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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga
importanteng batas na nagpoprotekta sa
ating mga likas-yaman at kapaligiran.

A.  Batas
Pangkagubatan
(PD 705)
Ang PD 705 o ang Forestry Reform
Code of the Philippines  ang
pangunahing batas na nagbabawal sa
iligal na pagtotroso o illegal logging.
Ayon sa seksyon 68 nito, may tatlong
paraan ng iligal na pagtotroso:

B.  National
Integrated
Protected
Areas
System
(NIPAS)
Act (RA
7586)
Itinakda ng NIPAS ang mga pamamaraan
at proseso para sa pangangasiwa ng
mga tinatawag na
protektadong lugar (protected
area).  Kinilala rin ng batas na
ito ang mahalagang papel at
pagtutulungan ng gobyerno,
pribadong sektor, komunidad,
katutubong Pilipino, mga
non-government
organizations (NGO), at samahan ng taumbayan sa pangangalaga

ng kalikasan.

Ang mga protektadong lugar ay mga
bahagi ng lupa at tubig na may
mahahalaga at kakaibang pisikal at

bayolohikal na katangian.  Sa
ngayon, ang mga sumusunod ang
itinuturing na protected area:

-  pambansang parke
(national park)

-  kanlungan ng mga mailap
na hayop (game refuge)

-  sanktwaryo ng mga ibon at buhay-ilang (bird and
wildlife sanctuary)

- kasukalan (wilderness area)
- strict nature reserve
- watershed
- bakawan (mangrove reserve)
- sanktwaryo ng isda (fish sanctuary)
- natural landmark
- historic landmark
- protected and managed seascapes and landscapes
- virgin forest

Itinadhana ng NIPAS ang pagtatayo ng Protected Area
Management Board (PAMB) na siyang gagawa at magpapatupad
ng mga polisiyang kailangan upang mapangalagaan ang isang
protected area.

Kabilang sa mga bumubuo ng PAMB ang kinatawan ng bawat
barangay na sakop ng pinangangalagaang lugar, isang kinatawan
ng bawat katutubong komunidad kultural na naninirahan sa loob
ng lugar, at hindi bababa sa tatlong (3) kinatawan ng mga NGOs,
organisasyon ng taumbayan (POs) o di kaya ay organisasyon
pangsimbahan o sibiko sa lugar.

1.) Pagputol, pagkuha, pagkolekta, at pag-alis ng kahoy
o anumang produktong gubat sa lupang pampubliko
nang walang kaukulang pahintulot;

2.) Pagputol, pagkuha, pagkolekta, at pag-alis ng kahoy
sa lupang alienable at disposable, pampubliko, at
pribado nang walang kaukulang pahintulot; at

3.) Pagtataglay ng kahoy at produktong gubat nang
walang legal na dokumento.

Itinuturing din ng batas
na troso ang bakawanbakawanbakawanbakawanbakawan
(mangrove)(mangrove)(mangrove)(mangrove)(mangrove) at gubat
ang bakawanan kaya
bawal din itong putulin,
kuhanin, kolektahin,
alisin, at taglayin.

Kasama rin sa
ipinagbabawal ng PD
705 ang mga
sumusunod:

a.) pagpasok, pag-okupa, o pagsira ng kagubatan,
pastulan, at kahuyan nang walang pahintulot;

b.) pagsunog o pagdulot ng sunog dahil sa kapabayaan,
ng kagubatan o pastulan;

k.)  pagkakaingin sa loob ng kagubatan o pastulan
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K.  Batas
Pampangisdaan
(RA 8550)

Ang Fisheries Code naman ang
nangangalaga sa yamang-dagat at
katubigan ng Pilipinas.

Binibigyang proteksyon din nito
ang mga maliliit na mangingisda
sa pamamagitan ng
pagrereserba ng munisipal na
pangisdaan para sa kanilang
eksklusibong paggamit.

Ang munisipal na
pangisdaan ay anumang
anyo ng katubigan (lawa,
batis, ilog, dagat, at iba pa) na ang
sukat ay 15 kilometro mula sa pampang.  Ang katubigang ito ay
itinuturing na sakop o kontrolado ng munisipyo o ng pamahalaang
panglungsod.

D.  Environmental
Impact

Assessment
(EIA) (PD 1586)

Ito ay sistema ng pagsusuri ng
isang panukalang proyekto kung
saan kalahok ang iba’t-ibangiba’t-ibangiba’t-ibangiba’t-ibangiba’t-ibang

sektsektsektsektsektororororor, grupo,, grupo,, grupo,, grupo,, grupo, komunidad at mga institusyongkomunidad at mga institusyongkomunidad at mga institusyongkomunidad at mga institusyongkomunidad at mga institusyong
maaapektuhan ng nasabing balakin.  Batay sa resulta ng pag-aaral,
karapatan ng mga maaapektuhang sektor, grupo o komunidad na
tanggapin o tanggihan ang iminumungkahing proyekto.

Ang isang proyekto, publiko man o pribado, ay dapat na dumaan sa
EIA kung ito ay itinuturing na mapanganib sa kalikasan mapanganib sa kalikasan mapanganib sa kalikasan mapanganib sa kalikasan mapanganib sa kalikasan o
kung ito ay ilalagay sa mga nanganganib na lugar pangkalikasan
(environmentally critical areas).

Ang mga sumusunod na proyekto ay itinuturing na mapanganibmapanganibmapanganibmapanganibmapanganib
sa kalikasansa kalikasansa kalikasansa kalikasansa kalikasan:

a.) Malalaking industriya

- non-ferrous metal
industries
- iron and steel
mills
- petroleum
and petro-
chemical
industries
- smelting
plants

b.) Mga
industriyang
kumukuha /
gumagamit ng
likas na yaman

- malalaking minahan at quarry
- proyektong pangkagubatan at pagtotroso
- pagpoproseso ng kahoy
- pagpasok ng hayop mula sa ibang bansa sa ating
  kagubatan
- pagtira sa kagubatan
- pagkuha ng bakawan
- pagpapastol
- proyektong pampangisdaan
- paggawa ng palaisdaan at pagdidike

k.) Proyektong imprastruktura

- malalaking dam
- malakihang planta ng kuryente
- malaking tambakan ng basura / pananambak
- malakihang kalsada at tulay

d.)  Laruan ng golf

Ang mga nasa baba naman ay mga itinuturing na nanganganib na
lugar pangkalikasan (environmentally critical areas):

- mga pambansang parke,
protected areas,
watershed reserves,
wildlife reservation at
animal sanctuary

- mga lugar na
ibinukod dahil sa
angking
kagandahan at
kaakit-akit sa
mga turista

- mga
lugar na tahanan ng
mga nanganganib na halaman o hayop

- mga lugar na may siyentipiko o arkeolohikal na
kahalagahan

- mga lupaing ninuno o ancestral domains ng mga
katutubo

- mga lugar na malimit tamaan ng mga kalamidad

- mga lugar na itinakdang mahusay na lupang
agrikultural

- mga mapanganib na libis

- katubigan

- Mga bakawan

- Mga bahura

*Halaw mula sa “Gabay sa Pag-aaral Paralegal para sa
Kalikasan, Ikalawang Edisyon,” ng TTTTTanggol Kanggol Kanggol Kanggol Kanggol Kalikalikalikalikalikasanasanasanasanasan.


