၇ အရရွေ့ရတာင့်အာရတင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခို ရရရန့်အခင့်အရရ်းကို ေနာ်းလည့်လာခြင်း့်
Claudia Ituarte-Lima, Victor Bernard, Delia Paul, Sophany San,
Min Myat Aung, Channraksmeychhoukroth Dany, Thitat
Chavisschindha, Dyah Paramita, May Thida Aung,
and Naphaphorn Saenphit
အဓကအရကြာင့််းအချကမ့် ျာ်း
• လူော်းမျျု်းနယ့် ြစ့်တည့်မတ
ှု င့်ရရော
စန့်ရခေါ်မမှု ျာ်းကို
ရ ြရင့််းနိုင့်ရန့်အတက့် မဟာဗျျူဟာကျရော စိုရပါင့််းလပို ့်ရဆာင့်မှုေည့်
က ီ်းကြပရ့် ဆာင့်ရက့်မှု အဆင့်အဆင့်တိုင့််းတင့် လိုပက
့် ငို ရ
့် န့်လိုအပ့်ေည့်။
ကမ္ာအခင့််းအကျင့််း
တင့် အာဆီယအ
ံ ွဲွေ့ဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းေည့် Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််းတင့် ပါဝင့်
လိုပရ့် ဆာင့်ကြရန့် တက
ို တ
့် န့််းပါေည့်။ နိုင့်ငမံ ျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခရ
ို ရရန့်
အခင့်အရရ်းအတက့်
အပြညပ့် ြည့်ဆိုငရ
့် ာ
လိုပရ
့် ပ့်ကို
ပိုမိုအာ်းရကာင့််းရစရန့်
နင့်
ကမ္ာနင့်အဝမ့််း
အေအမတ့်ပြျုခရ
ံ ခြင့််းကို ပံပ်းို ရန့် အတက့် multilateral environmental
agreements (MEAs) (အစို်းရ အချင့််းချင့််း၏ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ
ေရဘာတူညခီ ျက့် စာချျုပမ့် ျာ်း) နင့် လူအခင့် အရရ်းဆိုင့်ရာ
ေရဘာတူညခီ ျကမ့် ျာ်းတင့်
၎င့််းတို၏
ထရတွေ့လပို ့်ရဆာင့်မှု
ကိုလည့််းအေိုံ်းပြျုနိုငက
့် ြေည့်။
• ရဒေဝန့််းကျင့်အခင့််းအကျင့််းတင့် အာဆီယအ
ံ ွဲွေ့ဝင့်နိုင့်ငမံ ျာ်းေည့်
ရဒေ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းနင့် ဆီရလျှာ့်ရော ဥပရဒ ေတ့်မတ့်ချက့် တစ့်ခိုကို
ညနငှု ့််း တိုငပ့် င့်နိုငပ့် ါေည့်။ ၎င့််းေည့် ေရဘာတူညခီ ျက့် ပိုံစံမျျု်း ြင့်
ေတင့််းအချက့်အလက့်မျာ်း ရရရရ်း၊ ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် မျာ်းပြျုလိုပ့်ရာတင့်
အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််းပါဝင့်ခင့် ရရရရ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အရရ်း
ကစစမျာ်းတင့် တရာ်းမျှတရော ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်မျာ်း ရရနငို ့်ရရ်း၊ ေို မဟိုတ့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုပ့်ထိုံ်း
လိုပန့် ည့််းဆငို ့်ရာနင့် ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ ရှုရထာငမ့် ျာ်း ကို ေတ့်မတ့်ရပ်းမည့်
ကျယ့်ပြန ့်ရော ေရဘာတူညီချက့် တစ့်ခိုြ စ့်နိုငပ့် ါေည့်။

ရနာက့်ခအ
ံ ရကြာင့််းအချကမ့် ျာ်း
လူော်းမျျု်းနယ့် ြစ့်တည့်မှု စတင့် ွေ့ံ ျု်းလာမှုက လူနင့် ေက့်ရပတ့်ဝန့််းကျင့်
ဆိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို
ြစရ့် ပေါ်လာရစရာ ၎င့််းတို ကို နိုင့်ငံအအဆင့်၊
ရဒေတင့််း အဆင့်နင့် ကမ္ာအဆင့်စေ ြင့် အဆင့်အဆင့်တိုင်း့် တင့် ကိုင့်တယ့်
ရ ြရင့််းရန့် လိုအပ့်လာပါေည့်။ လူ ေမငို ့််းတင့် ပထမဦ်းဆိုံ်း အရနနင့် လူအမျာ်း
ေည့် ကမ္ာရမြက ်းီ ကို မမ့််းမံပြျုပြင့်ရန့်အတက့်
စိုရပါင့််းရဆာင့်ရက့်ခင့်
အာဏာကို ပိုင့်ဆိုင့်ထာ်းပါေည့်။ အရရွေ့ ရတာင့်အာရ၌ အမျာ်းရတွေ့က ျုံ
ခံစာ်းရနရရော ပြဿနာမျာ်း ြစ့်ေည့် ရရပြငထ
့် ွဲတင့်ရတွေ့ရရော စန ့်ပစ့်
ပလပ့်စတစ့်မျာ်း၊ နယ့်နမတ့် ရကျာ့် ြတ့် ြစရ့် ပေါ်ရနရော ရလထိုညစ့်ညမ့််း
မှုမျာ်းနင့် ရရစီ်းလမ့််းမျာ်းနင့် မြစက
့် န့််းနာ်း ဇိုန့်မျာ်းထွဲရ ရဘ်းအနတရာယ့် ြစရ့် စ
တတ့်ရော စန့် ပစ့်ပစစည်း့် မျာ်းေည့် လူ ကျန့််းမာရရ်းနင့် အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််း
မှုမျာ်းအတက့် ထခက
ို ရ့် နပါေည့်။ ထအ
ို ချင့််းချင့််း ဆက့်နယ့်ရနရော စန့်ရခေါ်မှု
မျာ်း၏ ကစစရပ့်အတက့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့်
လူ အခင့်အရရ်းကို ခံစာ်းနငို ့်ရန့်အလို ငာ ထရရာက့်စာ ကိုငတ
့် ယ့်ရ ြရင့််းနိုင့်မည့်
နည့််းလမ့််းမျာ်းကို မရမ ြစ့် လိုအပ့်ပါေည့်။
ဤစာတမ့််းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့် ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် လူ အခင့်
အရရ်းနင့် ပတ့်ေက့်ရော အရရွေ့ရတာင့်အာရ နိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတကဝတ့်
ပြျုထာ်းမှုမျာ်းကို ရရ်းဆွဲညနွှ ့်ပြထာ်းပါေည့်။ နဒါန့််းတင့်ရ ေါ်ပြ ထာ်းခွဲေည့်
အတငို ့််း၊ ပညာရပ့်ရဝါဟာရေည့် တစ့်နငို ့်ငံနင့် တစ့်နငို ့်င၊ံ နင့် အာဆီယနံ ိုင့်ငံ
မျာ်း အကြာ်းတင့် ကွဲပြာ်းမှုရေည့်ကို အေအမတ့်ပြျုလျှက့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခို ရရရရ်းအတက့် လိုပ့်နည့််းကငို ့်နည့််းကို အဓကကျရော

•
နိုင့်ငံအခင့််းအကျင့််းတင့်
ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခိုရရရန့် အခင့်အရရ်းကို ထထရရာက့်ရရာက့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်နိုငရ
့် န့်၊ တရာ်းဥပရဒမျာ်း
စိုရပါင့််းထာ်းမှု၊ တရာ်းရိုံ်းဆို်းံ ြတ့်ချကမ့် ျာ်းနင့် မူဝါဒ မျာ်းလအ
ို ပ့်ပါေည့်။ အထူ်းစီစဉ့်ထာ်းရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရိုံ်းမျာ်း (‘green benches’) (‘အစမ့််းရရာင့် ခိုံတန့််းရည့်မျာ်း’) မရရေ်းရော
တိုင်း့် ပြည့်မျာ်း၌ ၎င့််းတို ကို တည့်ရထာင့်ရန့် စဉ့််းစာ်းေင့်ကြပါေည့်။ ၎င့််းတို ေည့် ၎င့််းတို ၏ national
human rights institutions (NHRIs) (အမျျု်းော်း လူ အခင့်အရရ်း အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း) ၏ စမ့််းအာ်းကို
တည့်ရဆာက့်နိုင့်ပါေည့်၊ ထေ
ို ို မတည့်ရဆာက့်ရရေ်းပါက (NHRIs) မျာ်းကိုတည့်ရထာင့်နငို ့်ပါေည့်။
၎င့််းတို ေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခင့်အရရ်းအတက့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှု ကို
အခင့်ရကာင့််းယူ၍ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ရခါင့််းရဆာင့်မက
ှု ိုလည့််း ပိုမိုအာ်းရကာင့််း ရစနိုင့်ပါေည့်။
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• လိုက့်နာမှုကို အရထာက့်အကူပြျုရန့် အာဆီယံအ ွဲွေ့ဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခင့်အရရ်းအာ်း ရဒေတင့််း
ပြန့်လည့်ေံို်းေပ့်မှု နည့််းလမ့််းမျာ်းကို တည့်ရဆာက့်နိုင့်ေည့်၊ ေိုမဟိုတ့်
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
(အာဆီယံအစို်းရ အချင့််းချင့််း၏ လူရပိုငခ့် င့် အခင့်အရရ်း ဆိုငရ
့် ာရကာ့်မရင့်)
အာ်း
အေစ့်
ေိုမဟိုတ့်
လက့်ရ
ေရဘာတူညခီ ျကမ့် ျာ်းကို
လိုက့်နာမှု ျုမရရော ကစစမျာ်းကို ပြန့်လည့် ေိုံ်းေပ့်နိုငခ့် င့် အာဏာကို
အပ့်နင့််းနိုင့်ေည့်။

အရရွေ့ရတာင့်အာရအဓကရဒေ၏ ရမြမျက့်နာေင့်ပြင့်မြငက
့် င့််း

ဤေိုရတေနကိုအေိုံ်းပြျု၍ ယခိုနဂို်းံ ချျုပ့်မည့် အခန့််းက နိုင့်ငံအဆင့်၊
ရဒေတင့််း အဆင့် မျာ်းတင့်ရ လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းအတက့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းကို ကမ္ာ
တဝမ့််း လိုပထ
့် ို်းံ မျာ်းနင့်အညီ အက ပံ ြျုထာ်းပါေည့်။ အဓကရည့်ရယ့်ချက့်မာ
အရရွေ့ ရတာင့်အာရတင့် ရရရည့်တည့်တန ့်မှု နင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်မှုကို
တ်းို တက့် ရစရန့် ရည့်ရယ့်ပါေည့်။
‘စမ့််းလန့််းစိုရပြခြင့််း’ နင့် က ီ်းပာ်း
ရအာင့်မြင့်မှု နစ့်ခို စလို်းံ ၏အဓပပါယ့်မာ ခွဲခြာ်းမှုလ်းိုံ ဝမရဘွဲ လူတိုင်း့် ေည့်
natures contributions to people (NCP) (ေဘာဝ၏ လူမျာ်းအာ်း
ရပ်းကမ့််းထာ်းမှုမျာ်း) မရရရော အရည့်အရေ်း ရကာင့််းရော ဘ၀ကို
ပိုငဆ
့် ိုငရ
့် န့် နင့် လက့်ရနင့် အနာဂတ့်၏ မျျု်းဆက့်မျာ်းအတက့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငက
့် ို ကာကယ့် ရစာင့်ရရာက့်ရပ်းနိုငခ့် ြင့််း ကဆ
ို လ
ို ပို ါေည့်။

နငို င့် တ
ံ င့််း လိုပရ့် ပ့်မျာ်း
ဥပရဒမျာ်း
အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနငို ့်င၊ံ ီလစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံ၊ ယို်းဒယာ်းနငို ့်ငနံ င့် ဗီယက့်နမ့် နိုင့်ငံတို ေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို ၎င့််းတို နိုင့်ငံ၏
အမြငဆ
့် ံို်းဥပရဒ ေတ့်မတ့်ချက့် ြစ့်ရော ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခံဥပရဒမျာ်းထွဲတင့်
ရင့််းလင့််းပြတ့်ော်းစာ တရာ်းဝင့် အေအမတ့်ပြျုထာ်းပ ီ်း
ြစ့်ပါေည့်။
တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းက မရလ်းရာ်းနငို ့်ငံ
ယ့်ဒရယ့်
ွဲွေ့စည့််းအိုပ့်ချျုပ့်ပံို
အရခြခံဥပရဒ၏ အပိုဒ့် ၅ တင့် ရည့်ညနွှ ့််းထာ်းေည့်အတိုင်း့် ဘ၀အတက့်
အခငအ
့် ရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာကို အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြေညအ
့် ရလျာက့်
မရလ်းရာ်းနငို ့်ငံေည့် ဤအခင့်အရရ်းအာ်း အကြွင်း့် မွဲ အေအမတ့်ပြျုကာ
ထစို ည့််းကမ့််းချက့်၌ လက့်ခနံ ငို ့်ရလာက့်ရအာင့် ရကာင့််းမန့်ပ ီ်း ညစ့်ညမ့််းမှု
ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် င့် ရနထငို န့် ိုငေ
့် ည့် အခငအ
့် ရရ်း ပါရေည့်ကို
အရကြာင့််းပြထာ်းေည့်။
ဘရူနငို ့််းနိုငင့် ံ၊
ကရမ္ာဒီ်းယာ်းနငို ့်ငံ၊ လာအို
ပြည့်ေူ ဒီမက
ို ရက့်တစ့် ေမမတနငို င့် ံ၊ မြန့်မာနိုငင့် ံနင့် စင်္ကာပူနိုငင့် ံတို ေည့်
ဤအခင့်အရရ်းကို
ွဲွေ့စည့််းအိုပ့်ချျုပ့်ပံို
အရခြခံဥပရဒတင့် တရာ်းဝင့်
လက့်ခထ
ံ ာ်းခြင့််းမရပါ။526 ေို ရာတင့်၊ ၎င့််းတို ေည့် ဤအခင့်အရရ်း၏ ရိုပဝ့် တထျု
ဆိုငရ
့် ာနင့် လိုပထ
့် ို်းံ လိုပ့်နည့််း ဆိုငရ
့် ာ ရှုရထာငမ့် ျာ်းကို ထနို ိုငင့် ံမျာ်း၏ ပြည့်တင့််း
ဥပရဒမျာ်းနင့် တရာ်းရိုံ်း ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်မျာ်းတင့် အတငို ့််းအတာ တစ့်ခိုအထော
အေအမတ့်ပြျု ထာ်းပါေည့်။
လစ့်ပငို ့်နိုင့်ငံ၏ ရလရကာင့််းရလေန န့် င့် ဆက့်နယ့်ရနရော လိုပ့်ထိုံ်း
လိုပန့် ည့််းဆငို ့်ရာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းအာ်း ရည့်ညနွှ ့််းထာ်းေကွဲေို နိုင့်ငံမျာ်း ေည့်
အရရွေ့ရတာင့်အာရရ
ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခိုရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအတက့် ရိုပဝ့် တထျုဆငို ရ့် ာ လအ
ို ပ့်ချက့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံပ ီ်း
ြစ့်ေည့်။527 ရဘ်းကင့််းရော ရာေီဥတို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို အေအမတ့်ပြျု
ပါေည့်၊ ဥပမာ၊ ယို်းဒယာ်းဘိုရင့်နငို ့်ငံ၏
ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခံဥပရဒကို
ကြညပ့် ါ။528 ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခဥံ ပရဒ၏ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းနင့် ဥပရဒမျာ်း ေည့်
လည့််း ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခရ
ို ရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်
526.
527.

