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ေက်းဇူးတင္လႊာေက်းဇူးတင္လႊာ 
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နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူေကအစုိးရတုိ႔အား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ျခင္း (Tourism Sector, Sector-Wide Impact Assessment-SWIA) အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ 
အားျဖည့္ ေပးခဲ့ၾကေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္  SWIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း 
အြန္လုိင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ မႏၲေလးတုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရတုိ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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တုိ႔ကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ The Danish Institute for Human Rights (DIHR) မွ Tulika Bansal ႏွင့္ 
Elin Wrzoncki၊ Institute for Human Rights and Business (IHRB) မွ Donna Guest ၊ MCRB မွ Vicky Bow-
man ႏွင့္ သီသီသိမ္း၊ အေရးပါေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးၾကေသာ  IHRB မွ Margaret Wachenfeld 
ႏွင့္ Haley St. Dennis ၊  ျပင္ပအႀကံေပး Catie Shavin ၊ DIHR  မွAllan Lerberg Jørgensen သုေတသနမ်ား 
ကူညီျပဳလုပ္ေပးေသာ DIHR အလုပ္သင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Salome Zurabishvili ၊Mette Marstrard-Jørgensen၊ 
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MCRB ၏ခရီးသြားက႑ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ သုေတသနမွဴး ခိုင္ဦးေဆြႏွင့္ သုေတသီမ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ  ေမာ္လီ၀င္း၊ ႏွင္းမာလာျဖဴ၊ သန္႔ေဇာ္၀င္း၊ ရီရီလင္းသန္႔၊ စုစုလႈိင္၊ မ်ိဳးႏုိင္ႏွင့္  ကြင္းဆင္းသုေတသနအတြက္ 
တန္ဖိုးရိွေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးေသာ Ashley Pritchardႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္ 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေပးပါေသာ Polina Lenkova (ေႏြရာသီ 
အလုပ္သင္) တုိ႔အားလည္း အထူးပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ယခုအခါ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လ်က္႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ‘ပို႔ကုန္ 
ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ’ (export strategy)တြင္လည္း ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ ထူးျခားေသာ ေနရာေဒသမ်ား စံုလင္စြာရိွျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ 
အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အလားအလာရိွပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
မႈမ်ား၊ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္အခ်ိဳ႕ကုိ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ စာတမ္း 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္ 
အခဲ၊ တင္းမာမႈမ်ားကုိလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ဤဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကမၻာေပၚရိွ အျခားေနရာ 
ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ကာလ 
အတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံမရွိဘဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကင္းကြာလ်က္ (၁၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းခံရေသာႏုိင္ငံအျဖစ္မွ “မျဖစ္မေန လာေရာက္လည္ပတ္ရမည့္ ႏိုင္ငံ” အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ကံေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အတူလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္သိိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာသူအမ်ားပါ၀င္လ်က္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အမ်ားအျပားကုိ ယခင္ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းကပင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကလည္း တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထား႐ိွပါသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ မူေဘာင္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ႏွင့္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အျခားစီးပြားေရးက႑ အမ်ား 
အျပားတြင္ပင္ ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ၊ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ 
အထီးက်န္ျဖစ္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရည္အေသြး အားနည္းျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္စျပဳေသာ္လည္း အခက္အခဲျပႆနာမ်ား 
ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ကာလအတန္ၾကာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ခရီး
သြားလုပ္ငန္းက႑သည္ တာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အပါအဝင္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားစီးရန္ အစီအမံ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရိွသည့္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (due diligence) ကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္စီမံႏိုင္ 
ေသာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေသာ ခိုင္မာသည့္နည္းစနစ္ 
မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ ဒုတိယေျမာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလုိက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (Sector Wide Impact Assessment–SWIA)ကုိ 

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားအစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
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ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကုိ အဓိကထား ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ MCRB ကုိ ပူးတြဲတည္ 
ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) ႏွင့္ 
ယူေကအေျခစုိက္ Institute for Human Rights and Business (IHRB) တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေလ့လာခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြင္း တာ၀န္သိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အေျခခံအျဖစ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေစရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ SWIA သည္ အမ်ားလက္ခံထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူ႕အခြင့္ 
အေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SWIA သုေတသနအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္သည္   
လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းအား အထူးျပဳေလ့လာျခင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ က႑ 
တစ္ခုလုံးကုိ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းအသီးသီးေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ျဖစ္ 
ေပၚလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိသာမက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကုိပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အဆင့္သုံးဆင့္သတ္မွတ္၍ ေလ့လာပါသည္။ 
ပထမအဆင့္တြင္ က႑တစ္ခုလုံး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (sector level impacts)အား ၿခံဳငုံ၍ ေလ့လာပါသည္။
ဤအဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈအေပါင္းအစုကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျမန္မာ့လူမႈအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
က႑၏ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္စံုေသာ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ကဲ့သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ (အပုိင္း-၃)။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္(စီမံကိန္္းအဆင့္)တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္ 
(၈) ခုကုိ ဆန္းစစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ- လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိခိုက္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ တုိင္ၾကားႏုိင္ေသာ စနစ္္ထားရိွမႈ၊ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေျမယာ၊ အလုပ္အကုိင္၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိေသာ လူအစုအဖြ႔ဲမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ျဖစ္သည္။ (အပုိင္း၄)။ တတိယအဆင့္တြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြားအမ်ားအျပား လာေရာက္ၾကသျဖင့္ စုေပါင္းသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ ရွိမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
ဧရိယာအတြင္းတြင္ ရွိေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတည္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား    
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သက္ေရာက္လာမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (အပုိင္း - ၅)။ SWIA သည္ တစ္ဆင့္ရရွိေသာ စာတမ္း 
မ်ား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား အေျခခံ၍ (desk base)  သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား (fi eld re-
search base) ကုိ အေျခခံ၍ သုေတသနျပဳျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္ေသာ ေနရာေဒသ (၆) ခုတြင္ ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။ SWIA 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတည္ဆဲမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သာမက 
ႏိုင္ငံ၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

SWIA ကုိ အသုံးျပဳေစလုိေသာ အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ တန္ဖိုးျမႇင္႔လုပ္ငန္းမ်ားစဥ္ (value chain) ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အပါအဝင္ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံမွ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကုိယ္တုိင္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါအုပ္စုမ်ားထံ ဦးတည္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အားလုံးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ 
အတြက္ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ တားဆီးရန္၊ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ 
ခ်ရန္၊ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား စတုိးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ 
ဖြယ္ရွိပါသည္။

EXECUTIVE SUMMARY
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တာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ SWIA တြင္ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ (UN)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕ (OECD) တုိ႔မွ သက္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ တုိးျမင့္လာသည့္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ တာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမင့္ေစေရးအတြက္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားကုိ မူ၀ါဒေရးဆြဲ 
ေရးႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတြင္း မည္သုိ႔ထည့္သြင္းႏုိင္မည္ကုိ အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားပါသည္။

SWIA သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆုိင္ရာ အေျခခံလမ္းညႊန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ကမ ၻာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 
အေျခခံ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) မ်ားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (due dil-
igence) ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
အတြက္လည္း လုပ္ငန္းအဆင့္ (project level)ႏွင္ ့သက္ဆုိင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့့္ လူမႈဘဝမ်ား အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း(ESIA)ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလားတူ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဘဝဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား စီမံထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (Environmental and Social Management Plans- ES-
MPs) မ်ား ေရးဆြဲေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကုိ SWIA တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ESIA ႏွင့္ ESMP တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ အယူအဆမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ESIA မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
အေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တည္ဆဲဥပေဒအရ လုိအပ္ေသာ အတုိင္းအတာထက္ ေက်ာ္ 
လြန္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ SWIA က အားေပးပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ 
ရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား 
အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အသုံး၀င္မည့္ နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပ 
ပါမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSO) မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေပးရေသာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ၎တုိ႔၏ အခန္းက႑မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ေမးျမန္းသင့္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းႏုိင္ေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္လည္း SWIA က ရည္ 
ရြယ္ပါသည္။ ESIA မ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္သိရွိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ အျခားေသာအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအခ်က္ 
မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးျမႇင္႔ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား (value chain) အတြင္းရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း၏ ဆက္သြယ္ခ်က္္။

ဤ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အပုိင္းသုံးပိုင္း ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ဤ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အပိုင္းသုံးပုိင္း ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား။ ဥပမာ - ေအာက္ပါတုိ႔ 
၏ သက္ဆိုင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အားေပးပံ့ပိုးေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အားေပးပ့ံပိုးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား-

 • ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၊ ၂၀၁၃ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္။

 • ျမန္မာႏုိင္ငံ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ ၊၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

 • ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။

 • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ (ေဆာင္ရြက္ဆဲ)
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ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အလွဴ႐ွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္္။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူ႕အခြင့့္အေရး 
အေျချပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိလည္း ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဥပမာ- ကေလးမ်ား 
အားအသုံးခ်ေသာ လိင္အေပ်ာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား တုိက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ခရီး
သြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကုိ အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံေသာရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံေသာ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား။ ထုိျပဳျပင္  
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံရာတြင္ အေရးပါသည္။ ဥပမာ-

 • ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ(မ်ား)။

 • အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လူအမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ EIA လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား။

 • ေျမအသုံးျပဳမႈ ဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ေျမယာဥပေဒမ်ား။

 • ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး မဟာစီမံကိန္း။

 • ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ ကမ္းေျခနယ္ေျမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား။

 • ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္။

၃။ လက္ရွိခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ ေတြ႕ရိွရေသာ လစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ ၎ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား   
အၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနမ်ား (tensions)ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား။

နယ္ေျမေဒသ အသစ္မ်ားသုိ႔ခရီးသြားမ်ား 
သြားေရာက္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပိုမို၍ 

ေစ်းကြက္ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံေဆာက္လုပ္မႈ 
အထူးသျဖင့္ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။

ခရီးသြားမ်ား၏ အကူအညီေပးလုိစိတ္

လူမႈဘဝႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ ခံႏိုင္စြမ္းအားကုိ 
ဂ႐ုမျပဳျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ မေလးစားျခင္း။

ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မေလးစားျခင္း၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေရး။

ေဒသရပ္ရြာ၏ျပင္ပမွလူမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသာ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊
ခရီးသြားမ်ား လုံျခံဳေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ထိခိုက္ေစေသာေစတနာ့၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အားမေပးျခင္း။ (အပုိင္း ၄-၅ ‘အခက္အခဲျပႆနာမ်ား
က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား - ကေလးသူငယ္မ်ား’ )

EXECUTIVE SUMMARY
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ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ကြင္းဆင္းသုေတသနႏွင့္ တစ္ဆင့္ရရွိေသာ စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား အေျခခံ 
ေသာ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ SWIA မွ ထင္ရွားစြာ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ပုဂံ၊ အင္းေလးႏွင့္ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ပုဂံ၊ အင္းေလးႏွင့္ က်ိဳက္ထီး႐ုိး 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားေနရာေဒသအခ်ိဳ႕သည္  ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားေနရာေဒသအခ်ိဳ႕သည္  ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
သုိ႔ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္၊ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ရာေနရာမ်ားအျဖစ္ ယင္းေဒသမ်ား၏ ကာလ 
ရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းအေျခအေန အခက္အခဲသည္ တုိးပြားလာ 
ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္သာမက ျပည္တြင္းမွ ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရားဖူးေနရာေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းခရီးသြားအေရအတြက္သည္ ျပည္ပခရီးသြား အေရ 
အတြက္ထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနပါသည္္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း 
မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါ 
သည္။ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာေဒသကုိ ထပ္မံ၍ ေစ်းကြက္ရရွိေရး မေဆာင္ရြက္မီ (သုိ႔မဟုတ္) ဟုိတယ္ 
အခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕မတည္ေဆာက္မီ ဦးစြာ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာေနရာေဒသ၏ လက္ခံႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ 
ဆုိင္ရာေမးခြန္းအား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လ္ုိပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ရန္ နယ္ေျမေဒသ အစုိးရ 
အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္လ်က္ အမ်ားျပည္သူ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး 
ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ပါ၀င္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ 
ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈအား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္ေကာင္း 
မြန္ေစရန္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလုိေသာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာေဒသ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းခရီးသြားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

SWIA ကြင္းဆင္းသုေတသန ျပဳလုပ္ရာမွ မၾကာခဏေတြ႕ရိွရေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေျမယာမ်ားအား 
ဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ေဒသခံခြင့္ျပဳခ်က္မပါ သိမ္းယူၿပီး ဟုိတယ္မ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ေဆာက္ရန္ 
ႀကိဳတင္ေနရာ သတ္မွတ္သိမ္းယူသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အမ်ားပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ 
ခရီးသြားမ်ားလာ ေရာက္သည့္ေနရာေဒသအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ပံုစံ (Participatory destination management) ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျမေနရာ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံပါက ရင္ဆုိင္ရႏိုင္သည့္ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး စိန္ေခၚမႈမွာ ေျမယာကိစၥ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမွာလည္း မျပည့္စုံေသးပါ။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
အေဟာင္းမ်ားႏွင့္အသစ္မ်ား ေရာေႏွာလ်က္ရွိၿပီး ထပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ခ်က္အလက္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ 
အသုံးျပဳလ်က္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ယခင္ကလည္း ယင္းသုိ႔ သိမ္းယူခဲ့ဖူးပါသည္။ ေျမယာသည္ 
ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ားအတြက္ အေရးပါဆုံးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေသာ ေျမယာဥပေဒမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ေပးမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမည့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဟုိတယ္ဇုန္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္း၊ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာ၀ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္းသိမ္းေရးႏငွ္ ့ပြင္လ့င္းျမငသ္ာမႈႈပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္ ့ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈႈအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ပဋိပကၡကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ပဋိပကၡကုိ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္လည္း 
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ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ဟုိတယ္ဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ 
အေနအထား ကုိ အေရးတႀကီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမွ အခုိင္အမာ 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ မဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဇုန္အလုိက္ စီမံကိန္းမူေဘာင္ ေရးဆြဲေရး 
အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္ ပတ္သက္ဆက္္ဆိုင္သူ အမ်ားပါ၀င္ေသာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား 
ကုိလည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမခံ ျပည္သူလူထု၏ သာယာ၀ေျပာမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဟုိတယ္ဇုန္မ်ား ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ ၿပီးစီးသည္အထိ ဆုိင္းင့ံထားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ SWIA မွထပ္မံေတြ႕ရိွရေသာ အခ်က္မွာ (ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 
လုပ္ငန္းက႑အတြက္ လည္းအလားတူပင္ ျဖစ္ပါသည္) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ပတ္သက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတုိ႔မွာ သမိုင္း ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းတုိ႔မွာ သမုိင္း 
တစ္ေလွ်ာက္ လုံး၀မရွိခဲ့သေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။တစ္ေလွ်ာက္ လုံး၀မရိွခဲ့သေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ 
ပဋိပကၡမ်ားအားလည္း ေပၚေပါက္ေစခ့ဲပါသည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ 
ယခင္ကတည္းက လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံရပ္႐ြာ 
လူထု၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၊ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပိုမို၍ 
ထိေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ေဒသအတြက္အဓိကအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္႐ြာျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ လုိအပ္သလုိေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတစ္ခုအား မူလကပင္ တည္ေဆာက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႔ကုိ အေလး 
ဂ႐ုျပဳေၾကာင္း ျပသႏုိင္ပါမည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔မွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္း၊ တုိင္ၾကားပါက လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း 
တုိ႔ကုိ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ကနဦးကပင္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနသူအမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံလ်က္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပဋိပကၡအေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာ 
အတြင္း အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ထိေတြ႕ေျပာင္းလဲပုံမ်ားကုိ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ နယ္ေျမေဒသကုိ မည္သုိ႔မည္ပံု ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံုမွ်ေ၀သင့္ 
ေၾကာင္း နယ္ေျမခံမ်ား၏ ဆႏၵကုိ နားလည္ႏိုင္ရန္သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် က်ယ္ျပန္႔စြာ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္ေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ 
တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျပင္ပမွ အစီအမံမ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး၊ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ တုိင္ၾကားေရးစနစ္ 
မ်ားရိွရန္မွာ ပို၍ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဤအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ သိျမင္နားလည္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းေနေသးျခင္းတုိ႔ 
ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား မရွိ 
ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေစရန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိယ္တိုင္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာ မသိရွိ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္း 
လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွာ 
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ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုမွသာ ဖြဲ႕စည္းလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ 
လက္ထက္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ားသည္လည္း လုံး၀နီးပါး ပေပ်ာက္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ယာယီအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမို အသုံးျပဳလာျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနေသးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမား 
မ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ပိုမိုေတြ႕ႀကံဳဖြယ္ရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား 
အတြက္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈအား အျခားပုံစံမ်ား အစားထုိး၀င္ေရာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္(ႏွင့္ လူမႈေရး) ဆ္ုိင္ရာသက္ေရာက္မႈအား ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ လုပ္ 
ငန္းစဥ္အသစ္၏ လစ္ဟာမႈမ်ားကုိ ျဖည့္စည္းေပးရန္ လက္ငင္း၊ အေရးပါေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ရရွိထားပါသည္။
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္  ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရိွျခင္းျဖင့္္ရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ပံ့ပိုးမႈေပးရာတြင္သာမက ေနာင္အခါတြင္ ယင္းလစ္ဟာ 
ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ခုိင္မာေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အေရး 
ပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံမွကုမၸဏီမ်ား
အေပၚတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံအစုိးရကဲ့သို႔ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကုိ အသုံးျပဳလ်က္ကုမၸဏီမ်ားမွ     
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီေသာ တာဝန္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အျပဳ 
အမူမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္္ပါသည္။

အျခားအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသတြင္း စီးပြားေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီး နယ္ေျမေဒသတြင္း နယ္ပယ္ 
အလိုက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္၊ ပစၥည္းႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ကုမၸဏီမ်ားက တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး 
မူဝါဒ (CIT)တြင္ အဓိကအေလးထားရမည့္ နယ္ပယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမူ၀ါဒကုိ အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ၿပီး ညအိပ္ညေန တည္းခုိလ်က္ နံနက္စာေကၽြးေမြးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေနအိမ္တြင္ 
တည္းခုိေနထုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားက လူမႈဘဝမ်ားလူမႈဘဝမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
(CSR ဟု အမ်ားသိရွိၾကေသာ) အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစား ရပ္ရြာ 
ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၊ ရပ္ရြာ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား၊ နယ္ေျမခံ 
အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈတုိ႔အေပၚ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။

ခရီးသြားအေရအတြက္ အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ထိေတြ႕မျမင္ႏိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ထိေတြ႕မျမင္ႏိုင္ 
ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေပၚ ဆုိးက်ဳိသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မဆီ 
ေလ်ာ္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀အေမြအႏွစ္ အပါအ၀င္ အေမြအႏွစ္ 
ေနရာမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အေဆာက္အဦ မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ 
ထိခိုက္မည့္လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္သည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ နယ္ေျမ 
ေဒသ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈတုိ႔ကုိ ေလးစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေသာလူအုပ္စုမ်ားအခက္အခဲျပႆနာမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေသာလူအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစား 
ရန္ တက္ၾကြေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ SWIA တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ 
အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား 
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(LGBT) အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားမ်ား 
ႏွစ္ရပ္စလုံးအေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းၿပီး 
လူနည္းစု အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈသုိ႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲသည့္ လားရာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တုိးပြားလာေနသည့္ ျပႆနာ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီက မြတ္ဆလင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ပိုမိုေတြ႕ႀကံဳခံစားေနၾကရသည္။ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ယင္းအုပ္စုအမ်ားအျပားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ပိုမို 
ခက္ခဲေစႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးရိွေစျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တားဆီးကာကြယ္ 
ေရးႏွင့္ ထိခိုက္မႈနည္းပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား က်င့္သုံးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေငြရရိွေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ 
လူမႈေရးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏အေျခအေန ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 
လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။ အမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ေစသည့္ စီးပြားေရးအေလ့အထမ်ား က်င့္သုံးျခင္းမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္ျပသေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ထိခိုက္မႈမ်ားကုိခံစားရႏုိင္သူမ်ား
တြင္ အဓိကပါဝင္သည္္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္း 
ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ‘မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း’ႏွင့္ အျခားေသာ ‘ေစတနာ့၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား’ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာအေၾကာင္း သိျမင္နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အေရးႀကီးပုံကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရပါသည္။ 
ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းမေနျဖစ္ေစရန္ အားေပးသည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳမူရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ကေလးမ်ားအား အသုံးခ်ေသာ လိင္အေပ်ာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္         
“ The CODE” ႏွင့္  “Child Safe” ကဲ့သုိ႔ေသာ မူေဘာင္မ်ားရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား အားေပးရန္ႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွာ အေရးပါေသာေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိက္ေရာက္ 
လာသူ (၂) သန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃)သန္းသုိ႔ တုိးျမင့္လာပါသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ (၂၄)နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ 
ေနထုိင္မည့္ အစစ္အမွန္ ခရီးသြားမ်ားအျပင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ဧည့္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
ျပန္လာေသာ ျမန္မာမ်ား၊ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္၀င္ေရာက္ေသာ အျခားသူမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြား အေရ 
အတြက္မွာ တုိးျမင့္လ်က္ရွိပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျပည္ပခရီးသြား အမ်ား 
အျပားကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ အသင့္အေနအထား မရွိပါ။ ခရီးသြား 
အေရအတြက္ကုိ အဓိက အာ႐ုံစူးစုိက္မည့္အစား ခရီးသြားက႑ ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ 
စိတ္ပါ၀င္စားသူ အားလုံးအေနျဖင့္ အာရွတုိက္အတြင္းရိွ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳကုိ ခံစားလုိေသာ ေငြေၾကးအမ်ား 
အျပား အသုံးျပဳမည့္ ခရီးသြားဦးေရ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ လာေရာက္ေသာ ေနရာေဒသအျဖစ္ ျမန္မာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ခရီးသြားအေရအတြက္ မ်ားျပားေစရန္ ဆြဲေဆာင္ေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ‘ေ႐ႊဥ ဥေသာငန္း’  
ကုိ လုပ္ငန္းစတင္၍ မၾကာျမင့္မီ ေသေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

EXECUTIVE SUMMARY
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ 
တြင္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အစုံ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံ (full report) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(အပုိင္း ၅)။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာ 
ဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၃၊ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈ 

အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ (CIT) တုိ႔ကုိ 
အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း 
ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုိ အားေကာင္းေစရန္။

၃။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာစည္း
မ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္။

၄။ ေဒသအဆင့္ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္း 
ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

၅။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ား 
သိျမင္နားလည္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္။

၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွရန္အတြက္ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ရ။ ရွိရင္းႏွင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ခရီးသြား ေဒသမ်ား 
အတြက္ ဇုန္အလုိက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး မူေဘာင္မ်ား 
က်င့္ သုံးျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ 
သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

၈။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
နယ္ေျမခံရပ္႐ြာမ်ား ပါ၀င္ေရး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေရးက ဆက္လက္၍အားေပးရန္။

၉။ တရားစီရင္ေရးအတြင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျပင္ပမွ  ကုစားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားေကာင္းေစရန္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑႐ွိ  ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑႐ိွ  ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းပါ မူမ်ားႏွင့္ 
၎မဟာစီမံကိန္း၏ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအပုိင္းက႑မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကုိ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္။

၂။ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း က်င့္သုံးရန္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
ေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ 
နစ္နာမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိရွိ၊ ကာကြယ္တားစီရန္ အစီအမံ 
မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏၊ ကုန္ 
ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမႈအဆင့့္အဆင့္ (supply 
chain) အား ေလ့လာရန္။   

၃။ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစား 
လုိက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ 
မႈမ်ား (due diligence) အားထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

