ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ထုတ္ေဝသူ
ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္း
အမွတ္ (၇) မႀကီးႀကီးလမ္း၊ ေျမာက္ကြ်န္းေတာ ရပ္ကြက္ ၊
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳနယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ။
ဝဘ္ဆိုဒ္ www.myanmarresponsibletourism.org

ေထာက္ပံ့ကူညီသူ

ေထာက္ပံ့ကူညီသူ

အာဆီယံ စီအက္စ္အာ နက္ဝခ္ လီမီတက္

ဟန္းဆိုင္ဒယ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း

၁၀ ဟိုးခ်ိဳင္းလမ္း၊ #၂၂-၀၁

အခန္း (၇) ၊ အင္းယားလိတ္ဟိုတယ္၊

ကပ္ပယ္တာဝါ

ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ ရန္ကုန္၊

စင္ကာပူ ၀၈၉၃၁၅

ျမန္မာ

ဝဘ္ဆိုဒ္ www.asean-csr-network.org

၀ဘ္ဆိုဒ္ www.hss.de

ေရးသားျပဳစုသူ
ခရစၥတင္းဘစ္ဇင္းဂါး၊ ေဒါက္တာနစ္ကိုးေဟာင္စလာ၊ ဂ်က္ကီဘရုခ္
အထူးအသိအမွတ္ျပဳခံထိုက္သူ
ဦးညြန္႕လြင္
ဘာသာျပန္ဆိုသူ
ေအာ္စကာဦးလွညြန္႕
ဒီဇို္င္း
ဦးရဲဝင္း
သူေတာ္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္တိုက္

အတြင္းသရုပ္ေဖာ္
ေဝယံ ( ေတာင္ၾကီး/ရန္ကုန္)
ထုတ္ေဝျခင္း
ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

နိဒါန္း
ဤစာအုပ္အား

သင္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈညီေထြမႈရွိေစျခင္း၏
အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ေစရန္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအား

စီစဥ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္

နားလည္သိရွိႏိုင္ေရး

ဤစာအုပ္သည္

သင့္အား

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အဓိက အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ခ်င္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနၾကပံုကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ လက္ေတြ႔ဘဝ အေျခအေနမ်ား၏ သာဓကမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အား
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား

ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ဤစာအုပ္တြင္

ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္

ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အခန္း က႑မ်ားအား သရုပ္ေဖာ္ျပသထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။

ဤအခ်က္သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံခ်က္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (၂ဝ၁၂
ခုႏွစ္) ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မူဝါဒ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္) မ်ားတြင္ လည္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ဤမူ၀ါဒ ကတိကဝတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ယခုအခါ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္နွင့္ ဦးစားေပးမွဳတို့အတြက္ ျပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ မလႊဲမေသြ
ၾကံဳလာနိုင္သည့္

တင္းမာမွဳမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္

ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္

တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းကို

သေဘာေပါက္နားလည္လာေစရန္နွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့နည္းေနမွဳမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏွင့္ ဟန္းဆိုဒ္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF)
အဖြဲ႕တို႕မွ ၾကီးမွဴး၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား
ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ရန္

အေရးၾကီးဆုံး

အခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ျပေပးရန္

ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ခရီးသြားလာစရာေနရာေဒသမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ နယ္ေျမေဒသခံမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ
နည္းပါးျခင္းအခ်က္သည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ ထိပ္ဆုံးစာရင္း၀င္ ေဆြးေႏြးရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။
အျခားေသာ အဓိကေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ေရႏွင့္ စြန့္ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊

လူသားအရင္းအျမစ္

စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူလူထု၏

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္

အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဤစာအုပ္သည္

ဟို္တယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ား၏ အလားအလာကို အသံုးျပဳကာ ပကတိ လူေနမႈဘဝ
အေျခအေနတြင္

က်င့္သုံးရမည့္

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳေပမည္။

ဥပေဒသမ်ားကို

မည္သို႔အသံုးခ်မည္ဆိုေသာ

မာတိကာ
၁။

ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ..................................................................................... ၃

၂။

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နမူနာမ်ား.

၅

၂.၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ………...

၅

၂.၂။ ေရ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ……….......…..............................................................

၈

၂.၃။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ................................ ၁၁
၂.၄။ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ…….……….…………..................................................... ၁၅
၂.၅။ သင္၏အနီးအနားရွိ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း…………….......... ၁၈
၃။

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခ်က္၊ ခက္ဆစ္....................................................................................... ၂၁

၄။

ကိုးကားခ်က္မ်ား........................................................................................................ ၂၂

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

၁။ ျမန္မာ႕ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ…..
• တမူထူးျခားၿပီး ပ်က္ဆီး ထိရွိလြယ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိ္မ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
• ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သို႔) လူထုအဖြဲ႔မ်ားအား ထိခိုက္မႈ မရွိေစျခင္း
• ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ၄င္းတို႕မိသားစုမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရွိႏို္င္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္
မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းကို ဝန္ေဆာင္မွႈေပးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း
• ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြင့္အလမ္းေပး၍
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း
• ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ တမူထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တို႕အားျပသရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကူညီ
ေပးျခင္း
• ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရ
ေစရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္
• ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ကြ်န္ဳပ္တို႕၏
အထင္ကရေနရာမ်ားအား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေၾကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏
ထူးျခားခ်က္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ အရာမ်ားအား ေလ့လာသိရွိေစႏိုင္ျခင္း
• မသန္စြမ္းသူမ်ား အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္ကာ လူတုိင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလးစားၿပီး၊ ကြ်န္ုပ္တို႕တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးထား ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေစျခင္း
(ကိပ္ေတာင္းျမိဳ႕ - တာဝန္သိခရီးလုပ္ငန္း မူဝါဒအား အမွီျပဳျခင္း)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ တာဝန္ယူတတ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လူမႈဝန္းက်င္၊
စီးပြားေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတိုးပြားေစၿပီး၊
ဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္သင့္သလဲ?
တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
မ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏို္င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ဆံုရွံဳးႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္သတိမူခ်က္ႏွင္ ့ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း။
ဆံုရွံဳးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေစာလွ်င္စြာျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ သင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္။
ေငြကုန္က်မႈ သက္သာေစျခင္း
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ကုန္က်မႈသက္သာေစသည္။
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ စိ္တ္အားတက္ၾကြျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္တတ္ျခင္းသည္ လာေရာက္သူ ဧည့္သည္မ်ား၏ယုံၾကည္
စိတ္ခ်မႈကိုရရွိျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစႏိုင္ကာ ၄င္းတို႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူထုအဖြဲ႔မ်ား၏
ကူညီေထာက္မမႈမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္သည္။
ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားသာျခင္း ။
။မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ေစတနာေရွ႔ထား လုပ္အားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္
ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင္း မိမိအတြက္

ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားသာခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာေစၿပီး နာမည္ေကာင္းရေစမည္။
အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ မွန္ကန္သည့္
နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္တစ္ခုအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္သည္
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ လူထုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူညီမွ်
ဆက္ဆံမႈကို ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ရွိပါသည္။

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရး
တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရးသည္ အလြန္ဆက္ႏြယ္သည္။ ၄င္းတို႕သည္ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္
အရာအားလံုးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ - သင္သည္ သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆက္ဆံပံုက
အစ သင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ ဟိုတယ္အတြက္ သင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ရယူထုတ္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ဘယ္လို ရယူသလဲ၊ ေဒသျပည္သူလူထု၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ သင္ ဟိုတယ္ကို
စီမံခန္႕ခန္႕ခြဲသည္႕ နည္းလမ္းအထိ ပါဝင္သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ ၁ ။ ။ လူအခြင့္အေရးဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း
လူသားတစ္ေယာက္ရံုျဖင့္ လူတိုင္း ရရွိရမည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္။ ဤသည္မ်ားကို
လူအခြင့္အေရးဟု ေခၚသည္။ လူတိုင္းအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ သာတူညီမွ်
ျခင္းတို႕ရရွိေစရန္္

အတြက္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ပိုမိုၾသဇာအာဏာရွိေသာ

အစည္းမ်ားမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း သို႕မဟုတ္

လူတန္းစား၊

အဖြဲ႕

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

ေသာ္လည္းေကာင္း အႏၱရာယ္ျပဳရန္အေျခအေနတြင္ လူအခြင့္အေရးအားျဖင့္ အကာအကြယ္ ပိုမိုရ
ေစသည္။
ကုလသမၼဂၢ၏ လူအခြင့္ေရးဆိုင္ရာေၾကညာစာတန္း (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၊ဒီဇင္ဘာလ) ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးခဲ့သည္။ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို သတ္မွတ္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အပိုဒ္ ၃၀ ပါဝင္သည္။ အဆို ပါသတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္မ်ား
တြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္လုံျခဳံခြင့္ သို႕မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ
သတင္းအခ်က္အလက္

ရရွိခြင့္၊

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ထုတ္ေဖာ္

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊

ေျပာဆိုခြင့္ကဲ႕သို႕ေသာ

အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ပါရွိသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအျပည့္အစံု၊ အညြန္း (၄) တြင္ၾကည့္ရန္

ဟိုတယ္တစ္ခုအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အဓိကပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။
သင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႕ကို
ေျဖရွင္းရန္ အဆင့္ဆင့္ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ သင္၏
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အေျခခံက်ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ သင္က ထိုအခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႕စီမံေဆာင္
ရြက္ထားသည္ကို ထင္ရွား ေအာင္ျပသႏိုင္လွ်င္ ဧည့္သည္မ်ားအား သင္ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိေအာင္
လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္သိခရီးသြား
လုပ္ငန္းႏွင့္

လူအခြင့္အေရးအခ်က္မ်ား၏

သြင္ျပင္လကၡဏာငါးခ်က္အေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးရမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို မည္သို႕မည္ပုံ
ေျဖရွင္းရမည္ဟူေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

၂။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
နမူနာမ်ား
၂.၁ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း
အပိုဒ္ ၁၉ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတန္း
”လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အခြင္အေရးရွိသည္။
ဤလူအခြင့္အေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာက္ယွက္မႈမရွိေစပဲ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ျခင္း၊
အကိ်ဳးရွိ၍ ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို သတင္းဌာနမ်ားမွ
တဆင့္ နယ္စီးမျခားပဲ လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။”
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့့္ သင္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တိုင္းတြင္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား
အေပၚ၌ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏လုပ္ငန္းအား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္လွ်င္
သင့္အတြက္ ေျမေနရာႏွင့္ ေရကဲ့သို႕ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လြန္စြာ အေရးၾကီးလုိအပ္ေပမည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးအတြက္
ခိုင္မာသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လက္ရွိအေျခအေန အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါက ၄င္းတို႕၏ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းဆိုင္ရာအမႈ
တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထား
ျပည္ေ ထာင္ စုျ မန္ မာႏို င္ ငံေ တာ္ ၏ ဖြဲ ႕ စည္း ပုံ အေျခခံ ဥ ပေဒ(၂ဝဝ၈)အရလူ တို င္း တြ င္ လြ တ္ လ ပ္ စြာေျပာ
ဆို ပို င္ ခြ င့္ လြ တ္ လ ပ္ စြာ ဆႏၵ ထု တ္ေ ဖာ္ ပို င္ ခြ င့္ ၊ျငိ မ္း ခ်မ္း စြာ စုေ ဝး၍ဆႏၵ ထု တ္ေ ဖာ္ျ ပသခြ င့္ႏွ င့္ အ သင္း အဖြဲ ႕
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ဤကဲ့သို႕လူအခြင့္အေရးအရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမရွိေစရ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

မဟာစီမံကိန္း

(၂ဝ၁၃)ႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္

ျပည္သူလူထု

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မူ၀ါဒ(၂ဝ၁၃) သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္
အၾကံဥာဏ္ရယူ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