528.
529.
530.
531.
532.

ဓါတ့်ပိုံ - Mainur Risyada/Flickr

အချက့်အ ြစ့် ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) (အာဆီယံ
လူ ရပိုငခ့် င့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း ရကြငြာချက့်) တင့်အေို်းံ ပြျုထာ်းပ ီ်း၊ 'လိုံခ ျုံရော၊
ေန ့်ရင့််းပ ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း’
အ ြစ့် ရည့်ညနွှ ့််းထာ်းပါေည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၎င့််းတို ၏ ွေ့ွဲ စည့််းပိုံ အရခြခံ
ဥပရဒမျာ်း၊ ဥပရဒမျာ်းနင့် တရာ်းဥပရဒ စို်းမ်းို ရရ်း စနစ့်မျာ်းမတဆင့် တို်းတက့်မှု
မျာ်း ပြျုလိုပ့်နငို ့်ခွဲ ရောအခါ နင့် အာဆီယေ
ံ ည့် ရဒေတစ့်ခို အရနနင့်
လူနင့် ေက့်ရ ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ဘိုံစန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို ကိုငတ
့် ယ့်ရ ြရင့််းရန့်
အတက့် ပူ်းရပါင့််း စီမခံ ျကမ့် ျာ်းကို န့်တီ်းထာ်းရရောအခါတို ၌ ကျင့်ေ်းိုံ မှု
နည့််းလမ့််းရကာင့််း မျာ်းကို ရတွေ့ရခွဲေည့်။

ဆလ
ို ရို ီဂျျု၊ အရရွေ့ဂျာဗာ်း၊ အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနိုင့်ငံတင့် ရရချျု ငါ်း မ့််းလိုပ့်ငန့််းေည့်
အေက့်ရမ်းဝမ့််းရကျာင့််းမှုမျာ်းကို ပံပ်းို ရပ်းေည့်

ထွဲမ အချကအ
့် ချျု ကို ရည့်ညနွှ ့််းထာ်းပါေည့်။ ဥပမာအာ်း ြင၊့် ၂၀၁၇ ခိုနစ့်
ယို်းဒယာ်းနိုင့်င၏
ံ
ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခဥံ ပရဒ၌ ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရရ၊
လိုရံ လာက့်ရော မလလာရရဆ်းို နိုတ့် စနစ့်နင့် ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရော
ရာေီဥတျုရရရ်းတို ကို ရည့်ညနွှ ့််း ရ ေါ်ပြထာ်းပါေည့်။529
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်
မျာ်းနင့် ဆက့်နယ့်မမှု ျာ်း၏ အခြာ်း ဥပမာမျာ်း ြစ့်ေည့် ရဘ်းအနတရာယ့်
ကင့််းရောရရ၊ မလလာရရဆို်းနိုတစ့် နစ့်နင့် အဆပ့်ကင့််းမွဲရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်
မျာ်းတင့် ရနထငို ရ့် န့်၊ အလိုပလ
့် ပို က
့် ငို ရ့် န့်၊ ပညာေင့်ရန့် နင့် ရဆာကစာ်းရန့်
အခငအ
့် ရရ်း တို ကို Singapore's Water Pollution Control and
Drainage Act (စင်္ကာပူနိုငင့် ံ၏ ရရညစ့်ညမ့််းမှု ထမ့််းေမ့််းရရ်းနင့်
ရရေယ့်ရမြာင့််း ဥပရဒ) နင့် ၎င့််း၏ Pollution Control Act (ညစ့်ညမ့််းမှု
ထမ့််းေမ့််းရရ်းဥပရဒ) ထွဲတင့် ပြဋ္ဌါန့််းထာ်းေည့်ကို ရတွေ့ရနိုင့်ပါေည့်။530
ရကာင့််းမန့်ရော ေက့်ရ ြစတ
့် ည့်မှု စနစ့်မျာ်းနင့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့်
တရစ္ဆာန့်မျာ်း ကစစနငပ့် တ့်ေက့်၍ ၂၀၁၃ ခိုနစ့် Socialist Republic of
Vietnam (ဆိုရယ့်လစ့် ဗီယက့်နမ့် ေမမတနငို ့်ငံ) ၏ ွေ့ွဲ စည့််းပိုံ အရခြခဥံ ပရဒ၌
ေဘာဝနင့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် အတရစ္ဆာန့်မျာ်းကို ကာကယ့်
ရစာငရ့် ရာက့်ရန့် နိုင့်ငံ၏ ကတကဝတ့် ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းကို ထည့်ေင့််း
ထာ်းပါေည့်။ မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစ္ဆာန့်မျာ်းတင့် လူနငေ
့် ဘာဝ
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် ို အပြန့်အလန့် ဆက့်စပ့်လပို ရ့် ဆာင့်မှုမ ရပေါ်ရပါက့်လာရော
စိုက့်ပျျု်းရရ်းဆိုငရ
့် ာ မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အရာမျာ်း ပါဝင့်ပ ီ်း ၎င့််းေည့်
ရကာင့််းမန့်ပ ်းီ ရည့်ရည့်တန စ့် ာ အစာ်းအစာ ထိုတလ
့် ပို ရ့် ပ်းနငို ခ့် ြင်း့် ဟိုရခေါ်ေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရနာက့်ထပ့်
လိုအပ့်ချက့် တစ့်ခိုအတက့် မရမ ြစရ့် ော အရာပင့် ြစ့်ပါေည့်။ ံွေ့ ျု်းဆွဲ
နိုင့်ငံမျာ်းတင့် စိုက့်ပျျု်းရရ်းကဏ္ဍေည့် အစာ်းအစာမျာ်း လိုံရလာက့်စာ ရရနိုင့်မှု
အတက့် အိုတ့်မြစ့်ေ ယ့် ြစ့်ပ ီ်း အမ့်ရထာင့်စို၊ အေိုက့်အဝန့််း531 နင့် အခြာ်း
ဆက့်စပ့်လိုပ့်ကိုင့်ရရော က ီ်းကြပလ
့် ပို က
့် ိုင့်မှုအဆငမ့် ျာ်း၌ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏
ပါဝင့်လပို ့်ရဆာင့်မှုမရဘွဲ အစာ်းအစာမျာ်း လိုံရလာက့်စာ
ရရနငို ့်ရန့်
မ ြစန့် ိုငပ့် ါ။532 ထို ရကြာင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခင့်
အရရ်း၏ ချတ့်ဆက့်ရပါင့််းစပ့်ရန့် လိုအပ့်ရောအင်္ဂါရပ့်မာ ကျန့််းမာရရ်းနင့်
ညီညတ့်ပ ်းီ အဟာရပြည့်ဝရော အစာ်းအစာမျာ်း ရပ်းကမ့််းနိုငရ
့် န့် ေက့်ရ
ြစတ
့် ည့်မှု စနစ့်၏ ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာ်းတင့် ပါရရော ကျာ်းမ တန့််းတူညမီ ျှမှု နင့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ကဏ္ဍပင့် ြစေ
့် ည့်။ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုလိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခခံ ြင့််းအပြင့်

See Chapter 2, p 42
UN HRC, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the
Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment, 40th sess, UN Doc A/HRC/40/55 (2019);
Philippine Clean Air Act 1999, s 2; ASEAN Secretariat, Fifth ASEAN State of the Environment Report (2017)
67
Constitution of Thailand 2017, s 258
ibid
Clive Briffett and Jamie Mackee, ‘Environmental Assessment in Singapore: An Enigma Wrapped up in a Mystery!’
Impact Assessment and Project Appraisal, 20:2, pp 113-125
Revathi Balakrishnan, Rural Women and Food Security in Asia and the Pacific: Prospects and Paradoxes. (FAO, 2005)
See Chapters 1 and 5 in this report
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ဓါတ့်ပိုံ- Pisit Charnsnoh/ Goldman
Environmental Prize

အရကြာင့််းအရာကို ေတ့်မတ့်ရန့် အဓက ဥပရဒေမျာ်းကို ထပ့်မရံ လ်းနက့်စာ
ရ ာ့်ပြပ ီ်း အဆင့်ဆင့် တို်းတက့်ရအာင့် အဓပပါယ့် င့်ဆိုေည့်။ ဥပမာ၊ လစ့်ပိုင့်
ွဲွေ့စည့််းပိုံ
အရခြခဥံ ပရဒဆိုငရ
့် ာ
တရာ်းရိုံ်းက
မျျု်းဆက့်မျာ်းဆငို ့်ရာ
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် တာဝန့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခခံ ပွဲ ်းီ ြစ့်ေည့်။534
မရလ်းရာ်းနငို ့်ငံတင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်းက Tan Teck Seng နင့် Suruhanjaya
Perkhidmatan Pendidikan နင့် အခြာ်းတစ့်ဦ်း ၏အမှု၌ ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခဥံ ပရဒဆိုင့်ရာ အခငအ
့် ရရ်းအာ်း
အကြွင်း့် မွဲ တရာ်းဝင့်လက့်ခရ
ံ န့် ကူညပီ ပံ ို်းရပ်းခွဲေည့်။535

မြန့်မာနငို င့် မံ မြငရ့် ဇာ့်ေည့် 2015 Goldman Environmental Prize (၂၀၁၅ Goldman
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ငို ရ့် ာ ဆို) ကို ရရချျု ေက့်ရ ြစတ
့် ည့်မှု စနစ့်မျာ်း၏ တန့် ်းို ကို ေနာ်းလည့်မှု
အာ်း တ်းို မြင့်ရစခြင်း့် အတက့် ချီ်းမြင့်ခြင်း့် ခံရေည့်

အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံ အမျာ်းအပြာ်းေည့် ၎င့််းတို ၏ နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒမျာ်း
တင့် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆိုငရ
့် ာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံရန့်
လိုပရ့် ဆာင့်ခပွဲ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အခန့််း ၃ တင့် အချက့်အလက့်ကို ရယူနငို ့်မှု၊
အမျာ်းပြညေ
့် ူ ပူ်းရပါင့််းလိုပရ့် ဆာင့်နငို မ့် ၊ှု နင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
ထခက
ို မ့် အ
ှု တက့် ထရရာက့်ရော ပြန့်လည့်ကစို ာ်းချက့်မျာ်းတင့် ဝင့်ရရာက့် လိုပ့်
ရဆာင့်နငို မ့် ှု တို ကို ရရရစရန့် နိုင့်ငံတင့််း စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းကို ရ ာ့်ပြေည့်။
အခန့််း ၂၊ ၃၊ နင့် ၄ တင့် အခြာ်းနငို ့်ငမံ ျာ်း နင့် ရဒေမျာ်းနင့် အလာ်းတူ533
အာဆီယံ အေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခံဥပရဒအရ တရာ်းဝင့်လက့်ခမံ ှု၏
အကျျု်းပြျုမှုမျာ်းကို ရတွေ့က ျုံပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ အဆိုပါ တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုက
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို စိုစည့််းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ ဥပရဒမျာ်းကို
ပြဌာန့််းရန့် နင့် ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်း ချျု်းရ ာက့်မက
ှု ို ကာကယ့်ေည့် တရာ်းရိုံ်း
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်မျာ်း အတက့် အရခြခံကို ရပ်းကမ့််းပါေည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းက နိုင့်ငံတင့််း
ဥပရဒမျာ်း ြင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအာ်း
တရာ်းဝင့်လက့်ခံရောအခါ ၎င့််းတို ေည့် နိုင့်ငံ နင့် စီ်းပာ်းရရ်း လိုပင့် န့််းမျာ်း
ကွဲေို အခြာ်းတာဝန့်ရေူမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်၍ ရင့််းလင့််း
ပြတေ
့် ာ်းစာ ရ ာ့်ပြကြေည့်။ ဤအခင့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခခံ ြင့််းေည့်
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကာကယ့်ရရ်း ဥပရဒမျာ်းကွဲေို အခြာ်းဥပရဒပြျုခြင့််း
လိုပင့် န့််းမျာ်း အတက့် အရထာက့်အကူပြျုရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုကို န့်တီ်း
နိုငရ့် စေည့်။ အခန့််း ၂၊ ၃ နင့် ၆ တို တင့် ကွဲပြာ်းခြာ်းနာ်းရော အာဆီယံ
အေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်း၏ ဥပရဒပြျုေူမျာ်းကဤအခင့်အရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာ
အာ်း ရ ာ့်ပြပံိုကို အကျယ့်ရ ာ့်ပြထာ်းေည့်။
တရာ်းစီရင့်မရှု ရ်းရာ အေအမတ့်ပြျုမှု
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို လူတိုင်း့် ခံစာ်းနိုင့်
ရစရန့် ဥပရဒတစ့်ခိုတည့််း ြင့် မစမ့််းနငို ့်ပါ။ လပ့်လပ့်ရော တရာ်းစီရင့်ရရ်း
နင့်လပို ့်ပိုင့်ခင့် အာဏာရရော အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို လက့်ဝယ့်ထန့််းေမ့််း
ထာ်းေူမျာ်းေည့် အညီအမျှ အရရ်းက ီ်းပါေည့်။ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို လက့်ဝယ့်
ထန့််းေမ့််း ထာ်းေူမျာ်းက တရာ်းရိုံ်းေို လာရရာက့်ရောအခါ တရာ်းေူက ီ်း
မျာ်းေည့် ၎င့််းတို ၏ တရာ်းဝင့်ထိုတပ့် ြန့်နိုင့်မှု အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို အေိုံ်းပြျု၍
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ
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တရာ်းစီရင့်ရရ်း၏
ကဏ္ဍေည့်
အရရ်းက ီ်းေည့်အရလျာက့်
အချန့်
အကန ့်အေတ့်လည့််း ရပါေည့်။ အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနငို ့်င၏
ံ
တရာ်းရို်းံ ချျုပ့်က
စာ်းအိုန့််းဆီ ရ ်းနှုန့််းရလျှာချမမှု ျာ်း နင့် ပတ့်ေက့်ေည့် နိုင့်ငံမ ထန့််းေမ့််း
ထာ်းရော အချကအ
့် လက့်မျာ်းကို ထိုတ့်ပြန့်ရပ်းရန့် အမန ့်ထိုတရ့် ော အမှုတင့်
ရတွေ့ရရေကွဲေို အစို်းရရအဂျင့်စမီ ျာ်းေည့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း၏ ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်
မျာ်းကို ရဆာက့်ရက့်ရန့် ပျကက
့် က့်နိုငေ
့် ည့်။
မူဝါဒမျာ်းနင့် အလိုပအ
့် မှုရဆာင့် ဆို်းံ ြတခ့် ျကမ့် ျာ်း
တာဝန့်ရေူမျာ်း နင့် အခငအ
့် ရရ်းကို လက့်ဝယ့်ထန့််းေမ့််း ထာ်းေူမျာ်းအကြာ်း
လှုပရ
့် ာ်းရပြာင့််းလွဲရနရော အပြန့်အလန့် တိုံပြန့်ဆက့်ေယ့်မက
ှု ို မီ်းရမာင့််း
ထ်းို ပြေညအ
့် ပြင့် ဤအစီရင့်ခံစာက ဥပရဒပြျုခြင့််း နင့် မူဝါဒလိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်း
ဆက့်နယ့်ရနပိုံကို ပြေပ ီ်း ြစ့်ပါေည့်။ မူဝါဒတစ့်ခိုေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို နင့်ဆက့်စပ့်ရော ရာေီဥတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတက့် Paris
Agreement (ပွဲရစ့်စ့် စာချျုပ့်) ေို မဟိုတ့် Convention on Biological
Diversity (CBD) (ဇီ၀ရထပြာ်းမှုအတက့် ေရဘာတူညခီ ျက့် စာချျုပ့်) ကွဲေို
MEAs မျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်ရော နိုင့်ငံမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်းကို အ
ရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့် နည့််းလမ့််းမျာ်း ြစ့်နိုငေ
့် ည့်။ အာဆီယ၏
ံ နိုင့်ငံ ၁၀
နိုင့်ငံအာ်းလိုံ်းေည့် UN Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) (ရာေီဥတို ရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတက့် UN မူရဘာင့် ေရဘာ
တူညခီ ျကစ့် ာချျုပ့်) အရ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆိုငရ
့် ာ တာဝန့်မျာ်း၏ အစတ့်အပိုင့််း
အရနနင့် ၎င့််းတို ၏ Intended Nationally Determined Contributions
(INDCs)
ရည့်ရယ့်ထာ်းရော
နိုင့်ငံလိုံ်းဆိုင့်ရာ
ဆိုံ်း ြတထ
့် ာ်းေည့်
ကူညရီ ထာက့်ပံမှုမျာ်းကို ၂၀၁၅ ရနာက့်ဆံ်းို ထာ်း၍ တင့်ေင့််းခွဲပါေည့်။536
ထို ရကြာင့် နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒမျာ်းက မူဝါဒ အရေ်းစတ့်မျာ်းကို ပံပို်းရပ်းပ ီ်း
ထမို ဝူ ါဒမျာ်းကို အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းက ကွဲပြာ်းရော MEAs မျာ်းအရ
နိုင့်ငံမျာ်း၏ ကတကဝတ့် ပြျုမှုမျာ်းကို ြည့်ဆည့််းရပ်းေည့် အရလျာက့် စိုရပါင့််း
ညနငှု ်း့် ရဆာင့်ရက့်ရော လိုပရ
့် ပ့်မျာ်း၏ ‘ဆင့်ကွဲအကျျု်းရပ်းမှု ကင့််းဆက့်’
တစ့်ခို ြစရ့် ပေါ်လာပါေည့်။
မူဝါဒမျာ်းေည့် ၎င့််းတို အာ်း အရကာင့်အထည့် မရ ာ့်မခြင်း့် အေိုံ်းမဝင့်ပါ။
အရရွေ့ရတာင့်အာရတင့်ရရော အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း လက့်ဝယ့် ထန့််းေမ့််းထာ်း
ေူမျာ်းေည့် တစ့်ခါတစ့်ရံ အမျာ်းပြည့်ေူ အကျျု်းစီ်းပာ်းအတက့် ထရရာက့်ရော
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်မျာ်း ချမတ့်ရပ်းရန့် အစို်းရ စီမခံ န ့်ခရွဲ ရ်း ရိုံ်းမျာ်းေို ော်းရရာက့်ကာ
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို
ရတာင့််းဆိုခွဲပါေည့်။ ဥပမာ၊ လူမျာ်း၏ အေက့်ရမ်း ဝမ့််းရကျာင့််းမှုကို
အရထာက့်အပံ ရပ်းရော မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း ထူထပ့်စာ
ရေည့် ပင့်လယ့်ရနရာမျာ်းကို ကာကယ့် ရစာငရ့် ရာက့်မနှု င့် ပတ့်ေက့်၍
ဗီယက့်နမ့် နိုင့်ငံ၌ အချကအ
့် လက့်မျာ်းအတက့် အခငအ
့် ရရ်းကို civil society
organisations (CSOs) (အရပ့်ော်းအေင့််းအ ွဲွေ့မျာ်း) က ရတာင့််းဆို
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ဤအစီရင့်ခံစာက ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို
လူမျာ်းက ခံစာ်းနငို ့်ရန့် အေိုက့်အဝန့််းမ ထင့်မြင့် ရပြာဆိုချက့်မျာ်းေည့်လည့််း
လိုံရလာက့်ရော
အာ်းရကာင့််းမှု
ရရမည့်ကို
ပြေခွဲပ ီ်း ြစ့်ေည့်။
အချျု ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ရည့်ရယ့်ချက့်မျာ်း ြင့် ပြျုလိုပ့်ေည့် အေိုက့်အဝန့််း
စည့််းရိုံ်းခြင့််း လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းက ရဒေတင့််း ထင့်မြင့်ရြပာဆိုချက့်မျာ်းကို ရပါင့််းစည့််း
နိုငရ့် စကာ ရဒေခံ ရနထငို ့်ေူမျာ်းကို ၎င့််းတို အာ်း အကျျု်းေက့်ရရာက့်ရစမည့်
ံ ျု်းမှုမျာ်းအတက့် ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့် ချရာ၌ ပူ်းရပါင့််း လိုပရ့် ဆာင့်ရန့် အာ်းရပ်း
နိုင့်ေည့်။ ရဒေတင့််းရ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း လက့်ဝယ့် ထန့််းေမ့််းထာ်းေူမျာ်းေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းနင့် ဆက့်နယ့်
ရနေည့် ဥပရဒရရ်းရာနင့် ေပပံနည့််းကျ တို်းတက့်မမှု ျာ်းကို ေရနာ်းလည့်ပ ီ်း
ရဆာင့်ရက့်နိုငရ
့် န့် အလို ငာ နိုင့်ငံတင့််း၊ ရဒေတင့််း နင့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း နင့်လည့််း အပြန့်အလန့် ဆက့်ေယ့်တပြန့်
ံို နငို ့်ေည့်။
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏ ကဏ္ဍ
မျာ်းစာလိုအပ့်ရော အေင့်ရပြာင့််းလမွဲ က
ှု ို ြစရ့် ပေါ်လာရစရန့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏
ကဏ္ဍေစ့်အရကြာင့််းကို ရပြာဆိုရန့် လိုအပ့်လာပါေည့်။ အခန့််း ၅ တင့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ကို ကာကယ့်ရစာင့်ရရာက့်ခြင့််း နင့်
အမ့်ရထာင့်စိုမျာ်း၊ ရဒေခံ အေိုက့်အဝန့််းမျာ်း၊ နင့် နိုင့်ငံမျာ်းအတက့် ခွဲ
ရ၀ကျင့်ေို်းံ ေည့် စံမျာ်းကို န့်တီ်းခြင့််းတို၌ အရရ်းပါရော ကဏ္ဍမျာ်းတင့်
ပါဝင့်ပက
ိုံ ို နည့််းလမ့််းမျာ်းစာ ြင့် အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြပါေည့်၊ ေိုရာတင့်
၎င့််းတို၏ ပံပို်းမှုကို လိုရံ လာက့်စာ အေအမတ့်ပြျုခြင့််း ေိုမဟိုတ့် အမျာ်းပြညေ
့် ူ
ေရခြင့််း မရရေ်းပါ။

ဓါတ့်ပိုံ- RWI

ထအ
ို ခန့််းတင့် အမျျု်းေမီ်း ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ ေတင့််းစာဆရာမျာ်း နင့်
မီဒီယာပံပို်းေူမျာ်းက အာ်းလို်းံ အတက့် အချက့်အလက့်မျာ်း ရယူခြင့််းကို
တို်းမြငရ့် စေညအ
့် ရလျာက့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၏
မီဒီယာလိုပ့်ငန့််းတင့်
ပါဝင့်လပို ့်ရဆာင့်မှုကို ရကာင့််းမန့်ရော ကျင့်ေ်းိုံ မှုဥပမာ တစ့်ရပ့်အရနနင့်
မီ်းရမာင့််းထ်းို ပြပါေည့်။
မီဒီယာမျာ်းတင့်ရရော အမျျု်းေမီ်းမျာ်းေည့်
စံပြနမူနာမျာ်း အရနနင့် အခြာ်းေူမျာ်း၏ အမြင့်နင့် အေပညာမျာ်းကို
ကျယ့်ပြန ့်ရစပ ်းီ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းနင့်
ပတ့်ေက့်ေည့်
အမျာ်းပြည့်ေူ
ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချရော
ကစစမျာ်းတင့်
အမျျု်းေမီ်းမျာ်းက ပူ်းရပါင့််းလိုပ့်ရဆာင့်နိုင့်ေည့် လိုပပ့် ငို ခ့် ငက
့် ို ရရရစေည့်။
မရလ်းရာ်း နင့် ဗီယက့်နမ့်နိုငင့် ံတို ေည့် မီဒီယာအပိုင်း့် ကဏ္ဍ၌ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း
ပါဝင့်လပို ့်ရဆာင့်မှု အရတာ့်အတန့် မျာ်းပြာ်းရော နိုင့်ငံမျာ်း ြစ့်ေည့်။
ထနို ိုငင့် ံမျာ်းေည့် ၎င့််းတို ရလလာေရထာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်းကို
အမျျု်းေမီ်းမျာ်း မီဒီယာတင့် ပါဝင့်လပို ရ့် ဆာင့်မှု အလန့်နည့််းပါ်းေည့်
ကရမ္ာဒီ်းယာ်း နင့် အင့်ဒနို ီ်းရာ်းနငို ့်ငံ538 ကွဲေို နိုင့်ငံမျာ်းနင့် ရဝမျှနိုင့်ရန့်
အလာ်းအလာ ရပါေည့်။

အရရွေ့ရတာင့်အာရ တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းက ၎င့််းတို ၏လိုပ့်ရဆာင့်မတ
ှု င့် ကျာ်းမရှုရထာင့်
အမြင့်ကို အေို်းံ ချခြင်း့် အတက့် လမ့််းညွှနက
့် ို လက့်ခံကျင့်ေ်းိုံ ေည့် အပြညပ့် ြညဆ
့် ငို ့်ရာ
ဥပရဒပညာရင့်မျာ်း ရကာ့်မရင့် အစည့််းအရဝ်း
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ရအာက့်ပါအပိုင့််း၌ မတူရောပထဝီ အရနအထာ်းမျာ်း၌ ရရော လိုပရ
့် ပ့်၏
အကျျု်းေက့်ရရာက့်မှု မျာ်းေည့် အချင့််းချင့််း ဆက့်နယ့်မှု ရရနေည့်ကို ေရ
ထာ်းလျက့် နိုင့်ငံအတင့််း၊ ရဒေတင့််း၊ နင့် အပြညပ့် ြည့်ဆိုငရ
့် ာ က ီ်းကြပ့်
လိုပက
့် ငို မ့် ှု အခင့််းအကျင့််းမျာ်းအတက့် အက ပံ ြျုချက့်မျာ်းကို အဆိုပြျုထာ်းေည့်။
နငို င့် တ
ံ င့််း အခင့််းအကျင်း့် အတက့် အက ပံ ြျုချကမ့် ျာ်း
• ဥပရဒ အရထာက့်အကူပြျုမမှု ျာ်း- အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်း၏
ဥပရဒပြျုလွှတ့်ရတာ့်မျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ အရကြာင့််းအရာကို လူ အခငအ
့် ရရ်း နင့်
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ ပတ့်ဝန့််းကျင့် စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်းနင့် ကက
ို ည
့် ရီ စလျှက့်
အရေ်းစတ့် ဆက့်လက့်ရင့််းလင့််းပြရမည့်။ ထအ
ို ခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့်
လက့်မခံရရေ်းရော နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို ွဲွေ့စည့််းပိုံ အရခြခဥံ ပရဒနင့် ညီရော
တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုက ၎င့််းတို အာ်း အကျျု်းရကျ်းဇူ်း ရရစမည့်အတက့်
ရနာငရ့် န်းမှုမရရစဘွဲ ယင့််းေို လက့်ခရ
ံ န့် လိုပရ့် ဆာင့်ရမည့်။ အာဆီယံ
အေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းမ ဥပရဒ ပြဌာန့််းေူမျာ်းေည့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
ရပါင့််းစပ့်ေည့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ဥပရဒမျာ်းကို ထိုတ့်ပြန့်မှုအတက့် အ
ရခြခက
ံ ို ရပ်းကမ့််းနိုင့်ရန့် နင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအာ်း ကာကယ့်ရစာင့်ရရာက့်မည့် တရာ်းရို်းံ ဆိုံ်း ြတခ့် ျကမ့် ျာ်း
အတက့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှု ပါရေည့် လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း၌ ရလလာ
ေင့်ယထ
ူ ာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်း ကို လယ့်နိုငက
့် ြေည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို နိုင့်ငံတင့််း
ဥပရဒမျာ်းနင့် တရာ်းဝင့်လက့်ခံရောအခါ ၎င့််းတို ေည့် နိုငင့် ံ၏
တာဝန့်မျာ်းနင့် ပတ့်ေက့်၍ ရင့််းလင့််းပြတ့်ော်းမှုကို ထိုတ့်ရ ာ့်နငို ့်ေည့်။
ဤအခင့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းက ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
ကာကယ့် ရစာငရ့် ရာက့်ရရ်းတင့် အေိုံ်းပြျုေည့် အခြာ်းဥပရဒမျာ်းကို
န့်တီ်းနိုင့် ရစခြင်း့် တင့်လည့််း အရထာက့်အကူရပ်းေည့်။
• အချကအ
့် လက့်ကို
ရယူနငို ခ့် ြင်း့် နိုင့်ငံအက ီ်းအကွဲမျာ်းေည့်
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အချကအ
့် လက့်မျာ်းကို ေင့်ရလျာ့်ေည့်အချန့်၌၊
တက
ို ရ
့် က
ို ၊့် တဆငခ့် ံ နင့် ကျယ့်ပြန ့်စာ ရယူနိုငမ့် ှု အခငအ
့် ရရ်းနင့် ဥပရဒ
မျာ်း နင့် မူဝါဒမျာ်းက ပံပို်းထာ်းရော လပ့်လပ့်စာ ရပြာဆိုရ ာ့်ပြနငို ့်မှုကို
အာမခံထာ်းမှုအာ်း ရေချာရစရမည့်
• တရာ်းစီရင့်ရရ်း နင့် အထူ်းစီမထ
ံ ာ်းရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရို်းံ မျာ်းေို
ဝင့်ရရာက့်နငို ခ့် ြင်း့် (‘အစမ့််းရရာင့် ခိုတ
ံ န့််းရည့်မျာ်း’)- မရလ်းရာ်း၊ လစ့်ပိုင့်
နင့် ယို်းဒယာ်းနိုငင့် ံမျာ်းေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရိုံ်းမျာ်း ေို မဟိုတ့်
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ေမာဓခိုံအ ွဲွေ့မျာ်းရရော နိုင့်ငံမျာ်း ြစ့်ေည့်။
အခြာ်းနငို ့်ငမံ ျာ်းေည့်
ထနို ိုငင့် ံမျာ်း၏ အရတွေ့အက ျုံမျာ်းမ ေင့်ခန့််းစာမျာ်းကို ရယူကာ ၎င့််းတို ၏
ကယ
ို ပ့် ငို ့် ‘အစမ့််းရရာင့် ခိုံတန့််းရည့်မျာ်း’ ကိုတည့်ရဆာက့်ရန့် ြစန့် ိုင့်ရခြ
မျာ်းကို စဉ့််းစာ်းကြရန့် ြစ့်ေည့်။ ထေ
ို ို အေင့််းအ ွေ့ွဲ မျာ်းေည့် တရာ်းရိုံ်း
စနစ့်မျာ်း၏ ထရရာက့်မှုကို တို်းတက့်ရစခြင်း့် ၊ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
တရာ်းစီရင့်မှုအတက့် ထင့်ောမြင့်ောမှု နင့် ဝင့်ရရာက့်ခငက
့် ို တို်းမြင့်
ရစခြင်း့် ၊ နင့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ ဥပရဒတင့် အဆင့်မြင့် အရည့်အရေ်း
ရပ ီ်း စံပြျုထာ်းရော ကျွမ်း့် ကျင့်မက
ှု ို ရပ်းကမ့််းခြင့််းတို တင့် ပံပို်း
540
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းမ တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းေည့်
ရပ်းနိုငေ
့် ည့်။ အာဆီယအ
၎င့််းတို ၏ နိုင့်ငံမျာ်းရ စင့်စစ့် ြစ့်ရော တရာ်းစီရင့်ရရ်းနင့် ပြန့်လည့်ကစို ာ်း
ရရ်းမျာ်းေို
ဝင့်ရရာက့်နိုငရ
့် ာတင့်
ရေညစ့် န့်ရခေါ်မှုမျာ်း
နင့်
အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို
ရဆ်းရန်းနငို ့်ေည့်။
ထရို ဆ်းရန်းရပြာဆိုချက့်
မျာ်းေည့် တရာ်းေူက ီ်းမျာ်းအာ်း ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အမှုကစစမျာ်း၌
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆငို ့်ရာ ဥပရဒေမျာ်းတင့်
အဓပပါယ့် ငဆ
့် ိုမှုကို တစ့်ေမတ့်တည့််း ြစရ့် စရာ၌ ကျွမ်း့် ကျင့်မရ
ှု ရစရန့်၊
လက့်ရဥပရဒမျာ်းကို အဓပပါယ့် ငဆ
့် ိုရာတင့် ဆန့််းေစ့်တီထင့်မှုကို
ကျင့်ေ်းိုံ နငို ့်ရစရန့်၊ နင့် လူ နင့် ေဘာ၀၏ အကျျု်းစီ်းပာ်းအတက့် လက့်ရ
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို တိုံပြန့်နငို ့်ေည့့်် အရမြာ့်အမြင့်
ရရော ဆိုံ်း ြတခ့် ျကမ့် ျာ်းကို ချမတ့်နိုငရ့် စရန့် ပံပို်းရပ်းေည့်။
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• ရခါင့််းရဆာင့်မှု ွေ့ံ ျု်းရရ်း- တာဝန့်ရေူမျာ်း နင့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
လက့်ဝယ့်ထန့််းေမ့််း ထာ်းေူမျာ်းေည့် အာ်းလို်းံ တစ့်ရယာက့်မကျန့်
အတက့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် ဆိုငရ
့် ာ ဥပရဒအာ်း ရလ်းစာ်းလိုက့်နာရန့် နင့်
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခငအ
့် ရရ်းအာ်း
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုကို ပံပို်းရန့် ရရရည့်ချဉ့််းကပ့်မှု၏ အစတ့်အပိုင့််း
အရနနင့် ရနာက့်မျျု်းဆက့်၏ ရခါင့််းရဆာင့်မျာ်းကို လိုပပ့် ငို ခ့် င့် ရပ်းနိုင့်
ရရ်းအတက့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်း နင့် လူငယ့်မျာ်းနင့် အတူရဆာင့်ရက့်
လိုပက
့် ငို ရ
့် မည့်။
• NHRIs- NHRIs မျာ်းကို တည့်ရထာင့်ပ ီ်း ြစ့်ရော အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်
နိုင့်ငံမျာ်းေည့် လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းကို ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကစစမျာ်း၌
၎င့််းတို ၏ လိုပန့် ငို စ့် မ့််းရည့်ကို အေိုံ်းချရာတင့် အဆက့်မပြတ့် တို်းတက့်မှု
မျာ်းတင့် ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့်ရမည့်။ NHRIs ေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် လူ အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ
လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ဆက့်လက့် အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြရမည့်ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရရ နင့် လိုံရလာက့်ရော မလလာရရဆို်းနိုတ့်
စနစ့်၊ ေန ့်ရင့််းရောရလ၊ ရဘ်းအနတရာယ့် ကင့််းရောရာေီဥတို၊
ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ပ ်းီ ရရရည့်တည့်တန ့်ရော အစာ်းအစာ
ထိုတ့်လိုပ့်မှု၊ ရကာင့််းမန့်ရော မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း
နင့် ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း၊ နင့် အလိုပလ
့် ပို က
့် ိုင့်ရန့်၊ ပညာေင့်ရန့်
နင့် ရဆာကစာ်းရန့် အဆပ့်ကင့််းစင့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်။ NHRIs ေည့်
အဆိုပါ အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆငို ့်ရာ အမြင့်ရှုရထာင့်မျာ်း
အပါအဝင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း
အတက့် ရထာက့်ခအ
ံ ာ်းရပ်းေည့် နည့််းလမ့််းေစ့်မျာ်းကလ
ို ည့််း အက ပံ ြျု
ပ ီ်းတို်းမြင့်ရဆာင့်ရက့်ရမည့်။ အခြာ်း ပတ့်ဝန့််းကျင့်နင့် ဆက့်နယ့်ရော
လူ အခင့်အရရ်းမျာ်း၏ ‘စမ့််းလန့််းစိုရပြမှု’ ကို ရစာငရ့် ရာက့် ပျျု်းရထာင့်
ရနရော NHRIs ေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့် လက့်ခခံ ြင့််း မရရေ်းရော နိုင့်ငံမျာ်း၌
၎င့််း၏ တရာ်းဝင့် လက့်ခံခြင့််းအတက့် အလျှငအ
့် မြန့် လိုပရ့် ဆာင့်နိုငရ့် ော
ကဏ္ဍ တစ့်ရပ့်ရပါေည့်။ ကမ္ာမဟာမတ့် နိုင့်ငံတင့််း လူ အခငအ
့် ရရ်း
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက တရာ်းဝင့်အေအမတ့်ပြျုရော NHRI မရရေ်းရော
နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း ၁၉၉၃ UN အရထရထ အစည့််းအရဝ်းမ လက့်ခံ
ကျင့်ေ်းိုံ ရော အပြည့်ပြည့်ဆိုငရ
့် ာ NHRI စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်းရ Paris
ဥပရဒေမျာ်းနင့် ကက
ို ည
့် ရီ စလျှက့် ၎င့််းကိုတည့်ရထာင့် ွေ့ွဲ စည့််းရန့်
အာ်းရပ်းေည့်။ အရရွေ့ရတာင့်အာရရ NHRIs မျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို
ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းနင့်
ပတ့်ေက့်ရော
ကစစရပ့်မျာ်းအတက့် အချင့််းချင့််း ချတ့်ဆက့်ရနရော စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းနင့်
ရဒေတင့််းနင့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ လိုပရ့် ဆာင့်မှု အခငအ
့် လမ့််းမျာ်းကို
ရဆ်းရန်းနငို ့်ေည့်
ရဒေတင့််းရ
နိုင့်ငံတင့််း
လူ အခငအ
့် ရရ်း
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း ပူ်းရပါင့််းထာ်းရော Asia Pacific Forum (အာရ
ပစ တ့် ရဆ်းရန်းပွဲ) ၌ ပူ်းရပါင့််းရဆ်းရန်းနိုင့်ေည့်။

ရဒေတင့််း လိုပရ့် ပ့်

ကို ထပ့်မံ ံွေ့ ျု်းရစနိုငေ
့် ည့်။ အဆိုပါ ရဒေတင့််းမူရဘာင့်အာ်း ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းနင့် ပတ့်ေက့်ေည့် အခြာ်း ဥပရဒအရ
မ ြစမ့် ရန လိုက့်နာရမည့် ေရဘာတူညခီ ျက့်မျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာမျာ်း၊ မူဝါဒမျာ်း၊
နင့် လိုပရ
့် ပ့်အစီအမံမျာ်းကို အေရပ်းရာတင့် အေိုံ်းပြျုနိုင့်ပ ီ်း အခြာ်းအရခြခံ
ကျရော
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းနင့်
တစ့်ေမတ့်တည့််း ြစ့်ေည့်
၎င့််း၏
တရာ်းဝင့်လက့်ခံမှုအာ်း တို်းမြင့်ရစနိုင့်ေည့်။ ၎င့််းေည့် နယ့်နမတ့်ရကျာ့် ြတ့်
ြစရ့် ပေါ်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငထ
့် ခက
ို မ့် ှု အကွဲ ြတမ့် အ
ှု တက့် အာဆီယံ ေရဘာ
တူညခီ ျက့် ရရရစရာ၌ လက့်ရလိုပ့်ကိုင့် ရဆာင့်ရက့်မက
ှု ိုလည့််း ပြည့်စံို
ရစလမမ့် ည့်။ ထို ပြင့် ၎င့််းေည့် တစ့်နငို ့်ငစံ က
ီ
တာဝန့်ယူရဆာင့်ရက့်ရော
ကွဲလရွဲ ော လိုပန့် ည့််းကငို ့်နည့််းမျာ်းမ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်း၏
၎င့််းတို ၏ ရဝမျှထာ်းရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်း နင့် ၎င့််းတို ၏
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကတကဝတ့်
မျာ်းအာ်း အေအမတ့်ပြျုေည့် နိုင့်ငံတင့််း တန့််းအာ်းလည့််း ြစ၊့် ရဒေတင့််း
ပိုင့်ဆိုင့်မှုလည့််း ြစ့်ေည့် မဟာဗျျူဟာနည့််းလမ့််းမျာ်း ြစရ့် ော ‘အာဆီယံ
နည့််းလမ့််း’ ၏ဆငက
့် ဆ
ွဲ င့်ကွဲ က ီ်းထာ်းမှုကို ပံပို်းကူညီလမ့်မည့်။
ရဒေတင့််းေရဘာတူညခီ ျက့်က
အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်
နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအာ်း စိုရပါင့််း၍
အရလ်းထာ်းရန့်၊ ကာကယ့်ရစာင့်ရရာက့်ရန့်၊ နင့့်် ြ ည့်ဆည့််းရန့် အတက့်
မဟာဗျျူဟာကျရော နည့််းလမ့််းမျာ်းကို ရပ်းနိုင့်ပါေည့်။ ဤအာရဘာ့်
အလိုက့်တင့်ပြရော အစီရင့်ခစံ ာ၏ လိုက့်ရလျာညီရထ ြစ့်ေည့် အခန့််းမျာ်းမ
ရတွေ့ရချကမ့် ျာ်းက ဤအခင့်အရရ်းအာ်း တရာ်းဝင့်လက့်ခံခြင့််းကို အာ်းရကာင့််း
ရစမည့် ကွဲပြာ်းခြာ်းနာ်းရော ချဉ့််းကပ့်မှု အမျာ်းအပြာ်းကို ပြေပါေည့်။
ထခို ျဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းေည့် ေီ်းခြာ်းစီရပ့်တည့် ြစရ့် ပေါ်ရနရောအရာမျာ်းမဟိုတ့်ဘွဲ
စိုရပါင့််းညနှုင်း့် ကာ က ျု်းပမ့််းရမည့် အရာမျာ်း ြစ့်ေည့်။ ချဉ့််းကပ့်မှုမျာ်းတင့်
ရအာက့်ပါတို ပါဝင့်နိုငေ
့် ည့်၁။ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းေည့် အချကအ
့် လက့်မျာ်းကို ရယူခြင့််း၊
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်ချခြင့််းတင့် အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််း ရဆာင့်ရက့်ခြင့််း နင့်
နိုင့်ငံအာ်းလိုံ်းအတက့် ရရနငို ့်ေည့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကစစရပ့်မျာ်းအာ်း
တရာ်းစီရင့်ရာတင့် ဝင့်ရရာက့်နိုငခ့် ြင့််း (Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််း)
တို အတက့် ေရဘာတူညခီ ျက့်ကို တစ့်နငို ့်ငံစက
ီ ေရဘာတူညနီ ိုင့်ေည့်။
၂။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် Aarhus ကန့်ဗင့််းရင့််း နင့် Escazú စာချျုပ့်တို မ
ရရထာ်းရော ေင့်ခန့််းစာမျာ်းကို အေိုံ်းချကာ ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအတက့် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆငို ့်ရာ
လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို
အာရိုံစက
ို ရ့် ော
အာဆီယံ
ရဒေတင့််း
ေရဘာတူညခီ ျက့် အေစ့်ကို န့်တီ်းနိုငေ
့် ည့် (အခန့််း ၆ ကိုကြည့်ပါ)။
ထေ
ို ရဘာတူညခီ ျက့်က ရလ်းနက့်စာ ရ ာ့်ပြထာ်းရော အရခြခံ
ဥပရဒေမျာ်းက ကာကယ့် ရစာင့်ရရာက့်ရပ်းေည့်မာ• လက့်ရ နင့် အနာဂတ့်မျျု်းဆက့်မျာ်း၏ ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော
နင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၊

