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အဓ ကအရကြာင့််းအချက့်မျာ်း 
• လက့်ရ   လနူ င ့်ေက့်ရ   ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်းက ို 
ရအာင့်မြင့်စ ာ က ိုင့်တ ယ့်ရ ြရ င့််းန ိုင့်ရန့်၊  အေ င့်ရပြာင့််းလွဲမှုမျာ်းန င ့် 
ဆန့််းေစ့်တီထ င့် မှုမျာ်း၊ ကျွမ့််းကျင့်မှုမျာ်း၊ န င ့် ရနရာအလ ိုက့် ေ နာ်းလည့် 
မှုမျာ်းန င ့်အတူ အ က့် က့်မ ကျယ့်ြပန့် ရော အရတ ွေ့အက ျုံရ  ေမူျာ်းမ  
ဝ ိုင့််းဝန့််းကညူီ လိုပ့်ရဆာင့် ရပ်းြခင့််းြ င ့် ဘက့်စိံုအေ င့် ရပြာင့််းလွဲမှုမျာ်းက ို 
ကမ္ာ အခင့််း အကျင့််း၊ ရဒေအခင့််းအကျင့််း၊ န င ့် န ိုင့်ငံအခင့််း အကျင့််း 
မျာ်းအထ  အဆင ့်ဆင ့်ပြျုလိုပ့်ရန့်လ ိုအပ့်ပါေည့်။  

                                    
• ဤအစီရင့်ခံစာက ို န့်တီ်းရန့် လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ရော လိုပ့်ငန့််းစဉ့် က 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒ နယ့်ပယ့် န စ့်မျ ျု်း 
စလို်းမ  ပညာရ င့်မျာ်းန င ့် လက့်ရတ ွေ့ကျင ့်ေိုံ်း ေမူျာ်း အချင့််းချင့််း ရလ လာ 
ေင့်ယမူှု ပြျုလိုပ့်ကြခြင့််းက ို  ြစ့်ရစခွဲ ပါေည့်။ 

 
• ရကာင့််းမ န့်ရောပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူအခ င ့်အရရ်းက ို 
အေ အမ တ့်ပြျုခြင့််းေည့် လနူ င ့် ေဘာ၀ ပတ့်ဝန့််းကျင့်အာ်း ကာက ယ့် 
ရစာင ့်ရရ ာက့်ပ ီ်း တစ့်ရယာက့်မကျန့် လအူာ်းလိုံ်းအတ က့် ဆက့်လက့် 
တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှု န င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်မှုအတ က့် အရခြအရနမျာ်း 
က ို  ြစ့်ရပေါ်ရစေည့်။ 

 
• အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ၊ ရဒေတ င့််း န င ့် အချ ျု န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ 
ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက အာဆယီ၏ံ လူ ရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း ေတ့်မ တ့် 
ချက့်မျာ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုက ို ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရစရန့်၊ အပြန့်အလ န့် 
အာ်း ြင ့် ရဒေတ င့််း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတူ ညခီျက့် မျာ်းတ င့် 
လ ူအခ င ့် အရရ်း အရခြခံရော ချဉ့််းကပ့်မှုက ို ပိံုမ န့် အတ ိုင့််း  ြစ့်ရစရန့် 
အတ က့် မရူဘာင့်တစ့်ခိုက ို ေတ့်မ တ့်ခွဲ ပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ 

ရနာက့်ခေံမ ိုင့််း 

ကိုလေမဂဂ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း ရကာင့်စီ (HRC) က ‘ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ရ ာ့်ထိုတ့်ရန့် လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ေည ့် လိုပ့်ရပ့်အာ်းလို်ံး န င ့် 
န ိုင့်ငံတကာ၏ မတူရော ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံထာ်းေည ့် 
အတ ိုင့််း အာ်းလို်ံးအတ က့် အခ င ့်အရရ်းက ို ကာက ယ့်ရန့် ရဆာင့်ရ က့်ချက့်မျာ်းက ို 
လိုပ့်ရဆာင့်ရန့် အပါအဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းက လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ရလ်းစာ်းရန့်၊ 

ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န င ့်  ြည ့်ဆည့််းရပ်းရန့် ကတ ကဝတ့်မျာ်း’က ို 
အခ ိုင့်အမာရပြာဆ ိုေည့်။1 ထ ိုရနာက့် န ိုင့်ငံမျာ်းအာ်း ေန ့်ရ င့််းရော၊ 
ကျန့််းမာရော၊ ရဘ်းကင့််းရော န င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်န င ့် 
ပတ့်ေက့်ေည ့် ၎င့််းတ ို ၏ လ ူအခ င ့်အရရ်း တာဝန့်မျာ်းက ို အပြည ့်အ၀ 
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့် တ ိုက့်တ န့််းခွဲ ေည့်။2 

လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတ က့် ကိုလေမဂဂအထူ်းအစရီင့်ခံေူ 
David Boyd က ေန ့်ရ င့််းရော၊ ကျန့််းမာရော၊ ရဘ်းကင့််းရော န င ့်  
 

ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
အနည့််းဆို်ံး ကိုလေမဂဂဝင့် ၁၅၅ န ိုင့်ငံက ၎င့််းတ ို ၏ ပြည့်တ င့််း ဥပရဒမျာ်း ြင ့် 
ေ ို မဟိုတ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူခီျက့် စာချျုပ့်မျာ်းက ို တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံခြင့််း ြင ့်၊ ေ ို မဟိုတ့် န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်း ြင ့်  တရာ်းဝင့် လက့်ခံထာ်းကြေည့်ဟို 
ရနာက့်ထပ့် မ တ့်ချက့်ပြျုထာ်းေည့်။3 Boyd ကရ ာ့်ပြေည့်မ ာ 
ထ ိုအခ င ့်အရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းမ ာ ရဘ်းကင့််းရောရာေဦတို၊ 
ေန ့်ရ င့််းရောရလ၊ ရရရကာင့််းရရေန ့် န င ့် လိုံရလာက့်ရော မ လလာရရဆ ို်းနိုတ့် 
စနစ့်၊ ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညီည တ့်ပ ်ီး ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော အစာ်းအစာ 
ထိုတ့်လိုပ့်မှု၊ အဆ ပ့် ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်မျာ်း၌ ရနထ ိုင့်ခြင့််း၊ အလိုပ့် 
လိုပ့်ခြင့််း၊ ပညာေင့်ခြင့််းန င ့် ရဆာ ကစာ်းခြင့််း၊ န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရ စာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း 
 ြစ့်ကြေည့်။ လိုပ့်ထို်ံးလိုပ့်နည့််း ဆ ိုင့်ရာ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းတ င့် အချက့်အလက့် 
မျာ်းေ ို  ရယနူ ိုင့်မှု၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆ ိုင့်ရာ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် ချခြင့််းတ င့် အမျာ်းပြည့်ေူ 
ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်မှု၊ န င ့် တရာ်းစီရင့်ရရ်းေ ို  ဝင့်ရရာက့်န ိုင့်မှုန င ့် 
ထ ရရာက့်ရော ပြန့်လည့်ကိုစာ်းမှုမျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာတ င့် 

ကျွန့်ျုပ့်တ ို ေည့် ‘ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််း ကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း’ 
ရဝါဟာရက ို လ ိုအပ့်ချက့် န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်း ပါရ  ေည ့် လွှမ့််းခ ျုံထာ်းရော 
အမျ ျု်းအစာ်းတစ့်ခို အရနန င ့် အေိုံ်းပြျုေည့်။ 

 
ဤအာရဘာ့်အလ ိုက့်အစရီင့်ခံစာေည့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
အတ က့် HRC ရ ြရ င့််းချက့်မျာ်းက ို ဆက့်လက့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် 
ရဆာင့်ရ က့်ရန့် အပြင့် ၂၀၁၃ ASEAN Human Rights Declaration 
(AHRD) (အာဆယီံ လ ူအခ င ့်အရရ်း ထိုတ့်ပြန့်ချက့်) ပိုဒ့်မ ၂၈(စ) တ င့် 
ပါရ  ေည ့်အတ ိုင့််း အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ တ င့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော န င ့် 
ရရရ ည့် တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
နာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရစရန့်လည့််း ရည့်ရ ယ့်ပါေည့်။ 

 
ကမာ္က ီ်း၏ ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းေည့် ရဘ်းအနတရာယ့်ရ  န ိုင့်ရော 
အရခြအရနရအာက့်တ င့် ရ  ရောအချ န့်တ င့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း အဆင ့်မျ ျု်းစိံု 
တ င့်ရ  ရော ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုရ  ရော ဥပရဒရရ်းရာ ချဉ့််းကပ့်နည့််းမျာ်းက 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က ီ်းကြပ့်လိုပ့်က ိုင့်မှု အဆင ့်မျ ျု်းစိုံတ ို ၌ ထ ရရာက့်ရော 
အပြန့်အလ န့် တိုံ ပြန့်ဆက့်ေ ယ့်မှုက ို တ ို်းမြ င ့်ရန့်အတ က့် အေ င့်ရပြာင့််းလွဲ 
မှုမျာ်းက ို လိုပ့်ရဆာင့်န ိုင့်ရစေည့်။ အာဆီယအံေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းက ရကာင့််းမ န့် 
ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို ဥပရဒအရ လ ိုအပ့်ချက့်အရ  
ချျုပ့်ဆ ိုရော စာချျုပ့်အစာ်း မ ြစ့်မရနလ ိုက့်နာရန့် မဟိုတ့်ရော ထိုတ့်ပြန့်ချက့် 
တစ့်ခို ြင ့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံရန့် ရရ ်းချယ့်ခွဲ ေည့်။ ထ ိုရဒေတ င့််း ေရဘာတူညီမှု 
စာချျုပ့်မျာ်း၏ ဥပမာမျာ်းမ ာ လေူာ်းန င ့် လမူျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းအတ က့် 
African Charter (အာ ရ ကန့်ချာတာ)၊ စ်ီးပ ာ်းရရ်း၊ လမူှုရရ်း န င ့် ယဉ့်ရကျ်းမှု 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ အပ ိုင့််း၌ပါရ  ရော လ ူအခ င ့်အရရ်းအတ က့် American 
Convention on Human Rights (လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း အတ က့် အရမရ ကန့် 
က န့်ဗင့််းရ င့််း) ေ ို  ထပ့်တ ို်း စည့််းမျဉ့််းေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း၊ န င ့် Arab Charter 
on Human Rights (လ ူအခ င ့်အရရ်းအတ က့် အာရပ့်ချာတာ) တ ို  ြစ့်ေည့်။ 
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အာဆယီခံျဉ့််းကပ့်မှုေည့် တ ကျရောစ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ပြေမှုမရ  ဘွဲ ယင့််းက ို 
ရကာင့််းစ ာ ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်မှု မရ  ရေ်းပါ။ ဤအစီရင့်ခံစာေည့် 
ေ ရ  နာ်းလည့်မှု က ာဟချက့်မျာ်းက ို  ြည ့်ဆည့််းရန့်န င ့် လက့်ရတ ွေ့လိုပ့်ရပ့်၊ 
လက့်ရ  စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို တိုံ ပြန့်ရန့် န င ့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်း၌ 
လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲ ပ ီ်း ြစ့်ရော အကျ ျု်းရ  ရော ရဆာင့်ရ က့်ချက့် မျာ်းစ ာတ ို က ို 
ဆက့်လက့် တည့်ရဆာက့် န ိုင့်ရစရန့် အတ က့် ြစ့်ပါေည့်။ 

ဤရလ လာမှု၏ရည့်ရ ယ့်ချက့် 

ဤအစီရင့်ခံစာတ င့် ရည့်ရ ယ့်ချက့် ေိုံ်းခိုပါရ  ေည့်- 

• အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ န ိုင့်ငမံျာ်း၏ ကတ ကဝတ့်မျာ်းက ို ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုန င ့် စပ့်လျင့််း၍ အရေ်းစ တ့်ရရ်းဆ ွဲရန့်၊ 

• အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရ   ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းက ို နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းအတ က့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ကျင ့်ထိုံ်းမျာ်းက ို ရ ာ့်ထိုတ့်ရန့်၊ န င ့် 

• ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းတ င့် တ ို်းတက့်မှုမျာ်း၊ ဆန့််းေစ့်တီထ င့် 
မှုမျာ်း န င ့် အတာ်းအဆီ်းမျာ်းက ို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းရန့် န င ့် အရရ ွေ့ရတာင့် 
အာရ  ရဒေတ င့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုန င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်မှုတ ို က ို 
ပ ံပ ို်းရပ်းန ိုင့်မည ့် လိုပ့်ရပ့်မျာ်းအတ က့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းက ို အက ပံြျုရန့်။ 

ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ‘စ မ့််းလန့််းစ ိုရပြခြင့််း’ ရဝါဟာရက ို ၎င့််း၏ရခါင့််းစဉ့်တ င့် 
ရမြ န င ့် ရရ န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်းန င ့် ေက့်ဆ ိုင့်ရော ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်းန င ့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုေ ို  ၎င့််းတ ို ၏ ဆက့်န ယ့်မှုမျာ်း အတ က့် 
ရည့်ညွှန့််းေည့်။  ေစ့်ရတာမျာ်း ေ ို မဟိုတ့် ရရချ ျုမျာ်းကွဲ ေ ို  ရနရာရကာင့််း 
မျာ်းက ို ရ ာ့်ပြေည ့်အပြင့် လ ူအခ င ့်အရရ်း အေ ိုက့်အဝန့််းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
အေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်းအကြာ်း ရပါင့််းကူ်းတည့်ရဆာက့်န ိုင့်ရန့် စာရရ်းေူမျာ်းေည့် 
ဆက့်န ယ့်ရနရော ရဒေတ င့််း စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းရပေါ်တ င့် မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြန ိုင့်ရန့် 
ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်ခွဲ ပါေည့်။ (စာရရ်းေူမျာ်း၏ အရကြာင့််းန င ့် အရတ ွေ့အက ျုံ 

က ို ရနာက့်ဆက့်တ ွဲ ၂ တ င့်ကြည ့်ပါ)။  ‘က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်မှု’ ဆ ိုရောရဝါဟာရ 

မ ာ ‘အရည့်အရေ ်းရကာင့််းရော ဘ၀ရနထ ိုင့်မှုတစ့်ခို’ က ိုရည့်ညွှန့််းေည့်။ 
အရည့်အရေ ်း ဆ ိုေည့်မ ာ က စစရပ့်ရပေါ်တ င့်မူတည့်ပ ီ်း မတူရော အေင့််းအ  ွဲွေ့ 
မျာ်းန င ့် အိုပ့်စိုမျာ်းတ င့် က ွဲပြာ်းမှုရ  ရော့်လည့််း ထ ိုအယအူဆတ င့် အစာ်းအစာ 
ရရ  န ိုင့်မှု၊ ရရရကာင့််းရရေန ့် န င ့် လိုံရလာက့်ရော မ လလာ ရရဆ ို်းနိုတ့်စနစ့်၊ 
အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််း  ူလိုမှု၊ ကျန့််းမာရရ်း၊ ဓရလ ထို်ံးစံ ေတ့်မ တ့်ချက့် န င ့် 
ရရ ်းချယ့်မှုန င ့် လိုပ့်ရပ့်မျာ်းက ို လ ပ့်လပ့်စ ာ လိုပ့်က ိုင့်ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်မှု စရော 
အဓ ကလ ိုအပ့်ချက့်မျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ အရည့်အရေ ်းရကာင့််းရော ဘ၀ရနထ ိုင့်မှု 
န င ့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ ရနထ ိုင့်မှုတ ို ၏ မတူရော ရှုရထာင ့်အမြင့် 

ဥပမာမျာ်းမ ာ ‘ေဘာ၀န င ့် လ ိုက့်ရလျာညီရထ  ရနထ ိုင့်ခြင့််း’၊ ‘မ ခင့်ကမ္ာရမြက ီ်း 

န င ့် ဟန့်ချက့်ညီပ ီ်း လ ိုက့်ရလျာညီရထ  ြစ့်ရအာင့် ရကာင့််းစ ာရနထ ိုင့်ခြင့််း’၊ န င ့် 

‘လေူာ်းတ ို ၏ က ိုယ့်စ တ့်ချမ့််းောခြင့််း’ တ ို  ြစ့်ေည့်။ (ပို ၂ က ိုကြည ့်ပါ)။ ကမ္ာ 
ရပေါ်တ င့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ဆ ိုေည့်မ ာ လတူ ိုင့််းေည့် ခ ွဲခြာ်းမှု မရ  ဘွဲ 

လတူ ို အတ က့် nature’s contributions to people (NCP) (ေဘာ၀ ၏ပံ ပ ို်း 
မှုမျာ်း) မ ရရ  လာရော အရည့်အရေ ်း ရကာင့််းရော ဘ၀ ရနထ ိုင့်မှုက ို ရပျာ့်ရွှင့် 
စ ာ ခစံာ်းန ိုင့်ေည ့် စကာ်းစပ့် ြစ့်ေည့်။ က ီ်းပ ာ်း ရအာင့်မြင့်ရော ဘ၀ဆ ိုေည့် 
မ ာ လတူ ို ေည့် ခ  မ့််းရခြာက့်မှု ေ ို မဟိုတ့် ရကြာက့်လန ့်ရစခြင့််းတ ို  မပါရ  ဘွဲ 
ရကာင့််းမ န့်ရော ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းက ို ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့် 
န ိုင့်ခြင့််းက ိုလည့််း ရည့်ညွှန့််းေည့်။ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှု 
မျာ်းက ို အဆင ့် အတ ိုင့််းအတာတ ိုင့််းတ င့် ခစံာ်း ရရောရကြာင ့်၊ အပြည့်ပြည့် 
ဆ ိုင့်ရာ၊ ရဒေတ င့််း၊ န ိုင့်ငံတ င့််း န င ့် ပြည့်တ င့််း အဆင ့်အာ်းလိုံ်း  ြစ့်ေည ့် 
အစ ို်းရအဆင ့်မျာ်းအာ်းလို်ံးတ င့် အရည့်အရေ ်း ရကာင့််းမ န့်ရော ဘ၀ရနထ ိုင့်မှု 
က ို  ြစ့်ရစခြင့််းင ာ စိုရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု လ ိုအပ့်ပါေည့်။ 

နည့််းပညာ 

ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ဥပရဒရရ်းရာ လိုပ့်က ိုင့် ရဆာင့်ရ က့်ေမူျာ်းအာ်း 
လက့်ရ  ဥပရဒ န င ့် မဝူါဒ၏ မရူဘာင့်မျာ်းက ို အေိုံ်းပြျုလျှက့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ကာက ယ့်ေမူျာ်းအာ်း စဉ့််းစာ်းချင ့်ချ န့်၍ ပ ံပ ို်းမှုရပ်းရန့် 
အတ က့် အေ ရပ်းလ ိုပါေည့်။ စာရရ်းေူမျာ်းေည့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံ 
မျာ်းက ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော၊ ကျန့််းမာရော န င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့် 
ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ အဓ ပပါယ့် ေတ့်မ တ့်ပိံုက ို 
ရဆ ်းရန ်းရန့် အမှုအခင့််းဥပရဒ၊ ပြဌါန့််းထာ်းေည ့် ဥပရဒမျာ်း န င ့် အခြာ်းဥပရဒ 
ရရ်းရာ စာရ က့်စာတမ့််းမျာ်း4 အပါအဝင့် အာဏာပ ိုင့် အ  ွဲွေ့အစည့််း၏ 
စာရ က့်စာတမ့််းမျာ်းက ို ခ ွဲခြမ့််းစ တ့် ြာခြင့််း ပါရ  ေည ့် ယိုံကြည့်လက့်ခရံလာက့် 
ရော နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို အေိုံ်းချခွဲ ပါေည့်။ ထ ိုရနာက့် ၎င့််းတ ို ေည့် 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်းအတ က့် န ိုင့်ငံအဆင ့်၊ ရဒေအဆင ့် န င ့် 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတ င့် လက့်ရ  ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို ရလ်းစာ်းရန့်၊ 
ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န င ့်  ြည ့်ဆည့််းရန့် အတ က့် မရူဘာင့်တစ့်ခိုက ို 
တည့်ရထာင့်ထာ်းခွဲ ေည ့် နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို ရ ာ့်ထိုတ့်န ိုင့်ရန့် ေက့်ဆ ိုင့်ရာ 
ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက ို န ှုင့််းယ ဉ့်ခွဲ ပါေည့်။ 

 
န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ စနစ့်မျာ်းရ   ရကာင့််းမ န့်ရော ကျင ့်ထိုံ်းမျာ်းေည့် 
န ိုင့်ငံရပေါ်တ င့်အရခြခံေည ့် ရ ြရ င့််းချက့်မျာ်းအတ က့် အဓ ကရော ချက့်  ြစ့် 
ရော့်လည့််း န ိုင့်ငံ၊ ရဒေ၊ န င ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းေည့် တစ့်ခို 
န င ့်တစ့်ခို အပြန့်အလ န့် တိုံ ပြန့်မှု ရ  ကြရောရကြာင ့် ကျွန့်ျုပ့်တ ို  ရဝမျှ ထာ်းရော 
လနူ င ့်ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်းအတ က့် တရာ်းစီရင့် ရရ်းဆ ိုင့်ရာ 
အဆင ့်အမျ ျု်းမျ ျု်းရ   လိုပ့်ရပ့်မျာ်း လ ိုအပ့်ပါေည့်။ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်း၏ 
ကတ ကဝတ့်မျာ်းေည့် မျာ်းစ ာရော န ိုင့်ငံမျ ျု်းစိုံမ  အစ ို်းရချင့််း ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူခီျက့်စာချျုပ့်မျာ်း multilateral environ-mental 
agreements (MEAs) န င ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူအခ င ့်အရရ်း ပဋ ဉာဉ့်က ို 
လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်းခြင့််း န င ့် အတည့်ပြျုခြင့််းတ ို  ြင ့် ပ ိုမ ိုတ ို်းမြင ့် လာပါေည့် 
(ဇယာ်း ၁ က ို ကြည ့်ပါ)။ ဤအစီရင့်ခံစာေည့် ဥပရဒ န င ့် အာဆီယံ 
ဥပရဒရရ်းရာ၊ မဝူါဒ န င ့် အ  ွဲွေ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ မရူဘာင့်မျာ်းက ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတ က့် အခ င ့်အရရ်းက ို အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းအတ က့် မည့်ေ ို  
မည့်ပိုန င ့် အတ ိုင့််းအတာ မည့်မျှအထ  ေတ့်မ တ့်ထာ်းရ  ရစခွဲ ေည့်က ို စ်ူးစမ့််း 
စစ့်ရဆ်းရန့် န င ့် ၎င့််းတ ို ကထ ိုေ ို  စ မ့််းရဆာင့်န ိုင့်မှုအတ က့် အဟန ့်အတာ်းမျာ်းက ို 
ရ ာ့်ထိုတ့်ရပ်းပါေည့်။  ထ ိုနည့််းတူစ ာ၊ ၎င့််းေည့် အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရ   
ပတ့်ဝန့််းကျင့်၌ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတ က့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရစမှုက ို ပ ံပ ို်းရာ၌ အာဆယီ၏ံ စ မ့််းရဆာင့်န ိုင့်မှုက ို 
အာ်းရကာင့််းရစရန့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို ေတ့်မ တ့် ရ ာ့်ထိုတ့်ရပ်းေည့်။ 

 
ဥပရဒရရ်းရာ အဆင ့်မြင ့်ပညာေင့်ခြင့််းေည့် အရခြခအံာ်း ြင ့် ယိုံကြည့်ရလာက့် 
ရော နည့််းလမ့််းမျာ်း5 က ိုအေို်ံးပြျုလျှက့်ရ  ရာ ယိုံကြည့်ရလာက့်ရောနည့််းလမ့််း 
န င ့် အခြာ်းနည့််းလမ့််းမျာ်းက ို ရပါင့််းစပ့်ခြင့််းေည့် ဥပရဒ အရကြာင့််းအရာက ို 
 ြည့်ထိုပ့်ခြင့််း၊ အဓ ပပါယ့်  င ့်ခြင့််းန င ့် လိုပ့်က ိုင့်ရဆာင့်ရ က့်ခြင့််းတ ို တ င့် ပ ံပ ို်း 
ရပ်းေည့်။6 ဤအာရဘာ့်အလ ိုက့် အစရီင့်ခစံာ၏ ကန ့်ေတ့်ချက့်တစ့်ခိုမ ာ 
၎င့််းတ င့် လရူတ ွေ့ရဆ ်းရန ်းခြင့််းန င ့် ဓရလ ထို်ံးစံမျာ်းက ို စ်ူးစမ့််းရလ လာခြင့််းကွဲ ေ ို  
လက့်ရတ ွေ့ကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို အေိုံ်းပြျုမထာ်းပါ။ လက့်ရတ ွေ့ကျရော 
နည့််းလမ့််းမျာ်းက မတူရော အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းတ င့်ရ   တာဝန့်ယူ လိုပ့်ရဆာင့်ေူ 
မျာ်းန င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို လက့်ဝယ့် ထ န့််းေ မ့််းေူမျာ်း၏ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ခြင့််း၌ 
၎င့််းတ ို ရတ ွေ့က ျုံရရော အဟန ့်အတာ်းမျာ်းန င ့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းန င ့် ဆက့်န ယ့် 
ေည ့် ရှုရထာင ့်မျ ျု်းစိုတံ ို အာ်း မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြ န ိုင့်ခွဲ ရပလ မ ့်မည့်။ ယခို ယိုံကြည့် 
ရလာက့်ရော ခ ွဲခြမ့််းစ တ့် ြာမှုမ ာမူ ပထမဆိုံ်းအဆင ့် ြစ့်ေည ့် အာ်းရလျာ့်စ ာ 
အနာဂတ့်တ င့် လက့်ရတ ွေ့ကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်း ြင ့် ပ ိုမ ိုရကာင့််းမ န့် ပြည ့်စိံု 
ရစမည ့် ရတ ွေ့ရ  ချက့်မျာ်းက ို ရပ်းကမ့််းခွဲ ပါေည့်။7 

 
 

4. 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 

5. ibid 

6. ibid 

7. Smith, R. (2018) Research Methods in Human Rights. London and New York: Routledge 
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အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ရဒေရ   မတူရောန ိုင့်ငံမျာ်းတ င့် အတူလိုပ့်က ိုင့်ရဆာင့်ရ က့် 
ရနကြရော စာရရ်းေအူ  ွဲွေ့ေည့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှု ေ ပပံ8 မ  ေ ရ  လာရော 

‘အေ ပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််း’ နည့််းလမ့််းက ို လက့်ခံကျင ့်ေိုံ်းခွဲ ေည့်။ 
ထ ိုအေ ပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််းေည့် ပြဿနာက ို အာရိုံစ ိုက့်ပ ီ်း 
ပညာရ င့်မျာ်းန င ့် လက့်ရတ ွေ့လိုပ့်ရဆာင့်ေူမျာ်းအကြာ်း ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှုက ို 
 ြစ့်ရပေါ်ရစေည့်။9 ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှု က စစရပ့်မျာ်း10 တ င့် ပ်ူးရပါင့််း 
ရဆာင့်ရ က့်မှုအတ က့် ပိံုမ န့်မဟိုတ့်ရော အပြန့်အလ န့် တိုံ ပြန့်ဆက့်ေ ယ့်မှုေည့် 
အရရ်းက ီ်းရောရကြာင ့် ဤအစီရင့်ခံစာက ို  န့်တီ်းခြင့််းက ထ ိုကွဲ ေ ို  
အပြန့်အလ န့်တိုံ ပြန့်ဆက့်ေ ယ့်မှု အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို ရပေါ်ရပါက့်ရစခွဲ ေည့်။ 

 
စက့်တင့်ဘာလ ၂၀-၂၂၊ ၂၀၁၉၊ ဘန့်ရကာက့်မ  ျု တ င့်ပြျုလိုပ့်ခွဲ ရော 
စာရရ်းေမူျာ်း၏ အလိုပ့်ရဆ ်းရန ်းပ ွဲတ င့် ယ ို်းဒယာ်းန ိုင့်ငံ အရခြပြျု အ  ွဲွေ့အစည့််း 
 ြစ့်ေည ့် Artipania က အချ န့်န င ့်တရပြ်းညီကာလတ င့် ရဆ ်းရန ်းမှုမျာ်းက ို 
ေရိုပ့်ပြပ ီ်း စိုရပါင့််းန ိုင့်ရစရော ပိံု ြင ့်မ တ့်တမ့််းတင့်မှု လိုပ့်ငန့််းစဉ့် တစ့်ခို ြင ့် 
အေ ပညာ မျာ်း ရပါင့််းစည့််း  လ ယ့်မှုက ို ရထာက့်ခခံွဲ ပါေည့်။  ပိံု ြင ့်မ တ့်တမ့််း 
တင့်မှုေည့် စကာ်းလိုံ်းမျာ်းန င ့် ပိံုမျာ်းက ို အေိုံ်းပြျုကာ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
က စစမျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ရော ေ ပပံဆ ိုင့်ရာတင့်ပြမှုမျာ်းန င ့် စကာ်းရပြာဆ ိုမှုမျာ်းက ို 
ရရ်းဆ ွဲရော နည့််းလမ့််းတစ့်ခို ြစ့်ေည့်။11 ဤနည့််းလမ့််းေည့် စ တ့်က်ူးမျာ်း 
မည့်ေ ို မည့်ပိံု ဆက့်န ယ့်ရနေည့်က ို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းရန့်န င ့် ပ်ူးရပါင့််းရ ြရ င့််း 
ချက့်မျာ်းက ို အဆ ိုပြျုရာ၌ အိုပ့်စိုမျာ်း၏ စ မ့််းရဆာင့်ရည့်က ို တ ို်းမြ င ့်လာရစရန့် 
အရထာက့် အကပူြျုရကြာင့််း ေိုရတေနမ  ေက့်ရေပြခွဲ ပါေည့်။12 