သင္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း?
ေဒသခံျပည္သူလူထုအား အဓိပၸါယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ပါ။ အထူးသျဖင့္
၄င္းတို႔၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ ဘဝကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သင္ေရြးဆြဲသည့္
အခါတိုင္းတြင္။ ဥပမာ- ဟိုတယ္စီမံခ်က္အသစ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ဟိုတယ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားအား ေန႕စဥ္
ခရီးစဥ္အသစ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္

၄င္းတို႕ေနထိုင္သည့္

ေျမေနရာမ်ားအား

၄င္းတို႕၏

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းလည္း မိရိုးဖလာအားျဖင့္္ေသာ္လည္းေကာင္း တန္ဖိုးထား
ဆက္ႏြယ္မႈရွိၾကသည္။
ေဒသယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္
ျဖစ္၍ သင္၏ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အေလးထားသင့္ေပသည္။
အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသခံလူထုအဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိတို႔ရွင္သန္ၾကီးထြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုး
ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ၾကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါ၊

ျပည္သူမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း
အပိုဒ္(၁၇)။ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
”လူတိုင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အသင္းဖြဲ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတစ္ဦး
တစ္ေယာက္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ပစၥည္းဥစၥာကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ၄င္း၏ ပစၥည္းဥစၥာပို္င္ဆိုင္မႈကို ခံစားခြင့္မေပးပဲ မတရားသျဖင့္
ပိတ္ပင္ထားျခင္း မျပဳရ ။”
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာကိစၥ သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အကဲဆတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ေျမတစ္ကြက္
ငွားျခင္း သို႕မဟုတ္ ဝယ္ရန္ ၾကံရြယ္တိုင္း တိက်ေသခ်ာႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။
ေက်းရြာေန မိသားစုမ်ားအတြက္ ေျမသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အဖိုးတန္္အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားပါ။
ဤမိသားစုမ်ားသည္ ေျမမွရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳရန္အတြက္ မွီခိုေနၾက
ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈) အရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ
ေျမယာအားလုံ၏ မူလ ပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ႏို္င္ငံေတာ္မွ အကာကြယ္ျပဳထားသည္။
ေျမရာသိမ္းဆည္းျခင္း အက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) သည္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ပဲ
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေျမေနရာရယူႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ဤအခ်က္သည္
ကာလတာရွည္တည္ရွိေနသမွ် ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ဟု အမ်ိိဳးသားျပန္္တန္းတြင္
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအား ေပးအပ္သည္။ ဤတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္
မွွ်တေသာ နစ္နာေၾကး၊ ေငြးေရးေၾကးေရးကို ၀ယ္ယူသူမွ ေပးအပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တာ၀န္ယူရသည္။
မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ
ဥစၥာပစၥည္းမ်ား
လႊဲေျပာင္းေပးေသာ ဥပေဒ
(၁၉၈၇)အရ
ႏိုင္ငံျခားသား
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားသည္
ေျမကိုငွားရမ္းႏိုင္ျခင္းသာရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသာ
ေျမေနရာရယူႏို္င္ျခင္း (သို႔) ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

သင္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
ေဒသခံျပည္သူထံမွ ေျမေနရာရယူမည္ဆိုပါက ပိုင္ရွင္မွာ တစ္ဦးတည္းပိုင္ျဖစ္ေစ အမ်ားပိုင္ ျဖစ္ေစကာမူ
ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဦးစြာတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
လက္ဝယ္မေရာက္ခင္ အဆိုပါ ေျမေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသက အေလးထား တန္းဖိုးထားသည့္
အရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အရင္ဆံုး ညိွႏႈိင္းတိုင္ပင္ ပါ။
ေျမရွင္(သို႔) ငွားရမ္းသူတို႕ကို္ လံုေလာက္ေသာ နစ္နာေၾကး ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာမႈ ရွိပါေစ။
အားလံုးအတြက္ အမ်ားျပည္သူဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ရွိေရးကို အေလးထား ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္
သတင္းအခ်က္အလက္ (၂) တြင္ ၾကည့္ပါ။ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမေနရာရယူျခင္း
ဥပေဒႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ မူေဘာင္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္

သတင္းအခ်က္အလက္ ၂ ။ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေျမေနရာရယူျခင္း
• ေျမေနရာရယူျခင္းအတြက္ ဦးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။
- ယခင္ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ လက္ရွိပိုင္ဆိုင္သူမွာ မည္သူျဖစ္သနည္း။
- ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္ပါသလား။
- အခေၾကးေငြေပးျခင္းအျပင္ ပိုင္ရွင္အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖန္္တီးေပးႏိုင္မည္
နည္း။
• လိုအပ္ေသာ ေျမေနရာရယူျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
- အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ မည္သူမ်ား ပါဝင္ရမည္နည္း ။
- ပိုင္ရွင္မ်ားအျပင္ မည္သူမ်ားသည္ သင္၏ ေျမေနရာရယူျခင္းအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရရွိ ေစမည္နည္း။
• ေျမေနရာရယူျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး
- ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈဆိုင္
ရာဆုံးရွံးျခင္းအတြက္ ကာမိေစသည့္

လုံေလာက္္ၿပီး၊ မွွ်တေသာ နစ္နာေၾကး သို႕မဟုတ္

အျခားေျမကြက္ တစ္ေနရာကို အစားထိုးေပးျခင္းကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

၂.၂ ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အပိုဒ္ ၂၅။ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
”လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္
လူအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေသာက္ေရႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႕ရွင္းေရး အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္စုံစြာရရွိရမည္။”

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဟိုတယ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ေရဆိုးမ်ား မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း သို႕မဟုတ္
နည္းလမ္းမွန္ျဖင့္ ျပန္လည္၍ လည္ပတ္သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ခရီးသြားေဒသ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးရာေရာက္မည္။ ထို႕အတူ သင္သံုးစြဲသည့္ေရ (သို႔) စြမ္းအင္ ပမာဏ အတြက္လည္း
အလားတူျ ဖစ္ေ စႏို င္ သ ည္ ။ေရႏွ င့္ စြ န္ ႔ ပ စ္ ပ စၥ ည္း ဆို င္ ရာသင့္ေ တာ္ေ သာခန္ ႕ ခြဲ မႈ သ ည္ေ ဒသခံ လူ ထု ၏ သက္ေ မြး
ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ဧည့္သည္၏
အေတြ႔အႀကံဳေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ႕အမိႈက္ပစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္မ်ား
ႏွင့္ ေရကန္မ်ား ညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားသည္ ဆိုးရြားသည့္ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
(၂ဝ၁၄) မ်ားအရ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ား ရရွိထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
ဤခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားရရွိရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း အႀကံဳးဝင္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
ဟိုတယ္မ်ား၏