• ၎င့််းတို ၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ရယူကျင့်ေံ်းို နိုငရ့် စရန့် ရဘ်းကင့််းပ ီ်း
အရထာက့်အကူပြျုရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခိုကို
ရရထာ်းေည့်
ေရဘာတူညခီ ျက့်မျာ်း
အမျာ်းပြည့်ေ၊ူ
အာဆီယံတင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခိုကို လူ အခငအ
့် ရရ်း
အရခြခတ
ံ စ့်ရပ့် အရနနင့် ေရထာ်းေည့်။ ေို ရာတင့်၊ ရကာင့််းမန့်ရော
• ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အချကအ
့် လက့်မျာ်းကို ရယူနိုငရ
့် န့်၊ အမျာ်း
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခက
ို ို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ လိုအပ့်ချက့်
ပြညေ
့် ူ ပူ်းရပါင့််းလိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်ရန့်၊ နင့် ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကစစရပ့်
မျာ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခံရာတင့် နိုင့်ငံမျာ်းတင့် အမျျု်းမျျု်း ကွဲပြာ်းမှုမျာ်းစာ
မျာ်း၊ နင့်
ရရနပါေည့်။ အလာ်းတူပင့်၊ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရာတင့်
• တရာ်းစီရင့်ရာတင့် ဝင့်ရရာက့်နိုငရ
့် န့်၊ အမျျု်းေမီ်းမျာ်း၊ မန့််းကရလ်း
မတူရော စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်း နင့် အဓပပါယ့် င့်ဆိုမမှု ျာ်းကို အေိုံ်းပြျုေည့်
မျာ်း၊ တိုင်း့် ရင့််းော်း လူမျျု်းမျာ်း နင့် ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ကိုခံစာ်းရနိုင့် ယ့်
အာ်းရလျာ့်စာ၊ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုကို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏
ရရော အရခြအရနမျာ်း တင့်ရရောေူမျာ်း အတက့် တို်းမြင့် တာဝန့်ယူမှု
လိုပထ
့် ို်းံ လိုပ့်နည့််းဆငို ့်ရာ
လိုအပ့်ချက့်မျာ်း ြစ့်ေည့်၊
အချကအ
့် လက့်ကို
ရယူနိုငမ့် ၊ှု အမျာ်းပြည့်ေူ ပူ်းရပါင့််း လိုပရ့် ဆာင့်မှု နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုင့်ရာ
မျာ်းကို ထည့်ေင့််း စဉ့််းစာ်းရန့်လျှက့် ထအ
ို ိုပ့်စိုမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း။
ကစစမျာ်း၌ တရာ်းစီရင့်ရရ်း နင့် ြပန့်လည့်ကစို ာ်းရရ်းတို တင့် ဝင့်ရရာက့်နိုင့်မှု
ေည့် နိုင့်ငံတင့််း နည့််းလမ့််းတည့်ရဆာက့်မှု မျာ်းတင့် မျာ်းစာမီခို ရနရေ်းေည့်။ အဆိုပြျုထာ်းရော ေရဘာတူညခီ ျကတ
့် င့် ပါဝင့်နိုင့်ရေ်းေည့်မာအာဆီယံက တန့််းအာ်းရပ်းေည့် ဥပရဒရရ်းရာ မူရဘာင့်အာ်း လက့်ခံကျင့်
ေိုံ်းခြင့််းေည့် ရဒေ၏ အရတွေ့အက ျုံ၊ အာ်းောချက့်မျာ်း၊ လိုပန့် ငို စ့် မ့််းရည့်မျာ်း
နင့် ခွဲရဝကျငေ
့် ံ်းို ေညစ့် မံ ျာ်း ကိုအေို်းံ ချ၍ အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်း
နင့် ကိုက့်ညီရစေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း
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• ပတ့်၀န့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ လူ အခငအ
့် ရရ်း ကာကယ့်ေူမျာ်းက ၎င့််းတို ၏
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ရယူကျင့်ေ်းိုံ ရနစဉ့် ခံစာ်းရရော ခ မ့််းရခြာက့်မှု
ေို မဟိုတ့် တိုက့်ခက
ို ့်မမှု ျာ်းကို ကာကယ့်ခြင့််း၊ စိုံစမ့််းစစ့်ရဆ်းခြင့််း နင့်
အပြစရ့် ပ်းခြင့််းတို အတက့် ေင့်ရလျာ့်ရော ရဆာင့်ရက့်ချကမ့် ျာ်းကို
ရဆာင့်ရက့်နိုငရ
့် န့် နိုင့်ငံမျာ်း၏ တာဝန့်၊

• ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အချက့်အလက့်မျာ်းကို စိုစည့််းရန့်နင့် ြန ့် ြျူ်းရန့်
အမျာ်းပြည့်ေူ အာဏာပိုင့်အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းနင့့်် MEAs နင့် UN
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း ၏ေရဘာတူညခီ ျက့် စာချျုပ့်မျာ်းတင့် ေ
ရဘာတူထာ်းေည့့်် အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ တာဝန့်၊
• UN ၏ စီ်းပာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းနင့် လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းအတက့် လမ့််းညွှန့်
ဥပရဒေမျာ်း နင့် နိုင့်ငံမျျု်းစိုံဆိုင့်ရာ စီ်းပာ်းရရ်း လိုပင့် န့််းမျာ်းအတက့်
OECD
လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်းကို
ထင့်ဟပ့်ရစေည့်
လူ ရပိုငခ့် င့်
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ရလ်းစာ်းလက
ို န့် ာရန့် ကိုမဏ
ပ ီမျာ်း၏ တာဝန့်မျာ်း၊ နင့်
• လိုက့်နာမှု နင့် ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်မအ
ှု တက့် လိုပန့် ည့််းကငို ့်နည့််း
မျာ်းကွဲေို ရဒေတင့််း ေရဘာတူညီချက့်ကို အရကာင့်အထည့်
ရ ာ့်ခြင့််းတင့် တို်းတက့်မရ
ှု ရစရန့် အစီအစဉ့်တစ့်ခို တို ြစ့်ေည့်။
၃။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်၀န့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျု နင့့်် လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပန့် ည့််းဆငို ့်ရာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်း
နစ့်မျျု်းစလိုံ်းကို ရ ာ့်ထိုတ့်ေည့့်် တကျရော အာဆီယံ ေတ့်မတ့်ချက့်
တစ့်ခိုကို ညနငှု ့််းရဆ်းရန်းနငို ့်ေည့်။ ထက
ို ေ
ွဲ ို ေတ့်မတ့်ချက့်တစ့်ခိုက
အာဆီယံ
အေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းအာ်း
ထအ
ို ခငအ
့် ခငအ
့် ရရ်းနင့်
ပတ့်ေက့်ရော ၎င့််းတို ၏ လူ တာဝန့်မျာ်း အတက့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ
စံချန့်စံညွှန့််းမျာ်းအရ ရင့််းလင့််းပြတ့်ော်း ရော လမ့််းညွှန့်ချက့်ကို ရပ်းနိုင့်
လမမ့် ည့်။ အထက့်တင့် ရကာက့်ရကြာင့််း ရ ာ့်ထာ်းရော လိုပထ
့် ိုံ်း
လိုပန့် ည့််းဆငို ့်ရာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းအပြင့်၊ ထစို ာချျုပ့်က ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခိုရရရန့်
အခင့်အရရ်း
၏ရိုပ၀့် တထျုဆိုငရ
့် ာ
လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို UN အထူ်းအစီရင့်ခံေ၏
ူ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း နင့်
ပတ့်ဝန့််းကျငက
့် ို ရအာက့်ပါတို ြင့် ရ ာ့်ပြထာ်းေကွဲေို ပင့် အရေ်းစတ့်
ရင့််းလင့််း၍လည့််း ပြနိုငပ့် ါေည့်• ေန ့်ရင့််းရောရလ၊
• ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော ရာေီဥတို၊
• ရဘ်းအနတရာယ့်ကင့််းရော ရောက့်ရရနင့် လိုံရလာက့်ရော
မလလာရရဆို်းနိုတ့်စနစ့်၊
• ကျန့််းမာရရ်းနင့် ညီညတ့်ပ ်းီ ရရရည့်ထိုတ့်လပို န့် ိုငရ့် ော အစာ်းအစာ၊
• အဆပ့်ကင့််းစင့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်မျာ်းတင့်
အလိုပလ
့် ပို ့်ရန့်၊
ပညာေင့်ရန့် နင့် ရဆာကစာ်းရန့်၊ နင့်
• ရကာင့််းမန့်ရော မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း နင့်
ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း။
အ ွေ့ွဲ အစည့််းဆငို ရ့် ာ အစီအမံမျာ်း
အခန့််း ၄ တင့် ရဆ်းရန်းခွဲေည့်အတိုင့််း နာ်းလည့်ေရဘာရပါက့်မှု နင့်
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုကို တို်းမြင့်ရစေည့် က ျုတင့်လိုပ့်ရဆာင့်နငို ့်ရော
အပိုင်း့် လက
ို ့် လိုပရ
့် ပ့်ကို ရဆာင့်ရက့်နိုငရ့် ရ်းအတက့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်၀ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့် အခင့်အရရ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံေည့့််
ရဒေအဆင့်
ဥပရဒရရ်းရာ
မူရဘာင့်တစ့်ခိုကို
အ ွဲွေ့အစည့််းဆငို ့်ရာ
အစီအမံမျာ်း ြင့် အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် ေင့်ပါေည့်။ ထအ
ို စီအမံမျာ်းတင့်
ရအာက့်ပါတို ပါရနိုငေ
့် ည့်၁။ အာဆီယေ
ံ ည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်၀ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းနင့် ဆက့်နယ့်ရော ရလလာမှုမျာ်း လက့်ခံရဆာင့်ရက့်ခြင့််း၊
ရဆ်းရန်းပမွဲ ျာ်း စည့််းရိုံ်းခြင့််း၊ အချက့်အလက့်မျာ်း
ြန ့် ြျူ်းခြင့််း၊
ကင့််းဆင့််းခရီ်းမျာ်း ထက့်ခြင့််း၊ နင့် ဥပရဒေမျာ်းနင့် လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်းကို
န့်တီ်းခြင့််း နင့် အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြခြင့််းတို အပါအဝင့် ေီ်းေန ့်
ကစစမျာ်းအတက့် ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်မှု နည့််းလမ့််းတစ့်ခိုကို ေိုရတေန
ပြျုခြင့််း နင့် ရစာငက
့် ြည့်ခြင့််း တို နင့်အတူ ရဆာင့်ရက့်နငို ့်ရစရန့်
န့်တီ်းနိုငေ
့် ည့်။ ထက
ို ွဲေို နည့််းလမ့််းတစ့်ခက
ို
ASEAN Centre
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for Biodiversity (မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစာ္ဆန့်မျာ်းအတက့်
အာဆီယစံ င့်တာ)၊ ASEAN Centre for Energy (စမ့််းအင့်အတက့်
အာဆီယစံ င့်တာ)၊ နင့် ASEAN Institute for Green Economy
(စမ့််းလန့််းစိုရပြရော စီပာ်းရရ်းအတက့် အာဆီယအ
ံ ွဲွေ့အစည့််း) တို ကွဲေို
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း နင့် မူဝါဒ စင့်တာမျာ်းတင့်
လူ အခငအ
့် ရရ်းအာ်း ေရဘာရပါက့် နာ်းလည့်ခြင့််းကို ပိုမတ
ို ို်းမြင့်
နငို ့်ရစေည့်။ ၎င့််းေည့် လိုက့်နာရဆာင့်ရက့်မှု၏ အရကာင့်အထည့်
ရ ာ့်ခြင့််း နင့် အကွဲ ြတခ့် ြင့််းတို ကို ပိုမိုတို်းမြငရ့် စမည့် လက့်ရတွေ့နင့်
အရတွေ့အက ျုံ အရခြခရံ ော ကရယာမျာ်း နင့် မူဝါဒ အက ပံ ြျုချက့်မျာ်း
ကလ
ို ည့််း ံ ျု်းတို်းတက့် ရစနိုငပ့် ါေည့်။ ၎င့််းေည့် AICHR နင့် ASEAN
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of
Women and Children (ACWC) (အာဆီယံ အမျျု်းေမီ်းမျာ်းနင့်
ကရလ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းကို တို်းမြင့်ရရ်း နင့် ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်
ရရ်းရကာ့်မရင့်) တို ၏ လိုပင့် န့််းကို အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရပ်းလမမ့် ည့်။
၂။ အာဆီယေ
ံ ည့် ၎င့််း၏ ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်မှု လိုပပ့် ငို ခ့် င့်ကို
ပိုမိုအာ်းရကာင့််းရစရန့် နင့် ရဘ်းကင့််းရော၊ ေန ့်ရင့််းရော နင့်
ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့် တစ့်ခိုအတက့် အခငအ
့် ရရ်း
အပါအဝင့် AHRD ၌စည့််းကမ့််း ေတ့်မတ့်ထာ်းရော လူ အခင့်အ
ရရ်းမျာ်း၏ ပ ီ်းပြည့်စိုံရော စာရင့််းကို လက့်ရတွေ့ကျင့်ေံ်းို ရန့် AICHR ၏
လအ
ို ပ့်မမှု ျာ်း ရည့်ညနွှ ့််းချကက
့် ို မမ့််းမံပြင့်ဆင့်ေင့်ေည့်။ ထရရာက့်ရော
ပြန့်လည့်ကစို ာ်းခြင့််းကို လူမျာ်းက ရယူနိုငရ့် စရန့် AICHR ေို မဟိုတ့်
အထက့်တင့်ပြဆေ
ို ည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်းအတက့် ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်မှု ရကာ့်မီတီေည့်• ပြဿနာမျာ်း၏ ဒဏ့်ကိုခံစာ်းရေူမျာ်းက ၎င့််းတို ၏ တိုငတ
့် န့််းမှုမျာ်းကို
မတ့်တမ့််းထာ်းရနငို ့်ေည့် ခိုငမ့် ာအာ်းရကာင့််းရော တိုငတ
့် န့််းမှု နည့််းလမ့််း
တစ့်ခိုကို ေတ့်မတ့်ရန့်၊
• အေင့််း၀င့်နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း အချကအ
့် လက့်မျာ်းကို ရပ်းကမ့််းရစရန့်၊
ရကြငြာချက့်မျာ်းကို ထိုတ့်ပြန့်ရစရန့်၊ နင့့်် လူ အခငအ
့် ရရ်းဆငို ့်ရာ အ ွဲွေ့
အစည့််းမျာ်းနင့် ရဆ်းရန်းတငို ့်ပင့်ရစရန့် ရတာင့််းဆိုခြင့််း ြင့် လူ အခင့်
အရရ်း ပြဿနာမျာ်း နင့် ချျု်းရ ာက့်မမှု ျာ်းကို တိုံပြန့်ရန့်၊
• ၎င့််း၏ လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းနင့် ဆိုံ်း ြတ့်ချကခ့် ျခြင့််း လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းကို
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့် လိုပရ့် ဆာင့်ရောအခါ CSOs နင့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်
ဆိုငရ
့် ာ
အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို
ကာကယ့်ေမူ ျာ်းအာ်း
ထရတွေ့
လိုပရ့် ဆာင့်ရစရန့်၊
• အစို်းရအ ွဲွေ့မျာ်းနင့်
အရပ့်ော်း
အေင့််းအ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းက
အရည့်အချင့််း ပြည့်မရီ ော ကိုယ့်စာ်းလယ့်ရလာင့််းမျာ်းကို အဆိုပြျုနိုင့်
ေည့် ပင့်လင့််းမြင့်ောရော AICHR ရရ်းချယမ့် ှု စနစ့်တစ့်ခိုကို
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န့်တီ်းရန့်၊ နင့်
• ရရ်းချယတ
့် င့်ရမြာက့်ထာ်းရော AICHR ရကာ့်မရင့် အ ွဲွေ့ဝင့်မျာ်းေည့်
၎င့််းတို နိုင့်ငံ၏ ကိုယ့်စာ်းမျာ်းအရနနင့် မဟိုတ့်ဘွဲ လပ့်လပ့်ရော
ကျွမ်း့် ကျင့်ေူမျာ်း အရနနင့် ရဆာင့်ရက့်နငို ့်ေည့် လိုပပ့် ငို ့်ခင့်ကို
ရရရစရန့်။