 
အေ ပညာမျာ်း ရပါင့််းစပ့် န့်တီ်းခြင့််းအတ က့် လက့်ရတ ွေ့ရလ ကျင ့်မှုအရနန င ့် 
စာရရ်းေမူျာ်းေည့် ဘန့်ရကာက့်မ  ျု  ရတာင့် က့်ရ   ရချာင့် ရာယာ မြစ့်အရက ွေ့ 
အတ င့််း၌ ေဘာ၀က ိုတိုလိုပ့်  န့်တီ်းထာ်းေည ့် ကျွန့််းတစ့်ကျွန့််းရပေါ်တ င့် 
တည့်ရ  ရော Bang Krachao (ဗန့်ကရာရချာင့်) ေဘာ၀ဥယျာဉ့်ေ ို  
က င့််းဆင့််းခရီ်းေ ာ်းခွဲ ပါေည့်။ ယင့််းရနရာတ င့် စာရရ်းေူမျာ်းအ  ွဲွေ့ေည့် 
လက့်ရတ ွေ့ဘ၀ ရရရ ည့်တည့်တန ့်ခြင့််း စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းန င ့် ရတ ွေ့က ျုံခွဲ ပ ီ်း ေဘာ၀ 
ဥယျာဉ့်တ င့်ရ   ပလပ့်စတစ့် စ န ့်ပစ့်ပစစည့််းမျာ်း၏ ပြဿနာက ို ရပြာဆ ိုရာတ င့် 
ထ ရရာက့်မှုရ  န ိုင့်ရော လိုပ့်ရပ့်အမျ ျု်းမျ ျု်းက ို ပိံုမ န့်မဟိုတ့်ရော အရခြအရန 
တစ့်ရပ့်တ င့် ရဆ ်းရန ်းခွဲ ပါေည့်။ ဗန့်ကရာရချာင့်တ င့် ရနထ ိုင့်ေူမျာ်းက 
စိုရပါင့််း၍ ပလပ့်စတစ့် စ န ့်ပစ့်ပစစည့််းမျာ်းက ို ရ င့််းလင့််း ထာ်းခွဲ ရော့်လည့််း 
ရဒေခံတ ို ၏ က  ျု်းပမ့််းမှုမျာ်းေည့် အခြာ်းတရာ်းစီရင့်ရရ်း အဆင ့် မျာ်းမ  
လိုပ့်ရပ့်မျာ်းန င ့် ရပါင့််းစပ့်၍ လိုပ့်က ိုင့်ရဆာင့်ရ က့်ရန့် လ ိုအပ့်ရကြာင့််း 
ထင့်ရ ာ်းပါေည့်။ စာရရ်းေူမျာ်းေည့် ေတူ ို ရဝမျှခွဲ ရော ဗန့်ကရာရချာင့် 
အရတ ွေ့အက ျုံ ြင ့် ေတူ ို န ိုင့်ငံမျာ်းတ င့်ရ   ပလပ့်စတစ့်ညစ့်ညမ့််းမှု မျာ်းက ို ေ ရ   
နာ်းလည့်ခွဲ ပ ီ်း ရမြရနရာအရနအထာ်း အမျ ျု်းမျ ျု်း၌ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ရပြာင့််းလွဲမှု၏  
 

ေက့်ဝင့်လှုပ့်ရ ာ်းပိုံက ို ရလ်းနက့်စ ာ စဉ့််းစာ်းခွဲ  ကြေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာအတ က့် 
အရပ်းအယူမျှရော ေင့်ယမူှုန င ့် အတူတက  န့်တီ်းမှု လိုပ့်ငန့််းစဉ့်က 
ပါဝင့်လိုပ့်ရဆာင့်ေူမျာ်း၏ စ မ့််းရည့်မျာ်းက ို အာ်းရကာင့််းရစပ ်ီး မတူရော 
န ိုင့်ငံမျာ်းမ  ရလ လာေင့်ယူခွဲ ရော ေင့်ခန့််းစာ မျာ်းက ို  လ ယ့်န ိုင့်ရစခွဲ ေည့်။ 
ထ ိုအရတ ွေ့အက ျုံက စာရရ်းေူမျာ်း၏ ကမ္ာက ီ်းရရရ ည့် မတည့်တန ့်မှုက ို 
 ြစ့်ရစေည ့် စနစ့်တစ့်ခိုလို်ံးန င ့် ဆ ိုင့်ရော အကြာင့််းရင့််းမျာ်းန င ့် အရခြခံ 
အရကြာင့််းရင့််းမျာ်းက ို ထပ့်တ ို်းနာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရစေည့်။ 

 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ လ ိုအပ့်ချက့် 
မျာ်း ြစ့်ေည ့် ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော ရာေဦတို၊ ရကာင့််းမ န့်ရော 
မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းေည့် 
လနူ င ့် ေက့်ရ  ေတတဝါမျာ်း အာ်းလို်ံးက ို အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ရနေည ့် ရှုပ့်ရထ ်းပ ီ်း 
စနစ့်တစ့်ခိုလို်ံး န င ့်ဆ ိုင့်ရော စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ရင့်ဆ ိုင့်ရနရပါေည့်။ ထ ိုစ န့်ရခေါ်မှု 
မျာ်းက ို က ိုင့်တ ယ့်ရာ၌ ထ ရရာက့်ရော ချဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းတ င့် မတူက ွဲပြာ်းရော 
ေင့်ယရူလ လာမှု ပိံုစံမျာ်းန င ့် ဆက့်ေ ယ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်း ပ ိုင့်ဆ ိုင့်ထာ်းေည ့် 
ပညာေည့်မျာ်းန င ့် လက့်ရတ ွေ့ကျင ့်ေိုံ်းေမူျာ်း ပါရ  ရန့် လ ိုအပ့်ပါေည့်။ 
စာရရ်းေမူျာ်း၏ အလိုပ့်ရဆ ်းရန ်းပ ွဲက မတရူော န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့် 
ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံပိံု၊ အဓ ပပါယ့် 
  င ့်ဆ ိုပိုံ န င ့် ထ ိုအခ င ့်အရရ်းက ို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရန့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ကျင ့်ေို်ံးမှုမျာ်းက ို ေတ့်မ တ့် ရ ာ့်ထိုတ့်ပိံုတ ို က ို စူ်းစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း၏ ရှုပ့်ရထ ်းမှု 
က ို မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြခွဲ ေည့်။ 

 
လက့်ရ  ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှု န င ့် လရူနမှု ောတညူီမျှရရ်း စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို 
န ိုင့်ငံတကာ လမူှုရရ်းေ ပပံ ဂျာနယ့်မျာ်းတ င့် လက့်ရ  ၌ က ိုယ့်စာ်းပြျုခရံရန့် 
အခ င ့်အရရ်း နည့််းပါ်းရနရော အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ မ  ပညာရ င့်မျာ်း အပါအဝင့် 
တစ့်ကမာ္လိုံ်းမ  ထ ို်းထ င့််းေ မြင့်ရော အေ ဉာဏ့် ြင ့် က ိုင့်တ ယ့်ရန့် လ ိုအပ့် 
ပါေည့်။13   ံွေ့   ျု်းဆွဲန ိုင့်ငံမျာ်းမ  ပညာရ င့်မျာ်းေည့် ေတူ ို ၏ စ တ့်က်ူး မျာ်းက ို 
အရေ်းစ တ့်တ ို်း၍ ရ ာ့်ပြန ိုင့်ရန့် န င ့်   ံွေ့   ျု်းဆွဲန င ့်   ံွေ့   ျု်းပ ီ်း ြစ့်ရော န ိုင့်ငံမျာ်းမ  
ေတူ ို ၏ လိုပ့်ရ ာ့်က ိုင့် က့်မျာ်းထံမ  ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှု လိုပ့်ငန့််းစဉ့် 
မျာ်းမ တဆင ့် အက ဉံာဏ့်မျာ်း လက့်ခံရယနူ ိုင့်ရန့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်း ရေင ့် 
ပါေည့်။ ဤအစီရင့်ခံစာ၏ ရနာက့်က ယ့်တ င့်ရ  ရော လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းက 
ကမ္ာက ီ်း၏ လနူ င ့် ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ပြဿနာမျာ်း၏ ရ ြရ င့််း 
ချက့်မျာ်းက ို ရ ာရ  ရာတ င့် ကမ္ာက ို စစ့်မ န့်စ ာ က ိုယ့်စာ်းပြျုရော 
ပညာရ င့်မျာ်းန င ့် ၎င့််းတ ို ၏ ရှုရထာင ့်အမြင့်မျာ်းက ို ရပေါ်ထ က့်လာရစရန့် 
အာ်းရပ်းပါေည့်။ 
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လူ ရပ ိုင့်ခ င ့်အခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ ို ၏  
ပထဝဆီ ိုင့်ရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းတ င့် အပြန့်အလ န့်တိုန ့်ပြန့်ခြင့််း 

ပို ံ၁- အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  

 

လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှုေည့် လေူာ်းမျာ်း ကမ္ာရမြစနစ့်တ င့် အဓ က န့်တီ်းမှု 
အင့်အာ်း  ြစ့်လာခွဲ ေည ့် ဘမူ ရခတ့်ေစ့် တစ့်ရခတ့်က ို မ တ့်ော်းရော 
အယအူဆ တစ့်ခို ြစ့်ေည့်။ ၎င့််းက ကမ္ာရမြစနစ့်မျာ်းေည့် အချင့််းချင့််း 
အခ ိုင့်အမာ ဆက့်န ယ့်ရနကာ၊ ၎င့််းတ ို ေည့် တစ့်ကမ္ာလိုံ်းရ   လေူာ်းမျာ်း၏ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှုမျာ်း၏ ရလဒ့်ရကြာင ့် အနတရာယ့်ရ  ပ ီ်း 
အပြင့််းအထန့် မင  မ့်မေက့် ြစ့်ရနရော အရခြအရန တစ့်ရပ့်ေ ို  အလျှင့်အမြန့် 
ရပြာင့််းရရွှွေ့ရနေည့်ဟို ဆ ိုပါေည့်။14 လေူာ်းတ ို ၏ အကျ ျု်းေက့်ရရာက့် ရစမှု 
မျာ်းက ို ရည့်ညွှန့််းရော့်လည့််း၊ စ်ီးပ ာ်းရရ်းဆ ိုင့်ရာ ချမ့််းောကြွယ့်၀မှုမျာ်းေည့် 
တစ့်ဦ်းန င ့်တစ့်ဦ်း မညီမျှေကွဲ ေ ို ၊ လက့်ရ   လနူ င ့် ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
ပြဿနာမျာ်းက ို စတင့် ြစ့်ရပေါ်ရစမှုအတ က့် လ ူအေင့််းအ  ွဲွေ့ရ   အိုပ့်စိုမျာ်း 
အာ်းလို်ံးအရပေါ်၌ တညူရီော တာဝန့်မရ  ပါ။15 လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့်ေည့် ရရရ ည့် 
တည့်တန ့်မှု န င ့် လိုပ့်ရဆာင့်မှု လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်းဆီေ ို  
ရပြာင့််းလွဲရန့် တာဝန့်မျာ်းန င ့် ရင့်ဆ ိုင့်ရနရေည့်။ 

လက့်ရ   လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှု၏ စကာ်းစပ့်တ င့် ေဘာ၀၏ ပြဿနာ 
မျာ်းေည့် COVID-19 ကပ့်ရရာဂါကွဲ ေ ို  စ န့်ရခေါ်မှု အေစ့်မျာ်းန င ့် အချင့််းချင့််း 
ဆက့်န ယ့်ရနေည့်။ န ိုင့်ငံမျ ျု်းစိုမ  အစ ို်းရမျာ်း၏ ပ်ူးရပါင့််းစီစဉ့်ရော လိုပ့်ရပ့်မျာ်း 
န င ့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ အရခြခံ ေရဘာတရာ်းမျာ်းန င ့် 
က ိုက့်ညီရော စိုစည့််းညညီ တ့်မှုကော ကျွန့်ျုပ့်တ ို အာ်း ထ ိုမက ျုံစ ်ူးရော 
စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ေ ရ  န ိုင့်ရစပ ်ီး လက့်ရ  န င ့် အနာဂတ့် မျ ျု်းဆက့်မျာ်း၏ 
အကျ ျု်းအတ က့် ခံန ိုင့်ရည့်ပ ိုမ ို ရ  လာန ိုင့်ရစပါေည့်။ 

 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့်အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ အရခြခေံရဘာတရာ်းမျာ်းေည့် န ိုင့်ငံတကာန င ့် 
ကမ္ာ ကိုလေမဂဂအ  ွဲွေ့ (UN) တ ို ၏ အရရ်းအက ီ်းဆို်ံး အရာပင့် ြစ့်ေည့်၊ 
ေ ို ရာတ င့် ၎င့််းတ ို အာ်း ထ ခ ိုက့်န ိုင့်မှုေည့် တ ို်း၍လာရနပါေည့်။ UN ၏ 
အထူ်းအစရီင့်ခေံမူျာ်းက COVID-19 က ို စ ို်းရ မ့်  ယ့်ရာ န ိုင့်ငံတကာ 

စ န့်ရခေါ်မှုတစ့်ရပ့် အရနန င ့် ရှုမြင့်ယိုေံာမက ‘တစ့်ကမ္ာလိုံ်းဆ ိုင့်ရာ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့်

 
 
 
 

 

14. Galaz et al (2017); Kotzé (2014) 5 

15. See e.g. Libert et al (2019); Boonstra (2016) 
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အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ အရခြခံ ေရဘာတရာ်းမျာ်းတ င့် အင့်အာ်းေစ့်မျာ်း 

ပြည ့်၀လာရစရန့် န ှု်းထရစခြင့််း’ တစ့်ခိုအရနန င ့်လည့််း ရှုမြင့်ပါေည့်။ UN 
Development  Programme (UNDP) (ကမ္ာ ကိုလေမဂဂအ  ွဲွေ့   ံွေ့   ျု်းမှု 
အစအီစဉ့်) မ  Jamison Ervin က COVID-19 ကွဲ ေ ို ကပ့်ရရာဂါမျာ်း 
ထပ့်မ ံြစ့်ပ ာ်းမှုအပါအဝင့် ကမ္ာ  မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း 
ပြဿနာအတ က့် ကာက ယ့်ရရ်းလိုပ့်ရပ့်၏ အရရ်းက ီ်းပိံုက ို မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြေည့်။ 

၎င့််းက ‘ရစာလျှင့်ရော လိုပ့်ရပ့်မျာ်းေည့် လျှင့်မြန့်စ ာ တ ို်းပ ာ်းရော 
အကျ ျု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းက ို ရရ  ရစပ ်ီး၊ ရနာက့်ကျရော လိုပ့်ရပ့်မျာ်းမ ာ 
အခက့်အခွဲမျာ်းက ို ပ ို၍ တ ို်းပ ာ်းရစရကြာင့််းန င ့် ရလဒ့်မရန ိုင့်ရော အချ န့် 
ရနာက့်ပ ိုင့််း၌ လိုပ့်ရော လိုပ့်ရပ့်မျာ်းမ ာမ ူ အကျ ျု်းရကျ်းဇူ်း အနည့််းငယ့်မျှ 

ေ ို မဟိုတ့် လိုံ်း၀ရ  မည့်မဟိုတ့်ပါ’ ဟိုမ တ့်ချက့်ပြျုထာ်းေည့်။16 

 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ ို  န်ီးကပ့်စ ာ 
ရရာယ က့်ဆက့်န ယ့်ရနပိုကံ ို ေရဘာရပါက့်နာ်းလည့်ခြင့််း 

