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မာတိကာ 
နိဒါန္း  

ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကိုတိုက္ဖ်က္ျခင္း  

ပထမေန႔  

အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မ်ား  

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း - ကေလာ၏ဥပမာ  

“ကေလာအား ခရီးသြားလာရန္ေနရာအျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္း” - ညီလာခံလက္ခံက်င္းပသည့္ နယ္ေျမခံအသိုင္းအဝိုင္းမွ 

ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း  

Green Hill Valley ဆင္စခန္းသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ျခင္း  

ဒုတိယေန႔  

ပဓာန မိန္႔ခြန္း။ Arakan Nature Lodge အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း  

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ SME မ်ား၏ အခန္းက႑   

ေဒသခံမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူပိုမိုေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္း  

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳျခင္း  

မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအနာဂတ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား  

မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား  

မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈက႑တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ တာဝန္၊ဝတၱရားမ်ား  

မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေဖၚေဆာင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္စီမံျခင္း။  

တတိယေန႔   

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ ေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏိုင္မႈ  

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ  

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ ထုတ္ကုန္မ်ားအားအရည္အေသြးတိုးျမွင့္ျခင္း  

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း  

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း  

ညီလာခံ၌ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုမ်ား  

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း  

ေနာက္ဆက္တြ ဲအႀကံျပဳခ်က္မ်ား  

လူမႈအက်ဳိးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား  
အခမ္းအနားအစီအစဥ္  



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

နိဒါန္း 
တတိယအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ညီလာခံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး 
သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ German Cooperation 
(GIZ) အဖြဲ႔၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ Hanns Seidel 
Foundation၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူထုအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြန္ယက္ (Myanmar CBT 
Network)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏွင့္ ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) တို႔စုစည္းစီစဥ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေသာ ညီလာခံသည္ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ပထမအၾကိမ္ ခရီးသြားညီလာခံႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ဒုတိယ 
အၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ညီလာခံမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြအဲျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံျဖစ္ပါသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ယခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခရီးသြားညီလာခံသို႔ အမ်ိဳးသား အဆင့္၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ အသီးသီးမွလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ 
ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ စီးပြားေရးက႑၊ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔ အပါအဝင္ တက္ေရာက္ 

သူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔ အထိ အတူတကြ 
တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ တတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခရီးသြား 
ညီလာခံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤညီလာခံတြင္ လတ္တေလာ ခရီးသြားမ်ား စတင္ 
အလည္အပတ္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရပ္ရြာလူထု ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို   ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ေနျပီးျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားၾကား 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ 
ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံက်င္းပရျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာလူထုၾကားတြင္ တာဝန္ 
ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးႏိုင္ 
ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား 
မည္သို႔ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ လက္ေတြ႔က် 
ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ 
အမ်ားစုအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသး 
ေသာ ရပ္ရြာလူထုအဖြ႔ဲဝင္မ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာေနလူထုအမ်ားစုအား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစမည့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အဓိကထား ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ခဲ့သည္။ ေဒသအဆင့္ရိွ အေသးစား 
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ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ညီလာခံ 
အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ေဒသစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း က႑ရိွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ 
သက္ဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီလာခံ တစ္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ေသာ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအႏွစ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ၃ ရက္တာ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဆံုးသတ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ညီလာခံမွရရိွလာေသာ အေၾကာင္းအရာရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ အဓိကရလဒ္မ်ားကို ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြလဲုပ္ငန္းစဥ္က႑တြင ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ 
ထားပါသည္။ 
 
ညီလာခံအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အဓိကပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျပင္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္းပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ဤေနရာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။  
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/3rd-national-conference-on-

communities-and-tourism_brochure/page/6-7  

 
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ အစီရင္ခံကို ဤေနရာတြင္  
ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
http://southeastasia.hss.de/myanmar/publications 
 

 

ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း 
“ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကစို႔” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႔သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔တြင္ ေၾကညာထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  
လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကုိ 
တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း 
ႏႈိးေဆာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံအား စီစဥ္က်င္းပသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရွိ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနကို သိျမင္သည့္ အေလ်ာက္ 
ပလတ္စတစ္သံုးစြမဲႈကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကို  
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခရီးသြား 
ညီလာခံတြင္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ညီလာခံတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ညီလာခံတံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ျပန္ျဖည့္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ  အလူမီနီယံ 
သတၱဳေရဘူးမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္သည့္ ေနရာအသီးသီးတြင္လည္း ေရသန္႔စက္မ်ား ထားရွိ 
ေပးထားသည့္အတြက္ ၅ဝဝ မီလီလီတာဆန္႔ ပလတ္စတစ္ေရသန္႔ဘူး ၁၈၀၀ ခန့္ သံုးစြမဲႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အခမ္း 
အနားမ်ား စီစဥ္က်င္းပရာတြင္ ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ထုတ္ျပန္ထားေသာ “ေရရွည္တည္တ့ံ 
ခိုင္ၿမဲေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးပြမဲ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ကို အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။  

https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/3rd-national-conference-on-communities-and-tourism_brochure/page/6-7
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/3rd-national-conference-on-communities-and-tourism_brochure/page/6-7
http://southeastasia.hss.de/myanmar/publications


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Green-Meeting-Guidelines.pdf  
 
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Green-Meeting-Guidelines_my.pdf  

 
 

ပထမေန႔ 
အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မ်ား 
 

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးတင့္သြင္ သည္ 

ဇြန္လ ၆ ရက္ ေန႔လယ္ခင္းတြင္ စတင္က်င္းပေသာညီလာခံ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးေရးတြင္ ထူးျခားတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို အေလးထားကာ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ဟိုတယ္ 

ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ 

မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား 

လတ္တေလာက်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား 

ေဖာ္ထုတ္ကာ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အစားထိုးလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခရီးသြားညီလာခံသည္ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို အေထာက္အပ့ံ 

ေပးျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ 

ေရးဆြရဲာတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဒသဝင္ေငြရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အလားအလာမ်ားကို ဖန္တီး 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသရွိရပ္ရြာလူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခရီးသြားညီလာခံတစ္ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ဆန္းသစ္ေသာရလဒ္အက်ိဳးမ်ား 

ထြက္ေပၚ လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္တြင္ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 

ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို အဓိကထားေျပာခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တံခါး 

ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရွိေၾကာင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားက႑တြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုၿပီးေလးနက္မႈရွိေသာ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ႏွင့္အညီ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

နည္းပညာက႑ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကိုလည္း ညႊန္ျပေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။ 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ထာဝစဥ္တည္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွလွ်င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္လည္း ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ေရရွည္တည္တံ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 

အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Green-Meeting-Guidelines.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Green-Meeting-Guidelines_my.pdf


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးတင့္သြင္၏ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမန္သံအမတ္ၾကီး H.E. DOROTHEE JANETZKE-WENZELသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈ တို႔အေပၚအမီွျပဳသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္ေပၚေရး တို႔အတြက္ ဂ်ာမနီ 

ႏိုင္ငံမွ အေလးအနက္ထားကာ ကူညီပံ့ပုိးေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္း 

ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေယဘုယ်ရည္ရြယ္သည့္ အေနျဖင့္ 

ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တိက်ျပတ္သားၿပီး 

ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ရင္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ 

ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညီလာခံသည္ အေရးပါေသာ 

က႑တြင္ပါဝင္သည္ဟု သူမအေနနဲ႔ ယူဆေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 

အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ေဒသဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျပီး 

အထူးသျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္  ေဒသခံရပ္ရြာလူထု ပါဝင္မႈႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း 

မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 

ႏိုင္ငံ၏လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ႏိုင္ရန္ 

အခြင့္အေရးနည္းပါးေစၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပလတ္စတစ္မွညစ္ညမ္းမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္အေနနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျမွင့္တက္လာျခင္းသည္ မပ်က္စီးေသးသည့္ 

သဘာဝရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ေဒသမ်ား၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဆီမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံရန္ (သို႔) ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း 

အတြင္း ဝင္ေငြရရွိရန္အတြက္ ေက်ာင္းထြက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ဦးေရ အေရအတြက္ ျမင့္တက္ 

လာႏိုင္ပါသည္။  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ေရရွည္ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ သူမသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း 

ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရ႕ွဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားျဖစ္ေပၚကာ  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ခရီးသြား 

ညီလာခံေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း  အေကာင္းဆံုး ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း အဖြင့္အမွာစကား 

ေျပာၾကားျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  
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ဟန္းဆုိင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာ (HSF) မွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ACHIM MUNZ 

သည္လည္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညီလာခံ 

ကို ကေလာၿမိဳ႕၌ က်င္းပရျခင္းမွာ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္ျခင္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳး 

တိုးတက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔အေရးပါသည္ကို အဓိကအေလးထားျပလိုေၾကာင္း  ရွင္းလင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဟန္းဆိုင္ဒယ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တည္းခိုေနရာမ်ားအတြက္ 

လိုင္စင္ထုတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ တိုင္း၊ေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ နယ္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အဆင့္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် 

ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းထြက္ရွိေရးတြင္ ပါဝင္ 

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ နည္းလမ္းကို လိုက္နာက်င့္သံုးပါက လူထုအေျချပဳ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေသာ  ေဒသတြင္း စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  

ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲပါသည္။ ထိုသို႔နည္းလမ္းမွန္ကို က်င့္သံုးျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ ခရီးသြားအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရုံသာမက ပိုၿပီးေနခ်င္စဖြယ္ေကာင္း 

ေသာ ရပ္ရြာလူထု အသြင္ေျပာင္းရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရးသည္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို 

ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ႏွီးေႏွာ 

ဖလွယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းသတ္မွတ္ေပးလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသုိ႔ 

တက္ေရာက္ပါဝင္ေပးသူအားလံုးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူထု အေျချပဳ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ရက္ (Myanmar CBT Network)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoHT)၊ ျမန္မာ့ 

စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၊ ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) 

ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (GIZ) တို႔ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးညြန္႔ဝင္းႏုိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကိရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္ ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခရီးသြားလာမႈမ်ားသည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ားကို ေပးေနေၾကာင္းကို 

အထူးသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း မူဝါဒမ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရဌာန၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ 

ရပ္ရြာလူထုတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး 

ကေလာျမိဳ႕နယ္ကို အၿမဲစိမ္းစိုျပီး သန္႔ရွင္းသာယာေအာင္ထားရွိေသာ ကေလာစည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ကိုလည္း ခ်ီးမြမ္း 

စကားဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကေလာၿမိဳ႕သည္ စံျပပုံစံအျဖစ္ အျခားေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 

ေဒသအသီးသီးအတြက္ နမူနာေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံသုိ႔ 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို မွ်ေဝၿပီး 

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တာဝန္ယူမႈရွိေသာခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အားေပးစကားေျပာၾကားကာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း - ကေလာ၏ဥပမာ  

 အဖြင့္အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ကေလာျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္  

ေဒၚျပံဳးေကသီႏုိင္သည္ ကေလာေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

မွ်ေဝခ့ဲပါသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသတြင္းမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

မ်ား တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းကို အေထာက္အကူျပဳနုိင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထု၏ 

လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာနိုင္ေႀကာင္း ညႊန္ျပေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္သည္လည္း 

ကေလာၿမိဳ႕သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒသတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ား တည္ရွိေနျခင္းကိုလည္း တန္ဖိုးထားႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလာၿမိဳ႕သည္ စံနမူနာေကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း ခရီးသြား 

ဧည့္သည္မ်ား ရက္ရွည္ေနရန္အတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အျခားေသာ 

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မ ွ ခရီးသည္မ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ 

ကေလာၿမိဳ႕အနီးရွိ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ 

လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာသူမ်ားကိုလည္း ကေလာေဒသ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳ 

တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ကေလာျမိဳ႕တြင္ ဆြေဲဆာင္မႈရွိေသာေနရာမ်ားအျဖစ္ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အဦးမ်ားသာမက 

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ တန္ေဆာင္တိုင္ပြေဲတာ္ႏွင့္ ရႈမၿငီးဖြယ္ရာ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာဝအလွအပ 

မ်ားသည္လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

ရွားပါးငွက္မ်ား သည္လည္း ငွက္ၾကည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ 

၁၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကဲ့သို႔ မုိးေရခ်ိန္မမ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကေလာၿမိဳ႕သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး 

လည္ပတ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အျခားေသာ အလားအလာ 

ရွိသည့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ကေလာေဒသထြက္ ေခါက္ဆြ၊ဲ ေကာ္ဖီ (သို႔) ဘီယာကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလာေဒသတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကာလရွည္ 

ေနႏုိင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ 

ရွိေနေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရးရိပ္သာ၊ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၊ ကေလာစာတိုက္ ရံုးေဟာင္းကို 

ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားကို ေဒသရိွ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အား အေကာင္းဆံုးအျပည့္အဝအသံုးခ်ျပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ရပ္ရြာလူထု၏ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကို အတူတကြေဆြးေႏြးထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ အစုိးရဌာနဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား အေနျဖင့္လည္း အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိက 

လုပ္ငန္းက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

လာအိုႏိုင္ငံရွိ လြန္ဘရာဘန္ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံရိွ ကင္မရြန္းကုန္းျမင့္ေဒသကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာ၍ နမူနာ 

ေကာင္းမ်ား ရယူႏိုင္သည့္အေၾကာင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံသို ႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေဒသတြင္း စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာစိတ္ကူးမ်ားရွာေဖြရာတြင္ အိပ္မက္ၾကီးၾကီးမက္ရန္၊ အစီအစဥ္ေကာင္းစြာခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ 

သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ ရႈေထာင့္မွ ေတြးေတာစဥ္းစားရန္ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 

“ကေလာအား ခရီးသြားလာရန္ေနရာအျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္း” - ညီလာခံလက္ခံက်င္းပသည့္ 

နယ္ေျမခံအသုိင္းအဝုိင္းမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္း  

 

ညီလာခံလက္ခံက်င္းပေသာရပ္ရြာလူထုကိုယ္စား ကေလာေတာင္ေပၚရႈခင္းသာ ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ 

ဦးခင္ေမာင္ခ်င္းက ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားတြင္ ကေလာအေမြအႏွစ္ 

ဟိုတယ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ တည္းခိုရန္ရိွသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ 

တည္းခိုရန္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထဲ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစ 

ရွိသျဖင့္ ကေလာျမိဳ႕သည္ ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ 

လာသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  အစုအဖြ႔ဲအလိုက္ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ 

တာဝန္မ်ားကို အသီးသီးခြေဲဝယူရန္အတြက္၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ကေလာခရီးသြား 

လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲကို ဂ်ာမနီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (GIZ)၊ ဟန္းဆိုင္ဒယ္ 

ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF) ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဖြ႔ဲအစည္း၏ အမွတ္အသားတံဆိပ္သည္ ကေလာ 

