို ရ့် ာ ေတ့်မတ့်ချကမ့် ျာ်းတင့် အပြနအ
့် လန့်တနို ပ့် ြနခ့် ြင်း့်

လူော်းမျျု်းနယ့် ြစ့်တည့်မှုေည့် လူော်းမျာ်း ကမ္ာရမြစနစ့်တင့် အဓက န့်တီ်းမှု
အင့်အာ်း ြစလ
့် ာခွဲေည့် ဘူမရခတ့်ေစ့် တစ့်ရခတ့်ကို မတ့်ော်းရော
အယူအဆ တစ့်ခို ြစ့်ေည့်။ ၎င့််းက ကမ္ာရမြစနစ့်မျာ်းေည့် အချင့််းချင့််း
အခိုငအ
့် မာ ဆက့်နယ့်ရနကာ၊ ၎င့််းတို ေည့် တစ့်ကမ္ာလိုံ်းရ လူော်းမျာ်း၏
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အကျျု်းေက့်ရရာက့်မှုမျာ်း၏ ရလဒ့်ရကြာင့် အနတရာယ့်ရပ ီ်း
အပြင့််းအထန့် မင မ့်မေက့် ြစရ့် နရော အရခြအရန တစ့်ရပ့်ေို အလျှငအ
့် မြန့်
ရပြာင့််းရရွှွေ့ရနေည့်ဟို ဆိုပါေည့်။14 လူော်းတို ၏ အကျျု်းေက့်ရရာက့် ရစမှု
မျာ်းကို ရည့်ညနွှ ့််းရော့်လည့််း၊ စီ်းပာ်းရရ်းဆိုငရ
့် ာ ချမ့််းောကြွယ့်၀မှုမျာ်းေည့်
တစ့်ဦ်းနင့်တစ့်ဦ်း မညီမျှေကွဲေို ၊ လက့်ရ လူနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ
ပြဿနာမျာ်းကို စတင့် ြစ့်ရပေါ်ရစမှုအတက့် လူ အေင့််းအ ွဲွေ့ရ အိုပ့်စိုမျာ်း
အာ်းလို်းံ အရပေါ်၌ တူညရီ ော တာဝန့်မရပါ။15 လူော်းမျျု်းနယ့်ေည့် ရရရည့်
တည့်တန ့်မှု နင့် လိုပရ့် ဆာင့်မှု လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း နစ့်မျျု်းစလိုံ်းဆီေို
ရပြာင့််းလွဲရန့် တာဝန့်မျာ်းနင့် ရင့်ဆိုငရ့် နရေည့်။

14.
15.

are/Shutterstock

ဓါတ်ပုံ- is am

ပိုံ ၁- အရရွေ့ရတာင့်အာရ

လက့်ရ လူော်းမျျု်းနယ့် ြစတ
့် ည့်မ၏
ှု
စကာ်းစပ့်တင့် ေဘာ၀၏ ပြဿနာ
မျာ်းေည့် COVID-19 ကပ့်ရရာဂါကွဲေို စန့်ရခေါ်မှု အေစ့်မျာ်းနင့် အချင့််းချင့််း
ဆက့်နယ့်ရနေည့်။ နိုင့်ငံမျျု်းစိုံမ အစို်းရမျာ်း၏ ပူ်းရပါင့််းစီစဉ့်ရော လိုပရ
့် ပ့်မျာ်း
နင့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ အရခြခံ ေရဘာတရာ်းမျာ်းနင့်
ကက
ို ည
့် ရီ ော စိုစည့််းညီညတ့်မက
ှု ော ကျွန့်ျုပ့်တို အာ်း ထမို က ျုံစ ်းူ ရော
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ေရနိုငရ့် စပ ်းီ လက့်ရနင့် အနာဂတ့် မျျု်းဆက့်မျာ်း၏
အကျျု်းအတက့် ခံနိုင့်ရည့်ပိုမို ရလာနိုငရ့် စပါေည့်။
လူ ရပိုငခ့် င့်အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ အရခြခေ
ံ ရဘာတရာ်းမျာ်းေည့် နိုင့်ငံတကာနင့်
ကမ္ာကိုလေမဂဂအ ွဲွေ့ (UN) တို ၏ အရရ်းအက ီ်းဆို်းံ အရာပင့် ြစေ
့် ည့်၊
ေို ရာတင့် ၎င့််းတို အာ်း ထခက
ို န့် ိုငမ့် ှုေည့် တို်း၍လာရနပါေည့်။ UN ၏
အထူ်းအစီရင့်ခေ
ံ မူ ျာ်းက COVID-19 ကို စို်းရမ့် ယ့်ရာ နိုင့်ငံတကာ
စန့်ရခေါ်မှုတစ့်ရပ့် အရနနင့် ရှုမြင့်ယေ
ိုံ ာမက ‘တစ့်ကမ္ာလိုံ်းဆိုငရ
့် ာ လူ ရပိုင့်ခင့်

Galaz et al (2017); Kotzé (2014) 5
See e.g. Libert et al (2019); Boonstra (2016)
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အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ အရခြခံ ေရဘာတရာ်းမျာ်းတင့် အင့်အာ်းေစ့်မျာ်း
ပြည့်၀လာရစရန့် နှု်းထရစခြင့််း’ တစ့်ခိုအရနနငလ
့် ည့််း ရှုမြင့်ပါေည့်။ UN
Development Programme (UNDP) (ကမ္ာကိုလေမဂဂအ ွဲွေ့ ံွေ့ ျု်းမှု
အစီအစဉ့်) မ Jamison Ervin က COVID-19 ကွဲေို ကပ့်ရရာဂါမျာ်း
ထပ့်မံ ြစပ့် ာ်းမှုအပါအဝင့် ကမ္ာ မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း
ပြဿနာအတက့် ကာကယ့်ရရ်းလိုပရ
့် ပ့်၏ အရရ်းက ီ်းပိုံကို မီ်းရမာင့််းထ်းို ပြေည့်။
၎င့််းက ‘ရစာလျှငရ့် ော လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းေည့် လျှငမ့် ြန့်စာ တို်းပာ်းရော
အကျျု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းကို
ရရရစပ ်းီ ၊
ရနာက့်ကျရော
လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းမာ
အခက့်အခွဲမျာ်းကို ပို၍ တ်းို ပာ်းရစရကြာင့််းနင့် ရလဒ့်မရနိုငရ့် ော အချန့်
ရနာက့်ပိုင်း့် ၌ လိုပရ့် ော လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းမာမူ အကျျု်းရကျ်းဇူ်း အနည့််းငယ့်မျှ
ေို မဟိုတ့် လိုံ်း၀ရမည့်မဟိုတ့်ပါ’ ဟိုမတ့်ချက့်ပြျုထာ်းေည့်။16
လူ ရပငို ခ့် င့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
နင့်
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် ို
ရရာယက့်ဆက့်နယ့်ရနပိုက
ံ ို ေရဘာရပါက့်နာ်းလည့်ခြင့််း

့် ငို ရ့် ာ ကစစရပ့်မျာ်းကို ရရ်းဆခွဲ ြင်း့်
နီ်းကပ့်စာ အာဆီယံ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ

ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ အရခြအမြစ့်
မျာ်းေည့် ၁၉၇၂ လူော်းပတ့်ဝန့််းကျင့် (Stockholm ထိုတ့်ပြန့်ချက့်) UN
ညီလာခံ၏ ရကြငြာချက့်မ စတင့်ခွဲေည့်။ မကြာရေ်းမီက ြစ့်ရော ဆယ့်စိုနစ့်
မျာ်း၌ လူမျာ်းေည့် ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ခံစာ်းနငို ့်မည့်စမ့််းအာ်းကို
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ဆိုတ့်ယတ
ို ့်မှုက အကျျု်းေက့်ရရာက့်ပံိုကို တို်းမြင့်ေရ
လာေည့်နငအ
့် မျှ ဘ၀အတက့် အခငအ
့် ရရ်း နင့် ပစစည့််းဥစစာအတက့်
အခငအ
့် ရရ်း မျာ်းကွဲေို လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းတင့် ‘အစမ့််းရရာင့်
ြစခ့် ြင့််း’ ရလာခွဲပါေည့်။17
ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း နင့် မတူကွဲပြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်းဆိုံ်းရှုံ်းခြင့််း၊
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းက အထူ်းေ ြင့် ၎င့််းတို က ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရ
နိုင့် ယ့်ရရော အိုပ့်စိုမျာ်း ြစ့်ေူ လူတိုင်း့် ၏ လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
အပြည့်အ၀ခံစာ်းရာ၌ ေူတို ၏စမ့််းရည့်ကို ထခက
ို မ့် ရှု စေည့် နည့််းလမ့််း၊
စေည့်တို ၏ အတငို ့််းအတာ က ီ်းမာ်းရော အကျျု်းေက့်ရရာက့်မမှု ျာ်းအပါအဝင့်
လက့်ရ လူနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို စဉ့််းစာ်းရာ၌
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာနင့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း ဥပရဒ ဆက့်နယ့်မမှု ျာ်းကို
ယခင့်နင့်မတူဘွဲ
ယခိုအချန့်၌
ထထရရာက့်ရရာက့်
လိုပရ့် ဆာင့်ရန့်
ပိုမိုအရရ်းတက ီ်း ြစ့်လာပါေည့်။
အစို်းရမျာ်းက လက့်ခံကျင့်ေ်းိုံ ရော UN အရထရထ အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတ့်
ချကမ့် ျာ်း နင့် HRC ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်းက ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှမရ
ှု ရရ်း နင့် ၎င့််းတို
ရရာယက့်ဆက့်နယ့်ခြင့််း အပါအဝင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်နင့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း
မျာ်း ပါရရော နည့််းလမ့််းမျာ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခခံ ွဲပါေည့်။18 ထဆ
ို ံ်းို ြတခ့် ျက့်
မျာ်းကို လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတက့် လက့်ရနင့်
ယခင့် အထူ်းအစီရင့်ခံေမူ ျာ်း ြစ့်ကြရော David Boyd နင့် John Knox
အပါအဝင့် UN အထူ်းအစီရင့်ခံေမူ ျာ်းက ရဆာင့်ရက့်ထာ်းရော အလိုပမ့် ျာ်းကို
အရခြခ၍
ံ ချမတ့်ထာ်းခြင့််း ြစ့်ေည့်။ ေူတို ၏ အာရဘာ့်အလိုက့် အစီရင့်ခစံ ာ
မျာ်းက ပတ့်ေက့်ရနရော နိုင့်ငံတာဝန့်မျာ်းနင့် စီ်းပာ်းရရ်းလိုပင့် န့််း တာဝန့်မျာ်း၊
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ဥပမာ၊ ရာေီဥတို၊ မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ရလထို
အရည့်အရေ်းတို နင့် ပတ့်ေက့်၍ ရင့််းလင့််းပြပါေည့်။19 Boyd က ေူ၏
အစီရင့်ခစံ ာကို UN အရထရထ အစည့််းအရဝ်းေို တင့်ပြရာ၌ ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းက
ပိုမိုအာ်းရကာင့််းရော ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ ဥပရဒမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
ဆိုငရ
့် ာ ဆိုံ်း ြတခ့် ျကခ့် ျခြင့််းတင့် အမျာ်းပြညေ
့် ူ ပူ်းရပါင့််းလိုပရ့် ဆာင့်ခင့်ကို
အာ်းရကာင့််းလာရစနိုငရ့် ကြာင့််း မတ့်ချကခ့် ျခွဲေည့်။20 Knox က ရရရည့်
တည့်တန ့် ရော ံွေ့ ျု်းမှု ြစ့်ရစရန့် ရကာင့််းမန့်ရော ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု
စနစ့်မျာ်း နင့် ရာေီဥတို တည့်င မ့်မတ
ှု ို လိုအပ့်ရကြာင့််း နင့် ထို ံွေ့ ျု်းမှုက
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းကို
ျကဆ
့် ်းီ ခြင့််း မရရစရဟို
မီ်းရမာင့််းထ်းို ပြခွဲေည့်။21

