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ဤျဖည့္စြက္စာတမ္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)မွ ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စာတမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္အတြက္  ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ားအား မည္သို႔ပိုမိုအသိအမွတ္ 
ျပဳလာသည္ကို ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား ထည့္ 
သြင္းထားသည္။ 

၁။ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႕မူဝါဒ၏ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ယင္းနယ္ပယ္ႏွစ္ခုၾကားရွိ ဆက္စပ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္မူ ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေႏွးေကြးေနရ 
ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ေဒသတြင္း၌ အရင္းအျမစ္ သံုးစြဲမႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ရရွိအသုံးခ် 
ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ရံဖန္ရံခါဖယ္ခ်န္ထားေလ့ရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အေလ့အက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္ရြာ အသုိက္ 
အဝန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ေဂဟ 
စနစ္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္း (Millenium Ecosystem Assessment)သည္ လူသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ၾကားရွိဆက္စပ္မႈကို မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
လတ္တေလာကာလအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား (ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခုခံသူမ်ား)သည္ ဤဧရိယာ 
ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ပိုမိုဆံုစည္းလာၾကသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေတာင္းဆိုလာ 
ၾကသည္။ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တြင္လည္း ကုလသမဂၢပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမဟာ မင္းႀကီး႐ံုးတို႔သည္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္း 
လာသည့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္ (အကန္႔ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)။  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလွယ္ 
Mr. John Knox1 သည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ 
ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ 
အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားအား 
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။2 Knox မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ “လံုၿခံဳသန္႔ရွင္းကာ က်န္းမာ၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကို ေလးစားလိုက္နာ၍ အကာအကြယ္ေပးကာ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္”ဟု ဆိုထားၿပီး “လူ႔အခြင့္အေရးအား အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္ျခင္း 
ရွိမရွိ ဟူေသာအခ်က္သည္ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့စြာ အသံုးျပဳျခင္း 
အေပၚ မူတည္ေနသျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးရမည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာရမည့္တာဝန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ရွားျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္းတာဝန္ရွိသည္” ဟု Knox  မွ ဆက္လက္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

1 ထပ္မံသိရွိလိုပါက Biographical details and information on the work of John Knox, Special Rapporteur တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။
2 A/HRC/34/49, ၁၉ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။ ကုလသမဂၢ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ လံုျခံဳသန္႔ရွင္းက်န္းမာ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ။

အကန္႔ ၁။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားၾကားရွိ အဓိကခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

• လူ႔အခြင့္အေရးကို ျပည့္ဝစြာခံစားရျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ေရအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္မႈသည္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ 
မွီတည္ ေနၿပီး အဆိုပါေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားေပၚတြင္ ျပန္လည္ မွီတည္ေနသည္။

• က်န္းမာစြာ ရွင္သန္ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိပါက အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ အစားအစာႏွင့္ ေရ အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာအျပင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈ အစရွိသည့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကိုလည္း ခံစားႏိုင္စြမ္း သိသာစြာေလ်ာ့က်သြားမည္ (သို႔မဟုတ္) ခံစားႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

• ထိုု႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျပည့္ဝစြာရယူခံစားရႏိုင္ျခင္းမွာ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားေပၚတြင္ မွီတည္ေနၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ပ်က္စီး 
ဆံုး႐ႈံးလာမႈသည္ လူသားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအား အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ခြင့္ကို ေလ်ာ့ပါးအားနည္းေစသည္။

John Knox ၏ စာတမ္းတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လံုေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမရွိျခင္း အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုက္ရုိက္ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေဂဟစနစ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ အဆိုပါေထာက္ပံ့ေပးထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာဓကမ်ားစြာကို အသံုးျပဳ၍ ၄င္း 
စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးၾကားတြင္ရွိသည့္ သိသာထင္ရွားမႈ အရွိဆံုးေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုမွာ 
သဘာဝထြက္ကုန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္သည္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ေတာဧရိယာမ်ားသည္ ေျမသား 
ေပၚမွ ေရစီးဆင္းဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ ေရသိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ထားႏိုင္မႈကို မ်ားျပားေစသျဖင့္ ေရစီးဆင္းမႈ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအား  
သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္ေစေသာေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေရရရွိႏိုင္မႈအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။3

3

အဆိုပါကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ၌ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္သူမ်ားၾကားရွိ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ (သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္သည့္ အျခအေန၌ရွိေသာ) တင္းမာမႈမ်ားမွ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာ၍ ေျပာင္းလဲ 
လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း၏ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္က စတင္ အေျချပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္မ်ားတိုင္ေအာင္ တည္တံ့လ်က္ရွိသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အာဖရိကတိုက္၏ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားအား သတ္မွတ္ထားရွိရာ၌ ေတာရုိင္း 
တိရစာၦန္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားျပားလွသည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၁ 
ခုႏွစ္တြင္ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံရွိ Serengeti အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အတြက္ မာဆိုင္း (Maasai) မ်ိဳးႏြယ္စု လူဦးေရ ၅ဝဝဝဝ အား အဓမၼ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ 4 မၾကာေသးေသာကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အီသီယိုပီးယားအစိုးရသည္ လူေပါင္း ၅ဝဝ 
ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ Nechasar အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နယ္နိမိတ္ အျပင္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆုိပါ 
ဥယ်ာဥ္အား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အာဖရိကပန္းဥယ်ာဥ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ မလႊဲေျပာင္းမီ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အရႈပ္အရွင္းမ်ား မရွိေစရန္ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။5

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားမွ ေပးဆပ္ရေသာအဖိုးအခမွာ မတန္မဆျမင့္မားၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈ၏ အက်ိဳး 
အျမတ္အား ၎တုိ႔မွ ခံစားရခြင့္လည္းနည္းပါးသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္း 

3 See Viet, P. and Benson, C. (2004). When Parks and People Collide, Human Rights Dialogue, Vol. 2(11), 13-14
4 See Adams, W. and Hutton J. (2007). People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation, Conservation & Society, Vol. 5(2), 147-83
5 Ibid.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/JohnKnox.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/009/97/PDF/G1700997.pdf?OpenElement
https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_11/section_2/4449
http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-4923;year=2007;volume=5;issue=2;spage=147;epage=183;aulast=Adams;type=0
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ေရးနယ္ေျမမ်ားအား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက 
သည္။ သုိ႔မွသာ အဆိုပါရပ္ရြာ အသိုက္အဝန္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အေလးထားျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထက္ တစ္ဆင့္ မနိမ္႔သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူသားမ်ားယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးသုန္းမႈ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အသားအား စားသံုးျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်ျခင္း (သားေကာင္အရွင္ သို႔မဟုတ္ အေရခြံ၊ ဦးခ်ိဳႏွင့္ အ႐ိုး 
ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးရွိေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း) ျပဳရန္အတြက္ လူသားမ်ားမွ အမဲလိုက္ျခင္း၊ တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ 
ျခင္းတို႔ကို ခံစားရႏိုင္ေခ်ရွိသျဖင့္ ပိုမိုမသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးသူမ်ားမွ 
ျငင္းခံုေျပာဆိုၾကသည္။

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရ အမ်ားျပည္သူအားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ရမည္ဟူေသာ အယူအဆ 
သည္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ၏ ပင္မအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အယူအဆတြင္ လူမႈအစိတ္အပိုင္းကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းထက္ ထည့္သြင္းျခင္းကို ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလက္ခံလာၾကသည္။6 ၂ဝ 
ရာစု၏ ေနာက္ဆုံးဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားကို အေျချပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဗ်ဴဟာမ်ား 
လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။ ပူးတြဲေပါင္းစည္းထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား(ICDPs)၏ နည္းလမ္းအားျဖင့္ 
သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားအေပၚ ဖိအားေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကားခံနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးရန္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

ICDP ၏ စီမံမႈမ်ားေအာက္တြင္ ေဒသခံလူထုမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ရရွိသူမ်ား (ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း ခံရသူမ်ား) ျဖစ္ေနေသးသည္ဟူေသာ 
ေနာက္ဆက္တြဲ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအေျချပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (CBC) ေပၚထြက္လာေစရန္ အေၾကာင္းဖန္လာၿပီး ၎လူထု 
အေျချပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။7 သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လူထုအေျချပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားမွာ ေရာေထြးလ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ စာေရးဆရာမ်ားကမူ အဆိုပါ လူထုအေျချပဳ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (CBC) နည္းလမ္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္ဟု ျငင္းခံုေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။8

အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တေရးအတြက္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးအေၾကာင္း ခိုင္လံုမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသလို လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသူမ်ားၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား 
ေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာခဏ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ရဆဲျဖစ္သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ၾကား၊ လူ႕အသိုက္အဝန္းၾကားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံၾကား အသံုးခ်ခြင့္ခြဲေဝေပးရန္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရန္အတြက္ မည္သို႔စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မည္ဟူ၍ အေလးေပးျခင္း မရွိသလို 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း မရွိေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။9 ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကစီမံကိန္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ခ်ေပးရာတြင္ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား မည္သို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။

6 Hulme, D. and Murpree, M. (Eds) (2001). African Wildlife and Livelihoods: The promise and performance of community conservation. James Currey, Oxford
7 Lele, S. et al. (2010). Beyond exclusion: alternative approaches to biodiversity conservation in the developing tropics. Current Opinion in Environmental Sustainability, 

Vol. 2, 94-100
8 Adams, W. and Hutton J. (2007). People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation, Conservation & Society, Vol. 5(2), 147-83
9 Lele, S. et al. (2010). Beyond exclusion: alternative approaches to biodiversity conservation in the developing tropics. Current Opinion in Environmental Sustainability, 
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၂။ သက္ဆိုုင္ရာဥပေဒမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ 

မၾကာေသးမီကာလ၌ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အဂၤါရပ္မ်ားအား လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဥပေဒအရခ်မွတ္ေပးထားၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၄င္းအခြင့္အေရးမ်ားသည္ တရားရံုးမွတဆင့္ တရားရင္ဆိုင္ကာ အႏုိင္ 
ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ျဖစ္ေနက်မဟုတ္ေသာ ရွားပါးျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဇီဝမ်ိဳးစံု 
မ်ိဳးကြဲမ်ားအား ေရရွည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာနည္းလမ္းမ်ားကို ျပသေပးသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နက္႐ိႈင္းေသာယဥ္ေက်းမႈ အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည့္ ျမစ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) 
အျခားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အထက္ပါနည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားႏိုင္သည္။

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔အေပၚ ပထမဦးဆံုး ဥပေဒဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ၁၉၇၂ တြင္ 
စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 
Sierra Club သည္ အေမရိကန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ Sequoia အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းမွ Mineral King Valley 
ရွိ ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ အသနားခံစာ တင္သြင္းမႈျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 
အျခားတရားသူႀကီးအမ်ားစု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ တရားသူႀကီး William Douglas သည္ အႏရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ 
ေဂဟစနစ္လကၡဏာရပ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္သူမ်ားသည္ တရား႐ံုးတက္ အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ျမစ္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
လကၡဏာရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ကို ခံစားခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူ႔အယူအဆ၏ 
အဓိက အခ်က္ (အကန္႔ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ) မွာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ၾကားတြင္ရွိသည့္ 
ဆက္စပ္မႈျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
သူမ်ားသည္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အမႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိုယ္စားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တရားစြဲဆိုခြင့္ကို က်ယ္ျပန္႔သြားေစရန္ 
ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားတရားစီရင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေမရိကန္တရားစီရင္ေရး၌ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားတြင္ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္မွာ 
အမ်ားစုအားျဖင့္ လူသားမ်ားမွသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၄၅ႏွစ္ၾကာၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
သကၠရာဇ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ တရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ တရားသူႀကီး Douglas ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အား 
အမ်ိဳးသားဥပေဒအဆင့္အထိ ျပဌာန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လကၡဏာရပ္ 
မ်ားကို (လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေနေသးသည္) ဥပေဒအရ လူသားမ်ားက့ဲသို႔ 
သတ္မွတ္မွသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ျမစ္၏ကုိယ္စားအေနျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုရန္ 
သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ တရား႐ံုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိသည္။ ဤသို႔ေသာ အမႈမ်ားသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ 
နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း သမား႐ိုးက် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားျဖင့္ သဘာဝတရားကို ဥပေဒအရကာကြယ္ရန္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ စိတ္ဝင္စားလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ 
(အကန္႔ ၃ တြင္ၾကည့္ပါ) 

http://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/publications/pdfs/Lele_CurrentOpinionEnvironSust_2010.pdf
http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-4923;year=2007;volume=5;issue=2;spage=147;epage=183;aulast=Adams;type=0
http://harvardforest.fas.harvard.edu/sites/harvardforest.fas.harvard.edu/files/publications/pdfs/Lele_CurrentOpinionEnvironSust_2010.pdf
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အကန္႔ ၂။  ဇီဝမ်ိဳးစံုုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ အေမရိကန္တရား႐ံုုး 
ခ်ဳပ္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း

"တရားသူႀကီး William Douglas ၏ ကြဲလြဲသည့္ သေဘာထားအျမင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား၊
အေမရိကန္တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ Sierra Club  ႏွင့္ Morton၊ ၄ဝ၅ ယူအက္စ္ ၇၂၇ (၁၉၇၂)“

လူအမ်ားစိုးရိမ္လ်က္ရွိေနသည့္ သဘာဝ၏ ေဂဟစနစ္မွ်ေျခကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ သဘာဝတရားကို ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
သက္မဲ့အရာမ်ားသည္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ၌ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတတ္သည္။ သေဘၤာတစ္စင္းသည္ ေရေၾကာင္း 
သြားလာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။  ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရသည့္ 
မည္သူမည္ဝါမဆို တရားေရးအရယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ ကံၾကမၼာမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ မွီတည္ေနသည္။ တရားစီရင္ေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုသို႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေနတတ္ၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ယံုၾကည္ 
ကိုးကြယ္မႈ၊ အလွတရားႏွင့္ ပရဟိတအေၾကာင္းရင္း အစရွိသျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းကိုမဆို ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ အယ္လ္ပိုင္းျမက္ခင္းျပင္မ်ား၊ ျမစ္၊ ကန္၊ ျမစ္ဝ၊ ကမ္းေျခ၊ ကုန္းေျမ၊ သစ္ေတာ၊ စိမ့္စမ္းေျမႏွင့္ ေခတ္ေပၚနည္းပညာႏွင့္ 
ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းလာေနေသာ ေလထုတို႔ကိုပင္ အေလးထားတန္ဖိုးထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ အလံုးစံုေသာ 
အပင္ႏွင့္ သတၱဝါမ်ားရွင္သန္ရန္အတြက္ အာဟာရျဖည့္တင္းေပး၍ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ျမစ္တစ္စင္းသည္ ငါး၊ ေရေနပိုးမႊားမ်ား၊ 
ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား၊ ေအာ့တားဖ်ံ၊ သမင္၊ ဆတ္၊ ဝက္ဝံမ်ားႏွင့္ ျမစ္၏ ႐ႈခင္း၊ အသံအာ႐ံုႏွင့္ ရွင္သန္စီးဆင္းေနမႈကို ၾကည္ႏူးခံစားတတ္သည့္ 
လူအပါအဝင္ အျခားသတၱဝါမ်ားအတြက္ သက္ရွိသေကၤတျဖစ္သည္။ ျမစ္သည္ ၄င္းပါဝင္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားလိုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ ယင္းျမစ္တစ္စင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည့္ 
ငါးဖမ္းသမား၊ ေလွေလွာအ္ပန္းေျဖသမား၊ သတၱေဗဒသမား သို႔မဟုတ ္သစခ္တုသ္မား အစရွသိည္ ့မညသ္မူဆိ ုျမစ္၏တနဖ္ိုးေကာင္းမ်ားႏငွ့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုခြင့္ ရွိေစရမည္။ ထိုသို႔ ထိခိုက္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ တိမ္ေကာျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 
နီးစပ္ေနသည့္ သဘာဝတရားမ်ားအတြက္ ၄င္းသက္မဲ့အရာဝတၱဳႏွင့္ ရင္းႏွီးပတ္သက္ေနသူ မည္သူမဆို ယင္းသဘာဝတရား၏ 
တရားဝင္ေျပာဆိုခြင့္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။”

အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံရွိ မိခင္ကမာၻေျမ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ သဘာဝတရားအား 
အခြင့္အေရးမ်ား မည္သို႔မည္ပံု  ေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ (အကန္႔ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)10

အကန္႔ ၃။  လတ္တေလာကာလတြင္ ျမစ္မ်ားအေပၚအခြင့္အေရးေပးအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္သာဓကမ်ား