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈဟုဆုိရာတြင္

သာမာန္အမိႈက္သရိုက္မ်ားသာမက(

ဧည့္ခန္းမ်ား၊

ဧည့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား) မွထြက္ရွိလာေသာ ေရဆိုးမ်ား သာမက (မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားမွ
ထြက္ရွိေသာ

စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား)

စသည့္

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ဆိုလိုသည္။

ဟိုတယ္မ်ားမွ

ထြက္ေသာ

အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၏ ခန္႕မွန္းေျခ (၃၀%)ခန္႕ သည္ အမိႈက္မ်ားအား ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္
ျပန္လည္ သန္႕စင္ျခင္းၿပီး အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႕ ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။

မည္သည့္ အမိႈက္အမ်ိဳးအစား (စကၠဴ၊ ပလတ္စတစ္၊ မွန္စမ်ား-သတၳဳစမ်ား) ျဖစ္သည္။ မည္မွ် ထြက္ရွိသည္?
မည္သို႕ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာမွ ထြက္သနည္း (ဧည့္ခန္း၊ဧည့္သည္အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ရုံးခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊
စားေသာက္ခန္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူရာေနရာ စသည္ျဖင့္) ?
ဤကဲ့သို႕ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႕ဆက္ျဖစ္သနည္း?

ဤေမးခြန္းမ်ားကို

သင္ေျဖဆိုႏိုင္လ်င္ႏိုင္ျခင္း

သင္သည္

အမိႈက္မ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊

ျပန္သံုးရန္ႏွင့္

အသစ္တဖန္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (သတင္းအခ်က္အလက္
၃ တြင္ၾကည့္ပါ)။ သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဟိုတယ္ျပင္ပတြင္လည္း အမႈိက္ပုံးမ်ားကိုအသုံးျပဳရန္
တို္က္တြန္းပါ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စံျပနမူနာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္ ၃။ ။ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ျပန္လည္အသုးံ ျပဳျခင္း၊အသစ္တဖန္ျပန္လည္အသံးု ျပဳျခင္း
• ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
- ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ သတိေပးစာ/ပံုမ်ားကပ္ထားကာ သင္၏ဧည့္သည္မ်ားအား ေရႏွင့္ စြမ္းအင္
သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်၍ မွ်တစြာ သုံးစြဲရန္ တိုက္တြန္းပါ။
- ဧည့္သည္၏ အခန္းႏွင့္ ဧည့္သည္ အသံုးအေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္ျဖည့္ႏိုင္ေသာေခါင္း
ေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ ကိုယ္တိုက္ ဆပ္ျပာ ဗူးမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
- ပလတ္စတစ္ေရဗူးမ်ား သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ပုလင္းၾကီးၾကီးႏွင့္ ဖန္ခြက္မ်ားေပး၍သုံးစြဲေစပါ။
- အထပ္ထပ္ထုပ္ပိုးမႈနည္းပါးသည့္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူပါ။ ဘူးေသးမ်ားအစားပမာဏမ်ားမ်ား
လာသည့္ ဗူးႀကီး၊ အထုပ္ႀကီး၊ ေသတၱာအလိုက္ ဝယ္ယူု သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ထုပ္ပိုးခြံအမိႈက္ထြက္ရွိ
မႈ နည္းပါးေစသည္။
- အစားအစာမ်ားကို ဘူေဖးခင္းက်င္းရာတြင္ ထည့္စရာ ပန္းကန္အေသးမ်ား ထားေပးျခင္းျဖင့္
လိုအပ္ပါက ထပ္မံျဖည့္ယူႏိုင္သည္။
- စကၠဴျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဖ်ာ၊ အရုပ္ လက္သုပ္ပဝါမ်ားအစား
အဝတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ
ပစၥည္းမ်ား တာရွည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဖန္ခြက္ေအာက္ခံျပားမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။
- ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္ အဝတ္အထည္မ်ားကို တစ္ခါသုံး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားအစား ျပန္လည္ေလွ်ာ္
ဖြတ္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အိတ္တြင္ထည့္သုံးပါ။
• ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း
- မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါမ်ားကို တစ္ရက္ထက္ပို၍ သုံးစြဲရန္ သင္၏ဧည့္သည္အား တိုက္တြန္းပါ။
- ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပုလင္းမ်ား (ဥပမာ- ဖန္ပုလင္းမ်ား) ေပးပါ။
- တစ္ဖက္လြတ္ စကၠဴမ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳပါ။
- ေလွ်ာ္ဖြတ္ကာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခင္း၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ျခဳံထည္မ်ားကုိသုံးပါ။
ဥပမာသန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရာတြင္ သုံးေသာအဝတ္မ်ား၊
- ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရံဖန္ရံခါမွ တစ္ခါတစ္ရမွသာ လိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူမည့္အစား ငွားရမ္း
သံုးစြဲပါ။
• အသစ္တဖန္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း
- ပလတ္စတစ္၊ ဖန္ ႏွင့္ သတၳဳ အမိႈက္မ်ားအား ခြဲျခားသိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ အမိႈက္ပုံးမ်ားကို
ေပးထားပါ။
- ျပန္လည္ လည္ပတ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား လက္မႈပညာျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာပစၥည္း
မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ေရႏွင့္ စြမ္းအင္ အသုံးျပဳမႈ
ဟိုတယ္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ စြမ္းအင္အပါအဝင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို သံုးစြဲသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
ခရီးသြားမ်ား ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ သန္႕ရွင္း၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္ေသာေရ လိုအပ္သည္ကို အစဥ္သတိျပဳပါ။