 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ အရခြအမြစ့် 
မျာ်းေည့် ၁၉၇၂ လေူာ်းပတ့်ဝန့််းကျင့် (Stockholm ထိုတ့်ပြန့်ချက့်) UN 
ညလီာခ၏ံ ရကြငြာချက့်မ  စတင့်ခွဲ ေည့်။ မကြာရေ်းမကီ ြစ့်ရော ဆယ့်စိုန စ့် 
မျာ်း၌ လမူျာ်းေည့် ထ ိုအခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ခစံာ်းန ိုင့်မည ့်စ မ့််းအာ်းက ို 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဆိုတ့်ယိုတ့်မှုက အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ပိံုက ို တ ို်းမြင ့်ေ ရ   
လာေည့်န င ့်အမျှ ဘ၀အတ က့် အခ င ့်အရရ်း န င ့် ပစစည့််းဥစစာအတ က့် 

အခ င ့်အရရ်း မျာ်းကွဲ ေ ို  လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းတ င့် ‘အစ မ့််းရရာင့် 

 ြစ့်ခြင့််း’ ရ  လာခွဲ ပါေည့်။17 

 
ရာေဦတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း န င ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်းဆိုံ်းရှုံ်းခြင့််း၊ 
စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက အထူ်းေ ြင ့် ၎င့််းတ ို က ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရ 
န ိုင့်  ယ့်ရ  ရော အိုပ့်စိုမျာ်း ြစ့်ေူ လတူ ိုင့််း၏ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို 
အပြည ့်အ၀ခစံာ်းရာ၌ ေတူ ို ၏စ မ့််းရည့်က ို ထ ခ ိုက့်မှုရစေည ့် နည့််းလမ့််း၊ 
စေည့်တ ို ၏ အတ ိုင့််းအတာ က ီ်းမာ်းရော အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှုမျာ်းအပါအဝင့် 
လက့်ရ   လနူ င ့် ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို စဉ့််းစာ်းရာ၌ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာန င ့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း ဥပရဒ ဆက့်န ယ့်မှုမျာ်းက ို 
ယခင့်န င ့်မတူဘွဲ ယခိုအချ န့်၌ ထ ထ ရရာက့်ရရာက့် လိုပ့်ရဆာင့်ရန့် 
ပ ိုမ ိုအရရ်းတက ီ်း  ြစ့်လာပါေည့်။ 

 
အစ ို်းရမျာ်းက လက့်ခံကျင ့်ေို်ံးရော UN အရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတ့် 
ချက့်မျာ်း န င ့် HRC ဆို်း ြတ့်ချက့်မျာ်းက ကျာ်းမ တန့််းတညူမီျှမှုရ  ရရ်း န င ့် ၎င့််းတ ို  
ရရာယ က့်ဆက့်န ယ့်ခြင့််း အပါအဝင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်န င ့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း 
မျာ်း ပါရ  ရော နည့််းလမ့််းမျာ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံခွဲ ပါေည့်။18 ထ ိုဆိုံ်း ြတ့်ချက့် 
မျာ်းက ို လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတ က့် လက့်ရ  န င ့်  
ယခင့် အထူ်းအစရီင့်ခံေမူျာ်း  ြစ့်ကြရော David Boyd န င ့် John Knox 
အပါအဝင့် UN အထူ်းအစရီင့်ခံေမူျာ်းက ရဆာင့်ရ က့်ထာ်းရော အလိုပ့်မျာ်းက ို 
အရခြခ၍ံ ချမ တ့်ထာ်းခြင့််း ြစ့်ေည့်။ ေူတ ို ၏ အာရဘာ့်အလ ိုက့် အစရီင့်ခစံာ 
မျာ်းက ပတ့်ေက့်ရနရော  န ိုင့်ငံတာဝန့်မျာ်းန င ့်  စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််း တာဝန့်မျာ်း၊ 

ဥပမာ၊ ရာေဦတို၊ မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ရလထို 
အရည့်အရေ ်းတ ို န င ့် ပတ့်ေက့်၍ ရ င့််းလင့််းပြပါေည့်။19 Boyd က ေူ၏ 
အစရီင့်ခစံာက ို UN အရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်းေ ို  တင့်ပြရာ၌ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းက 
ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင့််းရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
ဆ ိုင့်ရာ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချခြင့််းတ င့် အမျာ်းပြည့်ေူ ပ်ူးရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်ခ င ့်က ို  
အာ်းရကာင့််းလာရစန ိုင့်ရကြာင့််း မ တ့်ချက့်ချခွဲ ေည့်။20 Knox က ရရရ ည့် 
တည့်တန ့် ရော   ံွေ့   ျု်းမှု ြစ့်ရစရန့် ရကာင့််းမ န့်ရော ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု 
စနစ့်မျာ်း န င ့် ရာေဦတို တည့်င  မ့်မှုတ ို  လ ိုအပ့်ရကြာင့််း န င ့် ထ ို  ံွေ့   ျု်းမှုက 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းက ို  ျက့်ဆ်ီးခြင့််း မရ  ရစရဟို 
မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြခွဲ ေည့်။21 

 
အာဆယီ ံပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရပ့်မျာ်းက ို ရရ်းဆ ွဲခြင့််း 

 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့်အခ င ့်အရရ်းမျာ်းဥပရဒ န င ့် မဝူါဒပ ံပ ို်းမှုက ရ ယာမျာ်းန င ့် နည့််းလမ့််း 
မျာ်း (PSTM) ေည့် ေဘာ၀က ို ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န င ့် အာ်းလို်ံးအတ က့် 
အရည့်အရေ ်းရကာင့််းရော ဘ၀က ိုရရ  ရစရန့် ပ ံပ ို်းေည ့် အရခြခအံိုတ့်မြစ့် 
မျာ်းန င ့် က ီ်းကြပ့်လိုပ့်က ိုင့်မှု မျာ်း၏ အစ တ့်အပ ိုင့််းမျာ်း ြစ့်ေည့်။ ဥပမာ 
ေဘာ၀ရပ်းကမ့််းမှု ြစ့်ေည ့် ရဘ်းကင့််းရော ရရရကာင့််းရရေန ့်ေည့် အမျာ်း 
ပြည့်ေူ ကျန့််းမာရရ်းအတ က့် န င ့် ငါ်းရမ ်းမြျူရရ်း လိုပ့်ငန့််းမျာ်းကွဲ ေ ို  စ်ီးပ ာ်းရရ်း 
လိုပ့်ငန့််း အပ ိုင့််းမျာ်းက ို ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရစန ိုင့်ေည ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု 
စနစ့်မျာ်း၏ ပ ီ်းပြည ့်စိုံမှုက ို ထ န့််းေ မ့််းထာ်းန ိုင့်မှုအတ က့် မရ  မ ြစ့် လ ိုအပ့်ရော 
အရာ ြစ့်ေည့်။22 ကမ္ာ ငါ်း မ့််း လိုပ့်ငန့််းအတ က့် အဓ ကရပ်းေ င့််းေ ူြစ့်ရော 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ  ရဒေရ   ငါ်း မ့််းလိုပ့်ငန့််း ထိုတ့်လိုပ့်မှုေည့် မကြာရေ်းမီက 
 ြစ့်ရော ဆယ့်စိုန စ့်မျာ်းတ င့် လျှင့်မြန့်စ ာ က ီ်းထ ာ်းလာခွဲ ပ ီ်း ေဘာ၀ငါ်းအိုပ့်စို 
မျာ်းရ  န ိုင့်မှုအတ က့် စ ို်းရ မ့်စရာ  ြစ့်လာခွဲ ေည့်။  အာရ တ င့်ခ ျုံငိုကံြည ့်ပါက 
ရနာက့်လာမည ့် ၁၀ န စ့်တ င့် ထပ့်မတံ ို်းမြင ့်လာမည ့် ငါ်း မ့််းလိုပ့်ငန့််းမျာ်းက ို 
ကျယ့်ပြန ့်စ ာ ဦ်းရဆာင့်မည ့်ေမူျာ်းေည့်   လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံ န င ့် အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်ငံတ ို  
 ြစ့်မည့်ဟို ခန ့်မ န့််းထာ်းေည့်။ အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ တ င့် ေဘာ၀ငါ်းအိုပ့်စိုမျာ်း 
ရ  န ိုင့်မှုအတ က့် စ ို်းရ မ့်မှုက ို ရလျာ ပါ်းရစရန့်မ ာ ပင့်လယ့်ရရ ပရူန ်းလာခြင့််း န င ့် 
အက့်ဆစ့်ဓါတ့် မျာ်းလာခြင့််းက ို  ြစ့်ရပေါ်ရစေည ့် ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲမှု၊ 
လ န့်ကွဲရောငါ်း မ့််းမှု၊ န င ့် ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ ညစ့်ညမ့််းမှု တ ို အပါအဝင့် အချက့် 
မျာ်းစ ာတ ို တ င့် စိုစည့််းစီစဉ့်ရောလိုပ့်ရပ့်က ို လိုပ့်ရဆာင့်ရန့်လ ိုပါေည့်။23 

 
ရဘ်းကင့််းရော ရောက့်ရရေန ့်၊ အာဟာရရ  ရော အစာ်းအစာ န င ့် ေန ့်ရ င့််း 
ရောရလတ ို ေည့် NCP ၏ အစ တ့်အပ ိုင့််းအာ်းလို်ံး ြစ့်ေည့်၊ အခြာ်းအရခြအရန 
မျာ်း၌ ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်၏ ထ က့်ကိုန့်မျာ်းန င ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းအ ြစ့် ေ ရ   
ထာ်းေည့်။ Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (အစ ို်းရအချင့််းချင့််း 
ေရဘာတထူာ်းေည ့် မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ေက့်ရ   
 ြစ့်တည့်မှုစနစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်း၏ ေ ပပံပညာဆ ိုင့်ရာ မဝူါဒ ပလက့်ရ ာင့််း) 
၏အယအူဆဆ ိုင့်ရာ မရူဘာင့်အတ က့်  လ ိုက့်ရလျာညရီထ  ြစ့်ရအာင့်  န့်တီ်း 
ထာ်းေည ့် ပို ၂  တ င့် NCP ၏ ဥပမာမျာ်းန င ့် ၎င့််းတ ို န င ့် အရည့်အရေ ်း 
ရကာင့််းရော ဘ၀ရနထ ိုင့်မှုတ ို  ဆက့်န ယ့်ပိုံက ို ပြေထာ်းပါေည့်။   
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17. See Knox and Boyd, 2018 

18. See e.g. HRC Resolution 34/20 2017 

19. OHCHR, ‘Special Rapporteur on Human Rights and the Environment’ 
<https://www.ohchr.org/en/Issues/environment/ SRenvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx> 

20. Boyd, 2018 

21. Knox, 2017 

22. Fifth ASEAN State of the Environment Report, 2017 

23. Karki, M et al (eds) The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Asia and the Pacific 
(IPBES 2018),The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in Action (FAO, 2020) and OECD-
FAO Agricultural Outlook 2020-2029 (FAO and OECD Publishing, 2020) 
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ပို ံ၂- IPBES အယအူဆဆ ိုင့်ရာ မူရဘာင့် န င ့် လူ ရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

အရင့််းမြစ့်- IPBES မ ဆီရလျာ့်ရအာင့်ပြျုပြင့်ထာ်းေည့်၊ Diaz န င ့်အခြာ်းေူမျာ်း ၂၀၁၈၊ Ituarte-Lima န င ့် Stromberg 
၂၀၁၈ ေရိုပ့်ပြပိုံဆရီလျာ့်ရအာင့်ပြျုပြင့်မှု Kautsky/Azote 

 

ပင့်လယ့် ေမိုဒဒရာမျာ်းတ င့် ကမ္ာတစ့်ဝ မ့််း ပလပ့်စတစ့် ညစ့်ညမ့််းမှု၏ ၉၅ 
ရာခ ိုင့်နှုန့််းအထ   ြစ့်ရပေါ်မှု အရကြာင့််းရင့််းမ ာ ပလပ့်စတစ့် စ န ့်ပစ့်ပစစည့််းမျာ်း၏ 
အမျာ်းဆို်ံး ပမာဏက ို အာရ ၏မြစ့် ရ စ့်မြစ့်တ င့် ရတ ွေ့ရရောရကြာင ့် အာရ တ င့် 
ရကာင့််းမ န့်ရော ပင့်လယ့် ေမိုဒဒရာမျာ်း၊ ကမ့််းရခြမျာ်း န င ့် မြစ့်မျာ်း က ို 
ထ န့််းေ မ့််းရစာင ့်ရရ ာက့်န ိုင့်ေည ့် အာ်းရကာင့််းရော အခန့််းကဏ္ဍ တစ့်ရပ့် 
ရ  ပါေည့်။24 ဘရူန ိုင့််းရဒရူစလမ့်၊ ကရမ္ာဒီယာ်း၊ အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်း၊ မရလ်းရ ာ်း၊ 
မြန့်မာ၊   လစ့်ပ ိုင့်၊ ယ ိုဒယာ်း၊ န င ့် ဗယီက့်နမ့်န ိုင့်ငံ တ ို အရပေါ် 
အကွဲ ြတ့်မှုတစ့်ခိုက ၎င့််းတ ို တ င့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်း၏ 
ဆို်းရှု်းမှုရကြာင ့် ေ ောရော စ်ီးပ ာ်းရရ်း ဆို်းရှု်းမှုမျာ်းက ို ရတ ွေ့ရ  ခွဲ ပါေည့်။ ဥပမာ၊ 
လမိုပင့်မျာ်း နည့််းပါ်းလာခြင့််းက ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ ကာက ယ့်မှုက ို 
ရလျာ ပါ်းလာရစပ ီ်း လ ူအေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်းအာ်း ေဘာ၀ရဘ်းအနတရာယ့်မျာ်းန င ့် 
ရာေဦတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းမျာ်း၏ ဒဏ့်က ို ပ ိုမ ိုခရံရန့်  ြစ့်လာရစေည့်။25 
ရာေဦတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း၊ ပင့်လယ့်ရရမျက့်န ာပြင့် မြင ့်တက့်လာခြင့််း၊ 
ဆာ်းငရံရက ရရချ ျုမျာ်းေ ို ကျျူ်းရကျာ့်ခြင့််း န င ့် တ ိုင့် ိုန့််းမိုန့်တ ိုင့််းမျာ်းေည့် 
ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြ ရနရာမျာ်းတ င့် ရမြတ င့််းရရ ေ ို မဟိုတ့် ရရချ ျုဆည့်မျာ်းတ င့် 
ညစ့်ညမ့််းမှုမျာ်းက ို တ ို်းမြင ့် ြစ့်ရပေါ်ရစမည့်ဟို ခန ့်မ န့််းထာ်းေည့်။ အရရ ွေ့ရတာင့် 
အာရ ရ   ကျွန့််းငယ့်မျာ်းစ ာတ ို တ င့် အနတရာယ့်ပ ိုမြင ့်မာ်းပါေည့်၊ အရကြာင့််းမ ာ 
၎င့််းတ ို ေည့် ရမြတ င့််းရရက ို မကြာခဏ အမ ီပြျုရပ ီ်း ထ ိုရမြတ င့််းရရေည့် 
အနည့််းအပါ်း ောရ  ၍ မ ို်းရခါင့်ရရရ ာ်း  ြစ့်ရောအခါ ခန့််းရခြာက့်န ိုင့် 
ေည့် အပြင့် မိုန့်တ ိုင့််းကာလ အတ င့််း၌ ဆာ်းငရံရမျာ်းန င ့် မေန ့်မပြန ့် 
 ြစ့်ရစန ိုင့်ေည့်။26 

ပင့်လယ့်န င ့် ပင့်လယ့်ကမ့််းရခြတ ို ေည့် လူမျာ်း၏ အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုက ို 
ရပ်းကမ့််းေကွဲ ေ ို  ရကာင့််းမ န့်ရော ကိုန့််းရမြ ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်းက 
ရဒေတစ့်ဝ မ့််း၌ အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုက ို အရထာက့်အပံ ရပ်းေည့်။ NCP 
က ဝင့်ရင န င ့် အာဟာရက ို ရရ  ေည ့် အစာ်းအရောက့် ထိုတ့်လိုပ့်ရရ်းစနစ့် 
မျာ်းက ို ပ ံပ ို်းေည့်။27 လယ့်ယာန င ့် ေစ့်ရတာစနစ့်မျာ်းေည့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ဘ၀ရနထ ိုင့်ရရ်းက ို ရပ်းကမ့််းရောရကြာင ့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့် NCP 
က ိုထ န့််းေ မ့််း ရစာင ့်ရရ ာက့်ရာတ င့် အရရ်းက ီ်းရော အခန့််းကဏ္ဍတ င့် 
ပါဝင့်ေည့် (အကျယ့်ရဆ ်းရန ်းချက့်မျာ်းက ို အခန့််း ၆ တ င့်ကြည ့်ပါ)။ ေ ို ရာတ င့်  
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့်လည့််း စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းစ ာန င ့် ရတ ွေ့က ျုံရနရေည့်။ 
အချ ျု အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ န ိုင့်ငမံျာ်း၌ ေစ့်ရတာ လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်မျာ်းက ို အာဏာ 
ပ ိုင့်မျာ်း၊ ကျာ်း မ  ြစ့်မှု၊ န င ့် က ို်းက ယ့်ေည ့် ဘာောတ ို က လွှမ့််းမ ို်းထာ်းေည့်။ 
ေစ့်ရတာစ ိုက့်ပျ ျု်းရန့် အရေ်းစာ်း ေစ့်ရတာ လိုပ့်ငန့််းထိုတ့်လိုပ့်ေမူျာ်းက ို 
ခ င ့်ပြျုရန့် ခက့်ခွဲရော စမီရံဆာင့်ရ က့်မှုဆ ိုင့်ရာ လိုပ့်ငန့််းစဉ့်မျာ်းန င ့် အတူ 
ရမြယာန င ့် ေစ့်ရတာ လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်မျာ်းက ို ခ ွဲရဝရပ်းရာတ င့် မမျှတမှုမျာ်းက 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအတ က့် ေစ့်ရတာမျာ်းမ  အကျ ျု်းခံစာ်းခ င ့် ရန ိုင့်ရစခြင့််းက ို 
နည့််းပါ်းရစေည့်။28 

 
အချ ျု အေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်းေည့် အခြာ်းေူမျာ်းထက့် NCP က ို တ ိုက့်ရ ိုက့်အမ ီပြျု 
ရနရော့်လည့််း ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို ထ န့််းေ မ့််းရစာင ့်ရရ ာက့် 
ခြင့််းေည့် အာ်းလို်ံးအတ က့် ပပူန့်စရာတစ့်ခို ြစ့်ေည့်။ ကမ္ာတစ့်ဝ မ့််းရ   လဦူ်းရရ 
ေန့််းရလ်းဆယ့်ခန ့်ေည့် ေတူ ို ၏ ကျန့််းမာရရ်းရစာင ့်ရရ ာက့်မှုအတ က့် 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့် အမျ ျု်းမျ ျု်းတ င့် ရတ ွေ့ရ  ရရော ေဘာ၀ရဆ်းဝါ်းမျာ်းက ို
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အချ န့်န င ့်အမျှရပြာင့််းလွဲခြင့််း - အရခြခမံျဉ့််း-က ိုင့််းညွှတ့်မှု  ြစ့်န ိုင့်ရခြမျာ်း 

 

 

ရကာင့််းမ န့်ရောဘ၀ရနထ ိုင့်မှု 
လေူာ်းက ိုယ့်စ တ့်ချမ့််းော်းမှု  

ေဘာ၀န င ့် ေဟဇာတ ြစ့်ရအာင့်ရနထ ိုင့်ခြင့််း 
မ ခင့်ကမာ္ရမြက ်ီးန င ့် ရကာင့််းစ ာဟန့်ချက့်ညပီ ်ီး 

ေဟဇာတ ြစ့်ရတာင့်ရနထ ိုင့်ခြင့််း 
ဥပမာ၊ ေန ့်ရ င့််းပ ီ်း ရဘ်းကင့််းရော ရရ 

လေူာ်းတ ို ပ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုမျာ်း 
ဥပမာ၊ ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်မှုအတ က့် 

လ ိုအပ့်ရော ရထာက့်ပံ မှု 

လတူ ို အတ က့် ေဘာ၀၏ အရထက့်အပံ မျာ်း 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့် ထ က့်ကိုန့်မျာ်းန င ့်  

၀န့်ရဆာင့်မှုမျာ်း 
ေဘာ၀၏လက့်ရဆာင့် 

ဥပမာ၊ ရဒေခံအေ ိုက့်အဝန့််းမျာ်း 
အတ က့် ငါ်း မ့််းခြင့််း 

ေဘာ၀ဆ ိုင့်ရာ တ ိုက့်ရ ိုက့် ရ ိုက့်ခတ့်မှုမျာ်း 
ဥပမာ၊ ေဘာ၀ရဘ်း အနတရာယ့်မျာ်း 

 အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း န င ့် က ်ီးကြပ့်လိုပ့်က ိုင့်မှု 
န င ့် အခြာ်း တ ိုက့်ရ ိုက့်မဟိုတ့်ရော ရ ိုက့်ခတ့်မှုမျာ်း 

ဥပမာ၊ လူ အခ င ့်အရရ်း ဥပရဒ န င ့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာကွဲ ေ ို   

မူဝါဒ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 
အကွဲ ြတ့်မှုက ို အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ရစေည့် 

ဥပရဒလိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့် နည့််းလမ့််းမျာ်းကွဲ ေ ို  PSTM 

 
လေူာ်းဆ ိုင့်ရာ တ ိုက့်ရ ိုက့် ရ ိုက့်ခတ့်မှုမျာ်း 

ဥပမာ၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို 
အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ရော မ ိုင့််းခ ွဲခြင့််း 

 
ေဘာ၀အရမ မျာ်း  

မတကူ ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရ စ္ဆာန့်မျာ်း န င့် ့် 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်း 

ဘ၀ပင့်က ိုယ့်တန့်  ို်းမျာ်း ြစ့်ရော  
မ ခင့်ကမာ္ရမြက ်ီး စနစ့်မျာ်း 

ဥပမာ၊ ပင့်လယ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း 
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  လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်င၊ံ  ဘန့်နရဝ်းရ   စပါ်းခင့််းမျာ်းအနီ်း အ  ရူရဂါင့််း လူနည့််းစို တ ိုင့််းရင့််းော်း အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း 

 
အရခြခအံာ်း ြင ့် မ ီခ ိုရနကြေည့်။ ကင့်ဆာရရာဂါအတ က့် အေိုံ်းပြျုရော 
ရဆ်းဝါ်းမျာ်း၏ ၇၀ ရာခ ိုင့်နှုန့််းခန ့်ေည့် ေဘာ၀ ပစစည့််းမူလအရင့််းတည့်မှု 
ေ ို မဟိုတ့် ေဘာ၀မ  အာ်းရပ်းရော ဓါတိုရဗဒနည့််း ြင ့် ထိုတ့်လိုပ့်ထာ်းရော 
ထိုတ့်ကိုန့်မျာ်း ြစ့်ေည့်။29 IPBES ကမ္ာ အကွဲ ြတ့် စစ့်ရဆ်းမှု အစရီင့်ခစံာက 
မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့်တ ရစာ္ဆန့်မျာ်း န င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှု စနစ့် 
ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းတ င့် မက ျုံစ ်ူး ကမ္ာအန ံ  ကျဆင့််းလာမှုေည့် လေူာ်းတ ို ၏ 
ကျန့််းမာရရ်း၊ က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်မှု န င ့် ရရရ ည့်ရဘ်းအနတရာယ့်မ  လ တ့်ရမြာက့် 
န ိုင့်မှုတ ို တ င့် ပြင့််းထန့်ရော ဂယက့်ရ ိုက့်မှု မျာ်းရ  ခွဲ ရကြာင့််း ပြေေည့်။30 လူန င ့် 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်း န စ့်မျ ျု်းစလိုံ်း၏ ကျန့််းမာရရ်းက ို ထ န့််းေ မ့််း 
ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် အာဆီယံ ရဒေတ င့််း ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်မှုေည့် မ ြစ့်မရန 
လ ိုအပ့်ပါေည့်။ 

 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ရ ြရ င့််းရန့် က  ျု်းပမ့််းချက့်မျာ်းန င ့် 
ရရရအာက့် န င ့် ရမြရပေါ်တ င့်ရ   ေက့်ရ  ဘ၀မျာ်းက ို ထ န့််းေ မ့််းရစာင ့်ရရ ာက့်မှု 
တ ို ေည့် ဆင့််းရွဲန မ့််းပါ်းခြင့််းက ို ပရပျာက့်ရစခြင့််းန င ့် ရရာယ က့်ဆက့်န ယ့် 
ရနေည့်။ အရခြအရနေည့် တ ို်းတက့်လာရော့်လည့််း အာရ  ပစ   တ့်ရဒေေည့် 
ကမ္ာတ င့်ရ  ရော ဆင့််းရွဲန မ့််းပါ်းေူ ေန့််း ၇၆၇ ထွဲမ  လေူန့််း ၄၀၀ တ ို အတ က့် 
ရနအ မ့် ြစ့်ရနပါေည့်။ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့်အခ င ့်အရရ်းမျာ်း ဥပရဒအရ၊ န ိုင့်ငံမျာ်းတ င့် 
ဆင့််းရွဲန မ့််းပါ်းေူမျာ်းကွဲ ေ ို  ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရန ိုင့်  ယ့် ြစ့်ေည ့် 
အရခြအရနမျာ်းတ င့် ရ  ရနရော လမူျာ်းအတ က့် တ ကျရော တာဝန့်မျာ်းရ  ေည့်၊ 
၎င့််းတ ို မျာ်းစ ာေည့် NCP အရပေါ်တ င့် အစာ်းအစာ၊ အ မ့်ရဆာက့် ပစစည့််းမျာ်း၊ 
န င ့် ေဘာ၀ ြင ့် ကျန့််းမာရရ်း ကိုစာ်းမှုမျာ်းအတ က့် တ ိုက့်ရ ိုက့်မ ီခ ိုရနရေည့်။ 

 

အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ န ိုင့်ငမံျာ်းအတ က့် 
ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 

ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော န င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို 
အတ က့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းက တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံခြင့််းေည့်   ွဲွေ့စည့််းပိံုအရခြခဥံပရဒ အပါအဝင့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ၊ 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ၊ န င ့် န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ စနစ့်မျာ်းက  န့်တီ်းခွဲ ရော 
တ ို်းတက့်မှုရပေါ်တ င့် အရခြပြျုေည့်။ 

 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 

 
အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း ပဋ ဉာဉ့် 
စာချျုပ့် မျာ်းစ ာတ ို က ို လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်း လက့်ခံအတည့်ပြျုခွဲ ပ ီ်း  ြစ့်ေည့်။ 
 

 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ ို  အရပေါ်၌ထာ်းရ  ရော 
မရူဘာင့် အရခြခေံရဘာတရာ်းမျာ်းက ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရော၊ 
ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညညီ တ့်ပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို၏ 
ရပျာ့်ရွှင့်မှုေ ို  လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းက ဆက့်န ယ့်ရော 
နည့််းလမ့််းက ို ရ င့််းလင့််းပြထာ်းေည့်။31 အာဆယီံအေင့််းဝင့် န ိုင့်ငံမျာ်းက 
လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်း လက့်ခံအတည့်ပြျုခွဲ ရော ပဋ ဉာဉ့်စာချျုပ့် မျာ်း၏ ဥပမာ 
မျာ်းတ င့် Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW) (အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအာ်း 
ခ ွဲခြာ်းဆက့်ဆမံှုမျာ်း အာ်းလို်ံးက ို ပရပျာက့်ရစရရ်း ေရဘာတညူမီှုစာချျုပ့်) 
ပါဝင့်ပါေည့်၊၊ န ိုင့်ငံ ၁၀ န ိုင့်ငံစလို်းက ထ ိုပဋ ဉာဉ့်စာချျုပ့်က ို ေရဘာတူ 
ကြေည့်။ (ဇယာ်း ၂ က ိုကြည ့်ပါ)။ CEDAW အရ န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတ ကဝတ့် 
မျာ်းေည့် အထူ်းေ ြင ့် ရတာရ ာမျာ်းရ   အမျ ျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း 
မျာ်းန င ့် ပတ့်ေက့်ပါက ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အရရ်းက စစမျာ်းန င ့် မျာ်းစ ာ 
ေက့်ဆ ိုင့်ရနေည့်။ ဤေရဘာတူညခီျက့်၏ အပ ိုဒ့် ၁၄ က မ တ့်ချက့် 
ပြျုထာ်းေည့်မ ာ- 

 
န ိုင့်ငံမျာ်း၏ပါတီမျာ်းေည့် ရတာရ ာအမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း ရတ ွေ့က ျုံရနရော 
ပြဿနာအချ ျု န င ့် စ်ီးပ ာ်းရရ်း ပ ိုင့််း၏ ရင ရကြ်းေိုံ်းစ ွဲမှု မပါရ  ရော 
အပ ိုင့််းမျာ်းတ င့် ေတူ ို ၏လိုပ့်က ိုင့်မှု အပါအဝင့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းက 
ေတူ ို မ ော်းစိုမျာ်း၏ စ်ီးပ ာ်းရရ်းအခက့်အခွဲမ  လ တ့်ရမြာက့်ရန့် 
လိုပ့်ရဆာင့်ေည ့် ထူ်းခြာ်းရော ကဏ္ဍမျာ်းက ို ထည ့်ေ င့််းစဉ့််းစာ်းမည့်၊ 
ထ ိုရနာက့် လက့်ရ   ေရဘာတညူီမှုစာချျုပ့်၏ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းက ို 
ရတာရ ာရနရာမျာ်းရ   အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအတ က့် ရေချာစ ာ အေိုံ်းချန ိုင့်ရန့် 
ေင ့်ရလျာ့်ရော ရဆာင့်ရ က့်ချက့် အာ်းလို်ံးက ို ပြျုလိုပ့်မည့်။ 

 
အပ ိုဒ့် ၁၄ က အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့် ရအာက့်ပါတ ို တ င့် အခ င ့်အရရ်းရ  ရကြာင့််း 
ထပ့်မ ံရ ာ့်ပြထာ်းေည့်မ ာ- 

 
(က) အဆင ့်အာ်းလို်ံးရ     ံွေ့   ျု်းရရ်း အစအီစဉ့်မျာ်းက ို အရေ်းစ တ့်ရ ာ့်ပြမှု 

န င ့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်မှုတ ို တ င့် ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း…(င) 
အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ခြင့််း ေ ို မဟိုတ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်အလိုပ့် လိုပ့်က ိုင့်ခြင့််းတ ို မ  
စ်ီးပ ာ်းရရ်း အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို အညအီမျှရရ  ရန့် က ိုယ့်ထူက ိုယ့်ထ 
အိုပ့်စိုမျာ်းန င ့် ေမဝါယမမျာ်းက ို စည့််းရိုံ်းခြင့််း၊ န င ့် (စ) အေ ိုက့်အဝန့််း 
လှုပ့်ရ ာ်းမှုမျာ်း အာ်းလို်ံးတ င့် ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့်ခြင့််း။ 