ထင္းရႈးပင္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ သဘာဝရႈခင္းကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ အလႊာအထပ္ထပ္ႏွင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ထင္းရႈးသီးသည္ ကေလာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး သေကၤတတစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလာေဒသ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းထားရွိေသာကေလာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ကြ်မ္းက်င္ 

အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာ၏ လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ေလွ်ာ့တြက္မရေၾကာင္း၊ သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္တိုင္ ပြေဲတာ္ကာလဓာတ္ပံုမ်ားသည္ 

လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီး ခရီးစဥ္ေဒသေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာ 

ရွိေၾကာင္း ဥပမာေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုပြေဲတာ္သည္ Facebook ႏွင့္ Instagram ကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္ 

မီဒီယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ခရီးသြား 

အေရအတြက္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္မ်ားျပားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရ႕ွဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ 

လုပ္ငန္းတြင္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေနသည္ကို ၄င္းအေနႏွင့္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းလာျခင္းသည္ ကေလာေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

တိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေႏြရာသီတြင္ အပူေရွာင္ရန္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကို ဆြေဲဆာင္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူ 

မ်ားကို စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေပးရန္ႏွင့္ ထင္းရႈးသီး 

အလႊာမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ ကေလာေဒသရပ္ရြာလူထုသည္ အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ သာယာလွပ၍ ထူးျခား 

ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်င္း 

က တိုက္တြန္းအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

Green Hill Valley ဆင္စခန္းသုိ႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ျခင္း 
 

ညီလာခံက်င္းပသည့္ပထမဆံုးေန႔တြင္ 

ပြတဲက္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕သည္ Green Hill Valley 

ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခ့ဲ 

ၾကသည္။ ထိုပုဂၢလိကပိုင္ဆင္စခန္းကို မိသားစုတစ္စုက 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဆင္မ်ားအား ျပဳစု 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 

ျပသႏုိင္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအဖြဲ႔လည္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စတိ္အားထက္သန္မႈသည္ 

ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ား၏ တာဝန္မွ အနားယူၿပီးျဖစ္သည့္ 

ဆင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ဂရုစိုက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆင္စခန္းအား တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ ဆင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားကို သာမက ေဒသခံမ်ားကိုပါ 

ပညာေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးရန္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆင္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဆင္မ်ားအတြက္သာမက ရပ္ရြာလူထု အတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ 

ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ဆင္စခန္းကို “ဆင္၊ လူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း” ဟု ေဖာ္ျပျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာေသာ ဆင္စခန္းသို႔ လည္ပတ္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ဆင္စခန္းခရီးစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊  ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေျပာၾကားခ့ဲျပီး 

ေနာက္ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွတစဆ္င့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လံုး၏ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွား 

ေနပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာသူမ်ားသည္ ဆင္မ်ားကို အစာေကြ်းျခင္းႏငွ့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပိုမုိသိကြ်မ္းရင္းႏွီးခြင့္ရရွိျပီး 

ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သဘာဝရႈခင္းမ်ားကို ခံစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆင္မ်ားကိုေရခ်ိဳးေပးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ 

ရလိုေသာသူမ်ားအတြက္  ေရကူးဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ အဝတ္လဲခန္းမ်ားကို ထားရွိေပးထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါဝင္သူ 

အားလံုးသည္ ဆင္မ်ား၏ ဘဝအေၾကာင္း အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ 

ပါဝင္သူမ်ားသည္ ကေလာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္မထြက္ခြာခင္ စခန္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္၌ အရသာရွိသည့္ ေန႔လယ္စာ 

သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားသည္ သစ္စခန္းမ်ားမွေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ဆင္မ်ား 

၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသာမက ထူးျခားေသာ ခရီးသြားအေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ား ေပးစြမ္း 

ႏိုင္ရန္ အစရိွသည္တို႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  
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Green Hill Valley ဆင္စခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေဖာ္ျပထားေသာ 

ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  
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ဒုတိယေန႔ 

ပဓာန မိန္႔ခြန္း။ Arakan Nature Lodge အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း 
 

Arakan Nature Lodge ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ တည္ေထာင္သူတစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္ ULRICH MORGENTHALER သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ ႏွစ္ 
ဝန္းက်င္၌ ကေလာျမိဳ႕သို႔ ပထမဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္အခါ 
ထရပ္ကားတစ္စီးႏွင့္ ခရီးသြားလာခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ့ဲ 
ပါသည္။ သူသည္ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားမွစတင္၍ ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
ခရီးမ်ားစြာသြားလာေနျပီးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာမက သူ႔ 
ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ျပန္လည္အမွတ္ရေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ကမာၻၾကီးသည္ 
အရင္ထက္ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား အလားတူ ျပႆနာမ်ား 
ေၾကာင့္ အရင္ကဲ့သို႔  သာယာမႈမရွိေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအၾကိမ္ 
ကေလာျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ျမိဳ႕ေလးသည္ 
၄င္း၏ နဂိုပံုစံအတိုင္း သန္႔ရွင္းသာယာလွပေနဆဲျဖစ္သည္ကို ျမင္ရ 
သည့္အတြက္ သူ႔အေနႏွင့္အလြန္ေက်နပ္ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။  ဆြစ္ဇ္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သူသည္ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရိွပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ႏွစ္၌  သူ႔အေနျဖင့္ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္ဖြင့္ရန္ေနရာအား ကမ္းေျခ 
သို႔မဟုတ္ ေတာင္ကုန္းေဒသ တစ္ခုခုတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရိွခဲ့မည္ဆိုပါက ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း 
မ်ားရိွေသာေဒသကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္ကို ဆင္းရဲ 
မြေဲတမႈ၊ ပညာေရးနိမ့္ပါးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ကမ္းေျခတြင္ 
တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲပါသည္။ ဇီးကုန္းကမ္းေျခသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ၂၅၀ ကီလိုမီတာခန္႔၊ ငပလီကမ္းေျခမွ 

http://ghvelephant.com/
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၁၂၀ ကီလိုမီတာခန္႔ကြာေဝးၿပီး သန္႔ရွင္းလွပစြာ သီးျခားတည္ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားေသာ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္ဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ကမာၻေျမၾကီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္အတြက္ က်န္းမာသည့္ ကမာၻႀကီးကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုသည့္ စိတ္ခံစားမႈ ျပင္းျပေသာ 
ေၾကာင့္ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္မ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္မ်ားသည္ သဘာဝ 
ေျမၾသဇာသုံး စုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူပါသည္။ သူ၏ဦးေႏွာက္သာမက ႏွလံုးသားကိုပါ အသံုးျပဳကာ သာယာလွပ၍ 
ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာေနရာေဒသတြင္ အာရကန္ သဘာဝတည္းခိုရိပ္သာအား 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
ေဒသ၏ဗိသုကာပညာႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 
ျပန္လည္ျဖည့္တည္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ေဒသရိွရပ္ရြာလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 
သူ၏ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္တြင္ မည့္သည့္အခါမွ ျမက္ခင္းကို ေရေလာင္းျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ၄င္းသည္ 
ရာသီအလိုက္  အေရာင္ေျပာင္းလဲသည္။ ထို႔အျပင္ ေရကူးကန္လည္း မရွိပါ။ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ဆဲ ကာလ 
တြင္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေရပူေပးႏိုင္ရန္သည္လည္း 
အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုလာေရပူစနစ္သည္ အျခားေသာ အစားထိုးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဆိုလာအခ်ပ္မ်ားက လွပေသာဟန္ မရိွသာေၾကာင့္ ထိုအခက္အခဲကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံမ်ားကုိ 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေမးျမန္းျပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ညေန၄နာရီတြင္ ျပင္ပမွ အပူရိွန္ 
ရိွေနေသးသေရြ႕ ေရခ်ိဳးခ်ိန္ကို  ပံုမွန္ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္မွ ၄ နာရီသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည္ကို သေဘာေပါက္ 
နားလည္ခဲ့ပါသည္။ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္းသည္ ေဒသတြင္းအခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ဆီးႏွင့္ အညစ္အေၾကးကို ခြျဲခားထားေသာ ေရစစ္ကန္ပါသည့္ အိမ္သာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ပင္မ အေဆာက္အဦး 
မ်ားႏွင့္ အေဝးေနရာတြင္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားကို ထားရွိၿပီး ၄င္းတို႔ကို ရခုိင္ရိုးရာေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား 
သည့္အျပင္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပ်ဥ္းကတိုးသစ္သားမ်ား ျပန္လည္အသံုးျပဳကာ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ 
ရခုိင္ရိုးရာအိမ္မ်ားကို ရာသီအလိုက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
ရွိပါသည္။ တည္းခိုရိပ္သာတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ အျခားေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္း 
မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ျပီး ေဒသထြက္အရာမ်ားကိုသာ အျမဲအသံုးျပဳသည္။ အၿမဲတမ္း 
ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေန႔စားလုပ္သားမ်ားသည္လည္း ေဒသခံမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္တြင္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္ 
မႈေရးရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္   ေဒသဝင္ေငြကိုလည္း ရရိွေစပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အာရကန္ သဘာဝတည္းခုိ 
ရိပ္သာကို တိုးခ်ဲ႕ရြာအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရုံသာမက ရိုးရွင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကို ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္လာႏွင့္ အည ီ
ေအာင္ပြခဲံမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
http://arakannaturelodge.com/about-us  
 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ SME မ်ား၏ အခန္းက႑   
 

ေတာင္ႀကီးေဒသ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း (SME) စင္တာ၏ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ဦးညီညီေအာင္သည္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ ပါဝင္ေနသည့္ 

အခန္းက႑ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME)စင္တာသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ရုိးရာအစဥ္အလာ 

http://arakannaturelodge.com/about-us


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေခတ္မွီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ားအျဖစ္ 

အသြင္ေျပာင္းရန ္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာကဲ့သို႔ 

အလားတူျပတိုက္ပံုစံကို အင္းေလးတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပခ့ဲသည္။ ဤေနရာတြင္ ခရီးသြား 

ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံတို႕၏ဘဝလူေနမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ၄င္းေဒသအတြင္းတြင္ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

ေနထိုင္ၾကသည့္ မတူညီကြျဲပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္သည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ရုံမ်ား (သို႔) ခ်က္ျပဳတ္နည္း သင္တန္းမ်ားကို 

ခရီးသြားမ်ားအား လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း 

ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာတုိင္းသို႔လည္ပတ္ခြင့္ မရရိွေသးသျဖင့္ ေဒသ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ 

ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ SME စင္တာသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ထုပ္ပိုးျခင္းသင္တန္းႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္း အစရိွသည့္ 

နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ GIZ ၏ ပံ့ပိုး 

ကူညီမႈႏွင့္ SME စင္တာသည္ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားရွိသည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ျဗိတိသွ် 

စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုမ်ား(BIC Awards) ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ရာတြင္ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျဗိတိသွ် 

စီးပြားေရးႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈျပပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ SME ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ တည္ေထာင္ထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ SME က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲသည္  စက္မႈလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနရိွ 

တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္ ထိုင္ခဲ့ျပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားေပးရန ္ ကတိကဝတ္ထားရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉-

၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြက္ SME လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ ေလွ်ာက္တင္ထားျပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ားထတဲြင္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ SME စင္တာသည္ ထိုသို႔စီစဥ္ထားရွိသည့္ 

အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ေဒသခံမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူပုိမုိေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္း  
 

GIZ ကုိယ္စား PEM Consult မွ အၾကီးတန္းအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သူ MIKE HAYNES သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေသာ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ကူညီပံ့ပိုးရန္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တင္ျပခ့ဲပါ 

သည္။ ၄င္းတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၏ ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ 

ခရီးသြားအေရအတြက္ တိုးမ်ားလာေစရန္ 

မက္လံုးမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ၿပီး 

ခရီးသြားလာသူ မ်ားျပားသည့္ ပြင့္လင္းရာသီ 

တြင္သာမက သြားလာမႈ နည္းပါးေသာ 

အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပါ ခရီးသည္မ်ား အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ တည္းခိုလည္ပတ္ႏိုင္ရန္၊ ေဒသစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

အားေပးႏိုင္ရန္ မက္လံုးမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္လ ေရးဆြရဲန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ 

ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေဒသ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူေနရာတြင္သာရွိၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္ေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 

စုေပါင္းေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ေရးမွတစဆ္င့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသီးသီးအပါအဝင္ ေဒသတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ 

ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အင္းေလးေဒသရွိ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အင္တာနက္ 

စာမ်က္ႏွာသစ္ ေပၚတြက္ခဲ့သည္။ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ 

ကမာၻတစ္ဝွမ္း တိုးတက္ၾကီးပြားေနေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားသည့္ စြန္႔စားစက္ဘီးစီးနင္းျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသင္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျပီး စက္ဘီးစီးပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ထားျပီး ကြန္ျပဴတာ 

ပရုိဂရမ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ  ေဒသရွိ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ 

ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာသည့္အျပင္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အစားအစာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ 

ရရိွသည့္ေနရာမ်ား အစရွိသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္ကို ထဲထဝဲင္ဝင္ ေလ့လာရန္မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ 

ေၾကာင္း MIKE HAYNES ကရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာျပပြမဲ်ားကို တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ Digital Marketing အေၾကာင္း ပို႔ခ်ရာတြင္ လက္ေတြ႕အက်င့္ရိွေစရန္ 

ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကေလာ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ အလားတူအဖြဲ႔မ်ားသည္ က႑တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုး တစ္စုတစစ္ည္းထဲ ဖြဲ႔စည္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ျခင္း 

တစ္ရပ္သာမက  ျမိဳ႕ျပေက်းလက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ပါ ခရီးစဥ္ ေဒသ 

အလိုက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွျခင္းကို ညႊန္းဆိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ကူညီပံ့ပိုးေပး 

ေနေသာအရာသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း CBTသာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ 

ေစျပီး ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ လည္ပတ္သြားလာႏိုင္ေစမည့္ အေသးစား 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ေဒသရွိ 

ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဒသခံမ်ား 

သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အႀကံေပး အတိုင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ MIKE 

HAYNES၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ရပ္ရြာအဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း ႏွင့္ 

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာေဖာ္ျပထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား 

ရွိရန္သာမက အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို  ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတား 

ျဖစ္ေစသည့္ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္လည္း လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

အင္းေလးေဒသရွိခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါ 

သည္။ http://visitinle.com  

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအား 

အေထာက္အကူျပဳျခင္း  
 

BUSINESS INNOVATION FACILITY (BIF) မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ SEBASTIEN MOINEAU သည္ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစိတ္ကူးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ 

အတြက္ BIF က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ BIF ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား 

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ 

ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးစိတ္ကူးအသစ္အဆန္းမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ SMEလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီၾကီး 

မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈကို ေလွ်ာ့ခ် 

ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝါးလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ပ့ံပိုးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ BIF သည္ 

ေစ်းကြက္က်ဆင္းျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ခြျဲခားဆန္းစစ္ႏိုင္ရန ္