လူ ရပိုငခ့် င့်အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းဥပရဒ နင့် မူဝါဒပံပ်းို မှုကရယာမျာ်းနင့် နည့််းလမ့််း
မျာ်း (PSTM) ေည့် ေဘာ၀ကို ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နင့် အာ်းလို်းံ အတက့်
အရည့်အရေ်းရကာင့််းရော ဘ၀ကိုရရရစရန့် ပံပို်းေည့် အရခြခအ
ံ ိုတ့်မြစ့်
မျာ်းနင့် က ီ်းကြပလ
့် ပို က
့် ိုင့်မှု မျာ်း၏ အစတ့်အပိုင်း့် မျာ်း ြစ့်ေည့်။ ဥပမာ
ေဘာ၀ရပ်းကမ့််းမှု ြစ့်ေည့် ရဘ်းကင့််းရော ရရရကာင့််းရရေန ့်ေည့် အမျာ်း
ပြညေ
့် ူ ကျန့််းမာရရ်းအတက့် နင့် ငါ်းရမ်းမြျူရရ်း လိုပင့် န့််းမျာ်းကွဲေို စီ်းပာ်းရရ်း
လိုပင့် န့််း အပိုင်း့် မျာ်းကို ရရရည့်တည့်တန ့်ရစနိုငေ
့် ည့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု
စနစ့်မျာ်း၏ ပ ီ်းပြည့်စိုံမက
ှု ို ထန့််းေမ့််းထာ်းနိုငမ့် အ
ှု တက့် မရမ ြစ့် လိုအပ့်ရော
အရာ ြစေ
့် ည့်။22 ကမ္ာငါ်း မ့််း လိုပင့် န့််းအတက့် အဓကရပ်းေင့််းေူ ြစ့်ရော
အရရွေ့ရတာင့်အာရ ရဒေရ ငါ်း မ့််းလိုပင့် န့််း ထိုတ့်လိုပ့်မှုေည့် မကြာရေ်းမီက
ြစရ့် ော ဆယ့်စိုနစ့်မျာ်းတင့် လျှငမ့် ြန့်စာ က ီ်းထာ်းလာခွဲပ ီ်း ေဘာ၀ငါ်းအိုပ့်စို
မျာ်းရနငို ့်မှုအတက့် စို်းရမ့်စရာ ြစလ
့် ာခွဲေည့်။ အာရတင့်ခ ျုံငက
ိုံ ြည့်ပါက
ရနာက့်လာမည့် ၁၀ နစ့်တင့် ထပ့်မတ
ံ ို်းမြငလ
့် ာမည့် ငါ်း မ့််းလိုပ့်ငန့််းမျာ်းကို
ကျယ့်ပြန ့်စာ ဦ်းရဆာင့်မည့်ေမူ ျာ်းေည့် လစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံ နင့် အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနငို ့်ငံတို
ြစမ့် ည့်ဟို ခန ့်မန့််းထာ်းေည့်။ အရရွေ့ရတာင့်အာရတင့် ေဘာ၀ငါ်းအိုပစ့် မို ျာ်း
ရနိုငမ့် အ
ှု တက့် စို်းရမ့်မက
ှု ို ရလျာပါ်းရစရန့်မာ ပင့်လယ့်ရရ ပူရန်းလာခြင့််း နင့်
အက့်ဆစ့်ဓါတ့် မျာ်းလာခြင့််းကို
ြစရ့် ပေါ်ရစေည့် ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲမ၊ှု
လန့်ကွဲရောငါ်း မ့််းမှု၊ နင့် ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ ညစ့်ညမ့််းမှု တို အပါအဝင့် အချက့်
မျာ်းစာတို တင့် စိုစည့််းစီစဉ့်ရောလိုပ့်ရပ့်ကို လိုပရ့် ဆာင့်ရန့်လပို ါေည့်။23
ရဘ်းကင့််းရော ရောက့်ရရေန ့်၊ အာဟာရရရော အစာ်းအစာ နင့် ေန ့်ရင့််း
ရောရလတို ေည့် NCP ၏ အစတ့်အပိုင်း့် အာ်းလို်းံ ြစေ
့် ည့်၊ အခြာ်းအရခြအရန
မျာ်း၌ ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှုစနစ့်၏ ထက့်ကိုန့်မျာ်းနင့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းအ ြစ့် ေရ
ထာ်းေည့်။ Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (အစို်းရအချင်း့် ချင့််း
ေရဘာတူထာ်းေည့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ေက့်ရ
ြစတ
့် ည့်မှုစနစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်း၏ ေပပံပညာဆိုငရ
့် ာ မူဝါဒ ပလက့်ရ ာင့််း)
၏အယူအဆဆငို ့်ရာ မူရဘာင့်အတက့် လိုက့်ရလျာညီရထ ြစ့်ရအာင့် န့်တီ်း
ထာ်းေည့် ပိုံ ၂ တင့် NCP ၏ ဥပမာမျာ်းနင့် ၎င့််းတို နင့် အရည့်အရေ်း
ရကာင့််းရော ဘ၀ရနထငို ့်မှုတို ဆက့်နယ့်ပံိုကို ပြေထာ်းပါေည့်။
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အကာအရဝ်းအကြာ်းမျာ်း၌ အပြနအ
့် လန့်တိုံပြနခ့် ြင်း့်

ပိုံ ၂- IPBES အယူအဆဆငို ့်ရာ မူရဘာင့် နင့် လူ ရပငို ခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း

အချန့်နငအ
့် မျှရပြာင့််းလွဲခြင်း့် - အရခြခံမျဉ့််း-ကငို ်း့် ညွှတမ့် ှု ြစန့် ငို ရ့် ခြမျာ်း
အရင့််းမြစ့်- IPBES မဆီရလျာရ့် အာင့်ပြျုပြငထ
့် ာ်းေည့်၊ Diaz နင့်အခြာ်းေူမျာ်း ၂၀၁၈၊ Ituarte-Lima နင့် Stromberg
၂၀၁၈ ေရိုပ့်ပြပံဆ
ို ရီ လျာ့်ရအာင့်ပြျုပြင့်မှု Kautsky/Azote