 
 

29. Diaz et al (2019) 
30. ibid 

24 31. Knox (2018) 
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လ ူအခ င ့်အရရ်းအတ က့် အမျာ်းဆ ိုင့်ထိုတ့်ပြန့်ရကြငြာချက့် 

အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 
ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CPD, ICCPED 

 

အာဆယီခံျာတာ 
 

လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် အာဆယီ ံထိုတ့်ပြန့်ရကြငြာချက့် 

အာဆယီ ံအစ ို်းရချင့််း 
လ ူအခ င့် အရရ်းဆ ိုင့်ရာ ရကာ့်မရ င့် (AICHR) 

   

   

ရရွှရပြာင့််းအလိုပ့်ေမာ်းမျာ်း 
အတ က့် 

အာဆယီရံကာ့်မတီ ီ(ACMW) 

အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းအတ က့် အာဆယီရံကာ့်မတီ ီ     
(ACW) 

အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း န င ့် ကရလ်းမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
တ ို်းမြ င ့်ရန့်အတ က့် အာဆယီ ံရကာ့်မရ င့် (ACWC) 

ဇယာ်း ၂- အဓ က လ ူအခ င ့်အရရ်း ပဋ ဉာဉ့်စာချျုပ့်မျာ်းက ို အာဆယီနံ ိုင့်ငမံျာ်းက အတည့်ပြျု လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်းခြင့််း ေမမတန ိုင့်င ံ
 

 ဘရနူ ိုင့််း  
ရဒရဆူလမ့် 

 
ကရမာ္ဒယီာ်း 

 
အင့်ဒ ိုန်ီးရ ာ်း 

 
လာအ ို ပြည့်ေ ူ 
ဒမီ ိုကရက့်တစ့် 

ေမမတန ိုင့်င ံ

 
မရလ်းရ ာ်း 

 
မြန့်မာ 

 
  လစ့်ပ ိုင့် 

 
စင်္ကာပ ူ

 
ယ ို်းဒယာ်း 

 
ဗယီက့်နမ့် 

 
% 

ICERD  R R R   R S R R ၆၀ 

ICCPR 
 R R R   R  

R R ၆၀ 

 

ICESCR 
 

R R R 
 S R 

 
R R ၆၀ 

 

CEDAW R R R R R R R R R R ၁၀၀ 

 

CAT S R R R 
  

R 
 

R R ၆၀ 

 

CRC R R R R R R R R R R ၁၀၀ 

 
ICRMW 

 
S R 

   
R 

   
၂၀ 

 

ICCPED 
 

R S S 
    

S 
 

၁၀ 

 

CRPD R R R R R R R R R R ၁၀၀ 

 

% ၂၃ ၈၉ ၈၉ ၇၈ ၃၄ ၃၄ ၈၉ ၃၄ ၇၈ ၇၈  

အရင့််းမြစ့်- Nonthasoot, S. (2016) 
S=လက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်း; R=အတည့်ပြျုလက့်မ တ့်ရရ်းထ ို်း 

 
ပို ံ၃- အာဆယီ ံန င ့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 

 

အရင့််းမြစ့်- Nonthasoot, S. (၂၀၁၆) မ ဆီရလျာ့်ရအာင့်ပြျုပြင့်ထာ်းေည့် 



 

ပို ံ၄- ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော   ွံေ့   ျု်းမှု ပန့််းတ ိုင့်မျာ်း (SDGs) 
 

 

Source: ကိုလေမဂဂ ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှု ပန့််းတ ိုင့်မျာ်း 
 

အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
ပဋ ဉာဉ့်စာချျုပ့် အမျ ျု်းမျ ျု်းတ ို က ို ေရဘာတညူီ ထာ်းကြေည ့် အရလျာက့် 
၎င့််းတ ို ေည့် MEAs မျာ်းစ ာတ ို က ိုလည့််း ေရဘာတညူီကြေည့်။32 MEAs 
ေ ို လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း အရခြခံ၍ ချဉ့််းကပ့်ရာတ င့် န င ့် ဥပရဒရရ်းရာ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက ို ရဒေတ င့််း၊ န ိုင့်ငံတ င့််း န င ့် န ိုင့်ငံ၏ 
အစ တ့်အပ ိုင့််း အခင့််းအကျင့််းမျာ်းတ င့် ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း  ြစ့်ရစခြင့််းေည့် ရရ ွေ့တ င့် 
ရ ာ့်ပြခွဲ ေည ့် အပြန့်အလ န့်အာ်း ြင ့်  ြစ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းတ င့် ရပါင့််းစပ့်ခြင့််း လိုပ့်ငန့််းစဉ့်ကွဲ ေ ို ပင့် 
အရရ်းက ီ်းပါေည့် (အပ ိုင့််းမျာ်း ၃.၂ န င ့် ၃.၃ က ိုကြည ့်ပါ)။ 

 
ပို ၄ တ င့် ေရိုပ့်ပြထာ်းေည ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှု န င ့် ယင့််းန င ့် 
ပ်ူးတ ွဲပါရ  ရော Sustainable  Development Goals (SDGs) (ရရရ ည့် 
တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှု ပန့််းတ ိုင့်မျာ်း) အတ က့် ၂၀၃၀ အစအီစဉ့်က ကမ္ာက ို 
ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် န င ့် လတူ ို ၏ က ိုယ့်စ တ့်ချမ့််းောမှုက ို ထ န့််းေ မ့််း 
ရစာင ့်ရရ ာက့်ရန့် အတ က့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ပ်ူးရပါင့််းရဆာင့်ရ က့် မှုေည့် 
အရရ်းက ီ်းရကြာင့််းက ို အော်းရပ်းရ ာ့်ပြ ထာ်းေည့်။ SDG 16 က ‘ရရရ ည့် 
တည့်တန ့်ရော   ံွေ့   ျု်းမှုအတ က့် င  မ့််းချမ့််း၍ ပြည ့်စိုရံော လ ူအေင့််းအ  ွဲွေ့မျာ်း 
တ ို်းမြ င ့်ရစရန့်၊ အာ်းလိုံ်းအတ က့် တရာ်းမျှတမှုရရ  ရန့်၊ န င ့် ထ ရရာက့်၍ 
တာဝန့်ယူမှုရ  ပ ီ်း ပြည ့်စိုရံော အ  ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက ို အဆင ့်အာ်းလို်ံးတ င့် 
တည့်ရဆာက့်ရန့်’ ရမျှာ့်မ န့််းေည့်။33 ဤပန့််းတ ိုင့်၌ ရရရအာက့်တ င့်ရ  ရော 
ေက့်ရ   (SDG 14)၊ ကိုန့််းရပေါ်တ င့်ရ  ရော ေက့်ရ   (SDG 15)၊ 
ရာေဦတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််း (SDG 13) န င ့် ကျာ်းမ တန့််းတညူမီျှရရ်း (SDG 5) 
မျာ်းကွဲ ေ ို  အခြာ်း SDGs မျာ်းန င ့် အချင့််းချင့််း ဆက့်န ယ့်မှုမျာ်းရ  ေည့်။ 

 
အာဆယီ ံရဒေတ င့််း ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 

 
အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းေည့် မတူက ွဲပြာ်းေည့်။ ဥပမာ၊   လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံတ င့် လရူပါင့််း 
ေန့််း ၁၀၀ ရနထ ိုင့်ရော့်လည့််း ဘရူန ိုင့််းန ိုင့်ငံရ   လဦူ်းရရမ ာ ေန့််းတစ့်ဝက့်ပင့် 
မရ  ရချ။34 ၂၀၁၈ တ င့် စင်္ကာပနူ ိုင့်ငံ၏ အမြင ့်ဆိုံ်း လေူာ်း  ွံေ့   ျု်းမှုက န့််း (HDI) 
 

တန့်  ို်းေည့် အာဆယီနံ ိုင့်ငံမျာ်းတ င့် (၀.၉၃၅) ရ  ခွဲ ပ ီ်းကမ္ာတ င့် ၉ ဆင ့်ရမြာက့် 
ရရ  ခွဲ ေလ ို ကရမာ္ဒီယာ်းန ိုင့်ငံေည့် အာဆယီတံ င့် အန မ ့်ဆိုံ်း (HDI) တန့်  ို်း 
(၀.၅၈၁) န င ့် ကမ္ာတ င့် ၁၄၆ ဆင ့်ရမြာက့်ရရ  ခွဲ ပါေည့်။35 မတူက ွဲပြာ်းမှုေည့် 
န ိုင့်ငံမျာ်းက AHRD တ င့်ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းရောန င ့် ရရရ ည့်တည့်တန ့် 
ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း အာ်း တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံမှုက ို ေရဘာတူညမီှုက ို တာ်းဆ်ီးခြင့််းမရ  ခွဲ ပါ၊ ေ ို မဟိုတ့် ရဒေတ င့််း 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူခီျက့်မျာ်းက ို လက့်ခံကျင ့်ေိုံ်း ခြင့််းမ  
တာ်းဆီ်းခြင့််းလည့််းမရ  ခွဲ ပါ။ ထ ိုရဒေတ င့််း ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းက ို အရကာင့် 
အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းေည့် က ီ်းမာ်းရော စ န့်ရခေါ်မှုအ ြစ့် ကျန့်ရစ့်ေည့်၊ ေ ို ရာတ င့် 
န ိုင့်ငံမျာ်း၏ တ ို်းတက့်မှု၊ ဆန့််းေစ့်တီထ င့်မှုမျာ်း န င ့် လူ ရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း 
မျာ်း၏ ရပျာ့်ရွှင့်မှု န င ့် ရဒေတ င့််းရ   လူမျာ်းအတ က့် စင့်စစ့်ဧကန့်  ြစ့်ရော 
ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညညီ တ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုက ို  န့်တီ်းရာတ င့် အတာ်း 
အဆ်ီးမျာ်းမ  ရလ လာေင့်ယနူ ိုင့်ရန့်  လက့်ရ  အာဆီယံ ဥပရဒရရ်းရာ အေ င့် 
အပြင့်က ို ပ ိုမ ိုရကာင့််းစ ာ နာ်းလည့်ရန့်မ ာ ပ ိုမ ို၍ပင့် အရရ်းက ီ်းလ ရကြာင့််း 
ရတ ွေ့ရ  ရပါေည့်။ 

 
အာဆယီံေည့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 
ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုက ို ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရစရန့် မဟာဗျျူဟာ ြင ့် ရဆာက့်ရ က့် 
ရမည ့် အရနအထာ်း၌ရ  ရနပါေည့်။ ၎င့််း၏ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း၌ 
အာဆယီခံျာတာ (၂၀၀၈) ပါရ  ပ ီ်း ၎င့််းက ို အေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံ ၁၀ န ိုင့်ငံစလို်းက 
လက့်ခံအတည့်ပြျုပ ီ်း ြစ့်ပါေည့်။  ထ ို ချာတာက ၎င့််း၏ န ဒါန့််းပ ိုင့််းတ င့် 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ခြင့််းန င ့် ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််းက ို 
ရည့်ညွှန့််းထာ်းပ ီ်း အပ ိုင့််း ၁၄ က လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ 
အ  ွဲွေ့အစည့််းတစ့်ခို တည့်ရထာင့်မှုက ို ရ ာ့်ပြထာ်းပါေည့်။ ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 
(အာဆယီံ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်းအတ က့် အစ ို်းရချင့််း ရကာ့်မရ င့်) က ို 
ရအာက့်တ ိုဘာလ ၂၀၀၉ တ င့် တရာ်းဝင့် တည့်ရထာင့်ခွဲ ပါေည့်။ ေတ့်မ တ့်ထာ်း 
ရော လအူိုပ့်စိုမျာ်း၏ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို တ ို်းမြ င ့်ရန့် ယနတရာ်းမျာ်း 
တ င့် ၂၀၁၀ မ  ASEAN  Commission for the Promotion and Protection 
of the Rights of Women and Children (ACWC) (အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း န င ့် 
ကရလ်းမျာ်း၏ လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း တ ို်းမြ င ့်ခြင့််းန င ့် ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််း 
အတ က့် အာဆယီံရကာ့်မရ င့်) ပါဝင့်ေည့် (ပို ၃ က ိုကြည ့်ပါ)။ 
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AHRD (၂၀၁၂) က ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို အတ အလင့််း တရာ်းဝင့် 
လက့်ခံေည့်- 

 
လတူ ိုင့််းေည့် ေူက ိုယ့်တ ိုင့် ေ ို မဟိုတ့် ေူမက ိုယ့်တ ိုင့် အတ က့် န င ့် ေူ 
ေ ို မဟိုတ့် ေူမ၏ မ ော်းစိုအတ က့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရ င့််းပ ီ်း 

ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့််းတစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း… 
အပါအဝင့် ြစ့်ေည ့် လိုံရလာက့်ရော လရူနမှုအဆင ့်အတန့််းတစ့်ခိုက ို 
ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းရ  ေည့်။ 

 
—အပ ိုဒ့် ၂၈(စ)၊ အော်းရပ်းမှုထည ့်ေ င့််းထာ်းေည့် 

 
အနာဂတ့်တ င့်၊ ASEAN Community Vision 2025 (အာဆယီံ အေ ိုက့်အဝန့််း 
အမြင့်) ၂၀၂၅ (၂၀၁၅) က အဓ ကပါဝင့်ရော အချက့်မျာ်းက ို အတ အလင့််း 
ရ ာ့်ပြထာ်းေည့်မ ာ- 

 
… အာဆယီံ ချာတာ၏ ရည့်ရ ယ့်ချက့်မျာ်းန င ့် အရခြခေံရဘာတရာ်း 
မျာ်း၏ လမ့််းညွှန့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရော လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် အရခြခံ 
အိုတ့်မြစ့် ြစ့်ရော လ ပ့်လပ့်မှုမျာ်း၊ အရည့်အရေ ်းမြင ့်ရော ဘ၀ 
ရနထ ိုင့်မှု၊ န င ့် အေ ိုက့်အဝန့််း တည့်ရဆာက့်မှု၏ အကျ ျု်းရကျ်းဇ်ူးမျာ်း၊ 
ကျွန့်ျုပ့်တ ို ၏ ေ မြင့်ထာ်းရော စည့််းလိုံ်းမှု န င ့် အမျာ်းဆ ိုင့် ထပ့်တထူပ့်မျှ 
 ြစ့်ခြင့််းက ို ပ ိုမ ိုတ ို်းတက့်ခ ိုင့်မာရစရရ်း။ 

 
အာဆီယံအေင့််းဝင့်န ိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၂၀၁၇ တ င့် အာဆယီံ အေ ိုက့်အဝန့််း 
အမြင့် ၂၀၂၅ န င ့် SDGs တ ို ၏ ကျာ်း-မ အညီအမျှရဆာင့်ရ က့်မှု အရကာင့် 
အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းအာ်း ထိုတ့်ပြန့်ရကြငြာခြင့််းက ို လက့်ခံကျင ့်ေို်ံးခွဲ ေည့်။36 

 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၏ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်းတ င့် ပါရ  ေည ့် 
ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုက ို ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရစေည ့် ၎င့််း၏ အခန့််းကဏ္ဍန င ့် 
အလာ်းတူ အာဆီယေံည့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း အရခြခရံော 
ချဉ့််းကပ့်နည့််းတစ့်ခိုက ို အာဆယီံ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း 
အတ က့် ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရစရန့် ရဆာင့်ရ က့်န ိုင့်ပါေည့်။  

ရဒေတ င့််းအခင့််းအကျင့််း၌ အာဆယီေံည့် ရရ၊ ရမြ န င ့် ရလ တ ို န င ့်စပ့်လျင့််း၍ 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆ ိုရန့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
ဥပရဒ န င ့် မဝူါဒမျာ်းက ို  န့်တီ်းခွဲ ပါေည့်။ အာဆယီံတ င့် ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော 
ေစ့်ရတာ စမီရံဆာင့်ရ က့်မှု၊ မတူက ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရ စာ္ဆန့်မျာ်း၊ န င ့် 
တရာ်းမဝင့်ရော ရတာရ ိုင့််း တ ရ စာ္ဆန့်မျာ်းက ို ကိုန့်ေ ယ့်ခြင့််း တ ို ကွဲ ေ ို  ထူ်းခြာ်းပ ီ်း 
အပြည ့်အစို ံြစ့်ရစေည ့် အရကြာင့််းအရာအလ ိုက့် အပ ိုင့််းမျာ်းအတ က့် 
ရဒေဆ ိုင့်ရာ ရှုမြင့်ေို်ံးေပ့်ချက့်န င ့်အတူ မဟာဗျျူဟာကျေည ့် အစအီမမံျာ်း 
ရ  ပါေည့်။37 လနူ င ့် ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်းက ို အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်ရစေည ့် 
ရတာမီ်းရလာင့်ခြင့််းမျာ်း န င ့် တ ွဲ က့်ရနရော ရလထိုညစ့်ညမ့််းမှုတ ို က ို 
ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆ ိုန ိုင့်ရန့် အာဆယီံန ိုင့်ငံ မျာ်းေည့် တရာ်းဥပရဒအရ 
လ ိုအပ့်ေည ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူီချက့် ြစ့်ေည ့်  ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) (နယ့်န မ တ့် 
ရကျာ့် ြတ့် ြစ့်ရပေါ်ရော မီ်းခ ို်း ညစ့်ညမ့််းမှုအတ က့် အာဆယီေံရဘာတစူာချျုပ့်)  
က ို လက့်ခံကျင ့်ေိုံ်းခွဲ ကြပါေည့်။ 

 
န ိုင့်ငတံ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ မရူဘာင့်မျာ်း၌ တ ို်းတက့်မှုအရခြအရန 

 
ကမ္ာ န ိုင့်ငံမျာ်း၏ ရလ်းပိံုေိုံ်းပိုရံကျာ့်က ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ အခ င ့်အရရ်း 
မျာ်းန င ့်/ေ ို မဟိုတ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်မျာ်းက ို ၎င့််းတ ို ၏   ွဲွေ့စည့််းပိံု 
အရခြခဥံပရဒ၌ တ တ လင့််းလင့််း ရည့်ညွှန့််းက ို်းကာ်းချက့်မျာ်း ပြျုလိုပ့်ခွဲ ပ ီ်း 
 ြစ့်ပါေည့်။38 အာဆယီံန ိုင့်ငံမျာ်းတ င့်    ွဲွေ့စည့််းပိံုအရခြခဥံပရဒ န င ့် 
အခြာ်းဥပရဒပြျုခြင့််းမျာ်း၌ ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့် လက့်ခံမှုအတ က့် ဥပရဒရရ်းရာ ချဉ့််းကပ့်မှု 
မျာ်းရ  ခွဲ ေည့် (ဇယာ်း ၂ က ို ကြည ့်ပါ)။ ဥပမာ   လစ့်ပ ိုင့်န ိုင့်ငံ   ွဲွေ့စည့််းပိံု 
အရခြခဥံပရဒ၏ အပ ိုဒ့် ၁၆ က န ိုင့်ငံေည့် ေဘာ၀န င ့် စည့််းဝါ်းက ိုက့်ကာ 
ေဟဇာတ ြစ့်မည ့် ဟန့်ချက့်ညီပ ီ်း ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညီည တ့်ရော ေက့်ရ  န င ့် 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆက့်စပ့် ြစ့်ရပေါ်မှု တစ့်ခိုက ိုရရ  ရန့် လမူျာ်း၏အခ င ့်အရရ်းက ို 
ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ပ ီ်း ရရ ွေ့ေ ို တ ို်းတက့်ရစမည့် ဟိုအခ ိုင့်အမာဆ ိုေည့်။39 
ေ ို ရော့်လည့််း အာဆယီရံဒေေည့် ဤအခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံြင့််း 
န င ့် အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ခြင့််းတ ို တ င့် စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းန င ့် ရတ ွေ့က ျုံရနဆွဲ 
 ြစ့်ေည့်။ 

 

ဇယာ်း ၂- အာဆယီနံ ိုင့်ငံ မျာ်းတ င့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်းက ို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံြင့််း 
 

န ိုင့်င ံ န ိုင့်ငတံ င့််း  ွဲွေ့စည့််းပို ံ
အရခြခဥံပရဒ 

န ိုင့်ငတံ င့််း ဥပရဒပြျုခြင့််း 

ဘရူန ိုင့််း ရဒရူဆလမ့် လက့်မခ ံ လက့်မခ ံ

ကရမ္ာဒယီာ်း လက့်မခ ံ လက့်မခ ံ

အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်း လက့်ခံ 
 

လက့်ခံ 
 

လာအ ို ပြည့်ေူ ဒီမ ိုကရက့်တစ့် ေမမတန ိုင့်ငံ 
 

လက့်မခ ံ
 

လက့်မခ ံ

မရလ်းရ ာ်း လက့်ခံ (အကြွင့််းမွဲ ) လက့်မခ ံ

မြန့်မာ လက့်မခ ံ လက့်မခ ံ

  လစ့်ပ ိုင့် လက့်ခံ 
 

လက့်ခံ 
 

စင်္ကာပ ူ
 

လက့်မခ ံ
 

လက့်မခ ံ

ယ ို်းဒယာ်း လက့်ခံ လက့်ခံ 

ဗယီက့်နမ့် လက့်ခံ 
 

လက့်ခံ 

အရင့််းမြစ့်- ရဘ်းကင့််းရော၊၊ ေန ့်ရ င့််းရော၊ ကျန့််းမာရရ်းန င ့် ညီည တ့်ပ ီ်း ရရရ ည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို၏ ရပျာ့်ရွှင့်မှုရရ  ရန့်န င ့် ပတ့်ေက့်ရော လူ အခ င ့်အရရ်း ကတ တဝတ့်မျာ်းက စစ၌ 
အထူ်းအစီရင့်ခံေူ၏ ကိုလေမဂဂအရထ ရထ  အစည့််းအရဝ်း အစီရင့်ခံစာက ို ဆီရလျာ့်ရအာင့် ြပိုပြင့်ထာ်းပါေည့်။ ရနာက့်ဆက့်တ ွဲ ၅- အာရ  ပ စ   တ့်ရဒေ။ A/HRC/43/53/ Annex V, 14 

February 2020 

 

 

36. ASEAN Declaration on the Gender-Responsive Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and 

Sustainable Development Goals, 

37. ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017) 

38. See Boyd (2011, 2012 and 2018) 

39. Constitution of the Republic of the Philippines 1987 27 



 

 
ဆ စ့်ဇာန့်၊ ဂျီနီဗာ ကိုလေမဂဂ ဌာနချျုပ့် အရဆာက့်အဦ်းရ   လူ အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ယဉ့်ရကျ်းရောလမူျ ျု်းမျာ်း မဟာမ တ့်  ွဲွေ့ေည ့် အခန့််း 

 
 

ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းက ို ေရဘာရပါက့်နာ်းလည့်ရစရန့် 
တေ ပိုဂဂလချ တ့်ဆက့်လှုပ့်ရ ာ်းမှုမျာ်း  

 
အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ၊ ရဒေတ င့််း န င ့် န ိုင့်ငံတ င့််း၌ ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရ  ရန့် အခ င ့်အရရ်း၏ ဥပရဒရရ်းရာတ ို်းတက့်မှုေည့် 
အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ ၌ ရခတ့်ရပေါ် လနူ င ့်ေက့်ရ   ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းန င ့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းက ို ရ ာ့်ထိုတ့်ရပြာဆ ိုရာတ င့် အဓ က 
ရော ချက့် ြစ့်လ မ ့်မည့်။ အချ ျု တေ ပိုဂဂလချ တ့်ဆက့်မှု က စစရပ့်မျာ်းက ိုလည့််း 
ရ ာ့်ထိုတ့်ရပြာဆ ိုေင ့်ေည့်၊ ဆ ိုရလျှင့်- ကျာ်းမ တန့််းတညူမီျှမှု၊ မျ ျု်းဆက့်အလ ိုက့် 
 ြစ့်ရော ေင ့်တင ့်မျှတမှု၊ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း 
ကာက ယ့်ေမူျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၊ န င ့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရ 
  ယ့်ရ  ရော အရခြအရနမျာ်းတ င့် ရနထ ိုင့်ကြရော လမူျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်း 
မျာ်းတ ို  ြစ့်ေည့်။ 

 
ကျာ်းမ တန့််းတူညီမျှမှု န င ့် အမျ ျု်းေမီ်းမျာ်းန င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်းအာ်းလိုံ်းက ို 
လိုပ့်ပ ိုင့်ခ င ့်ရပ်းခြင့််းက ို ရရ  ရန့် တရာ်းမျှတမှု မရ  ေည ့် လူမှုရရ်း ေတ့်မ တ့် 
ချက့်မျာ်း န င ့် အောစီ်းရမှုမျာ်းက ို အေ င့်ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအပြင့်  အမျ ျု်းေမီ်း 
မျာ်းန င ့် အမျ ျု်းော်းမျာ်း၊ န င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်း န င ့် ရယာကျင်္ာ်းရလ်း 
မျာ်းအကြာ်း တန့််းတူညီမျှမှုက ို တ ို်းမြ င ့်ရစေည ့် အဆင ့်ဆင ့်တ ို်းတက့်မှုရ  ရော 
ဥပရဒရရ်းရာ မူရဘာင့်မျာ်းက ို   ွံေ့   ျု်းရစခြင့််းတ ို က ို လ ိုအပ့်ပါေည့်။40 ၂၀၀၀-
၂၀၁၆ တ င့် န ိုင့်ငံ ၉၀ ခန ့်မ ရရ  ရော ရဒတာမျာ်းအရ၊ လိုပ့်ခမရပ်း ရော 
အလိုပ့်တ င့် အမျ ျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် အမျ ျု်းော်းမျာ်းထက့် နာရီရပါင့််း ေို်ံးဆ 
အချ န့်ကြာ လိုပ့်က ိုင့်ခွဲ ရပ ်ီး41 အခြာ်းလိုပ့်ရပ့်မျာ်းက ို ရဆာင့်ရ က့်ရန့် အချ န့် 
နည့််းပါ်း ရစခွဲ ရကြာင့််းရတ ွေ့ရေည့်။ အချ ျု ကျာ်း မ  ြစ့်မှု န င ့် မျ ျု်းဆက့်  ြစ့်မှု 
တ ို န င ့် ေက့်ဆ ိုင့်ရော ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခံစာ်းရ  ယ့် ရ  န ိုင့်မှုမျာ်း လည့််း 
ရ  ေည့်၊ ဥပမာ ရောက့်ရရတ င့် ပါရ  ရော အဆ ပ့်စ န ့်ပစ့်ပစစည့််း ညစ့်ညမ့််း 
မှုေည့် လူော်း တ ို ၏ ကျန့််းမာရရ်းက ို ေ ယ့်ဝ ိုက့်ရော နည့််းအာ်း ြင ့် 
မျာ်းစ ာထ ခ ိုက့်ရစေည့်၊ အထူ်းေ ြင ့် က ိုယ့်ဝန့်ရဆာင့် အမျ ျု်းေမီ်းမျာ်း န င ့် 
ကရလ်းမျာ်းတ င့် ပြင့််းထန့်ရော အကျ ျု်းေက့်ရရာက့်မှုရ  ေည့်။42 

 
ကျာ်းမ တန့််းတညူမီျှမှု၊ မျ ျု်းဆက့်အလ ိုက့် ြစ့်ရော ေင ့်တင ့်မျှတမှု (ယခို 
အချ န့်န င ့် အနာဂတ့် မျ ျု်းဆက့်တ ို ၏ အချ န့်မျာ်းတ င့် ရာေဦတို ေင ့်တင ့်မျှတမှု 
ကွဲ ေ ို ) ၏ က စစရပ့်မျာ်းက ို ရပြာဆ ိုရာတ င့် အာ်းနည့််းရောရကြာင ့် ေ ို မဟိုတ့် 
ပြျုေမျှနိုရရောရကြာင ့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၊ ကရလ်းမျာ်း န င ့် လငူယ့်မျာ်းအတ က့် 

တင့်ပြရော ‘ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရမှုမျာ်း’ ဇတ့်ရကြာင့််းက ိုရကျာ့်၍ 
ဤအစီရင့်ခံစာက တင့်ပြပါမည့်။  အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းရတ ွေ့က ျုံရနရော စ န့်ရခေါ်မှု 
မျာ်းရ  ရကြာင့််းက ို ေ ရ  နာ်းလည့်ရော့်လည့််း ဤအစီရင့်ခံစာက အရရ ွေ့ရတာင့် 
အာရ  န ိုင့်ငံမျာ်းမ  ဥပမာမျာ်းန င ့်အတူ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းေည့်  ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို 
တည့်တန ့်စ ာ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််းန င ့် စမီထံ န့််းေ မ့််းထာ်းန ိုင့်ခြင့််းတ င့် 
 န့်တီ်းေမူျာ်း ြစ့်ေည့်က ို မ်ီးရမာင့််းထ ို်းပြပါေည့်။ ဤချဉ့််းကပ့်နည့််းေည့်  
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းန င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်တ က့် UN အထူ်းအစရီင့်ခေံအူာ်း 
‘ကျာ်းမ  ြစ့်မှု ရှုရထာင ့်အမြင့်က ို အေိုံ်းပြျုရန့်၊ အခြာ်းအရာမျာ်းတ င့်၊ အမျ ျု်းေမီ်း 
မျာ်းန င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်း၏ ေ်ီးခြာ်းအရခြအရန တစ့်ရပ့်က ို ထည ့်ေ င့််း 
စဉ့််းစာ်းပ ီ်း ကျာ်းမ  ြစ့်မှုန င ့်ဆ ိုင့်ရော ခ ွဲခြာ်းဆက့်ဆမံှု န င ့် ဒဏ့်ခရံမှုမျာ်းက ို 
ရ ာ့်ထိုတ့်ရန့်၊ န င ့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းန င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်းေည့်  ပတ့်ဝန့််းကျင့်က ို 
တည့်တန ့်စ ာ ကာက ယ့်ရစာင ့်ရရ ာက့်ခြင့််းန င ့် စမီထံ န့််းေ မ့််း ထာ်းန ိုင့်ခြင့််းတ င့် 
 န့်တ်ီးေူမျာ်းအ ြစ့် လိုပ့်ရဆာင့်ကြေည့် ဆ ိုခြင့််းက ို ရကာင့််းစ ာကျင ့်ေို်ံးရန့် 