542

၃။ ကယ
ို ပ့် ငို ့် NHRIs မျာ်းကေ
ို တ့်မတ့် ထူရထာင့်ပ ီ်းရော အာဆီယံ
အေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းေည့် အာဆီယံနိုငင့် ံတိုင်း့် ၌ NHRIs မျာ်းထူရထာင့်မှု
ကို တို်းမြင့်နငို ့်ရန့် မထူရထာင့်ရရေ်းရော နိုင့်ငံမျာ်းနင့် ပူ်းရပါင့််း
ရဆာင့်ရက့်ရမည့်။ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် အေပညာမျာ်းနင့် အရတွေ့အက ျုံမျာ်း
ကို အခြာ်းအာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းနင့် မျှရဝခြင်း့် ြင့် ၎င့််းတို
ကျင့်ေ်းိုံ မှု မျာ်း၏ အဆက့်မပြတ့် တ်းို တက့့််ရစမှုကို တာဝန့်ယူ
ရဆာင့်ရက့်ရမည့်။

Desi Hanara, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of The AICHR to Uphold the Protection Mandate’
(Forum- Asia, 2019) 5-6
See Eric Paulsen et al, ‘A Decade in Review: Assessing the Performance of the ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights’ (Forum Asia, 2019)
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လိုပရ့် ဆာင့်နငို မ့် ှု
ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့်မှု

စမ့််းရည့်မြငမ့် ာ်းရစခြင့််း

နင့်

အမျာ်းပြည့်ေူ အာဆီယနံ င့် ၎င့််း၏ ံွေ့ ျု်းမှု မတ့် က့်မျာ်းေည့် အာဆီယံအ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏
လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့် စမ့််းရည့်ကို မြငမ့် ာ်းရစရမည့်။ ထအ
ို ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းတင့်
ရာေီဥတိုရပြာင့််းလွဲခြင့််းအတက့် အာဆီယံ အလိုပအ
့် မှုရဆာင့်အ ွေ့ွဲ ၊ ရရ
ဥပရဒမျာ်းကို ထိုတ့်ပြန့်ခြင့််းနင့် လက့်ရအာက့်ခံ အ ွဲွေ့အစည့််းအေစ့်မျာ်းကို အရင့််းမြစ့်မျာ်း စီမခံ န ့်ခမွဲ အ
ှု တက့် အာဆီယံ အလိုပအ
့် မှုရဆာင့်အ ွဲွေ့၊
တည့်ရထာင့်ခြင့််းကို လက့်ရ အာဆီယံ အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်မှု ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် င့် ရရရည့် တည့်တန ့်နိုင့်ရော မ ျု မျာ်းအတက့် အာဆီယံ
စမ့််းရည့်မျာ်းကို ပိုမတ
ို ို်းတက့် ခိုငမ့် ာရစခြင့််း နင့် လက့်ချင့််း ချတ့်ဆက့် အလိုပအ
့် မှုရဆာင့်အ ွဲွေ့၊ နင့် အာဆီယံ အပိုင်း့် ကဏ္ဍအလိုက့် လိုပပ့် ိုင့်ခင့်
လိုပရ့် ဆာင့်ရမည့်။ ေစ့်ရတာမျာ်းပြျုန့််းတီ်းရစမှု၊ တရာ်းမဝင့်ရော ေစ့်လပို င့် န့််း၊ ရေူမျာ်း၊ လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့် အပိုင်း့် ကဏ္ဍ ြတရ့် ကျာ့်၍ လိုပပ့် ငို ့်ခင့်
နင့်
ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ
ဥပရဒမျာ်းကို
ချျု်းရ ာက့်ခြင့််း
ကွဲေို ရေူမျာ်း၊ ရဘ်းဒိုကခ အနတရာယ့် ရလျာပါ်းရစရရ်း၊ နင့် ံွေ့ ျု်းတို်းတက့်ရရ်း
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းကို တိုပြန့်
ံ ပနိုံ င့် ပတ့်ေက့်ရော ရပြာဆို အစီအစဉ့်မျာ်း ပါဝင့်ေည့်။ ဤလိုပ့်ရဆာင့်နိုငစ့် မ့််းရည့်ကို အာ်းရကာင့််းရစေည့်
ရဆ်းရန်းမှု မျာ်းကို လိုပရ့် ဆာင့်ခွဲေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့်အတက့် အာဆီယံ ချဉ့််းကပ့်မှုတင့် အာဆီယံ အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊ စီမခံ န ့်ခရွဲ ရ်းဆိုငရ
့် ာ၊ ဥပရဒ
တရာ်းရိုံ်းချျုပ့် စာ်းပဝွဲ ိုင့််းမျာ်း အပါအဝင့် ဆန့််းေစ့်တီထင့်မမှု ျာ်းေည့် ပြျုခြင့််းဆငို ့်ရာ နင့် တရာ်းစီရင့်ရရ်း ရိုံ်းမျာ်းတင့် တာဝန့်ထမ့််းရဆာင့်ရနရော
့် ူ အရာရမျာ်း၊ နင့် NHRIs ရကျင့်ေ်းိုံ ေူမျာ်း၊ CSOs, မီဒီယာ နင့် ပိုဂဂလက
ရဒေတင့််း၌
ရပေါ်ထက့်ပ ီ်း
ြစ့်ပါေည့်။543
ထစို ာ်းပဝွဲ ိုင်း့် မျာ်းေည့် ပြညေ
ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ကစစမျာ်းကို ရ ြရင့််းရန့် နင့် တရာ်းမျှတမှုကို ရရခြင့််းကို အပိုင်း့် ကဏ္ဍ အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၏ ဝန့်ထမ့််းမျာ်းအတက့် ရလကျင့်ေင့်ကြာ်းခြင့််း
အာ်းရကာင့််းရစရန့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် တရာ်းရို်းံ မျာ်း ေို မဟိုတ့် ‘အစမ့််းရရာင့် နင့် အချင့််းချင့််း ေင့်ယမူ ှုကို ပါရရစရမည့်။
ခိုံတန့််းရည့်မျာ်း’၏ အရရ်းက ီ်းပိုက
ံ ို ရဆ်းရန်းခွဲပ ီ်း ြစ့်ပါေည့်။544
MEAs နငပ့် တ့်ေက့်ရော မဟာဗျျူဟာမျာ်း
အာဆီယံ အေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်းေည့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း နင့် ဆက့်နယ့်ရော MEAs အမျာ်းအပြာ်းကို
တစ့်နငို ့်ငစံ အ
ီ ရန ြင့် ေရဘာတူညက
ီ ြပါေည့်။ ေို ြစရ
့် ာ၊ နိုင့်ငံအက ီ်းအကွဲမျာ်း
နင့် အခြာ်းအိုပစ့် ိုမျာ်းေည့် MEAs အမျျု်းမျျု်းက တည့်ရထာင့်ထာ်းရော
Conferences
of
Parties
(CoPs)
(ေရဘာတူညခီ ျက့်ကို
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်ချေည့် အ ွဲွေ့ချျုပ့် အစည့််းအရဝ်း) ေို တက့်ရရာက့်ကြပါေည့်၊
၎င့််းအစည့််းအရဝ်း၌
ထက
ို ွဲေို
ဆိုံ်း ြတခ့် ျကမ့် ျာ်း
အရကာင့်အထည့်
ရ ာ့်နငို ့်ရစရန့်
ပိုံမန့်ရတွေ့ဆက
ိုံ ြပါေည့်။
ထအ
ို စည့််းအရဝ်းမျာ်းေည့်
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ
ဥပရဒရရ်းရာ
စနစ့်မျာ်းတင့်
အရရ်းက ီ်းရော
ကဏ္ဍတစ့်ရပ့်အ ြစ့် ပါဝင့်ပ ီ်း နိုင့်ငံမျာ်း၏ အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုငရ
့် ာ ဥပရဒရရ်းရာ
တာဝန့်မျာ်းကို
မျာ်းစာဂယက့်ရိုက့်မှု
မျာ်းရပါေည့်။545
၎င့််းတို ေည့်
ေရဘာတူညေ
ီ ူမျာ်း၏ စာချျုပ့်မျာ်းပါ တာဝန့်မျာ်းကို ‘ထူထွဲရစခြင့််း’ ြင့်
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ ဥပရဒရရ်းရာ တာဝန့်မျာ်းကို ပံပို်းရပ်းေည့်။546 ထက
ို ွဲေို
CoPs မျာ်းတင့် အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်နငို ့်ငံမျာ်း၏ ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့်မှုေည့်
ရဒေတင့််းနင့် နိုင့်ငံတင့််း အခင့််းအကျင့််းမျာ်း၌ ၎င့််းတို ၏ တာဝန့်မျာ်းကို
ရရွေ့ေို လမ့််းခီျရန့်
အေဥာဏ့်ရပ်းရော
စီ်းပာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းမျာ်း၊ ရကာ့်ပရို ရ်းရင့််းမျာ်း နင့် ရဒေတင့််း
ံွေ့ ျု်းမှု အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််းကို
နည့်
်း
လမ့်
်း
မျ
ာ
်းန
င
့်
ဆက့်
စ
ပ့်
ရ
နလ
မ
့်
မ
ည့်
။
အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်းေည့်
တာဝန့်ရေူမျာ်း ြစ့်ပ ီ်း
ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းနင့် ပတ့်ေက့်ရော ၎င့််းတို ၏
တာဝန့်မျာ်းကို ေရရန့် လိုအပ့်ပါေည့်။ ထတ
ို ာဝန့်မျာ်း၏ အရကြာင့််းအရာ
ပါရမှု၊ အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်ရန့် လမ့််းရကြာင့််းမျာ်း၊ နင့် လိုက့်နာမှု
မရခြင့််းတို ကို ေရနာ်းလည့်ရန့် ၎င့််းတို ေည့် လိုပရ့် ဆာင့်နိုင့်မှု စမ့််းရည့်မျာ်းကို
မြငမ့် ာ်းရစရန့် လိုအပ့်ပါေည့်။ ေို ြစ့်ရောရကြာင၊့်
အာဆီယံေည့်
တာဝန့်ရေူမျာ်း နင့် အခငအ
့် ရရ်း လက့်ဝယ့်ထန့််းေမ့််း ထာ်းေူမျာ်းအာ်း
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၊ UN လမ့််းညွှန့်
ဥပရဒေမျာ်းကို
စီ်းပာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််းနင့်
လူ အခငအ
့် ရရ်းအတက့်
အ
ရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ခြင့််း၊ နင့် နိုင့်ငံမျျု်းစိုံဆိုင့်ရာ စီ်းပာ်းရရ်း လိုပင့် န့််းမျာ်းအတက့်
OECD လမ့််းညွှန့်ချက့်မျာ်း နငပ့် တ့်ေက့်ရော ၎င့််းတို ၏ တာဝန့်မျာ်း၌
ကျွမ်း့် ကျင့်မမှု ျာ်းနင့် အေပညာမျာ်းကို မျှရဝနိုငရ
့် န့် နင့် တို်းမြင့်နငို ့်ရန့်
အစီအစဉ့်ေစ့်မျာ်း ြင့်
ပံပို်းရပ်းရမည့်။
ထေ
ို ို လိုပရ့် ဆာင့်ခြင့််းေည့်
အာဆီယအ
ံ ာ်း ၎င့််း၏ ကယ
ို ပ့် ငို ့် နည့််းပညာဆိုငရ
့် ာ လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့် စမ့််းရည့်ကို
ံွေ့ ျု်းရစခြင်း့် အတက့် အလာ်းအလာ ရကာင့််းရော ပံပို်းမှုကို ရရရစပ ီ်း
ဆန့််းေစ့်တီထင့်မက
ှု ို တို်းမြင့်ရစေည့်၊ ဥပမာ၊ ပင့်လင့််းမြင့်ောမှု နင့့်် ၂၀၁၈ ၌ CBD နင့်အာဆီယံ မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နင့် တရစ္ဆာန့်မျာ်းအတက့် စင့်တာအကြာ်း
ူ ြမ်း့် လက့်မတ့်ရရ်းထို်းခြင့််း
စီ်းပာ်းရရ်းလိုပ့်ငန့််း ရဆာင့်ရက့် လိုပ့်ကိုငမ့် မှု ျာ်း၏ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာကို ေရဘာတူစာချျုပမ့် က
ရစာငက
့် ြည့်ခြင့််း၌ ဝင့်ရရာက့် လိုပရ့် ဆာင့်နိုင့်မှုအတက့် ရဆာင့်ရက့်ချက့်မျာ်း။
543.
544.
545.
546.
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ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ ေို မဟိုတ့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းကို ချျု်းရ ာက့်ခြင့််းမျာ်း
အတက့် ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆိုခြင့််း နင့် ရစာင့်ရရာက့်ခြင့််းတင့် ရဒေတင့််းနင့်
နိုင့်ငံတင့် ဥပရဒနင့် မူဝါဒ ပြဌာန့််းေူမျာ်း၊ ပြည့်ေူ ဝန့်ထမ့််းမျာ်း၊ တရာ်းရို်းံ မျာ်း၊
ကိုမဏ
ပ ီမျာ်း၊ ရင့််းန်းီ မြျုပ့်နံေည့် အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊ အရပ့်ော်း အေင့််းအ ွဲွေ့မျာ်း
(CSOs)၊ ရဒေတင့််း အေိုက့်အဝန့််း အိုပ့်စိုမျာ်း၊ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
စီမရံ ဆာင့်ရက့်ေူမျာ်း၊ NHRIs၊ ကိုန့်ေယ့်မှု ယူနီယံမျာ်း၊ ပညာေင့်ကြာ်းမှု
အဝန့််းဝိုင်း့် ၊ နင့် လူထိုဆက့်ေယ့်ရရ်း မီဒီယာမျာ်းက အပြည့်အ၀
ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့်မှုမျာ်း လိုအပ့်လမ့်မည့်။ ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို
ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအတက့် လက့်ရ မူဝါဒ မူရဘာင့်မျာ်းက နိုင့်ငံမျာ်းအာ်း
အဓက တာဝန့်ရေူမျာ်းအရနနင့် ေတ့်မတ့်ရော့်လည့််း အာဆီယေ
ံ ည့်
အစို်းရဗဟပို ြျုရော ချဉ့််းကပ့်နည့််းမ ရကျာ့်လန့်ကာ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုင့်ရာ
လူ အခငအ
့် ရရ်း ကာကယ့်ေမူ ျာ်း ကွဲေို ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ ကာကယ့်ရရ်းနင့်
လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းတင့်
ပါဝင့်ရဆာင့်ရက့်ရော
ေူမျာ်းအပါအဝင့်
ကျယ့်ပြန ့်ရော
လိုပရ့် ဆာင့်ေမူ ျာ်း
အိုပ့်စိုအာ်း
ထရတွေ့လပို ့်ရဆာင့်
ရစခြင်း့် ေို လည့််း ရပြာင့််းလွဲရမည့်။

အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်
နိုင့်ငံမျာ်း
အာ်းလို်းံ ေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ အရကြာင့််းအရာကို
ထပ့်မံ ံွေ့ ျု်းရစရော ရအာက့်ပါ MEAs မျာ်းတင့် လက့်မတ့်ရရ်းထို်းေူမျာ်း
ြစ့်ကြေည့်• UNFCCC၎င့််းက
ရဘ်းကင့််းရော
ရာေီဥတိုအတက့်
လိုပရ့် ဆာင့်ရန့် လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းကို အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြေည့်၊
• CBD နင့် ရတာရိုင့််းတရစ္ဆာန့် နင့် အပင့်မျာ်း၏ ရဘ်းေင့်ရနရော
မျျု်းစိုမျာ်းအာ်း အပြညပ့် ြည့်ဆိုငရ
့် ာ ကိုန့်ေယ့်မှု (CITES)၊ ၎င့််းေည့်
ရကာင့််းမန့်ရော ေက့်ရ ြစ့်တည့်မှု စနစ့်မျာ်း နင့် မတူကပွဲ ြာ်းေည့်
အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း ကို ထန့််းေမ့််းမှု နင့် ဆက့်စပ့်ေည့်၊ ထရို နာက့်
• နယ့်နမတ့်ရကျာ့် ြတ့် ြစ့်ရပေါ်ရော အနတရာယ့်ရရော စန ့်ပစ့်ပစစည့််း
မျာ်းနင့် ၎င့််းတို အာ်း ရင့််းလင့််းပစ့်ရန့် ရဆာင့်ရက့်မက
ှု ို ထန့််းချျုပ့်ရန့်
Basel (ရဘဆယ့်) ေရဘာတူညခီ ျက့်၊ ၎င့််းက အဆပ့်ရငွေ့ ကင့််းစင့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျင့်
တစ့်ခိုတင့်
ရနထငို ့်ရန့်
အခငအ
့် ရရ်းကို
ထိုတ့်ရ ာ့်ရပြာဆိုေည့်။
ထပ့်မ၍
ံ ၊ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုငင့် ံမျာ်းအာ်းလို်းံ ေည့် အမျျု်းေမီ်းမျာ်းအာ်း
ခွဲခြာ်းဆက့်ဆခံ ြင့််း လိုပရ
့် ပ့်အာ်းလိုံ်းကို ပရပျာက့်ရစရရ်းအတက့် ေရဘာတူညီ
ချက့် (CEDAW)၊ ကရလ်းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့် ေရဘာတူညခီ ျက့်၊
နင့် မေန့်မစမ့််း ြစ့်ေူမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်းအတက့် ေရဘာတူညခီ ျက့်
မျာ်းကို ေရဘာတူကြေည့်။ ထေ
ို ရဘာတူညခီ ျက့်မျာ်းက ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်း၏ ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ နင့့််လပို ့်ထိုံ်း
လိုပန့် ည့််းဆငို ့်ရာ လိုအပ့်ချက့်မျာ်းကို ေရဘာတူညီချက့် တင့်၎င့််း ေို မဟိုတ့်
လူ အခငအ
့် ရရ်း ပဋဉာဉ့်စာချျုပ့်ပါ စာကိုယ့်မျာ်းမ ပြင့်ဆင့်စီမံချက့်မျာ်း၏ ပြည့်စံို
ရော အဓပပါယ့် ငဆ
့် ိုမက
ှု ို ရ ာ့်ပြေည့် ‘အရထရထ ေို်းံ ေပ့်ချက့်မျာ်း’ တင့်၎င့််း
အရေ်းစတ့် ရင့််းလင့််းပြထာ်းေည့်။ ထအ
ို ပြည့်ပြည့်ဆိုငရ
့် ာ ေရဘာ တူညခီ ျက့်
မျာ်းကို ေရဘာတူညေ
ီ ူ တစ့်ဦ်း ြစ့်လာခြင့််းေည့်ပင့်လျှင့် ရကာင့််းမန့်ရော
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တို်းမြင့်ရပ်းရာ၌ ရကာင့််းရော
ကျင့်ေို်းံ မှု တစ့်ခို ြစ့်ေည့်၊ နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ၎င့််းတို ၏ အပြည့်ပြည့်ဆိုင့်ရာ
ကတကဝတ့် ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းကို နိုင့်ငံတင့််း ဥပရဒမျာ်းနင့် မူဝါဒမျာ်းအ ြစ့်
အေင့်ရပြာင့််းရာ၌ အဆိုပါ အခင့်အရရ်းအာ်း အာ်း ြည့်ရပ်းေည့်။
အပြည့်ပြညဆ
့် ိုင့်ရာ ဥပရဒပြဌာန့််းခြင့််း လိုပင့် န့််းစဉ့်မျာ်းတင့် အာဆီယ၏
ံ
ထရတွေ့လပို ရ့် ဆာင့်မှုက အာဆီယံ အေင့််းဝင့်နိုင့်ငံမျာ်းကို အတူတက
လာရရာက့်၍ ပတ့်ဝန့််းကျငဆ
့် ိုငရ
့် ာ နင့် လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း၏ ကတကဝတ့်
ပြျုထာ်းချက့်မျာ်းကို အတူတက ရပါင့််းယက့် န့်တီ်း နိုငရ့် စေည့်။ ရကာင့််းမန့်
ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်ရန့်
အာဆီယ၏
ံ ကဏ္ဍ နင့် ကတကဝတ့်ပြျုမှုကို MEA ကတကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်း ြင့်
ထပ့်မံ ံွေ့ ျု်းရစရန့်အတက့် မဟာဗျျူဟာမျာ်းတင့် ရအာက့်ပါတို ပါဝင့်ေည့်၁။ အာဆီယေ
ံ ည့် ေရဘာတူညခီ ျက့်ကို ဆိုံ်း ြတ့်ချက့်ချေည့် အ ွဲွေ့ချျုပ့်
အစည့််းအရဝ်း၌ ပူ်းတရွဲ ကြငြာချက့်မျာ်းကို ဆက့်လက့်ထိုတပ့် ြန့်နငို ့်ေည့်။
ဤချဉ့််းကပ့်နည့််းကို အာဆီယက
ံ ယခင့်က ကျင့်ေ်းိုံ ခွဲေည့်။547 ဥပမာ၊
အေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းေည့် ရာေီဥတို ရပြာင့််းလွဲမအ
ှု တက့် အာဆီယံ
ပူ်းတရွဲ ကြငြာချက့်ကို UNFCCC COP- 24 ေို ထိုတ့်ပြန့်ခွဲပ ီ်း
မတူကပွဲ ြာ်းေည့် အပင့်နငတ
့် ရစာ္ဆန့်မျာ်း ထန့််းေမ့််း ရစာင့်ရရာက့်မှု
အတက့်
အာဆီယံ
ပူ်းတရွဲ ကြငြာချက့်ကို
CBD
COP-14
ေို ထိုတ့်ပြန့်ခွဲေည့်။ ပူ်းတရွဲ ကြငြာချက့်မျာ်းကို နိုင့်ငံရခါင့််းရဆာင့်မျာ်းက
၂၀၁၈ အာဆီယံ ထပ့်ေီ်းရဆ်းရန်းပ၌ွဲ လက့်ခံကျငေ
့် ံ်းို ခွဲေည့်။548
547.
548.
549.
550.
551.
552.

၂။ အာဆီယေ
ံ ည့် ၎င့််းက နာဂစ့် ဆိုငက
့် လိုန့််း ရလမိုန့်တငို ့််းအပ ီ်း
လူော်းတို အကျျု်းရဆာင့်ရက့်မမှု ျာ်းတင့် ညနငှု ့််းရဆာင့်ရက့်မှု လိုပ့်ခွဲေည့်
အလာ်းတူ MEA ကတကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်းအတက့် ရဒေတင့််းရ နိုင့်ငံမျာ်း၏
အရကာင့်အထည့်ရ ာ့်မှုကို ညနငှု ့််းရဆာင့်ရက့်၍ ပံပို်းနိုင့်ေည့်။ ၂၀၀၈
တင့် ဆိုငက
့် လိုန့််းမိုန့်တငို ့််းဒဏ့်ရကြာင့် မြန့်မာနိုငင့် ံ၌ အက ်းီ အကျယ့်
ပျကစ့် ်းီ ပ ီ်းရနာက့်
အာဆီယံေည့်
မြန့်မာနိုငင့် ံ၏
နိုင့်ငံရရ်း
ကြာ်းဝင့်ရဆာင့်ရက့်ခြင့််း စို်းရမ့်မမှု ျာ်းကို ရလျှာချရန့် အစို်းရနင့်
အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ လျူဒါန့််းရထာက့်ပံ ေူမျာ်းအကြာ်း ရပြလည့်မှုရရစရန့်
ရအာင့်မြင့်စာ ရဆာင့်ရက့်ရပ်းခွဲပ ီ်း ဆိုငက
့် လိုန့််း ရနာက့်ပိုင်း့် ပြန့်လည့်
ထူရထာင့်ရရ်းအတက့် လူော်းတို အကျျု်းရဆာင့်ရက့်မှု အရထာက့်အပံကို
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ရယူနိုငရ့် စခွဲေည့်။
အာဆီယံေည့် နငို ့်ငမံ ျာ်း၏ အချျုပ့်အခြာ
အာဏာကို အစာ်းထို်းခြင့််းမဟိုတဘ
့် ွဲ အစဉ့်အလာ မဟိုတ့်ေည့် လိုံခ ျုံရရ်း
အစီအစဉ့်၏ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့်ရက့်မှုရေည့် ဝရေေ လကခဏာကို
အရလ်းထာ်းခြင့််း ြင့် ပြင့်ပဝင့်ရရာက့် စက့် က့်ခြင့််းအတက့် အထခိုက့်
မခံနိုင့်မှုမျာ်းကို ထရရာက့်စာ လမ့််းစရာ လိုပ့်ရဆာင့်ခွဲေည့်။