အလို႔ငွာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္သူမ်ားကို ေစ်းကြက္ႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး ေစ်းကြက္အက်ိဳးစီးပြားကို ရရွိရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈရိွသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး 

သမားရိုးက်ႏွင့္ သမားရိုးက် မဟုတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာမက ေစ်းကြက္၏ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအား 

ကိုပါ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ 

http://visitinle.com/
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လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္က်ဆင္းျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၄ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမရွိျခင္း၊ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနရာထုိင္ခင္း 

မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ သူအၾကံျပဳထားသည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ စိတ္ကူးမ်ား 

သည္ ေစ်းဝယ္သူမ်ား၏ဘဝကို အဆင္ေျပေစရန္အတြက္သာမက ထူးျခားျပီး အမွတ္တရ ျဖစ္ေစသည့္ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလည္း ပံ့ပိုးႏိုင္ရမည္ဟု အၾကံေပးထားပါသည္။ ဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္း ၏ ဆိုလိုရင္းႏွင့္ 

ေယဘုယ်နားလည္မႈ မတူညီသည့္အေပၚလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဖန္တီးျခင္းသည္ စိတ္ကူးမ်ား 

ထြက္ေပၚလာသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ကာ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းသည္ ရိွျပီးသားစိတ္ကူးမ်ားကို နည္းလမ္း 

အသစ္မ်ားအသံုးျပဳျပီး ေစ်းဝယ္သူအသစ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တန္ဖိုးအသစ္မ်ား 

ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံလူထု အတြက္သာမက ကမာၻႀကီးအတြက္ပါ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံႏွင့္အတူ BIF သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး 

သာမက ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ ျမွင့္တက္ေစရန္ 

ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကုိ 

သိျမင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ေဒသလူထုအတြက္ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစိတ္ကူးအသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးအၾကံမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးသည့္ 

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ထုပ္ပိုးမႈဆန္းသစ္တီထြင္မႈျပိဳင္ပြဲ (PPIC) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပိဳင္ပြတဲြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

အားလံုးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ BIF သည္လက္ရွိအခ်ိန္ထိ 

ဆုေပါင္း ၄၇ဆုကို ကုမၼဏီမ်ားထံသို႔ အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ျပီး ၈ခုမွာ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားစိတ္ကူးမ်ားကို ေျမယာကိစၥ 

လုပ္ကိုင္ရာတြင ္ အဆင္မေျပျခင္း (သို႔) လုပ္ငန္းလိုင္စင္မက်ျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ အလားအလာ ေကာင္းျခင္း၊ ဝင္ေငြနည္းေသာ 

သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္ 

ပဋိပကၡ ျဖစ္လြယ္မႈမရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေဒသရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေဒသအေျခအေန၊ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ထို ၂ ခုစလံုး၏ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္မႈကို ကိုင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာႏိုင္သည့္ 

လမ္းညႊန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို BIF က ခ်မွတ္ ေပးထားပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ BIF ၏ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ 

ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI)ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျပီး “အားလံုးပါဝင္မႈ” ရွိသည့္က႑ 

အသစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးကာ အျခားေသာဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားအားလံုးပါဝင္မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရိွ Star အကယ္ဒမီေက်ာင္း၊ 

အားလံုးပါဝင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဒီပလိုမာ ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္အတြင္း အားလံုးပါဝင္ေသာ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလားအလာကို ပုံေဖာ္ရုိက္ကူးထားသည့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ျပသ 

ခဲ့ပါသည္။ ထိုဗီဒီယိုကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ၄င္းတို႔၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။  

http://www.bifprogramme.org/projects/inspiring-inclusive-tourism-myanmar 

http://www.bifprogramme.org/projects/inspiring-inclusive-tourism-myanmar
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မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအနာဂတ္ 

 
လြပ္လပ္စြာသီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသီသီသိန္း သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစ 
ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

ျမန္မာခရီးသြားေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသူ ေဒၚခင္ျမတ္ျမတ္ႏုိင္ (ေခၚ) ခ်ီလီ သည္ အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
အတြက္ ၄င္းကဲသ့ို႔ေသာခရီးသြားဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူမ်ားသည္ စာဖတ္ပရိသတ္ထံက်ယ္ျပန္႔စြာအလြယ္တကူ 
ေရာက္ရိွႏိုင္ေရးပံ့ပုိးေပးရာတြင္ အေရးပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ခရီးသြားသူမ်ားထံသို႔ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားအေၾကာင္း လူအမ်ားသိရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
မီဒီယာက႑၏ အေရးပါမႈကိုအေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ကာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိအနာဂတ္မီဒီယာႏွင့္ ၄င္း၏ႏိုင္ငံတကာ 
ထိုးေဖာက္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ တစမူ္ထူးျခားျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပား 
ျခားနားေသာ သဘာဝရႈခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုးအားသာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ မ်ားစြာအေရးပါျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားဆီမွေလ့လာသင္ယူရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနရိွ ခရီးသြားျမွင့္တင္မႈဌာနခြမွဲ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလတ္ 
သည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလ၌ အစိုးရဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၈ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုးရီးယား 
ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔လြတ္လပ္စြာဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ 
ကာလမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

အင္းေလး အေမြအႏွစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စီမံခန္႔ခြဦဲးစီးသူႏွင့္ တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစု သည္ 
စီးပြားကိုျပန္႔ႏွံ႔ျမွဳပ္ႏံွေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းတြင္စုပံုျပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳရန္ အေရးပါသည့္ 
အေၾကာင္း ႏွင့္ ခရီးသြားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဦးတည္ေသာ  ေစ်းကြက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္အေလးထား 
ေျပာၾကားခ့့ဲပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ “ကြ်န္မတို႔အားလံုးမွ်ေဝသံုးေဆာင္သည့္ထမင္းအိုးတစ္အိုး” 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုရင္းမွာ အနာဂတ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းသည္ အားလံုး၏ လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ 
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ VICKY BOWMAN သည္ 
ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အတိတ္ကာလ၌ အစိုးရဌာနပုိင္းဆိုင္ရာ ၾကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ မလိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီး ယိုယြင္း 
ျခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူ 
မႈရိွေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား  
 

LuxDev ႏွင့္ GIZ တုိ႔၏ အႀကံေပးအတုိင္ပင္ခံျဖစ္သူ DR. ANDREA VALENTIN ႏွင့္ 
ဦးသန္းလိႈင္ဦး တို႔သည္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ 
ေျခ ႏွင့္ အသံုးဝင္မႈကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသည့္ သုေတသနကို ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ၄ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း 
တင္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုတစ္ခုစီတိုင္း၏ ေယဘုယ်သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အဓိကဆြေဲဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ CBT စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၏ 
အသံုးဝင္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ပံုစံ ၆ မ်ိဳး 
ကိုလည္း ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းစမ္းသပ္ျခင္း 
သုေတသနကို ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္းႏွင့္ မေကြးေဒသရွိ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း 
၄ ေနရာတြင္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ့သည့္ သံေတာင္ႀကီး 
ရပ္ရြာလူထုသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာတြင္တည္ရွိျပီး CBT စံႏႈန္းအရ 
ဆုေတာင္းေတာင္ကဲ့သို႔ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ိဳးသည္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ရပ္ရြာလူထု 

ရန္ပံုေငြမရိွေသာေၾကာင့္ CBT ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကယားရြာေလးျဖစ္သည့္ 
ထီးနီးလားႏွင့္ ကယန္းရြာျဖစ္သည့္ ပန္ပက္သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြား အေရအတြက္ မ်ားျပားလာ 
သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အျခားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္မတူေသာ လြိဳင္ေကာ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား 
လာေရာက္မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈထက္ မ်ားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ပအို႔ဝ္ေဒသရွိ အင္းနီႏွင့္ 
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ထီးနဲတြင္ ရပ္ရြာလူထုအိမ္မ်ား၊ ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ား၊ ေတာတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လက္မႈ 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေဒသၿခံမ်ားတြင္ 
လုပ္အားေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရြာထဲရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ရြာႏွစ္ရြာစလံုးတြင္ 
ရပ္ရြာလူထုရန္ပံုေငြ ျမန္မာေငြ ၁.၂ သန္းႏွင့္ ၂.၄သန္းအသီးသီး ရွိၾကပါသည္။ ျမိဳင္တြင္ လူထုတည္းခိုရိပ္သာ၊ 
ရြာေျမပုံႏွင့္စာအုပ္၊ ရိုးရာေတးဂီတတင္ဆက္မႈ၊ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင့္ ႏြားလွည္းစီးျခင္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ရြာထဲရွိျခံမ်ားတြင္ 

ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူတူ လုပ္အားေပးျခင္းမ်ား၊ 
သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း၊ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ပင္ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 
၂၀၁၆ တြင္ လည္ပတ္သူ ၈၃ဝ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ ၇၆ဝ ဦးသာ ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ခရီးသြား 
အေရအတြက္ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ 
သည္။                                                                                                                                                                 

ကြင္းဆင္းသုေတသီမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
အခက္အခဲျပႆနာ ၆ မ်ိဳး ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲ 
ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအေၾကာင္းအရာမွာ ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ေဒသတြင္ ထိေရာက္မႈရွိျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ၏ အေရးပါသည့္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 
CBTတည္းခိုရိပ္သာမ်ားကို ရြာ၄ရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားရွိျပီး ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ေဒသလူထုအတြက္ 
ေျမယာခ်မွတ္ေပးထားသည္။ သမိုင္းဝင္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အလြန္သတိထား ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ 
ျခင္း သည္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ CBT ျဖစ္ရန္အတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ရပ္ရြာ 
လူထုရန္ပံုေငြသည္ CBT ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ကြျဲပားမႈမ်ားရွိျခင္း၊ CBT ၏ ဥပေဒေရးရာပုံစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈ မရိွျခင္းကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမရွိသည့္အတြက္ CBTမ်ားသည္ 
စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအေပၚ မွီခုိေနရျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ရန္ တာဝန္ယူမည့္ အခန္းက႑မ်ား 
ရွင္းလင္းစြာခြျဲခားသတ္မွတ္ေပးကာ လူထုပါဝင္ျခင္း၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ လူထုအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ 
သင္တန္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
သည့္ ရန္ပုံေငြျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈစီးပြားကို အက်ိဳးျဖစ္ေစရန္ 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ CBT ၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သုေတသီမ်ား 
သည္ CBT အဖြ႕ဲေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခရီးသြားအေရအတြက္ ႏွင့္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းတင္သည့္ စနစ္အတြက္ ဂုဏ္ယူပီတိ 
ျဖစ္ရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္မွတ္တမ္းတင္ 
ျခင္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ရပ္ရြာလူထုရန္ပုံေငြ အသံုးခ် 
မည့္ပုံစံကို ရပ္ရြာလူထုကသာလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ပအို႔ဝ္ေဒသတြင္ 
က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ရွိမႈသည္ အျခားေသာ CBT ၃ေနရာႏွင့္ မတူညီျခင္းႏွင့္ 
ထိုအခ်က္သည္ ေရရွည္တြင္ CBT စီမံခန္႔ခြေဲရး အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ျပီး 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္ရာဆင္ႏႊဲမႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတရားမ်ားသည္ တတိယအခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ CBT 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ 
လက္ဆင့္ကမ္းေပးေသာ္လည္း ထိုယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသအားလံုးအတြက္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား လိုအပ္ေနျခင္းသည္ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားထမွဲ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဆက္ေျပာၾကားသူမ်ားက ဧည့္သည္ႏွင့္အိမ္ရွင္ၾကား 
ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီကြျဲပားျခင္းကို သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံ 
အမ်ားစုသည္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရွားရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါသည္။ ၄ ခု ေျမာက္ပံုစံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ CBTမ်ားသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်သည္ ဟု ေျပာထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕သာရွိျပီး ထိုအခ်က္သည္လည္း 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား အားလံုးသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေကာင္းစြာ 
စီမံခန္႔ခြသဲည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ရြာစည္းျပင္ပတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြမဲႈ အားနည္းေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည့္ ခရီးသြားစီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
ထိခိုက္ေစမည့္ ေနရာမ်ားကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ျမိဳင္တြင္အသံုးျပဳေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုမွာ 
ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လတ္ျခင္းကဲ့သို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ခရီးသြားမ်ား သိျမင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ 
ျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို ပံုစံ ၅ခု ေျမာက္တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအားလံုးသည္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေရွးဦးလူနာျပဳစုနည္းသင္တန္းမ်ား ရရွိထားျပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္လည္း 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသိရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း  အေရးေပၚ အေျခအေနအား 
စီမံခန္႔ခြသဲည့္အစီအစဥ္မ်ား လတ္တေလာအခ်ိန္၌ မရွိေသးပါ။ ခရီးသြားမ်ား၏ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ 
ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရိွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အားလံုးစုေဝး၍ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ အစားအစာအေလအလြင့္မရွိေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကိုလည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျပီး သုေတသီမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုမွ တည္ခင္းဧည့္ခံေကြ်းေမြးေသာ 
အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းသာရေသာ္လည္း စံႏႈန္းမ်ားတိုးျမွင့္ေရးအတြက္ အာဟာရ 
ျပည့္မွီေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဒသတြင္းဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ 
ထီးနီးလား၌ အဆင္သင့္ရွိေသာ္လည္း အျခားေသာCBTမ်ားရိွ ရပ္ရြာလူထုထဲတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္ျခင္းဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ကယားေဒသတစ္ခုတည္းတြင္သာ 
ဟိုတယ္တည္းခိုရိပ္သာရွိျပီး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ CBTအိမ္မ်ားသာရွိသည္။ ၆ ခုေျမာက္ အခ်က္မွာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း CBTႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ခက္ခဲေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

ပအို႔ဝ္ေဒသေျမျပင္ သတင္းအေျခအေနကုိင္တြယ္သူသည္ CITPaR ျဖစ္ျပီး အင္းေလးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ 
ထားသည္။ သံေတာင္ၾကီးတြင္ ေျမျပင္သတင္းကိုင္တြယ္သူမရွိျခင္း၊ FB (သို႔) တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသာ္ 
လည္း ေတာင္ငူ ႏွင့္ ဘားအံျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ေျမျပင္အေျခအေနကုိင္တြယ္သူ 
၅ဦးရွိျပီး ကယားေဒသႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ျမိဳင္ေဒသတြင္ ပုဂံေဒသႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အတြက္ 
ခရီးသြားလာမႈမ်ားသည္။ သုေတသီမ်ားက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ CBTႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရိွရန္အတြက္ 
CBTလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ CBTရပ္ရြာလူထုအတြင္း ပုဂၢလိကႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားၾကားတြင္ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 
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အတြက္ မွ်တမႈရွိေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူမ်ား၊ ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ေျမယာသိမ္းယူခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာက္တရားမ်ားရိွေနေသးသည့္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုထံမွ အတင္း 
အက်ပ္ ေျမယာေရာင္းခ်ရန္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ CBTစံႏႈန္းမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျပီး ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ 
လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ ၄င္းသည္ CBTစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ တည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
တင္ဆက္ေျပာၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အနည္းဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ရိွသင့္သည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္ျပီး 
ပို၍သင့္ေတာ္သည့္အခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာအခ်က္မ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္ရန္လည္း 
လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

