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ုတ္ ဝသ
ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲအစည္း
အမတ္  မ ီး ီးလမ္း  ျမာ ္ ြ န္း တာ ရပ္ ြ ္  
စမ္း ခ ာင္း မိ န ္  ရန္ ုန္ မိ  ျမန္မာ ိုင္င
ဝ ္ ို ္ 

ရးသားျပစုသ
ခရစတင္း စ္ င္း း  ္တာနစ္ ိုး ာင္စလာ  ္ ီ ရုခ္

အ းအသိအမတ္ျပခ ို ္သ
ီးညြန္ လြင္

ာသာျပန္ ိုသ
အာ္စ ာ ီးလညြန္

ီ ို္င္း
ီးရဲဝင္း

သ တာ္ ာ္ျငာလုပ္ငန္း င့္ ပု ိပ္တို ္

အတြင္းသရုပ္ ဖာ္  
ဝ   တာင္ ီး ရန္ ုန္

ုတ္ ဝျခင္း
မလ  ခု စ္္

ာ ္ပ့ ညီသ
အာ ီ  စီအ ္စ္အာ န ္ဝခ္ လီမီတ ္

 ိုးခ ိ င္းလမ္း   
ပ္ပ ္တာဝ

စင္ ာပ 
ဝ ္ ို ္ 

ာ ္ပ့ ညီသ
န္း ိုင္ ္ ဖာင္ းရင္း

အခန္း   အင္း ားလိတ္ ိုတ ္
မာ အး ုရားလမ္း  ရန္ ုန္

ျမန္မာ 
္ ို ္ 
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နိ န္း

စာအုပ္အား သင္ နစ ္လုပ္ငန္းစ ္မ ားတြင္ လအခြင့္အ ရး ိုင္ရာ အ ျခခသ ာတရားမား င့္ 

လုိ ္ လာညီ ြမညီ ြမရိ စျခင္း  အ ိပ ္ဖြင့္ ိုခ ္မ ားအား နားလည္သိရိ ိုင္ ရး သင့္အား 

အ ာ ္အပ ျဖစ္ စရန္ စီစ ္ ုတ္ ဝျခင္းျဖစ္သည္  စာအုပ္သည္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ 

လအခြင့္အ ရးမား  အ ိ  အခန္း မ ား င့္ င္းတိုခင္း တစ္ခု င့္တစ္ခု မည္သို ္ ြ ္ န ပု ို 

ဖာ္ျပ ားပသည္ ိုအျပင္ ျဖစ္ ုိင္ ျခရိ သာ လ ္ တြ ဝ အ ျခအ နမား  သာ မား င့္ င္းတိုအား 

ိုင္တြ ္ ျဖရင္း ိုင္မည့္ အ ျပခ ္မားအား ည့္သြင္း ပး ားပသည္ စာအုပ္တြင္ ုိတ ္မ ား င့္ 

ည့္ဝန္ ာင္မ အခန္း မားအား သရုပ္ ဖာ္ျပသ ားပသည္  

ျမန္မာ ိုင္င တာ္အစိုးရသည္    တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအား  ျမင့္တင္ ာင္ရြ ္ရန္   တိ ဝတ္ျပခဲ့သည္

အခ ္သည္ ဝ  ခု စ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ ာစီမခ ္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္္း ိုင္ရာမ  ဝ  

ခု စ္  င့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သလ ု ပး ပင္းပ င္မ မဝ  ဝ  ခု စ္  မ ားတြင္ လည္း ဖာ္ျပခဲ့ပသည္

မ  တိ ဝတ္မား ို အမန္တ ္ ျပာင္းလဲ ာင္ရြ ္ရန္မာ ခုအခ စိန္ ခ မ ျဖစ္လာပသည္  

ိုလိုသည္မာ အ ိ းအျမတ္နင့္ ီးစား ပးမတို့အတြ ္ ျပိ င္ ိုင္မမား ပ ပ ္လာ သာအခ မလဲမ သြ 

လာနိုင္သည့္ တင္းမာမမား ို ျဖရင္းရန္အတြ ္ ရပ္ရြာ သအ င့္တြင္ တာ န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ို 

သ ာ ပ ္နားလည္လာ စရန္နင့္ စြမ္း ာင္ရည္ လာ့နည္း နမမား ို ျဖရင္းရန္လိုအပ္သည္

ျမန္မာ့စီးပြား ရး တာဝန္ မရိ ရးအ ာ ္အ ျပ ာန  င့္ န္း ို ္ ္ ဖာင္ းရင္း  

အဖြဲ တို မ ီးမ း  န ္ပ ္အသီးသီးမ သ ္ ိုင္သမား ပ င္ သာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရး ိုင္ရာ 

အလုပ္ရု ြး ြးပြဲ ို ဝ  ခု စ္တြင္ ျပလုပ္ခဲ့သည္  အလုပ္ရု ြး ြးပြဲ တ ္ ရာ ္လာသမားအား 

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြျဖိ းတိုးတ ္ရန္ အ ရး ီး ုး အခ ္မား ို ဖာ္ျပ ပးရန္ မးျမန္းခဲ့သည္  

ခရီးသြားလာစရာ နရာ သမား  လုပ္ငန္း ိုင္ရာ အစီအစ ္ ရး ြဲရာတြင္ န ္ ျမ သခမား  ပ င္မ 

နည္းပ းျခင္းအခ ္သည္  အလုပ္ရု ြး ြးပြဲ  ိပ္ ုးစာရင္း င္ ြး ြးရသည့္ အခ ္တစ္ခ ္ ျဖစ္သည္   

အျခား သာ အ ိ ြး ြးသည့္ အခ ္မားမာ ရ င့္ စြန့္ပစ္ပစည္း စီမခန္ ခြဲမ  လးသင ္မားအ ပ  

ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ  လသားအရင္းအျမစ္ စီမခန္ ခြဲမ င့္ သချပည္သလ ု   

ပး ပင္းပဝင္ ာင္ရြ ္မတို ျဖစ္သည္

ြး ြးပြဲ အလုပ္ရု ြး ြးပြဲမ ား ို ပ္မျပလုပ္ရန္ အစီအစ ္ခမတ္ခဲ့့သည္  စာအုပ္သည္ 

ို္တ ္မ ား င့္ ည့္ဝန္ ာင္မ အခန္း မား  အလားအလာ ို အသုးျပ ာ ပ တိ လ နမ ဝ 

အ ျခအ နတြင္ င့္သုးရမည့္ လအခြင့္အ ရး ိုင္ရာ ပ သမား ို မည္သိုအသုးခမည္ ို သာ 

သတင္းအခ ္အလ ္မားရရိရန္  အ ာ ္အ ျပ ပမည္



        ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း  

        ိုတ ္လုပ္ငန္းရင္မ ားအတြ ္  တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရး ိုင္ရာ နမနာမား        

             ခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ ျမ ာအသုးခမမားတြင္ သချပည္သမား  ပး ပင္းပဝင္မ       

            ရ င့္ စြန္ပစ္ပစည္းစီမခန္ခြဲမ     

            လးသင ္မားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ      

              လသားအရင္းအျမစ္စီမခန္ ခြဲမ     

            သင္ အနီးအနားရိ သခ ျပည္သလ ုမား င့္ ပး ပင္း ာင္ရြ ္ျခင္း     

        အ ိပ ္ျပန္ ိုခ ္  ခ ္ စ္    

        ိုး ားခ ္မ ား    

မာတိ ာ
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တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ို အ ာင္ ည္ ဖာ္ ာင္ရြ ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္  စီးပြား ရး ိုင္ရာ လုပ္ငန္း  
မား ို အ ိ းျပ ို္င္ သာ အ ာင္းအရာမားစြာ ရိပသည္

 ျမန္မာတာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း

ျမန္မာ့ ိုင္ငတြင္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ိုသည္မာ
 တမ းျခားပီး ပ ္ ီး ိရိလြ ္ သာ သ ာဝပတ္ဝန္း င္ ို ိန္းသိ္မ္း စာင့္ ရာ ္ျခင္း
 လးသင ္မား  အမ ိ းသမီးမ ား သို  လ ုအဖြဲမ ားအား ိခို ္မ မရိ စျခင္း
 ျမန္မာျပည္သျပည္သားမား ို င္းတို မိသားစုမ ားအတြ ္ င္ ငြရရိ ို္င္ရန္   ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းပိုင္ရင္

  မ ားအ နျဖင့္လည္း ာင္း    ခရီးသြားလုပ္ငန္း ုမ ီမ ား  ဝန္ မ္းမ ား   အ နျဖင့္လည္း ာင္း  ခရီးသြား    
  လုပ္ငန္း ို ဝန္ ာင္မ ပးျခင္း င့္ ုတ္ ုန္မ ား ရာင္းခ ျခင္း အ နျဖင့္လည္း ာင္း လုပ္ ိုင္ခြင့္ျပ ျခင္း
 ခရီးသြားလုပ္ငန္း    တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအ နျဖင့္  ျမန္မာ ိုင္ငသားတိုင္း ို သင့္ လာ္ သာ အခြင့္အလမ္း ပး       

  အလုပ္လုပ္ ိုင္ ိုင္ရန္ မ္းလမ္း ပးျခင္း
 ြ ု္ပ္တုိ  တမ းျခား သာ   ္ းမအ မြအ စ္တို အားျပသရန္ င့္     ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္ရန္  ညီ

  ပးျခင္း
 ျမန္မာျပည္သျပည္သားမား  ဝ င့္  အခြင့္အလမ္းမားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ အ ိ းသ ္ ရာ ္မမားရ 

  စရန္ ာ ္ပ့ ညီသည္
 ခရီးသြား ည့္သည္မားမ  သချပည္သမား င့္  အျပန္အလန္ ္သြ ္မမား ဖန္တီး ပးျခင္း    ြ န္ ပ္တို   

  အ င္ ရ နရာမားအား  လာ ရာ ္လည္ပတ္ရန္   ဖိတ္ ခ ိုင္ျခင္း င့္  ြ ု္ပ္တို အ ာင္း    ြ ု္ပ္တို   
  းျခားခ ္   ြ ု္ပ္တို  စိုးရိမ္ပပန္သည့္ အရာမားအား လ့လာသိရိ စ ိုင္ျခင္း
 မသန္စြမ္းသမား  အလြ ္တ သြားလာ ိုင္ ာ  လတုိင္း    ္ းမ ို   လးစားပီး    ြ န္ုပ္တို တစ္ ီး

   တစ္ ာ ္ခင္း တစ္ ီးတစ္ ာ ္ခင္း ို ္ပိုင္တန္ဖိုး င့္ ျဖစ္တည္မမား ို တန္ဖိုး ား ုတ္ ဖာ္ ိုင္ စျခင္း
                                                                 ိပ္ တာင္းျမိ   တာဝန္သိခရီးလုပ္ငန္း မဝ အား အမီျပ ျခင္း

အ ္းခ ပ္အားျဖင့္ တာဝန္ တတ္ သာနည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ ာင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လမဝန္း င္  
စီးပြား ရး င့္ သ ာဝပတ္ဝန္း င္တို ို ာင္း ိ းျဖစ္ ြန္းတိုးပြား စပီး  ိုး ိ း သ ္ ရာ ္မ 
မား ို လာ့ စသည္  နည္းအားျဖင့္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သချပည္သမား  ဝ ို  
ျမင့္တင္ ပး ိုင္  အသ ္ မြးဝမ္း ာင္းလုပ္ငန္းမ ား ို ဖန္တီး ပး ိုင္ ာ သ ာဝပတ္ဝန္း င္ ရရည္ 
တည္တ့ခိုင္ မဲမ ို ပ့ပိုး ပး ိုင္ပသည္  

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ို ာ ာင့္ လုပ္ ိုင္သင့္သလဲ

ုရ း ိုင္သည့္အ ရာ ္သတိမခ ္ င္ ့ ိတင္ ာ ြ ္ ိုင္ျခင္း  
ုရ း ိုင္သည့္ အ ရာ ္မ ား ို စာလင္စြာျဖင့္ လာ့ခ ိုင္ျခင္းသည္ သချပည္သမား  သ ာဝပတ္ဝန္း 
င္ င့္ သင့္ စီးပြား ရးလုပ္ငန္းမ ားအား အ ိ းျဖစ္ စမည္

ငြ ုန္ မ သ ္သာ စျခင္း
ိုတ ္လုပ္ငန္း ာင္ရြ ္သမားသည္ အခ ိန္တိုတို င့္ ိ ိ ရာ ္ ရာ ္လုပ္ ာင္ ာ  စြန္ပစ္ပစည္း 

မား ို လာ့ခ ိုင္ျခင္းမ ားသည္ ျပိ င္ ္မ ား ္ ုန္ မသ ္သာ စသည္
ု ည္စိတ္ခရျခင္း  စိ္တ္အားတ ္ ြျခင္း င့္ အ ာ ္အ ျဖစ္ စျခင္း
ိုတ ္လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ာင္ရြ ္တတ္ျခင္းသည္ လာ ရာ ္သ ည့္သည္မား ု ည္ 

စိတ္ခမ ိုရရိျခင္း  ဝန္ မ္းမ ား ို စိတ္ ာတ္တ ္ ြ စ ိုင္ ာ  င္းတို ပတ္ဝန္း င္ရိ လ ုအဖြဲမ ား  
ညီ ာ ္မမမား ို ပိုမိုလြ ္ စြာ ရရိ ိုင္သည္
္ ပိ င္ရာတြင္ အားသာျခင္း   မားစြာ သာ လုပ္ငန္း မ ားတြင္ စတနာ ရ ား လုပ္အား ပး 

လုပ္ငန္းမ ားသည္ အနာ တ္အတြ ္ အ ျခခလိုအပ္ သာအခ ္မား ျဖစ္လာ ိုင္သည္  န အခ ိန္တြင္ 
ိုအ လ့အ င့္မ ား ို လ ္ တြ အ ာင္အ ည္ ဖာ္ ာင္ရြ ္ ပးလို ္ျခင္းျဖင္း မိမိအတြ ္ 



္ ပိ င္ရာတြင္ အားသာခ ္ တစ္ခု ျဖစ္လာ စပီး  နာမည္ ာင္းရ စမည္
အ ္ပအခ ္အလ ္မားအျပင္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လို ္နာလုပ္ ာင္ရန္ မန္ န္သည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္ပသည္   ိုတ ္တစ္ခုအား စီမအုပ္ခ ပ္ရ သာ လတစ္ ီး တစ္ ာ ္အ နျဖင့္ သင္သည္ 
ဝန္ မ္းမ ား  ဖာ ္သည္မား  ပစည္းတင္သြင္းသမား င့္ လ ုအဖြဲမ ားအတြ ္  ု ္သိ ာ င့္ သာတညီမ  

္ မ ို ရရိ စရန္ လုပ္ ာင္ ပးရမည့္  အခြင့္အ ရး င့္ တာဝန္ရိပသည္  

သတင္းအခ ္အလ ္      လအခြင့္အ ရး ိုသည္မာအ ္နည္း
လသားတစ္ ာ ္ရုျဖင့္ လတိုင္း ရရိရမည့္ အ ျခခ အခြင့္အ ရးမားရိပသည္  သည္မား ို 
လအခြင့္အ ရး ု ခ သည္  လတိုင္းအတြ ္ ု ္သိ ာရိျခင္း  လြတ္လပ္ျခင္း  သာတညီမ  
ျခင္းတို ရရိ စရန္္ အတြ ္ ရည္ရြ ္ပသည္  ပိုမိုသ ာအာ ာရိ သာ လတန္းစား  အဖြဲ  
အစည္းမားမ တစ္ ီးတစ္ ာ ္ခင္း ို သာ္လည္း ာင္း သို မ ုတ္  အဖြဲ အစည္းမား ို 
သာ္လည္း ာင္း အ ရာ ္ျပရန္အ ျခအ နတြင္ လအခြင့္အ ရးအားျဖင့္ အ ာအ ြ ္ ပိုမိုရ 
စသည္
ုလသမ  လအခြင့္ ရး ိုင္ရာ ညာစာတန္း  ခု စ္ ီ င္ ာလ   ုတ္ျပန္ခ ္ ို  

ျမန္မာ ိုင္ငမ ာ ္ခ မဲ ပးခဲ့သည္  ညာစာတမ္းတြင္ အ ျခခရပိုင္ခြင့္ မ ား ို သတ္မတ္ 
အ ိပ ္ဖြင့္ ို ားသည့္ အပို ္  ပဝင္သည္  အ ို ပသတ္မတ္ ုတ္ျပန္ ား သာ အခ ္မား 
တြင္ အသ ္ရင္ရပ္တည္ခြင့္  လြတ္လပ္လုျခခြင့္ သို မ ုတ္ လြတ္လပ္စြာ  ုတ္ ဖာ္ခြင့္  
သတင္းအခ ္အလ ္ ရရိခြင့္  ုတ္ ဖာ္ခြင့္ င့္ ုတ္ ဖာ္ ျပာ ိုခြင့္ ဲ သို သာ 
အ ျခခရပိုင္ခြင့္မ ား ပရိသည္  
အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လ အခြင့္အ ရး ညာစာတမ္းအျပည့္အစု  အညြန္း  တြင္ ည့္ရန္

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရးသည္ အလြန္ ္ ြ ္သည္   င္းတို သည္ သင္လုပ္ ာင္သည့္ 
အရာအားလုး င့္ ္ ္ နသည္  သင္သည္ သင္ ဝန္ မ္းမ ား င့္ သင္  ည့္သည္မား ို ္ ပု  
အစ သင္ ဖာ္ ာင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အ ျခအ န  ိုတ ္အတြ ္ သင္ ုန္ပစည္းမား င့္ ဝန္ ာင္မမား ို 
ရ ုတ္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းမ ား ္လို ရ သလဲ  သျပည္သလ ု  ပဝင္ ိုင္မ င့္ သင္ ိုတ ္ ို 
စီမခန္ ခန္ ခြဲသည္  နည္းလမ္းအ ိ ပဝင္သည္   

တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရး

ိုတ ္တစ္ခုအား စီမအုပ္ခ ပ္ရ သာ လတစ္ ီးတစ္ ာ ္အ နျဖင့္ သင္သည္ လ အခြင့္အ ရး ာ ြ ္ 
စာင့္ ရာ ္ရန္ င့္ တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ို အ ာ ္အ ျပရန္ အ ိ ပဝင္လုပ္ ာင္ ိုင္ ပမည္  

သင္  အ ိ လုပ္ငန္းမ ားတြင္ လ ္ တြ င့္ ျဖစ္ ိုင္ ျခရိ သာ သ ္ ရာ ္မမား ို ဖာ္ ုတ္ ပီး  င္းတို ို 
ျဖရင္းရန္ အ င့္ င့္ သင္လုပ္ ာင္သည့္အခတြင္ ျဖစ္သည္  ပတ္ န္း င္ သချပည္သလ ု င့္ သင္  

ဝန္ မ္းမ ားအား စာင့္ ရာ ္မမာ အ ျခခ သာအခ ္ျဖစ္သည္  သင္  ိုအခ ္ ို မည္ ဲ့သို စီမ ာင္ 
ရြ ္ ားသည္ ို င္ရား အာင္ျပသ ိုင္လင္ ည့္သည္မားအား သင္ နရာ ိုင္ခင္း င့္ ပတ္သ ္  သိရိ အာင္ 
လုပ္ ိုင္မည္ျဖစ္သည္  
အာ ္ ဖာ္ျပပ  စာမ ္ ာမားတြင္ ျမန္မာ ိုင္ငအတြင္းရိ ိုတ ္လုပ္ငန္းရင္းမ ားအတြ ္ တာဝန္သိခရီးသြား 

လုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရးအခ ္မား  သြင္ျပင္လ ာင းခ ္အ ာင္း ြး ြးသြားမည္ျဖစ္သည္  
ြး ြးရမည့္ ျဖစ္ ိုင္ ျခ အ ာင္းအရာမား ို နမနာအျဖစ္ ပး ားမည္ျဖစ္ ပီး င္းတို ို မည္သို မည္ပု 

ျဖရင္းရမည္ သာ ျဖစ္ ိုင္ ခရိ သာနည္းလမ္းမား ိုလည္း ဖာ္ျပ ပးပမည္   



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ ျမ ာအသုးခမမားတြင္ သချပည္သမား  ပး ပင္းပဝင္မ 

 ိုတ ္လုပ္ငန္းရင္မ ားအတြ ္  တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း င့္ လအခြင့္အ ရး ိုင္ရာ  
    နမနာမား

ိုတ ္လုပ္ငန္းရင္တစ္ ီးအ နျဖင့့္ သင္စီမခန္ခြဲမ ိုင္ရာ ုးျဖတ္ခ ္ခမတ္တိုင္းတြင္ သခ ျပည္သမား 
အ ပ  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ ျဖစ္ စ ိုင္သည္  ပမာအားျဖင့္ သင္ လုပ္ငန္းအား တိုးခ ဲ ရန္ ုးျဖတ္လင္ 
သင့္အတြ ္ ျမ နရာ င့္ ရ ဲ့သို သာ အရင္းအျမစ္မ ားသည္ လြန္စြာ အ ရး ီးလုိအပ္ ပမည္

ုးျဖတ္ခ ္ခရာတြင္ သချပည္သမား င့္ ြး ြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ သခမား ပး ပင္းပဝင္ ရးအတြ ္ 
ခိုင္မာသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္  ို ာင့္လ ္ရိအ ျခအ န အခ ္အခဲမား ို  သချပည္သမား င့္ 

ြး ြးတိုင္ပင္ပ   င္းတို  အတည္ျပခ ္မ ား ို ရရိ ိုင္ျပီး သတင္းအခ ္အလ ္ ဖလ ္ျခင္း ိုင္ရာအမ 
တစ္ခု ပီး ျမာ ္ ိုင္ ပမည္

သချပည္သမား  ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမ ိန္းတြင္ ပဝင္ျခင္း
 အပို ္   အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတန္း
လတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ သာ င္ျမင္ခ ္  ခစားခ ္မ ားအား ဖာ္ျပ ိုင္ရန္ အခြင္အ ရးရိသည္  