• နယူးဇီလန။္  ။ (၂ဝ၁၇) ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ နယူးဇီလန္ပါလီမန္သည္ Te Awa Tupua (Whanganui River)ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒအရ ျမစ္တစ္စင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ မဲေပးခဲ႔သည္။10  Whanganui  ျမစ္သည္ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ဖက္ကြ်န္းတြင္ 
တည္ရွိၿပီး နယူးဇီလန္ရွိ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္သည့္ ျမစ္မ်ားအထဲတြင္ အရွည္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဖက္ကြ်န္းရွိ Whanganui 
ေဒသတြင္းေနထိုင္ေသာ မာအိုရီတုိင္းရင္းသား (Maori tribe) မ်ားသည္ နယူးဇီလန္ရွိ တတိယအႀကီးဆံုးျမစ္ျဖစ္သည့္ ၄င္းတို႔၏ ျမစ္အား 
အသိအမွတ္ျပဳေရးကို (၁၈၇ဝ) ကတည္းကပင္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။ Whanganui ျမစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းသည္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Te PA Aurora  မူေဘာင္ တည္ေထာင္မႈကို ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းမူေဘာင္တြင္ 
ေတာင္ေပၚေဒသမွစ၍ ပင္လယ္အထိစီးဝင္ေနသည့္ ျမစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္လက္တက္မ်ား အပါအဝင္ ျမစ္၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ တကၠေဗဒ 
ဆိုင္ရာအဂၤါရပ္မ်ားကို ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ျမစ္၏တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရးကို ဗဟိုျပဳသည္။

10 အျပည့္အစံုသိရွိလိုပါက full text of the Bill ကို ၾကည့္ရန္။

အကန္႔ ၃။  အဆက္ ...

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္အား တရားဝင္လူသားတစ္ဦးကဲ႔သို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး၊ 
အာဏာ၊ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကုိ ပိုင္ဆိုင္သည္။ Te Awa Tupua ေဒသ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနထိုင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
အဆုိပါေဒသတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ရွင္စနစ္မ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၄င္းေဒသ၏ ကိုယ္စားအျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၊ လီြမ်ိဳးႏြယ္စု Lwi sub-tribe မွအဆိုျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးမွ အဆိုျပဳေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ အဆိုပါျမစ္၏ တရားဝင္လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ 
ျမစ္အေပၚတြင္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ေပးလာပါက တရားဥပေဒမွ ယခုအခါ လူမ်ိဳးစုအေပၚအႏၲရာယ္ေပးမႈ၊ ျမစ္အေပၚ 
အႏၲရာယ္ေပးမႈဟူ၍ ခဲြျခား၍ျမင္ေတာ႔မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ျမစ္သည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈ 
သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္  နယူးဇီလန္အစိုးရ၏  Te Urewera  အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို လူသားတစ္ဦးကဲ႔သို႔ အခြင့္အေရးအားလံုး ရရွိေစမႈေပး 
ထားၿပီး တရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳေပးသည့္လုပ္ရပ္ကို အတူယူထားသည္။11 ထိုဥပမာ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အေနအထား 
ေျပာင္းလဲသည့္အျပင္ ေဂဟစနစ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္တိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားလည္း 
ရရွိခဲ့သည္။

• အိႏၵိယ ။  ။ (၂ဝ၁၇) ခုုႏွစ္၊ မတ္လ  ဥတၱရခန္႔ (Uttarakhand) ျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ဟိႏၵဴ ဘာသာအရ သန္႔ရွင္းသည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဂဂၤါ၊ ယမံုုနာျမစ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားအတြင္း ညစ္ညမ္းမႈကို အေရးေပၚေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ယင္းျမစ္ႏွစ္စင္းႏွင့္ ျမစ္လက္တက္မ်ားကို လူသားတစ္ဦးကဲ႔သို႔ တူညီသည့္ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္ဟု ေၾကညာခဲ႔သည္။ 
အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အမိန္႔သည္ ဂဂါၤျမစ္ကမ္းတြင္ တရားမဝင္ သဲတူးျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ခဲြျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုမွ စိုးရိမ္ပူပန္၍ 
တရားစြဲဆိုျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ယင္းအမိန္႔တြင္ “ဂဂၤါ၊ ယမံုနာျမစ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားအားလံုး၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ 
ဆက္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း စီးဆင္းေနေသာ သဘာဝေရစီးေၾကာင္းမ်ား အားလံုးကို တရားဝင္ လူသားမ်ား သို႔မ 
ဟုတ္ သက္ရွိအစိတ္အပိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး ဂဂၤါ ႏွင့္ယမံုနာျမစ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ေစ 
ရန္အလို႔ငွာ ယင္းျမစ္တို႔ကို လူသားတစ္ဦးကဲ႔သို႔ သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး၊ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္” 
ဟုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ “ဂဂၤါႏွင့္ယမံုနာျမစ္တုိ႔သည္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈ ဆံုး႐ႈံးေနေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာသည္” ဟု လႊတ္ေတာ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ထူးျခားသည့္ အစီအမံမ်ားလိုအပ္သည္” 
ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ (၂ဝ၁၇) ခုႏွစ္၊ ဂ်ဳလိုင္(၇)ရက္ေန႔တြင္ ဥတၱရာခန္႔ (Uttarakhand) ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အသနား 
ခံမႈေၾကာင့္ ဤအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးက ရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္။12