ခရီးစဥ္ေဒသ၄ေနရာရိွ CBTေကာ္မတီမ်ား 
အားလံုးကေဖာ္ျပေသာ ေအာင္ျမင္သည့္CBT ျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ CBTရန္ပံုေငြမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလံုးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသီမ်ားက  CBTစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု အတြက္အသံုးဝင္ျပီး က်စ္လ်စ္ျပည့္စုံမႈ 
ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ယခင္ရွိျပီးျဖစ္သည့္ ၃၄၅ ခ်က္ပါဝင္ျပီး ၇၆ မ်က္ႏွာရိွေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးတစ္ခု 
အျဖစ္ယူဆၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ ႏွာ၂၀ႏွင့္ ၂၀၁ခ်က္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ပိုျပီးအသံုးတည့္ေစရန္ အဓိက အေခၚအေဝၚမ်ားကုိ သိရွိရန္အဘိဓာန္ထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းၿပီး အနည္းဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုးရွိရမည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ပုိင္းျခားေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ပါသည္။  

 

 

 

မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား  
 

ျမန္မာ့တာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးညႊန္႔ဝင္းႏုိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူထု ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းမ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။  

 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 
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ITC မွ စီမံကိန္းလက္ေထာက္တာဝန္ခံျဖစ္ျပီး “Fresh from the Field” စာအုပ္ကုိတြဖဲက္ေရးသားသူ မဝန္းနီမုိင္ သည္ 
၄င္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကတည္းက တနသာၤရီႏွင့္ ကယားေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ညွိႏႈိုင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ၾကာရွည္စြာေနထိုင္ရန္အတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ခရီးစဥ္ 
ေဒသအသစ္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲခင္းကို အဓိကဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ ေဒသရိွ ရြာ ၄ ရြာတြင္ CBT စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာလူထုမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း 
ပိုၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သင္ယူေလ့လာေရး 
စင္တာမ်ားကို တည္ေထာင္လ်က္ရွိၿပီး CBTကို စိတ္ဝင္စားေသာ 
လူထုအဖြ႕ဲဝင္မ်ားအတြက္ ၂ ႏွစ္ၾကာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း 
ေပးေနပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကုိ 
တိုးျမွင့္ရာေရာက္ျပီး အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား 
ေနာက္ထပ္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြရရိွမႈသည္လည္း 
မ်ားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြ ရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးပါသည္။ 
စီမံကိန္းကာလအတြင္း ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ 
ေမးျမန္းေသာအခါ မဝန္းနီက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရိွျခင္းအေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အားလံုးအတူတူ ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာလွ်င္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
လူအမ်ားသည္ ဝင္ေငြတိုးပြားႏိုင္မည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိမွသာလွ်င္ 
ပို၍စိတ္ဝင္စားတတ္သည္။ ရပ္ရြာလူထုအေနနဲ႔ ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြကို အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းအေၾကာင္း  
ေမးျမန္းေသာအခါ ဥပမာတစ္ခုအားျဖင့္ လူထုသည္ ဝင္ေငြ၏၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ အျခားေသာရြာမ်ားသည္ ဝင္ေငြ၏ တစ္ဝက္ကို မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ “Fresh from the Fields” 
စာအုပ္သည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပံ့ပုိးေပးသည့္ 
ကြင္းဆက္မ်ားမွတဆင့္ ကယားျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေျချပဳကာ 
ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ကို စုစည္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 

သံေတာင္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဲဒါရုိက္တာ ေဒၚမာမာခ်ိဳ သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ 
အေရးပါပုံကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို 
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေရးထိုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္ရွိသံေတာင္ႀကီးေဒသကို ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ 
ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသရွိလူထုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သံေတာင္ၾကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (TTDWG)ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သံေတာင္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (T.D.G.WG) သည္ 
ပညာေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရး ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္တြင္ 
အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာေရးကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝေျမၾသဇာ 
သံုးကာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွတဆင့္ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္ တစ္ခုလံုးကို အဓိကအားျဖင့္ 
ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ျခင္းသာမက သစ္ေတာပ်ားရည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဆႏြင္း၊ ရက္လုပ္ထားသည့္ အထည္မ်ားႏွင့္ ဝါးမွ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္လည္း အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိျပီး ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားျပားေစကာ ဘဝလူေနမႈ 

အဆင့္အတန္းကိုလည္း တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ၄င္းတို႔သည္ 

ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒသစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသဝင္ေငြ 
၁၀%ကို အသံုးျပဳပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေစ်းကြက္ 
ဝင္ေရာက္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံပိုးကူညီမႈႏွင့္ အႀကံေပးမႈမ်ား 
အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း 

သံေတာင္ႀကီးသို႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရွိမႈသည္ တစႏ္ွစ္ထက္တစႏ္ွစ္ 
မ်ားျပားလ်က္ရိွၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာကို ၄င္းတို႔ဝင္ေငြျဖင့္ မတည္ရန္ ႏွင့္ 
ေကာ္ဖီႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  
 

အင္းေလးအေမြအႏွစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တြဖဲက္တည္ေထာင္သူႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္စြာ သည္ 

အင္းေလးေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေပါမ်ားၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏွင့္ 

၄င္းေဒသ၌ ေနထိုင္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ခရီးလည္ပတ္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ ၄င္း၏ 

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို 

ေဒသတြင္းသုိ႔ ဆြေဲဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း 

တည္ေထာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ရပ္ရြာလူထုကုိ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔လည္း 

ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဧည့္ခန္းေဆာင္၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ 

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း အစရွိသည့္သင္တန္းမ်ားကို ၅ ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ပို႔ခ်ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သီအိုရီ 

သေဘာတရား၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ယူျခင္း ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၁လၾကာ အလုပ္သင္ဝင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ 

၁၀လၾကာသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေသာသင္တန္းသား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ဝ ဦး ရိွပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ 

သင္တန္းသား ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အနီးအနားရွိ ျပည္နယ္မ်ားမွ 

ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အဓိကရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမွာ လိုင္စင္ထုတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ႏွင့္ 

ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အားနည္းကာ ရွင္းလင္း၍တိက်ေသာမူဝါဒမ်ား မရိွျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ CT၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ 

အုပ္စုဖြဲ႕ျပီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  

 

အားသာခ်က္မ်ား 
 

အားနည္းခ်က္မ်ား 
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 ဝင္ေငြတိုးပြားျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ 
ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

 အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စြန္႔ဦးတီထြင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလာျခင္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုအဖြ႔ဲဝင္မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
နားလည္မႈ ပိုမုိအားေကာင္းလာပါက ရပ္ရြာ 
လူထုဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရာ 
တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ 
ထံုးတမ္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးထားကာ 
ထိန္းသိမ္းလာျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ 
မ်ားလာျခင္း။ 

 နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ သိနားလည္လာမႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာစကား သင္ယူ 
ေလ့လာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား။ 

 ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပခရီးသြားမ်ားၾကား ယဥ္ေက်းမႈ 
ဖလွယ္ျခင္း။ 

 CBTမွတစဆ္င့္စစ္မွန္ေသာေဒသလူေနမႈ  
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားခံစားသိရွိႏိုင္သျဖင့္ 
တာဝန္ယူမႈရိွ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ခရီးသြားလာမႈသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
အလားအလာရွိပါသည္။ 
 

 ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ဧည့္သည္ 
ရရိွရန္အတြက္ သဝန္တိုမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း။ 

 CBT (သို႔) ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အေၾကာင္းနားလည္မႈ မရွိပါက 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆံုးရံႈးႏိုင္ျခင္း။ 

 ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ 
ေဒသယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ 
အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုျပင္ပရိွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ 
မွီခုိမႈျမွင့္တက္လာျခင္း။ 

 အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္ 
အလြသဲံုးစားလုပ္မႈ။ 

 

မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈက႑တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ တာဝန္၊ဝတၱရားမ်ား  
 

ဟန္းဆုိင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ACHIM MUNZ ႏွင့္ MCRB မွ တြဖဲက္ တာဝန္ခံျဖစ္သူ 
ဦးဝင္းမင္း တို႔က မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အုပ္စုခြကဲာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ထားဝယ္ရုံးခြရိွဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးညိဳေအး သည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား 
ႏွင့္ မတူေသာ ထားဝယ္တိုင္းေဒသအစုိးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တနသာၤရီတိုင္းေဒသတြင္ 
ခရုိင္၃ခုရိွၿပီး ထိုခရိုင္မ်ားတြင္ ဖြ႔ဲစည္းထားေသာ ခရုိင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးစီရွိသည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ တနသာၤရီတိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ အဓိကရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲသည္ 
ကြ်န္းမ်ားစီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

Ride Behind Kalaw တည္ေထာင္သူႏွင့္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ရဲျပည့္ သည္လည္း သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုု စတင္လုပ္ကိုင္စဥ္က လိုင္စင္ရရွိရန္ ခက္ခဲသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးအစားအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၄င္း၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

ကေလာျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္  ေဒၚျပံဳးေကသီႏုိင္သည္ ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္း ႏွင့္ 
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအစရိွသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား  ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္းသည္ အဓိကအခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တြဲဖက္အစည္းအေဝးမ်ား 
ပံုမွန္ရွိျခင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးၾကား သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တက္ေစရန္အတြက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာနၾကားတြင္သာမက အျခားေသာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျခားေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးကာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ရွာေဖြရန္အလို႔ငွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္တစ္ခုခ်မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပး ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ အမွန္တကယ္ စိတ္အားထက္သန္သူမ်ားသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ျပီး MoHT မွ ခ်မွတ္ေသာ တာဝန္ယူမႈရိွသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒသည္ 
ရွိၿပီးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္။  

 

အင္းေလးအေမြအႏွစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူဒါရုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစု သည္ 
ရပ္ရြာလူထုပါဝင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီကာ ပုဂၢလိကႏွင့္ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းက႑ၾကား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ 
အက်ိဳးစီးပြားေရွးရႈမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ရိုးသားမႈ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္ႏွစ္ျမဳပ္ထားမႈတို႔ကို 
အဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ကာ 
မိမိတစ္ဦးတည္းအက်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိုေရွးရႈေသာ ျပန္လည္စစ္ေဆးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး 
လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
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တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ခရီးစဥ္ေဒသစီမံခန္႔ခြေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္တိုင္း၏ လက္ရွိႏွင့္ 
အနာဂတ္ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္၊ဝတၱရားမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အုပ္စု၃စုဖြဲ႔ကာ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စု၊ ေဒသဆိုင္ရာ (သို႔) ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္)  

 

 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoHT)၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MoFA) ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနကဲ့သို႔ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနေသာဌာနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 သြယ္ဝိုက္၍ ဆက္ႏြယ္ေနေသာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနမ်ားမွာ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္တာဝန္ရွိေသာ 
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္ 
တာဝန္ရိွေသာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ 
သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ အစားအေသာက္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ေရးအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။  

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ MoHT သည္ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျဖစ္တည္ေရး၊ လိုင္စင္ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မဟာစီမံကိန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။ MoHA ၏ အခန္းက႑သည္ 
ခရီးသြားမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေဘးကင္းေရးအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းတို ႔ ပါဝင္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 MoHTသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အာဏာခြဲေဝေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 MoFAသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာေရးဆြရဲာတြင္ ပါဝင္သင့္ၿပီး MoHAသည္ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရိွေရးအတြက္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 
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 လိုင္စင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအလိုက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအရ 
ရွင္းလင္းျပည့္စံုေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္။ 

 အခြန္စီမံခန္႔ခြျဲခင္း။ 

 ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ယူျခင္း။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသဆိုင္ရာဝန္ၾကီးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာနက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုင္စင္အျပာမ်ားကုိ 
ဖ်က္သိမ္းေပးရန္။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေရးဆြရဲန္။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြမဲႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
ခရီးစဥ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ NGO မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ 
အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။ 

 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ 

 ေဒသအဆင့္တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ 
ရပ္ရြာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ခရီးသြားရဲမ်ား၊ 
ခရီးသြားသတင္းဌာနမ်ား၊ စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးသည္ အထူးသျဖင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ တုိက္ရိုက္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။  

 ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပ့ံပိုးမႈဆိုင္ရာ ကြင္းဆက္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမွတ္တရ 
ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္ 
ပါဝင္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 ျပည္သူပိုင္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၌ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူမ်ား ႏွင့္ ရြာမွ 
ေခါင္းေဆာင္မႈေကာ္မတီမ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရပါသည္။ 

 အႀကံျပဳထားသည့္ အနာဂတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ အဌားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 
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 ပံုမွန္ေရြးေကာက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း အၾကံျပဳ 
ထားပါသည္။ 

 ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသည္ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔သြားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုသံုးၿပီး အစိုးရ 
ဌာနအတြက္ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြ။ဲ (လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွ ေဖၚေဆာင္ေသာ) 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္စီမံျခင္း။  
 

ျမန္မာ CBTကြန္ရက္ကုိ တြဖဲက္တည္ေထာင္သူ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔ (Tourism Transparency) ကုိ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္သည့္ DR. ANDREA 
VALENTIN သည္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းက ေဖၚေဆာင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးသူမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္ရြာလူထုကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ လိုအပ္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။  

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည့္ 
ဦးေအာင္ျဖိဳး သည္ အတိတ္ကာလ၌ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အစိုးရဌာနမွာ အာဏာျဖင့္ အထက္မွေအာက္သုိ 
ခုိင္းေစသည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းခ်မွတ္စီစဥ္ရာတြင္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚျပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
စိတ္ကူးမ်ားကို တြဖဲက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အနာဂတ္ခရီးစဥ္ေဒသ 
စီစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ရပ္ရြာလူထုကဦးေဆာင္မႈျပဳမွသာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
မခ်မွတ္ခင္ လူထု၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအေန ျဖင့္ 
အခ်ိန္ယူနားေထာင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရပ္ရြာလူထု၏ ေလးစားမႈႏွင့္ ႀကိဳဆိုမႈကိုရရွိေၾကာင္း ၄င္း၏ 
ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေနလူထုကုိ 
ခြျဲခားသိရွိႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ 
မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈ နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးမည္ 
ျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း သေဘာတရားကိုလည္း သိရွိနားလည္မႈ နည္းပါးေကာင္း နည္းပါးေနလိမ့္မည္။ အသိပညာ 
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု နားလည္လာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုး 
အဆင့္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ 
အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို(SWOT) ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာနည္း ႏွင့္ 
လူထုကိုယ္စားျပဳသည့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမဲ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြရဲာတြင္ 
ရပ္ရြာလူထု၏စိတ္ကူးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္မႈရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုကို ၄င္းတို႔၏ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းသင့္သလို၊ ၄င္းတို႔ေျပာေသာ 
အရာမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာနားေထာင္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေရးဆြရဲာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း မွ်ေဝေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

အျခားေသာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (ANOTHER DEVELOPMENT) ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ ေဒၚကယ္ရုိေအး သည္ 
၄င္းတို႔ စိတ္ဝင္စားသည့္  ေနရာေဒသမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္စဥ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ CBTအေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာ၌ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ 
ေဒသခံလူထုအတြက္ အသစ္အဆန္း 
ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမွလည္း 
စက္ရံုအလုပ္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ရျခင္းအား 
ခရီးစဥ္ေဒသျဖစ္ထြန္းေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
အစားထိုးလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း 
ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အဓိကအခက္အခဲမ်ားအနက္မွ 
တစ္ခုသည္ ေဒသႏၱရအစိုးရအေပၚတြင္ 
ရပ္ရြာလူထုမွ ယံုၾကည္မႈမရိွျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု မွ်ေဝေျပာဆိုေပးခဲ့သည္။ 
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မူဝါဒမ်ားကို ေအာက္ေျခ 
အဆင့္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
မူဝါဒမ်ားကိ ု နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အသိပညာျမွင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ မရိွမျဖစ္အေရးပါေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ 
CBTအေကာင္အထည္ေဖာ္သူ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုအသစ္ႏွင့္ မွ်ေဝေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုခံရေလ့ရိွသည္။ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ ဥပမာေပးခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ရပ္ရြာလူထုသည္ 
၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖန္တီးျမင္ေယာင္ပံုေဖာ္လာႏိုင္ရန္ ဆြေဲဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ရပ္ရြာလူထုအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေရးသည္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ဦးမည္ျဖစ္ျပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း 
သိသာထင္ရွားမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ 

  

Journeys Adventure Travel ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးခ်က္ထရီဝင္းတင္ သည္  ယံုၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိတ္ေဒသတြင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ၄င္း၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဝမွ် ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းျပ 
မွ်ေဝေပးျခင္းသည္ ခရီးစဥ္ေဒသစီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုသည္ ၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ျခင္းကို အစပုိင္း၌ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမင္တတ္ၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေဒသ၏ ဘဝလူေနမႈႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအား ေလးစားမႈေပးသည့္သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည့္ 
အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေျမျပင္၌ထိုင္၍ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေအာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မွ်ေဝေပးခ့ဲသည္။ 
အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈရွိေသာ 
ေနရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ၿမိတ္ေဒသ၌ သနပ္ခါး ထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအတြက္ ထူးျခားေသာအရာမ်ားကုိ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

အာရကန္ ေဂဟတည္းခုိေဆာင္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္တည္ေထာင္သူျဖစ္သည့္ ULRICH MORGENTALER သည္ ငပလီ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း ျပင္ဆင္ေရးဆြေဲရး အစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ လူထု ဦးေဆာင္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

စီစဥ္ခ်မွတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔အေနျဖင့္ 
သံေတာင္ႀကီးသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္စဥ္အခ်ိန္မွ 
စတင္ကာ ခရီးစဥ္ေဒသ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာ တြင္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိ 
ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာသူမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အတိုင္း 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မ်ားစြာရိွရန္ လိုအပ္သည္ကို သေဘာတူလက္ခံၿပီး 
ထိုစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ အလြန္အေရး 
ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ 
ထိုမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို သတိျပဳမိမွသာလွ်င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို စတင္ 
ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလက္ရွိ အလုပ္လုပ္ 
ေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို 
လည္းေကာင္း ပံုစံတူအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ၾကားဖူး 
ျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ လူထုသည္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား မရရွိပါက ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပတ္ေတာက္မႈ 
ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေနသည္ကို သတိျပဳမိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုဦးေဆာင္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ   
(၁) အစိုးရ (၂) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ႏွင့္ (၃) ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ CSOမ်ား၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ 
ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၏ေတြ႕ရွိခ်က္ ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။  

 

အစုိးရ၏အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

 စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ 

 စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးထံသို႔ ဆက္သြယ ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းရန္လိုအပ္ျခင္း။ 

 ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း။ 

 အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း (ဥပမာ-ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ 
ေသာ ခရီးသြားအေရအတြက္၊ အစရိွသျဖင့္)။ 

 အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 

ပုဂၢလိကႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 ပုဂၢလိကအခန္းက႑သည္ ၄င္းတို႔၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားမႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ခြေဲဝေပးျခင္း။ 

 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ေပးသင့္ပါသည္။ 

 ပုဂၢလိအခန္းက႑ရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ စကားေျပာရန္လိုအပ္သည္။ 

 ေဒသထုတ္ကုန္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည္ (အစားအေသာက္၊လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊အစရိွသျဖင့္။) 

 ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား) 

 အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံလူထုႏွင့္မွ်ေဝျခင္း။ 

 အျခားသူမ်ားကိုသင္တန္းေပးျခင္း။ 

 

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ CSOမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွင့္ လူထုတို႔ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။ 

 ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာဆုိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း။ 

 အစိုးရဌာနႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုကို သင္ၾကားျပသေပးျခင္း။ 

 

ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေလးနက္မႈရွိရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိရမည္ျဖစ္ျပီး 
ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိကာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္လည္း ရပ္ရြာလူထုထံသုိ႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား လႊဲေျပာင္းရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုစိတ္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

တတိယေန႔ 
ေဆြးေႏြးပြ။ဲ ေစ်းကြက္တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ  
 

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းစင္တာ (CBI)မွ အၾကီးတန္း အစီအစဥ္ 
မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ JEANETTE SCHERPENZEEL ႏွင့္ Myanmar Business Executive ရိွ ဦးေဆာင္ အစီအစဥ္မွ National 
Coordinator ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တုိ႔က ေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ သီအိုရီကို 
ေယဘုယ် မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ထို႔ေနာက္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 
အုပ္စုလိုက္ တင္ဆက္ေျပာၾကားမႈမ်ားကို အားလံုးအတူေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တင္ဆက္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
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အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ဆန္းစစ္မႈမ်ားေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ 
ရရိွေသာထြက္ကုန္ကို ေစ်းကြက္တင္သြင္းရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို JEANETTE 
SCHERPENZEEL ကေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲတြင္လုပ္ကိုင္ေနျပီးေသာ ေဒသခံမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ (သို႔) ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သျဖင့္ အေစာဆံုးအဆင့္၌ပင္ 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

၎ေနာက္ ျပည္တြင္း (သို႔) ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ေတာင္အေမရိက၊ 
ေျမာက္အေမရိက၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုးရီယားမွျဖစ္ေစ အလားအလာရွိေသာ ခရီးသြားမ်ား၏ 
ေစ်းကြက္အရင္းအျမစ္ကို ပိုင္းျခား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ စြန္႔စားခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အပါအဝင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေလ့လာေရးခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိတ္ရက္၌ 
မိသားစုႏွင့္ ကေလးရွိသူမ်ား (သို႔) တစ္ကိုယ္တည္းသမားမ်ားမွ ခရီးသြားလာျခင္း အစရွိသျဖင့္ 
ေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ထူးျခား စစ္မွန္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရွာေနသူမ်ား၊ အပန္းေျဖအနားယူျခင္း၊ 
က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ ေဂဟေဗဒကုိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအစရွိသျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ 
စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ပါဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ဆက္ေျပာၾကားသူမွ လက္ရွိ 
လူသိမ်ားသည့္ ေစ်းကြက္သည္ က်န္းမာျပီးခ်မ္းသာေသာ အသက္အရြယ္ၾကီးသည့္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္ 
လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားပါသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ တိုးမ်ားလာျပီး 
ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံသြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္အေရးပါေသာ အျခားအစိတ္အပိုင္းမွာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပးရန္ 
စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ထုတ္ကုန္သည္လည္း အျခားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္မူထူးျခား 
ေနရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ၾကား 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။  
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အျခားမွတ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာထုတ္ကုန္ျဖစ္ေစရန္ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာ တစ္ခုခု ျဖစ္ေပၚလာပါက ေစ်းဝယ္သူကို အလြယ္တကူဆံုးရံႈးႏုိင္ပါသည္။ 
ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရာရာတုိင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနရန္လိုအပ္ျပီး အေသးစိတ္ဂရုစိုက္ရန္လည္း 
အေရးၾကီးပါသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတြင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္အလြန္ခက္ခဲျပီး အမွားတစ္ခ်က္ရိွရံုျဖင့္ ဆံုးရံႈးရန္ 
လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီွေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းရရွိရန္အတြက္ အေသးစိတ္ဂရုစိုက္ရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ အုပ္စုဖြ႔ဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ၂ဖြဲ႔ခြျဲပီး ၄င္းတို႔အေကာင္းဆံုး 
သတ္မွတ္ေသာ ခရီးသြားပံုစံကိုေရးဆြကဲာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ညီလာခံမ်ားတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္မျပတ္ေခတ္ႏွင့္အညီျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြင္း 
အေရးပါေသာသူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ က႑တစ္ခုစီအလိုက္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စီစဥ္ 
ခ်မွတ္ရန္ ပါဝင္ကူညီေပးသူက အုပ္စုအဖြ႔ဲဝင္မ်ားအားလံုးကို ခြန္အားေပးေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြကုိဲ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  

 

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ  

 
MCRBမွ တြဖဲက္တာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးဝင္းမင္း သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးရာ တြင္ 
ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြသဲည္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အားလံုးသေဘာတူထားသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္းမခ်မွတ္ရေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနအထားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိကထား 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

UNTA အဖြဲ႔ Excom မွ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္လြင္ (ေခၚ) Henry Chen သည္ ယခင္၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို သတိမျပဳဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကိုသာ အာရုံစိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ လိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ ထိုသတိမျပဳမိခဲ့သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို သတိထားဆင္ျခင္လာရန္လိုအပ္လာပါသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္လြင္၏ ေျပာဆိုခ်က္ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 
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အရ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားတိုးတက္လာၿပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ထိုေျပာင္းလဲမႈကို 
ဥပေဒျပဳေပးရန္လည္းလိုအပ္ေနပါသည္။  

  

GIZ မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာတင့္ထူးႏုိင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေသခ်ာေသာ 
အက်ိဳးအျမတ္မရွိပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမျပဳၾကေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊စီးပြားေရးက႑၊ 
ေဒသခံအႀကံေပးမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ေျမျပင္တြင္လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္းမရွိပါက ထိုအရာမ်ားသည္ မည္သည့္ ေလးနက္မႈ 
မွရိွမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ကေလာဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းမွဥကၠဌျဖစ္သူ ေစာဒုိစုိးဝင္း သည္ ကေလာေဒသဆိုင္ရာ ၄င္း၏ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိမွ်ေဝခ့ဲပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၅ႏွစ္ခန္႔ကစတင္တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္ 
အသင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ထံတြင္ရွိေသာ ေငြေၾကး 
အနည္းငယ္ကို ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကေလာျမိဳ႕ေျမပုံႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝရာတြင္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပုံမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 

 

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ- 

 တာဝန္ယူမႈရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ 
တာဝန္ယူမႈရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ဆိုလိုရင္းကို ရွင္းလင္းစြာအနက္ဖြင့္ဆိုရန္လိုအပ္ျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုနားလည္မႈျမင့္တက္ရန္လိုအပ္ျခင္း။ အစိုးရသည္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား 
ႏွင့္ CBT စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ ထိုအရာမ်ားကို ေျမျပင္၌ 
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒလုိက္နာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ျပီး ေလးစားလိုက္နာမႈ 
မရိွပါက အျပစ္ေပးအေရးယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူဝါဒမ်ား တင္းက်ပ္လြန္းပါက 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဟန္႔တားရာေရာက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မူဝါဒမ်ားသည္ နားလည္ရလြယ္ကူျပီး အားေပးရာလည္း ေရာက္သင့္ပါသည္။  
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 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ အထူးသျဖင့္ လိုင္စင္ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ 
ျခင္းတို႔တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ မွ်တမႈရွိေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္  
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။  

 ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံျခင္းတို႔တြင္ ပိုၿပီး ရွင္းလင္းမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ “စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား မဟုတ္ပါ။” ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ 
ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုလည္း အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားကို ခ်ိန္ညွိရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ခရီးသည္အမ်ားအျပားအား 
လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါက လည္ပတ္သူမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ ခရီးသြား 
အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမီႏွင့္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား 
မလုပ္ေဆာင္မ ီပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) တို႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 ေဒသခံလူထုမွ အျပည့္အဝပါဝင္မွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈွရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ လူထုအတြက္ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။ လူထုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအေလ့အထမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္တည္မႈတို႔အေၾကာင္း နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈမရွိပါက ၄င္းတို႔သည္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း ေလးနက္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုထံမွ သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္အေရးႀကီးသလို လူထု၏ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ပါက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ပို၍ အလားအလာရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ 

 အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ သင္ယူရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 အေရးႀကီးဆံုးမွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိကအခန္းက႑၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ စုေပါင္း 
စိုက္ထုတ္ေသာ အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ လူမႈစီးပြားေရးဖြြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အက်ိဳးျပဳသင့္သည္။ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ 
ေဒသယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစားရာေရာက္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္လည္း 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ စစ္မွန္မႈ၊ 
ေဒသသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝကိုရွာေဖြေနေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆြေဲဆာင္မႈ ျမင့္တက္ လာေစ 
ပါသည္။  

 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ ထုတ္ကုန္မ်ားအားအရည္အေသြးတုိးျမွင့္ျခင္း  
 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ဒီဇုိင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Randi Wagner ႏွင့္ Exo ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ 
ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Ameer Virani တို႔မ ွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား၊ 
ထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းဆြျဲခင္း၊ အုပ္စုတြင္းမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဦးတည္ေစ်းကြက္ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာစိတ္ကူးမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း၊ ေရ႕ွေျပးပံုစံမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကုိ 
အၾကမ္းဖ်င္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား၌ 
ဇာတ္လမ္းမ်ား ထည့္သြင္းဖန္တီးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
အရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တင္ဆက္ေျပာၾကားသူမ်ားသည္ ဥပမာအေနျဖင့္ “လွတယ္” ဆိုင္သို႔ 
ေရာက္ရိွလာေသာ  ကယားငရုတ္ေကာင္းမ်ားတြင္ ငရုတ္ေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးရာေဒသ မ်ားႏွင့္ ငရုတ္ေကာင္း၏ 
မူလဇာတ္လမ္းကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ကာ ေသးငယ္ေသာ အထုပ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ထုပ္ပိုးပါသည္။ 
အျခားဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ အင္းေလးကန္ေဒသတြင္ ေလွငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ Exo 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံမိသားစုတစ္စုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ သည္။ ေဒသခံမိသားစုသည္ ေလွမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔အိမ္ကိုလည္း အလည္အပတ္ ျပသေပးပါသည္။ ေလွစီးၿပီးေနာက္ ခရီးသြားမ်ားသည္ 
မိသားစုေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေတးဂီတ၊ မုန္႔မ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံေပးသည့္ မိသားစုႏွင့္အတူ 
အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား 
ဖန္တီးေရးဆြရဲန္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စုငယ္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ႏွင့္ 
ေရွ႕ေျပးပံုစံမ်ားကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထြက္ေပၚလာေသာထုတ္ကုန္မ်ားသည္ လင္းပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား၊ ဌက္ၾကည့္ျခင္း၊ ေတာတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ဟင္းခ်က္နည္း သင္တန္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္တဆင့္တြင္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 
၎အခ်က္မ်ားမွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ 
ဒီဇုိင္းေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဖက္ရွင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ဦးတည္ေသာေစ်းကြက္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျခင္းေၾကာင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး 
ထိုအခ်က္မ်ားကို အစတည္းကခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ တင္ဆက္သူမ်ားက 
ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဇာတ္လမ္းပံုျပင္မ်ား ထည့္သြင္းကာဖန္တီး ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိသည့္ လွတယ္ဆိုင္မွ ထုတ္ကုန္ၾကမ္း 
အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ကာ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္ဆန္းသစ္ တီထြင္ျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း 
ဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ားအား ေပးခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာအေနျဖင့္ ရုိးရာအိုးမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြသဲူမ်ား အတြက္ 
ပိုမုိဝယ္ယူခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အုပ္စုဖြ႔ဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ထုတ္ကုန္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ဖန္တီးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ စားပြ၃ဲခံုထားရွိၿပီး 
တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ဆန္းသစ္မႈရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ၊ စြန္႔စားမႈ ႏွင့္ 
အခ်က္အျပဳတ္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖန္တီးလိုသည့္ စိတ္ကူးမ်ားကိုေပါင္းစပ္ကာစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အျခားစားပြဝဲိုင္းမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေစကာ လုပ္ငန္းျပိဳင္ဘက္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုအက်ိဳး၊ ဦးတည္ဝယ္ယူသူမ်ား ႏငွ့္ ပံုျပင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲမွ ၃မ်ိဳးကို 
ေရြးခ်ယ္ေကာက္ႏႈတ္ကာ ထပ္မံစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအရာမ်ားထတဲြင္ ဝါးေဖာင္စီးျခင္း၊ 
မဂၤလာေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေရတံခြန္တြင္ ေန႔လည္စာစားသံုးျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အေရးၾကီးသည္ဟုထင္ျမင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ဆန္းစစ္မည္ဆိုပါက ေရ႕ွေျပးပံုစံငယ္မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
ပါဝင္ကူညီသူမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ လ်င္ျမန္စြာက်ရံႈးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ သတိထားရန္ 
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အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖန္တီးထားေသာ ထုတ္ကုန္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လက္ေတြ႔မက် ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရတတ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္မွေတြ႔ရွိေသာ 
အျပစ္အနာအဆာမ်ားျပီး အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးျဖင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းအား သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

ေဆြးေႏြးပြ။ဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း  

 
ၾကြပ္ၾကြပ္ (Chu Chu) ၏ ဒါရုိက္တာႏွင့္ Cesvi Fondazione Onlus မွ က႑ဆုိင္ရာညိွႏႈိင္းေရး တာဝန္ခံ ျဖစ္သူ Friedor 
Jeske ႏွင့္ Marco Polo ခရီးသြားလုပ္ငန္းဒါရုိက္တာျဖစ္သူ ဧကရီဘုိ တို႔သည္ အမႈိက္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်၍ စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ 
ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ကာ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ 
တစ္ခါသံုးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

  

အခန္း၊ေရခ်ိဳးခန္း 

 ေရေသာက္သံုးရန္ အျခားေသာ ေရဘူးမ်ား (ဖန္ခြက္၊ အလူမီနီယံ၊ 
သတၱဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေရဘူးမ်ား)ကို အစားထိုးထားရွိျခင္း။ 

 ေရျပန္လည္ျဖည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀လီတာခန္႔ဘူးမ်ားျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိေပးျခင္း။ 

 အခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ဖိနပ္မ်ားထားရွိျခင္း။ 

 ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္ရည္ႏွင့္သၾကားအစရွိသည္တို႔အတြက္ ရႊံ႕အိုး (သို႔) ဖန္အုိးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 

 ပလတ္စတစ္ဘူးအေသးမ်ားအစား ဆပ္ျပာထုတ္စက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ 

 အခန္းတိုင္းအတြက္ဟိုတယ္၏ အားထုတ္ႀကိဳးစားမႈကိုရွင္းျပႏိုင္ရန္ ပံုဇယားမ်ားဆြဲခ်ိတ္ထားျခင္းျဖင့္ 
အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ကုန္ပစၥည္း ထုပ္ပိုးရာတြင္ (ပုလင္း၊ ေစ်းဝယ္အိတ္၊ ပုဝါ၊ ေသာ့ခ်ိတ္မ်ား) 
ကိုအသံုးျပဳပါ။  

 အမိႈက္ပံုးမ်ားကိုေနရာတုိင္းတြင္ထားရွိျခင္း။ 

 ဧည့္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ ဧည့္သည္ေတာင္းဆိုမွသာလွ်င္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
လဲလွယ္ေပးျခင္း။ 

 ရိုးရာနည္းလမ္းကိုအေတြ႔အႀကံဳရေစရန္အတြက္ သြားတိုက္ေဆးအျဖစ္ ဆား (သို႔) တမာကို 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေပးထားျခင္း။ 

 

စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္မီးဖုိေဆာင္ 
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 တစ္သွ်ဴးမ်ားကို လက္သုတ္ပုဝါျဖင့္အစားထိုးအသံုးျပဳျခင္း။ 

 ပလတ္စတစ္ေရဘူးမ်ားအစားဖန္ဘူးမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း။ 

 အစားအေသာက္ အေလအလြင့္ျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ မီႏူးတြင္ တစ္ပြ၏ဲ တစ္ဝက္ကို 
ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားႏိုင္သလို ပိုလွ်ံသည့္ အစားအေသာက္မ်ားအား 
ဝက္ေမြးျမဴေသာၿခံမ်ား၌ အစာေကြ်းရန္ ပို႔ေပးျခင္း။ 

 ပါဆယ္သယ္ယူျခင္းအတြက္ ထုပ္ပိုးခကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္း။ စကၠဴ၊ ဌက္ေပ်ာရြက္၊ ရႊံ႕အိုး၊ ေၾကြအိုး ႏွင့္ 
ဖန္တို႔ကို ထုပ္ပုိးရာတြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳျခင္း။ ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ ထုပ္ပုိးမႈမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ယူေဆာင္လာပါက ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။ 

 မခ်က္ျပဳတ္ခင္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မီးဖိုေခ်ာင္မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း 
အတြက္ သဘာဝေျမၾသဇာအျဖစ္ (သို႔) ဝက္ေမြးျမဴေသာျခံမ်ားအတြက္ အစာအေနျဖင့္လည္းေကာင္း 
အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

 ေရခဲေျခာက္အစား ေရခဲကို ဆားႏွင့္အသံုးျပဳပါ။ 

 ပလတ္စတစ္ထုပ္ပိုးမႈမ်ား (လတ္ဆတ္ေစရန္အတြက္)အားလံုးကို စကၠဴဘူးမ်ားျဖင့္ အစားထိုး 
အသံုးျပဳပါ။  

 

လူထုပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆး အပါအဝင္ အိမ္ႏွင့္ျခံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သည္ 
စည္ပင္သာယာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (reduce)၊ 
ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း (reuse)၊ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း (recycle)၊ ျငင္း ပယ္ျခင္း (refuse)ႏွင့္ အျခား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြျဲခင္း (repurpose)၊ သန္႔ရွင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံုမွန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
မီဒီယာပါဝင္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းသိေစရန္အတြက္ 
လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ 

 ေစ်းဝယ္သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
ရပ္ရြာလူထု ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးသူမ်ားကို ထုပ္ပိုးမႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ထုပ္ပိုးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

 ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အိတ္မ်ား၊ထုပ္ပုိးမႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

 သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း၊ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျဖင့္ 
ဧည့္သည့္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ တစ္ခုခုျပန္ေပးသည့္ စိတ္ခံစားမႈကို 
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ေပးအပ္ရာေရာက္သကဲ့သို ႔ 
ရပ္ရြာလူထုအေပၚလည္း 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ “အစိမ္းေရာင္” 
အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း (အဖြ႕ဲ၊ 
ေနရာမ်ား)။ 

 အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေနရာမ်ားတြင္ 

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာေရဘူးမ်ားထားရွိျခင္း။ 

 ခရီးသြားရင္း စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၊ သီးသန္႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ 
တည္ေနရာမ်ားတြင္ အမႈိက္ပံုးမ်ားထားရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။ 

 ကေလာစည္ပင္သာယာသည္ အာဆီယံက ေပးအပ္ေသာသန္႔ရွင္းသည့္ ျမိဳ႕ေတာ္ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းကို 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နမူနာေကာင္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ကေလာစည္ပင္သာယာသည္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ 
ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားအတြက္ အခြန္ကို ၃၅၀၀-၁၀၀၀၀ ၾကား ေကာက္ခံၿပီး 
အမႈိက္ကားေမာင္းသူ၊ အမိႈက္လိုက္လံစုစည္းေပးသူ၊ ကားအတြက္ ဆီဖိုး အစရိွသျဖင့္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ အဓိကအခက္အခဲသည္ အမႈိက္ပံုတြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား ခြျဲခားရျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ေဒသအာဏာပုိင္အဖြဲ ႔က ခ်မွတ္ထားေသာစနစ္ကို လိုက္နာရန္အတြက္ 
အမႈိက္လုိက္လံစုစည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ အေရးၾကီး လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆးဝါးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပဳစုျခင္းတို႔ကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoE)ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ သိရွိနားလည္သြား 
မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္းမ်ားအတြက္ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံကာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 

ထိုနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို အစျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ 
စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္  
အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ 

 

 
ေဆြးေႏြးပြ။ဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 

WWF ၏ တြဖဲက္လုပ္ငန္းဒါရုိက္တာျဖစ္သူ ေဒၚေမမုိးဝါ သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကလည္း 
၄င္းတို႔ႏွစ္ခုၾကားရွိ နက္နဲေသာ ဆက္စပ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ 
အက်ိဳးရွိမႈ ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ကာ ေဝမွ်ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအားလံုးက ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာအရာျဖစ္သည့္အတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား အားလံုးကုိ 
ကာလရွည္ၾကာအသံုးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္တတ္ႏိုင္သမွ် ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

UNEP အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ေျမယာမူဝါဒေရးရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ 
ဦးရန္မင္းေအာင္ သည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ျဖတ္လိုက္ေသာသစ္ပင္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ 
ေအာက္ဆိုဒ္၏ ေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမုိလိုအပ္လာေသာေၾကာင့္ 
သူ႔အေနျဖင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သတိျပဳရန္ႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အစားထိုးအသံုးျပဳၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။  

 

အျမဲစိမ္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚစိန္စိန္သိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရပ္ရြာလူထု 
သစ္ေတာလုပ္ငန္းအေရးပါပံုႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာေဒသမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ 
သစ္ေတာအားျပန္လည္ျပဳစုရန္ အေရးၾကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ ေစာ္ေရႊသိုက္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ 
မ်ားအရ လိုအပ္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက အင္းေလးကန္သည္ ႏုန္းေျမမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လာျပီး 
တိမ္ေကာလာမည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူမသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ 
အလည္အပတ္သြားေရာက္ကာ ဝါးစုိက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ 
ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ သူမေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုသစ္ေတာ 
လုပ္ငန္း (CF) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံအဝွမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ 
ဆင္းရဲမြေဲတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားသာမက ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း အဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ ၃ ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကအုပ္စုဖြဲ ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  

 ရပ္ရြာလူထုပိုင္ သစ္ေတာမ်ားေပၚသို႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား။ 

 သဘာဝဥယ်ာဥ္ႏွင့္ေတာရုိင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရွိ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ရႈခင္း။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 

ရပ္ရြာလူထုပုိင္ သစ္ေတာမ်ားေပၚသုိ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

 အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား 
ဖန္တီးျခင္း၊ ထပ္တိုးဝင္ေငြ ရရိွႏိုင္သည့္ 
အလားအလာမ်ား။ 

 အသိပညာႏွင့္ နားလည္သိရွိမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း၊  
ဗဟုသုတ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တိုးျမွင့္တန္ဖိုးမ်ားေၾကာင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္း။ 

 ေဆးကုသေရးတြင္အသံုးျပဳေသာ 
တိုင္းရင္းေဆးပင္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း။ 

 ခရီးသြားမ်ားအတြက္ 
အမႈိက္ပံုးမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း။ 

 ပထဝီဝင္သေဘာအရ ေပါင္းစည္းသြားျခင္း 
(geographical integration) 

 

        ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ 

 ခရီးလမ္းသြားလာမႈ၊ ပလတ္စတစ္အိပ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ (အမႈိက္ 
စြန္႔ပစ္သည့္စနစ္ေကာင္းမရွိပါက) 
ခရီးစဥ္ေဒသ တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားျပားလာျခင္း။ 

 ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုပိုင္ 
သစ္ေတာဧရိယာမ်ားကို အလြသဲံုးစား 
လုပ္မႈသည္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ဖန္တီးေပးရာေရာက္ပါသည္။ 

 ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ 
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုလွ်ံေနျခင္း။ 
 

သဘာဝဥယ်ာဥ္ႏွင့္ေတာရုိင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ သဘာဝဥယ်ာဥ္ႏွင့္ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ၅ရပ္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညစ္ျခင္း 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသံဆူညံျခင္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
နည္းစနစ္တစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ 

 

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာေနရာေဒသမ်ား 
အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း သဘာဝ 
ဥယ်ာဥ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိပါက ဝင္ေရာက္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား၌ ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 

 ပညာေရးႏွင္ ့တုိက္တြန္းလုပ္ေဆာင္မႈ  
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ မရိွမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။  

 

 ေတာရုိင္းသတၱဝါမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  
ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ 
သစ္ေတာထိန္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သစ္ေတာမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ ေတာရိုင္းေကာင္မ်ားကို တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းေစာင့္ၾကည့္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို 
ေဒသတြင္ ထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ရႈခင္း 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ရႈခင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေနသည့္ 
ေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ဳိးမ်ားမွာ  ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈမ်ားမွ တစဆ္င့္ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ 
ေမာ္တာစက္ေလွမ်ားမွ ဆီမ်ားယိုစိမ့္ျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားတြင္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားလာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားျခင္း၊ 
ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း မရွိသေလာက္ အားနည္းေနပါေသးသည္။  
ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္လည္း 
လိုအပ္ေနပါသည္။  

 

နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း 
ေဒၚျပံဳးေကသီႏိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံမွတစဆ္င့္ သူမအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွခဲ့ၿပီး ကေလာေဒသအား 
အနာဂတ္ ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးမည့္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ကေလာၿမိဳ႕သည္ ကမာၻ႔အဆင့္အတန္းမွီသည့္ ခရီးသြားလာသည့္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚရန္ 
အလားအလာရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ 
ေဒသဝင္ေငြကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအတြက ္ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။  

 ကေလာၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သင့္တင့္မွ်တသည့္ ရာသီဥတု၊ လွပေသာသဘာဝရႈခင္း ႏွင့္ ဗိသုကာ 
အေမြအႏွစ္ လက္ရာမ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္ၿခံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ျခင္း ႏွင့္ ဆြေဲဆာင္မႈေကာင္းသည့္ ေဒသ အစားအစာ 
မ်ား၊ အင္းေလးႏွင့္ အျခားေသာ ခရီးသြားေဒသမ်ားသို႔ အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္ျခင္း၊ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

မွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား အနာဂတ္တြင္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လမ္းမ်ား 
ေပါက္ေရာက္ျခင္းအစရွိသည့္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။ 

 ကေလာၿမိဳ႕တြင္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္းမိုင္၊ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ (သို႔) ရန္ကုန္မွ 
ခရီးသြားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အနားယူရန္လာေရာက္သည့္ေနရာျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး 
အျငိမ္းစားမ်ား၏အိမ္မ်ား၊ ေႏြရာသီစခန္းမ်ား၊ ပြေဲတာ္မ်ား၊ အခ်ိန္ၾကာျမွင့္စြာ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း၊ 
ညီလာခံမ်ား၊ အပန္းေျဖအလည္အပတ္ လာေရာက္ျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ပြမဲ်ားႏွင့္ အျခားေသာပြမဲ်ား 
က်င္းပရန္အတြက္ေနရာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

 ကေလာေဒသ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ သိသာသည့္ ေကာင္းက်ဳိး 
မ်ား သက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလာႏွင့္ အနီးအနားေဒသမ်ားသည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား 
မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု စုစည္းေနထိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 
၄င္းတို႔၏ဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံ သံအမတ္မ်ား 
ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာေနရာမ်ားႏွင့္  အျခားေသာေနရာ 
ေဒသမ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္မည့္နမူနာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

 

၄င္းသည္ အနာဂတ္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ 

 

 မိမိတို႔အားလံုးသည္ မိမိပုိင္ဆိုင္ထားသည့္အရာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဗိသုကာအေမြအႏွစ္ လက္ရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕၏ထူးျခားေသာအသြင္အျပင္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ သေဘာတူညီမႈ မခ်မွတ္ခင္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရမည္။  

 အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ကေလာၿမိဳ႕ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအျဖစ္ အေျခခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာႏိုင္ျခင္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိႏုိင္ျခင္း၊ 
အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အနာဂတ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိအဆင့္ တြင္ 
အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ရန္ မလိုအပ္ေသးပါ။ လိုအပ္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္ တစ္ခု 
ရွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာနသည္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံေပးၿပီး 
အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အားလံုးက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား အေရးႀကီး လိုအပ္ေနၿပီး စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ား ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ 
“ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္း ၏ ထိပ္ပိုင္း (tipping point) သို႔  ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး အတူတကြ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္ပါသည္။” 

 

ညီလာခံအတြင္း ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုမ်ား 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 Travelife မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး၌ အေကာင္းဆုံးဆုကို Sampan ခရီးသြား လုပ္ငန္း 
(http://sampantravel.com/)မ ွ ဆြတ္ခူးရရွိခဲဲ့ပါသည္။  ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲမ်ားအတြက္ Travellife ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး စနစ္အေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလိုပါက 
ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ (https:// 
www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=en ) 

 
 ကေလာစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကေလာခရီးသြား 

လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲတို႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္   အာဆီယံသန္႔ရွင္းေသာခရီးသြားျမိဳ႕ဆုကို 

လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံသန္႔ရွင္းေသာခရီးသြားျမိဳ႕ဆုဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ 

ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

 http://www.tourism.gov.mm/wp-content/uploads/2017/06/asean-clean-tourist-city.pdf  

 ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းရွမ္းတစ္ပ္လံုသည္ အာဆီယံသန္႔ရွင္းေသာခရီးသြားၿမိဳ႕ စံသတ္မွတ္ 

ခ်က္ဆု (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ေဇာ္ဦး ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမွ ဦးေက်ာ္မင္းထုိက္ တုိ႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးျဖစ္သူ 

ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္သည္ အာဆီယံေရရွည္တည္တ့ံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုမ်ား (၂၀၁၈) အတြက္ 

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ေဒၚမုိးမုိးႏုိင္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။  
 

တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
 

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဖာင္ပံုစံမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ေရးသား 
ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ပထမေန႔တြင္ တက္ေရာက္သူ ၂၂၅ ေယာက္၊ ဒုတိယေန႔တြင္ တက္ေရာက္သူ 
အေယာက္ ၁၈၀ ႏွင့္ တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ အေယာက္၁၅၀ ရွိခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၈၈ ေယာက္သည္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဖာင္ပုံစံကို ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါသည္။ 
၉၈ရာခုိင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿခံဳငုံမိေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ ေစ်းကြက္ရယူႏိုင္ျခင္းသည္ ညီလာခံအတြင္း 
အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ားဆံုးမွ အနည္းဆံုးစိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ခရီးစဥ္ေဒသ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္ ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္း အထူးသျဖင့္ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ 
တာဝန္ယူမႈရိွေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

“ေနာက္ ၁၂ လ အတြင္း ေနာက္ဆက္တြညဲီလာခံက်င္းပမည္ဆိုပါက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ 
သင့္သနည္း” ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယခုညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို အမ်ားအျပားေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပို၍အေသးစိတ္က်ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ 

http://sampantravel.com/
http://www.tourism.gov.mm/wp-content/uploads/2017/06/asean-clean-tourist-city.pdf
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အခ်ဳိ႕ေသာတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္  ညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္း 
မေဆြးေႏြးခဲ့ရေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေစ်းကြက္ႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း - ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 

 အထူးသျဖင့္ ေဒသထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

 လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား 

 လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ  

 ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္း 

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း 

 ရပ္ရြာလူထုခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

 အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး။ 

 အထူးသျဖင့္ သဘာဝဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေတာရိုင္းသတၱဝါမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစသည့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈမ်ား။ 

 သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ။  

 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း 

 ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္စီမံခန္႔ခြျဲခင္း။ 

 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား။ 

 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ - စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးရန္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရွိ ၾကိဳးနီစနစ္။ 

 MoHTမ ွခ်မွတ္ေသာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ပံုမွန္ထုတ္ေဝျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားစတင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။ 

 ေျခက်င္ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား။ 

 အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ 

 CBTစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာမ်ားအတြက္ လိုင္စင္မ်ား။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (MICE) ခရီးသြားလုပ္ငန္း (အစည္းအေဝးမ်ား၊ ဆြေဲဆာင္မႈမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား ႏွင့္ 
ျပပြမဲ်ားက်င္းပျခင္း) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား။  

 လူထုခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ CBT စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ မွ်ေဝေပးျခင္း။  
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 ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ  
ေစ်းသတ္မွတ္ျခင္း။ 

 ေရႏွင့္ဓာတုဆပ္ျပာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္း။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသအလိုက္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခအေနကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးရာအခက္အခဲမ်ားအပါအဝင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္  
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား။ 

 ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း။ 

 CBTႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အသြင္ေျပာင္းမႈမ်ား (က်ား၊မ 
တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းႏွင့္ မတူညီကြျဲပားမႈမ်ား အစရွိသျဖင့္)။ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သူတစ္ေယာက္မွ 
“ရပ္ရြာလူထုသည္ ေရွးရုိးစြေဲသာ အေလ့အထမ်ားရိွေနၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အေၾကာင္းကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်ရွိေစရန္ မည္သို႔ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ က်ား၊မဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလးနက္စြာ သိျမင္ လိုပါသည္။”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  

 

၈၅ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ 
လက္ေတြ႔အသံုးခ်မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ညီလာခံမွ 
အေထာက္အကူျပဳေပးခ့ဲသည္ဟု  ေျဖဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းေစေရးအတြက္ 
က႑တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာေၾကာင့္ ဤရလဒ္သည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။  
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တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုး ႏိုင္ေသာ 
အခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးရန္ေမးခြန္းတြင္ အမ်ားဆံုးေျဖဆိုခ်က္မွာ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္း၊ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြျဲခင္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
“မည့္သည့္အစိုးရအဆင့္က ရပ္ရြာလူထု အဆင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ကိုင္တြယ္သင့္သနည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္း၌ 
၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၊ ၂၂ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ကိုင္တြယ္သင့္သည္ဟု 

ေျဖထားပါသည္။ ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ကိုင္တြယ္ရန္ 
လိုေၾကာင္းေျဖခ့ဲျပီး ေျဖဆုိသူေလးပံုတစ္ပံုသည္ 
ထိုေမးခြန္းကို ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ တည္းခိုခန္းမ်ား 
လိုင္စင္ရရွိေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းတြင္ 
ေျဖဆုိသူတစ္ဝက္ခန္႔သည္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျဖထားပါသည္။ 
၁၈ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကသာလွ်င္ ထိုေမးခြန္းအေပၚ 
ေျဖဆုိရန္ ေဝခြရဲခက္ေနပုံရပါသည္။ 
၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ရိွ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ႏႈန္းကို ေကာင္းမွ 

အလြန္ေကာင္းဟူ၍ ေျဖဆိုခဲ့ျပီး ၁၉ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မေကာင္း ဟု ေျဖဆိုထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အလားတူရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ၾကားေနသူမ်ားႏွင့္ 
မေျဖဆုိထားသူ မ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ပြတဲက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ 
မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိ 
ရန္ခက္ခဲေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည္ဟု ယူဆရပါသည္။  

ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တံု႔ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ားက ၃၂ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေကာင္း (သို႔) 
အရမ္းေကာင္း ကို ေရြးခ်ယ္ထားမႈသည္ မေကာင္း (သို႔) 
အရမ္းမေကာင္း ကိုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ၁၉ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ 
ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၆၆ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျဖထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကသာလွ်င္ 
အေရးမႀကီးဟု ယူဆထားပါသည္။ ၂၉ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိျခင္း (သို႔) ၾကားေနျခင္းမ်ား 
ရွိေနျခင္းက ထိုသူမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အေရးၾကီးသည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားကို သိနားလည္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသခံ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းက႑မ်ား၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယခုမွစတင္တည္ေထာင္၍ ဧည့္သည္မ်ားလက္ခံစျပဳေနသည့္ အဖြ႔ဲမ်ားအားလံုးသည္ 
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ကေလာၿမိဳ႕၌ စုေဝးကာ ၄င္းတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စိတ္ကူးအေတြးမ်ားကို မွ်ေဝခ့ဲၾကပါသည္။ သဘာဝ ရႈခင္းမ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ 
အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ျပီး ဦးစားေပး 
ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေပးမႈမရိွသည့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳပါကာ ၄င္းလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစုကသေဘာတူညီၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူမႈရွိစြာျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာ 
က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လာနိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္းရွိပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ 
လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုအသြင္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းလုပ္ငန္း 
တြင္ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ အခက္အခဲအလားအလာမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပဿနာ အသီးသီးရွိပါသည္။ 

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ညီလာခံတစ္ေလွ်ာက္ ၾကားသိခဲ့ရသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာင္းစြာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျပဳေနေသာ အဓိကအေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အေရးႀကီးဆံုးအေနျဖင ္ ့ ျပည္ေထာင္စ၊ု တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုတို႔အတြက္ အနာဂတ္လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ညီလာခံတစ္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အဓိကအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

 လက္ရွိျဖစ္ေနဆဲပဋိပကၡမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ လက္တေလာကာလတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ အထင္အျမင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေသာေႀကာင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားလာသူ ဦးေရ 
အထူးသျဖင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေရာက္သူ  ေလွ်ာ့နည္းေစျခင္း။ 

 ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ရန္ခက္ခဲျပီး ရပ္ရြာလူထု 
အသီးသီးအတြက္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစျခင္း။  

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုမွ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရိွျခင္း။ 

 ဆန္းသစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား ဖြံျဖိဳးထုတ္လုပ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္ႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာ ကင္းမဲ့ျခင္း။ 

 ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား (ညစ္ညမ္းမႈ၊ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ) အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။  



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တာဝန္ယူမႈရွိေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ စံသတ္ခ်က္မ်ား တိတိက်က်မရိွျခင္း။ 

 အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ နယ္ဘက္တို႕တြင္ လိုင္စင္ရခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊  ဟိုတယ္ႏွင့္ 
ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာေရး ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိျခင္း။  

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မရိွျခင္း။ 

 

ထိုအခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုအေျခခံၿပီး အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရွိလာပါသည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးသည္ ႏွင့္  
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေအာင္ျမင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိရန္ 
တြန္းပို႔ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 

 

 ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြေဲဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လြယ္ကူ 
ရွင္းလင္းေအာင္ ျပ႒ာန္းရမည္။ 

 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ခ်မွတ္၍ မ်ားျပည္သူု လက္ထဲသို႔ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္း၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသ အစိုးရအဆင့္ အသီးသီး၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္၍ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္  
ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား (သို႔) ေဒသခံရပ္ရြာ 
လူထုထံသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္။  

 

တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရ 

 

 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လြယ္ကူရရိွႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ 

 လိုင္စင္ထုတ္ရာတြင္ ရုိးရွင္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလက္ကိုင္က်င့္သံုးလာေအာင္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ SME စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေထာက္အပံံ့ေပးျခင္း၊ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ 

 အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္သူမ်ားၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို အားေပးျခင္းျဖင့္ 
ေဒသခံလူထုအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို 
ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာျမွင့္တင္မႈ တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ 
စီမံခန္႔ခြေဲရး အစီအစဥ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အည ီေကာင္းစြာတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ျပဳလုပ္ရျခင္း။ 

 ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္၊ တာဝန္ယူမႈရိွၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ 

 ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အသီးသီး၌  သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာ ဝင္ေငြအား စီမံခန္႔ခြ ဲ
အသံုးျပဳျခင္း။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ႀကိဳတင္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရပ္ရြာလူထု၏ 
စစ္မွန္ေသာစိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေသေသျခာျခာ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသ 
အာဏာပုိင္မ်ားသို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

 ေဒသထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္အားကို အသံုးျပဳ၍ ေဂဟတည္းခိုေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ အားေပးျခင္းသည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ တြန္းအားေပးျခင္း။  

 ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရပ္ရြာလူထု၏ စစ္မွန္ေသာစိတ္ဝင္စားမႈ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိ၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ 
တိက်ေသခ်ာေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအသီးသီး၌ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွရရိွေသာ ဝင္ေငြကို စီမံခန္႔ခြ ဲ
အသံုးျပဳျခင္း။ 