550

UN ၏လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း စနစ့်အတင့််း၌ Universal Periodic Review
(UPR)
(အာ်းလိုံ်းနငဆ
့် ိုင့်ရော
ပိုံမန့်
ပြန့်လည့်ေံ်းို ေပ့်ချက့်)
လိုပင့် န့််းစဉ့်က အစို်းရနင့် မေက့်ဆိုင့်ရော အ ွဲွေ့အစည့််းမျာ်း၊ နင့် NHRIs
နင့် တို်းတက့်မှု ရစာငက
့် ြည့်ရနရော ရဒေတင့််း နည့််းလမ့််းမျာ်း နင့်
ကတကဝတ့် က ျုတင့်ပြျုမှုမျာ်း အတက့် တာဝန့်ယူမှုကို တို်းမြင့်ရစခြင့််း
အပါအဝင့် ေက့်ဆငို ့်ရာ တာဝန့်ရေူမျာ်းအာ်းလို်းံ ပူ်းရပါင့််းလိုပရ့် ဆာင့်
နိုငရ့် စေည့်။551
UN
က
ရဒေတင့််းနင့်
ရဒေခအ
ွဲ တင့််း
လူ အခငအ
့် ရရ်းကို တို်းမြင့်ရရ်း နင့် ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရရ်းတင့်
လူ အခငအ
့် ရရ်း အစီအမံမျာ်းအတက့် ထူ်းခြာ်းရော လိုပရ့် ဆာင့်ခွဲရော
အခန့််းကဏ္ဍကို အေအမတ့်ပြျုေည့်၊ ေို ြစရ
့် ာ၊ အာဆီယက
ံ ွဲေို
ရဒေတင့််း အိုပ့်စိုမျာ်းေည့် အေင့််းဝင့်နိုငင့် ံမျာ်း၏ နိုငင့် ံတင့်
တင့်ေင့််းမှုမျာ်းအပြင့် စိုစည့််းထာ်းရော UPRs မျာ်းကို တင့်ေင့််းနငို ့်ေည့်။
ထေ
ို ို လိုပခ့် ြင့််းေည့် အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်းအတက့် ရဒေတင့််း၌
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရရ်းအတက့် လူ အခငအ
့် ရရ်း၏
တ်းို တက့်မှုကို တွဲ က့်ရစာငက
့် ြည့်ရန့် နင့် ကတကဝတ့် ပြျုထာ်းမှုမျာ်းနင့်
ကက
ို ည
့် ရီ စရရ်းအတက့် နိုင့်ငံအချင့််းချင့််း ပံပို်းမှုရပ်းနိုင့်ရန့် အခငအ
့် လမ့််း
တစ့်ခို ြစ့်နငို ့်ေည့်။ ၎င့််းတို ေည့် လူ အခင့်အရရ်းမျာ်းကို တို်းမြင့်ရရ်း နင့်
ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်ရရ်းအတက့် Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) (လူ အခငအ
့် ရရ်းမျာ်း
အတက့် အမှုရဆာင့်ချျုပ့်ရံ်းို ) မ နည့််းပညာဆိုင့်ရာ နင့် ညနှုင့််း
ရဆာင့်ရက့်ခြင့််း ပံပို်းမှု အကျျု်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းကိုလည့််း ရရနငို ့်ေည့်။552
၃။ အာဆီယအ
ံ ေင့််းဝင့်နိုင့်ငံမျာ်းေည့် UN အရထရထ အစည့််းအရဝ်း
ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်တစ့်ခိုမ တဆင့် ဤအခင့်အရရ်းကို တရာ်းဝင့်လက့်ခံရာတင့်
လက့်ရ စီမက
ံ န့််းမျာ်းအာ်း ပံပို်းခြင့််း ြင့် အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုင့်ရာ စန့်ရခေါ်မှု
ရမြပြင့်တင့်ရရော ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရရ်းအတက့်
လူ အခငအ
့် ရရ်းအာ်း အေအမတ့်ပြျုခြင့််း၌ ရအာင့်နငို ့်ေူ ြစန့် ိုငပ့် ါေည့်။
၎င့််းကို အပြညပ့် ြညဆ
့် ိုငရ
့် ာ ရဆ်းရန်းပွဲအမျျု်းမျျု်းတင့် တွဲ က့်ရကြငြာချက့်
မျာ်းကို တင့်ေင့််းခြင့််း၊ နင့် ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့်
အခငအ
့် ရရ်း၏ လိုပထ
့် ်းိုံ လိုပ့်နည့််းဆငို ့်ရာ နင့် ရိုပ့်၀တထျုဆိုင့်ရာ
လိုအပ့်ချက့်အမျျု်းမျျု်းတို ကို အရထာက့်အကူပြျုမည့် UN အရထရထ
အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတခ့် ျက့်မျာ်းကို ရထာက့်ခရံ ပ်းခြင့််းတို ြင့် ထပ့်မံ
အရကာင့်အထည့် ရ ာ့်နငို ့်ပါေည့်။

ASEAN Secretariat, ASEAN Cooperation on Environment – At A Glance (2019)
ibid
Henning Borchers ‘ASEAN’s environmental challenges and non-traditional security cooperation: Towards a regional
peacekeeping force?’ (2014) ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 7(1), 5-20
ibid
For more information on UPR, see https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
For more information on the OHCHR, see https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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ရကာင့််းမန့်ရော ကမ္ာက ီ်းဆီေို ရရာက့်ရရစရန့် အေင့်ရပြာင့််းလွဲရရ်းအတက့်
အတငို ့််းအတာ အမျျု်းမျျု်းတို တင့် လိုပရ
့် ပ့်မျာ်းစာ လိုအပ့်ပါလမ့်မည့်။
ကမ္ာအခင့််းအကျင့််း၌ UN အထူ်းအစီရင့်ခံေူမျာ်းနင့် အခြာ်းေူမျာ်းက UN တရာ်းမျှတမှု နင့် ရရရည့်တည့်တန ့်မှုတို ကို ပံပို်း န့်တီ်းနိုင့်ရန့် ဥပရဒ
ှု ို အမန့်စင့်စင့် ပြျုလိုပ့်နငို ့်ပ ီ်း ယင့််းေည့် ကမ္ာနငအ
့် ဝမ့််း
အရထရထ အစည့််းအရဝ်း ဆိုံ်း ြတ့်ချက့် နင့် အခြာ်းလိုပရ့် ဆာင့်ချက့်မျာ်း ြင့် ဆန့််းေစ့်တီထင့်မက
ရကာင့််းမန့်ရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်တစ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့် တင့် ြစရ့် ပေါ်လျှက့်ရေည့်။
လက့်ခံခြင့််းအတက့် ကမ္ာက ခိုငမ့် ာရော ကတကဝတ့်ပြျုမှုမျာ်း ပြျုလိုပ့်ရပ်းရန့်
ြစန့် ိုငရ့် ခြမျာ်းကို မီ်းရမာင့််းထို်းပြပ ီ်း ြစ့်ေည့်။ ယရန အထ၊ UN အေင့််းဝင့်နိုင့်ငံ COVID-19 ကပ့်ရရာဂါကွဲေို မရမျှာ့်လင့်ရော တိုန့်လှုပ့် ရချာက့်ြခာ်းမှုမျာ်းက
၁၅၀ ရကျာ့်တို က ၎င့််းတို ၏ နိုင့်ငံတင့််း စနစ့်မျာ်းတင့် ရကာင့််းမန့်ရော ကျွန့်ပို ့်တို အာ်း အေင့်ရပြာင့််းလွဲမှု အတက့် တစ့်ကမ္ာလိုံ်း၏ စိုရပါင့််းလိုပရ
့် ပ့်ကို
ပတ့်ဝန့််းကျငတ
့် စ့်ခို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းကို တရာ်းဝင့် လက့်ခံပ ီ်း ြစ့်ေည့်။
ယခင့်နင့်မတူ ပိုမိုလိုအပ့်လာရကြာင့််း ပြေပါေည့်။ ေဘာ၀ နင့်
ရဘ်းကင့််းရော ရာေီဥတိုတစ့်ခက
ို ို ပျကစ့် ်းီ ရစေည့် လမ့််းရကြာင့််းပိုံစံမျာ်းကို
မကြာရေ်းမီ နစ့်မျာ်းက အာဆီယံအေင့််းဝင့် နိုင့်ငံမျာ်း၏ အရတွေ့အက ျုံက ပိုမိုဆက့်လက့် အာ်းရကာင့််း ရစမည့်အစာ်း ယခိုအခါ ဤမတည့်မင မ့်
လက့်ရ ဥပရဒရရ်းရာ နင့် အ ွဲွေ့အစည့််းဆိုင့်ရာ မူရဘာင့်မျာ်းေည့် ကျွန့်ပို ့်တို ယခို ရပြာင့််းလွဲရနရော ကာလမ ရလလာေင့်ယရ
ူ န့် အခငအ
့် လမ့််း တစ့်ခိုရပါေည့်။
ရတွေ့က ျုံရနရော ပတ့်ဝန့််းကျင့်ဆိုငရ
့် ာ စန့်ရခေါ်မှုမျာ်းအတက့် လိုံရလာက့်မှု ယရန အေက့်ရင့်
ရနထငို ့်ရနကြရော
လူမျာ်း
နင့်
အနာဂတ့်၏
မရရကြာင့််း ပြေခွဲပါေည့်။ ရရပြင့်ရ စန ့်ပစ့် ပစစည့််းမျာ်း၊ နယ့်နမတ့်ရကျာ့် ြတ့် ကရလ်းမျာ်းအပါအဝင့်၊ လူငယ့်မျာ်း နင့် အခြာ်းေက့်ရင့် ရနထငို ့်ေူမျာ်း၏
ြစရ့် ပေါ်ရော ရလထိုညစ့်ညမ့််းမှု၊ နင့် စိုက့်ပျျု်းရရ်းဆိုငရ
့် ာ ပို်းေတ့်ရဆ်းမျာ်း ဒဏ့်ခနံ ိုငမ့် ှု နင့် ဘ၀အရည့်အရေ်းကို အရထာက့်အပံရပ်းေည့် ဥပရဒရရ်းရာ
အလန့်အကျွံ အေိုံ်းပြျုမှုရကြာင့် ရမြညစ့်ညမ့််းခြင့််း မျာ်းေည့် နိုင့်ငံတစ့်ခို စနစ့်မျာ်းေည့် အေင့်ရပြာင့််းလွဲမှု၏ အချကအ
့် ချာတင့် ရေင့်ပါေည့်။
တည့််း၏ လိုပရ့် ဆာင့်နငို ့်စမ့််းနင့် ရ ြရင့််းနိုငရ့် ော အရာမျာ်း မဟိုတ့်ပါ၊
၎င့််းတို ေည့် ပတ့်ဝန့််းကျင့် အတက့်ောမက လူမျာ်း၏ ကျန့််းမာရရ်းနင့် ေန ့်ရင့််းရော၊ စန့််းလန့််းစိုရပြရော၊ နင့် က ီ်းပာ်းရအာင့်မြင့်ရော အနာဂတ့်ကို
ကယ
ို စ့် တ့် ချမ့််းောမှုအတက့်ပါ အမျာ်းဆိုင့် ခ မ့််းရခြာက့်မမှု ျာ်းကို ြစရ့် ပေါ် ရာရ ရာတင့် အာဆီယံ အေိုက့်အဝန့််းေည့် ပိုမတ
ို င့်ကျယ့်ရော ညနှုင့််း
ရစေည့်။ တစ့်နငို ့်ငလ
ံ ံ်းို ၏ က ျု်းပမ့််းချက့်မျာ်းေည့် လိုအပ့်ရော စိုရပါင့််း ရဆာင့်ရက့်မှု အဆင့်မျာ်းကို ရပ်းကမ့််း၍ ၎င့််း၏ အေင့််းဝင့်နိုင့်ငံမျာ်းကို ပံပ်းို ရန့်
တိုံပြန့်မှုမျာ်းကို မန့်ကန့်စာ ရထာက့်ကန့်ရပ်းနိုငရ့် ော့်လည့််း ၎င့််းတို ချည့််း လိုအပ့်ပါေည့်။ လူော်းမျျု်းနယ့် ြစ့်တည့်မှု အတင့််းရေည့် ရကာင့််းမန့်ရော
ေက့်ေက့်က ျု်းပမ့််းယိုံမျှ ြင့် ရအာင့်မြင့်ရအာင့် ရဆာင့်ရက့်နငို ့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။
ပတ့်ဝန့််းကျင်း့် တစ့်ခက
ို ို ရရရန့် အခငအ
့် ရရ်းအတက့် လူမျာ်းနင့် ရဒေတင့််း
အေိုက့်အဝန့််းမျာ်း၏ အခငအ
့် ရရ်းကို ရရရစခြင်း့် ေည့် အရရွေ့ရတာင့်အာရရ
လက့်ရမတူကွဲပြာ်းရော ရကာင့််းမန့်ေည့် ကျင့်ေ်းိုံ မှုမျာ်းကို ချီ်းကျျူ်းရမည့် လူ နင့် ေဘာ၀ပတ့်ဝန့််းကျင့် နစ့်မျျု်းစလိုံ်း၏ ကယ
ို စ့် တ့်ချမ့််းောမှု အစိုစိုကို
ြစရ့် ော့်လည့််း ယင့််းတို ေည့် မျာ်းစာနည့််းပါ်း ရနပါရေ်းေည့်။ ယရန ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့် ရပ်းမည့် ြစပ့် ီ်း ရရရည့်တည့်တန ့်ရော ံွေ့ ျု်းမှုအတက့်
တရာ်းမျှတမှု မရရော၊ မတည့်တန ့်ရော လူ အေင့််းအ ွေ့ွဲ အာ်း လူ အခငအ
့် ရရ်း ၂၀၃၀ လိုပင့် န့််းစဉ့်တင့် ရမျှာ့်မန့််းထာ်းေည့် ‘ကျွန့်ပို ့်တို လိုချင့်ရော အနာဂတ့်’
မျာ်းကအ
ို ာ်းလို်းံ က ရလ်းစာ်း၊ ကာကယ့်ရစာငရ့် ရာက့်၊
ြည့်စမ့််းရပ်းေည့် ေည့် အာ်းလို်းံ အတက့် အမန့်တကယ့် ြစလ
့် ာနိုငရ့် စပါေည့်။
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