• ကိုလမ္ဘီယာ။  ။ (၂ဝ၁၇) ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကိုလမ္ဘီယာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမွ အာထရာတိုျမစ္ (Atra-
to) ကို အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ယင္းျမစ္သည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုင္ရာ “hotspot” ျဖစ္ေသာ 
ကိုလမ္ဘီယာ၏ အေနာက္ေျမာက္ ပစိဖိတ္မိုးသစ္ေတာမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။ အာထရာတိုျမစ္ (Atrato)အား ကာကြယ္ေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ကုစားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္ 
အဆိုပါျမစ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ လူသားမ်ားႏွင့္တူညီစြာ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။13

11  12  13

11 ထပ္ဆင့္သိရွိလိုပါက TeUrewera အား Crown ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ Ngāi  Tūhoe တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တရားဝင္အရာဝတၱဳအျဖစ္ အသိအမွတ္ 
ျပဳေပးသည့္ သေဘာတူညီမႈစာတမ္းမ်ားအား ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

12 အျပည့္အစံု သိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
13 အျပည့္အစံု သိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2016/0129/latest/DLM6830851.html
https://www.govt.nz/treaty-settlement-documents/ngai-tuhoe/ngai-tuhoe-deed-of-settlement-summary-4-jun-2013/
https://www.outlookindia.com/website/story/supreme-court-stays-uttarakhand-hc-order-declaring-ganga-yamuna-a-living-entity/299507
https://www.independent.co.uk/environment/river-legal-rights-colombia-environment-pacific-rainforest-atrato-river-rio-quito-a7991061.html
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အကန္႔ ၄။  သဘာဝတရား/မိခင္ကမာၻေျမ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳျခင္းဆိုုင္ရာ ဥပမာမ်ား

• အီေကြေဒါႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ၌ သဘာဝတရားအတြက္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သည္။14 အပိုဒ္ ၇၁ တြင္ သဘာဝတရား သို႔မဟုတ္ Pacha Mama သည္ “၄င္း၏ 
တည္ရွိမႈအျပင္ သဘာဝစက္ဝန္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား အစားထိုး ျဖည့္တင္းထိန္းသိမ္း 
ရန္အတြက္ အေလးထားအသိအမွတ္ျခင္းခံရမည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
သဘာဝတရားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အာဏာရွိသူမ်ားမွ ျပဌာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။” အပိုဒ္ ၇၃ တြင္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားမ်ဳိးသုန္းျခင္း၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ သဘာဝစက္ဝန္း၏ တစ္သက္တာေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာအစီအမံမ်ား အစိုးရမွခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

• ဘိုလီးဗီးယားႏုိင္ငံ၏ မိခင္ကမာၻေျမအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ ဝ၇၁၊ ဒီဇင္ ဘာ ၂ဝ၁ဝ15) အရ ကမာၻေျမကုိ 
“တစ္ေနရာထဲတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ခြဲျခား၍မရဘဲ သက္ရွိသတၱဝါ စနစ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မွီခိုဆက္သြယ္ေနေသာ ေျပာင္းလဲေန 
သည့္ သက္ရွိစနစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္” (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄)။ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ မိခင္ကမာၻေျမအား  ၄င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား     
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အမ်ားအက်ဳိးစီးပြားသက္ဆိုင္သည့္ ဘံုအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကမာၻေျမအား ဥပေဒ 
အရ အခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ လူသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမာၻေျမ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခုခံေပးျခင္းအား 
စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ 
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http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
https://somossur.net/documentos/1067_LEYMADRETIERRA071210.pdf
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