လအခြင့္အ ရးတြင္ ဝင္ ရာ ္စြ ္ဖ ္ ာ ္ ္မမရိ စပဲ င္ျမင္ခ ္မ ား ပး ိုင္ျခင္း   
အ ိ းရိ  ိ ရာ ္ သာ သတင္းအခ ္အလ ္မား င့္ အ ာ ္မ ား ို သတင္း ာနမားမ 
တ င့္ န ္စီးမျခားပဲ လြတ္လပ္စြာ ရ ိုင္ခြင့္ရိသည္  

ျမန္မာ ိုင္င  အ နအ ား
ျပည္ ာင္စုျမန္မာ ိုင္င တာ္ ဖြဲ စည္းပုအ ျခခ ပ ဝဝ အရလတိုင္းတြင္လြတ္လပ္စြာ ျပာ

ိုပိုင္ခြင့္လြတ္လပ္စြာ ုတ္ ဖာ္ပိုင္ခြင့္ ျငိမ္းခ မ္းစြာစု ဝး ုတ္ ဖာ္ျပသခြင့္ င့္အသင္းအဖြဲ  
ဖြဲ စည္း ိုင္ခြင့္ ပးရန္ တိျပခဲ့သည္  သုိ ရာတြင္ ဲ့သို လအခြင့္အ ရးအရ ာင္ရြ ္ရာတြင္လည္း  

သခ ျပည္သမား  ျငိမ္းခမ္းျခင္း  အးခမ္းသာ ာျခင္းမ ားအား ာ ္ ္ျခင္းမရိ စရ
ျမန္မာ ိုင္င  ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ ာစီမ ိန္း ဝ င့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သလ ု 
ပး ပင္းပ င္မ မ ဝ  သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမ ိန္းအ င့္ င့္တြင္ လ ု  ပး ပင္းပ င္မ င့္ 
အ ာ ္ရ  ညိ ိင္းတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစ ္မ ား ို  အ ာ ္အ ျပသည္

သင္မည္သုိ လုပ္ ာင္ ိုင္သနည္း  
သချပည္သလ ုအား အ ိပ ္ရိ သာ နည္းလမ္းမားျဖင့္ ိတင္ ညိ ိင္းတုိင္ပင္ပ  အ းသျဖင့္ 

င္းတို  အသ ္ရင္ န ိုင္မ ဝ ို အ ိ းသ ္ ရာ ္ စ ိုင္သည့္ အစီအစ ္တစ္ရပ္ သင္ ရြး ြဲသည့္ 
အခတိုင္းတြင္   ပမာ  ိုတ ္စီမခ ္အသစ္ ရး ြဲျခင္း  ိုတ ္ တိုးခ ဲ ျခင္း  ည့္သည္မားအား န စ ္ 
ခရီးစ ္အသစ္မား စီမ ာင္ရြ ္ျခင္း
သ ာဝပတ္ဝန္း င္ ိန္းသိမ္း ရး င့္ ပတ္ဝန္း င္ ိုင္ရာ သ ္ ရာ ္မမား ို သခ ျပည္သလ ု င့္ 
တိုင္ပင္ ြး ြးပ  တိုင္းရင္းသားလမ ိ းမားသည္ င္းတို န ိုင္သည့္ ျမ နရာမားအား င္းတို  

ိုး ြ ္ ု ည္မ အားျဖင့္ သာ္လည္း ာင္းလည္း မိရိုးဖလာအားျဖင့္္ သာ္လည္း ာင္း တန္ဖိုး ား 
္ ြ ္မရိ သည္

သ ္ းမ လ့မား ို ညီပ့ပိုး ပးပ  သ  ္ းမ လ့မားသည္ မရိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ 
ျဖစ္  သင္ န စ ္လုပ္ငန္း ာင္တာမားတြင္ အ လး ားသင့္ ပသည္
အ းသျဖင့္  ရပ္ရြာ သခလ ုအဖြဲအစည္းသည္  မိမိတိုရင္သန္ ီး ြားရာ  သမားတြင္  ို ္ပိုင္ ုး
ျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိသျဖင့္  ိတင္အသိ ပး သ ာတညီမမားရရိ ုိင္ရန္ ီးစား ပး ာင္ရြ ္ပ  



ျမန္မာ ိုင္ငတြင္ ျမ ာ ိစ သည္ မား သာအားျဖင့္ အ ဲ တ္ သာ အ ာင္းအရာ ျဖစ္သည္  ျမတစ္ ြ ္ 
ငားျခင္း သုိ မ ုတ္ ဝ ္ရန္ ရြ ္တိုင္း တိ သခာ ိုင္သည့္  အခ ္အလ ္မား ို ည့္သြင္းစ ္းစားရ ပမည္  

းရြာ န မိသားစုမ ားအတြ ္ ျမသည္ အလြန္အ ရးပ သာ အဖိုးတန္္အ မြအ စ္ျဖစ္ ာင္း သိ ားပ  
မိသားစုမ ားသည္ ျမမရရိ သာ အခြင့္အလမ္းမားျဖင့္ အသ ္ မြးဝမ္း ာင္း ျပရန္အတြ ္ မီခို န  

ရသည္  

အပို ္    အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတမ္း
လတိုင္းသည္ အျခားသမား င့္အသင္းဖြဲ ျခင္းျဖင့္လည္း ာင္း  မိမိတစ္ ီး 

တစ္ ာ ္အတြ ္ သာ္ လည္း ာင္း ပစည္း စာ ို ပိုင္ ိုင္ ိုင္ရန္ အခြင့္အ ရးရိသည္  
မည္သတစ္ ီးတစ္ ာ ္ ိုိုမ   င္း  ပစည္း စာပို္င္ ိုင္မ ို  ခစားခြင့္မ ပးပဲ မတရားသျဖင့္ 
ပိတ္ပင္ ားျခင္း မျပရ 

 ျမန္မာ ိုင္င  အ ျခအ န
ျပည္ ာင္စုျမန္မာ ိုင္င တာ္  ဖြဲ စည္းပုအ ျခခ ပ  ဝဝ  အရ ိုင္င တာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ ို္င္ငရိ 
ျမ ာအားလု  မလ ပိုင္ ိုင္သ ျဖစ္သည္  ပိုင္ ိုင္မ င့္ ပု လိ ျမ ာပိုင္ ိုင္မ အခြင့္အ ရးမား ို 
ို္င္င တာ္မ အ ာ ြ ္ျပ ားသည္
ျမရာသိမ္း ည္းျခင္း အ ္ ပ    သည္ မလပိုင္ရင္မ ား င့္ တို ္ရို ္ ္သြ ္မ မျပလုပ္ပဲ 
ုမ ီမ ားအတြ ္ ျမ နရာရ ိုင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ ုိ အ ာ ္အ ျဖစ္ စသည္  အခ ္သည္ 
ာလတာရည္တည္ရိ နသမ ျပည္သမားအတြ ္ အ င္ ျပ ခာ မြ မည္ ု အမ ိိ းသားျပန္္တန္းတြင္ 
ုတ္ ဖာ္ခဲ့သည္  အ ာင္း ားစာမား ိုလည္း ျပည္သမားအား ပးအပ္သည္  တစ္ခ ိန္တည္းမာပင္ 

မတ သာ နစ္နာ း  ငြး ရး း ရး ို ္ သမ ပးအပ္ရန္ ိုင္င တာ္အစုိးရ  တာ န္ ရသည္  
မ ရ ျပာင္း ိုင္ သာ စာပစည္းမား လဲ ျပာင္း ပး သာ ပ  အရ ိုင္ငျခားသား 
ရင္း ီးျမပ္ သမားသည္ ျမ ိုငားရမ္း ိုင္ျခင္းသာရိသည္  ျမန္မာ ုိင္ငသား ရင္း ီးျမပ္ သမားသာ 
ျမ နရာရ ို္င္ျခင္း သို  ျမ ာအခြင့္အ ရးမား ို ရရိ ိုင္သည္

ျပည္သမား  ျမပိုင္ ိုင္မ င့္ သခမားအား ျပန္လည္ နရာခ ားျခင္း



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

သင္မည္သုိ လုပ္ ာင္ ိုင္သနည္း  
သချပည္သ မ ျမ နရာရ မည္ ိုပ   ပိုင္ရင္မာ တစ္ ီးတည္းပိုုင္ျဖစ္ စ အမားပိုင္ ျဖစ္ စ ာမ 

ပိုင္ရင္ င့္ ီးစြာတုိင္ပင္ ြး ြးပ
လ ဝ္ ္မ ရာ ္ခင္ အ ိုပ  ျမ နရာ င့္ ္စပ္ နသည့္ သ  အ လး ား တန္းဖိုး ားသည့္ 
အရာမား ို သိရိ ိုင္ရန္ ပိုင္ရင္မ ား င့္ အရင္ ုး ညိ ိင္းတိုင္ပင္ ပ
ျမရင္ သို  ငားရမ္းသတို ို္ လု လာ ္ သာ နစ္နာ း ပး ား ာင္း သခာမ ရိပ စ

အားလုးအတြ ္ အမားျပည္သဝင္ ြ ္သြားလာ ိုင္သည့္ နရာမား ရိ ရး ို အ လး ား သခာ အာင္ 
လုပ္ ာင္ရန္
သတင္းအခ ္အလ ္  တြင္ ည့္ပ  ပိုင္ ိုင္မ င့္ ျမ နရာရ ျခင္း
ပ င့္ ျပ ာန္း ား သာ မ ာင္မ ား ို လးစားလို ္နာရန္



 ရ င့္ စြန္ပစ္ပစည္း စီမခန္ခြဲမ

အပို ္    အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတမ္း
လတိုင္းသည္ မိမိ ို ္တိုင္ င့္ မိသားစုမ ားအတြ ္ သတ္မတ္ ား သာ န္းမာ ရး င့္ 

လအခြင့္အ ရးမားျဖစ္သည့္ န္းမာ ရး င့္ ညီညြတ္ သာ စ န္းမ ား င့္အညီ သာ ္ ရ င့္ 
ပတဝ္န္း င္ သန္ ရင္း ရး အခြင့္အ ရးမား ျပည့္စုစြာရရိရမည္

သတင္းအခ ္အလ ္   ပိုင္ ိုင္မ င့္ ျမ နရာရ ျခင္း
 ျမ နရာရ ျခင္းအတြ ္ ီးစြာ ြး ြးတိုင္ပင္ပ

       ခင္ပိုင္ ိုင္သ င့္ လ ္ရိပိုင္ ိုင္သမာ မည္သျဖစ္သနည္း  
       သခ န ိုင္သမားအား ျပာင္း ရ နရာခ ားရန္ လိုအပ္ပသလား
       အခ း ငြ ပးျခင္းအျပင္ ပိုင္ရင္အတြ ္ မည္သည့္အ ိ း း းမ ားဖန္္တီး ပး ိုင္မည ္
        နည္း  
 လိုအပ္ သာ ျမ နရာရ ျခင္း လုပ္ ုးလုပ္နည္း

       အစီအစ ္မား င့္ အ ုးအျဖတ္မားခမတ္ရန္ မည္သမား ပဝင္ရမည္နည္း 
       ပိုင္ရင္မ ားအျပင္ မည္သမားသည္ သင္  ျမ နရာရ ျခင္းအတြ ္ အ ိ းသ ္ ရာ ္မ  
        ရရိ စမည္နည္း
 ျမ နရာရ ျခင္း  အသုးျပ ျခင္းအတြ ္ နစ္နာ း

      ရုပ္ပိုင္း ိုင္ရာ င့္ စီးပြား ရးပိုင္း ိုင္ရာ ရ ျပာင္းရျခင္း င့္ အသ ္ မြးဝမ္း ာင္းမ ိုင္
       ရာ ုးရးျခင္းအတြ ္ ာမိ စသည့္      လု လာ ္္ ပီး  မတ သာ နစ္နာ း သို မ ုတ္  
       အျခား ျမ ြ ္ တစ္ နရာ ို အစား ိုး ပးျခင္း ို သခာ အာင္ လုပ္ ာင္ရန္



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ရ င့္ စြန္ပစ္ပစည္း စီမခန္ခြဲမ  အ ိ ရည္ရြ ္ခ ္မာ ိုတ ္  ပတဝ္န္း င္အ ပ  ိုး ိ းသ ္ ရာ ္မ 
မားအား ဖာ္ ုတ္ရန္ င့္ လာ့ခရန္ ျဖစ္သည္  အ ္  စြန္ပစ္ပစည္း  ရ ိုးမ ား မ လာ့ခ ိုင္ျခင္း သို မ ုတ္ 
နည္းလမ္းမန္ျဖင့္ ျပန္လည္  လည္ပတ္သုးစြဲ ိုင္ျခင္းမရိပ  ခရီးသြား သ  ပတ္ န္း င္ ိုင္ရာျပ နာမား 
ျဖစ္ ပ စရန္ အား ပးရာ ရာ ္မည္  ို အတ သင္သုးစြဲသည့္ ရ သို  စြမ္းအင္ ပမာ  အတြ ္လည္း 
အလားတျဖစ္ စ ိုင္သည္ ရ င့္စြန္ပစ္ပစည္း ိုင္ရာသင့္ တာ္ သာခန္ ခြဲမသည္ သခလ ု သ ္ မြး
ဝမ္း ာင္းလုပ္ငန္းမ ားအ ပ  ိုး ိ းသ ္ ရာ ္ျခင္းမ အ ာအ ြ ္ ျပ ိုင္မည္ျဖစ္သလို ည့္သည္  
အ တြအ ပ တြင္ ိုး ိ းသ ္ ရာ ္မ ိုလည္း ာ ြ ္ ိုင္မည္ျဖစ္သည္

ျမန္မာ ိုင္င  အ ျခအ န
ခရီးစ ္ သမားတြင္ အ းသျဖင့္ အညစ္အ းမား င့္ စည္း မ္းမဲ အမိ ္ပစ္ျခင္းမ ား ာင့္ ျမစ္မ ား 
င့္ ရ န္မ ား ညစ္ညမ္း စမမားသည္ ိုးရြားသည့္ျပ နာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္

ပတ္ န္း င္ ိန္္းသိမ္း ရး ပ    င့္ ပတ္ န္း င္ ိန္းသိမ္း စာင့္ ရာ ္မ စည္းမ ္းစည္း မ္း 
ဝ   မားအရ သ ာဝပတ္ န္း င္အ ပ  ိုး ိ းသ ္ ရာ ္မမား ျဖစ္ ပ  စ ိုင္ သာ အခ ိ သာ 

စီးပြား ရးလုပ္ငန္း ိုင္ရာ လုပ္ ာင္မမားအတြ ္ ိတင္ခြင့္ျပမိန္ မ ား ရရိ ားရန္ လိုအပ္ ပသည္  
ခြင့္ျပမိန္ မ ားရရိရန္လိုအပ္သည့္ အခ ္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း အ းဝင္ပသည္

စြန္ပစ္ပစည္း
ိုတ ္မ ား  စြန္ပစ္ပစည္းမားစီမခန္ခြဲမ ု ုိရာတြင္ သာမာန္အမိ ္သရို ္မ ားသာမ  ည့္ခန္းမ ား  

ည့္အသုးအ ာင္ပစည္းမား  မီးဖို ခ ာင္မ ား  မ ြ ္ရိလာ သာ ရ ိုးမ ား သာမ  မီးဖို ခ ာင္မ ားမ 
ြ ္ရိ သာ စား ြင္းစား န္မ ား  စသည့္ ပုစအမ ိ းမ ိ း ို ိုလိုသည္  ိုတ ္မ ားမ ြ ္ သာ 

အညစ္အ း စြန္ပစ္ ပစည္းမား  ခန္ မန္း ျခ ခန္  သည္ အမိ ္မ ားအား ျပန္လည္အသုးျပ ျခင္း င့္ 
ျပန္လည္ သန္ စင္ျခင္း ပီး အသုးျပ ျခင္းျဖင့္ လာ့ခ ိုင္ပသည္  င္းသို  ျဖစ္ စရန္ လုပ္ ာင္ ိုင္ ျခမားစြာ 
ရိပသည္

မည္သည့္ အမိ ္အမ ိ းအစား စ  ပလတ္စတစ္  မန္စမား သတစမား  ျဖစ္သည္  မည္မ  ြ ္ရိသည္
မည္သို ာင့္ မည္သည့္ နရာမ ြ ္သနည္း ည့္ခန္း ည့္သည္အသုးအ ာင္မား  ရုးခန္း  မီးဖို ခ ာင္  
စား သာ ္ခန္း  ပစည္း ္ ရာ နရာ စသည္ျဖင့္  

ဲ့သို ြ ္ျခင္း ာင့္ မည္သို ္ျဖစ္သနည္း

မးခြန္းမ ား ို သင္ ျဖ ို ိုင္လင္ ိုင္ျခင္း သင္သည္ အမိ ္မ ား ို လာ့ခရန္  ျပန္သုးရန္ င့္ 
အသစ္တဖန္ျပန္လည္အသုးျပ ိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမား ို ဖာ္ ုတ္ ိုင္မည္ျဖစ္သည္ သတင္းအခ ္အလ ္ 
 တြင္ ည့္ပ  သင္  ည့္သည္မား င့္ န္ မ္းမ ားအား ိုတ ္ျပင္ပတြင္လည္း အမိ ္ပုးမ ား ိုအသုးျပရန္ 

တို္ ္တြန္းပ  ျပည္သမားအတြ ္ ာင္းမြန္ သာ စျပနမနာအျဖစ္ ာင္ရြ ္ပ
 



သတင္းအခ အ္လ  ္   လာ့ခ ျခင္း ျပန္လည္အသုးျပ ျခင္း အသစ္တဖန္ျပန္လည္အသုးျပ ျခင္း
   လာ့ခ ျခင္း
      ည့္ခန္းမ ားတြင္ သတိ ပးစာ ပုမ ား ပ္ ား ာ သင္ ည့္သည္မားအား ရ င့္ စြမ္းအင္  
       သုးစြဲမ လာ့ခ  မတစြာ သုးစြဲရန္ တို ္တြန္းပ
      ည့္သည္  အခန္း င့္ ည့္သည္  အသုးအ ာင္ နရာမားတြင္  ျပန္ျဖည့္ ိုင္ သာ ခင္း
       လာ္ရည္ င့္ ို ္တို ္ ပ္ျပာ းမား ို အသုးျပပ  
      ပလတ္စတစ္ ရ းမား သုးစြဲမ လာ့ခ ိုင္ရန္ ပုလင္း ီး ီး င့္ ဖန္ခြ ္မ ား ပး သုးစြဲ စပ
      အ ပ္ ပ္ ုပ္ပိုးမနည္းပ းသည့္  ပစည္းမား ္ ပ    း သးမားအစားပမာ မားမား 
       လာသည့္ း ီး  အ ုပ္ ီး  သတာအလို ္ ဝ ္ ု သုးစြဲျခင္းျဖင့္ ုပ္ပိုးခြအမိ ္ ြ ္ရိ  
       မ နည္းပ း စသည္   
      အစားအစာမား ို ဖးခင္း င္းရာတြင္ ည့္စရာ ပန္း န္အ သးမား ား ပးျခင္းျဖင့္  
       လိုအပ္ပ  ပ္မျဖည့္ ိုင္သည္
      စ ျဖင့္ ျပလုပ္ ား သာ  ဖာ   အရုပ္  လ ္သုပ္ပဝမားအစား     အဝတ္ျဖင့္ျပလုပ္ သာ  
       ပစည္းမား တာရည္အသုးျပ ိုင္ သာ ဖန္ခြ ္ အာ ္ချပားမား ို အသုးျပပ
      လာ္ဖြတ္ရန္ အဝတ္အ ည္မား ို တစ္ခသုး ပလတ္စတစ္အိတ္မားအစား ျပန္လည္ လာ ္
       ဖြတ္အသုးျပ ိုင္ သာ အိတ္တြင္ ည့္သုးပ
  ျပန္လည္အသုးျပ ျခင္း

      မ ္ ာသုတ္ပဝမား ို တစ္ရ ္ ္ပို  သုးစြဲရန္ သင္ ည့္သည္အား တို ္တြန္းပ  
      ျပန္လည္အသုးျပ ိုင္ သာ ပုလင္းမ ား ပမာ  ဖန္ပုလင္းမ ား  ပးပ
      တစ္ဖ ္လြတ္ စ မား ို ျပန္လည္အသုးျပပ
      လာ္ဖြတ္ ာ ျပန္လည္အသုးျပ ိုင္ သာ  အခင္း  မ ္ ာသုတ္ပဝ  ျခ ည္မား ုိသုးပ   
       ပမာသန္ ရင္း ရး ျပလုပ္ရာတြင္ သုး သာအဝတ္မား
      ျဖစ္ ိုင္လင္ ရဖန္ရခမ တစ္ခတစ္ရမသာ လိုသည့္ ပစည္းမား ို ဝ ္ မည့္အစား  ငားရမ္း  
       သုးစြဲပ
   အသစ္တဖန္ ျပန္လည္အသုးျပ ျခင္း

      ပလတ္စတစ္  ဖန္ င့္ သတ အမိ ္မ ားအား ခြဲျခားသိမ္း ည္း ိုင္ သာ  အမိ ္ပုးမ ား ို  
       ပး ားပ
      ျပန္လည္ လည္ပတ္အသုးျပ ိုင္ သာ ပစည္းမားအား လ ္မပညာျဖင့္ျပလုပ္ ိုင္ သာပစည္း  
       မားအျဖစ္ ျပာင္းလဲ ိုင္သည္



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ လ ုန္ းျခင္း င့္ အလုပ္သမား လ ုန္ းျခင္း ိုင္ရာ ိစရပ္မ ားတြင္ ိုတ ္မ ားသည္ 
အ ္ ာင့္ ပိုမို ိခို ္လြ ္ ပသနည္း

ရ င့္ စြမ္းအင္ အသုးျပမ
ိုတ ္မားသည္ ရ င့္ စြမ္းအင္အပအဝင္ သ ာဝအရင္းအျမစ္မ ားစြာ ို သုးစြဲသည္  သချပည္သမား င့္ 

ခရီးသြားမား စ္ရပ္လုးသည္ သန္ ရင္း  ု ည္စိတ္ခစြာသုးစြဲ ိုင္ သာ ရ လိုအပ္သည္ ို အစ ္သတိျပပ

အပို ္    လးသင ္ အခြင့္အ ရး ိုင္ရာ သ ာတစာခ ပ္
လးမားတြင္ အသ ္ရင္ရပ္တည္ခြင့္ရိသည္  န္းမားစြာ ဖြ ျဖိ းတိုးတ ္ခြင့္ င့္ 

ရပ္တည္ ိုင္ခြင့္ ရရိ စရန္ အစိုးရမ သခာစြာ ာင္ရြ ္ရမည္  

အပို ္    လးသင ္ အခြင့္အ ရး ိုင္ရာ သ ာတစာခ ပ္
လးမား  ဖြျဖိ းတိုးတ ္မ ို ိခို ္ စ ိုင္ သာ မည္သည့္လပ္ရား ာင္ရြ ္မမားမမ ို 

ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္ ပးရမည္

လးမားသည္ လ ီးမား ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ သ ္ ရာ ္မ အ ရာ ္ျဖစ္ ိုင္ ျခ ပိုမ ားသည္  
အ းသျဖင့္ လးသင ္မားသည္ အတင္းအ ပ္ စခိုင္း သာ အလုပ္မ ား  အ မ တာင္းရမ္းခိုင္းျခင္း 
သို မ ုတ္ လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ခင္းပုျဖတ္ အျမတ္ ုတ္ျခင္းတို တြင္ ိခို ္လြ ္သမားျဖစ္သည္  လးမား 
သည္ မ ာခ  စီးပြား ရး ခင္းပုျဖတ္ အျမတ္ ုတ္မမား ို ခစားရသည္  ပုမန္အားျဖင့္  အလုပ္ရင္မ ားမ အခ 

း ငြနည္းပ းစြာ ပး မ္းျခင္း ာင့္ ျဖစ္သည္  

 လးသင ္မားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ

သင့္ ိုတ ္ သုးစြဲ ုန္ သာ ရပမာ ို စာင့္ ည့္မတ္သားပ  သင္ ည့္သည္မားအား ရ 
ျဖန္းတီးမ မရိ စရန္ တို ္ရို ္ ္သြ ္ ျပာ ားပ  ည့္သည္မား င့္ ဝန္ မ္းမ ားအား ရ ို 
သင့္တင့္ လာ ္ပတ္စြာ င့္  ပတ္ဝန္း င္ င့္ ို ္ညီစြာ သုးစြဲရန္ သတိ ပးပ
စြမ္းအင္ ို လြန္လြန္ ဲ ဲ သုးစြဲျခင္း ာင့္ ုန္ စရိတ္ ီးမားမားျပား ိုင္ ပီး အရင္းအျမစ္မ ား 
အခ ိန္တိုအတြင္း လာ့နည္း စ ိုင္သည္  ည့္သည္မား င့္ ဝန္ မ္းမ ားအား အခန္းမ ြ ္ခြာ သာအခ 
မီးမ ား င့္ လ အးစ ္မ ား ို ပိတ္ရန္ သတိ ပးပ  စြမ္းအင္ ခ ြတာ သာ နည္းပညာအသုးျပသည့္ 
ပစည္းမား တပ္ င္ပ  ျဖစ္ ိုင္လင္ သင့္ ိုတ ္  အခ ိ နရာမားတြင္ ျပန္လည္္ျပည့္ျဖိ းျမဲ စြမ္းအင္မား ို 
အသုးျပရန္ စ ္းစားပ

လ ုန္ းမ းလြန္သမားသည္ ိုတ ္မ ား ို လိင္ပိုင္း ိုင္လ ုန္ းရန္ ားခ နရာအျဖစ္ အသုး 
ျပ ျခင္းျဖင့္ င္းတို အား လြ ္ စြာ ာ ္လမ္းစုစမ္းမရ စပဲ ္လ ္လပ္ရားလုပ္ ိုင္ ိုင္ စသည္
အလုပ္ခန္ ားျခင္း ိုင္ရာ အ လ့အ မားမား င့္ အလုပ္သမား ငားရမ္း ရး ာမားသည္ ာ ္လမ္း 
ဖာ္ ုတ္ရန္ မလြ ္ သာ လုပ္သားလ ုန္ းမ ို ျဖစ္ စသည္



ျမန္မာ ိုင္င  အ ျခအ န
အခ ိ သာ ပ မား င့္ ဖြဲ စည္းမ မ ာင္မ ားသည္ လးသင ္အခြင့္အ ရး ို ာ ြ ္ ပးသည္  
ျမန္မာ ိုင္င ပ အရ မည္သမ ို အသ ္  စ္အ ိသည္ လး ု အ ိပ ္ဖြင့္သည္  
အလုပ္လုပ္ ိုင္ရန္အတြ ္ အနည္း ုး အသ ္မာ  စ္ျဖစ္သည္  

လးသင ္အခြင့္အ ရး ိုင္ရာ သ ာတစာခ ပ္ အား ျမန္မာ ိုင္ငမ လ ္မတ္ ရး ိုး 
အတည္ျပခဲ့ပသည္  လးသင ္ ို ရာင္းခ ျခင္း  လးသင ္ျပည့္တန္ ာျပ  ျခင္း င့္ လးသင ္ 
ညစ္ညမ္းရုပ္ပု ီြ ီ ို ရို ္ းျခင္းတို င့္ ိုင္ သာ အျခား လးသင ္ အခြင့္အ ရး မား ဝ  င့္ 
အ ုိးဝ း ုးပုစ လးအလုပ္သမား ိုင္ရာ သ ာတစာခ ပ္ အမတ္  တို သည္ ီ င္ ာ ဝ  
တြင္ ည့္သြင္းရန္ တို ္တြန္းခဲ့သည္  အုိင္အ ္လ္အို  အ ျခခသ ာတညီခ ္ 

ပ္ လာင္း  လ ုန္ းမတား ီး ိမ္ င္း ရး ပ ဝဝ  င့္ ျပစ္မ ိုင္ရာ ပ  အရလည္း 
လးသင ္မားအား လိင္ ိစအလို ာ လ ုန္ းျခင္း ို ျပစ္ ္ခ ိုင္ သာ ရာ တ္မအျဖစ္ 

သတ္မတ္သည္

သင္မည္သုိ လုပ္ ာင္ ိုင္သနည္း
ာနအတြင္း စည္းမ ္းစည္း မ္းမ ား  မ  သို မ ုတ္ နည္းလမ္းမ ား ျပစုျခင္း သတင္းအခ ္အလ ္  

လးမားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ ို ဖာ္ျပသည္  
လးအလုပ္သမား  လးသင ္မားအ ပ  လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ခင္းပုျဖတ္ျခင္းတို ို ုိင္တြ ္ 

တုိ ္ဖ ္ န သာ အဖြဲ အစည္းမား ို ာ ္ပ့ ညီပ  င္းအျပင္ အျခား သာ သတင္းအခ ္ 
အလ ္မား င့္ သင္တန္းမ ားအတြ ္ မးျမန္းပ  ပမာ    
အ ရး ီး သာ အ ာင္းအရာမာ သင္  ဝန္ မ္းမ ား ျဖစ္သည္  င္းတို အား ျဖစ္ ိုင္ ခရိ သာ 
လ ာမား ို ဖာ္ ုတ္ ိုင္ရန္ င့္ မသ ာမမားတြင္ မည္သို ာင္ရြ ္မည္ ုိ သင္ျပပ  
ျဖစ္ ိုင္ ခရိ သာ လ ာမား တိုင္းတာခ ္မ ား အသးစိတ္စာရင္း ို ိုတ ္ ဝန္ မ္းမ ား အတြ ္ 

ာ ြ ္ ရးလမ္းညန္တြင္ တြ ိုင္ပသည္  ရည္ညြန္းခ ္  တြင္ ည့္ပ   
ပ င့္ ခမတ္ ား သာ ဖြဲ စည္းမ မ ာင္မ ား ို လးစားလို ္နာပ

သတင္းအခ ္အလ ္    လးသင ္မားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ
 သင့္ ို ္တိုင္ သိပ စ

    ျဖစ္ ိုင္ ခရိသည့္ အ မ္းဖ ္မ  လ ုန္ းမအတြ ္ မည္ ဲ့သို သင္ သိရိ ိုင္မည္နည္း  
 အ ိ  အ ရာ ္ရိ ိုင္ သာ န ္ ျမမား ဖာ္ ုတ္ပ  

    ပမာ သင့္ ိုတ ္သည္ လိင္မ ိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ အသိအမတ္ျပခရ သာ နရာ  
    သတြင္ တည္ရိပသလား

 အစီအစ ္ ရး ြဲပ  
    သင္  ဝန္ မ္း ိစမား ို ပဝင္ပတ္သ ္ စရန္ သင္ မည္သ ို လိုအပ္မည္နည္း  
    မည္သည့္သတင္းအခ ္အလ ္ သတို လိုအပ္ပသလဲ  မသ ာစရာ သသ ရိခဲ့လင္ မည္ ဲ့  
    သို  ျဖစ္ပြား ိုင္သနည္း

 မည္သည့္ျဖစ္ရပ္မ ို မတ္တမ္းတင္ပ
    ရလုပ္ငန္းစ ္အတြ ္ ာ ္ခ ္ခရန္အလို ငာ မည္သို မည္ပု င့္ အ ္ ာင့္ ျဖစ္ပြား  
    ခဲ့သည္ ို ဝဖန္သုးသပ္ပ



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ီးတည္ခ ္     လးလုပ္သား

လးမား လုပ္ ိုင္ သာ အလုပ္မ ားအားလုး ို လးလုပ္သား  အ နျဖင့္မသတ္မတ္ ိုင္  ပမာ 
အိမ္တြင္ မိ မ ားအား ညီျခင္း  မိသားစု စီးပြား ရးလုပ္ငန္းအား အ ာ ္အ ျပ ျခင္း ာင္းခ ိန္ျပင္ပ င့္ 

ာင္းပိတ္ရ ္မ ားတြင္ ငြရာျခင္းတို သည္ သာမာန္အားျဖင့္ လးလုပ္သား ု မ ို ိုင္ ခ  လးလုပ္သား 
အလုပ္ ုိသည္မာ  စိတ္ပိုင္း ိုင္ရာ  ခ ို ္ပိုင္း ိုင္ရာ  လမ ရးပို္င္း ုိင္ရာ အ င့္စာရိတပိုင္း ိုင္ရာ 

ာ ္မ ္ဖြ ္ အ ရာ ္ ရာ ္ စ သာ  ာင္း န စာသင္ျခင္းအား အ ာ ္အ ္ ပး သာ 
အလုပ္ျဖစ္သည္     
သင္  လုပ္ငန္း လုပ္ ဖာ္ ိုင္ဖ ္မ ား င့္ ျဖန္ျဖ း ာ ္ပ့သမား ို စာင့္ ည့္ လ့လာပ  အ ္  

လးလုပ္သားရိ ာင္း ာ ္လမ္းသိရိလင္ ိုအ ာင္းအရာ ို အာ ာပိုင္မ ားအား အ ာင္း ားပ  
င္းအျပင္ ျပ နာ ျဖရင္းရန္ အျခား ုမ ီျဖင့္ ္သြ ္ပ



ီးတည္ခ ္    လးသင ္မားအား လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ခင္းပုျဖတ္ျခင္း
မည္သည့္အသ ္အရြ ္မ ို ျပည့္တန္ ာလုပ္ငန္း အပအဝင္ လိင္ပုိင္း ိုင္ရာ ခင္းပုျဖတ္ျခင္း ို 
ျမန္မာ ိုင္ငတြင္ တားျမစ္ န္ ြ ္ ားသည္  ိုတ ္လုပ္ငန္းရင္ တစ္ ီးအ နျဖင့္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ျဖစ္ စ 

လးသင ္မားအား လိင္ပိုင္း ိုင္ရာ ခင္းပုျဖတ္ျခင္းအတြ ္ သခအာ ာပိုင္မ ားအား တိုင္ ားျခင္းျဖင့္ 
ညီ ိုင္သည္  



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

အပို ္    အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတမ္း
လတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အ ရးရိသည္  သင့္တင့္မတ သာ အ ျခအ နရိသည့္ 

အလုပ္ ို လြတ္လပ္စြာ ရြးခ ္ခြင့္ရိ ပီး အလုပ္လ ္မဲ့ အ ျခအ နမ ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္ခြင့္ 
ရိသည္

သင္ ဝန္ မ္းမ ားသည္ သင္  ီးမား သာ ပိုင္ ိုင္မ ျဖစ္သည္   သို သာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ ိုင္ န သာ ဝန္ မ္းတိုင္းသည္ သင္ ပး ိုင္သည့္ မတ သာ ပတဝ္န္း င္ အ ျခအ နရိ သာ 
လုပ္ငန္းမ ိ းတြင္ လတိုင္း လုပ္ ိုင္ရျခင္း မရိပ  အလုပ္သမား အမားစုမာ မတမမရိ သာ  ခ ္ခဲ သာ 
အ ျခအ နမားတြင္ အ မ စခိုင္းျခင္းခ န ရသည္  တခတရတြင္ မတမ င္းမဲ့ျပီး ခ ္ခဲ မ္းတမ္း သာ 
အ ျခအ န အာ ္တြင္ အလုပ္လုပ္ ိုင္ရန္ တြန္းအား ပးျခင္းသည္ င္းတို ့အား အ ရာ ္ျဖစ္ စ ိုင္သည္

ျမန္မာ ိုင္င  အ ျခအ န
ပ မ ာင္္အမားအျပားသည္ ျမန္မာ ိုင္ငတြင္ လုပ္ငန္းခြင့္အ ျခအ နမား ို အ ိပာ ္ ဖြင့္ ို ားသည္  

အနည္း ုး အခ း ငြ  ပ    
 လခစားဝန္ မ္းမ ား တစ္ပတ္လင္တစ္ရ ္ လစာျဖင့္ အလုပ္နားရ ္ ရခြင့္ရိသည္  ရုးပိတ္ရ ္တြင္ 

လုပ္ ိုင္ရ သာ အလုပ္အတြ ္ အခ ိန္ပို လုပ္အားခ ပးရမည္  
 အနည္း ုးသတ္မတ္သည့္ လုပ္ခမာ တစ္ န လင္ အလုပ္ခ ိန္ နာရီ င့္ တစ္ပတ္လင္  ရ ္ 

လုပ္ ိုင္ရမည္  ဝန္ မ္း  ီးရိသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ မ ို  တစ္ န လင္ ျမန္မာ ပ္ ငြ 
ဝဝ င့္ တစ္နာရီလင္ ဝ ပ္ျဖစ္သည္

ျမန္မာ ို္င္ငခြင့္ရ ္ င့္ ရုးပိတ္ရ ္ ပ  ဝ  
   ပ တြင္ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ အမားျပည္သ ရုးပိတ္ရ ္မ ားတြင္ လစာအျပည့္  န စားလုပ္ခ  
    အျပည့္ ရရိမည္ ျဖစ္သည္
   တစ္ စ္တြင္ တရားဝင္ရုပိတ္ရ ္စုစု ပင္း  ရ ္ င့္ အ ္ရိသည္
   တစ္ စ္တာဝန္ မ္း ာင္ျပီးပ  အလုပ္သမားမားသည္ ပ အရ သာမန္ခြင့္ ဝ ရ ္  ရာင္တခင္ခြင့္        
    ရ ္  းခြင့္ ရ ္ ဝ အသုးျပရန္ ခြင့္ျပသည္
   မီးဖြားခြင့္ င့္ လးအား စာင့္ ရာ ္ရန္ ဖခင္ ခြင့္အပအဝင္ျဖစ္သည္
လမလုျခ ရး ပ  ဝ
   ို ္ပိုင္လမလုျခ ရး အာမခ ္ျပား ရ ပိုင္ခြင့္ရိသည္
စ း ိုင္လုျခ ရး ပ  ဝ

   လုပ္ငန္းအခ ိန္ င့္ လုပ္အားခမား င့္ပတ္သတ္  ပ အတိုင္း လးစားလို ္နာ စသည္
   အ ာ ္အအုမား င့္ စ း ိုင္မ ားရိ အလုပ္သမားမား  န္းမာ ရး င့္ လုျခ ရးအား ာ ြ ္       
    စာင့္ ရာ ္ ပးသည္

 လသားအရင္းအျမစ္ စီမခန္ ခြဲမ



သတင္းအခ ္အလ ္   အလုပ္သမားခန္ ားရာတြင္ ာင္ရြ ္ရန္စာရင္း
 စာခ ပ္မ ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာပီး မတ္တမ္းတင္ ရးသား ားပသလား
 ဝန္ မ္းမ ား သတ္မတ္ ား သာ အနည္း ုးလုပ္အားခ ပး ားပသလား
 သင္ န္ မ္းသည္  ျပ ာန္း ား သာ ပ င့္အညီ တစ္ပတ္တြင္  သတ္မတ္ ား သာ   

  နာရီ အတြင္း လုပ္ ိုင္သလား
 အလုပ္သမားမား အလုပ္ပိတ္ရ ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရပ  အခ ိန္ပို း ရပသလား
 တရားဝင္ သတ္မတ္ ား သာ မ ာင္အရ အလုပ္သမားမားသည္ အပတ္စ ္ ို ္တန္ သာ  

   အနား ခြင့္ ရိ  မရိ သင္ သခာ စ ိုင္ပသလား
 သင္  ိုတ ္မ လုပ္ငန္းသုး  အ ာ ္အပ့ ပစည္း ိရိ ာမား  တညဝီတ္စု အပအဝင္

  စီစ ္ ာင္ရြ ္ ပးပသလား
 ာနတြင္း သင္တန္းမ ား ပးပသလား
 လြတ္လပ္စြာ ျပာ ုိ ိုင္ရန္ သင္  အလုပ္သမားမား ို တို ္တြန္းပသလား  အတတ ြ     

  လ ္တြဲ ပး ပင္း ာ စည္းလုးညီညြတ္ သာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု   အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္   
  ဖြဲ စည္း ိုင္ စရန္  အတြ ္ အခြင့္ ပး ားပသလား

သင္မည္သုိ လုပ္ ာင္ ိုင္သနည္း  
မတပီး ပြင့္လင္းျမင္သာ သာ  နားလည္လြ ္ အာင္ ရးသား ဖာ္ျပ ားသည့္ တရားဝင္ အလုပ္ သ

ာတစာခ ပ္မားစီစ ္ ားရိပ  သ ာတညီခ ္မ ား ို အလုပ္ရင္ င့္ အလုပ္သမား စ္ ီးစလုးမ 
အ သအခာ လို ္နာ ာင္ရြ ္ရန္ ျဖစ္သည္  
သ ာတစာခ ပ္တြင္ အ သးစိတ္ ဖာ္ျပ ား သာ အလုပ္လုပ္ခ ိန္  မတပီး တညီ သာ လုပ္ခ း ငြ  
တရားဝင္ အလုပ္ပိတ္ရ ္  အနား ျခင္းမ ား ပဝင္ စရမည္  မားအား ျမန္မာ ိုင္ငအတြင္းရိ 
မ ားစြာ သာ ပ  မ ာင္မ ားတြင္ အန ္အ ိပ ္ဖြင့္ ို ားသည္  အခ ္အလ ္ပိုမိုသိရိရန္ 

ိုး ားခ ္  ို ည့္ပ
တ င့္ခ လုပ္ငန္းသ ာတလုပ္ ိုင္ န သာ အဖြဲ မ ား င့္ ပ ပင္းလုပ္ ိုင္ ာင္ရြ ္ရာတြင္    
ပုမန္မ ုတ္ သာ လုပ္ငန္း ို ရာင္ ိုင္ရန္ ခ ္ခဲသည္  ္ ရးအတြ ္ ာနတြင္း  စည္းမ ္းစည္း

မ္းမ ားတည္ ာ ္ျခင္းျဖင့္ င္းျပ နာ ို ာ ြ ္ပ  အခ ္တြင္ ရးသား ဖာ္ျပ ား သာ 
သ ာတစာခ ပ္ သို မ ုတ္ အလုပ္သမား အ ိ ာင္အဖြဲ့  နာ ္ ာင္းရာ ဝင္ စစ္ းျခင္းအား 

န္းစစ္ ိုင္ရန္ ည့္သြင္းရမည္
သတင္းအခ ္အလ ္ တြင္ ည့္ပ  အလုပ္ခန္ရာတြင္ ာင္ရြ ္ရန္စာရင္း



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

ပညာ ရးသည္ အလြန္အ ရး ီးသည္
သင္ မာ္လင့္ ားသည့္အတိုင္း င့္ ာင္းမြန္စြာ လ့ င့္မမားရ စရန္ အလုပ္သမားမားအား ာနတြင္း 
သင္တန္းမ ား ပးပ
ဝန္ မ္းမ ားအတြ ္ ရာ းတိုးျမင့္ ပးျခင္းသည္ ဝန္ မ္းမ ား  စိတ္ ာတ္ခြန္အားျဖစ္ စ  ဝန္ မ္း ာင္း 
မ ား ို ိန္းသိမ္း ားရန္ အ အညီျဖစ္ စသည္

အလုပ္သမား ခန္ ားျခင္း ိုင္ရာ အျခား သာ မား
အ ရာ ္ င္းရင္း ရး  လုျခ ရး င့္ န္းမာ ရး
အ ရး ပ  အ မ္းဖ ္မ သို  ျခိမ္း ျခာ ္မ အ ျခအ နမားတြင္ မည္ ဲ့သုိ ာင္ရြ ္ရမည္ ို 
သိရိ ိုင္ရန္ န္းမာ ရး င့္ အ ရာ ္ င္းရင္း ရး သင္တန္းမ ား ပ့ပိုးပ  
ဝန္ မ္းမ ားအား အလုပ္ခန္ ားစ ္ င့္ အလုပ္ခန္ ား ပီး နာ ္ င္းတို ိုု ိခို ္ စ ိုင္ သာ 

န္းမာ ရး ိစမား ပမာ  ည့္သည္အခန္းတြင္း သန္ရင္း ရး အလုပ္သမားမား အသုးျပ သာ 
အ ရာ ္ရိ သန္ရင္း ရးပစည္းမား ဲ့သို  န္းမာ ရး ို ိခို ္ စ ိုင္ သာ အ ရာ ္ရိ္ သာ ပစည္းမား 

ို သုးစြဲမ ို ရာင္ ္ျခင္းျဖင့္   ိတင္ ာ ြ ္ ာင္ရြ ္ပ

အလုပ္သမားအခြင့္အ ရး
အလုပ္သမားမားသည္ အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္ င့္ လုျခမမား င့္ သ ္ ိုင္ သာ ိစမား ို နားလည္ 
သ ာ ပ ္မတြင္ အားနည္းသည္   အ ာင္းအရာမားအား င္းတို သိရိ ိုင္ရန္ သတင္း အခ ္ 
အလ ္မား ညီပ့ပိုးပ
အလုပ္သမားမားအား င္းတို အတြ ္ တရားမတစြာ တည္ရိ သာ လြတ္လပ္စြာစုရုးခြင့္ အ ာင္း အသိ 
ပးပ  အသင္းအဖြဲ  ဖြဲ စည္း  ပဝင္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ျပာ ရး ိုခြင့္ ရိပ စ  

အလုပ္သမားမား င့္ ြး ြးညိ ိင္းျခင္း
အလုပ္သမားမားသည္ င္းတို့  ိုတ ္တြင္ ည့္သည္မား  ပစည္း ာ ္ပ့သမား င့္ နစ ္ 
တို ္ရို ္ ္သြ ္မ ရိ န ျခင္း ာင့္ ိုတ ္လုပ္ငန္းမ ားမ နစ ္ ပ ြ ္လာ သာ ိစမား ို္ 
နားလည္သိရိ ား သည္  အခြင့္အ ရး ို အသုးျပ ာ အမည္မသိ  တုိင္ ားခ ္မ ားအားလည္း 
င္းတို မ  ညိ ိင္း ြး ြးမမား ရရိ စ ိုင္သည္



ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သင္ န စ ္ စီးပြား ရးလုပ္ငန္းမ ားတြင္ သခလ ုမားအား ပဝင္ စ ိုင္ျပီး  အသ ္ မြး 
ဝမ္း ာင္း အလုပ္အ ိုင္မ ား ဖန္တီး ပသည္  ပး ပင္း ာင္ရြ ္မသည္ သင္ ာ ္ပ့သ င့္ နီး ပ္စြာ 
ခ ိတ္ ္ သာ ြင္း ္ ျဖစ္သည္္  သတင္းအခ ္အလ ္ ို ည့္ပ  ာ ္ပ့မ ြင္း ္  မည္သို  
မည္ပု အတတ ြ လုပ္ ိုင္ရန္ ဖာ္ျပခ ္ျဖစ္သည္   အခ ္သည္  သခလ ု င့့္ ညိ ိင္း ြး ြးမအား 
အ ာ ္အ ္မျဖစ္ စပဲ  မည္သို ျဖင့္ အတတစ္ ြ လးစားစြာျဖင့္ န ိုင္ ိုင္ရန္ နည္းလမ္း အ ျဖရာ ဖြျခင္း 
ျဖစ္သည္ ပ္ လာင္း  အလုပ္သမား မားစြာ အသုးျပရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္  သို ျဖစ္ရာ ာင္းမြန္စြာ 
သင္ ားပို ခ ား သာ ဝန္ မ္းမ ားရိ ရးသည္ အလြန္အ ရးပသည္  ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ စီးပြား ရး 
အခြင့္အလမ္းမား င့္ အလုပ္အ ိုင္မ ား ို ဖန္တီး ပးျခင္းျဖင့္ု ျပည္သမား  အသ ္ မြး အလုပ္အ ိုင္မ ား ို 
တိုးတ ္ျမင့္မား စ ိုင္သည္  ိခို ္လြ ္သည့္ လ မအစုအဖြဲ မ ား  အ နအ ား ို ခိုင္မာရင္သန္ ိုင္ စပီး 
င္းတို  ္ းမမား ို ိန္းသိမ္း ာ ုတ္ ဖာ္ျပသ ိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမား တစ္ရပ္ဖန္တီး ပးသည္

ျမန္မာ ိုင္င  အ ျခအ န

အပို ္  အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတမ္း
လတိုင္းသည္ ျပည့္စုလု လာ ္ သာ လ နမအခြင့္အ ရးရိသည္

အပို ္   အျပည္ျပည္ ိုင္ရာ လအခြင့္အ ရး ညာစာတမ္း  
လတိုင္းသည္ လအသိုင္းအဝိုင္း  ္ းမ ိုင္ရာ မားတြင္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ 

ပဝင္ခြင့္ရိသည္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း  တိုးတ ္မမားသည္ အရင္းအျမစ္အတြ ္ ျပိ င္ ုိင္မ  အိမ္  ျမ င့္ အစားအ သာ ္ 
တန္ဖိုးမ ား ျမင့္တ ္လာျခင္း ို ျဖစ္ ပ စသည္  ္ းမ င့္ လမ ရး ိုင္ရာ လ့ ုးတမ္း 
အစ ္အလာမား အ ပ တြင္လည္း သ ္ ရာ ္မမားျဖစ္ စသည္  

ုိအျပင္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္  းရြာလ ု ပး ပင္းပဝင္မ မ သည္ ပး ပင္း ာင္ရြ ္ျခင္း  
အ ရးပမ ို င္ရား စသည္
အ သးစား င့္ အလတ္စားစီးပြား ရးလုပ္ငန္းမ ား ဖြ ျဖိ းတိုးတ ္ ရး ပ  စီးပြား ရး လုပ္ငန္း 
ဖြ ျဖိ းတိုးတ ္ရန္ အတြ ္ မ ာင္အျဖစ္ သတ္မတ္ ားရိသည္
တိုင္းရင္းသားမ ိ း ြ ္စုမ ား  အခြင့္အ ရး ို တိုင္းရင္းသားလမ ိ းမား  အခြင့္အ ရးမား ာ ြ ္ 
စာင့္ ရာ ္ ရး ပ ဝ  ျဖင့္ အ ာ ြ ္ျပ ားသည္

 

သတင္းအခ ္အလ ္   ိုတ ္မ ားတြင္ ာ ္ပ့မ ြင္း ္
   ာ ္ပ့မ ြင္း ္လုပ္ငန္းစ ္မာ လအမား  လုပ္ငန္းစ ္မ ား  အရင္းအျမစ္မ ား သို       
    ိုတ ္မ ည့္သည္သို  ပး သာ ဝန္ ာင္မ သို  ုတ္ ုန္ ရြ ့ ျပာင္းမမားတြင္ ပဝင္  
    သာလုပ္ငန္းစ ္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္  
   ပမာ  ိုတ ္ စား သာ ္ခန္း   အစားအစာမား ဝ ္ ျပီး ည့္သည္မားအား     
    ရာင္းခရန္ အစားအစာ ုတ္လုပ္ျခင္း
   ပမာ ိုတ ္ရိ အမတ္တရလ ္ ာင္ပစည္း ိုင္  ိုင္တြင္ ရာင္းခရန္ ျပင္ င္ ား  
    သာ သချပည္သမား  အမတ္တရ ပစည္းမား ိဝု ္ျခင္း
   ပမာ  ုတင္  အိမ္တြင္းအလ င္ပစည္းမား  အခန္းျပင္ င္ သန္ရင္း ရးလုပ္သမား

 သင့္ အနီးအနားရိ သခလ ုမား င့္ ပး ပင္း ာင္ရြ ္ျခင္း



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

သခလ ္သမားမား မ ြ ္ ုန္မ ားဝ ္ရန္ စ ္းစားပ

သည္မာ တည္းခိုသမားအတြ ္ လာ ရာ ္တည္းခိုျခင္းျဖင့္ မိမိလိုခင္သည့္ အရာမား ို လည္း 
ရရိ ိုင္သည္  

သင္မည္သုိ လုပ္ ာင္ ိုင္သနည္း
သခမားအတြ ္ အလုပ္အ ိုင္ဖန္တီးပ
သခ ဝန္ မ္းမ ား ို ီးစား ပး  ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းမ ား ပးပ  

ဝန္ ာင္မ ပး ိုင္သည့္ သခလ ္မအ ုပညာရင္မားအား ရာ ဖြပ
သင့္ သ  ္ းမမားအ ာင္း ည့္သည္မားအား ရင္းလင္း ျပာ ား ိုင္ရန္ သင့္ဝန္ မ္းမ ားအား 
လ့ င့္သင္ ား ပးပ
သ ြ ္ပစည္းမား ို တတ္ ိုင္သ ရြ ျမင့္တင္ပ  ဝ ္ ပ  င္းတိုမာ အစားအစာမား  အ ဖာ္ 
မ ာမား  လ ္မပညာျဖင့္ လုပ္ သာပစည္းမား ပဝင္မည္ျဖစ္သည္
သတြင္းမ အ သးစား င့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ ား ို အား ပးပ

အ ္  သင္ ဝန္ ာင္မတြင္ ္ းမ င့္ ိုင္ရာ ဖာ္ ျဖ ရးတစ္ခုခု ပဝင္ စရန္ ုးျဖတ္ ားလင္ 
သခ ္ းမမား ိ ုအခ အ္လ တိ္  မန္ န္စြာ တင္ျပ ိင္ု စရန္ သခာပ စ  သမရုိး ျဖစ္ သာ

အ ာင္းအရာမားအား မတင္ျပရန္   ပမာ  တုိုင္းရင္းသားအဖြဲမ ား  အဖြဲ ဝင္မ ား ို အ ျပခ ္ 
တာင္းချခင္းျဖင့္



သင့္ ည့္သည္မ ိုတ ္  အျပင္ ္ စား သာ ္ ိုင္တြင္ စားရန္ ရိပ  သခ စား သာ ္ ိုင္မ ား ို 
လမ္းညန္ပ

အ ္  အမတ္တရ ပစည္းမား ရာင္းမည္ ိုလင္ င္းတို သည္ သတြင္း ုတ္လုပ္ သာ ပစည္းျဖစ္  
သင့္တင့္ သာ စ း ျဖစ္ပ စ



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

  အ ိပ ္ျပန္ ိုခ ္  ခ ္ စ္

  လးသင ္မားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ

လ ုန္ းမ   သ ာအာ ာ ိုအသုးခ ာ တစ္ ီးတစ္ ာ ္အ ပ တြင္ ခင္းပုျဖတ္ရန္အလို ငာ 
ိုသအား ိန္းခ ပ္ရန္ ရည္ရြ ္ခ ္ျဖင့္ လုပ္ ာင္ျခင္း  အခ ္တြင္ အင္အားသုးျခင္း  လိမ္လည္မ  အ မ 

သြး ာင္မ  ျခိမ္း ျခာ ္ျခင္းတို ျဖင့္ လအမား ို ရြ လားမပဝင္သည္

  လသားအရင္းအျမစ္စီမခန္ ခြဲမ

ညီမ သာ လုပ္ခ း ငြ   ညီမ သာလုပ္ငန္းပမာ အတြ ္ တညီ သာ လုပ္ခ ငြ းမ ား ို ပးရန္  
အလုပ္လုပ္သ မည္သမည္ဝ  မခြဲျခား ဲ

မတစြာ ျပမ ္ ျခင္း    မည္သည့္ အလုပ္သမား ိုမ ို လိင္ ြဲျပားမ  တိုင္းရင္းသား  လမ ိ း  စ ား  
လိင္စိတ္ ုိင္းညြတ္မ   ာသာတရား  အ ဝ  မခြဲျခားပဲ မတစြာ ျပမ ္ ရန္  
တရားဝင္မ ုတ္ သာ အလုပ္သမား   တရားဝင္အဖြဲ သို  ပ မ ာင္မ ား  ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္မ 
အာ ္တြင္ ရိမ န ဲ  လုပ္ ိုင္ရ သာ အလုပ္သမားတစ္စုတစ္ ာ ္ သို  လုပ္ငန္းမ ား   ျဖစ္ ိုင္ ခအမား ုး 

အ ျဖမားမာ အ မ စခိုင္းခရ သာ အလုပ္သမား  လုပ္ငန္းလုခမနည္းပ ျခင္း  ဝင္ ငြအခနည္းျခင္း  လမဖလု ရး 
အခြင့္မရရိျခင္း  တရားဝင္သင္တန္းမ ား တ ္ ရာ ္ခြင့္ နည္းပ းျခင္းမ ား အပအဝင္ျဖစ္သည္

  သင့္အနီးအနားရိ သချပည္သမား င့္ အ ိ းတပး ပင္း ာင္ရြ ္ျခင္း 

ျပင္ပဝန္ ာင္မမား    သင္  န စ ္လုပ္ငန္းမ ား ို တစ္စိတ္တစ္ သ အ ာ ္အ ျပရန္ ုန္စည္ င့္ 
ဝန္ ာင္မမားရရိရန္အတြ ္ ျပင္ပမ ာ ္ပ့သ ို ငားရမ္းရန္   ပမာ  အဝတ္ လာ္ျခင္း
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   ျမ ာအသုးခမ င့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစီအစ ္ ရး ြဲျခင္း လုပ္ငန္းစ ္တြင္ 
         သခမား  ပး ပင္းပဝင္မ 

     ျမန္မာ ိုင္င   ဖြဲစည္းပုအ ျခခ ပ   
ျမ ာ
    မ ရ ိုင္  မ ျပာင္း ိုင္ သာ ပစည္းလဲ ျပာင္းျခင္း ပ  
   ျမ ာသိမ္း ညး္ျခင္း ပ  
   လ ္ ာ ျမအသုးျပခြင့္ ိုင္ရာ အမိန္ ာ္ျငာအမတ္  
  ျမလြတ္ ျမလပ္ င့္ ျမရိုင္း ပ  
  ျမလြတ္ ျမလပ္ င့္ ျမရိုင္း နည္း ပ
   လ ္ ာ ျမ ပ  
   ိုင္ငျခားရင္း ီး မပ္ မ နည္း ပ   အမိန္ ာ္ျငာစာ အမတ္  

 ရ င့္ စြန္ပစ္ပစည္းမားစီမခန္ ခြဲမ

 ပတ္ န္း င္ ိန္းသိမ္း ရး ပ  
 ပတ္ န္း င္ ိန္းသိမ္း ရးနည္း ပ

   လးသင ္မားအ ပ  ခရီးသြားလုပ္ငန္း  အ ိ းသ ္ ရာ ္မ 

လ ုန္ းျခင္း 
  ရာ ဝတ္မ င့္ ျပစ္မ ုိင္ရာ ပ
  ျပည့္တန္ ာပ ပာ ္ ရးအ ္ ပ ို ျပင္ င္သည့္ ပ   ပ အမတ္  
  ရာ သတ္ ီး 



 ျမန္ မာ့ တာ ဝန္ သိ ခရီး သြား လုပ္ ငန္း အဖြဲ ့အစည္း

အတင္းအ မ လုပ္အားခိုင္း စျခင္း
����t���အတင္းအ မ လုပ္အားခိုင္း စမ ပ ပာ ္ ရး
  မဲ ခင္းျမစ္ဝမ္း သ  လ ုန္ မ ာ ြ ္ ရး ပး ပင္း ာင္ရြ ္မ နားလည္မ စာခ ြန္လာ   
  နာ ္ ္တြဲ အမိန္  အမိန္ အမတ္စ ္   

လးသင ္မား
����t��� လးအလုပ္သမား ပ ပာ ္ ရး  လးမား င့္ လင ္မားအား  ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္ျခင္း
      ျမန္မာ ိုင္င မိခင္ င့္ လး စာင့္ ရာ ္ ရး အသင္း ပ ို ျပင္ င္သည့္ ပ အမတ္   
      လးသင ္ ပ  ပ  အမတ္  
      ျမန္မာ ိုင္င  မိခင္ င့္ လး စာင့္ ရာ ္ ရး  အသင္း ပ   အမတ္စ ္ 
      ိုင္ငတ ာ လးသင ္အခြင့္အ ရးစာခ ပ္   
      ျမန္မာ ိုင္င လ ုန္ းမ တို ္ဖ ္ ရး   
     လးသင ္ ရာင္းဝ ္မတြင္ လးသင ္မား  အခြင့္အ ရး  လးျပည့္တန္ ာ င့္ လးညစ္

       ညမ္းပုရိပ္မ ား ိုင္ရာ နာ ္ ္တြဲ သ ာတညီမစာခ ပ္ 
      လးသင ္ ို အ ိုးဝ း ုးပုစျဖင့္ အလုပ္ခိုင္း စျခင္း ိုင္ရာသ ာတစာခ ပ္

       အမတ္စ ္  ီ င္ ာလ     ခု စ္တြင္ သ ္ ရာ ္မရိသည္

  ျမ ာပိုင္ ိုင္မ

ျမ ာ
         မ ရ ျပာင္း ိုင္ သာ စာ ပစည္းမား ိုင္ရာ လဲ ျပာင္းျခင္း ပ  
         ျမ နရာရ ျခင္း ိုင္ရာ ပ  
         ျမ ာသုးစြဲခြင့္ အသိ ပး ိုး ာ္ခ ္ အမတ္  ဝ
         ျမလြတ္ ျမလပ္ င့္ ျမရိုင္း စည္းမ ္း ဝ
         စို ္ပ ိ းျခ ာ ျမ ပ  ဝ
         ိုင္ငျခားရင္း ီး မပ္ မ ျငာခ ္ အမတ္စ ္  ဝ

  လသားအရင္းအျမစ္စီမခန္ ခြဲျခင္း

အလုပ္ခန္ ားျခင္း အ ျခအ န
   အလုပ္အ ိုင္  လုပ္အားခအ ျခအ န

       အနည္း ုးအခ း ငြ အ ္ ပ  
      အနည္း ုးအခ း ငြ နည္း ပ  အမိန္ ာ္ျငာစာ အမတ္ 
   လုပ္ငန္းခြင္ အ ျခအ န  အလုပ္လုပ္ခ ိန္  အပတ္စ ္ နားရ ္မ ား  လစာခစားခြင့္ပ သာ ခြင့္ရ ္မ ား

     ခြင့္ရ ္ င့္ အလုပ္ပိတ္ရ ္ အ ္ ပ   အမတ္စ ္  
   ပညာ ရး  သ ္ မြးပညာ ိုင္ရာ လမ္းညန္ခ ္မ ား င့္ သင္တန္း

     အလုပ္အ ိုင္ င့္ ြ မ္း င္မဖြျဖိ းတုိးတ ္ ရး ပ     ပ  အမတ္စ ္ 



   သင့္ အနီးအနားရိ သချပည္သမား င့္ ပး ပင္း ာင္ရြ ္ျခင္း 

စီးပြား ရး အခြင့္အလမ္းမား
 စီးပြား ရး င့္ လမ ရးမ  

         အ သးစား င့္ အလတ္စားစီးပြား ရးလုပ္ငန္းမ ား ဖြျဖိးတိုးတ ္ ရး ပ    

 ္ းမ အ မြအ စ္မားအား ိန္းသိမ္း စာင့္ ရာ ္ျခင္း
         ္ းမ အ မြအ စ္ သမား ိန္းသိမ္း ာ ြ ္ ရး ပ    ျပင္ င္ခ ္  ပ အမတ္   
        

းရြာလ ု ပး ပင္းပဝင္မ 
         ခရီးသြားလာ ရး မဝ တြင္ းရြာလ ုမား ပး ပင္းပဝင္မရိ စ ရး မဝ   

တိုင္းရင္းသားလမ ိ းမား င့္ လနည္းစုတိုင္းရင္းသားမား
 တိုင္းရင္းသား  မ ိ းမ ား င့္ လနည္းစု တိုင္းရင္းသားမား
 တိုင္းရင္းသား လမ ိ းမား  အခြင့္အ ရး ာ ြ ္ စာင့္ ရာ ္သည့္ ပ    

����t���လြပ္လပ္စြာ ဖြဲစည္းခြင့္  စု ပင္း တာင္း ိုမ အလုပ္ရင္ အလုပ္သမား ္ ရး
        အလုပ္သမားအဖြဲ အစည္း ပ  အမတ္စ ္  
����t���အ ိ အလုပ္သမားလတန္းစားမား
         ိုင္မ ား င့္ အလုပ္ ာနမား ပ  

အ ရာ ္ င္းရင္း ရး  လုျခ ရး င့္ န္းမာ ရး
����t���လမဖလု ရး ု စသတ္မတ္ခ ္မ ား
         လမဖလု ရး ပ   ခု စ္  ျပည္ ာင္စုလတ္ တာ္ ပ အမတ္  ခု စ္
          ျမန္မာ ိုင္င အမ ိ းသား  လအခြင့္အ ရး  ာ္မရင္ ပ  
����t��� န္းမာ ရး င့္ လာ္ညီ သာ လ နမအ င့္အတန္း ရပိုင္ခြင့္

ခြဲျခား ္ မ င္း စျခင္း
����t���အလုပ္ခန္ ားျခင္း မ  န္ မ္းခန္ ားျခင္း င့္ အလုပ္ခန္ ားရန္ န္ ာင္မ ို ျမင့္တင္ ပးျခင္း
         မသန္စြမ္းသမား  အခြင့္အ ရး ပ   
����t���ပညာ ရး  အသ ္ မြးဝမ္း ာင္း ိုင္ရာ လမ္းညန္ခ ္မ ား င့္ သင္တန္း
         အလုပ္အ ိုင္ င့္ ြ မ္း င္မ  ဖြျဖိ းတိုးတ ္ ရး ပ  ပ  အမတ္ 

တြဲဖ ္မ ား င့္ စု ပင္းညိ ိင္းျခင္း 
����t���လြတ္လပ္စြာ ဖြဲစည္းခြင့္ င့္ ပး ပင္းညိ ိင္းျခင္း
     ျငိမ္းခ မ္းစြာ စု ဝးခြင့္ င့္ ျငိမ္းခ မ္းစြာ စည္တန္းလည့္လည္ခြင့္ ိုင္ရာ ပ    ျပည္ ာင္စု                                                                                                                                     
       လတ္ တာ္ ပ  အမတ္ 
 ျငိမ္းခ မ္းစြာ စု ဝးခြင့္ င့္ ျငိမ္းခ မ္းစြာ စည္တန္းလည့္လည္ခြင့္ ိုင္ရာ စည္းမ ္းစည္း မ္းမား                                                                                                                            
       လို္င္လ  အမိန္အမတ္ 
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