၄။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအ၀င္ ထိရွ 
လြယ္ေသာ လူအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အေလးဂ႐ုျပဳရန္။

၅။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ ေဒသတြင္းရိွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားမႈရွိရန္။

၆။ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္ 
လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးရန္။

၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္၊ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

၈။ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အားေကာင္းေစရန္။

RECOMMENDATIONS
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ကုမၸ 
ဏီမ်ား၏ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈအတုိင္းအတာ 
အားေလ့လာရာတြင္ ၎လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ 
ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္ 
နာမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္သိရွိ၊ ကာကြယ္ 
တားဆီးရန္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိ အားထည့္သြင္း ေလ့ 
လာရန္။

၂။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း (သုိ႔ 
မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား 
ထက္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ၾကေစရန္

၃။  ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကုိင္လ်က္႐ွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား  
အား ႏိုင္ငံတြင္း  ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ႏွင့့္ ဆက္ 
စပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခက္အခဲ 
ျပႆနာ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
မည္သုိ႔ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ 
႐ွိေၾကာင္း အခုိင္အမာ အစီရင္ခံ 
တင္ျပရန္အတြက္ တုိက္တြန္းရန္။

ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ နယ္ေျမေဒသတြင္း ျမန္မာ့ယဥ္ 
ေက်းမႈႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ား၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးတုိ႔ကုိ ေလးစားရန္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္သိေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ဝိုင္းဝန္းပ့ံပိုးရန္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္႐ြာ ျပည္သူ 
လူထုတုိ႔ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္ 
တင္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ရန္။

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း 
မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
EIA တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ရန္။

၃။ အနိမ့္ဆုံး အသက္အ႐ြယ္ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အမွတ္ ၁၃၈) 
ကဲ့သုိ႔ေသာ  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားအဖြ႔ဲ (ILO)၏ အဓိက 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း က႑ဆိုင္ရာ အျခား 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အတည္ 
ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ 
ရန္။

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးရန္ 
တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမွတစ္ 
ဆင့္ ျဖစ္ေစ  စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ရန္။

၅။ (မီဒီယာအတြက္) ခရီးသြား လုပ္ငန္း 
အေပၚက်ေရာက္ေသာ ဆုိးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ 
ျပရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ 
တကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အထင္အရွား 
ေဖာ္ျပရန္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏  မိခင္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားအတြက္ မ်ား၏  မိခင္ႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားအတြက္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၃၊ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း 

မူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေရးမူဝါဒ (CIT)တုိ႔ကုိ  ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈေပးရန္။

၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ၊ 
ဥပေဒမူေဘာင္တုိ႔ကုိ အားေကာင္းေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈ 
ေပးရန္။

၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ  (cor-
porate responsibility) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ပံ့ပိုးရန္။

၄။ ခရီးသြားမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ေဆြး 
ေႏြးအၾကံေပးမႈ အပါအ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သိျမင္ နား 
လည္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆုိင္ရာ     
အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ျပဳစုေရး အားပ့ံပိုးမႈ 
ေပးရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္ 
သြင္းရန္။

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးပုိင္းဆုိင္ရာ က႑ 
အတြက္ အၾကံေပးရန္။

၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ကုစားမႈ ရယူႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးမႈ 
ေပးရန္။

၄။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နစ္နာမႈ 
မ်ား မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္ 
တြယ္ပံု၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ 
ရန္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ၊ အုပ္စုအားလုံးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈ (cumulative impacts) အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈ (cumulative impacts) အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ 
ေရး ေရး စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရ႐ိွေရးအတြက္ ေနရာေဒသသစ္မ်ားကုိ ဖြင့္ 
လွစ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
သေဘာသဘာ၀အရ ဆန္႔က်င္ဘက္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ ေဒသအဆင့္၊ ေအာက္ ေျခ 
အဆင့္မ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ တာ၀န္သိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ 
အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္ 
အကူျပဳဌာန (MCRB) အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွပင္စတင္၍ ဤ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
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ျမန္မာအစုိးရသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျမန္မာအစိုးရသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၃၊ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြား ၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၃၊ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ(CIT)တုိ႔ကုိ လုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ(CIT)တုိ႔ကုိ 
အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

 ကိုကားအေထာက္အထား-ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ အမွတ္-၃။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အသီးသီးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မဟာစီမံကိန္း၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုျမႇင့္တင္ရန္ အားေကာင္း 
ေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၃ တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အထူးပင္ တန္ဖုိးရိွပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အျခား 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့လွ်င္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ 
ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကုိ သိသာထင္ရွားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစိုးရသို႔ေပးသည့္ က်န္ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားမွ အျပည့္အ၀ 
မလႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္းသုေတသန ေလ့လာမႈမ်ားမွရရွိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား 
မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားမွရရွိသည့္ အသိပညာမ်ားတုိ႔လည္း ထည့္သြင္းထားရိွၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစမည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဤေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္တြင္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။ 

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း ၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္း 
ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ကုိ အားေကာင္းေစရန္။ ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ကုိ အားေကာင္းေစရန္။ 

 ကိုးကားအေထာက္အထား- ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁(၅)။ 
 ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တရားေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္း 

ခုိင္မာေရး ၁(၅)(၄)။
 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ၄င္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိညီညြတ္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ တာ၀န္သိေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒကဲ့သို႔ေသာ က႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္သိစီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားရိွႏွင့္ၿပီး  အျခားစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားထက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေရွ႕ေရာက္ႏွင့္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္ဆုိင္ရာ 
(ဥပမာ-ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ား၊ 
ေျမယာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေရ၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား) အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္း၍ ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားအားလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
အသက္၀င္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား အားေကာင္းမွသာလွ်င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေအာင္ျမင္ေပလိမ့္မည္။
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 ၁။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ- ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ထိေရာက္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္  တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လ္ုိသည္။ ယင္းသို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ဳိးသည့္ အေလ့ 
အထမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးပါ။ ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းသည္ ပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိေသာ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးကိုလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ 
မည္။ 

 ၂။ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ အပါအဝင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ အပါအဝင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမွင့္တင္ေပးရန္။ေနေသာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမွင့္တင္ေပးရန္။

 ၃။ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား 
မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒအေၾကာင္း သိရွိမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသိေပးျခင္း၊ သိရွိမႈျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္။ ယခု SWIA သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားၾကား အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ 
ကေလးလုပ္သားႏွင့္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ 

 ၄။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ လိုအပ္ျခင္း။ 

၃။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္။၃။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 လက္ရွိ အၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဥပေဒကို  လႊတ္ေတာ္၌မတင္မီ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ ထိရွလြယ္ေသာ လူအုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ပုဂၢလိက 
က႑၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  ပါ၀င္ေစၿပီး ၄င္းတို႔၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပႏုိင္ရန္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္။ 

 ဒုတိယသမၼတမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေကာ္မတီအသစ္မွတစ္ဆင့္ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား အနာဂတ္အျငင္းပြားမႈ၊ 
ျပႆနာမ်ား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲေနခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ 
ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ႀကဳိတင္အသိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊  အခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္ရန္ 
ယင္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 
အၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားထဲသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ 
လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဥပေဒ 
မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား၊ ေျမယာ၊ ေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကေလးသူငယ္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အစုိးရ၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ကုန္စည္၀ယ္ယူမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (public procurement) ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

 က႑အသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ စံခ်ိန္စံညြႊန္းမ်ားကုိ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္က်င္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္အား ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) 
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လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမွတ္တမ္း (အပိုင္း ၇(၁) ပါ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား) တြင္ EIAs လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ EIAs လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ လူမႈ 
ဘဝႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးက႑မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသအဆင့္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပုိင္ခြင့္ 
အားေကာင္းေစရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

 • EIAs ႏွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ထည့္သြင္းျပဳလုပ္သင့္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္)ႏွင့္ ၄င္း 
ဥပေဒအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ပုံမွန္အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

 • ပိမုိတိုက်ခုိငမ္ာေသာ ႏုငိင္လံုံးဆိုငရ္ာဥပေဒမ်ား (Stringent  national Laws) ႏငွ္ ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
(Safeguards) မထြက္ေပၚမီ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ IFC Performance Standards ႏွင့္ IFC Environ-
mental Health and Safety Guidelines ကုိ အသံုးျပဳသင့္သည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးမွာ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ the  IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines for Tourism 
and Hospitality Development (2007) ျဖစ္သည္။ 

 • ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈရွိေနၿပီး EIA လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF) သို႔ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝသက္ေရာက္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ယခင္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EIA ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ EIA 
လုပ္ငန္းစဥ္မူၾကမ္း အပိုဒ္ ၉ ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အကာအကြယ္ေပးၿပီး 
ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက တိုင္ၾကားမႈ 
မ်ားရိွေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ EIAs မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီ 
အစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေရးကိုလည္း MOECAF မွ ဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ထားရိွရမည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာကမ္း႐ိုးတန္း၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလားအလာႏွင့္ သဘာ၀အတိုင္း မပ်က္မယြင္း 
ရွိေနေသာ ၄င္း၏ လက္ရွိအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ယင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ 
MOECAF ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အတူတကြလက္တြဲၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ေသာ နည္း 
လမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေရခ်ဳိသံုးစြဲမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအဝင္ လူမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ေရးရာအေလ့အထမ်ား ဆိုင္ရာ Directives for Coastal Beach Areas (2004) ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
စဥ္းစားရမည္။ 

 က်န္ရွိေနသည့္ ILO Core Labour Standards အတည္ျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလို အျပည္ျပည္ဆုိင္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၇၂၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ား (ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ 
ဆိုင္မ်ား) သေဘာတူစာခ်ဳပ္(၁၉၉၁) တို႔ကဲ့သို႔ ILO ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုလည္း 
အတည္ျပဳျခင္း။ လက္ရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္စုံေသာ အလုပ္သမားဥပေဒ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ILO အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ 
ေဆာင္သင့္သည္။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
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ILO က အစိုးရႏွင့္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ အမ်ားဆံုးရိွေနသည့္ ယာယီႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမားပံုစံအသစ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း မ်ားကုိလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အလုပ္သမားေရးရာ စစ္ေဆးေရး႐ံုးမ်ား အားေကာင္းေရးကုိလည္း ILO က ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအသီးသီးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန 
မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ 

 ေျမယာ ေျမယာ - ေျမယာဥပေဒမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေျမယာဥပေဒမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အျပင္ ပုိင္ဆိုင္မႈကုိ 
အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ရယူျခင္း(ေျမသိမ္းျခင္း)ကုိ ပေပ်ာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရျဖစ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ရွင္းလင္းေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားေပးရန္။

 • အစိုးရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမယာရယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတို႔အတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရိွေစရန္ႏွင့္ ေျမယာ၊ အုိးအိမ္၊ သီးႏံွႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီ ရယူသံုးစြဲမႈအတြက္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေစရန္။

 • ေျမေစ်းကစားျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္၊ ေစ်းကစားရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးမျပဳဘဲ ေျမယာမ်ား ေစ်းကစားရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးမျပဳဘဲ ေျမယာမ်ား 
လက္၀ယ္ရယူ ထားရွိျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ၁၈၉၄ အက္ဥပေဒအရ ရယူထားေသာေျမယာမ်ားအား လက္၀ယ္ရယူ ထားရိွျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ၁၈၉၄ အက္ဥပေဒအရ ရယူထားေသာေျမယာမ်ားအား 
ရယူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အသုံးမျပဳပါက ဒဏ္ေငြျပင္းထန္စြာရယူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အသုံးမျပဳပါက ဒဏ္ေငြျပင္းထန္စြာ ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒတာ၀န္တစ္ရပ္ကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္းေျမယာမ်ားကို ကာလတစ္ခုအတြင္း အသံုးမျပဳပါက မူလပိုင္ရွင္သို႔ ျပန္ေပးေစရန္။

 ၾကားကာလတြင္ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိက်င့္သံုးသည့္ ၁၉၈၄ ေျမသိမ္းအက္ ဥပေဒကုိ ၾကားကာလတြင္ ယင္းသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လက္ရွိက်င့္သံုးသည့္ ၁၉၈၄ ေျမသိမ္းအက္ ဥပေဒကုိ 
အစားထိုးရန္ အစားထိုးရန္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္းအ 
တြက္ ဥပေဒသစ္ကို ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲရမည္။ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ 
ေျမယာသိမ္းယူျခင္းအား ခြင့္ျပဳသည့္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစား စာရင္းမ်ားကုိလည္း ကန္႔သတ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဟိုတယ္ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 

 လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား- ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းအဓိကက်ေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ ၁(၄) က ခရီးသြားမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးရန္းကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ ခရီးသြား 
မ်ား၏ အေရးေပၚေဆးဝါးကုသမႈအစီအမံ၊ အေရးအေပၚအေျခအေနႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ ေဘးကင္းရာသုိ႔ စြန္႔ခြာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရိွျခင္း။ ခရီးသြားမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
မူ၀ါဒႏွင့္က်င့္၀တ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး (၁(၄) (၃)) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
စနစ္မ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ ပါရိွသည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ ခရီးသြားမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ လံုၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
အထူးသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ခရီးသြားမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊  မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားမူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ အစီအစဥ္ ၁(၄)(၄) တြင္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနရာအားလံုးတြင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ရန္ 
ပါ၀င္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း အစီအစဥ္ ၁ (၄)(၅) တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈတြင္ 
စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ ပါရိွသည္။ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ားမွာ-

 • အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အားေကာင္းရန္။
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 • ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ေမာ္္ေတာ္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ေလွ၀န္ေဆာင္ 
မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ လမ္းကုိ မၾကာမၾကာမသံုးျပဳရသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္းရိွ အျခားသူမ်ား 
အားလံုးအတြက္ မတက္မေနရ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
နယ္ပယ္ရွိ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ျမႇင့္တင္ရန္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ 

 • ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေျခလ်င္ေတာင္တက္လုပ္ငန္းတြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္။

 ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းက႑၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း-ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းက႑၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း-
မဟာစီမံကိန္း အစီအစဥ္ ၅(၁)(၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 
အေပၚ အေျခခံၿပီး (ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ျပဳျခင္း၊  လက္ရွိပ်ံသန္းေနသည့္ ခရီးစဥ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ေျမျပင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈ၊ 
လံုၿခဳံေရးႏွင္၀့န္ေဆာင္ အျမင္တစ္ရပ္ျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ခ ံ
အၾကံျပဳျခင္း)ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။1 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပံုစံမ်ဳိး ေပၚေပါက္ျခင္းအား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သစ္ (New Myanmar Na-
tional Plan of Action for Children) ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူကို ကေလးသူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူကို ကေလးသူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ 
ကေလးသူငယ္ဥပေဒကုိ ျပန္လည္္ျပင္ဆင္ရန္ကေလးသူငယ္ဥပေဒကုိ ျပန္လည္္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
အျဖစ္ အနိမ့္ဆံုး အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာ ILO သဘာတူညီမႈ ၁၃၈ ကုိ အတည္ျပဳရန္။ 

 ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအပါအ၀င္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ 
ေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ ေမွာင္ခုိကုန္ကူးျခင္းကုိကာကြယ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာ 
စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္း ၃(၂)(၁) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

၄။ ေဒသအဆ၄။ ေဒသအဆင့္ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ င့္ အပါအ၀င္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
အာဏာပိုင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္။အာဏာပုိင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္။

အထက္တြင္ေဆြးေႏြးထားသည့္ ကိစၥရပ္နယ္ပယ္မ်ားရိွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခဲ့သည့္တိုင္ ေဒသအဆင့္ 
အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းေနခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ား၊ ေက်းရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ 
ကေလးသူငယ္ လိင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းသည့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈမ်ားကုိ အသိပညာေပးေသာ  
The Code ၏ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား 
အား အသုံးခ်ေသာ လိင္အေပ်ာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရိွသည့္အခါတြင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
လည္း ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမွ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။ အျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အျခားေသာက႑မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔၏ ပံုမွန္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ 
၄င္းတို႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားအားနည္းေနမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပဳစု 
1    See Part 4.7 for more information on security in the aviation sector.

RECOMMENDATIONS



20

ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းသည္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာမက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ 

ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္ အၾကံျပဳတင္ျပထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းအဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမွ (State and Regional Tourism Councils) မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသအဆင့္ရွိ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါလိုအပ္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ား 
လာေရာက္ေသာ ေဒသအဆင္႔စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္လည္း ၄င္းေကာင္စီ 
မ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ - ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းမ်ားတြင္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေလ်ာ့ပါးျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ခရီးသြားေကာင္စီမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို  ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၌ 
သမား႐ုိးက် ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ခိုင္မာေစေရးအတြက္ (အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁(၂) ကို 
ၾကည့္ပါ။) ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (development partners) ထံမွ  ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ေရးရာ ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္ ပ်ိဳးေထာင္မႈလုပ္ရမည္။ ဤစႊမ္းရည္ပ်ိဳးေထာင္မႈတြင္ - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
ေျမယာရယူမႈမ်ားေျမယာရယူမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားအား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲ 
ျခင္းကုိ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ 

၅။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္ဆုိင္ရာ သိျမင္နားလည္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္။ ၅။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္ဆုိင္ရာ သိျမင္နားလည္မႈအား ျမႇင့္တင္ရန္။ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိရွိမႈတိုးျမႇင့္ လုပ္ငန္းမ်ားၾကား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိရွိမႈတိုးျမႇင့္ 
ေစရန္။ေစရန္။ ဤအခ်က္သည္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အဓိကဦးစားေပးရန္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို သိရွိမႈ ျဖစ္သည္။ 
အထက္ပါ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိရွိမႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ILO၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈ အသင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား 
အၾကား၊ အစိုးရအေနျဖင့္ သိရွိမႈကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အျခားေသာဥပေဒက႑မ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာ ျပည့္တန္ဆာ 
လုပ္ငန္း၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဘးသင့္ေနသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား လုပ္ငန္း၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဘးသင့္ေနသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ 

 တရားမ၀င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသို႔ ဦးတည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို 
ဟန္႔တားသည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ႏွင့္ လူ႔က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေသြဖီေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို နည္းပါးေစေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရွိမႈကို တိုးျမႇင့္ေစသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္အညီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားသိရွိမႈကိုတုိးျမႇင့္ရန္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ခရီးသြား 
မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  (ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း) ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို 
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ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းကိစၥတုိ႔ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ မိဘတုိ႔ ကေလးေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၄င္းကိစၥတုိ႔ကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ မိဘတုိ႔ ကေလးေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းေနေသာ ကေလးမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ိဳး လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းေနေသာ ကေလးမ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ိဳး 
စိတ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားကို စိတ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားေသာ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ အမိႈက္ပစ္ျခင္းအမိႈက္ပစ္ျခင္းႏွင္ ့ေရျဖဳန္းတီးမႈမရွိေစရန္  ေရျဖဳန္းတီးမႈမရွိေစရန္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ 

၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိရန္အတြက္ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွရန္အတြက္ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ သက္ဆိုငရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊  မ၀ူါဒမ်ား၊ ညႊနၾ္ကားခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့
၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားေသာသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္ 
၀ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ခရီး 
သြားလာေရးက႑တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ပုိမုိတိုးတက္လာသင့္သည္။ အဆိုပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ  ပုံမွန္အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ အမ်ားဆုံး အခြန္ 
ထမ္းေဆာင္သူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား 
ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ား ေဒသမ်ားဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္အတူ  ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမႈတိုးတက္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးမည္ဆို 
ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္လာေစမည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ပု္ိမုိတိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယင္း 
အဆင့္မ်ားမွာ-

 • ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး၏ တာ၀န္သတ္မွတ္ အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအားလုံး၏ တာ၀န္သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ေစေရးခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမႇင့္ေစေရးႏွင့္ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းျခင္း။  

 • ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း (လုပ္ငန္း ၃(၃) (၁))တြင္ ေဖာ္ျပထာသည့္ သံုးသပ္မႈအတြက္ 
၂၀၁၄-၁၅ တြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေထာင္မႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္္ ရရွိေစရန္ 
တည္ဆဲႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ တည္ဆဲႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံႏွိပ္ 
ထုတ္ျပန္ရန္။ (ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္ ၁(၄)ကို ၾကည့္ပါ)။ထုတ္ျပန္ရန္။ (ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္ ၁(၄)ကို ၾကည့္ပါ)။

 • အတင္းအၾကပ္ သိမ္းယူေသာ ေျမယာ၊ အိမ္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ အျခားေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းပစၥည္း ေျမယာ၊ အိမ္၊ ေကာက္ပဲသီးႏံွ၊ အျခားေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းပစၥည္း 
မ်ားအား သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ မ်ားအား သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးတက္ေစျခင္း။ 

 • Open Government Guide on Public Contracting ႏွင့္အညီ ျပဳစုထားေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
တင္ဒါေခၚယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင္ဒါေခၚယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္၊ ေျမယာမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈ၊ 
သို႔မဟုတ္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အေဆာက္အဦႏွင္႔ အသုံးအေဆာင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာအေထာက္အပ့ံႏွင္႔ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးမႈရွိရန္။ 

 • (ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာန (Department of Cultural Heri-
tage) မွ ေကာက္ခံေသာ ၀င္ေၾကးမ်ား အပါအ၀င္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ၀င္ေငြ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ၀င္ေငြ 
မ်ားမ်ား၊ ယင္းေငြမ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ျခင္း။ျခင္း။ 

 • ခရီးသြားလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။

 • ေလေၾကာင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္းလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း။ 
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၇။ ရွိရင္းႏွင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ခရီးသြားေဒသမ်ားအတြက္ ဇုန္အလုိက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး မူေဘာင္မ်ား ၇။ ရွိရင္းႏွင့္ အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ခရီးသြားေဒသမ်ားအတြက္ ဇုန္အလုိက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး မူေဘာင္မ်ား 
က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။က်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

 ကုိးကားအေထာက္အထား -ကုိးကားအေထာက္အထား - ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း အဓိက အစီအစဥ္ ၃(၁)  – ခရီးသြား 
ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ၊ ေပါင္းစည္းထားေသာ၊   ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ေရးဆြဲရန္၊ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၃(၂) - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ အကာ 
အကြယ္မ်ားကို ခုိင္မာေစရန္၊ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၃(၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဦးတည္ရာမ်ားတြင္ ဇုန္မ်ား တုိးတက္ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း ၃(၃)(၁)‘ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဒသဇုန္မ်ား တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္’ 
(Improving Zoning in Tourism Destinations) ဟုဆိုရာတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားမည္။ ခရီးသြားအမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ 
ေနရာအားလံုးတြင္ က်င့္သံုးသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇုန္အလိုက္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းအျပင္ မတူညီေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္သြားမည္္။ စီမံကိန္းမ်ားစြာ၏ စုေပါင္းသက္ 
ေရာက္မႈကိုေျဖရွင္းရန္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း(SIA)ကုိ အသံုးျပဳသြား 
မည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ EIA ျပဳလုပ္ရေလာက္သည့္ အေျခခံ အရြယ္အစားတစ္ခုအထိ ႀကီးမားမည္ မဟုတ္ေပ။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး အေျခအေနအတြက္ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းအား  ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းအား  
ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္မႈကုိ ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္မႈကုိ အရိွန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ (ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ 
အေပၚ အေျခတည္၍ တုိးတက္မႈမ်ား၊ ေပၚေပါက္လာေနေသာကိစၥရပ္မ်ားအား သံုးသပ္ရမည္။ သဘာ၀ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ား၏ သာယာ၀ေျပာမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္း 
ေပးရန္ဟူသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ အစီအစဥ္မ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ 
အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရမည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းတြင္ ပုံေဖာ္ထားသည့္ 
“ဇုန္အလုိက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္” ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္ သက္ 
ဆိုင္သူ အမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေျခအတင္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

 အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ အထိအခိုက္မခံႏုိ္င္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပမာဏႀကီးမား 
ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ 
ေရရွည္စီမံကိန္းေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) (သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္ 
စီမံကိန္းဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။) ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ အႏွစ္ သာရ 
ျပည့္၀ေသာ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) ျပဳလုပ္ရာတြင္  ခရီးသြားလာေရာက္ႏုိင္မႈ  အျမင့္ဆံုးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသမွ 
ေနရာေပးႏိုင္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ  အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ `၀န္အားထမ္းေဆာင္စြမ္း´ (carrying capacity) ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းပါ၀င္ရမည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) မ်ားသည္ ျဖစ္ထြန္းလာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ မူေဘာင္ 
အရ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းအဆင့္ EIA မ်ားကို ဆက္လက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ရမည္။

 သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ား၏ သာယာ၀ေျပာမႈတုိ႔ ထိခုိက္ေစမည့္ ဆုိးက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ဤသံုးသပ္မႈ မၿပီးမီႏွွင့္ SIA နည္းလမ္းတစ္ရပ္ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း 
မရွိေသးမီ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား ဆက္လက္တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္္သည္။ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား ဆက္လက္တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆိုင္းင့ံထားသင့္္သည္။
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၈။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ နယ္ေျမခံရပ္႐ြာမ်ား ပါ၀င္ေရး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ ၈။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ နယ္ေျမခံရပ္႐ြာမ်ား ပါ၀င္ေရး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေရးက ဆက္လက္၍အားေပးရန္။ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းေရးက ဆက္လက္၍အားေပးရန္။

 ကုိးကားအေထာက္အထားကုိးကားအေထာက္အထား - ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း – အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၃(၆) - ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္္မႈခုိင္မာေစရန္၊ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၄(၃) 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား၊ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒမ်ား အားေကာင္းေစရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး (CIT) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒတြင္ 
ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းအတြင္းရိွ ေဒသခံမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ေစရန္ ၄င္းတုိ႔၏ ေဒသအတြင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုိင္ခြင့္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ရရွိေစျခင္း´ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။ 
ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းေစေရး၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ ရပ္ရြာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
ရပ္ရြာအစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ အကာအကြယ္မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
သတ္မွတ္ထားရိွေရး၊ အေသးစားႏွင့္ ေဒသအဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရးၾကံဆေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
မႈကို အားေပးေရး၊ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ အရည္အေသြးမီ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးအမည္စုံလင္စြာ 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀န္းမွ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ 
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

ဤမူ၀ါဒတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္ 
ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၏ အခန္းက႑ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွပါ၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းတာ၀န္တြင္ ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကိုကူညီျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း 
ပါ၀င္သည္။

ေဒသအတြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အငယ္စားလုုပ္ငန္းမ်ားအား သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈ ေပးျခင္း တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ အရည္ 
အေသြးမီ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး၊ ရပ္ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္မႈမ်ား 
အတြက္ လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ စသည္တုိ႔ကိုလည္း ျပဌာန္းေပးထားသည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားသည္ ေဒသခံ 
မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးစသည့္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားမႈတုိ႔ထက္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစေရး 
ဦးတည္ထားေသာ္လည္း ဤလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားသည္ ယင္းအဓိကမူမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပင္ျဖစ္သည္ 
(စာမ်က္ႏွာ မူရင္း ၁၄ -၁၆)။ CIT မူ၀ါဒကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအား အခိုင္အမာ ေထာက္ခံအၾကံ 
ျပဳသည္။

သို႔ရာတြင္ SWIA သုေတသနမွတ္တမ္းႏွင့္ အျခားအစီရင္ခံစာမ်ားအရ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးသည္ မ်ဥ္းၿပိဳင္ႏွစ္ေၾကာင္းကဲ့သုိ႔ ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာ CIT မူ၀ါဒ က်င့္သံုးမႈေအာက္တြင္ 
က်ေရာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားမွာမူ အစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသ ျပင္ပမွ) ခ်မွတ္ 
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းတြင္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ 
မရွိသကဲ့သို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစမည့္ အလားအလာမ်ား ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ အႏွစ္သာရျပည့္၀ေသာ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလယ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရမည္။ ယင္းသုုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသခံ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးရမည္။ ခရီး 
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သြားလုပ္ငန္း ထူေထာင္ျခင္းကို မည္မွ် ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုျခင္းအား အစုိးရတစ္ခုတည္းက မဆံုးျဖတ္ဘဲ 
ေဒသခံမ်ားမွာလည္း ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသျပင္ပမွသူမ်ားအတြက္ အဓိက 
ထားရည္ရြယ္၍ လက္ရွိပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္။

 တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ေဒသခံ ဘာသာစကားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ရမည္။ ေဒသခံ တိုင္းရင္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လိုအပ္ပါက အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
မ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ပါေစ။ ယင္းရပ္ရြာမ်ားတြင္ မူလေနထိုင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေန 
သူမ်ား ပါ၀င္ပါက ယင္းတုိ႔၏ ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ အသံုုးျပဳမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (Free 
Prior Informed Consent) တစ္ရပ္ကို ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေပးအပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိရမည္။ ယင္းကို 
UNDRIP ႏွင့္ IFC Performance Standard 7 တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၉။ တရားစီရင္ေရးအတြင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျပင္ပမွ  ကုစားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားေကာင္းေစရန္။၉။ တရားစီရင္ေရးအတြင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျပင္ပမွ  ကုစားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အားေကာင္းေစရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳမႈရွိရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ ႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရမည္။ ၾကားကာလႏွင့္ ေရရွည္ကာလတစ္ခုတိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ကုသမႈနည္းလမ္းမွာ ႐ုံးတြင္း ဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏  စီပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံလမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights) ႏွင့္အညီ အျခားထိေရာက္ေသာနည္လမ္းမ်ား အဆင္သင့္ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမဟုတ္ေသာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ျပင္ပ 
စနစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၄င္းတုိ႔ထံတြင္ မေက်နပ္ခ်က္တုိင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ၀န္ပိေနသကဲ့သို႔ 
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာလည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ 
ယခင္က ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင္႔ တရားစဲြခံခဲ့ၾကရ 
ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ 

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ထိခုိက္မႈမ်ားရိွသည့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
တရား႐ုံးျပင္ပမွ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။တရား႐ုံးျပင္ပမွ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။

 Environmental and Social Management Plans (ESMP) အရ ကုမၸဏီ၏ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္မႈတုိ႔အေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ 
ၾကည့္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈခံရေသာ ရပ္ရြာ 
မ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မရွိေစရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ အသံုးျပဳ 
လွ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  စုေ၀းလွည့္လည္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားအား ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းအခ်က္ 
ကို အထူးတလည္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလည္း အင္အားအသံုးျပဳမည္ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းတို႔ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ျပင္ပစနစ္မ်ား၏ ရလာဒ္ကို အမ်ားျပည္သူ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ျပင္ပစနစ္မ်ား၏ ရလာဒ္ကို အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။
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ျပည္တြင္း-ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပည္တြင္း-ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မူမ်ားႏွင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းအစီစဥ္ပါ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြား ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ မူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအစီစဥ္ပါ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြား 
လုုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  ပ့ံပိုးကူညီရန္။လုုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  ပ့ံပိုးကူညီရန္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မူ၀ါဒပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းမူမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံ၏ ဦးစြားေပးက႑ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသဆိုင္ရာလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို က်ယ္ျပန္္႔စြာ တိုးတက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားစံုလင္ျခင္းႏွင့္ မူရင္းဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာေဒသမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထုတ္ 
ကုန္မ်ား၏ ၾကြယ္၀မႈ၊ အမ်ိဳးအစားစံုလင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးတုိ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွေစရန္၊ ခရီးသြားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ 
ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရေစရန္၊ ခရီသြားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ခုိင္မာေစရန္၊ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးထားေသာ လုပ္သားအင္အားစုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ 
က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ အေလ့အထမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

အစီအစဥ္တြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္း 
အတာျဖင့္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းအခ်က္မ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မဟာစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃)တြင္ ပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားေဒသမ်ား အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးအတြက္ အကာအကြယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားေကာင္းေစေရး ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏ္ိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF)အတြက္လည္း သီးသန္႔အခန္းက႑ကို ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ MTF ၏ အဖြဲ႕၀င္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ေစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုး 
သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္သည္။ ယင္းသို႔ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင့္ အေလ့အထ 
ေကာင္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဧည့္သည္မ်ား က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီသည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳ 
လုပ္ေစရန္ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

၂။ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ၂။ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယင္း၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္အေပၚ ထိုက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယင္း၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္အေပၚ ထိုက္သင့္ေသာ 
ဂ႐ုစုိက္မႈ ထားရွိရန္။ဂ႐ုစုိက္မႈ ထားရိွရန္။

ဤ SWIA တြင္ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ 
ျဖစ္ထြန္းေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္၏ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
လက္ခံ က်င့္သံုးၿပီဟု ဆုိ႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ ထင္ဟပ္ေနမည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဥပေဒမ်ား မျပတ္မသားရိွေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေသခ်ာ 
ေရရာမႈတစ္ခု ေပးအပ္ႏုိင္မည့္အျပင္ ေဒသခံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ယံုၾကည္မႈေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
OECD တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ UN Guiding Principles on Business and Human Rights  သို႔ 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္  OECD Guidelines on Multinational Enterprises ကို က်င့္သံုးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
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ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိေသးငယ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ 
အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားျဖစ္ရာ ယင္းတုိ႔ကို ႏုိင္ငံတကာ 
လူမႈဘ၀ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျပည့္မီရန္ ပ့ံပုိးကူညီရမည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား:လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား:

 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work ကဲ့သို႔ ႏို္င္ငံတကာ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ ႏို္င္ငံတကာ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား (ILO Convention 172 Working Conditions (Hotels and Restaurants (1991) ႏွင့္  ILO 
recommendationR179 Working Conditions (Hotels and Restaurants) Recommendation (1991),IFC 
Performance Standards ႏွင့္ Environmental, Health, and Safety Guidelines for Tourism and Hospi-
tality Development ကို လက္ခံက်င့္သံုးပါ။

 The Global Sustainable Tourism Criteria, UNWTO Private Sector Commitment to the Global Code 
of Ethics for Tourism ႏွင့္ Travelife Sustainability System Criteria ကဲ့သို႔ တည္ဆဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ဆဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကို လက္ခံက်င့့္သံုးရမည္။စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကို လက္ခံက်င့့္သံုးရမည္။

 ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကုိ အေျခ 
ခံေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ၾကပ္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အေလ့အထမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရမည္။ အေလ့အထမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရမည္။ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔ 
မဟုတ္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ားကုို သတ္မွတ္ထားရိွရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး 
အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏုိင္ငံ 
တကာအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ကုမၸဏီအဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကို လိုက္နာေလးစားေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ထုိက္သင့္သည့္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ နည္းလမ္းမ်ားကို တြဲဖက္အသုံးျပဳရမည္။ 

 တည္ဆဲ စီမံကိန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကနဦးေလ့လာမႈျပဳျခင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ကနဦးေလ့လာမႈျပဳျခင္း (Ini-
tial Environmental Evaluation-IEE) သို႔မဟုတ္ Environmental Impact Assessment (EIA) လိုအပ္သည္ 
ဆုိသည္ကို သတ္မွတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (EIA) မူေဘာင္ကို ေလ့လာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (EIA) မူေဘာင္ကို ေလ့လာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍ရွိပါက ေဒသအဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) (အၾကံျပဳခ်က္ ၃(၃)ကို ႐ႈပါ) ကုိ ကိုးကားႏိုင္သည္။ မည္သည့္္အေျခ 
အေနတြင္မဆို လုပ္ငန္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ လူမႈဘ၀မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစမည့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ထားရိွပါ။ 
ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ျပန္လည္အသံုျပဳျခင္း၊ အသုံးျပဳၿပီးေရအား ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စီမံျပဳလုပ္ျခင္းစနစ္မ်ား 
(အစိုင္အခဲ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားအတြက္) ပါ၀င္ရမည္။ အလားတူပင္ ခရီးသြားမ်ားအား ေရအသံုျပဳမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အၾကံေပးျခင္း၊ မိုးေရ စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံ ျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္အမွ် အက်ိဳးရိွၿပီး ျပန္လည္ 
ျဖည့္စြမ္းႏ္ိုင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ရမည္။

 ေဒသခံမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ားႏွင့္ ေစာစီးစြာ၊ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ  အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ားႏွင့္ ေစာစီးစြာ၊ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ  အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ 
ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္ရြာတစ္ခုအတြက္ တရား၀င္ကုိယ္စားျပဳသူတုိ႔ို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည္ကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
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 သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ 
ေရာက္မႈ ခံသူမ်ားထံ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံရမည္။ 

 သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ လူအခြင့္အေရးကို အေျချပဳသည့္ နည္းလမ္း လူအခြင့္အေရးကို အေျချပဳသည့္ နည္းလမ္း 
(HRBA)(HRBA) ကို က်င့္သံုးရမည္။ ယင္းနည္းလမ္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း၊ အခြင့္အေရး 
ရွိသူတုိ႔အား အခြင့္အာဏာေပးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

 ကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမွ 
ေရွာင္ရွားရမည္။ေရွာင္ရွားရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပး 
ရမည္။ 

၃။ လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ ဂ႐ုျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပိမုိအုားေကာင္းလာေစရန။္၃။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ ဂ႐ုျပဳႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပိမုိအုားေကာင္းလာေစရန္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အေနအထားအရ 
လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥအားလံုးကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဟိုတယ္အုုပ္စုမ်ား 
အေနျဖင့္ ေျမယာကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားတြင္ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာ 
သိမ္းယူျခင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးအမႈအခင္းမ်ားအျပင္ အလုပ္သမား ကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္ ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ကို အပုိင္း 
၄(၃)ႏွင့္ ၄(၄)တြင္ ႐ႈပါ)။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

ေျမယာေျမယာ

 ေျမယာရယူျခင္း မျပဳမီ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္ 
ေျမယာ အသံုးျပဳမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသံုုးျပဳမႈ၊ ယခင္ႏွင့္ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ အသံုုးျပဳမႈ၊ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိလက္ရွပိုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတုိ႔ကို စစ္ေဆးစုံစမ္း ပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတုိ႔ကို စစ္ေဆးစံုစမ္း 
ရမည္။ရမည္။

 ေျမယာမဲ့မ်ားအေပၚ ေျမယာရယူမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ယင္းတို႔အေနျဖင္႔ အျခားသူ 
တုိ႔၏ လယ္ေျမေပၚတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မီွခုိေနရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ယခင္ စစ္အစုိးအရႏွင့္ ရင္းႏီွးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား (ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ၏ ျပည္တြင္းစီးပြား 
ဘက္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။) ရယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ ဂ႐ုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ရ 
မည္။ ဂ႐ုစုိက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရွိမရွိ 
(သို႔မဟုတ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ လံုး၀ မရွိခဲ့သည္ပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။) အမ်ားပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ (ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ပုိင္ဆိုင္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာအသံုးျပဳသူမ်ား အပါ၀င္) ပ်က္ 
ကြက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိတုိ႔ကို အမ်ိဳးသားဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တိုုက္ဆိုင္စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 

 ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြာဟခ်က္မ်ားရိွခဲ့လွ်င္ (လက္ရွိပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ယခင္ဘုိးဘြားမ်ားလက္ထက္ 
အစဥ္အဆက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ား) ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္အား သိရွိရန္၊ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ၊ 
အေရးဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေျမယာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားထက္ 
ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် တုိက္႐ိုက္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ပဋိပကၡႏွင့္ လက္ရွိပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိ၊ မရိွ ဂ႐ုျပဳၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရခ်ထားျခင္းအား ပိုမိုအားျဖည့္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
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မသိမသာ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ေရွာင္ရွားရမည္။

 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းမည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳမီ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရိွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရ 
မည္။ 

 ေဒသခံမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေနရာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေနရာမ်ားမွ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းတုိ႔အတြက္ လံု ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုး႐ႈံးျခင္းတုိ႔အတြက္ လံု ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေပၚ ယင္းတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ မွီခုိေနရသူမ်ားထံမွေျမယာ 
ရယူထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အလားတူ သို႔မဟုတ္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းရရိွေစရန္ ေျမယာအစားျပန္ေပးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈမ်ား  ေပၚေပါက္ 
လာပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရမွ IFC Performance Standard 5 ကို က်င့္သံုးေစရန္ တုိက္တြန္း 
အားေပးရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယင္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။

 US State Department Reporting Requirements ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ 
အထက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အသစ္ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာကို မည္သို႔ 
ရယူသည္၊ အသံုးျပဳသည္၊ မည္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးအပ္သည္ဆုိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေမရိကန္ အေျခစုိက္မဟုတ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း ယင္းအစီရင္ခံ 
ေရးသတ္မွတ္ခ်က္ကို အေလ့အထေကာင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စံထား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အလုပ္အကုိင္အလုပ္အကုိင္

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ အဓမၼေစခိုင္းမႈအဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အျခား လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ လံုး၀ လံုး၀ 
လက္မခံေၾကာင္းလက္မခံေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ သိႏၷိဌာန္ျပဳရမည္။ 

 တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား၏ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္။ ယင္းသို႔ 
စစ္ေဆးရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားက့ဲသို႔ ျပႆနာအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္တန္ေျခမ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊  
တစ္ဆင့္ခံ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင့္အေျခအေန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ ကေလး အလုပ္သမား အသံုး 
ျပဳမႈတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္။

 အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁) ႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ထူ 
ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္း၍  လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန၊ လုပ္ခတုိ႔ကုိ ညိႇႏိႈင္းခြင့္တုိ႔အေပၚ ေလးစားရမည္။ ယင္းဥပေဒ 
တြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ျခင္းခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ နားေနခ်ိန္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။

 ေန႔စားအလုုပ္သမားမ်ား၊ ယာယီ/ရာသီအလုိက္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ မိသားစုစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ခေပးေခ်မႈမ်ားကို တရား၀င္ ျပဳလုုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး (H&S) သင္တန္းမ်ာက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး (H&S) သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ရမည္၊ အလုပ္ခြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား (အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ေရးက႑) တစ္ဦးခ်င္း အကာအကြယ္ကိရိယာမ်ား (PPE) ေပးအပ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အတြက္ ေဒသတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ ကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း (H&S) 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ (PPE) မ်ား စီစဥ္ေပးရမည္။ 
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 ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားလံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး မူမ်ား 
ကို ထင္ဟပ္ေသာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ေပးရမည္။ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ေပးရမည္။ ယင္းသို႔သင္တန္းေပးရာတြင္ လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားအသုံးမျပဳဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္ႏုိ္င္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး 
အယူအဆမ်ားႏွင့္အတူ လက္ေတြ႕ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သို႔ေျဖရွင္း ကုိင္တြယ္ရမည္ကုိ  
ထည့္သြင္းပုိ႔ခ်ရမည္။ 

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳ းသမီး၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍  ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အလုပ္တာ၀န္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ား (တူညီေသာအလုပ္အတြက္ တူညီေသာ လုပ္ခ)၊ ရာထူးတုိးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ 
ေခ်းေငြ၊ ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားအေလ့အထမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ ေဒသအလုိက္ 
အထိခုိက္ မခံႏုိ္င္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ သိရွိထားေစရမည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ား 
ရွင္းလင္းစြာ ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို ခုိင္မာစြာေဆာင္ရြက္ကာ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ခ်မွတ္က်င့္သံုးေပးရမည္။

 အမ်ိဳးသမီး ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ က်ား၊ မကြဲျပားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း က်ား၊ မကြဲျပားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အလုပ္သမား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးသည့္ အလုပ္သမား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

 အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာ မေက်နပ္မႈမ်ား၀န္ထမ္းေရးရာ မေက်နပ္မႈမ်ားကို အမည္မေဖာ္ဘဲ တိုင္ၾကားႏုိင္ေစမည့္တိုင္ၾကားႏိုင္ေစမည့္ စနစ္မ်ား 
ထားရိွရမည္။ ယင္းစနစ္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈကို တိုင္းၾကားရန္ သီးသန္႔စနစ္မ်ား ထည့္သြင္း 
ထားရမည္။

၄။ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိရွလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္။၄။ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအ၀င္ ထိရွလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ေရးေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိမိဘာသာ သံုးသပ္မႈကို အြန္လိုင္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ CSR-D guide/questionnaire ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္ 
အကူျပဳဌာန(MCRB)တြင္ ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 Children’s Rights and Business Principles ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သႏၷိဌာန္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္မည္ဟု 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသုံးခ်၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ သႏၷိဌာန္ 
ခ်မွတ္ရမည္။ ထိုသို႔ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ The Code of Conduct တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ခရီသြားမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွပါက (ဥပမာအားျဖင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသုံးခ်၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္း) စီးပြြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ အကူအညီေပးေရး ဖုန္းနံပါတ္ကို တိုင္ၾကားရမည္ (ဥပမာအားျဖင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အေရးေပၚ နံပါတ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳလွ်က္)။

 ကေလးလုပ္သား အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ကေလးလုပ္သား အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္သည့္ စာပိုဒ္တစ္ခုကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ကုန္ပစၥည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသင့္သူမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ထည့္သြင္းရမည္။ ယင္းသို႔ 
ဆိုျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားကို အလုပ္မခန္႔ရဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
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 ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ယင္းတုိ႔၏ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ေရးပညာဆက္လက္သင္ယူႏုိင္ေရး 
အကူအညီေပးရန္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္။အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္။

 ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ကေလး ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားထံမွ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား 
၀ယ္ယူျခင္း၊ ေတာင္းရမ္းသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေပးျခင္းတုိ႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းအၾကံျပဳ 
ရမည္။  ကေလးသူငယ္မ်ားထံမွ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ေတာင္းရမ္းသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ေငြေၾကးေပးျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရး၊ ေက်ာင္းပုံမွန္တက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစ 
ေၾကာင္း ခရီးသြားမ်ားအား ရွင္းျပရမည္။

 `မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း´`မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း´22 တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းကို 
အားေပးအားေျမာက္ျပဳျခင္း မျပဳရ။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမွ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း၊ မိဘမဲေဂဟာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ `ေစတနာ့၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း (voluntourism)´`ေစတနာ့၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း (voluntourism)´3 ခရီး 
စဥ္မ်ား/အစီအစဥ္မ်ား ကမ္းလွမ္းလာပါက ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရမည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ 
International Voluntourism Guidelines for Commercial Tour Operators အေပၚ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လုပ္အားေပးမ်ားကို လက္ခံမည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏  ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို စစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္အားေပးမ်ား၏ 
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို မျဖစ္မေန စစ္ေဆးျခင္း၊ လုပ္အားေပးမ်ား အနည္းဆံုးေနထုိင္မည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ 
လုပ္အားေပးမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

၅။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွိ ေဒသတြင္းရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၅။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ ေဒသတြင္းရိွ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားမႈရွိရန္။ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားမႈရွိရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား:လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား:

 အစုိးရ၏အစိုးရ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူ၀ါဒ (CIT) (CIT) ကို အျပည့္  ကို အျပည့္ 
အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ အားေပးရန္၊ တက္ၾကြစြာ ကူညီရန္။

 ခရီးသြားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္   
ေဒသခံ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းမ်ား ပါ၀င္ပါေစေဒသခံ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းမ်ား ပါ၀င္ပါေစ (အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား၊ ခ်န္လွပ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္)။

 ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ျဖင့္ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုံစံေရးဆြဲရမည္။ ယင္းသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခရီးသြားမ်ားအား 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရမည္။

 ခရီးသြားမ်ား ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ား (Do's and Don'ts for Tourist) လက္ကမ္းစာအုပ္ငယ္မ်ားကို ၀န္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအၾကား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို သိရွိ 
လာေစေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထမ်ားကို ေလးစားလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ၀န္ထမ္းခန္႔ထားရာတြင္ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းေလာင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးရမည္၀န္ထမ္းခန္႔ထားရာတြင္ ေဒသခံ ၀န္ထမ္းေလာင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးရမည္၊ ရပ္ရြာအတြင္း သက္ေမြးပညာသင္တန္း 
မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာလံုးပူးေပါင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁။  မိဘမဲ့ေဂဟာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အပိုင္း ၄(၅)ကို ၾကည့္ပါ။  ‘Groups at Risk’ – Children 
၂။ ယင္း 
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 လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းျမစ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ရယူသံုးစြဲရမည္။ ရင္းျမစ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ရယူသံုးစြဲရမည္။ 
`ေဒသထြက္´ထြက္ကုန္မ်ား အသုံးျပဳေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားကုိ စားေသာက္ဆုိင္ ဟုိတယ္မ်ား၏ ဟင္းလ်ာစာရင္း 
မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ ကူညီရာတြင္ ေခ်းေငြေပးျခင္း၊ နည္းပညာေပးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး၊ 
စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အေရအတြက္ တုိးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းေပးလမ္းျပျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

 လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ကို အေျချပဳရပ္ရြာလိုအပ္ခ်က္ကို အေျချပဳရမည္။ ရပ္ရြာႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။

 ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္္းမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မထိခိုက္ေစ 
ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ရည္မွန္းထားသည့္ IFC Performance Standard 8 ၏ 
လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္၍ ရေသာ၊ မရေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားအပါအ၀င္ ယဥ္ 
ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အညီအမွ် မွ်ေ၀ေရးကို တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၆။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားနွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ လ်င္္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏို္င္မည့္ စနစ္မ်ားကို ထားရွိရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္။၆။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားနွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ လ်င္္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏ္ုိင္မည့္ စနစ္မ်ားကို ထားရိွရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္။

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ အထိေရာက္ဆံုး 
နည္းတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးၾကံဳရႏိုင္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအေနျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ လက္လွမ္းမီ 
သည့္ လုုပ္ငန္းခြင္အဆင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာစနစ္မ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္း သို႔မဟုတ္ အမ်ား ပူးေပါင္းစီမံႏုုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔စနစ္သည္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ သတိေပးႏ္ိုင္ၿပီး ေစာစီးစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည္။ အကယ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ 
သို႔မဟုတ္ မသိရွိခဲ့ပါက ပုိုမိုႀကီးမားေသာ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤSWIA အေနျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား 
ကုိ တရား႐ံုးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးျပင္ပနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိိုင္မည့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံရွိ ေနရာအနည္း 
ငယ္၌သာ ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီကို အေျချပဳသည့္ အျခားေသာေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားက ပိုမုိ အေရးႀကီးေပ 
သည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွေရာက္ရွိလာေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္း 
ေပးႏုိင္ေသာစနစ္မ်ားကုိ ရပ္ရြာ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ရမည္။ ယင္းစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ 
UN Guiding Principles4 ပါ လုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈ ေျဖရွင္းေရးစနစ္တစ္ရပ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမည္။

 ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္အညီ  ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ 
စနစ္ စနစ္ ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ထုိက္သင့္သည့္ ပုံစံျဖင့္  ေၾကညာအသိေပးရမည္။ေၾကညာအသိေပးရမည္။ သို႔မွသာ သက္ေရာက္မႈ ခံရဖြယ္ရွိသည့္ 
အခြင့္အေရး ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို သိရွိမည္ျဖစ္သည္။  အသံုးျပဳ 
ဖြယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္၍ မည္သည့္နည္း လမ္းက အလုပ္ျဖစ္မည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ 
မိုဘိုင္းဖုန္း ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ၊ အေရးေပၚ ဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ား မရွိသည့္ ေ၀းလံေခါင္းပါး ေဒသမ်ားအတြက္ ယင္းနည္း 
လမ္းမ်ားက လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။

၃။ The UN Guiding Principles for Business and Human Rights, မူ၀ါဒ ၃၁ တြင္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ မေက်နပ္မႈ 
ေျဖရွင္းေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တရား၀င္လက္ခံမႈ၊ လက္လွမ္းမီ၊ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ 
သာတူညီမွ်မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု၊ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေပၚ အေျချပဳသင့္ပါသည္။ 
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၇။ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုေပါင္းေျဖရွင္းရန္။၇။ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုေပါင္းေျဖရွင္းရန္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူ႔အခြင္႔အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေလး 
ဂ႐ုျပဳၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို စုေပါင္းေျဖရွင္းပါက ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္။ အထူးသျဖင့္ စုေပါင္း 
သက္ေရာက္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပႆနာ၊ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဒသ 
အဆင့္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စုေပါင္းေျဖ ရွင္းျခင္း၊ အျခားႏိႈင္းယွဥ္စရာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိ္ငံတကာ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္းမ်ား  က်င့္သံုးရာမွ ရရွိသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းတုိ႔သည္ အခြင့္အေရး တန္းတူလုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 
`ငခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္´ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ေလ်ာ့က်ေစမည့္အျပင္ အစုုိးရအတြက္ လုပ္အား 
စုိက္ရျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစိအတြက္လည္း ပိုမိိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 ခရီးသြားနယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား အစိုးရ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း (SIA) ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးရမည္။ မေအာင္ျမင္ပါက 
အျခား အဓိက ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလွ်က္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာရန္ႏွင့္ `ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္မႈ မ်ားလြန္းျခင္းအတြက္  အခ်ိန္ႏွင္႔ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိျခင္း´ကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္  ပူးတြဲသက္ေရာက္မႈ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတစ္ရပ္ကုိ ေစခိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို မွ်ေ၀ရမည္။စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို မွ်ေ၀ရမည္။ 

 တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က႑ 
အတြင္းရိွ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအားလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာျမႇင့္တင္ရမည္။ 
ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသည္ ယင္းတို႔၏ က႑အတြက္ လမ္းညႊန္ငယ္တစ္ရပ္ 
ျပဳစုထားရာ ယင္းလမ္းညႊန္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္အသံုးျပဳႏ္ိုင္သည္။

 ေရဆုိး၊ အညစ္အေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကဲ့သို႔ ကိစၥ 
မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရမည္။

 ခရီးသြားေဒသမ်ားတြင္ အမိႈက္ပုံးမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေပးျခင္း၊ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း သို႔မ 
ဟုတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေရးဆြဲထားသည့္ ရပ္ရြာရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ ပူးေပါင္းရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္း 
စသည္တုိ႔ကဲ့သို႔ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အျခား ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔တြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔တြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၿပီး၊ 
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕
ခ်ဳဳပ္ႏွင့္ ခရီးသြာလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ရမည္ (ေအာက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္္ ၈ ကို ႐ႈပါ)။

၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြ႕ဲ၀င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ ပုိမုိခိုင္မာလာေစရန္။၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြ႕ဲ၀င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ ပုိမုိခိုင္မာလာေစရန္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) သည္ အစိုးရ 
မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္မွ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေန 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သည္ ယင္းတုိ႔၏ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပုံစံတြင္ ဥကၠ႒ (ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ လာမည္)ကို ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မွာ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရမွ ေရြးခ်ယ္သူျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
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လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံကို အျပည့္အ၀ စတင္က်င့္သံုးရမည္။ 
သို႔မွာသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု အေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈ အားေကာင္းေစၿပီး 
ခရီးသြားလုုပ္ငန္းက႑ရိွ လုပ္ေဆာင္သူအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ကို အစုိးရမွ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္ကို အစိုးရမွ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ရပ္အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရမည္။
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လုပ္ငန္းပုိင္း ရင္းလုပ္ငန္းပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား်ား

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား အေလးဂ႐ုျပဳ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။အလက္မ်ား အေလးဂ႐ုျပဳ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 ယင္းအခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေလးဂ႐ုျပဳ စမ္းစစ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေလးဂ႐ုျပဳ စမ္းစစ္ျခင္း၊ 
တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါ၀င္သည္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား လက္ခံေသာကုမၸဏီမ်ား ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား လက္ခံေသာကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္သိေသာ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ၾကေစရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ရန္။ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ၾကေစရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ရန္။

 ယင္းအခ်က္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တုိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တုိုက္႐ုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ႏုိ္င္ငံအတြင္း ရင္းႏွီး ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ႏုိ္င္ငံအတြင္း ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိ္င္ေျခမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိ္င္ေျခမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္စီမံလ်က္ရွိသည္ဆိုျခင္းကို ခုိင္ခုိင္မာမာ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးရန္ တြန္းအား ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္စီမံလ်က္ရွိသည္ဆိုျခင္းကို ခုိင္ခုိင္မာမာ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးရန္ တြန္းအား 
ေပးရန္။ေပးရန္။

 ယင္းသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းျပဳရာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ Reporting Requirements on Re-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ Reporting Requirements on Re-
sponsible Investment in Burma  (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္္ တာ၀န္ရွိစြာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံေရး သတ္မွတ္ sponsible Investment in Burma  (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္္ တာ၀န္ရွိစြာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံေရး သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား)ခ်က္မ်ား)ကို မူေဘာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိွင္သည္။
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ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားခရီးသြားမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၁။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးစားရန္။ေလးစားရန္။

ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ မည္သည္က ဆီေလ်ာ္သည္၊ မည္သည္က ဆီေလ်ာ္ျခင္း 
မရွိဆိုသည္ကို မသိရွိပါက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ Hanns Seidel Foundation ႏွင့ ္Tourism Transpar-
ency တုိ႔မွ ျပဳစုေသာ Do’s and Don’ts for Tourists (ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား) 
စာအုပ္ငယ္ကို အသံုးျပဳ၍ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံအတြင္း 
ယင္းစာအုပ္ငယ္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 Do’s and Don’ts for Tourists (ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား) ကို လိုက္နာရမည္။
 သင့္ေလ်ာ္စြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ရမည္၊ ဘာသာေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးဓမ္းမ်ားကို ေလးစားရမည္။
 ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ (အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏) ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားရမည္။
 ေရကို ေခၽြတာရမည္။
 အမိႈက္ပစ္ျခင္း စည္းကမ္းမဲ့ ျပစ္ျခင္း မျပဳရ။
 ကေလးသူငယ္လိင္မႈဆက္ဆံေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းတုိ႔ကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း မျပဳရ။

 ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေသာ အဖုိးတန္အႏုပညာ လက္မႈပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အပင္/တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရး ပံ့ပုိးကူညီရန္၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရး ပံ့ပုိးကူညီရန္

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 လိုင္စင္ရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ 
၀ယ္ယူသံုးစြဲရန္။

 မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရ (အၾကံျပဳခ်က္ ၅ (၂) ဂဂ)ကို ၾကည့္ပါ)။
 ေတာင္းရမ္းသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးေပးကမ္းျခင္း မျပဳရ သို႔မဟုတ္ ကေလး ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

 ေစတနာ၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း (‘voluntourism’) ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားအတြက္ေရာ 
သင့္အတြက္ပါ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ေသာ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္ အစဥ္အလာရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးပါ။

 တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေတာင္းယူျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလး 
အလုုပ္သမား အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေလ့အထမ်ား ေတြ႕ရိွပါက အာဏာပိုင္မ်ား၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ (ဥပမာ ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္္ငန္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ Myanmar Tourism Watch)တုိ႔သို႔ တိုင္ၾကားရမည္။
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(မီဒီယာႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအပါအ၀င္) (မီဒီယာႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအပါအ၀င္) 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း ၁။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္း 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ခံရဖြယ္ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈေပးရမည္။ေဒသခံမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈေပးရမည္။

 ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားအားဟိုတယ္ဇုန္မ်ား တည္ေထာင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ားအား ယင္းတုိ႔ ေျမယာကို မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေစရန္၊ 
ယင္းတို႔၏ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရိွေစရန္ အလို႔ငွာ 
လက္ရွိ ေျမယာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးရမည္။

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရိွ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးရမည္။လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးရမည္။

 ေဒသခံရပ္ရြာမ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ 
ကိစၥမ်ားကို အသိပညာေပးရမည္။