သင့္ဟိုတယ္
ျဖဳန္းတီးမႈ

သုံးစြဲ၍ကုန္ေသာေရပမာဏကို

မရွိေစရန္

ေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားပါ။

တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေျပာၾကားပါ။

သင္၏ဧည့္သည္မ်ားအား

ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

ေရ
ေရကို

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာႏွင့္ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ သုံးစြဲရန္ သတိေပးပါ။
စြမ္းအင္ကို

လြန္လြန္ကဲကဲ

သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္

ကုန္က်စရိတ္

ၾကီးမားမ်ားျပားႏိုင္ၿပီး

အရင္းအျမစ္မ်ား

အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခန္းမွထြက္ခြာေသာအခါ
မီးမ်ားႏွင့္ ေလေအးစက္မ်ားကို ပိတ္ရန္ သတိေပးပါ။ စြမ္းအင္ေခၽြတာေသာ နည္းပညာအသံုးျပဳသည့္
ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင့္ဟိုတယ္၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားကို
အသုံးျပဳရန္ စဥ္းစားပါ။

၂.၃ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
အပိုဒ္(၆)။ ။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
”ကေလးမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ရွိသည္။ က်န္းမားစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခြင့္ႏွင့္
ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ အစိုးရမွ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ”
အပိုဒ္(၃၆) ။ ။ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
”ကေလးမ်ား၏ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွမဆို
ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရမည္”
ကေလးမ်ားသည္
အထူးသျဖင့္

လူၾကီးမ်ားထက္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္

သက္ေရာက္မႈ

အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းေသာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

အလုပ္မ်ား၊

ပိုမ်ားသည္။

အဓမၼေတာင္းရမ္းခိုင္းျခင္း

သို႕မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းတို႕တြင္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား
သည္ မၾကာခဏ စီးပြားေရးေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို ခံစားရသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အခ
ေၾကးေငြနည္းပါးစြာ ေပးကမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ားသည္
အဘယ္ေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္ၾကပါသနည္း?
လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ဟိုတယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္လူကုန္ကူးရန္ ၾကားခံေနရာအျဖစ္ အသုံး
ျပဳျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႕အား လြယ္ကူစြာ ေထာက္လွမ္းစုံစမ္းမရေစပဲ ဆက္လက္လွဳပ္ရွားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစသည္။
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းေရး ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေထာက္လွမ္း
ေဖာ္ထုတ္ရန္ မလြယ္ေသာ လုပ္သားလူကုန္ကူးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈ မူေဘာင္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒအရ မည္သူမဆို အသက္ (၁၆) ႏွစ္အထိသည္ ကေလးဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆုံး အသက္မွာ (၁၃) ႏွစ္ျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၁)အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ျပည့္တန္ဆာျပဳ ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္
ညစ္ညမ္းရုပ္ပံု၊ဗီြဒီယို ရိုက္ကူးျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခား ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ား(၂ဝ၁၂) ႏွင့္
အဆုိးဝါးဆုံးပုံစံ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမွတ္ ၁၈၂ တို႔ သည္(ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၄
တြင္ ထည့္သြင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။) (အုိင္အယ္လ္အို၏ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ )
ထပ္ေလာင္း၍ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ဥပေဒ(၂ဝဝ၅) ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ(၁၈၆၁) အရလည္း
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ကိစၥအလို႔ဌာ လူကုန္ကူးျခင္းကို ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္
သတ္မွတ္သည္။
သင္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း?
ဌာနအတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒ သို႕မဟုတ္ နည္းလမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္း(သတင္းအခ်က္အလက္ ၄ကေလးမ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပသည္)
ကေလးအလုပ္သမား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ကုိင္တြယ္
တုိက္ဖ်က္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီပါ။ ၄င္းအျပင္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းပါ။ (ဥပမာ- The Code, ECPAT)
အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ သင္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕အား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
လကၡဏာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
မသကၤာမႈမ်ားတြင္
မည္သို႕ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ
သင္ျပပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား တိုင္းတာခ်က္မ်ား အသးစိတ္စာရင္းကို ဟိုတယ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္
ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။( ရည္ညြန္းခ်က္ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)
ဥပေဒႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈ မူေဘာင္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္ ၄။ ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
၁။ သင့္ကိုယ္တိုင္ သိပါေစ။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၊ လူကုန္ကူးမႈအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ သင္ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။
၂။ အဓိက အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ပါ။
ဥပမာ-သင့္ဟိုတယ္သည္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ေနရာ
ေဒသတြင္ တည္ရွိပါသလား။
၃။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။
သင္၏ ဝန္ထမ္းကိစၥမ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္ေစရန္ သင္ မည္သူ႕ကို လိုအပ္မည္နည္း။
မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ သူတို႔ လိုအပ္ပါသလဲ၊ မသကၤာစရာ သံသယရွိခဲ့လွ်င္ မည္ကဲ့
သို႕ ျဖစ္ပြားႏိုင္သနည္း။
၄။ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္မဆို မွတ္တမ္းတင္ပါ။
ေ႕ရွလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္အလို႕ငွာ မည္သို႕မည္ပုံႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ပါ။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ဦးတည္ခ်က္ ၁။ ။ ကေလးလုပ္သား
ကေလးမ်ား

လုပ္ကိုင္ေသာ

အလုပ္မ်ားအားလုံးကို

“ကေလးလုပ္သား”

အေနျဖင့္မသတ္မွတ္ႏိုင္။

ဥပမာ

အိမ္တြင္ မိဘမ်ားအား ကူညီျခင္း၊ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပႏွင့္
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေငြရွာျခင္းတို႕သည္ သာမာန္အားျဖင့္ ကေလးလုပ္သားဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ ကေလးလုပ္သား
အလုပ္ဆုိသည္မွာ ၁။) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ခႏၶကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပို္င္းဆုိင္ရာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစေသာ ၂။) ေက်ာင္းေန စာသင္ျခင္းအား အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာ
အလုပ္ျဖစ္သည္။ (MCRB 2015 : 158)
သင္၏