ရတာင့််းဆ ိုရော ၂၀၁၈ UN HRC ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်န င ့် ဆရီလျာ့်စ ာ ဆက့်န ယ့်ေည့်’ 
(A/HRC/RES/37/8, အပ ိုဒ့် ၇ (ဇ) အော်းရပ်းမှု ထည ့်ေ င့််းထာ်းေည့်)။ 

 
၂၀၁၅ ကတည့််းက လ ူအခ င ့်အရရ်း ကာက ယ့်ေမူျာ်း၊ ေတင့််းစာဆရာမျာ်း န င ့် 
ကိုန့်ေ ယ့်အေင့််းဝင့်မျာ်း အနည့််းဆို်ံး ၁၀၁၉ ရယာက့်ေည့် တစ့်ကမာ္လိုံ်း၌  
၆၁ န ိုင့်ငံတ င့် အေတ့်ခံခွဲ ရရကြာင့််း ၂၀၁၈ တ င့်ခန ့်မ န့််းခွဲ ေည့်။ ၎င့််းေည့် 
တစ့်ရန လျှင့် တစ့်ရယာက့်နှုန့််းန င ့် ညမီျှေည့်။43 HRC က ‘ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ 
က စစမျာ်းန င ့် အေင့််းအ  ွဲွေ့တာဝန့်ယူမှုက ို ရ ာ့်ထိုတ့်ရပြာဆ ိုရော လ ူအခ င ့်အရရ်း 
ကာက ယ့်ေမူျာ်းေည့် လ ူအခ င ့်အရရ်း ကာက ယ့်ေူမျာ်းထွဲတ င့် ဒဏ့်ခရံန ိုင့်  ယ့် 
အမျာ်းဆို်ံး ြစ့်ပ ီ်း အနတရာယ့်အရ  ဆို်ံး ြစ့်ရကြာင့််း’ အရလ်းအနက့် စ ို်းရ မ့်ပပူန့်မှုက ို 
ရ ာ့်ပြခွဲ ေည့်။44 ေတူ ို ၏ ထင့်မြင့်ယူဆချက့် န င ့် ရ ာ့်ပြချက့် တ ို အတ က့်

 
 
 
 

 

40. UN Economic and Social Council, special edition: Progress towards the Sustainable Development Goals: Report of the 
Secretary- General, 8 May 2019, E/2019/68 

41. ibid 

42. See various resources on women, children and chemicals at http://gender-chemicals.org/protecting-the- health-of-
women- children-and-future-generations 

28
 43. UN HRC, Human rights and the environment (2018) Resolution A/HRC/RES/37/8 
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အင့်ဒ ိုနီ်းရ ာ်းန ိုင့်ငရံ  စပါ်းခင့််းမျာ်းေည့် ရဒေတ င့််း မတကူ ွဲပြာ်းေည ့် အပင့်န င ့် တ ရ စ္ဆာန့်မျာ်းန င ့်ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်၏ ဝန့်ရဆာင့်ရပ်းကမ့််းမှုမျာ်းက ိုေတူ ို ၏ ထိုတ့်လိုပ့်မှုအတ က့်မ ခီ ိုအာ်းထာ်းရေည့် 

 

လ ပ့်လပ့်မှု အခ င ့်အရရ်းက ို ကန ့်ေတ့်ခြင့််းန င ့် ရတ ွေ့က ျံုရနရေည့်။ 
ဤအရခြအရနက ရမြမျာ်း၊ အေက့်ရမ ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုမျာ်း န င ့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် 
တ ို က ို ကာက ယ့် ရစာင ့်ရရ ာက့်ရာတ င့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ လူ ရပ ိုင့်ခ င ့် 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ကာက ယ့်ေူမျာ်း၏ လိုပ့်ရဆာင့်ချက့်က ို ဆ ို်းဆ ို်းရ ာ်းရ ာ်း 
ထ ခ ိုက့်ရစေည့်။45 အာဆီယံ အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့ ညီလာခံ/အာဆီယံ 
ပြည့်ေူမျာ်း၏ ရဆ ်းရန ်းပ ွဲ (ACSC/ APF) တ ို်းတက့်မှုမျာ်း ရ  လာခွဲ  
ရော့်လည့််း အရပ့်ော်း အေင့််းအ  ွဲွေ့ေည့် အာဆီယံ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် 
ချခြင့််းတ င့် ထ ထ ရရာက့်ရရာက့် လွှမ့််းမ ို်းန ိုင့်ရစရန့် အလ ို င ာ ေူတ ို ၏ 
ရပြာဆ ိုစရာမျာ်းက ို ရပြာဆ ိုန ိုင့်ရာတ င့် န င ့် ရဒေဝန့််းကျင့် အခင့််းအကျင့််း၌ 
ချ တ့်ဆက့်မှုမျာ်းတ င့် အခက့်အခွဲမျာ်းစ ာ ရတ ွေ့က ျံုခွဲ ရေည့်။46 

 
အခန့််း ၅ တ င့် အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းန င ့် မ န့််းကရလ်းမျာ်းက အရရ ွေ့ရတာင့်အာရ တ င့် 
ရပြာင့််းလွဲမှု၏  န့်တီ်းေမူျာ်းအ ြစ့် ရဆာင့်ရ က့်ခွဲ ေည ့် ခ ိုင့်မာရော ဥပမာ 
မျာ်းက ို စင့်တင့်ပြေခွဲ ေည့်။ ဤအခန့််း၏ အာရိုံစ ိုက့်မှုမ ာ အရခြခအံာ်း ြင ့် 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၏ အခ င ့်အရရ်းမျာ်း အရပေါ်တ င့်  ြစ့်ရော့်လည့််း ကျာ်းမ 
တန့််းတညူမီျှရရ်းန င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရ  ရန့် 
အခ င ့်အရရ်းက ို အပြည ့်အ၀နာ်းလည့် ေရဘာရပါက့်ရန့် ေိုရတေနပြျုမှု 
ပ ိုမ ိုလ ိုအပ့်ရကြာင့််း ကျွန့်ျုပ့်တ ို  ေ ရ  နာ်းလည့်ပါေည့်။ ကျာ်းမ တန့််းတညူမီျှရရ်း 
က စစေည့် ကျယ့်ပြန ့်ရော ရခါင့််းစဉ့် ြစ့်ကာ ၎င့််းတ င့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်း၊ 
အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်းန င ့် အမျ ျု်းော်းမျာ်း၊ မ န့််းကရလ်းမျာ်း န င ့် ရယာကျင်္ာ်းကရလ်း 
မျာ်းအတ က့် အရင့််းအမြစ့်မျာ်းန င ့် အခ င ့်အလမ့််းမျာ်းအပြင့် ကျာ်း မ န စ့်မျ ျု်း၏ 
ပြင့်ပ၌ရ  ရော ရယာကျင်္ာရ ာ၊ မ န့််းမရ ာ၊ လ င့်အင်္ဂါန စ့်မျ ျု်းပါရ  ေ၊ူ လ င့်ရပြာင့််း 
ထာ်းေူ၊ လ င့်တူဆက့်ဆေံူ န င ့် ကျာ်း မ မထင့်ရ ာ်းရောေူ (LGBTQI)  
အပါအဝင့် အခြာ်း ကျာ်း မ ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း ပါဝင့်ေည့်။47 

 
ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရန ိုင့်  ယ့်ရ  ရော အရခြအရနမျာ်းတ င့်ရ   လမူျာ်း၏ 
လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ရန့် က  ျု်းပမ့််းမှု 
မျာ်းတ င့် ေတူ ို ၏ ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရ  ယ့် ြစ့်မှု န င ့် အရရ်းမပါဘွဲ 
ရဘ်း ယ့်ထာ်းခြင့််းက ို  ြစ့်ရစေည ့် လနူ င ့် ေက့်ရ  ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ  
န င ့် အောစီ်းရမှုမျာ်းက ို ထည ့်ေ င့််း စဉ့််းစာ်းရမည့်။48 ရတာင့်ယာေမာ်းမျာ်း၊ 
မ  ျု ရနဆင့််းရွဲော်း၊ တငံါေည့်မျာ်း၊ အမျ ျု်းေမ်ီးမျာ်း၊ လငူယ့်လရူ ယ့်မျာ်း  
န င ့် ကရလ်းမျာ်း၊ တ ိုင့််းရင့််းော်းမျာ်း၊ ရရွှွေ့ရပြာင့််းရနထ ိုင့်ေူမျာ်း၊ န င ့်  
မေန့်မစ မ့််း  ြစ့်ေမူျာ်းေည့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ခစံာ်းရ  ယ့် ရ  ရော 
အရခြအရနမျာ်းတ င့် ရ  န ိုင့်ပ ီ်း ထပ့်ဆင ့် ြစ့်ရော အနတရာယ့်မျာ်းန င ့် ရင့်ဆ ိုင့် 
 

  ယ့်ရ  ေည့်။ အာဆယီံက စစရပ့်တ င့်  ထ ိုအချင့််းချင့််း တိုန ့်ပြန့် အကျ ျု်း 
ေက့်ရရာက့် မှုမျာ်းက ို နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်ခြင့််းေည့် ဥပရဒပြျုရာတ င့် 
လိုပ့်က ိုင့်ရနေည ့် န ိုင့်ငံအရာရ  မျာ်း၊ အစ ို်းရ အမှုရဆာင့်န င ့် တရာ်းစရီင့်ရရ်း 
ဌာနမျာ်း၊ အပြင့် စ်ီးပ ာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းမ  တာဝန့်ရ  ပိုဂဂ ျုလ့်မျာ်း အပါအဝင့် 
တာဝန့်ရ  ေူမျာ်းအာ်း အခ င ့်အရရ်းက ို လက့်ဝယ့် ထ န့််းေ မ့််းေူမျာ်းန င ့် အတူ 
လိုပ့်ရဆာင့်ရစန ိုင့်ပ ီ်း ရရရ ည့်မတည့်တန ့်မှု န င ့် မညီမျှမှုမျာ်း  ြစ့်ရေည ့် 
အရကြာင့််းရင့််းမျာ်းက ို ရပြာဆ ိုရန့်၊ န င ့် တစ့်ရယာက့်မကျန့် ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုက ို ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို ေရဘာရပါက့် 
နာ်းလည့်ခြင့််းအတ က့် ကူညီလိုပ့်ရဆာင့်ရစန ိုင့်ေည့်။ 

 
အပြည့်အပြည့်ဆ ိုင့်ရာ၊ ရဒေတ င့််း၊ န င ့် န ိုင့်ငံတ င့််း ဥပရဒရရ်းရာ ေတ့်မ တ့်ချက့် 
မျာ်းေည့်  အာဆယီအံတ က့် ၎င့််း၏လူ ရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်း မျာ်း၏ 
ေတ့်မ တ့်ချက့်မျာ်း၏ ရရရ ည့်တည့်တန ့်မှုက ို ပိံုမ န့်အတ ိုင့််း ြစ့်ရစရန့်၊ န င ့် 
အပြန့်အလ န့်အာ်း ြင ့်၊ ရဒေတ င့််း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆ ိုင့်ရာ ေရဘာတညူီချက့် 
မျာ်းအတ က့် လ ူအခ င ့်အရရ်းမျာ်း အရခြခရံော ချဉ့််းကပ့်နည့််းက ို ပိံုမ န့် 
အတ ိုင့််း ြစ့်ရစရန့် မရူဘာင့်တစ့်ခိုက ို ေတ့်မ တ့်ခွဲ ေည့်။ ရဒေတ င့််းရ   ဥပရဒ 
ရရ်းရာတ ို်းတက့်မှု န င ့် ရကာင့််းမ န့်ရော ကျင ့်ေို်ံးမှုမျာ်းက ရကာင့််းမ န့်ရော 
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို န င ့် SDGs က ို ရရ  ရန့် လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် အခ င ့်အရရ်းက ို 
ရပျာ့်ရွှင့်စ ာ ခစံာ်းန ိုင့်ရန့် အလ ို င ာ ရည့်မ န့််းချက့်က ီ်းပ ီ်း ထ ရရာက့်ရော 
လိုပ့်ရပ့်မျာ်းအတ က့် အေ င့်ရပြာင့််းလွဲမှုေည့် အလ န့်ပင့်စင့်စစ့် 
 ြစ့်န ိုင့်  ယ့်ရ  ေည့်က ို ပြေပါေည့်။49 ထ ိုရကာင့််းမ န့်ရော ကျင ့်ေို်ံးမှုမျာ်းက ို 
တာဝန့်ယူေူမျာ်းောမက အခ င ့်အရရ်းမျာ်းက ို က ိုင့်ရဆာင့်ေူမျာ်းကပါ 
ဦ်းရဆာင့်ရန့် အရရ်းက ီ်းပါေည့်။ ထ ိုကျင ့်ေို်ံးမှုမျာ်းက ရာေဦတူရပြာင့််းလွဲမှု၊ 
ေက့်ရ   ြစ့်တည့်မှုစနစ့်မျာ်း၏ ဆိုတ့်ယိုတ့်မှု န င ့် မျ ျု်းစ တ့်မျာ်းက ို အစိုလ ိုက့် 
အပ ျုံလ ိုက့် မျ ျု်းတို်ံးရစခြင့််းကွဲ ေ ို  လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် ြစ့်တည့်မှု၏ စနစ့်တစ့်ခိုလိုံ်း 
န င ့်ဆ ိုင့်ရော စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်း၏ တိုန ့်ပြန့်လိုပ့်ရဆာင့်ချက့်မျာ်းေည့် အမ န့်တကယ့် 
လိုပ့်န ိုင့်ရော အရာမျာ်း ြစ့်ရကြာင့််းက ို ပြေပါေည့်။ ေ ို ရာတ င့် လိုပ့်ရဆာင့် 
စရာမျာ်းစ ာတ ို  လိုပ့်ရန့်လ ိုရနပါေည့်။ ထ ို စ န့်ရခေါ်မှုမျာ်းက ို ရအာင့်မြင့်စ ာ 
က ိုင့်တ ယ့် ရ ြရ င့််းရန့် ဥပရဒန င ့် မဝူါဒ  န့်တီ်းရရ်းဆ ွဲေူမျာ်း၊ မတူက ွဲပြာ်းရော 
အရတ ွေ့အက ျုံမျာ်းရ  ေည ့် ပညာရ င့်မျာ်း န င ့် လက့်ရတ ွေ့ကျင ့်ေို်ံးေမူျာ်း၊ 
ကျွမ့််းကျင့်မှုမျာ်း န င ့် ရနရာအလ ိုက့် ေ ရ  နာ်းလည့်မှုမျာ်း လ ိုအပ့်ပါလ မ ့်မည့်။ 
ဤပူ်းရပါင့််းရရ  ထာ်းေည ့် အေ ပညာမျာ်းတ င့် အရခြတည့်ရော လ ူရပ ိုင့်ခ င ့် 
အခ င ့်အရရ်းမျာ်း န င ့် ေဘာ၀အရခြခရံော ရ ြရ င့််းမှုမျာ်းက လေူာ်းမျ ျု်းန ယ့် 
 ြစ့်တည့်မှုတ င့် က ီ်းပ ာ်းရအာင့်မြင့်ရော စ မ့််းလန့််းစ ိုရပြေည ့် အရရ ွေ့ရတာင့် 
အာရ   ြစ့်ရစရန့် အရထာက့်အပံ  ရပ်းပါလ မ ့်မည့်။ 
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