ပင့်လယ့် ေမိုဒဒရာမျာ်းတင့် ကမ္ာတစ့်ဝမ့််း ပလပ့်စတစ့် ညစ့်ညမ့််းမှု၏ ၉၅
ရာခိုငန့် နှု ့််းအထ ြစရ့် ပေါ်မှု အရကြာင့််းရင့််းမာ ပလပ့်စတစ့် စန ့်ပစ့်ပစစည်း့် မျာ်း၏
အမျာ်းဆို်းံ ပမာဏကို အာရ၏မြစ့် ရစ့်မြစ့်တင့် ရတွေ့ရရောရကြာင့် အာရတင့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပင့်လယ့် ေမိုဒဒရာမျာ်း၊ ကမ့််းရခြမျာ်း နင့် မြစ့်မျာ်း ကို
ထန့််းေမ့််းရစာင့်ရရာက့်နိုငေ
့် ည့် အာ်းရကာင့််းရော အခန့််းကဏ္ဍ တစ့်ရပ့်
ရပါေည့်။24 ဘရူနငို ့််းရဒရူစလမ့်၊ ကရမ္ာဒီယာ်း၊ အင့်ဒနို ီ်းရာ်း၊ မရလ်းရာ်း၊
မြန့်မာ၊
လစ့်ပငို ့်၊ ယိုဒယာ်း၊ နင့် ဗီယက့်နမ့်နိုငင့် ံ တို အရပေါ်
အကွဲ ြတ့်မတ
ှု စ့်ခက
ို ၎င့််းတို တင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်း၏
ဆိုံ်းရှုံ်းမှုရကြာင့် ေောရော စီ်းပာ်းရရ်း ဆိုံ်းရှုံ်းမှုမျာ်းကို ရတွေ့ရခွဲပါေည့်။ ဥပမာ၊
လမိုပင့်မျာ်း
နည့််းပါ်းလာခြင့််းက
ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ
ကာကယ့်မှုကို
ရလျာပါ်းလာရစပ ီ်း လူ အေိုကအ
့် ဝန့််းမျာ်းအာ်း ေဘာ၀ရဘ်းအနတရာယ့်မျာ်းနင့်
ရာေီဥတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းမျာ်း၏ ဒဏ့်ကို ပိုမိုခရ
ံ ရန့် ြစ့်လာရစေည့်။25
ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း၊
ပင့်လယ့်ရရမျက့်နာပြင့်
မြငတ
့် က့်လာခြင့််း၊
ဆာ်းငံရရက ရရချျုမျာ်းေို ကျျူ်းရကျာ့်ခြင့််း နင့် တိုင့် နို ့််းမိုန့်တငို ့််းမျာ်းေည့်
ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ ရနရာမျာ်းတင့် ရမြတင့််းရရ ေို မဟိုတ့် ရရချျုဆည့်မျာ်းတင့်
ညစ့်ညမ့််းမှုမျာ်းကို တို်းမြင့် ြစရ့် ပေါ်ရစမည့်ဟို ခန ့်မန့််းထာ်းေည့်။ အရရွေ့ရတာင့်
အာရရ ကျွန့််းငယ့်မျာ်းစာတို တင့် အနတရာယ့်ပိုမြငမ့် ာ်းပါေည့်၊ အရကြာင့််းမာ
၎င့််းတို ေည့် ရမြတင့််းရရကို မကြာခဏ အမီပြျုရပ ီ်း ထရို မြတင့််းရရေည့်
အနည့််းအပါ်း ောရ၍ မို်းရခါင့်ရရရာ်း
ြစ့်ရောအခါ ခန့််းရခြာက့်နိုင့်
ေည့်အပြင့် မိုန့်တငို ့််းကာလ အတင့််း၌ ဆာ်းငံရရမျာ်းနင့် မေန ့်မပြန ့်
ြစ့်ရစနိုငေ
့် ည့်။26
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ပင့်လယ့်နင့် ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြတို ေည့် လူမျာ်း၏ အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုကို
ရပ်းကမ့််းေကွဲေို ရကာင့််းမန့်ရော ကိုန့််းရမြ ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းက
ရဒေတစ့်ဝမ့််း၌ အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုကို အရထာက့်အပံရပ်းေည့်။ NCP
က ဝင့်ရငနင့် အာဟာရကို ရရေည့် အစာ်းအရောက့် ထိုတ့်လိုပ့်ရရ်းစနစ့်
မျာ်းကို ပံပို်းေည့်။27 လယ့်ယာနင့် ေစ့်ရတာစနစ့်မျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ဘ၀ရနထငို ့်ရရ်းကို ရပ်းကမ့််းရောရကြာင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် NCP
ကိုထန့််းေမ့််း ရစာငရ့် ရာက့်ရာတင့် အရရ်းက ီ်းရော အခန့််းကဏ္ဍတင့်
ပါဝင့်ေည့် (အကျယ့်ရဆ်းရန်းချက့်မျာ်းကို အခန့််း ၆ တင့်ကြညပ့် ါ)။ ေို ရာတင့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့်လည့််း
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းစာနင့်
ရတွေ့က ျုံရနရေည့်။
အချျု အရရွေ့ရတာင့်အာရနိုင့်ငမံ ျာ်း၌ ေစ့်ရတာ လိုပပ့် ငို ခ့် ငမ့် ျာ်းကို အာဏာ
ပိုင့်မျာ်း၊ ကျာ်း မ ြစမ့် ၊ှု နင့် က်းို ကယ့်ေည့် ဘာောတို က လွှမ်း့် မ်းို ထာ်းေည့်။
ေစ့်ရတာစိုက့်ပျျု်းရန့် အရေ်းစာ်း ေစ့်ရတာ လိုပင့် န့််းထိုတ့်လိုပ့်ေမူ ျာ်းကို
ခငပ့် ြျုရန့် ခက့်ခွဲရော စီမရံ ဆာင့်ရက့်မှုဆိုငရ
့် ာ လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းနင့် အတူ
ရမြယာနင့် ေစ့်ရတာ လိုပပ့် ငို ခ့် င့်မျာ်းကို ခွဲရဝရပ်းရာတင့် မမျှတမှုမျာ်းက
အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအတက့် ေစ့်ရတာမျာ်းမ အကျျု်းခံစာ်းခင့် ရနိုငရ့် စခြင့််းကို
နည့််းပါ်းရစေည့်။28
အချျု အေိုက့်အဝန့််းမျာ်းေည့် အခြာ်းေူမျာ်းထက့် NCP ကို တက
ို ရ
့် က
ို ့်အမပီ ြျု
ရနရော့်လည့််း ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငက
့် ို ထန့််းေမ့််းရစာငရ့် ရာက့်
ခြင့််းေည့် အာ်းလို်းံ အတက့် ပူပန့်စရာတစ့်ခို ြစေ
့် ည့်။ ကမ္ာတစ့်ဝမ့််းရ လူဦ်းရရ
ေန့််းရလ်းဆယ့်ခန ့်ေည့်
ေူတို ၏
ကျန့််းမာရရ်းရစာင့်ရရာက့်မအ
ှု တက့်
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့် အမျျု်းမျျု်းတင့် ရတွေ့ရရရော ေဘာ၀ရဆ်းဝါ်းမျာ်းကို
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Fifth ASEAN State of the Environment Report, 2017; Karki et al (2018)
Karki et al 2018; Ituarte-Lima et al (2017)
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အရခြခအ
ံ ာ်း ြင့် မီခရို နကြေည့်။ ကင့်ဆာရရာဂါအတက့် အေိုံ်းပြျုရော
ရဆ်းဝါ်းမျာ်း၏ ၇၀ ရာခိုငန့် နှု ့််းခန ့်ေည့် ေဘာ၀ ပစစည့််းမူလအရင့််းတည့်မှု
ေို မဟိုတ့် ေဘာ၀မ အာ်းရပ်းရော ဓါတိုရဗဒနည့််း ြင့် ထိုတ့်လိုပ့်ထာ်းရော
ထိုတ့်ကိုန့်မျာ်း ြစ့်ေည့်။29 IPBES ကမ္ာအကွဲ ြတ့် စစ့်ရဆ်းမှု အစီရင့်ခစံ ာက
မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်
ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းတင့် မက ျုံစ ်းူ ကမ္ာအနံ ကျဆင့််းလာမှုေည့် လူော်းတို ၏
ကျန့််းမာရရ်း၊ က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်မှု နင့် ရရရည့်ရဘ်းအနတရာယ့်မ လတ့်ရမြာက့်
နိုင့်မှုတို တင့် ပြင့််းထန့်ရော ဂယက့်ရိုက့်မှု မျာ်းရခွဲရကြာင့််း ပြေေည့်။30 လူနင့်
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့်မျာ်း နစ့်မျျု်းစလိုံ်း၏ ကျန့််းမာရရ်းကို ထန့််းေမ့််း
ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် အာဆီယံ ရဒေတင့််း ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှုေည့် မ ြစမ့် ရန
လိုအပ့်ပါေည့်။

လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် ို အရပေါ်၌ထာ်းရရော
မူရဘာင့် အရခြခေ
ံ ရဘာတရာ်းမျာ်းက ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော၊
ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ပ ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို၏
ရပျာ့်ရငွှ ့်မှုေို လူ ရပိုင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းက ဆက့်နယ့်ရော
နည့််းလမ့််းကို ရင့််းလင့််းပြထာ်းေည့်။31 အာဆီယံအေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းက
လက့်မတ့်ရရ်းထို်း လက့်ခံအတည့်ပြျုခွဲရော ပဋဉာဉ့်စာချျုပ့် မျာ်း၏ ဥပမာ
မျာ်းတင့် Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) (အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအာ်း
ခွဲခြာ်းဆက့်ဆမံ မှု ျာ်း အာ်းလို်းံ ကို ပရပျာက့်ရစရရ်း ေရဘာတူညမီ စှု ာချျုပ့်)
ပါဝင့်ပါေည့်၊၊ နိုင့်ငံ ၁၀ နိုင့်ငံစလိုံ်းက ထပို ဋဉာဉ့်စာချျုပ့်ကို ေရဘာတူ
ကြေည့်။ (ဇယာ်း ၂ ကိုကြညပ့် ါ)။ CEDAW အရ နိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတကဝတ့်
မျာ်းေည့် အထူ်းေ ြင့် ရတာရာမျာ်းရ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း
့် ာ အရရ်းကစစမျာ်းနင့် မျာ်းစာ
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ရ ြရင့််းရန့် က ျု်းပမ့််းချက့်မျာ်းနင့် မျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်ပါက ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
ရရရအာက့် နင့် ရမြရပေါ်တင့်ရ ေက့်ရဘ၀မျာ်းကို ထန့််းေမ့််းရစာင့်ရရာက့်မှု ေက့်ဆငို ့်ရနေည့်။ ဤေရဘာတူညခီ ျက့်၏ အပိုဒ့် ၁၄ က မတ့်ချက့်
တို ေည့် ဆင့််းရွဲနမ့််းပါ်းခြင့််းကို ပရပျာက့်ရစခြင့််းနင့် ရရာယက့်ဆက့်နယ့် ပြျုထာ်းေည့်မာရနေည့်။ အရခြအရနေည့် တို်းတက့်လာရော့်လည့််း အာရ ပစ တ့်ရဒေေည့်
ကမ္ာတင့်ရရော ဆင့််းရွဲနမ့််းပါ်းေူ ေန့််း ၇၆၇ ထွဲမ လူေန့််း ၄၀၀ တို အတက့်
နိုင့်ငံမျာ်း၏ပါတီမျာ်းေည့် ရတာရာအမျျု်းေမီ်းမျာ်း ရတွေ့က ျုံရနရော
ရနအမ့် ြစ့်ရနပါေည့်။ လူ ရပိုင့်ခင့်အခင့်အရရ်းမျာ်း ဥပရဒအရ၊ နိုင့်ငံမျာ်းတင့်
ပြဿနာအချျု နင့် စီ်းပာ်းရရ်း ပိုင့််း၏ ရငရကြ်းေိုံ်းစွဲမှု မပါရရော
ဆင့််းရွဲနမ့််းပါ်းေူမျာ်းကွဲေို ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရနိုင့် ယ့် ြစ့်ေည့်
အပိုင်း့် မျာ်းတင့် ေူတို ၏လိုပက
့် ိုငမ့် ှု အပါအဝင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းက
အရခြအရနမျာ်းတင့် ရရနရော လူမျာ်းအတက့် တကျရော တာဝန့်မျာ်းရေည့်၊
ေူတို မော်းစိုမျာ်း၏
စီ်းပာ်းရရ်းအခက့်အခွဲမ
လတ့်ရမြာက့်ရန့်
၎င့််းတို မျာ်းစာေည့် NCP အရပေါ်တင့် အစာ်းအစာ၊ အမ့်ရဆာက့် ပစစည့််းမျာ်း၊
လိုပရ့် ဆာင့်ေည့် ထူ်းခြာ်းရော ကဏ္ဍမျာ်းကို ထည့်ေင့််းစဉ့််းစာ်းမည့်၊
နင့် ေဘာ၀ ြင့် ကျန့််းမာရရ်း ကိုစာ်းမှုမျာ်းအတက့် တက
ို ရ
့် က
ို ့်မခီ ရို နရေည့်။
ထရို နာက့် လက့်ရ ေရဘာတူညီမစှု ာချျုပ့်၏ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းကို
ရတာရာရနရာမျာ်းရ အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအတက့် ရေချာစာ အေိုံ်းချနိုငရ
့် န့်
ေင့်ရလျာ့်ရော ရဆာင့်ရက့်ချက့် အာ်းလို်းံ ကို ပြျုလိုပ့်မည့်။
အရရွေ့ရတာင့်အာရနငို င့် မံ ျာ်းအတက့်

ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မတ့်ချကမ့် ျာ်း
ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော နင့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
အတက့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းကို အာဆီယနံ ိုင့်ငံမျာ်းက တရာ်းဝင့်
လက့်ခံခြင့််းေည့် ွဲွေ့စည့််းပိုံအရခြခံဥပရဒ အပါအဝင့် အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုငရ
့် ာ၊
အရရွေ့ရတာင့်အာရ၊ နင့် နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒရရ်းရာ စနစ့်မျာ်းက န့်တီ်းခွဲရော
တ်းို တက့်မှုရပေါ်တင့် အရခြပြျုေည့်။
အပြညပ့် ြညဆ
့် ငို ရ့် ာ ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း
အာဆီယနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း ပဋဉာဉ့်
စာချျုပ့် မျာ်းစာတို ကို လက့်မတ့်ရရ်းထို်း လက့်ခံအတည့်ပြျုခွဲပ ီ်း ြစေ
့် ည့်။
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Diaz et al (2019)
ibid
Knox (2018)

အပိုဒ့် ၁၄ က အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် ရအာက့်ပါတို တင့် အခငအ
့် ရရ်းရရကြာင့််း
ထပ့်မံ ရ ာ့်ပြထာ်းေည့်မာ(က) အဆင့်အာ်းလို်းံ ရ ံွေ့ ျု်းရရ်း အစီအစဉ့်မျာ်းကို အရေ်းစတ့်ရ ာ့်ပြမှု
နင့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်မတ
ှု ို တင့် ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်ခြင့််း…(င)
အလိုပလ
့် ပို ့်ကိုငခ့် ြင့််း ေို မဟိုတ့် ကိုယ့်ပိုငအ
့် လိုပ့် လိုပက
့် ငို ခ့် ြင့််းတို မ
စီ်းပာ်းရရ်း အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို အညီအမျှရရရန့် ကိုယ့်ထူကိုယ့်ထ
အိုပ့်စိုမျာ်းနင့် ေမဝါယမမျာ်းကို စည့််းရိုံ်းခြင့််း၊ နင့် (စ) အေိုက့်အဝန့််း
လှုပရ
့် ာ်းမှုမျာ်း အာ်းလို်းံ တင့် ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်ခြင့််း။

Dagan/Shutterstock

ဓါတ်ပ-ုံ Kobby
လစ့်ပိုင့်နငို င့် ၊ံ ဘန့်နရဝ်းရ စပါ်းခင့််းမျာ်းအနီ်း အ ရူရဂါင့််း လူနည့််းစို တငို ်း့် ရင့််းော်း အမျျု်းေမီ်းမျာ်း

ဇယာ်း ၂- အဓက လူ အခငအ
့် ရရ်း ပဋဉာဉ့်စာချျုပမ့် ျာ်းကို အာဆီယနံ ငို င့် မံ ျာ်းက အတည့်ပြျု လက့်မတ့်ရရ်းထ်းို ခြင်း့် ေမမတနငို င့် ံ
ဘရူနငို ်း့်
ရဒရူဆလမ့်

အင့်ဒနို ်းီ ရာ်း

ကရမ္ာဒီယာ်း

လာအို ပြညေ
့် ူ
ဒီမက
ို ရက့်တစ့်
ေမမတနငို င့် ံ

မရလ်းရာ်း

မြန့်မာ

လစ့်ပငို ့်

စင်္ကာပူ

S

ယ်းို ဒယာ်း

ဗီယက့်နမ့်

%

R

R

၆၀

ICERD

R

R

R

R

ICCPR

R

R

R

R

R

R

၆၀

ICESCR

R

R

R

S

R

R

R

၆၀

R

R

R

R

၁၀၀

R

R

၆၀

R

R

၁၀၀

CEDAW

R

R

R

R

CAT

S

R

R

R

CRC

R

R

R

R

ICRMW

S

R

ICCPED

R

S

S

R

R

R

CRPD

%

R
၂၃

၈၉

၈၉

R

R

R
R

R

R

R

၂၀

R

၇၈

၁၀

S
R
၃၄

R

R

R

R

R

၃၄

၈၉

၃၄

၇၈

၇၈

၁၀၀

အရင့််းမြစ-့် Nonthasoot, S. (2016)
S=လက့်မတ့်ရရ်းထို်း; R=အတည့်ပြျုလက့်မတ့်ရရ်းထို်း

ပိုံ ၃- အာဆီယံ နင့် လူ ရပငို ခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း

လူ အခငအ
့် ရရ်းအတက့် အမျာ်းဆငို ထ
့် တ
ို ပ့် ြန့်ရကြငြာချက့်
အပြည့်ပြည့်ဆငို ရ့် ာ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း
ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CPD, ICCPED

အာဆီယခံ ျာတာ
လူ ရပငို ခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့် အာဆီယံ ထိုတပ့် ြနရ့် ကြငြာချက့်
အာဆီယံ အစ်းို ရချင်း့်
လူ အခင့်အရရ်းဆငို ရ့် ာ ရကာ့်မရင့် (AICHR)

အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအတက့် အာဆီယရံ ကာ့်မတ
ီ ီ
(ACW)

ရရွှရပြာင့််းအလိုပေ
့် မာ်းမျာ်း
အတက့်
အာဆီယရံ ကာ့်မတ
ီ ီ (ACMW)

အမျျု်းေမီ်းမျာ်း နင့် ကရလ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
တ်းို မြငရ့် န့်အတက့် အာဆီယံ ရကာ့်မရင့် (ACWC)

အရင့််းမြစ့်- Nonthasoot, S. (၂၀၁၆) မဆီရလျာရ့် အာင့်ပြျုပြင့်ထာ်းေည့်
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ပိုံ ၄- ရရရည့်တည့်တန ရ့် ော ွေ့ံ ျု်းမှု ပန့််းတငို မ့် ျာ်း (SDGs)

Source: ကိုလေမဂဂ ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှု ပန့််းတငို မ့် ျာ်း

အာဆီယနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ လူ ရပိုင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
ပဋဉာဉ့်စာချျုပ့် အမျျု်းမျျု်းတို ကို ေရဘာတူညီ ထာ်းကြေည့် အရလျာက့်
၎င့််းတို ေည့် MEAs မျာ်းစာတို ကိုလည့််း ေရဘာတူညီကြေည့်။32 MEAs
ေို လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း အရခြခံ၍ ချဉ့််းကပ့်ရာတင့် နင့် ဥပရဒရရ်းရာ
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းကို ရဒေတင့််း၊ နိုင့်ငံတင့််း နင့် နိုင့်ငံ၏
အစတ့်အပိုင်း့် အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတင့် ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစ့်ရစခြင်း့် ေည့် ရရွေ့တင့်
ရ ာ့်ပြခွဲေည့် အပြန့်အလန့်အာ်း ြင့် ြစ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ကို လူ ရပိုင့်ခင့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းတင့် ရပါင့််းစပ့်ခြင့််း လိုပင့် န့််းစဉ့်ကွဲေို ပင့်
အရရ်းက ီ်းပါေည့် (အပိုင်း့် မျာ်း ၃.၂ နင့် ၃.၃ ကိုကြညပ့် ါ)။
ပိုံ ၄ တင့် ေရိုပ့်ပြထာ်းေည့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှု နင့် ယင့််းနင့်
ပူ်းတပွဲ ါရရော Sustainable Development Goals (SDGs) (ရရရည့်
တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှု ပန့််းတိုငမ့် ျာ်း) အတက့် ၂၀၃၀ အစီအစဉ့်က ကမ္ာကို
ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နင့် လူတို ၏ ကယ
ို စ့် တ့်ချမ့််းောမှုကို ထန့််းေမ့််း
ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် အတက့် အပြည့်ပြည့်ဆိုငရ
့် ာ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့် မှုေည့်
အရရ်းက ီ်းရကြာင့််းကို အော်းရပ်းရ ာ့်ပြ ထာ်းေည့်။ SDG 16 က ‘ရရရည့်
တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှုအတက့် င မ့််းချမ့််း၍ ပြည့်စရိုံ ော လူ အေင့််းအ ွေ့ွဲ မျာ်း
တို်းမြင့်ရစရန့်၊ အာ်းလိုံ်းအတက့် တရာ်းမျှတမှုရရရန့်၊ နင့် ထရရာက့်၍
တာဝန့်ယူမှုရပ ီ်း ပြည့်စရိုံ ော အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းကို အဆင့်အာ်းလို်းံ တင့်
တည့်ရဆာက့်ရန့်’ ရမျှာ့်မန့််းေည့်။33 ဤပန့််းတိုင၌့် ရရရအာက့်တင့်ရရော
ေက့်ရ (SDG 14)၊ ကိုန့််းရပေါ်တင့်ရရော ေက့်ရ (SDG 15)၊
ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း (SDG 13) နင့် ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှရရ်း (SDG 5)
မျာ်းကွဲေို အခြာ်း SDGs မျာ်းနင့် အချင့််းချင့််း ဆက့်နယ့်မမှု ျာ်းရေည့်။

တန့် ်းို ေည့် အာဆီယနံ ိုငင့် ံမျာ်းတင့် (၀.၉၃၅) ရခွဲပ ီ်းကမ္ာတင့် ၉ ဆင့်ရမြာက့်
ရရခွဲေလို ကရမ္ာဒီယာ်းနငို ့်ငံေည့် အာဆီယတ
ံ င့် အနမဆ
့် ံ်းို (HDI) တန့် ို်း
(၀.၅၈၁) နင့် ကမ္ာတင့် ၁၄၆ ဆင့်ရမြာက့်ရရခွဲပါေည့်။35 မတူကပွဲ ြာ်းမှုေည့်
နိုင့်ငံမျာ်းက AHRD တင့်ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရောနင့် ရရရည့်တည့်တန ့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် လူ ရပိုင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်း အာ်း တရာ်းဝင့်
လက့်ခမံ က
ှု ို ေရဘာတူညမီ က
ှု ို တာ်းဆီ်းခြင့််းမရခွဲပါ၊ ေို မဟိုတ့် ရဒေတင့််း
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေရဘာတူညခီ ျက့်မျာ်းကို လက့်ခံကျငေ
့် ံ်းို ခြင့််းမ
တာ်းဆီ်းခြင့််းလည့််းမရခွဲပါ။ ထရို ဒေတင့််း ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းကို အရကာင့်
အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းေည့် က ီ်းမာ်းရော စန့်ရခေါ်မှုအ ြစ့် ကျန့်ရစ့်ေည့်၊ ေို ရာတင့်
နိုင့်ငံမျာ်း၏ တ်းို တက့်မှု၊ ဆန့််းေစ့်တီထင့်မမှု ျာ်း နင့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း
မျာ်း၏ ရပျာ့်ရငွှ ့်မှု နင့် ရဒေတင့််းရ လူမျာ်းအတက့် စင့်စစ့်ဧကန့် ြစရ့် ော
ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခိုကို န့်တီ်းရာတင့် အတာ်း
အဆီ်းမျာ်းမ ရလလာေင့်ယနူ ိုငရ
့် န့် လက့်ရအာဆီယံ ဥပရဒရရ်းရာ အေင့်
အပြင့်ကို ပိုမရို ကာင့််းစာ နာ်းလည့်ရန့်မာ ပိုမ၍
ို ပင့် အရရ်းက ီ်းလရကြာင့််း
ရတွေ့ရရပါေည့်။

အာဆီယံေည့်
လူ ရပိုင့်ခင့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏
ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း
ရရရည့်တည့်တန ့်မှုကို ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစ့်ရစရန့် မဟာဗျျူဟာ ြင့် ရဆာက့်ရက့်
ရမည့် အရနအထာ်း၌ရရနပါေည့်။ ၎င့််း၏ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း၌
အာဆီယခံ ျာတာ (၂၀၀၈) ပါရပ ီ်း ၎င့််းကို အေင့််းဝင့်နငို ့်ငံ ၁၀ နိုင့်ငံစလိုံ်းက
လက့်ခံအတည့်ပြျုပ ီ်း ြစ့်ပါေည့်။
ထို ချာတာက ၎င့််း၏ နဒါန့််းပိုင်း့် တင့်
လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို တို်းမြင့်ခြင့််းနင့် ကာကယ့်ရစာင့်ရရာက့်ခြင့််းကို
ရည့်ညနွှ ့််းထာ်းပ ီ်း အပိုင်း့် ၁၄ က လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏
အ ွဲွေ့အစည့််းတစ့်ခို
တည့်ရထာင့်မှုကို
ရ ာ့်ပြထာ်းပါေည့်။
ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
အာဆီယံ ရဒေတင့််း ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း
(အာဆီယံ လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းအတက့် အစို်းရချင်း့် ရကာ့်မရင့်) ကို
အာဆီယနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့်။ ဥပမာ၊ လစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံတင့် လူရပါင့််း ရအာက့်တိုဘာလ ၂၀၀၉ တင့် တရာ်းဝင့် တည့်ရထာင့်ခွဲပါေည့်။ ေတ့်မတ့်ထာ်း
့် ရရ်းမျာ်းကို တို်းမြင့်ရန့် ယနတရာ်းမျာ်း
ေန့််း ၁၀၀ ရနထငို ့်ရော့်လည့််း ဘရူနငို ့််းနိုငင့် ံရ လူဦ်းရရမာ ေန့််းတစ့်ဝက့်ပင့် ရော လူအိုပ့်စိုမျာ်း၏ လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
34
တ
င့်
၂၀၁၀
မ
ASEAN
Commission
for
the Promotion and Protection
မရရချ။ ၂၀၁၈ တင့် စင်္ကာပူနိုင့်ငံ၏ အမြငဆ
့် ံ်းို လူော်း ွေ့ံ ျု်းမှုကန့််း (HDI)
of the Rights of Women and Children (ACWC) (အမျျု်းေမီ်းမျာ်း နင့်
ကရလ်းမျာ်း၏ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း တို်းမြင့်ခြင့််းနင့် ကာကယ့်ရစာင့်ရရာက့်ခြင့််း
အတက့် အာဆီယံရကာ့်မရင့်) ပါဝင့်ေည့် (ပိုံ ၃ ကိုကြညပ့် ါ)။
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32.
33.
34.
35.

See UNEP, ‘Access Information on Multilateral Environmental Agreements’, InforMEA
UN Department of Economic and Social Affairs, ‘SDG 16’, SDGs Knowledge Platform, accessed 15 April 2020
UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects (2019)
Pedro Conceição, ‘Overview’, Human Development Report 2019, UNDP

AHRD (၂၀၁၂) က ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းပ ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ရဒေတင့််းအခင့််းအကျင့််း၌ အာဆီယေ
ံ ည့် ရရ၊ ရမြ နင့် ရလ တို နငစ့် ပ့်လျင့််း၍
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို အတအလင့််း တရာ်းဝင့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆိုရန့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
လက့်ခေ
ံ ည့်ဥပရဒ နင့် မူဝါဒမျာ်းကို န့်တီ်းခွဲပါေည့်။ အာဆီယံတင့် ရရရည့်တည့်တန ့်ရော
ေစ့်ရတာ စီမရံ ဆာင့်ရက့်မှု၊ မတူကွဲပြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစာ္ဆန့်မျာ်း၊ နင့်
လူတိုင်း့် ေည့် ေူကယ
ို တ
့် ိုင့် ေို မဟိုတ့် ေူမကယ
ို တ
့် ငို ့် အတက့် နင့် ေူ တရာ်းမဝင့်ရော ရတာရိုင်း့် တရစာ္ဆန့်မျာ်းကို ကိုန့်ေယ့်ခြင့််း တို ကွဲေို ထူ်းခြာ်းပ ီ်း
ေို မဟိုတ့် ေူမ၏ မော်းစိုအတက့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းပ ီ်း အပြည့်အစိုံ ြစ့်ရစေည့်
အရကြာင့််းအရာအလိုက့်
အပိုင်း့် မျာ်းအတက့်
့် တူ မဟာဗျျူဟာကျေည့် အစီအမံမျာ်း
ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့််းတစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း… ရဒေဆငို ့်ရာ ရှုမြင့်ေ်းိုံ ေပ့်ချကန့် ငအ
အပါအဝင့် ြစေ
့် ည့် လိုံရလာက့်ရော လူရနမှုအဆင့်အတန့််းတစ့်ခိုကို ရပါေည့်။37 လူနင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့်မျာ်းကို အကျျု်းေက့်ရရာက့်ရစေည့်
ရတာမီ်းရလာင့်ခြင့််းမျာ်း နင့် တွဲ က့်ရနရော ရလထိုညစ့်ညမ့််းမှုတို ကို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းရေည့်။
ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆိုနိုင့်ရန့် အာဆီယံနိုငင့် ံ မျာ်းေည့် တရာ်းဥပရဒအရ
့် ိုင့်ရာ ေရဘာတူညီချက့် ြစေ
့် ည့်
ASEAN
—အပိုဒ့် ၂၈(စ)၊ အော်းရပ်းမှုထည့်ေင့််းထာ်းေည့် လိုအပ့်ေည့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) (နယ့်နမတ့်
ံ ရဘာတူစာချျုပ့်)
အနာဂတ့်တင့်၊ ASEAN Community Vision 2025 (အာဆီယံ အေိုက့်အဝန့််း ရကျာ့် ြတ့် ြစရ့် ပေါ်ရော မီ်းခို်း ညစ့်ညမ့််းမှုအတက့် အာဆီယေ
က
ို
လက့်
ခ
ံ
က
ျ
င
ေ
့်
ံ
ို
်း
ခွဲ
ကြ
ပ
ါေည့်
။
အမြင့်) ၂၀၂၅ (၂၀၁၅) က အဓကပါဝင့်ရော အချက့်မျာ်းကို အတအလင့််း
ရ ာ့်ပြထာ်းေည့်မာနငို င့် တ
ံ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ မူရဘာင့်မျာ်း၌ တ်းို တက့်မအ
ှု ရခြအရန
… အာဆီယံ ချာတာ၏ ရည့်ရယ့်ချက့်မျာ်းနင့် အရခြခေ
ံ ရဘာတရာ်း
့် ိုငရ
့် ာ အခငအ
့် ရရ်း
မျာ်း၏ လမ့််းညွှန့်အတငို ့််း ြစ့်ရော လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် အရခြခံ ကမ္ာနငို ့်ငံမျာ်း၏ ရလ်းပိုံေိုံ်းပိုရံ ကျာ့်က ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ တာဝန့်မျာ်းကို ၎င့််းတို ၏ ွဲွေ့စည့််းပိုံ
အိုတ့်မြစ့် ြစ့်ရော လပ့်လပ့်မမှု ျာ်း၊ အရည့်အရေ်းမြငရ့် ော ဘ၀ မျာ်းနင့်/ေို မဟိုတ့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
ရနထငို ့်မှု၊ နင့် အေိုက့်အဝန့််း တည့်ရဆာက့်မ၏
ှု အကျျု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်း၊ အရခြခဥံ ပရဒ၌ တတလင့််းလင့််း ရည့်ညနွှ ့််းကို်းကာ်းချက့်မျာ်း ပြျုလိုပ့်ခွဲပ ီ်း
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အာဆီယံနိုငင့် ံမျာ်းတင့်
ွဲွေ့စည့််းပိုံအရခြခဥံ ပရဒ နင့်
ကျွန့်ျုပ့်တို ၏ ေမြင့်ထာ်းရော စည့််းလိုံ်းမှု နင့် အမျာ်းဆငို ့် ထပ့်တထ
ူ ပ့်မျှ ြစပ့် ါေည့်။
အခြ
ာ
်းဥပရဒပြ
ျု
ခြ
င
့်
်း
မျ
ာ
်း၌
ရကာင့်
်း
မ
န့်
ရ
ော
ပတ့်
ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့်
ြစ့်ခြင့််းကို ပိုမတ
ို ို်းတက့်ခငို ့်မာရစရရ်း။
အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခံမှုအတက့် ဥပရဒရရ်းရာ ချဉ့််းကပ့်မှု
အာဆီယံအေင့််းဝင့်နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၂၀၁၇ တင့် အာဆီယံ အေိုက့်အဝန့််း မျာ်းရခွဲေည့် (ဇယာ်း ၂ ကို ကြညပ့် ါ)။ ဥပမာ လစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံ ွဲွေ့စည့််းပိုံ
ို က
့် ာ
အမြင့် ၂၀၂၅ နင့် SDGs တို ၏ ကျာ်း-မ အညီအမျှရဆာင့်ရက့်မှု အရကာင့် အရခြခဥံ ပရဒ၏ အပိုဒ့် ၁၆ က နိုင့်ငံေည့် ေဘာ၀နင့် စည့််းဝါ်းကက
ေဟဇာတ ြစ့်မည့် ဟန့်ချက့်ညီပ ီ်း ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ရော ေက့်ရနင့်
အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းအာ်း ထိုတ့်ပြန့်ရကြငြာခြင့််းကို လက့်ခံကျင့်ေ်းိုံ ခွဲေည့်။36
ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆက့်စပ့် ြစ့်ရပေါ်မှု တစ့်ခိုကိုရရရန့် လူမျာ်း၏အခငအ
့် ရရ်းကို
့် မာဆိုေည့်။39
လူ ရပိုငခ့် င့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏
ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းတင့်
ပါရေည့် ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ပ ီ်း ရရွေ့ေို တို်းတက့်ရစမည့် ဟိုအခိုငအ
ရရရည့်တည့်တန ့်မှုကို ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစ့်ရစေည့် ၎င့််း၏ အခန့််းကဏ္ဍနင့် ေို ရော့်လည့််း အာဆီယရံ ဒေေည့် ဤအခင့်အရရ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံ ြင့််း
အလာ်းတူ အာဆီယေ
ံ ည့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း အရခြခံရော နင့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ခြင့််းတို တင့် စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းနင့် ရတွေ့က ျုံရနဆွဲ
့် ည့်။
ချဉ့််းကပ့်နည့််းတစ့်ခိုကို အာဆီယံ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း ြစေ
အတက့် ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစ့်ရစရန့် ရဆာင့်ရက့်နိုင့်ပါေည့်။

ဇယာ်း ၂- အာဆီယနံ ငို င့် မျ
ံ ာ်းတင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခရို ရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံ ြင်း့်

နငို င့် ံ

နငို င့် တ
ံ င့််း ွေ့ွဲ စည့််းပိုံ
အရခြခဥံ ပရဒ

နငို င့် တ
ံ င့််း ဥပရဒပြျုခြင်း့်

ဘရူနငို ်း့် ရဒရူဆလမ့်

လက့်မခံ

လက့်မခံ

ကရမ္ာဒီယာ်း

လက့်မခံ

လက့်မခံ

အင့်ဒနို ီ်းရာ်း

လက့်ခံ

လက့်ခံ

လာအို ပြည့်ေူ ဒီမက
ို ရက့်တစ့် ေမမတနိုင့်ငံ

လက့်မခံ

လက့်မခံ

လက့်ခံ (အကြွင်း့် မွဲ)

လက့်မခံ

လက့်မခံ

လက့်မခံ

လက့်ခံ

လက့်ခံ

စင်္ကာပူ

လက့်မခံ

လက့်မခံ

ယ်းို ဒယာ်း

လက့်ခံ

လက့်ခံ

ဗီယက့်နမ့်

လက့်ခံ

လက့်ခံ

မရလ်းရာ်း
မြန့်မာ
လစ့်ပိုင့်

အရင့််းမြစ့်- ရဘ်းကင့််းရော၊၊ ေန ့်ရင့််းရော၊ ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ပ ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို၏ ရပျာရ့် ွှင့်မှုရရရန့်နင့် ပတ့်ေက့်ရော လူ အခင့်အရရ်း ကတတဝတ့်မျာ်းကစစ၌
အထူ်းအစီရင့်ခံေူ၏ ကိုလေမဂဂအရထရထ အစည့််းအရဝ်း အစီရင့်ခံစာကို ဆီရလျာရ့် အာင့် ြပိုပြင့်ထာ်းပါေည့်။ ရနာက့်ဆက့်တွဲ ၅- အာရ ပစ တ့်ရဒေ။ A/HRC/43/53/ Annex V, 14
February 2020

36.
37.
38.
39.

ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and
Sustainable Development Goals,
ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017)
See Boyd (2011, 2012 and 2018)
Constitution of the Republic of the Philippines 1987
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ဆစ့်ဇာန့်၊ ဂျီနီဗာ ကိုလေမဂဂ ဌာနချျုပ့် အရဆာက့်အဦ်းရ လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းနင့် ယဉ့်ရကျ်းရောလူမျျု်းမျာ်း မဟာမတ့် ွေ့ွဲ ေည့် အခန့််း

ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခရို ရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းကို ေရဘာရပါက့်နာ်းလည့်ရစရန့်
တေပိုဂလ
ဂ ချတ့်ဆက့်လပှု ရ့် ာ်းမှုမျာ်း
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ၊ ရဒေတင့််း နင့် နိုင့်ငံတင့််း၌ ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ဥပရဒရရ်းရာတို်းတက့်မှုေည့်
အရရွေ့ရတာင့်အာရ၌ ရခတ့်ရပေါ် လူနငေ
့် က့်ရ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ
စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းနင့် အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို ရ ာ့်ထိုတ့်ရပြာဆိုရာတင့် အဓက
ရောချက့် ြစ့်လမ့်မည့်။ အချျု တေပိုဂဂလချတ့်ဆက့်မှု ကစစရပ့်မျာ်းကလ
ို ည့််း
ရ ာ့်ထိုတရ့် ပြာဆိုေင့်ေည့်၊ ဆိုရလျှင့်- ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှမ၊ှု မျျု်းဆက့်အလိုက့်
ြစရ့် ော ေင့်တငမ့် ျှတမှု၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
ကာကယ့်ေမူ ျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၊ နင့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရ
ယ့်ရရော အရခြအရနမျာ်းတင့် ရနထငို ့်ကြရော လူမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်း
မျာ်းတို ြစေ
့် ည့်။
ကျာ်းမ တန့််းတူညီမျှမှု နင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့် မန့််းကရလ်းမျာ်းအာ်းလိုံ်းကို
လိုပ့်ပိုင့်ခငရ့် ပ်းခြင့််းကို ရရရန့် တရာ်းမျှတမှု မရေည့် လူမှုရရ်း ေတ့်မတ့်
ချက့်မျာ်း နင့် အောစီ်းရမှုမျာ်းကို အေင့်ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအပြင့် အမျျု်းေမီ်း
မျာ်းနင့် အမျျု်းော်းမျာ်း၊ နင့် မန့််းကရလ်းမျာ်း နင့် ရယာကျင်္ာ်းရလ်း
မျာ်းအကြာ်း တန့််းတူညီမျှမှုကို တ်းို မြငရ့် စေည့် အဆင့်ဆင့်တ်းို တက့်မှုရရော
ဥပရဒရရ်းရာ မူရဘာင့်မျာ်းကို ွေ့ံ ျု်းရစခြင့််းတို ကို လိုအပ့်ပါေည့်။40 ၂၀၀၀၂၀၁၆ တင့် နင
ို ့်ငံ ၉၀ ခန ့်မရရရော ရဒတာမျာ်းအရ၊ လိုပ့်ခမရပ်း ရော
အလိုပ့်တင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် အမျျု်းော်းမျာ်းထက့် နာရီရပါင့််း ေို်းံ ဆ
အချန့်ကြာ လိုပ့်ကိုင့်ခွဲရပ ်းီ 41 အခြာ်းလိုပ့်ရပ့်မျာ်းကို ရဆာင့်ရက့်ရန့် အချန့်
နည့််းပါ်း ရစခွဲရကြာင့််းရတွေ့ရေည့်။ အချျု ကျာ်း မ ြစ့်မှု နင့် မျျု်းဆက့် ြစ့်မှု
တို နင့် ေက့်ဆိုင့်ရော ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခံစာ်းရ ယ့် ရနင
ို ့်မှုမျာ်း လည့််း
ရေည့်၊ ဥပမာ ရောက့်ရရတင့် ပါရရော အဆပ့်စန ့်ပစ့်ပစစည့််း ညစ့်ညမ့််း
မှုေည့် လူော်း တို ၏ ကျန့််းမာရရ်းကို ေယ့်ဝက
ို ့်ရော နည့််းအာ်း ြင့်
မျာ်းစာထခိုက့်ရစေည့်၊ အထူ်းေ ြင့် ကယ
ို ့်ဝန့်ရဆာင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်း န င့်
ကရလ်းမျာ်းတင့် ပြင့််းထန့်ရော အကျျု်းေက့်ရရာက့်မှုရေည့်။42

40.
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42.
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ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှမ၊ှု မျျု်းဆက့်အလိုက့် ြစရ့် ော ေင့်တငမ့် ျှတမှု (ယခို
အချန့်နင့် အနာဂတ့် မျျု်းဆက့်တို ၏ အချန့်မျာ်းတင့် ရာေီဥတို ေင့်တငမ့် ျှတမှု
ကွဲေို ) ၏ ကစစရပ့်မျာ်းကို ရပြာဆိုရာတင့် အာ်းနည့််းရောရကြာင့် ေို မဟိုတ့်
ပြျုေမျှနရ
ို ရောရကြာင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၊ ကရလ်းမျာ်း နင့် လူငယ့်မျာ်းအတက့်
တင့်ပြရော ‘ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရမှုမျာ်း’ ဇတ့်ရကြာင့််းကိုရကျာ့်၍
ဤအစီရင့်ခံစာက တင့်ပြပါမည့်။ အမျျု်းေမီ်းမျာ်းရတွေ့က ျုံရနရော စန့်ရခေါ်မှု
မျာ်းရရကြာင့််းကို ေရနာ်းလည့်ရော့်လည့််း ဤအစီရင့်ခံစာက အရရွေ့ရတာင့်
အာရ နိုင့်ငံမျာ်းမ ဥပမာမျာ်းနငအ
့် တူ အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ကို
တည့်တန ့်စာ ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ခြင့််းနင့် စီမထ
ံ န့််းေမ့််းထာ်းနိုငခ့် ြင့််းတင့်
န့်တီ်းေူမျာ်း ြစေ
့် ည့်ကို မီ်းရမာင့််းထို်းပြပါေည့်။ ဤချဉ့််းကပ့်နည့််းေည့်
လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့် ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် က့် UN အထူ်းအစီရင့်ခေ
ံ အ
ူ ာ်း
‘ကျာ်းမ ြစမ့် ှု ရှုရထာငအ
့် မြင့်ကို အေိုံ်းပြျုရန့်၊ အခြာ်းအရာမျာ်းတင့်၊ အမျျု်းေမီ်း
မျာ်းနင့် မန့််းကရလ်းမျာ်း၏ ေီ်းခြာ်းအရခြအရန တစ့်ရပ့်ကို ထည့်ေင့််း
စဉ့််းစာ်းပ ီ်း ကျာ်းမ ြစမ့် နှု ငဆ
့် ိုင့်ရော ခွဲခြာ်းဆက့်ဆမံ ှု နင့် ဒဏ့်ခရ
ံ မှုမျာ်းကို
ရ ာ့်ထိုတရ
့် န့်၊ နင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့် မန့််းကရလ်းမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ကို
တည့်တန ့်စာ ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ခြင့််းနင့် စီမထ
ံ န့််းေမ့််း ထာ်းနငို ့်ခြင့််းတင့်
န့်တ်းီ ေူမျာ်းအ ြစ့် လိုပရ့် ဆာင့်ကြေည့် ဆိုခြင့််းကို ရကာင့််းစာကျင့်ေ်းိုံ ရန့်
ရတာင့််းဆိုရော ၂၀၁၈ UN HRC ဆိုံ်း ြတခ့် ျကန့် င့် ဆီရလျာ့်စာ ဆက့်နယ့်ေည့်’
(A/HRC/RES/37/8, အပိုဒ့် ၇ (ဇ) အော်းရပ်းမှု ထည့်ေင့််းထာ်းေည့်)။
၂၀၁၅ ကတည့််းက လူ အခငအ
့် ရရ်း ကာကယ့်ေမူ ျာ်း၊ ေတင့််းစာဆရာမျာ်း နင့်
ကိုန့်ေယ့်အေင့််းဝင့်မျာ်း အနည့််းဆို်းံ ၁၀၁၉ ရယာက့်ေည့် တစ့်ကမ္ာလိုံ်း၌
၆၁ နိုင့်ငံတင့် အေတ့်ခံခွဲရရကြာင့််း ၂၀၁၈ တင့်ခန ့်မန့််းခွဲေည့်။ ၎င့််းေည့်
တစ့်ရန လျှင့် တစ့်ရယာက့်နနှု ့််းနင့် ညီမျှေည့်။43 HRC က ‘ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ
ကစစမျာ်းနင့် အေင့််းအ ွဲွေ့တာဝန့်ယူမှုကို ရ ာ့်ထိုတရ့် ပြာဆိုရော လူ အခင့်အရရ်း
ကာကယ့်ေမူ ျာ်းေည့် လူ အခငအ
့် ရရ်း ကာကယ့်ေူမျာ်းထွဲတင့် ဒဏ့်ခရ
ံ နိုင့် ယ့်
အမျာ်းဆို်းံ ြစပ့် ီ်း အနတရာယ့်အရဆို်းံ ြစ့်ရကြာင့််း’ အရလ်းအနက့် စို်းရမ့်ပပူ န့်မှုကို
ရ ာ့်ပြခွဲေည့်။44 ေူတို ၏ ထင့်မြင့်ယူဆချက့် နင့် ရ ာ့်ပြချက့် တို အတက့်
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အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနငို ့်ငရံ စပါ်းခင့််းမျာ်းေည့် ရဒေတင့််း မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစ္ဆာန့်မျာ်းနငေ
့် က့်ရ ြစတ
့် ည့်မစှု နစ့်၏ ဝန့်ရဆာင့်ရပ်းကမ့််းမှုမျာ်းကေ
ို တ
ူ ို ၏ ထိုတလ
့် ပို ့်မအ
ှု တက့်မခီ အ
ို ာ်းထာ်းရေည့်