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္

ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပံ့သူမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။

အကယ္၍

ကေလးလုပ္သားရွိေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းသိရွိလွ်င္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို အာဏာပိုင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားပါ။
၄င္းအျပင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ အျခားကုမၸဏီျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

ဦးတည္ခ်က္ ၂။ ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း
မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆို
ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း
အပါအဝင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တားျမစ္ကန္႕ကြက္ထားသည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားျခင္းျဖင့္
ကူညီႏိုင္သည္။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

၂.၄။ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ
အပိုဒ္ ၂၃ ။ ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
”လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ အေျခအေနရွိသည့္
အလုပ္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္
ရွိသည္။”

သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္၏ ၾကီးမားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ သင္ေပးႏိုင္သည့္ မွ်တေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနရွိေသာ
လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္ လူတိုင္း လုပ္ကိုင္ရျခင္း မရွိပါ။ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ မွ်တမႈမရွိေသာ၊ ခက္ခဲေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္းခံေနၾကရသည္။ တခါတရံတြင္ မွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ
အေျခအေနေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းသည္ ၄င္းတို ့အား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
ဥပေဒမူေဘာင္္အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင့္အေျခအေနမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။
အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ( ၂၀၁၄ )
- လခစားဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္ လစာျဖင့္ အလုပ္နားရက္ ရခြင့္ရွိသည္။ ရုံးပိတ္ရက္တြင္
လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္အတြက္ အခ်ိန္ပို လုပ္အားခေပးရမည္။
- အနည္းဆုံးသတ္မွတ္သည့္ လုပ္ခမွာ (တစ္ေန႕လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ (၆) ရက္
လုပ္ကိုင္ရမည္။ ဝန္ထမ္း (၁၅) ဦးရွိသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ မဆို) တစ္ေန႕လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၃၆ဝဝ ႏွင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄၅ဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံခြင့္ရက္ႏွင့္ ရုံးပိတ္ရက္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၄ )
- ဤဥပေဒတြင္ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လစာအျပည့္၊ ေန႕စားလုပ္ခ
အျပည့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
- တစ္ႏွစ္တြင္ တရားဝင္ရံုပိတ္ရက္စုစုေပါင္း ၂၆ ရက္ႏွင့္ အထက္ရွိသည္။
- တစ္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျပီးပါက အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒအရ သာမန္ခြင့္၁ဝ ရက္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္
၆ရက္၊ ေဆးခြင့္ ရက္၃ဝ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသည္။
- မီးဖြားခြင့္ႏွင့္ ကေလးအားေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖခင္၏ခြင့္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
လူမႈလံုျခံဳေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၅)
- ကိုယ္ပိုင္လူမႈလံုျခံဳေရး အာမခံ ကဒ္ျပား ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ေစ်းဆိုင္လံုျခံဳေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂)
- လုပ္ငန္းအခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဥပေဒအတိုင္းေလးစားလိုက္နာေစသည္။
- အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။

သင္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ တရားဝင္ အလုပ္ သေ
ဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားစီစဥ္ထားရွိပါ။။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးစလုံးမွ
အေသအခ်ာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ မွ်တၿပီး တူညီေသာ လုပ္ခေၾကးေငြ၊
တရားဝင္ အလုပ္ပိတ္ရက္၊ အနားယူျခင္းမ်ား ပါဝင္ေစရမည္။ ဤက႑မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
မ်ားစြာေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားတြင္ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ (အခ်က္အလက္ပိုမိုသိရွိရန္
ကိုးကားခ်က္(၄) ကိုၾကည့္ပါ။)
တဆင့္ခံ လုပ္ငန္းသေဘာတူလုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းကို ေရွာင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဌာနတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းျပႆနာကို ကာကြယ္ပါ။ ဤအခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႕မဟုတ္ အလုပ္သမား အက်ိဳေဆာင္အဖြဲ့ ၏ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ စစ္ေဆးျခင္းအား
ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းရမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ (၅)တြင္ ၾကည့္ပါ။ အလုပ္ခန္႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း

သတင္းအခ်က္အလက္ ၅။ ။ အလုပ္သမားခန္႕ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း
• စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါသလား။
• ဝန္ထမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံးလုပ္အားခ ေပးထားပါသလား။
• သင္၏၀န္ထမ္းသည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ပတ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ
နာရီ အတြင္း လုပ္ကိုင္သလား။
• အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရပါက အခ်ိန္ပိုေၾကး ရပါသလား။
• တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္အရ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ ထိုက္တန္ေသာ
အနားယူခြင့္ ရွိ၊ မရွိ သင္ေသခ်ာ ေစႏိုင္ပါသလား။
• သင္၏ ဟိုတယ္မွ လုပ္ငန္းသံုး အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ( တူညဝ
ီ တ္စုံ အပါအဝင္)
စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလား။
• ဌာနတြင္း သင္တန္းမ်ား ေပးပါသလား။
• လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိႏိုင္ရန္ သင္၏ အလုပ္သမားမ်ားကို တိုက္တြန္းပါသလား။ အတူတကြ
လက္တြဲ ပူးေပါင္းကာ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္၊
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ ေစရန္ အတြက္ အခြင့္ ေပးထားပါသလား။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ပညာေရးသည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။
သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားရေစရန္ အလုပ္သမားမ်ားအား ဌာနတြင္း
သင္တန္းမ်ားေပးပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေစ၍ ဝန္ထမ္းေကာင္း
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။

အလုပ္သမား ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာ အျခားေသာ က႑မ်ား။
အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး
အေရးေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) ျခိမ္းေျခာက္မႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို
သိရွိႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႕ထားစဥ္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႕ထားၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႕ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ
က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား (ဥပမာ- ဧည့္သည္အခန္းတြင္း သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳေသာ
အႏၱရာယ္ရွိ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
ကို သုံးစြဲမႈကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းျဖင့္) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုံျခဳံမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္မႈတြင္ အားနည္းသည္။ ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၄င္းတို႕သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးပါ။
အလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္းတို႕အတြက္ တရားမွ်တစြာ တည္ရွိေသာ လြတ္လပ္စြာစုရံုးခြင့္ အေၾကာင္း အသိ
ေပးပါ။ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိပါေစ။
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို့၏ ဟိုတယ္တြင္ဧည့္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေန႔စဥ္ေပၚထြက္လာေသာ ကိစၥမ်ားကို္
နားလည္သိရွိထားၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးကို အသုံးျပဳကာ (အမည္မသိ) တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလည္း
၄င္းတို႔ထံမွ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္။

