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About The Code
The Code is an industry-driven, 
multi-stakeholder initiative with a 
mission to provide tools and support 
in order to combat the sexual 
exploitation of children in contexts 
related to travel and tourism.

As part of its mission, The Code promotes a tool 
called the Code of Conduct for the Protection of 
Children from Sexual Exploitation in Travel and 
Tourism. This tool consists of the following six 
criteria, which members of the tourism industry 
must adhere to once they join The Code: 

Establish an ethical policy against the 
sexual exploitation of children

Train personnel and staff members

Introduce The Code-related clause in 
contracts with suppliers

Provide information to travelers

Provide information to 'key persons' 
at the destination

Report annually on the implementation 
of The Code-related actions

အသိတရားရိွတ့ဲအမွတ္တံဆိပ္ 
ျဖစ္ပါေစ။ က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ 
(The Code) 
ထဲဝင္လုိက္ပါ။
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ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေနရာမေရြး၊ 
ႏုိင္ငံမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး 
လူမႈအလႊာမေရြး ျဖစ္ပ်က္ 
ေနတယ္။
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 
မိန္းကေလး သန္း ၁၅၀ နဲ႔ ေယာက္်ားကေလး ၇၃ 
သန္း ဟာ လိင္ပုိင္း ဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ 
တျခားပုံစံေတြကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ 
ကုလသမဂၢက ဆုိပါတယ္။ 
ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈဟာ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္၊ 
အထူးသျဖင့္ ကေလးျပည့္တန္ဆာအလုပ္ နဲ႔ 
ကေလးလိင္ကိစၥဆုိင္ရာ ခရီးသြားအလုပ္ 
တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ (Code) အဖြဲ႔ဟာ 
အသိတရားရိွၿပီး ေရရွည္ရွင္သန္ႏုိင္မယ့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးကုိ 
အားေပးၿပီး ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈကေန 
ကာကြယ္ေပးေန ပါတယ္။ 
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ရပ္ရြာလူထု ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ

ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ စီးပြားျဖစ္ 
လိင္ပိုင္းအရအျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ေနတာကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ဆန္႔က်င္ရပ္ 
တည္တဲ့ အင္အားေကာင္းတဲ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရွင္မ်ားကြန္ယက္ထဲ 
ပါဝင္သြားမယ္။ သင္ဟာ မွန္တယ္လို႔ သင္ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း 
ထက္ထက္သန္သန္လုပ္ေနတာျဖစ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ 
လုပ္ငန္း လုပ္ဖက္ေတြက သင့္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရတာ 
ဂုဏ္ယူၾကလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ဟာ အလားတူတန္ဖိုးစံေတြ ရွိတဲ့ 
တျခားလူေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တာေတြကို 
တုိက္ဖ်က္ဖို႔ အခုိင္အမာအလုပ္ေတြ ကုိလည္း လုပ္ခ်င္ေနသူေတြနဲ႔ 
အတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

အႏၱရာယ္ေလ်ာ့နည္းမႈႈ

ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာလိင္အျမတ္ထုတ္မႈကို သင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ 
ႀကဳိတင္ ကာကြယ္တားဆီးရင္ ကုမၸဏီေတြ အတြက္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့ပါးၿပီး ကုန္က်စရိတ္ေတြ သက္သာႏိုင္ေအာင္ 
က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔က ကာကြယ္တားဆီးေရး ကိရိယာေတြ ေပးပါတယ္။ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ တက်ပ္သားဟာ ျဖစ္ၿပီးမွကုသေျဖေဖ်ာက္မႈ တပိႆာနဲ႔ 
ညီမွ်တာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာမွာေတာ့ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္၇ာအျမတ္ထုတ္မႈကိုလည္း ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အသာစီးရမႈ

က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ထဲဝင္ရင္ အသိတရားရွိကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ 
ၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ေရွ႕ကိုေရာက္သြားဖို႔ အခြင့္အလမ္းရေစပါတယ္။ 
စားသံုးသူေတြဟာ အသိတရားရွိတဲ့အမွတ္တံဆိပ္ေတြကို 
ပုိအာ႐ံုစိုက္လာတဲ့အတြက္ က်င့္ ဝတ္အဖြဲ႔ထဲဝင္ရင္ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းထဲမွာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ညီတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ 
တံဆိပ္ကပ္ခံရဖို႔ ဧရာမေျခလွမ္းႀကီး ျဖစ္သြားပါတယ္။