လပ့်လပ့်မှု အခင့်အရရ်းကို ကန ့်ေတ့်ခြင့််းနင့် ရတွေ့က ျုံရနရေည့်။
ဤအရခြအရနက ရမြမျာ်း၊ အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တို ကို ကာကယ့် ရစာငရ့် ရာက့်ရာတင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ လူ ရပိုင့်ခ င့်
အခင့်အရရ်းမျာ်းကို ကာကယ့်ေူမျာ်း၏ လိုပ့်ရဆာင့်ချက့်ကို ဆို်းဆို်းရာ်းရ ာ်း
ထခိုက့်ရစေည့်။45 အာဆီယံ အရပ့်ော်း အေင့််းအ ွဲွေ့ ညီလာခံ/အာဆီယံ
ပြည့်ေူမျာ်း၏ ရဆ်းရန်းပွဲ (ACSC/ APF) တ်းို တက့်မှုမျာ်း ရလာခွဲ
ရော့်လည့််း အရပ့်ော်း အေင့််းအ ွေ့ွဲ ေည့် အာဆီယံ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်
ချခြင့််းတင့် ထထရရာက့်ရရာက့် လွှမ့််းမ်းို နင
ို ့်ရစရန့် အလို ငာ ေူတို ၏
ရပြာဆိုစရာမျာ်းကို ရပြာဆိုနိုင့်ရာတင့် နင့် ရဒေဝန့််းကျင့် အခင့််းအကျင့််း၌
ချတ့်ဆက့်မှုမျာ်းတင့် အခက့်အခွဲမျာ်းစာ ရတွေ့က ျုံခွဲရေည့်။46
အခန့််း ၅ တင့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့် မန့််းကရလ်းမျာ်းက အရရွေ့ရတာင့်အာရတင့်
ရပြာင့််းလွဲမ၏
ှု
န့်တီ်းေူမျာ်းအ ြစ့် ရဆာင့်ရက့်ခွဲေည့် ခိုငမ့် ာရော ဥပမာ
မျာ်းကို စင့်တင့်ပြေခွဲေည့်။ ဤအခန့််း၏ အာရိုံစက
ို ့်မမှု ာ အရခြခံအာ်း ြင့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း အရပေါ်တင့် ြစ့်ရော့်လည့််း ကျာ်းမ
တန့််းတူညမီ ျှရရ်းနင့်
ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခိုရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းကို အပြည့်အ၀နာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရန့် ေိုရတေနပြျုမှု
ပိုမိုလိုအပ့်ရကြာင့််း ကျွန့်ျုပ့်တို ေရနာ်းလည့်ပါေည့်။ ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှရရ်း
ကစစေည့် ကျယ့်ပြန ့်ရော ရခါင့််းစဉ့် ြစ့်ကာ ၎င့််းတင့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၊
အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့် အမျျု်းော်းမျာ်း၊ မန့််းကရလ်းမျာ်း နင့် ရယာကျင်္ာ်းကရလ်း
မျာ်းအတက့် အရင့််းအမြစ့်မျာ်းနင့် အခင့်အလမ့််းမျာ်းအပြင့် ကျာ်း မ နစ့်မျျု်း၏
ပြင့်ပ၌ရရော ရယာကျင်္ာရာ၊ မန့််းမရာ၊ လင့်အဂင်္ ါနစ့်မျျု်းပါရေူ၊ လင့်ရပြာင့််း
ထာ်းေူ၊ လင့်တူဆက့်ဆေ
ံ ူ နင့် ကျာ်း မ မထင့်ရာ်းရောေူ (LGBTQI)
အပါအဝင့် အခြာ်း ကျာ်း မ ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း ပါဝင့်ေည့်။47
ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရနိုင့် ယ့်ရရော အရခြအရနမျာ်းတင့်ရ လူမျာ်း၏
လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရန့် က ျု်းပမ့််းမှု
မျာ်းတင့် ေူတို ၏ ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရ ယ့် ြစ့်မှု နင့် အရရ်းမပါဘွဲ
ရဘ်း ယ့်ထာ်းခြင့််းကို
ြစရ့် စေည့် လူနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ
နင့် အောစီ်းရမှုမျာ်းကို ထည့်ေင့််း စဉ့််းစာ်းရမည့်။48 ရတာင့်ယာေမာ်းမျာ်း၊
မ ျု ရနဆင့််းရွဲော်း၊ တံငါေည့်မျာ်း၊ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၊ လူငယ့်လရ
ူ ယ့်မျာ်း
နင့် ကရလ်းမျာ်း၊ တိုင်း့် ရင့််းော်းမျာ်း၊ ရရွှွေ့ရပြာင့််းရနထငို ့်ေူမျာ်း၊ နင့်
မေန့်မစမ့််း ြစေ
့် မူ ျာ်းေည့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံ ာ်းရ ယ့် ရရော
အရခြအရနမျာ်းတင့် ရနိုငပ့် ီ်း ထပ့်ဆင့် ြစ့်ရော အနတရာယ့်မျာ်းနင့် ရင့်ဆိုင့်
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ယ့်ရေည့်။ အာဆီယံကစစရပ့်တင့်
ထအ
ို ချင့််းချင့််း တိုန ့်ပြန့် အကျျု်း
ေက့်ရရာက့် မှုမျာ်းကို နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းေည့် ဥပရဒပြျုရာတင့်
လိုပက
့် ငို ရ့် နေည့် နိုင့်ငံအရာရမျာ်း၊ အစို်းရ အမှုရဆာင့်နင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း
ဌာနမျာ်း၊ အပြင့် စီ်းပာ်းရရ်းလိုပင့် န့််းမ တာဝန့်ရပိုဂဂျုလ့်မျာ်း အပါအဝင့်
တာဝန့်ရေူမျာ်းအာ်း အခငအ
့် ရရ်းကို လက့်ဝယ့် ထန့််းေမ့််းေူမျာ်းနင့် အတူ
လိုပရ့် ဆာင့်ရစနိုင့်ပ ီ်း ရရရည့်မတည့်တန ့်မှု နင့် မညီမျှမှုမျာ်း ြစရ
့် ေည့်
အရကြာင့််းရင့််းမျာ်းကို ရပြာဆိုရန့်၊ နင့် တစ့်ရယာက့်မကျန့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုကို ရရရန့် လူ ရပိုင့်ခင့် အခငအ
့် ရရ်းကို ေရဘာရပါက့်
နာ်းလည့်ခြင့််းအတက့် ကူညလ
ီ ပို ရ့် ဆာင့်ရစနငို ေ
့် ည့်။
အပြညအ
့် ပြညဆ
့် ိုင့်ရာ၊ ရဒေတင့််း၊ နင့် နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မတ့်ချက့်
မျာ်းေည့်
အာဆီယအ
ံ တက့် ၎င့််း၏လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်း မျာ်း၏
ေတ့်မတ့်ချက့်မျာ်း၏ ရရရည့်တည့်တန ့်မက
ှု ို ပိုံမန့်အတငို ့််း ြစရ့် စရန့်၊ နင့်
အပြန့်အလန့်အာ်း ြင၊့် ရဒေတင့််း ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေရဘာတူညီချက့်
မျာ်းအတက့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း အရခြခရံ ော ချဉ့််းကပ့်နည့််းကို ပိုံမန့်
အတငို ့််း ြစရ့် စရန့် မူရဘာင့်တစ့်ခိုကို ေတ့်မတ့်ခေည့်
ွဲ
။ ရဒေတင့််းရ ဥပရဒ
ရရ်းရာတို်းတက့်မှု နင့် ရကာင့််းမန့်ရော ကျင့်ေ်းိုံ မှုမျာ်းက ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို နင့် SDGs ကို ရရရန့် လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းကို
ရပျာ့်ရငွှ ့်စာ ခံစာ်းနငို ့်ရန့် အလို ငာ ရည့်မန့််းချကက
့် ီ်းပ ီ်း ထရရာက့်ရော
လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းအတက့်
အေင့်ရပြာင့််းလွဲမှုေည့်
အလန့်ပင့်စင့်စစ့်
ြစန့် ိုင့် ယ့်ရေည့်ကို ပြေပါေည့်။49 ထရို ကာင့််းမန့်ရော ကျင့်ေ်းိုံ မှုမျာ်းကို
တာဝန့်ယူေူမျာ်းောမက
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
ကိုငရ့် ဆာင့်ေူမျာ်းကပါ
ဦ်းရဆာင့်ရန့် အရရ်းက ီ်းပါေည့်။ ထက
ို ျင့်ေ်းိုံ မှုမျာ်းက ရာေီဥတူရပြာင့််းလွဲမှု၊
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မစှု နစ့်မျာ်း၏ ဆိုတ့်ယတ
ို ့်မှု နင့် မျျု်းစတ့်မျာ်းကို အစိုလိုက့်
အပ ျုံလိုက့် မျျု်းတို်းံ ရစခြင့််းကွဲေို လူော်းမျျု်းနယ့် ြစ့်တည့်မ၏
ှု စနစ့်တစ့်ခိုလံို်း
နင့်ဆိုင့်ရော စန့်ရခေါ်မှုမျာ်း၏ တိုန ့်ပြန့်လိုပ့်ရဆာင့်ချက့်မျာ်းေည့် အမန့်တကယ့်
လိုပန့် ငို ရ့် ော အရာမျာ်း ြစ့်ရကြာင့််းကို ပြေပါေည့်။ ေို ရာတင့် လိုပရ့် ဆာင့်
စရာမျာ်းစာတို လိုပရ
့် န့်လရို နပါေည့်။ ထို စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ရအာင့်မြင့်စာ
ကိုငတ
့် ယ့် ရ ြရင့််းရန့် ဥပရဒနင့် မူဝါဒ န့်တီ်းရရ်းဆေ
ွဲ ူမျာ်း၊ မတူကပွဲ ြာ်းရော
အရတွေ့အက ျုံမျာ်းရေည့် ပညာရင့်မျာ်း နင့် လက့်ရတွေ့ကျင့်ေ်းိုံ ေူမျာ်း၊
ကျွမ်း့် ကျင့်မမှု ျာ်း နင့် ရနရာအလိုက့် ေရနာ်းလည့်မမှု ျာ်း လိုအပ့်ပါလမ့်မည့်။
ဤပူ်းရပါင့််းရရထာ်းေည့် အေပညာမျာ်းတင့် အရခြတည့်ရော လူ ရပိုင့်ခင့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ေဘာ၀အရခြခရံ ော ရ ြရင့််းမှုမျာ်းက လူော်းမျျု်းနယ့်
ြစတ
့် ည့်မှုတင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်ရော စမ့််းလန့််းစိုရပြေည့် အရရွေ့ရတာင့်
အာရ ြစရ့် စရန့် အရထာက့်အပံ ရပ်းပါလမ့်မည့်။
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