၂.၅ သင့္၏အနီးအနားရွိ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အပိုဒ္ ၂၅။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
“လူတိုင္းသည္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ လူေနမႈအခြင့္အေရးရွိသည္။”
အပိုဒ္ ၂၇။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း။
”လူတိုင္းသည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္
ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။”
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သင္၏ေန႕စဥ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ားအား ပါဝင္ေစႏိုင္ျပီး အသက္ေမြး
ဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ သင္၏ေထာက္ပံ့သူႏွင့္ နီးကပ္စြာ
ခ်ိတ္ဆက္ေသာ ကြင္းဆက္ ျဖစ္သည္္။ (သတင္းအခ်က္အလက္ ၆ကို ၾကည့္ပါ။ ေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္) မည္သို႕
မည္ပုံ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ရန္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအား
အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစပဲ၊ မည္သို႕ျဖင့္ အတူတစ္ကြ ေလးစားစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း အေျဖရွာေဖြျခင္း
ျဖစ္သည္။ထပ္ေလာင္း၍ အလုပ္သမား မ်ားစြာ အသံုးျပဳရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ေကာင္းမြန္စြာ
သင္ၾကားပို႕ခ်ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ု ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး အလုပ္အကိုင္မ်ားကို
တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။ ထိခိုက္လြယ္သည့္ လူ႕မႈအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ အေနအထားကို ခိုင္မာရွင္သန္ႏိုင္ေစၿပီး
၄င္းတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္ရပ္ဖန္တီးေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တုိးတက္မႈမ်ားသည္ (အရင္းအျမစ္အတြက္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ အိမ္၊ ေျမႏွင့္ အစားအေသာက္
တန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း)ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္း
အစဥ္အလာမ်ား အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။
ထုိ႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မူ၀ါဒ(၂၀၁၃)သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏
အေရးပါမႈကို ထင္ရွားေစသည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ(၂၀၁၅) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ မူေဘာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ(၂ဝ၁၅) ျဖင့္ အကာကြယ္ျပဳထားသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ၆။ ။ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္
• ေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူအမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား (သို႔)
ဟိုတယ္မွ ဧည့္သည္သို႕ ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) ထုတ္ကုန္ ေရြ ့ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္
ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
• ဥပမာ - ဟိုတယ္ စားေသာက္ခန္း။ ။ အစားအစာမ်ား ဝယ္ယူျပီး ဧည့္သည္မ်ားအား
ေရာင္းခ်ရန္ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း၊
• ဥပမာ-ဟိုတယ္ရွိ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္။ ဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ထား
ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားကိဝ
ု ယ္ျခင္း၊
• ဥပမာ- ကုတင္၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ အခန္းျပင္ဆင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သူမ်ား။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ဤသည္မွာ တည္းခိုသူမ်ားအတြက္ လာေရာက္တည္းခိုျခင္းျဖင့္ မိမိလိုခ်င္သည့္ အရာမ်ားကို လည္း
ရရွိႏိုင္သည္။

သင္မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း?
ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးပါ။
ေဒသခံ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ားေပးပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ ေဒသခံလက္မႈအႏုပညာရွင္မ်ားအား ရွာေဖြပါ။
သင့္ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္း ဧည့္သည္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားႏိုင္ရန္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။
ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႔ ျမွင့္တင္ပါ၊ ဝယ္ယူပါ။ ၄င္းတို႔မွာ အစားအစာမ်ား ၊ အေဖ်ာ္
ယမကာမ်ား၊ လက္မႈပညာျဖင့္ လုပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသတြင္းမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးပါ။
အကယ္၍ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆိုင္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခုခု ပါဝင္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္
ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္တက
ိ ် မွနက
္ န္စာြ တင္ျပႏိင
ု ေ
္ စရန္ ေသခ်ာပါေစ၊ သမရိးု က်ျဖစ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မတင္ျပရန္။ (ဥပမာ- တုိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အၾကံျပဳခ်က္
ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္)

ေဒသခံလယ္သမားမ်ားထံမွ ထြက္ကုန္မ်ားဝယ္ရန္ စဥ္းစားပါ

သင့္ဧည့္သည္မွ ဟိုတယ္၏ အျပင္ဘက္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားရန္ ဆႏၵရွိပါက ေဒသခံ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို
လမ္းညႊန္ပါ။

အကယ္၍ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႕သည္ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္၍
သင့္တင့္ေသာေစ်း ျဖစ္ပါေစ။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

၃။ Glossary (အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခ်က္၊ ခက္ဆစ္)
၂.၃ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
လူကုန္ကူးမႈ။

။ၾသဇာအာဏာကိုအသုံးခ်ကာ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္

ေခါင္းပုံျဖတ္ရန္အလို႕ငွာ

ထိုသူအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ဤအခ်က္တြင္ အင္အားသုံးျခင္း၊ လိမ္လည္မႈ၊ အဓမၼ
ေသြးေဆာင္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ လူအမ်ားကို ေရြ႕လ်ားမႈပါဝင္သည္။

၂.၄ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈ
ညီမွ်ေသာ လုပ္ခေၾကးေငြ။ ။ ညီမွ်ေသာလုပ္ငန္းပမာဏအတြက္ တူညီေသာ လုပ္ခေငြေၾကးမ်ားကို ေပးရန္။
(အလုပ္လုပ္သူ မည္သူမည္ဝါ မခြဲျခားဘဲ)
မွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း။

။ မည္သည့္ အလုပ္သမားကိုမဆို (လိင္ကြဲျပားမႈ၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ စကား၊

လိင္စိတ္ကုိင္းညြတ္မႈ၊ ဘာသာတရား၊ အယူဝါဒ) မခြဲျခားပဲ မွ်တစြာ ျပဳမူဆက္ဆံရန္။
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမား။ ။ တရားဝင္အဖြဲ႔(သို႔) ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေအာက္တြင္ ရွိမေနဘဲ လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္သမားတစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ား။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆုံး
အေျဖမ်ားမွာ အဓမၼေစခိုင္းခံရေသာ အလုပ္သမား၊ (လုပ္ငန္းလုံၿခံဳမႈနည္းပါျခင္း၊ ဝင္ေငြအခနည္းျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရး
အခြင့္မရရွိျခင္း။ တရားဝင္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ နည္းပါးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။)

၂.၅ သင့္အနီးအနားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။ သင္၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေထာက္အကူျပဳရန္ ကုန္စည္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္အတြက္ ျပင္ပမွေထာက္ပံ့သူကို ငွားရမ္းရန္။ ဥပမာ- အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း

၄။ ကိုးကားခ်က္မ်ား
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၂.၁။ ေျမယာအသံုးခ်မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၂၀၀၈
ေျမယာ
• မေရႊ႕ႏိုင္၊ မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ (၁၉၈၇)
• ေျမယာသိမ္းဆညး္ျခင္းဥပေဒ၊ (၁၈၉၄)
• လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာအမွတ္(၃၉)၊ (၂၀၁၁)
• ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ဥပေဒ (၂၀၁၂)
• ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း နည္းဥပေဒ(၂၀၁၂)
• လယ္ယာေျမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)
• ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒ ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၁၁)၊ (၂၀၁၃)

၂.၂ ေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႕ခြဲမႈ
• ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
• ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၁၂)

၂.၅။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
လူကုန္ကူးျခင္း
• ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ
• ျပည့္တန္ဆာပေပ်ာက္ေရးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၁၉၄၉) (ဥပေဒအမွတ္ ၇/၉၈)
• ရာဇသတ္ၾကီး ၁၈၆၁။

ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

အတင္းအဓမ
လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း
ဓ

•

အတင္းအဓမ
လုပ္အားခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရး
ဓ
- မဲေခါင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသ၌ လူကုန္ကူမႈကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ
- ေနာက္ဆက္တြဲ အမိန္႕၊ အမိန႔္ အမွတ္စဥ္ ၁/ ၁၉၉၉ ။

ကေလးသူငယ္မ်ား

•
-

ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(အမွတ္ ၁၂/ ၁၉၉၃ )
ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ (ဥပေဒ အမွတ္ ၉/၉၃ )
ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဥပေဒ (အမွတ္စဥ္ ၂၁/၉၀)
ႏိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၁)
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥေဒ ( ၂၀၀၅)
ကေလးသူငယ္ေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ကေလးျပည့္တန္ဆာႏွင့္ကေလးညစ္
ညမ္းပံုရိပ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (၂၀၁၂)
ကေလးသူငယ္ကို အဆိုးဝါးဆံုးပံုစံျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊
(အမွတ္စဥ္၁၈၂) (ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္)

၂.၃ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
ေျမယာ
- မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ဥစၥာ၊ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ (၁၉၈၇)
- ေျမေနရာရယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ (၁၈၉၄)
- ေျမယာသုံးစြဲခြင့္ အသိေပးႏိုးေဆာ္ခ်က္ အမွတ္(၃၉)၊ (၂ဝ၁၁)
- ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စည္းမ်ဥ္း (၂ဝ၁၂)
- စိုက္ပ်ိဳးျခံ၊ယာေျမ ဥပေဒ (၂ဝ၁၂)
- ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၁)၊ (၂ဝ၁၃)

၂.၄။ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း အေျခအေန
• အလုပ္အကိုင္/ လုပ္အားခအေျခအေန
- အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အက္ဥပေဒ (၂၀၁၃)
- အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒ (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၄/၂၀၁၃)
• လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ အပါတ္စဥ္ နားရက္မ်ား၊ လစာခံစားခြင့္ပါေသာ ခြင့္ရက္မ်ား
- ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ ၁၉၅၁ (အမွတ္စဥ္ ၅၈)
• ပညာေရး၊ သက္ေမြးပညာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္း
- အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ ၊ ၂၀၁၃ ( ဥပေဒ အမွတ္စဥ္ ၂၉/၂၀၁၃)

•

လြပ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ၊အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး
- အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ( အမွတ္စဥ္ ၇၊ ၂၀၁၁)

•

အဓိကအလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ား
- ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊ (၂၀၁၅)

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး

•

လူမႈဖူလံုေရး (ေယဘုယ်စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)
- လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ( ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္)
- ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ၂၀၁၄(၂၁/၂၀၁၄)

•

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရပိုင္ခြင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းေစျခင္း

•

အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း မူ၀ါဒ၊ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႕ထားရန္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။
- မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ (၃၀/၂၀၁၅)

•

ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္း
- အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ( ဥပေဒ အမွတ္ ၂၉/၂၀၁၃)

တြဲဖက္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းညိွႏႈိင္းျခင္း

•

လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းျခင္း
- ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္တန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၁) (ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၁၅/၂၀၁၁)
- ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေဝးခြင့္ႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စည္တန္းလွည့္လွည္ခြင့္ဆုိင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ဇူလို္င္လ(၅)၊၂၀၁၂ (အမိန္႔အမွတ္ ၃၆၄/၂၀၁၂)

၂.၅။ သင့္၏အနီးအနားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား
• စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးမူ၀ါဒ
- အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိးတိုးတက္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ (၂၃/၂၀၁၅)

• ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
- ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ၁၉၉၈ (ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒအမွတ္
၁/၂၀၀၉)
ေက်းရြာလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
- ခရီးသြားလာေရး မူဝါဒတြင္ ေက်းရြာလူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေစေရး မူဝါဒ ၊ ၂၀၁၃
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား
• တိုင္းရင္းသား၊ မ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား
- တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ၂၀၁၅ (၈/၂၀၁၅)
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