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသိေပး ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အသိေပး ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)ဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA)ဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။ အနိမ့္ဆံုး အသက္အရြယ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (အမွတ္ - ၁၃၈)ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၃။ အနိမ့္ဆံုး အသက္အရြယ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (အမွတ္ - ၁၃၈)ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
အျခား ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကဲ့သို႔ ILO ၏ အဓိက အလုပ္သမား ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးေရး အျခား ILO ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကဲ့သို႔ ILO ၏ အဓိက အလုပ္သမား ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးေရး 
တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရန္။တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရန္။

၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လက္ခံ ၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လက္ခံ 
က်င့္သံုးလာေစေရးအတြက္ တိုက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရန္။က်င့္သံုးလာေစေရးအတြက္ တိုက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရန္။

 ယင္းစံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားတြင္ Global Sustainable Tourism Criteria၊ Travelife Sustainability System၊ the UN-
WTO Global Code of Ethics for Tourism ႏွင့္ The Code တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

၅။ (မီဒီယာအတြက္) ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံံတင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းသက္ေရာက္မႈ ၅။ (မီဒီယာအတြက္) ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံံတင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳသားဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳသားဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထုိး တင္ျပရန္။မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မီးေမာင္းထုိး တင္ျပရန္။

RECOMMENDATIONS



37

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိခင္အစုိးရမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိခင္အစိုးရမ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မၾကာခဏ လစ္လ်ဴ႐ႈမိၾကေသာ က႑တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းက႑သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ 
အမ်ိဳး သမီး အေရအတြက္ အမ်ားအျပားကို အလုပ္ကိုင္ေပးထားကာ အရင္းအႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ ရင္းျမစ္တစ္္ရပ္အျဖစ္ ယင္း၏ တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား၊ အမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳဳပ္မႈကို ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယင္းကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္ (၃)၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္ (၃)၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မူ၀မူ၀ါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးါဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒတုိ႔ အေကာင္အထည္  မူ၀ါဒတုိ႔ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ အစုိးရအား အကူအညီေပးရန္။ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အလို႔ငွာ အစိုးရအား အကူအညီေပးရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား

 သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ အျခားနည္းပညာ အကူအညီေပးေရး အျခားနည္းပညာ အကူအညီေပးေရး 
အစီအစဥ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ခရီးသြားက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ခရီးသြားက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ရွိေစရန္။

 ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရ အရာရိွမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္မႈျမႇင့္တင္မႈကို ပံ့ပုိးကူညီရန္၊ ယင္းသို႔ကူညီရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေျမယာရယူ 
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေလ့အထမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ သီးသန္႔ 
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ခရီးသြားေဒသမ်ားအတြက္ ဇုန္အလိုက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္၊ ခရီးသြားမ်ား ဇုန္အလိုက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရး မူေဘာင္၊ ခရီးသြားမ်ား 
လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားႏွင္႔ ဆုိင္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Destination Management) လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားႏွင္႔ ဆုိင္သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Destination Management) အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရး၊ 
ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားႏွင္႔ဆုိင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္း (DMO)စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္း (DMO)မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေရး 
တုိ႔အတြက္ ပံ့ပုိးကူညီရန္၊ ယင္းသုိ႔ ပံ့ပိုးကူညီရာတြင္ လူမႈဘ၀ႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႐ႈေထာင့္မွ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုုိင္ေျခမ်ားသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သုေတသနဌာနတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အားေပးကူညီရန္၊ ယင္း 
သုေတသနဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ တာ၀န္သိေသာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒတုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သုေတသနျပဳ၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရး ၂။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရး 
အကူ အညီေပးရန္။အကူ အညီေပးရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 ESIA မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ စတင္ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အစုိးရအား အကူအညီေပးရန္ESIA မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ စတင္ထားရိွႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအား အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ 
MOECAF အား နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ နည္းေပးလမ္းျပမႈမ်ား ေပးရန္၊ MOECAF သည္ 
ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားကဲ့သို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ EIA မ်ား 
ကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္လွ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

 EIA ဆိုင္ရာ ကိုးကားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းက႑အတြင္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအား ထုတ္ေပးသည့္ 
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားတြင္ (ဥပမာအားျဖင့္ IFC Performance Standards ႏွင့္ WBG Environmental, Health and 
Safety Guidelines) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ေရး အစိုးရအား တိုက္တြန္း ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ကိုးကားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ေရး အစုိးရအား တိုက္တြန္း 
အားေပးရန္။အားေပးရန္။

 အစုိးရ၏ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆ္ိုင္ရာ စစ္ေဆးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အစိုးရ၏ အလုပ္သမားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆ္ိုင္ရာ စစ္ေဆးေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို 
ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရးခုိင္မာအားေကာင္းလာေစေရး ILO မွ တစ္ဆင့္ အစုိးရအား ပ့ံပုိးကူညီရန္။

 ခရီသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ESIA မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားအစီရင္ခံေနၾကသည့္ မီဒီယာမ်ားအားလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
တုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအား ပ့ံပုိးကူညီရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေရာက္မႈခံရသည့္ 
ေဒသခံရပ္ရြာမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေရး ပ့ံပုိးကူညီရန္။

 ေျမယာဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျမယာဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစုိးရအား အကူအညီေပးရန္။

၃။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၃။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပုိးကူညီရန္။တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္သိမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပံ့ပုိးကူညီရန္။

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ားလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

 ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေသာ ၄င္းတုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံေသာ ၄င္းတုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပရမည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤအခ်က္တြင္ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ UN Guiding Princi-
ples on Business and Human Rights (သင့္ေလ်ာ္ပါက OECD Guidelines on Multinational Enterprises) 
ကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖဆုိခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ က်င့္သံုးပါမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားရမည္။ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းအဆင့္တြင္ျဖစ္ေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာစနစ္ျဖင့္ နစ္နာခ်က္မ်ား ျပန္လည္ကုစားေပးေရး တုိက္တြန္း 
ရမည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိရာ 
ယင္းတုိ႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို IFC Performance Standards ႏွင့္ World Bank Group Environmental, Health 
and Safety Guidelines ကို က်င့္သံုးရန္ တုိက္တြန္းရမည္။

 US Reporting Requirements on Responsible Investment in BurmaUS Reporting Requirements on Responsible Investment in Burma တြင္ ပုံစံျပဳေဖာ္ျပထားေသာ 
အစီရင္ခံေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သံုးေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

၄။ ေကာင္စစ္၀န္မွတစ္ဆင့္ အၾကံေပးျခင္းနည္းလမ္း အပါအ၀င္အားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ၄။ ေကာင္စစ္၀န္မွတစ္ဆင့္ အၾကံေပးျခင္းနည္းလမ္း အပါအ၀င္အားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကို မည္သို႔ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခရီးသြားမ်ား အသိေပးရန္။မ်ားကို မည္သို႔ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခရီးသြားမ်ား အသိေပးရန္။
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ျမန္မာႏျမန္မာႏ္ိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ ုိ္င္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကို 
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ျခင္းမွ `ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္´ကို မည့္သို႔ ထမ္းရြက္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ 
အား အၾကံေပးႏိုင္သည္။ 

၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္ ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူအခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (NAP)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အားေပးကူညီရန္။ အေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (NAP)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အားေပးကူညီရန္။ 

၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံ ၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံ 
ေပးရန္။ေပးရန္။

၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒအရေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အားေပး ၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒအရေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အားေပး 
ကူညီရန္။ကူညီရန္။

 ယင္းကဲ့သို႔ ပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ရယူထားၿပီး အသံုး 
မျပဳေသာေျမယာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးတုိ႔တြင္ အကူအညီေပးရမည္။

၄။ MNHRC ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၄။ MNHRC ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္မ်ားကို တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆင့္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအားလုံးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမ်ားအားလုံးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ စင္ျမင့္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ စင္ျမင့္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္။

ယင္းစင္ျမင့္အေနျဖင့္ ခရီသြားလုပ္ငန္းအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ထံ အၾကံေပးႏိုင္ရမည္။ ယင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ဒုတိယသမၼတ 
ဦးစီးသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီထံ တင္ျပႏိုင္ရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ စီမံကိန္း ၉ မွ အဆိုျပဳထားေသာ National Responsible Tourism Research 
Centre ႏွိင္ငံေတာ္အဆင္႔ တာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသုေတသန႒ာနကို ထူေထာင္ျဖစ္ပါက ယင္းစင္ျမင့္ 
သို႔မဟုတ္ စားပြဲ၀ုိင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ ဥေရာပတြင္ ဂ်ာမန္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ 
သည့္  ခရီးသြားလုပ္ငန္္းရိွ လူ႕အခြင့္အေရး စကား၀ုိင္း (Roundtable)ကုိ  နမူနာပံုစံအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။(အကြက္ 
၄၉ ကုိ႐ႈပါ)။
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အကြက္ ၄၉  -  ခရီးသြားလုပ္ငန္္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရး  စကား၀ိုင္းအကြက္ ၄၉  -  ခရီးသြားလုပ္ငန္္းရိွ လူ႕အခြင့္အေရး  စကား၀ုိင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္္းရိွ လူ႕အခြင့္အေရး စကား၀ုိင္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္္းရိွ လူ႕အခြင့္အေရးကို တိုးတက္ေစမည့္ 
ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ စင္ျမင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးေလးစား 
ရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည့္လုပ္္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဖန္တီးေပး 
သည္။ ယင္းတုိ႔ကို စကား၀ိုင္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ကုိက္ညီသည္႔  အဖြဲဲဲ႕အစည္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုး 
ကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးထားသည္။

စကား၀ုိင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ စကား၀ုိင္း၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ား ေလးစားလုိက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု သႏၷိဌာန္ 
ခ်မွတ္ထားၾကသည္။ 

စားပြဲ၀ုိင္း၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အသင္းမ်ား(A&E Erlebnis-
Reisen, Gebeco, Kuoni, ONE WORLD, Der SchweizerReise-Verband (SRV), Studiosus and Forum 
Anders Reisen) ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ArbeitskreisTourismus&Entwicklung, Na-
turefriends International (NFI) and Bread for the World – Tourism Watch)၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူမ်ား  
TourCert ႏွင့္ the UN Global Compact Network Germany, The Hamburg Foundation for Business 
Ethics, ITB Berlin and Willy Scharnow-foundation for Tourism ကဲ့သို႔ multiplier မ်ား ပါ၀င္သည္။ 
ဂ်ာမန္စကား မေျပာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္္း စကား၀ုိင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္မွန္းထားသည္။ခရီးသြားလုပ္ငန္္း စကား၀ိုင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ရည္မွန္းထားသည္။

 • UNGP မ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးမ်ား တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို အရိွန္ရေစေရး၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကိစၥမ်ားကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ဂ႐ုျပဳ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေစေရး။

 • UNGP မ်ားႏွင့္အညီ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား တာ၀န္ခံမႈကို ခရီသြားလုပ္ငန္းသုိ႔ အၾကံေပးျခင္း၊ သိရွိလာ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစံအျဖစ္သာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈ အယူအဆ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ 
ေစေရး။

 • သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားအတြက္ အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတို႔ 
အားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး။

 • အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာမွ သိရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး - ခရီသြားမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၊ အသိပညာေပးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိေသာ ႏုုိင္ငံေရး 
သမားမ်ားထံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ ေလးစားမႈ ျမႇင့္တင္ေရး။
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Institute for Human
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Web: www.ihrb.org

ျမန္္မာ့စီးပြာေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳက႑ (MCRB)ျမန္္မာ့စီးပြာေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳက႑ (MCRB) ကုိ ယူေက အေျခစုိက္ Institute for Human 
Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR)တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈျဖင့္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ ျပည္ပအစုိးရ အလွဴရွင္မ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ 
အစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစညး္မ်ားအၾကား  အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ 
အတြက္ လမ္းေၾကာင္း (platform) တစ္ခုေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ  အေျခခံ၍ လူမႈေရးတာ၀န္္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းအား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။