 ဟိုတယ္မွမိလႅာ ႏွင့္ ေမာ္တာစက္ေလွမ်ားမွ ဆီယိုစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္း၊ ေရေဝေရလဲ 
ေဒသမ်ား၌ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း 
အစရိွသည္တို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္း။ 

 

အစုိးရဌာနဆုိင္ရာအဆင့္အားလုံးအတြက္ 

 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 အဂတိလိုက္စားမႈႏွွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ လိုအပ္ျခင္း အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း။ 

 

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ရိုးရာအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပုံစံအသစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ 
ခရီးသြားရာသီအလိုက္ အရည္အေသြးျပည့္မွီသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္အရာမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အသံုးစရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလံႈ႕ေဆာ္ေပးမႈမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

 သုေတသနမ်ားႏွင့္ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ အလားအလာရွိေသာေစ်းကြက္အသစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ 
ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ အမ်ားအျပားအေရးပါလာသည့္ 
အပိုင္းသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေသာ သက္ႀကီးခရီးသြားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 ဒီဇုိင္းအသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မတူညီကြျဲပားမႈမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားမ်ား၏ 
လိုအင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဟင္းခ်က္လက္ရာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။ 

 လူမႈမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ခရီးသြားေဆာင္းပါးေရးသူမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ 
ထူးျခားမႈမ်ားျပည့္၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ေၾကညာရန္လိုအပ္သည္။ 
ဒီဂ်စ္တယ္ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ 

 ကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္သည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရမည္။ 

 တာဝန္ယူမႈရိွၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈပံုစံမ်ားခ်မွတ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ  
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သင့္တင့္စြာ မွ်ေဝသုံးစြရဲမည္။ 

 ျပည္တြင္း၊ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေဒသရပ္ရြာလူထုထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ၄င္းတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

 ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ကာ ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေသာအာဏာပုိင္မ်ားမွ တစဆ္င့္လုပ္ေဆာင္မည့္အစား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  

 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာမိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 

 

 အဆင့္တိုင္းတြင္ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးကာ ရပ္ရြာလူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနရပါမည္။ 

 တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း 
ဆိုင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ ပံ့ပုိးေပးရမည္။ 

 အျခားေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ကာ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္မႈ၊ 
ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေထာက္အပံ့ျပဳေပးႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္မည္။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑ကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းက႑အားလည္း စြမ္းရည္ 
ျမွင့္တင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားေပးရန္အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။  

 ေဒသအဆင့္၌ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အေထာက္အပ့ံကူညီေပးရမည္။ 

 ရပ္ရြာလူထုဦးေဆာင္ေသာခရီးစဥ္ေဒသမ်ားစီစဥ္ခ်မွတ္ေရးတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္အကူအညီမ်ားေပးရမည္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈရွိရမည္။ ေဒသအစုိးရပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ၄င္းတို႔၏ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္။ 

 

ရပ္ရြာလူထု 

 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာဗဟုသုတ 
တိုးေစရန္အတြက္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။ 

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ အသိပညာရွိရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိပါက ဖြင့္ဟေျပာႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိနားလည္ျခင္း။ 

 ေဒသတြင္း၌ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

 တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ (သို႔) ေဒသအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 ေဒသယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာေစရန္ အားေပးျခင္း။ 

 ရပ္ရြာလူထုခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈတို႔တြင္  ေဒသခံလူထုမ်ား 
အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္လာရန္ လႈံေဆာ္ျခင္း။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးပြမဲ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆြးေႏြးရည္။ 

 ခရီးစဥ္ေဒသစီစဥ္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွၿပီး တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 

အေထြေထြ 

 ေဒသတြင္းရွိ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ကြင္းဆက္မ်ားမွတစဆ္င့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္ခံေသာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ခရီးသြားလုပ္ငန္း ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ရမည္ျဖစ္၍ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 



တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အသိပညာေပးျခင္းကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္း၌ တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 အျခားေသာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ 
သင္ယူေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသရွိအစုိးရ 
ဌာနပုိင္းဆိုင္ရာက ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ စစ္မွန္ေသာ စတိ္ဝင္စားမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မွသာ မ်ားစြာအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းျပီး 
ေရရွည္တည္တံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုက သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း 
အေရးႀကီးပါသည္။ 

 

လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
၃ရက္တာက်င္းပေသာညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသအသီးသီးမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 

ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားမွတစဆ္င့္ ေစ်းကြက္ပံ့ပိုးေပးသည့္ကြင္းဆက္၌ ရပ္ရြာလူထုအား ပါဝင္လာမႈကုိ 

ထင္ရွားေပၚလြင္စြာေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ၄င္းတို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိပ္စာမ်ားကုိ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။  

 

    လွတယ္  

လွတယ္ သည္ ျမန္မာလက္မႈပညာသည္မ်ားႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီး 

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူမ်ား ႏွင့္ ေဒသရွိအေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ဒီဇုိင္းေရးဆြျဲခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အရည္အေသြးမွီလက္မႈပစၥည္းမ်ားကို 

ေခတ္ျပိဳင္လက္ရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားပါသည္။ 

လိပ္စာ။ အမွတ္၈၁၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ အလယ္ေအာက္ဘေလာ့ခ္၊ ၁လႊာ၊ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ အီးေမးလ္။ info@hladaymyanmar.org 

    ဖုန္း။ +၉၅ ၉၄၅၂၂၄၁၄၆ 

        အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ။ http://hladaymyanmar.org 

 

mailto:info@hladaymyanmar.org
http://hladaymyanmar.org/


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

တတိယပုံျပင္စီမံကိန္း 

တတိယပံုျပင္စီမံကိန္းသည္  ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ားမွ 

ေရးဆြပဲံုေဖာ္ထားသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 

အျပဳသေဘာစာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ကေလးစာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ရံုးလိပ္စာ။ ၁၉၁၊ လမ္း ၄၀၊ အလယ္ဘေလာ့ခ္၊ ပထမအလႊာ၊ 

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။  

                                                      အီးေမးလ္။ 

thirdstorychildrenbooks@gmail.com 

                ဖုန္း။ ၀၉ ၂၅၄၀ ၇၇၉၂၃ 

                                      အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ။ https://sites.google.com/view/thirdstoryproject/home  
 

YK Collection 

၂၀၁၀ခုႏွစ္ကတည္းကတည္ရွိေသာ YK Collection သည္ 

ရိုးရာအမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကို ပုံစံမ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး 

ဟိုတယ္မ်ားကိုပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

လိပ္စာ။ ၁၈၅၊ မာလာရုံ(၁)လမ္း၊ ၁၂ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာ၊ 

လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳဳ႕။ 

အီးေမးလ္။ ykcollectionsmyanmar@gmail.com 

 ဖုန္း။ +၉၅ ၉၉၇ ၀၆၈ ၄၂၈၁ 

           Facebook - https://www.facebook.com/ykcollectionsmm/ 

 

ၾကြပ္ၾကြပ္ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လက္မႈပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ 

ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာလူမႈစီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

လိပ္စာ။ ၅၀၇၊ ခေရလမ္း၊ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္၊ ဒလျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 

အီးေမးလ္။ chuchurecycle@gmail.com 

 Facebook - https://www.facebook.com/ChuChuYangon 

 

mailto:thirdstorychildrenbooks@gmail.com
https://sites.google.com/view/thirdstoryproject/home
mailto:ykcollectionsmyanmar@gmail.com
https://www.facebook.com/ykcollectionsmm/
mailto:chuchurecycle@gmail.com
https://www.facebook.com/ChuChuYangon


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

သံေတာင္ၾကီးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (T.D.G- WG)  

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအေယာက္၃၀ႏွင့္စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ 

ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာမ်ားသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

က႑တြင္ ပါ၀င္လာရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း  ပံ့ပုိးကြင္းဆက္တြင္ 

ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

အၾကမ္းဖက္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  

   လိပ္စာ။ ၄ရပ္ကြက္၊ မိန္းလမ္း၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕။ 

အီးေမးလ္။ thandaunggyi.wg@gmail.com 

ေဖ့စ္ဘြခ္။ http://www.facebook.com/ThandaunggyiWomen-Group/ 

 

Savory ခ်င္းေတာင္အုပ္စု 

လိပ္စာ။ ခအီကမ္ျမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာ။ 

အီးေမးလ္။ savoryenterprise@gmail.com 

ဖုန္း။+၉၅ ၉၄၄ ၉၈၁ ၇၆၀၀ 

္Facebook - https://www.facebook.com/SAVORYenterprise 

 

“ၾကာပန္း” ယြန္းထည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 

 လွပျပီးအေသးစိတ္ပံုဆြဲခ်က္မ်ား။ 

စိတ္တိုင္းက်မွာယူေသာေအာ္ဒါမ်ားလည္းလက္ခံေနပါသည္။ 

ထုတ္ကုန္တစ္ခုစီတိုင္းကို အလုပ္ရုံတံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ထားျပီး 

အရည္အေသြးကို အာမခံပါသည္။ 

လိပ္စာ။ K ၇၊ နရသိခၤရပ္ကြပ္၊ ခေရလမ္း၊ ပုဂံျမိဳ႕သစ္။ 

အီးေမးလ္။ ninwe7@gmail.com 

 

Ecotainer  

လိပ္စာ။ အီးဂယ္လ္ဘီဗာကုမၼဏီလီမိတက္၊ အမွတ္ ၅/၁၈၊ 

ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ၅ရပ္ကြက္၊ ကေလာျမိဳ႕။ 

အီးေမးလ္။ sales@eagerbeavermm.com 
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တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္ေသာမီဒီယာအစီရင္ခံစာမ်ား 

 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေနရာတြင္ရယူပါ။ 
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-myanmar-
national-conference-on-communities-and-tourism/page/1  

   

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝေသာအစီရင္ခံစာကို  ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေနရာတြင္ရယူပါ။ 
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-national-

conference-on-communities-and-tourism_mm/page/1 

 

 

 

 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသူမ်ားအားလုံးကုိ 

အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 

 

 ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ား - ဟန္းဆိုင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာCBTကြန္ရက္၊ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)ႏွင့္ 

ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔(MRTI) ႏွင့္ အျခားေသာလုပ္အားေပးမ်ား 

 ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoHT) 

 ဂ်ာမနီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (GIZ) 

 ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖုိးတန္လွသည့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ 

ပါဝင္ကူညီေပးသူမ်ားအားလံုး 

 Green Hill Valley ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိေသာ 

ထုတ္ကုန္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသေပးခဲ့ၾကသည့္လုပ္ငန္းအသီးသီးမ်ား 

 ညီလာခံအား လက္ခံက်င္းပေပးခဲ့သည့္ ကေလာျမိဳ႕ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဧည့္သည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္တစားတက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ေသာသူမ်ားအားလံုး 

 

ေရးသားျပဳစုသူ။ Susan Renwick, Naw Wai Hnin Kyaw, Wyne Pye, Win Min, Paula Steinhäuser, 
Leander Ketelhodt. 

 

ထုတ္ေဝခ်ိန္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၈။ 

 

 

https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-myanmar-national-conference-on-communities-and-tourism/page/1
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-myanmar-national-conference-on-communities-and-tourism/page/1
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-national-conference-on-communities-and-tourism_mm/page/1
https://view.publitas.com/hanns-seidel-foundation-myanmar/press-release_3rd-national-conference-on-communities-and-tourism_mm/page/1


တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

ဟန္းဆုိင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္းျမန္မာ      

အမွတ္(၇)၊ ေျမညီထပ္၊ အင္းယားလိတ္ခ္ဟုိတယ္။ 

အမွတ္(၃၇)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ 

ဖုန္း၊ +၉၅ ၁၆၆၇၂၂၅ 

myanamr@hss.de 

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 

(MCRB) 

အမွတ္-၆ (က)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ကရင္ျခံရပ္ကြက္၊ အလုံျမိဳ႕နယ္၊ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 

ဖုန္း။ +၉၅ (၀) ၁ ၅၁၂၆၁၃ 

info@myanmar-responsiblebusiness.org 

htttp://myanmarmar-responsiblebusiness.org 

 

ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) 

အမွတ္ (၇)၊ မၾကီးၾကီးလမ္း၊  

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 

ဖုန္း။ +၉၅ ၀၉၇၇၈၁၅၈၁၆၈ 
info@myanmarresponsibletourism.org 

www.myanmarresponsibletourism.org  

 

ျမန္မာCBTကြန္ရက္ 

ဆုံမွတ္။ ActionAid ရုံး၊ ၀ကၤဘာလမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 

ဖုန္း။ +၉၅ (၀) ၉၂၅၀ ၀၆၆ ၃၁၉ 
myanmarcbtnetwork@gmail.com 

 

 

 

ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူမ်ား 
 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန (MoHT) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအစိုးရဌာနတစ္ခုျဖစ္ျပီး 

ႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာဌာနဆိုင္ရာျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္၊ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ 

အခ်ိန္တိုအတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြလလဲွယ္ႏႈန္းမ်ားကို ရရိွႏိုင္ရန္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 

စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
https://www.facebook.com/moht.mm/  
  

 

ဟန္းဆိုင္ဒယ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (HSF)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို 

နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၉၉၄ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္ကာ 

ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ 

အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွစတင္ကာ ရန္ကုန္ေဒသ 

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးတည္ေထာင္ေသာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံေရး 

ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  https://www.facebook.com/HSF.Myanmar/   

mailto:myanamr@hss.de
mailto:info@myanmar-responsiblebusiness.org
htttp://myanmarmar-responsiblebusiness.org/
mailto:info@myanmarresponsibletourism.org
http://www.myanmarresponsibletourism.org/
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https://www.facebook.com/moht.mm/
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တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံ 

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္  ၆- ၈၊ ကေလာ 

 
 

 

 

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကို 
၂၀၁၃ခုႏွစ္က လန္ဒန္အေျခစုိက္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ 
(IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ DIHR ႏွင့္ UK၊ ေနာ္ေဝး၊ 

နယ္သာလန္၊ ဆြဇ္ဇာလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပံ့ပိုးသည့္ရန္ပံုေငြ ကူညီေပးမႈျဖင့္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါသည္။ 
ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစဝ္န္း၌ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အားေပးျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားၾကားတြင္ 
ပညာဗဟုသုတ ျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ထြန္း 
လာေစရန္လည္းေကာင္း ဖန္တီးေပး၍ ယံုၾကည္အားထားရၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ 
ရပ္တည္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟူသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ လူမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ကို ဆိုလိုသည္။ 
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ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRTI) သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 

စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈွရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ သုေတသနမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို ႔ 

လုပ္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ MRTI သည္ ရပ္ရြာလူထုကိုကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 

ခရီးစဥ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္း ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  
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ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ရက္ ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ျပီး 

ရပ္ရြာလူထုတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား 

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္ျပီး အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း 

၁၃၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ကြန္ရက္သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာသတင္းမ်ားမွ်ေဝႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ 

ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးထားပါသည္။  
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