သင့္ေၾကာင့္ ထူးျခားသြားႏိုင္တယ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာသည္ေတြအျဖစ္ သင္တို႔ဟာ 
ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈကို 
တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔ ထူးျခားတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ သင့္မွာ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္ရွိထားတယ္။ 
သင့္ကုမၸဏီဟာ က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ ထဲဝင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အသိ 
တရားရွိခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီလူမႈေရးအသိတရားေရွ႕ေဆာင္မႈအျဖစ္ က်င့္ဝတ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ထူးျခားသြားႏိုင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ 
စံႏႈန္းေျခာက္ခုဟာ သင့္ကုမၸဏီ ထဲကို 
ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးယႏၱရားေတြ 
သြတ္သြင္းေပါင္းစည္းေပးႏိုင္မယ့္ လက္ေတြ႔ကရိယာတန္ဆာ ပလာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပါဝင္ပူးေပါင္းရမလဲ

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားကုမၸဏီတိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစုတိုင္းဟာ က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ထဲကို လြယ္ 
လြယ္နဲ႔ အဆင့္နည္းနည္းျဖတ္ၿပီး ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေၾကးက တႏွစ္ကို 
အနည္းဆံုးယူ႐ို ၅၀ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္း ဝင္ေငြေပၚ မူတည္ပါတယ္။ 
အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ အဖြဲ႔ဆက္သြယ္ေရးဝင္ေပါက္ကို အသံုးျပဳခြင့္ရၿပီး 
က်င့္ဝတ္က်င့္သံုးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တဆင့္ခ်င္းလမ္းၫႊန္ခ်က္၊ 
အြန္လိုင္းမွတဆင့္သင္ယူျခင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ား 
စတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကးဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ 
စုစုေပါင္းႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚ အေျခခံပါတယ္။ ဒါကို အတန္းအစား 
ေလးမ်ဳိးခြဲထားၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေၾကးေတြက တႏွစ္ကို ယူ႐ို ၅၀၊ ၃၀၀၊ ၈၀၀ 
သို႔မဟုတ္ ၂၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။

အဖြဲ႔ဝင္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳးိေကး်ဇူးမ်ား က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ထဲ 
ဘာေၾကာင့္ဝင္ရမွာလဲ
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က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔အေၾကာင္း
က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ဟာ 
ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းေ
တြထဲမွာ ကေလးေတြအေပၚလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ၊ 
အေထာက္အကူေတြေပးဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားတဲ့ 
လုပ္ငန္းရပ္အေျခခံ ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး  

အက်ဳိးစီးပြားစပ္ဆိုင္သူေပါင္းစံုပါဝင္ပါတယ္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္ရဲ႕ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အလုပ္က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ဟာ 
'ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလုပ္က်င့္ဝတ္' လို႔ေခၚတဲ့ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာကို အားေပးျဖန္႔ခ်ီေန ပါတယ္။ ဒီကိရိယာမွာ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစံႏႈန္းေျခာက္ခုပါဝင္ၿပီး က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ထဲ 
ပါဝင္ပူးေပါင္းတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သမားေတြဟာ ဒီစံႏႈန္းေတြကို 
လိုက္နာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၁။ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ 
ဆန္႔က်င္တဲ့ မူဝါဒနဲ႔လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊

၂။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ကေလးအခြင့္အေရးအေၾကာင္း နဲ႔ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရး၊ မသကၤာတဲ့အမႈေတြ 
တုိင္ၾကားနည္းေတြ သင္တန္းေပးေရး၊

၃။ ကေလးေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးဘုံရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ရာႏႈန္းျပည့္လက္မခံေရးမူဝါဒ 
ေၾကညာခ်က္စာပုိဒ္ကုိ လုပ္ငန္းပိုင္းအေရာင္းအဝယ္အဆင့္ဆင့္တုိင္းမွာ 
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ေတြထဲ ထည့္သြင္းေရး၊

၄။ ကေလးအခြင့္အေရးအေၾကာင္း နဲ႔ 
ကေလးေတြအေပၚလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရး၊ 
မသကၤာတဲ့အမႈေတြ တုိင္ၾကားနည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခရီးသြားေတြကို 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးေရး၊

၅။ ကေလးေတြအေပၚလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးမွာ 
အက်ဳိးစီးပြားစပ္ဆိုင္သူေတြကုိ ကူညီအားေပးေရး၊ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေရး နဲ႔ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၊

၆။ က်င့္ဝတ္အဖြဲ႔ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို 
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံေရး


