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လူအခြင့္အေရး အက်ိဳး သက္ေရာက္မ ႈအစီရင္ခံစာ သည္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင ္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ား အား
ယင္း တို့ လူအခြင့္အေရးကိုေလးစား တန္ဖိုးထား ရန္ တာ၀န္ရိွ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ေစရန္၊ ၎တို

ခရီး

စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ား သည္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာ လူအသီးသီး၏ လူအခြင့္အေရးကို သက္
ေရာက ္မႈရိွ သည္ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ၎တိအ
ု ေနျဖင့္ အႏၱာရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာအရာမ်ားကို ေလွ်ာ
ခ်ၿ ပီး စီမခ
ံ န္ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
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ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး
ကေလးသူငယ

္တသ
ို ည္ ခရီးသြား

႑ မွ သက္ေရာက ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ အမ်ာ းဆံုးထိခိုက္ နစ္နာ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ

တြင္ ေနထိုင္ ေနၾကေသာ ကေလး သူငယ္ မ်ားသည္ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပံုစံအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ထိခိုက္မႈရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာ
ဆိုရ ေသာ္ ေက်ာင္းတက္ ရမည့္အစား ကေလး လုပ္သားအေန ျဖင့္အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းေနရျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်း
ကြက ျမႇင့္တင္ရန္ ကေလးမွေတာင္းရမ္းျခင္းျပဳေနပံု သိမ
ု ဟုတ္ ေဒသခံ ကေလးမ်ားပံုကို မေလွ်ာ္ညီစြာ သံုးစြျဲ ခင္းတိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခရီး
သြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ကေလး သူငယ္ရိွ ေသာေနရာမ်ား သိမ
ု ဟုတ္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားသို သြားေရာက ္လည္ပတ္ျခင္းသည္
ပံုမွန္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ ္သာျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအားလည္ပတ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ မိဘမဲ့ေက်ာင္း
မ်ားို သြားေရာက ္လည္ပတ္ျခင္း မ်ားလည္း ရိွသည္။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္

အေရးအဖြဲ အစည္းမ်ား အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ခရီး

သြား က႑တြင္ ကေလး သူငယ္မ်ား အေပၚ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း အလယ္အလတ္

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း ျမင့္မား

က႑စံုညီပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး
ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ က႑စံုညီပါ၀င္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေပၚေစရန္ အလြန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အျခားလုပ္ငန္းက႑ဥပမာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္ဆို ပါကလည္း ေဒသခံတို အတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင ္
ပါ၀င္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္ ပိုမိုလယ
ြ ္ကူေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခရီးသြားက႑သည္ သမရိုးက် အတိုင္း

မွတ္

တည္း လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳး မဟုတ္သည့္အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ စီမံခန္ခေ
ြဲ ရး ဆိုင္ရာႏွင့္ အခြန္ေပး ေဆာင္မ ွုဆိုင္ရာ
စိုးရိမ္မွုမ်ားအမ်ားအျပားမရိွသည့္အတြက္ စြန္ဦးတီထြင္လို စိတ္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင ္စီးပြားေရး မ်ား စတင္ၿပီး အက်ိဳး အျမတ္
မ်ား ရရိွလာႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္ထမ
ဲ ွာ ပင္ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ ထိလြယ ္ရွလယ
ြ ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ ္ျဖစ္သည္ ကိုလည္းသိထား
ရန္ လိုမည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း အလယ္အလတ္

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း ျမင့္မား

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ထိေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တိုႏွင့္အတူ မထိေတြ႕မျမင္ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တိက
ု လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို
ခရီးသြားမ်ား လာရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား က႑ဖြံ ၿဖိဳးေရး
အတြက္ အဓိက

အရင္းအၿမစ္ ျဖစ္သည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တြင္ ယဥ္ေက်းမ ႈႏွင့္ မအပ္စပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ ္မ်ား အျပင္ ခရီးသြား

ဧည့္သည္ မ်ားမွ ရိုင္းျပ သည့္ အမႈအရာ မ်ားက ိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ကနဦး ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ား တြင္ မၾကာမီ ကပင္ ပုဂံအား
ယူနက္စကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းရန္ မည္ကဲ
သို ကူညီပံ့ပိုး ႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ေနရသည့္အေၾကာင္းမွာ ယဥ္ေက်းမွု အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ဖ်က္
ဆီး ခံရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မည္သိုမွျပန္လည္အစားထိုးမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း ျမင့္မား

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း ျမင့္မား
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အလုပ္အကိုင္အေနအထား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားတ ို

၀င္ေငြ

မွာ နည္းပါးရံုသာမက တရား၀င္အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ သိမ
ု ဟုတ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား လည္းမရိွၾက
တစ္ခါတစ္ရံတင
ြ ္ ထိုအလုပ္သမားတိုသည္ ေနစားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ ၾကၿပီး ခရီးသြား ဧည့္သည္၀င္ေရာက္နွုန္း မၿငိမ္သက္မႈ၊ ခရီး
စဥ္အခ်ိန္ႏွင့္ အာမခံအစရိွေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခါးစည္းခံ ေနၾကရသည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း အလယ္အလတ္

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း အလယ္အလတ္-နည္းပါး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္ သက္ေရာက္ေနမွု ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ယင္းလုပ ငန္း
မ်ားေၾကာင ့္ေဒသ တြင္းေနထိုင ္သူတို
ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ငါးအလြန္

စား၀တ္ေနေရး ကိုပါဆံုးရံႈးေစႏိုင္သည့္ အရိပ ္အေယာင ္ရိွေန သည္။(ဥပမာ-အင္းေလး ကန္

ၽြံဖမ္းဆီးျခင္း တိေ
ု ၾကာင့္ ေဒသငါးဖမ္း သမားမ်ား

တြင္း သဘာ ပတ္၀န္းက်င ္ႏွင့္ ေရဆိုး ေရညစ္ ထိန္းသိမ္းမွု

၀င္ေငြ ကိုထိခိုက္ မႈရိွ လာျခင္း) ခရီးစဥ္ ေဒသ

္စီမံခန္ခထ
ြဲ ားျခင္း မရိွေသာ ေၾကာင့္ ခရီးသြား ဧည့္ သည္မ်ား ၀င္

ေရာက ္လာျခင္းက လက္ရိွအေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစပါသည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း အလယ္အလတ္

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း အလယ္အလတ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏ ၱရားမရိွျခင္း
ခရီးသြား လုပ္ငန္းစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ပံု၊ သက္ရိွတို

သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာျဖင့္ အားနည္းလွ်က္ရိွၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မွားယြင္း ေသာ စီမံခန္ခြဲ

ေနထိုင္ရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမ ႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳး အျမတ ္မ်ားကို မွ်မွ်

ၿဖန့္ေ၀မေပးနိုင ၿခင္း တိက
ု ိုျဖစ္

ေပၚ လာေစ သည္။ေဒသ ဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ အစည္းမ်ား နည္းပါး ျခင္း သိမ
ု ဟုတ္ မရိွျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေန ေသာ
၀န္ႀကီးဌာန မ်ား ကလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအာင္ၿမင္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက ္မွု အားနည္းၾကသည္။ စက္တင ္ဘာလ၂၀၁၈တြင္ ျပ
ဌါန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြား လုပ္ငန္းဥပေဒတြင္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္ ေကာ္မတီ ဖြ႕ဲ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဗဟိုထိန္း ခ်ဳပ္
မႈစနစ္ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း အလယ္အလတ္-ျမင့္မား

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း နည္းပါး
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လယ္ယာေျမအခြင့္အေရး
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ား ကို လိုအပ္ခ်က္

သိမ္း

ဆည္းျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္သိမ္းဆည္းျခင္းတိုေၾကာင့္ ပဋိပကၡ အမ်ားအျပားႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လယ္ယာေျမသည္ မၾကာခဏ ဆိုသလို
ေက်းလက္လူထုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။ သိေ
ု သာ္ျငားလည္း ၎သည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခ ံရႏႈန္းမ်ားၿပီး လယ္ယာ ေျမ
ပိုင္ဆိုင္မႈျပရန္ အေထာက္အထားႏွင့္ ကာကြယ္ထားမႈ လည္းအနည္းငယ္သာရိွသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအတြင္း လာဘ္စားမႈ၊ ေျမ
ယာခန္ခမ
ြဲ ႈတန
ို ွင့္ မၾကာမီက ပုဂံ

ေဒသ ယူနက္စကို ကမၻာ့အေမြ အႏွစ္ စာရင္း၀င္ခဲ့ျခင္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဴး

ေၾကာင ့္ၾကမကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။
ထိခိုက္မႈႏႈန္း

း ျမင့္မား

က်ားကန္ႏိုင္ေျခ

း နည္းပါး
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Figure 1: Overview of findings in Myanmar =
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UN (2011): UNGPs; OECD (2018): OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.
တာ၀န္သိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Due Diligence လမ္းညႊန္
RT: Download: “How to prioritize human rights issues according to their impact severity?”.
အခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းျခင္း " သက္ေရာက္မႈအေျခအေနေပၚမူတည္၍ လူအခြင့္အေရးျပႆနာကို မည္ကဲ့သို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ?"
RT: Download: “How to identify a company’s ability to influence (‘leverage’ impacts on human rights?”.
အခ်က္အလက္လႊဲေျပာင္းျခင္း "ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လူအခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း (သက္ေရာက္နုိင္စမ
ြ ္း) ဘယ္လ သတ္မွတ္
မလဲ?"
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"

( )

" (The “”Get Started” tool)

The Roundtable Human Rights in Tourism e. V. is an international non-profit multistake- holder initiative promoting human rights. The Roundtable acts as a network
between tourism businesses, travel associations and non-governmental organizations to
support the imple- mentation of the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights (UNGPs) through pre- venting, addressing and remedying human rights abuses
along the supply chain of tourism businesses. Membership in the Roundtable is open to
all tourism businesses, travel associa- tions, NGOs and industry participants
(certifiers, institutions, multipliers etc.) that commit themselves to the principles of the
Roundtable.
humanrights-in-tourism.net

focusright ltd . works with companies from various sectors to strengthen their
management systems to identify and address their human rights risks – both in their
operations and in their extended value chains. focusright ltd. advises on embedding
relevant policies, designing human rights due diligence processes, managing supply
chain risks and structuring remedies in line with the UNGPs. focusright ltd. provides
guidance on implementing human rights-relat- ed regulations such as the UK Modern
Slavery Act, recommends actions to take to tackle systemic human rights issues and
conducts human rights impact assessments in higher-risk environments.
focusright.ch

This project was funded by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)
and the German Society for International Cooperation (GIZ) on behalf of the German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

On-site assessment:

Get-started tool:

