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စကားဦး

 AD အဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ဖြဲ႔စည္းထားရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္
သည္။ AD ကိုထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ
မ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေန
ျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 AD အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈ
ေၾကာင့္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ကနဦးေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
၎ေဒသတြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားမရိွဘဲ၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးႏွင့့္ ေဒသခံ 
ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည့္ 
အဏၰဝါဇီဝေဗဒ သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုသာ ရိွသည္ကိုေလ့
လာေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။

 AD အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒသခံ
မ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီ အဆိုပါေဒသအတြင္း လူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္း
ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒဥပေဒမ်ား
အားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအားအျခားေဒသမ်ားရိွ
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး
ခရီးသြားေရာက္ေစ၍ အေတြ႔အႀကံဳရယူေစျခင္း၊ လာေရာက္
လည္ပတ္သူမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္
ယူျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္
ငန္းမ်ားအားႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပိုမိုသိရိွနားလည္
ေစေရး သတင္းစာေဆာင္မ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ဓါတ္ပံု 
မွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစိုးရတာဝန္ရိွ
သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အကူအညီရယူေပးျခင္းစသည့္ လုပ္
ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ AD အေန
ျဖင့္အဆိုပါေဒသအတြင္း လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာအကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည့္အားေလ်ာ္
စြာ၊ ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တို႔၏ခရီး
သြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပင္ပအကူအညီမ်ား
ရယူရန္ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအရႈပ္
အရွင္းမ်ား၊ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ေနရာထိုင္ခင္း
ေပးရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရိွျခင္း၊ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား အားနည္းျခင္း၊ အျခားဆက္စပ္ အေသးစား 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးမႈမ်ား မရိွ
ျခင္းစသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာကိုသာ ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အကူအညီ
ျဖင့္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 AD အေနျဖင့္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသအတြင္း ပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားအား ကူညီေျဖရွင္း ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒီေရေရာက္ေတာဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ
လုပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာအေတြ႔အၾကံဳ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိသည္ကို နားလည္လက္ခံၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္က်န္ကာလမ်ားအတြင္း 
ငရုတ္ေကာင္းေဒသအား ဆက္လက္အကူအညီေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၎ကာလအတြင္း ေဒသခံမ်ားအား ၎တို႔ေဒသႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားထုတ္
ေဖာ္ေဆြးေႏြးအသိေပးျခင္းႏွင့္ AD မွ မိမိတို႔႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္း
မ်ားကို တိုက္ရိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔
အစည္းမဟုတ္ဘဲ မူဝါဒေရးရာမ်ားကိုသာ အၾကံျပဳသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၎တို႔အား အသိေပးႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကိုရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 မိမိတို႔မွ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားတြင္ သက္ႀကီးအမ်ိဳး
သားမ်ားသာ လႊမ္းမိုးသည့္ သမားရိုးက်ပံုစံမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း

(က)



မ်ားအရ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားဆက္လက္တည္ရိွ
ေနမည္ကိုလည္း သတိျပဳေလ့လာမိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရိွ
တြင္ငရုတ္ေကာင္း ေဒသအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူနည္း
စုကသာ စုစည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ 
အဆိုပါတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား သာမကဘဲ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ

ခံမ်ားအားလံုး ၎တို႔ေဒသအတြင္းရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥ
ရပ္မ်ားကို သိရိွလက္ခံလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအတြက္ စံနမူနာျဖစ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ 
တဘက္တြင္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဒသႏၱရႏွင့္ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ရိွ မူဝါဒေရးရာခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအရပ္ဖက္အဖြဲ႔
အစည္းကြန္ယက္မ်ားႏွင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မွ်ေဝသြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Another Development (AD)

(ခ)



ေက်းဇူးတင္လႊာ

 ေရွးဦးစြာ ဤသုေတသနစာတမ္းအား ျပဳစုႏုိင္ရန္ ကူညီ
ေထာက္ပ့ံေပးေသာ Open Society Foundation အား အထူးပင္
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 ေအဒီအဖြဲ႕အား ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ သုေတသန
လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဟုိတယ္
ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ
ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္
ဝနႀ္ကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင္ႏွ့င္ ့တိငု္းေဒသႀကီးအစုိးရ တာဝန္
ရွိသူမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
မ်ားကို လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 ေအဒီအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါသုေတသနကို ေခ်ာေခ်ာ
ေမြ႕ေမြ႕ႏွင့္ ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသ
ႀကီးအစိုးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ဦးၿဖိဳးေဇာ္ေရႊ တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 သုေတသနျဖစ္စဥ္အတြက္ အခ်ိန္္ေပးၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးခဲ့ၾကေသာ   ငရုတ္ေကာင္းေဒသမွ  ေဒသခံမ်ား

အားလည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တစ္ဆက္
တည္းမွာပင္  ေအဒီအေနျဖင့္ လူထုကိုအေျချပဳေသာ ခရီးသြား
လုပင္န္း တစရ္ပ္ေဖာ္ေဆာငႏ္ိငုရ္နအ္တြက္ အငတုိ္က္အားတုိက ္
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံမ်ားအား အထူးအသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလုိပါသည္။ 
သုေတသနစာတမ္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ရုပ္ပံုအား ေဖာ္ျပခြင့္ေပး
သည့္ ဦးမန္းအိုက္ခန္းအားလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

 ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ စီစစ္တည္းျဖတ္ ကူညီ
ေပးပါေသာ ေအဒီအဖြဲ႕အစည္းအၾကံေပး မစ္အီလန္င္းေမာ္၊ 
အလုပ္သင္အျဖစ္ပါဝင္ကူညီေပးေသာ မစ္နာမီရာဆူဒါ၊ ဒီဇိုင္း
ေရးဆြရဲာတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးေသာ မသွ်ဒန္ဆုိင္းေရာ္၊ သုေတသန
စာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးေပးေသာ 
မရီတာခင္ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ ဦးဝင္းစိုး 
တို႔အားလည္း  ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
 ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီ
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကေသာ ေအဒီအဖြဲ႔၏ အႀကံေပးမ်ားျဖစ္ၾက
သည့္ဦးေမာ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္  ေဒၚတာရာေမာင္တို႔အား ေက်းဇူး
တင္ရွိျခင္းႏွင့္အတူ သုေတသနစာတမ္း အစမွအဆံုးတိုင္ ပါဝင္
ခဲ့ၾကေသာ ေအဒီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိ
ပါသည္။
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ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ 
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

၁။ နိဒါန္း

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ
လွည့္ခရီးသြားအမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ရာ ေနရာတစ္ခု
အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ျဖစ္လာခဲ့ျပီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား
လာေရးဝန္ၾကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားအရ လာေရာက္လည္ပတ္
သည့္ ခရီးသြားအေရအတြက္မွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုမို 
တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။၁ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ
ပင္ကမာၻလွည့္ခရီးသြား (၁) သန္းေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပမာဏမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လာေရာက္လည္
ပတ္သည့္ ပမာဏထက္ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ 
ခရီးသြားက႑မွ ဝင္ေငြရရွိမႈမွာလဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္
ေဒၚလာ (၅၄၃) သန္းရိွခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ဝင္ေငြ (၃၁၉) သန္း
ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ခရီးသြားက႑မွ ဝင္ေငြသိသိသာသာတိုး
တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္စုစုေပါင္းဝင္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ 
(၂၁၂၂) သန္းအထိ တိုးတက္ခဲ့ကာ၂၊ လာေရာက္လည္ပတ္သူ 
စုစုေပါင္း (၄.၆၈) သန္းရိွခဲ့ပါသည္။၃ ကမၻာ့ခရီးသြားလာေရးႏွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား
အရခရီးသြားက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးႏုိင္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံ (၁၈၄) ႏိုင္ငံအနက္ ဒုတိယအဆင့္တြင္ရိွျပီး၊ ကမၻာ့ 
အဆင့္-(၁၅) ေနရာတြင္ တည္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ခရီးသြားက႑အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္
ကုန္တန္ဖိုးေပၚတြင္ ထည့္ဝင္မႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ (၅.၉) 
ရာႏႈန္း ႏွင့္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္အတြက္ (၇.၈) ရာႏႈန္းအထိ တိုးတက္
လာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။၄ တနည္း
အားျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားက႑
ဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္မႈအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားစြာရိွၿပီး၊ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းမ်ား၏အခန္း က႑ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 
တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့

ပါးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚမ်ားစြာ ထင္ဟပ္မႈရိွႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
 ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြေဲဆာင္ႏုိင္သည့္ေနရာ
မ်ားစြာရိွၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွအစိုးရအေနျဖင့္ အနာဂတ္
ကာလတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
ေနရာမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရိွပါသည္။ ေဂၚရန္ဂ်ီ
ကြ်န္းမွာ ထိုေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။၅ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငရုတ္ေကာင္းေဒသအတြင္းတြင္တည္
ရိွ၍ သာယာလွပၿပီး၊ သဘာဝအတုိင္း မပ်က္မစီးဘဲတည္ရိွေန
သည့္ကၽြန္းမ်ား စုေဝးတည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြား
ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာေနရာအျဖစ္ လူသိမ်ား
ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔သဘာဝအလွမ်ား မ်ားစြာရိွေစကာမူ၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ
မ်ားအစုအဖြဲ႔ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Tata အုပ္စုတို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစီမံကိန္း တည္ေထာင္ရန္ 
အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စုစု
ေပါင္းေျမဧက (၂၀၀) ေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေထာင္ရန္ လ်ာထား
သျဖင့္၊ အဆိုပါဧရိယာအတြင္းရိွ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားဆံုးရံႈးႏိုင္ျခင္း၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္
ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားစသည္တို႔ ရိွမည္ဟုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။၆ 
ေဒသခံမ်ားစုေပါင္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ
မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ စီမံကိန္းအားဆန္႔က်င္ရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရိွရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ စီမံကိန္းအားရပ္
ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။

၁ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒ (Policy on community involvement tourism-CIT).
၂ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ၂၀၁၅ Retrieved from http://www.myanmartourism.org/images/tourism-statistics/2015.pdf
၃ http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/myanmar%E2%80%99s-tourism-industry-set-rapidly-expand
၄ Ibid
၅  http://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/6/05/2016/id-6943
၆  http://www.irrawaddy.com/business/locals-block-coal-plant-survey-mitsubishi-promises-japan-study-trip.html

၁



 ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေဒသအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ားႏွင့္အညီ 
ငရုတ္ေကာင္းေဒသရွိ ပကတိအတုိင္း မပ်က္မစီးတည္ရွိေနေသာ 
သဘာဝဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္၊ ေဒသ၏ရိွရင္းစြဲ ရိုးရာ
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္
ရည္ရြယ္၍ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား

လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရန္အဆိုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AD အေနျဖင့္ ဤကနဦးေလ့လာမႈမ်ား
ကိုေဒသအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ “ကမ္းေျခအလွဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးကြန္ယက္ (BBDN)” ႏွင့္ “ဧရာဝတီအေနာက္ဘက္
ကမ္းေျခ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ (WCAECG)” 
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁.၁။ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ ေနာက္ခံအက်ဥ္း

 ရြာအေရွ႕ဘက္ေရကန္အနီးတြင္ ယခင္ကေပါက္ေရာက္
ခဲ့သည့္ ဧရာမငရုတ္ပင္ႀကီးကို အစြဲျပဳ၍ ငရုတ္ေကာင္းေက်းရြာ
ဟုအမည္တြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္၊ ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၀၀/၂၂-၃၅၈ 
ယူ-၁ ထုတ္ျပန္၍ ငရုတ္ေကာင္းေက်းရြာအား ငရုတ္ေကာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ ခ်ထားသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေၾကညာစာအမွတ္ 
၁၀၀/၂၄-၅၀ ယူ-၁ အရ ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္အဆင့္
တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၇

 ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၂) အုပ္စု
ႏွင့္ ေက်းရြာ (၆၈) ရြာပါဝင္ပါသည္။ ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ 
စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ (၈၀၄) အိမ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၈၈၇) ခန္႔ 
ေနထိုင္လ်က္ရိွကာ၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္
ေျခ (၇၂၇၅) ခန္႔ရိွၿပီး အိမ္ေထာင္စု (၇၉၀၇) ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္
ရိပွါသည။္ ၂၀၁၄ ခႏွုစ္ ဧရာဝတတုိီင္းေဒသႀကီး သန္းေခါင္းစာရင္း
ရလာဒ္မ်ားအရ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း 

(၄၁၁၉၄) ခန္႔ရိွၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ (၃၂၅၆) ႏွင့္ ေက်းရြာေန
လူဦးေရ (၃၇၉၃၈) ခန္႔ရိွပါသည္။

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခရိုင္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း
တြင္တည္ရိွပါသည္။ (၈၈၃) စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး အေရွ႕
ဘက္တြင္ ရခိုင္ရိုးမ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္
ေအာ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္
ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတို႔ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရိွၿပီး၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ 
ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရိွပါသည္။ ေတာင္
ပတ္ႀကီးေတာင္မွာ ေဒသအတြင္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရ
မ်က္ႏွာျပင္အထက္ေပ (၂၅၀) အျမင့္တြင္ တည္ရိွပါသည္။ သဲျဖဴ၊ 
သစ္ေရာင္း၊ ဘုရားေခ်ာင္း၊ ဆင္မံႈ၊ ငရုတ္ေကာင္း၊ ဘုတ္ပင္စိတ္၊ 
စပါးႀကီး၊ ငန္းေခ်ာင္း၊ သမၺာန္ေလး ျမစ္မ်ားမွာ ရခိုင္ရိုးမမွ ျမစ္ဖ်ား
ခံ၍ ငရုတ္ေကာင္းေဒသအတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလ်က္ရိွပါ
သည္။ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ကုန္း

ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ကုန္းေန၊ ေရေန ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား 

အလြန္ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ 

ရခိုင္ရိုးမအတြင္းရိွ ဆင္မံႈ၊ ဆင္မသစ္၊ ျမစ္တရာစသည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွာ 

ငရုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွၿပီး 

တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ 

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ေဒသ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။

၇ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ၏ လူမႈစီးပြားအခ်က္အလက္မ်ား by Japan Consortium Group, 2014

၂



ေန၊ ေရေန ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ား အလြန္ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ေဒသ
ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ရိုးမအတြင္းရိွ ဆင္မံႈ၊ ဆင္မသစ္၊ ျမစ္တရာ 
စသည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားမွာ ငရုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
တြင္တည္ရိွၿပီး တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ား
ေၾကာင့္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ေဒသ၏ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။

၂။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ 
ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

 ဤအခန္းတြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ေလ့လာထားရိွမႈမ်ားကုိ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲ၍ ေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္
ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္ရႈေထာင့္ (၅) ခုအပါအဝင္ အဆို
ပါလုပ္ငန္း၏ အယူအဆသေဘာတရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြား
မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယပိုင္းတြင္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူထုအေျခ
ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ တတိယ
ပိုင္းတြင္အစိုးရ၏ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၉) ရပ္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္
ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂.၁။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

အယူအဆသေဘာတရားမ်ား 

 လူထုအေျချပဳခရီးသြားလာေရးသည္ သမားရိုးက်ခရီး
သြားလာေရး၏ နည္းလမ္းတစ္သြယ္အျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့
ပါသည္။ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလာလုပ္ငန္းသည္ သမားရိုး
က်ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား (ဥပမာ။  
လမ္းတံတား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး) အေပၚမ်ားစြာ မွီခိုေနရ 
ေသာ္လည္း ပင္မခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္သာခ်ိတ္
ဆက္လ်က္ရိွသျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်း
ကြက္ဆက္စပ္ႏိုင္မႈမွာ မ်ားစြာအားနည္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေစ်း
ကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအက်ိဳးအျမတ္ထက္ စုေပါင္းအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္အတြက္ ကတိ
ျပဳထားလ်ကရ္ွိပါသည္။ သုိ႔ေသာလ္ည္း the Rainforest Alliance 

၏သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရမူ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ လူထုအေျခ
ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ (၆၀) ရာႏႈန္းခန္႔တြင္သာ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ေတြ႔ရိွ
ရၿပီး၊ က်န္ (၄၀) ရာႏႈန္းခန္႔တြင္မူ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
ကိုမေတြ႔ရိွရဟုေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။၈

 လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ေဒသတြင္း
အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရိွေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္စီမံ
ခန္႔ခြသဲည့္၊ ေဒသခံမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟုအဓိပၸာယ္
သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ WWF အဖြဲ႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ 
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ေဒသခံမ်ား အဓိက
လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးတုိ႔တြင္ ေဒသခံ
မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားစုကို ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားသာ ရရိွေစႏိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုျဖစ္
သည္။ WWF အဖြဲ႔အေနျဖင့္ “ေဒသခံ” ဟုဆိုရာတြင္ လက္ရိွ
ေဒသ၏ လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူမႈဖြဲ႔စည္း တည္ရိွပံုမ်ားကို 
အေျချပဳသည့္ သေဘာကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူထုအေျချပဳခရီး
သြားလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းရိွ ျပည္သူတစ္ဦး
ခ်င္းစီ၏ တီထြင္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ရပါမည္။၉ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း
အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းအလံုးစံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု
အျဖစ္ရည္ရြယ္ၿပီး ေဒသ၏လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္လည္း ေဒသ၏အေျခအေန
ကိုအမွန္တကယ္နားလည္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္
ငန္း၏ အရည္အေသြးကို အစြမ္းကုန္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့
သို႔၊ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ထိေရာက္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ 

ေဒသတြင္းအက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရိွေရးအတြက္ 

ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြသဲည့္၊ 

ေဒသခံမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဟုအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

၈ Ibid 
၉ WWF International (2001). Guidelines for community-based ecotourism development
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ပံု ၁- လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အျမင္ရႈေထာင့္ (၅) ခု

လူထုအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ယဥ္ေက်းမႈ 

- ယဥ္ေက်းမႈ 
 ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား 
 ထိန္းသိမ္းျခင္း
- ေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈ
 ဓေလ့မ်ားအား 
 လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း
- မတူညီသည့္
 ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား 
 အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္း
- မတူညီသည့္ယဥ္ေက်းမႈ
 မ်ားအား ေလးစားမႈရိွေစရန္
 တိုက္တြန္းျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ေရး

- သဘာဝအရင္း 
 အျမစ္မ်ားအား 
 ထိန္းသိမ္းျခင္း
- ပတ္ဝန္းက်င္ေရး 
 တာဝန္ယူမႈ
- သဘာဝအရင္းအျမစ္ 
 စီမံခန္ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
 အခြင့္အေရးမ်ား

ႏို္င္ငံေရး

- ေဒသခံမ်ား၏
 ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
- ေဒသ၏အမွန္တကယ္
 လိုအပ္ခ်က္ကို 
 ဦးတည္သည့္ ဖံြ႔႔ျဖိဳးေရး
- ဒီမိုကေရစီစနစ္
 ျဖစ္ထြန္းေရး 

လူမႈေရး

- လူထုဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
- လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ
- ဘဝရွင္သန္မႈကို 

စိတ္ေက်နပ္မႈရွိျခင္း
- တက္ၾကြေသာ 

ေဒသအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ား
- အပယ္ခံရေလ့ရွိေသာ 

အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္း

စီးပြားေရး

- ေဒသထုတ္ကုန္မ်ားမွ 
ဝင္ေငြရရိွျခင္း

- မတူညီေသာ 
ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

 မ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
- ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈ

၂.၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူထုအေျချပဳ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန

 လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လူသိမ်ားသည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါလုပ္ငန္း၏ သေဘာ
သဘာဝမွာ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ အစိမ္းသက္သက္သာ ရိွေန
ပါေသးသည္။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လူမႈေရး၊ ယဥ္
ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္ျမဲေရး 
စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္၊ ခရီးသြားမ်ားအား ေက်းရြာ
ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္ ပုိမိုရင္းႏွီး

ကၽြမ္းဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ၊ ေဒသခံမ်ား 
ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန အေန
ျဖင့္အဆိုပါ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ လူထုအေျချပဳခရီးသြား 
လုပ္ငန္း (၅) ခုကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ရန္စီမံထားၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားတြင္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ပအု႔ိ၀္ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ကခ်င္ျပည္
နယ္အတြင္းရွိ အင္းေတာ္ႀကီးကန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္
ႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ဧရာဝတီလင္းပုိင္ ေဘးမဲ့
ဧရိယာ၊ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုး စသည္တိ႔ု ပါဝင္ပါသည္။

၄



 လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဒသခံမ်ားအား အလုပအ္ကိငုအ္ခြင္အ့လမ္းမ်ား ဖနတီ္းေပးျခင္း
ျဖင့္ေဒသ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
အားေလ်ာ္စြာ တဖက္တြင္လည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈေအဂ်င္စီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ခရီးသြားက႑ လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ActionAid Myanmar အေန
ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး လူထုအေျချပဳခရီးသြားစီမံကိန္း 
ကိုပုဂံအနီးရိွ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ပအို႔၀္ေဒသ လူထုပါ၀င္ေသာခရီးသြား
လုပ္ငန္းႏွင့္ Fauna and Flora International အဖြဲ႔မ်ားမွလည္း 
ပအုိ႔၀္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တဝုိက္
ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူထုပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားကုိ အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခၾ့ဲကပါသည္။ သံေတာင္ႀကီး၊ 
ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေဘးမ့ဲဧရိယာ၊ ဒီေမာဆုိး စသည့္ေဒသမ်ားရိွ 
လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ Peace 
Nexus၊ ကမၻာ့ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္
ရာကုန္သြယ္မႈ ဗဟုိအဖ႔ြဲမ်ားမွ တည္ေထာင္ထားရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုမွ်မက လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၇) 
ခုကုိလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံတည္ေထာင္ရန္လ်ာထား
လ်က္ရွိပါသည္။၁၀

၂.၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒ

 အစိုးရ၏ လက္ရိွမူဝါဒမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုရရိွ
ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံမူမ်ား ျပဌာန္းထားသည္ျဖစ္ရာ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔တို႔မွလည္း အဆုိပါအခ်က္ကို ဦးစားေပးေျပာ
ဆုိမႈမ်ား ရိလွာခဲသ့ည။္ ၂၀၁၂ ခႏွုစတ္ြင ္ခ်မွတ္ခဲသ့ည္ ့“တာဝနသိ္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒ” ၏ ဦးတည္ခ်က္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ 
ခရီးသြားက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရိွခဲ့ရ
ပါသည္။

ဦးတည္ခ်က္ ၁ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တိုင္းျပည္၏
ဦးစားေပးက႑ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပခရီးသြား
က႑မ်ားအား ႏုိငင္၏ံ အမ်ိဳ းသားစီးပြားေရးမဝူါဒတြင ္ေပါင္း

စပ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုရရိွ
ေစရန္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္စီးပြားေရးက႑
မ်ား၏ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္
ေဆာငရ္န၊္  ျပညသူ္ပိငုက္႑ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင ္သာမက၊ 
ျပည္သူပိုင္က႑ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား 
(ပုဂၢလိကက႑၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား)  အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာငရ္ြက္မႈလပုင္န္းစဥမ္်ား 
ပိုမိုအားေကာင္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဦးတည္ခ်က္ ၂ - ေဒသလူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားကို ေဒသအတြင္းျဖန္႔က်က္ေစရန္။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ လူငယ္တုိ႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား
ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ေဒသလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုအားေပးရန္
ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလ်ာ့ခ်ရန္။

ဦးတည္ခ်က္ ၃ - မတူကြဲျပားသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္
စရုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္။ အမ်ိဳးသားလကၡဏာ
မ်ားကို အဓြန္႔ရွည္ေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနစ္မ်ားႏွင့္ 
ေနထိုင္သြားလာမႈ ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမ်ား
ကိုအားေပးရန္။

ဦးတည္ခ်က္ ၇ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ
ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္။ 
ေဒသအဆင့္မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္အထိ အလႊာအသီးသီးရိွ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အားပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္
ေစရန္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္။

ဦးတည္ခ်က္ ၈ - စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားၿပီးထိုက္
တန္သည့္ခံစားခြင့္ကိုရရိွသည့္ လုပ္စြမ္းအား အရင္းအျမစ္
မ်ား။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားေပၚထြန္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည့္ သင့္
ေတာ္လံုေလာက္ေသာ စြမ္းရည္ျမႇင့္အစီအစဥ္မ်ား တည္
ေထာင္ရန္။

ဦးတည္ခ်က္ ၉ - ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွ
သည့္ အျပဳအမႈအေလ့အထမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရး၊ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ထိခိုက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
ေရးအတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းရန္။

၁၀ Eleven Myanmar (17.2.2016). Five community-based tourism projects underway

၅



 ဦးတည္ခ်က္ (၃)၊ (၇)၊ (၉) တို႔မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္
ေနသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါဦးတည္ခ်က္
မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အစီ
အစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လူမႈ
ေရးအေပၚတြင္ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အကာအကြယ္
အစီအမံမ်ားကို ဦးတည္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
အားမူဝါဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဒသခံမ်ား
အားပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ လုပ္သာကိုင္သာရိွသည့္အေျခ
အေနမ်ားဖန္တီးေပးရာတြင္၊ ေဒသခံမ်ားအား ေစ်းကြက္ပိုမိုရရိွ
ေစေရး၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရင္ႏွီး
ျမႇပ္ႏွံမႈအာမခံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပား
သည့္ မက္လံုးမ်ားေပးရန္ တိုက္တြန္းအားေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိက္ရုိက္ 
မပါဝင္သည့္တိုင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ ေက်းရြာ
ရံပံုေငြတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာရံပံုေငြတည္
ေထာင္ရန္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား အဖိုးအခတစ္ခု 
သတ္မွတ္၍ ထည့္ဝင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရံပံုေငြကို ရပ္ရြာအက်ိဳး
ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား
အသင္း၏ “ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ေဒသခံအိမ္မ်ားတြင္ 
တည္းခိုေစျခင္း” ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
တြင္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ “ေနရာထိုင္ခင္း
ႏွင့္မနက္စာ (B&Bs)” ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကိုသာတိုးခ်ဲ႕
ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အေနအထားတြင္သာရိွေသးသည္။ ထိုသို႔ျပဳ
လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ေက်းရြာအေျခခံ “ေနရာထိုင္ခင္း
ႏွင့္မနက္စာ” လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ
မ်ားဦးစြာရရိွေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တြင္ ျပင္ပဧည့္သည္မ်ားအား
ေဒသခံမ်ားအိမ္တြင္ လက္ခံတည္းခိုေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြား
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၁၁

၂.၄။ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေန

ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ

 ဘန္ေတခ်န္မာ (Banteay Meanchey) ေဒသသည္ 
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဘန္ေတမီးေခ်း (Banteay Meanchey) ခရိုင္
တြင္တည္ရိွၿပီး၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေက်းရြာ (၁၄) ခန္႔တည္ရိွ
ပါသည္။ ခရိုင္ျမိဳ႕ေတာ္ စီဆိုဖြန္ (Sisophon) ႏွင့္ ကီလိုမီတာ 
(၅၀) အကြာတြင္တည္ရိွၿပီး၊ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝး
သျဖင့္ တသီးတသန္႔တည္ရိွလ်က္ရိွကာ၊ အဆိုပါေဒသရိွ ေဒသခံ
မ်ားအေနျဖင္ ့ကုိယ္ပိငုသီ္းႏံွမ်ားစိက္ုပ်ိဳ း ထုတ္လုပျ္ခင္းျဖင္ ့ေဒသ
တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ေဒသထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ျဖည့္ဆည္း လ်က္ရိွ
သည္။ ဝမ္းစာအတြက္ စပါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သီးပင္စားပင္
မ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ပီေလာပီနံကုိမူ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ ေဒသလူဦးေရ (၁၃၅၀၀) 
ခန္႔ရိွၿပီး အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၁၉၉၆ 
ခုႏွစ္အထိျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပထဝီအေနအထား
ေၾကာင့္ဘန္ေတခ်န္မာေဒသမွာ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈ မရိွေပ။ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွ
သည့္ဂူဘုရားအမ်ားအျပား စုေပါင္းတည္ရိွၿပီး၊ အဆိုပါ သမိုင္းဝင္ 
အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္မႈမရိွဘဲ 
ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေရလံုေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ လွ်ပ္
စစ္မီးအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရိွျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္
အအံုမ်ားမ်ားစြာမွာ အားနည္းလ်က္ရိွကာ၊ ေရႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီး
အတြက္ မိုးေရႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ားကုိသာ အဓိကမွီခို ေနရပါသည္။ 
ပညာေရးအားနည္းကာ သက္ႀကီးပုိင္းေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စာေရး
စာဖတ္ျခင္း၊ ဂဏန္းတြက္ခ်က္ျခင္းတို႔တြင္ အလြန္အားနည္း
ေနသည္ကိုေတြ႔ရိွရပါသည္။

 ျပင္သစ္အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔ Agir Pour 
Le Cambodge (APLC) အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ လူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေဒသခံမ်ားအၾကား 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မွ်မွ်တတ ခြဲေဝရရိွေစရန္အတြက္ စတင္မိတ္
ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား တည္းခို 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပး
ျခင္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာသင္တန္း

၁၁  ေဟာ္တယ္ႏွင္ခ့ရီးသြားလာေရးလပ္ုငန္းဝန္ၾကီးဌာန-ျမန္မာႏုိင္ငခံရီးသြားလပုင္န္းမ်ားတြင ္လူႈမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္ေရးမဝူါဒ, Pg 8-10

၆



မ်ားျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကေမၻာဒီးယား  “လူထု
အေျချပဳ ေဂဟအေျခခံခရီးသြားကြန္ယက္” မွလည္း ေဒသခံမ်ား
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားသင္
တန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ
ေဒသတြင္းရိွ ဂူဘုရားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
လူေနမႈပံုစံမ်ား (ပိုးခ်ဥ္ငင္ျခင္း၊ ေဒသအစားအစာမ်ား၊ လွည္းစီး
ျခင္းႏွင့္ ကူယြန္စီးျခင္း၊ ရိုးရာဂီတႏွင့္အက) မွာ ခရီးသြားမ်ားကို 
အဓိကဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ဘန္ေတခ်န္မာ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအား ေဒသခံမိသားစုအိမ္မ်ားတြင္ ေနရာ
ထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ရာသီေပၚေဒသ ထြက္အစားအစာ ဝန္
ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ
ျပင္သစ္အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရံပံုေငြ
အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္  အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔
ခဲ့ရပါသည္။ တဘက္တြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီအေနျဖင့္ APLC  ၏အကူအညီမပါဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ
သျဖင့္ ပိုမို၍ အမွီအခုိကင္း ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း 
ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Global Heritage Fund 
(GHF) ၏အကူအညီေၾကာင့္ အဓိက ဂူဘုရားမ်ားအားျပဳျပင္
မြန္းမံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း
မ်ားျပန္လည္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွအေနျဖင့္ GHF ၏
ပံ့ပိုးေငြျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

 အဆုိပါလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ဘန္ေတခ်န္မာ
ေဒသ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ
အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွခဲ့သည့္
အျပင္လူမႈေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအျဖစ္ ေရရရိွေရး၊ သန္႔ရွင္း
ေရးစနစ္မ်ားပုိမုိေကာင္းမြန္လာသက့ဲသုိ႔ ပညာေရးအတြက္လည္း 
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရိွလာခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မကဘဲ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဖန္တီးေပးျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာအလုပ္ရွာမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ 
ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား
အား၎တို႔၏ ေရွးေဟာင္းဂူဘုရားမ်ားႏွင့္ ရိုးရာေတးဂီတႏွင့္
အစားအစာမ်ားအပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုတမ္းမ်ားကို ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေစရန္အတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစသျဖင့္ 
ေဒသအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ
သည္။ ထိုမွ်မကဘဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ၎

တို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ မ်ားကုိလည္း 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သျဖင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဒသအတြက္ 
က႑ေပါင္းစံုအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရိွေစခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္
ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ
 ကမ္းစပ္ကရြာငယ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ဘန္တလက္ေနာ့
ေက်းရြာ (Ban Talae Nok) မွာ မုတၱမပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္
တန္းတစ္ခုအၾကားတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ လူဦးေရ (၂၀၀) ခန္႔ရိွကာ 
အမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေျမာက္
ဘက္မုတၱမကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား 
သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရိွပါသည္။ ေဒသခံမ်ား
အေနျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္း၊ ရာဘာအေစး ျခစ္ျခင္းႏွင့္ ဆီအုန္းစိုက္
ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ 

 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆူနာမီေရလိႈင္းဒဏ္
ေၾကာင့္ ေဒသခံ (၅၀) ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ၿပီး၊ ေက်းရြာ (၂၀) ခန္႔
ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ပ်က္စီးခဲ့ေသာရြာမ်ားတြင္ ထိုစဥ္က ခရီး
သြားလုပင္န္းတည္ေထာငရ္န ္ေဆာငရ္ြက္ေနသည္ ့ဘနတ္လက္
ေနာ့ရြာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသဘာဝေဘးက်
ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္အကူအညီမ်ားကို မုတၱမေျမာက္ပိုင္းဆူနာမီ ကယ္ဆယ္
ေရးအဖြဲ႔ (North Andaman Tsunami Relief-NATR) မွအကူ
အညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ Andaman Discoveries (AD) အမည္ျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္
မယူေသာ အဖြ႔ဲအစည္းတစခ္ ုျဖစလ္ာခဲက့ာ၊ ထုိင္းႏိငုင္တံြင ္ေဒသ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အဖြဲ႔
တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ AD အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္လူထု
အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုကို ဘန္တလက္ေနာ့
ေက်းရြာတြင္စတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု (၆၇) စု 
ရိွသည့္အနက္ (၉) အိမ္ေထာင္စုမွာ ေဒသခံမိသားစုမ်ားႏွင့္ လာ
ေရာက္ တည္းခိုလိုသည့္ခရီးသြားမ်ားအား လက္ခံတည္းခိုခြင့္
ျပဳလ်က္ရိွၿပီး၊ က်န္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ 
(သို႔) အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကိုေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ခရီး
စဥ္တြင္ ရိုးရာဆပ္ျပာ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားေလ့လာ
ျခင္း၊ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ငါးမွ်ားထြက္ျခင္း၊ ဒီေရေရာက္ေတာ
မ်ားအတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ထိုင္းအစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္း

၇



သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ AD အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေအဂ်င္စီ တစ္ခုကဲ့သို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဘန္တလက္
ေနာ့ရြာသို႔ လမ္းျပေခၚေဆာင္ေပးျခင္း၊ သြားေရာက္လည္ပတ္
ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး
လ်က္ရိွပါသည္။

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာ
ပိုင္အဖြဲ႔ (Tourism Authority of Thailand-TAT) မွ ေလ့လာ
ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုလာေရာက္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္
အေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ 
စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသအေပၚ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ့ဲပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ထူးျခားေကာင္း
မြန္သည့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ 
ဘန္တလက္ေနာ့ရြာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားအဖြဲ႔အား ထိုင္းႏိုင္ငံ
ခရီးသြား လုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (TAT) မွ Kinnaree Award 
ဆုကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား
ကိုယ္တိုင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အပိုဝင္ေငြရရိွႏိုင္ေၾကာင္းကို 
ပိုမိုသိရိွလာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူထုအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာစည္းလံုးမႈပိုမို
ရရိွေစသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူတန္ဖိုးထားလာကာ၊ 
ဆုံးျဖတခ္်ကမ္်ား ခ်မွတ္ရာတြင ္ပူးေပါင္းပါဝင္ေစျခင္းျဖင္ ့စုေပါင္း
လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ ဓေလ့စရုိက္မ်ားပါ ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့
သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ကရွိခဲ့သည့္ မေက်လည္မႈမ်ားကို
လည္းေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ 
လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ေဒသရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔
၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွ
နားလည္လာေစခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မကဘဲ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ စီးပြားေရး လူမႈေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအျပင္၊ 
၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာပင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိး
ရလာဒ္မ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြးျမင္မႈမ်ားရိွသည္
ကိုလည္းေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ခရီးသြားမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တာဝန္
သိစိတ္ႏွင့္အမူအက်င့္မ်ား (ဥပမာ။    ။ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း) မွာ
လည္းေဒသခံမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝတရားကို ပိုမိုတန္
ဖိုးထားစဥ္းစားမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

၃။ သုေတသနျပဳစုျခင္းနည္းစနစ္မ်ား

 ဤသုေတသနေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစိတ္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ႏွင့္ တိက်သည့္ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္
ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အေၾကာင္းအရာအားျပဳသုေတသနနည္းလမ္း 
(Qualitative Research Approach) ကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGD) ႏွင့္ ႀကိဳတင္စီမံေမးခြန္းမ်ား
ကိုအသံုးျပဳ၍ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
(KII with Semi structure questionnaires) တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခ့ဲပါသည္။ ပါဝင္သင့္သူမ်ား
အားရည္ရြယ္ ေရြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္း (Purposive Sampling) 
ကုိအသုံးျပဳ၍ သုေတသနတြင ္ပါဝငမ္ည္သူ့မ်ားအား ေရြးခ်ယခ္ဲပ့ါ
သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္မူ 
စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပါဝင္ေစခဲ့
ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး 
တြင္ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉) ခုႏွင့္ အဓိကသတင္းေပး
သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (၃၁) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၃.၁။ သုေတသနတြင္ပါဝင္သူမ်ား

 ဦးတည္အုပ္စုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသူမ်ားမွာ ငရုတ္
ေကာင္းေဒသအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္
ရိွသည့္ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါေဒသခံမ်ားကိုေဒသ
အေျချပဳအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားျဖစသ္ည္ ့“ကမ္းေျခအလွဖြံ႔ၿဖိဳ းတုိးတက္
ေရးကြန္ယက္ (BBDN)” ႏွင့္ “ဧရာဝတီအေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (WCAECG)” တို႔မွ 
အဆိုျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ား
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး
ေဆာင္မ်ား၊ အေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား
ႏင့္ွျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ဳိးသား
ပါဝင္မႈမ်ားကို အခ်ိဳးညီ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေစခဲ့ပါသည္။

၃.၂။ နည္းလမ္းမ်ား

 သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မွီ သုေတသန
တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ရွင္းလင္းေျပာ

၈



ဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား
ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအား ၎တို႔ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ ႕ဝွက္သမိ္း
ဆည္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွလႊဲ၍ က်န္ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း 
ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနလုပ္ငန္း
မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗမာဘာသာစကားကိုအဓိက 
အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား
အားမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းႏွင့္ အသံသြင္းထားရိွျခင္းမ်ား ျပဳ
လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၃.၃။ သံုးသပ္ျခင္း

 ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေၾကာင္း
အရာအားျပဳပုံစံမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္း
အရာအေပၚ ဆန္းစစ္သည့္နည္းစနစ္ (Content Analysis) ကို
အသံုးျပဳ၍ သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ 
ေဆြးေႏြးမႈ ရႈေထာင့္အလိုက္ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈအလိုက္ 
ကုတ္နံပါတ္မ်ားသတ္မွတ္၍ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားသည္
မ်ားကိုဖတ္ရႈျခင္း၊ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းမ်ားကိုပါျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဤသုေတသနတြင္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ေျဖ
ဆိုသူမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့
ပါသည္။

၄။ သုေတသနရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

 ဤသုေတသနမွာ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ လုပ္ေဆာင္
ေနသည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္
ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားသိရိွနားလည္
ေစရန္ သုေတသနစာတမ္းေရးသား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ သုေတသန 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအားတင္
ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ငရုတ္ေကာင္းေဒသအတြင္း လက္ရိွ

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားထပ္မံရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။ 

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခ
အေန၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ား၊ ပတ္
ဝန္းက်င္အေျခအေန၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေဒသအတြင္း 
ထင္ရွားသည့္ လည္ပတ္သြားလာရာေနရာမ်ားႏွင့္ အေမြအႏွစ္
မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
အေပၚခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားမွာ ဤသုေတသနတြင္ အဓိက
ထားေလ့လာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သတင္း
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအား တိုးေတာင္းသည့္ကာလ
အတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ေဒသအတြင္းဆက္
သြယ္သြားလာရနအ္တြက္ ခက္ချဲခင္းမ်ားေၾကာင္ ့ဤသုေတသန 
ကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးပါဝင္ႏုိင္ျခင္း မရိွခ့ဲပါ။

၅။ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

၅.၁။ ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 

လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ 

 ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတို႔မွာ 
ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကအသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွဝင္ေငြ
ကိုအဓိကရရိွပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမွာ ေဒသ၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အေနအထား
ေပၚတြင္ မွီတည္လ်က္ရိွသည္။ “စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုလုပ္ကိုင္
သည့္လူဦးေရမွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားထက္မ်ားသည္” 
ဟုေျဖဆိုသူမွာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲစုစုေပါင္း၏ တစ္ဝက္
ပင္မရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါ သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္-

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ေဒသခံေတြက ငါးဖမ္းလုပ္
ငန္းနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို အဓိကအသက္
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ 
ေယဘုယ်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္
ကိုင္တဲ့သူက (၇၅) ရာႏႈန္းေလာက္ရွိၿပီး က်န္ (၂၅) ရာႏႈန္း
ေလာက္က ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကတယ္။ ေဒသခံ
ေတြအေနနဲ႔ စပါးစိုက္တာနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုလံုးကို အေသး
စားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ပဲ လုပ္ကုိင္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။”

၉



 ဦးတည္အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ငါးဖမ္း
လုပ္ငန္းအား ၎တို႔၏အဓိက ဝင္ေငြရရိွသည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္
ေျပာဆိုသတ္မွတ္ၾကၿပီး အနည္းငယ္ကသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး
ႏွင့္ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွ
ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္-

 “ေဒသခံအိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကေန ဝင္ေငြရရိွၿပီး  က်န္ (၁၀) ရာႏႈန္းေလာက္
ကပဲ စပါးစိုက္တာကို အဓိကဝင္ေငြရတဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္ မွီခို 
ေနၾကပါတယ္။”

 ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရာတြင္လည္း 
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျဖစ္
ၿပီးေဒသခံအမ်ားစုအေနျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး
လုပ္ငန္းမွာ ဒုတိယအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း
ကိုအတည္ျပဳေျပာဆိုမႈမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ေဒသခံအမ်ားစု
အေနျဖင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တပိုင္တႏိုင္ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ 
အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကသတင္းေပးသူ
တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုရာတြင္-

“ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံေတြရဲ႕ အဓိက
ဝင္ေငြရတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ 
အဲဒလီပုင္န္းကိ ုအေသးစားစီးပြားေရးလပုင္န္း အေနန႔ဲပဲ လပု္
ကိုင္ေနၾကပါတယ္”

 သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာဆိုရာတြင္ 
၎တုိ႔အေနျဖင္ ့လယ္ယာႏွင္ဥ့ယ်ာဥျ္ခလုံပင္န္းမ်ားတြင ္စပါးႏွင့္
အျခားသီးႏွံမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲမ်ိဳးစံု၊ အုန္းႏွင့္ သီဟိုဠ္သရက္ စသည့္ 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း 
ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ေဒသတဝိုက္တြင္ ငါးပိငါးေျခာက္မ်ား ထုတ္
လုပ္ ၾကၿပီး၊ ရာသီသီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း စိုက္
ပ်ဳိးၾကပါသည္။ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို အျမတ္ပိုမိုရရိွေစရန္ 
အတြက္ ပုသိမ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရိွပါ
သည္။ သုိ႔ေသာ္တပိုင္တႏိုင္ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္သာ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္
သြယ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အေျခ
အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတည္အုပ္စုတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ
တစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္-

“လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးညံ့လို႔ ေဒသကေနထြက္တဲ့ သီးႏွံ
ေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ငရုတ္ေကာင္းေဒသျပင္ပ

ငရုပ္ေကာင္းေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)

၁၀



ကို ေရာင္းဖို႔အဆင္မေျပတာေတြရိွတယ္။ ငရုတ္ေကာင္းမွာ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ေဒသထြက္
ကုန္ေတြ ေစ်းေကာင္းလည္းရမယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းက အျခား
ေဒသေတြကိုလည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မယ္။”

 အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ 
ပါဝင္သူအမ်ားစု၏ ပွ်မ္းမွ်လစဥ္ဝင္ေငြမွာ တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ႏွစ္
သိန္းအၾကားတြင္ျဖစ္ပါသည္။

၅.၂။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

 ေဒသခံအားလံုးနီးပါး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရိွပါသည္။ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ
တြင္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရိွရသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါ
သည္။ ပိုင္ရွင္မဲ့ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ား၊ လယ္
ေျမႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ေဒသအာဏာပိုင္တစ္ဦးမွ ေျပာဆိုရာတြင္-

၁၂  The land on which water for cultivation is retained and mainly paddy is cultivated.
၁၃  The land on which perennial plants are cultivated e.g. mango and orange orchards.
၁၄  Nipa palms grown where tidal waves occur.
၁၅  Impermanent cultivable land (island or cone-shaped sand shore) which emerges from the annual freshwater flow during 
the rainy season.

“ႀကိဳးဝိုင္းေတာေတြကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူၿပီး 
စားက်က္ေျမေတြကုိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေန 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေျမယာကိစၥရပ္ 
ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနေတြ
ကတာဝန္ယူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ ငရုတ္ေကာင္းမွာ လယ္
ေျမ၁၂၊ ဥယာဥ္ျခံေျမ၁၃၊ ဓနိေျမ၁၄ ႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္း၁၅ စတဲ့ ေျမ 
အမ်ိဳးအစားေတြကို အဓိကေတြ႔ရပါတယ္။”

 ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေဒသခံလယ္သမ်ား
အားလံုးနီးပါးတြင္ ၎တို႔၏လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံုစံ-၇ 
(အစိုးရမွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္) ရရိွၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ တစ္ဝက္ခန္႔
ကသာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုစံ-၁၀၅ ရရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို 
ခဲ့ပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ား၏ လက္မႈပညာ (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)
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 ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရိွသည့္ 
ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားအားပိုင္ဆိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္စာရြက္စာ
တမ္းအေထာက္အထားမရွိဘဲ၊ ေျမအသုံးခ်မႈအတြက္ ေပးေဆာင္
ရသည့္ေျမခြန္စာရြက္ မ်ားသာရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ရပါ
သည္။ ထို႔ျပင္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္း
ေပးသူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား အားလံုးတို႔တြင္ ငရုတ္
ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ေနထိုင္
သည့္ အိမ္ယာျခံဝန္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ဂရန္မ်ားရရိွလိုေသာ္
လည္းတရားဝင္ေပးအပ္မႈ မရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ
သည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈ
တစ္ခုတြင္ အဓိကသတင္းေပးသူ တစ္ဦးမွေျပာၾကားရာတြင္-

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကလူေတြမွာ အိမ္ရာျခံဝန္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္အေထာက္အထား (သို႔) ဂရန္ မရိွတဲ့
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနေတြကေပးတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ 
အေထာက္အထားလိုခ်င္ၾကတယ္”

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈေတြဟာမ်ား
စြာရႈပ္ေထြးေသာ္လည္း၊ ေျမယာေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကုိေတြ႔ရွိရလ်က္
ရိွပါသည္။ ေငြေၾကးမေျပလည္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းစရိတ္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ ေျမယာေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အဓိကျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေက်းရြာမ်ား
ရိွပင္လယ္ကမ္းေျခႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရိွသည့္ ေျမယာမ်ား၏ (၉၀) 
ရာႏႈန္းခန္႔မွာ ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါ
သည္။ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို ေဒသခံပြဲစားမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္
လ်က္ရိွၿပီး အမွန္တကယ္ဝယ္ယူသူ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္မွာ
မသိရိွရေပ။ ေျမစာရင္းဌာနမွ စာေရးမ်ားမွ ပြစဲားလုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ 
မ်ားလည္းရိွသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။

 ဦးတည္အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ပင္လယ္
ကမ္းေျခအနီးတဝိုက္ရိွ ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံမွ လာေရာက္ဝယ္
ယူမႈမ်ားရိွၿပီး၊ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အဓိကဝယ္ယူၾကသည္
ဟုသိရိွရပါသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုမွ လာေရာက္ဝယ္ယူသူမ်ား၏ 

“ႀကိဳးဝိုင္းေတာေတြကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူၿပီး စားက်က္ေျမေတြကုိ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေန တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 

က်န္တဲ့ ေျမယာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနေတြ
ကတာဝန္ယူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ ငရုတ္ေကာင္းမွာ လယ္ေျမ၊ ဥယာဥ္ျခံေျမ၊ ဓနိေျမႏွင့္ ေျမႏုကၽြန္းစတဲ့ 

ေျမအမ်ိဳးအစားေတြကုိ အဓိကေတြ႔ရပါတယ္။”

နံသာပုေက်းရြာရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ (ဓာတ္ပုံ - AD)

၁၂



အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုမသိရိွဘဲ ၎တို႔၏ 
ေျမယာမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွရၿပီး လာေရာက္
ဝယ္ယူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသိရိွၿပီး ေရာင္းခ်သူမွာတစ္ဝက္
ပင္မရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနႏွင့္ပတ္
သက္၍ ေဒသခံ ေျမယာပြဲစားတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္-

“ဒီေဒသမွာရိွတဲ့ေျမယာေတြကို ဟိုတယ္နဲ႔အပန္းေျဖစခန္း
ေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ အဓိကဝယ္ယူ ၾကတယ္။ ဝယ္တဲ့သူ
ေတြက ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးေတြက အဓိကျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္
ျဖစျ္ဖစ၊္ ပြစဲားနဲ႔ပျဲဖစျ္ဖစ ္ရြာေတြကုိလာၿပီး လာ၀ယ္ၾကတယ္။ 
ေၾကြခ်ိဳင၁္၆ ကေျမေတြဆို အားလံုးနီးပါး ေရာင္းခ်ၿပီးၿပီ။”

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသရွိ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမွာ ေက်းရြာအုပ္စု
အလိုက္ကြာျခားၿပီး၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု တြင္ပါဝင္သူ
မ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာဆိုရာတြင္-

“တည္ေနရာနဲ႔ ရြာေပၚလိုက္ၿပီး ေျမေစ်းက တစ္ဧကကို သိန္း 
(၁၀၀) ကေန (၂၀၀၀) ဝန္းက်င္ေလာက္ အထိရိွတယ္။ 
ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းနဲ႔နီးေလ ေျမေစ်းကႀကီးေလပဲ”

 ဤသုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ေျမယာ သိမ္းယူ
ျခင္းကိစၥမ်ား မရိွသေလာက္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေလ့လာသိရိွခဲ့့
ရပါသည္။

၅.၃။ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာပင္လယ္
ကမ္းေျခမ်ား၊ ေက်ာက္ခက္ေက်ာက္စိုင္မ်ား၊ အရြယ္အစားစံုလင္
လွသည့္ကၽြန္းစုမ်ားျဖင့္ သာယာလွပသည့္ သဘာဝရႈခင္းမ်ား 
ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား
တြင္မတူညီသည့္ သဘာဝအလွတရားမ်ားရိွၿပီး ခရီးသြားမ်ား 
သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်
မကဘဲ ဒီေရေရာက္ေတာမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသမ်ားျဖင့္ မတူညီ
သည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္အျပင္ ဆင္၊ ငွက္ႏွင့္ 
ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ မ်ိဳးစံုမ်ားသည္လည္း ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ 
ေနထိငုက္်က္စားလ်ကရ္ိပွါသည။္ သို႔ေသာ ္ျမနမ္ာသ့စလ္ပုင္န္းမွ 
သစ္မ်ားထုတ္ယူမႈ၊ ေဒသခံမ်ားမွ ထင္းအတြက္ သစ္ပင္မ်ားအား
ခုတ္လွဲမႈ တို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလ်က္ရိွၿပီး ပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။ အဆိုပါ သစ္
ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၏ အက်ိဳ းဆက္မ်ားႏွင္ပ့တ္သက၍္ ဤသုေတ
သနတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္- 

“တခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြက ေရတြင္းေတြမွာ ေရခ်ိဳထြက္တာ
ေလ်ာ့နည္းလာတာ၊ ေရရွားပါးလာတာစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို အဓိကအေနနဲ႔ မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလ
ေတြမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတယ္။  အဲဒါအျပင္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္
ေတြကိုလည္း အရင္တုန္းကေလာက္ ေပါေပါမ်ားမ်ား မေတြ႔
ရေတာ့ဘဲ တခါတေလဆို တခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြကိုဝင္ၿပီး စိုက္
ခင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးတာ၊ ရြာသားေတြကို တိုက္ခိုက္တာေတြ
ပဲျမင္ရေတာ့တယ္။”

 ဆင္မႈံ၊ ဆင္မ၊ ျမစ္တစ္ရာစသည့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း
မ်ားတြင္ပင္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို မေတြ႔ရိွရေတာ့ေပ။ သုေတသန
တြင္ပူးေပါင္းပါဝင္သူအမ်ားစုမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ငရုတ္ေကာင္း
ေဒသတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က က်ေရာက္ခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းမွာ အဆိုး
ဝါးဆုံးသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မာလာမုန္တုိင္း 
ဝင္ေရာက္စဥ္ကလည္း ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား ေရႀကီးႏွစ္ျမႇဳပ္မႈေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို တင္ျပရ
လ်င္-

၁၆  ေၾကြခ်ိဳင္ေက်းရြာမွာ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းအနီးတြင္တည္ရိွပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာကလူေတြမွာ 

အိမ္ရာျခံဝန္းပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕

ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္အေထာက္အထား 

(သို႔မဟုတ္) 

ဂရန္ မရိွတဲ့အတြက္ 

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနေတြကေပးတဲ့ 

ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထား

လိုခ်င္ၾကတယ္”

၁၃



“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ပုသိမ္၊ နာဂစ္နဲ႔ မာလာစတဲ့မုန္တိုင္းေတြ
နဲ႔ၾကံဳခဲ့ရေပမယ့္ အရမ္းႀကီးဆိုးဝါးတဲ့  ပ်က္စီးတာေတြ မျဖစ္ခဲ့
သလို လူအေသအေပ်ာက္လည္း မရိွခဲ့ဘူး”

 ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ ၎တို႔
အေနျဖင့္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ဓါတ္ေငြ႔၊ ေရနံ စသည့္ 
သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ား တည္ရိွသည္ကို မသိၾကေၾကာင္း
ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ေဒသတြင္လာေရာက္၍ အဆို
ပါသယံဇာတမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္
ထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမ္းေျခညစ္ညမ္းမႈမွာ အဆိုးဆံုး
အေျခအေနတြင္ မေရာက္ေသးေၾကာင္းကိုလည္း ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊  အဓကိသတင္းေပးသမူ်ားႏွင္ ့

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သူမ်ားမွ ေဆြး
ေႏြးခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ေဒသမွာ ဘယ္လိုသဘာဝ
သယံဇာတေတြ ထြက္ရိွတယ္ဆိုတာ တိတိ က်က်မသိဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္ကေန လာၿပီးေတာ့ 
သယံဇာတေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စမ္းသပ္တာကိုေတာ့ 
သတိထားမိတယ္။ ကမ္းေျခကေတာ့ အခုလက္ရိွအခ်ိန္
အထိသန္႔ရွင္းေနတယ္။ ညစ္ညမ္းမႈေတြကိုလည္း မေတြ႔ရ
ေသးဘူး။ ကမ္းစပ္မွာေတာ့ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြ၊ ဗူးခြံ၊ ပုလင္း
ခြံတခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရတာေလာက္ပဲရိွေသးတယ္။”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ေဒသမွာ ဘယ္လိုသဘာဝသယံဇာတေတြ ထြက္ရိွတယ္

ဆိုတာ တိတိက်က်မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္ကေန လာၿပီးေတာ့ 

သယံဇာတေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စမ္းသပ္တာကိုေတာ့ သတိထားမိတယ္။ ကမ္းေျခကေတာ့ 

အခုလက္ရိွအခ်ိန္အထိသန္႔ရွင္းေနတယ္။ ညစ္ညမ္းမႈေတြကိုလည္း မေတြ႔ရေသးဘူး။ ကမ္းစပ္မွာေတာ့ 

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြ၊ ဗူးခြံ၊ ပုလင္းခြံတခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရတာေလာက္ပဲရိွေသးတယ္။”

ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဒီေရေတာျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)

၁၄



၅.၄။ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

 ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈစသည္ ့အေျခခ ံအေဆာက္အအံု
မ်ားမွာ အားနည္းေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ဤသုေတ
သနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရးအတြက္ ကုန္းလမ္းကိုသာ အဓိကအားကိုးေနရ ေသာ္လည္း၊ 
လမ္းမ်ားမွာ ရာသီမေရြးသြားလာရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား
ရိွသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ အထူး
သျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး သြားလာ
ေရးေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္
ခက္ခဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာတြင္-

“ငရုတ္ေကာင္းေဒသကို ဆိုင္ကယ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေငြေဆာင္၊ 
ေမာ္တင္တုိ႔ကေန ေန႔တုိင္းေျပးဆြေဲနတ့ဲ အေဝးေျပးဘတ္(စ္) 
ကားေတြနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လာေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္တင္ကေန 
ငရတ္ုေကာင္းကုိ လာတဲလ့မ္းက တစႏွ္စပ္တလ္ံုးေကာင္းေပ
မယ့္၊ ေငြေဆာင္-ငရုတ္ေကာင္းလမ္းကေတာ့ မိုးရာသီမွာ
ဆိုရင္  ရႊံ႕ေတြဗြက္ေတြနဲ႔ လမ္းမေကာင္းဘူး။ အခ်ိန္နဲ႔ကုန္က်
စရိတ္ကလည္း ေဒသတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမတူဘူး။ မိုးရာသီမွာ
ဆိုရင္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားလာတာက ေဒသခံေတြအတြက္ 
ေစ်းႀကီးတယ္”

 ေငြေဆာင္ - ငရုတ္ေကာင္းလမ္းမွာ ေမာ္တင္ - ငရုတ္
ေကာင္းလမ္းထက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္း
မြနၿ္ပီး၊  ခရီးလမ္းတုိကာ၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရြာဆက္မျပတ္သျဖင္ ့
ပိုမိုလံုျခံဳအဆင္ေျပေၾကာင္းကို ဦးတည္အုပ္စုတြင္ပါဝင္သူအား
လံုးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ ေမာ္တင္-
ငရတ္ုေကာင္းလမ္းမွာမ ူေတာငကု္န္းေတာငတ္န္းမ်ားကိ ုျဖတၿ္ပီး
မွသာ ပုသိမ္ကိုေရာက္ရိွၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လည္း ေက်းရြာ
တစ္ရြာတစ္ေလမွ်ပင္မရိွေပ။ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္
သက္၍ အဓိကသတင္းေပးသူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ
တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားရာတြင္-

“ေငြေဆာင္လမ္းက ပိုနီးၿပီး အဆင္ေျပတဲ့အတြက္ အဲလမ္း
ကိုပိုေကာင္းေစခ်င္တယ္၊ အဲလမ္းက ဆိုရင္ ငရုတ္ေကာင္း
ကေန ပုသိမ္ (ဧရာဝတီတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္) ကို (၄) နာရီ (၅) 
နာရီေလာက္ပဲ ၾကာတယ္”

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေငြေဆာင္-ငရုတ္ေကာင္း
လမ္းသာေကာင္းမြန္ၿပီး ရာသီမေရြး အသံုးျပဳႏိုင္ပါက ငရုတ္
ေကာင္းေဒသရိွ ေက်းရြာမ်ားအားလုံး အက်ိဳးရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကိုလည္း ဦးတည္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾက
ပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ
တဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္-

“လမ္းေကာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာရွိတ့ဲ ေဒသသီးႏံွထြက္
ကုန္ေတြကို ဧရာဝတီတိုင္း က်န္ေဒသေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်
ႏိုင္မွာျဖစ္ေတာ့ ဝင္ေငြပိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေငြေဆာင္-ငရုတ္ေကာင္းလမ္းကုိ ရာသီ
မေရြးသုံးႏုိင္ေအာင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တ့ဲလမ္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္”

 ဦးတည္အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕
နယ္အတြင္းရိွ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာ
တြင္-

“ဒီေဒသက ရြာတိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းတို႔ေဆးခန္းတို႔မရိွပါ
ဘူး။ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ပဲရိွၿပီးေတာ့ ငရုတ္
ေကာင္းေဒသအတြင္းက အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြ 

ငရုပ္ေကာင္းေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး (ဓာတ္ပုံ - ၀င္းစိုး)

၁၅



အဲဒီမွာ စာသြားသင္ရတယ္။ အေထြေထြေဆးရံုတစ္ခုရိွၿပီး
ေတာ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္နဲ႔ သူနာျပဳဆရာမႏွစ္ေယာက္က
တစ္ၿမိဳ ႕နယ္လုံးက လူနာေတြကုိတာဝနယူ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့
ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွာလုံေလာက္
မႈမရိွဘဲ အားနည္းတယ္လို႔ဆုိႏိုင္တယ္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာေတြ
မွာဆိုရင္ ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ိိဳးေတာင္မရွိဘူး”

“လမ္းေကာင္းရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာရွိတ့ဲ 

ေဒသသီးႏံွထြက္ကုန္ေတြကို ဧရာဝတီတိုင္း 

က်န္ေဒသေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ေတာ့ 

ဝင္ေငြပိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ 

ေငြေဆာင္-ငရုတ္ေကာင္းလမ္းကုိ 

ရာသီမေရြးသုံးႏုိင္ေအာင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တ့ဲ

လမ္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္”

 အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
တည္ေထာင္ထားသည့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာ

ေဆးေပးခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္သံုး လွ်ပ္
စစ္မီးကို အဓိကသုံးစြဲၾကၿပီး ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ MPT ဖုန္း
ကြန္ရက္ရွိေသာ္လည္း၊ ဖုန္းလုိင္းေကာင္းမြန္မႈမရွိဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ 
မွသာ ဆက္သြယ္ရရိွပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္
ေက်ာင္း ေနရာမ်ားကို ေက်းရြာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားစုေဝးရန္ အသုံး
ျပဳၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မုန္တိုင္း၊ ေရႀကီးမႈ စသည့္သဘာဝေဘး
အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း နားခုိရာေနရာ 
အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

၅.၅။ ေဒသတြင္း ထင္ရွားသည့္ 

လည္ပတ္သြားလာရာေနရာမ်ားႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ား၊

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွၿပီး သန္႔ရွင္းသာ
ယာသည့္ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေက်ာက္ခက္ ေက်ာက္စိုင္မ်ားႏွင့္ 
အရြယ္အစားစံုလင္လွသည့္ ကၽြန္းစုမ်ားျဖင့္ သြားလာလည္ပတ္
ရန ္ေနရာမ်ားျဖင္ ့ျပည္ႏွ့က္လ်က္ ရိပွါသည။္ မိေခ်ာင္းေခါင္းကၽြန္း၊ 
ေကြ်ခ်ိဳင္ကမ္းေျခႏွင့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းတို႔မွာ ခရီးသြားမ်ားကို 
အဓိကဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သႏၱာ
ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ားလာေရာက္ အသိုက္ခ်ရာေန
ရာမ်ား၊ ငွက္ေတာင္တုိ႔မွာလည္း ေဒသအတြင္း ခရီးသြားမ်ား 

ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းမွ ျမင္ကြင္း  (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)

၁၆



အဓိက စိတ္ဝင္စားသည့္ ေနရာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား အေရာက္ 
အေပါက္နည္းလွပါသည္။ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ိဳးစုံကုိေတြ႕ရွိရၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔
လွပသည့္ကမ္းေျခမ်ားမွာလည္း ခရီးသြား မ်ားအတြက္ သဘာဝ
အလွအပမ်ား ခံစားရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္လွပါသည္။ 
ေတာင္ပူစာငယ္မ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားအမ်ားအျပားရွိၿပီး ေတာင္
တက္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပံုမွာ-

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ အပါအဝင္ 

ခရီးသြားရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းနဲ႔ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသေတြကုိ အပန္းေျဖခရီးလာေရာက္

ခ့ဲၾကပါတယ္။ အမ်ားစုကျမန္မာႏိုင္ငံ 

ေဒသအသီးသီးမွ လာေရာက္ၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး၊ 

တခ်ိဳ႕ကကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

လက္ရိွခရီးသြား အမ်ားစုလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ 

ေနရာေတြကငွက္ေတာင္၊ ပန္းကန္သိုက္၊ 

ေျမာက္ကြ်န္းေလး၊ ေဂၚရန္ဂ်ီ

ကၽြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္”

ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းမွ ျမင္ကြင္း  (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)

 တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးက်င္းပသည့္ ရိုးရာပြဲေတာ္မ်ားအနက္  
ျမစမ္းေတာင္ ဘုရားပြဲေတာ္မွာ နာမည္အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ပံုမွန္
အားျဖင့္ မတ္လတြင္က်င္းပကာ သံုးရက္ခန္႔ၾကာျမင့္တတ္ပါ
သည္။ မိုးတိမ္ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တည္ရိွၿပီး၊ ငရုတ္ေကာင္း
ေဒသခံမ်ား အဓိကကိုးကြယ္သည့္ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတ
သနတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွေျပာဆိုရာတြင္-

“စမ္းေတာင္ဘုရားက ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ကေန ကားနဲ႔ မိနစ္
သံုးဆယ္ေလာက္သြားရင္ ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း
ခရီးသြားေတြ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ အထင္ကရ ေနရာ
ေတြထဲကတစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္။

 အဓိကရိုးရာအစားအစာမ်ားမွာ ေဒသထြက္ငါးပိခ်က္၊ 
မုန္႔ဟင္းခါးႏွင့္ ပင္လယ္စာတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

၅.၅.၁။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

 ယမန္ႏွစက္ ခရီးသြားအေျမာက္အမ်ား လာေရာက္လည္
ပတ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခရီးသြားမ်ား
၎တို႔ေဒသအတြင္း အလံုးအရင္းလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ 
ပထမဆံုး အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လံုလံု ေလာက္ေလာက္ 
ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

၁၇



ခရီးသြားမ်ားအမ်ားဆံုး လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ရာသီမွာ 
ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းကေန မတ္လကုန္ပိုင္းအထိျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္တြင္းခရီးသြားတစ္ဦးမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုရာတြင္-

“ငရုတ္ေကာင္းေဒသဟာ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာတုိ႔လို ကမ္း
ေျခေတြလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတယ္ဆိုရင္ ခရီးသြားေတြလာေရာက္လည္
ပတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေနရာထိုင္ခင္း ေတြေစ်းႀကီးၿပီး၊ အစား
အေသာက္ ေကာင္းေကာင္းလည္းမရိဘူွး၊ ေနာက္ၿပီး ေဒသခံ
ေတြအေနနဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြကို သူတို႔စိတ္ဝင္
စားတဲ့ေနရာေတြကို လမ္းျပေပးႏိုင္တာလည္းမရိွပါဘူး”

 တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ အခန္းခႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္-

“အခန္းခ တစ္ရက္ကုိ ေလးေသာင္းခြယူဲပါတယ္၊ အခန္းတစ္ခန္း
ကုိငါးေယာက္အထိ တည္းခုိႏုိင္ၿပီး မနက္စာလဲေကၽြးပါတယ္”

၅.၆။ ေဒသခံ၏ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား

လုပ္ငန္းအေပၚခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ား
 
 ဦးတညအ္ပုစ္ုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့အဓကိသတင္းေပးသူ
မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ အားလံုးမွ၎တို႔
ေဒသတြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္မႈ
အေပၚလိုလိုလားလား ရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႔
အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသတစ္ခုလံုး 
အေပၚ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားႀကီး ရရိွႏိုင္မည္ဟုေတြးျမင္မႈမ်ား
လည္းရိွသည္ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာတြင္ပါဝင္
သူမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေျခရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္
၍ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာတြင္-

“ဒီေဒသမွာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းေတြနဲ႔ တည္ၿငိမ္တဲ့ဝင္ေငြ ရရိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
တဘက္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ကိုအေထာက္ အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္”

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္သလို၊ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔လည္း 
သူတို႔ရဲ႕ ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို ဧရာဝတီတိုင္းကတျခား
ေဒသေတြကိုလဲ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး တန္ရာတန္ေၾကးရရိွမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္
ေရးလဲပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္”

“ခရီးသြားလပု္ငန္းလပု္ေဆာင္တာေၾကာင့္ အျခားေဒသေတြ
ကိုသြားေရာက္အလုပ္ လုပ္တဲ့သူေတြလည္း ေနရပ္ကိုျပန္
လာမယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း တျခားေဒသေတြမွာ
အလုပ္အကိုင္ သြားရွာဖုိ႔လည္း လုိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီမွာ
မိသားစုနဲ႔ပါ အတူေနၿပီး အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္တယ္“

“လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အားလံုးခရီးသြားလုပ္ငန္း
ကေနအက်ဳိးအျမတ္ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ
အေနနဲ႔လည္း ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို ခရီးသြားမ်ားေတြကို 
ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လူငယ္လူရြယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း 
ဟိုတယ္ေတြ၊ ဘန္ဂလိုေတြမွာအလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္
ပါတယ္”

 ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္ေပးသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအားလံုးနီးပါးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွ ေျပာဆိုရာ
တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ တည္ေထာင္လုိၿပီး၊ ထုိမွသာ လက္ရွိသဘာဝ
ဝန္းက်င္ကို မပ်က္စီးေစဘဲ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္
ေၾကာင္းကို လည္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္း
အတြင္းရိွ ခရီးသြားမ်ားသြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ အျခား
ေနရာမ်ားႏွင့္မတူညီသည္မွာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေဒသ
မ်ားႏွင့္မတူညီသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္
လိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၎တို႔၏ သဘာဝဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာ
ကြယ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု မွတ္ယူၾကၿပီး၊ 
အဆိုပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြး
ပြဲတစ္ခုတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္-

“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ကမ္းေျခအလွကို ကာကြယ္ႏိုင္
မယ့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက တကယ့္ႏွစ္သက္ဖြယ္ပါပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေခ်ာင္းသာတို႔ ေငြေဆာင္တို႔နဲ႔မတူ
ညီတဲ့ ခရီးသြားမႈပံုစံကိုပိုၿပီး ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေခ်ာင္းသာ
တို႔ေငြေဆာင္တို႔လို အေျခအေနမ်ိဳး မလိုခ်င္ဘူး။ ဒါ့အျပင္ 

၁၈



လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလည္း ရရိွေစမွာျဖစ္တယ္”

 ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရာ
တြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုႀကၿပီး ပါဝင္သင့္သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္-

 “လူထုခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ လုပ္
ငန္းရွင္၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးပါဝင္

“လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအားလံုး

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကေန အက်ဳိးအျမတ္ရရိွမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔လည္း 

ေဒသထြက္ကုန္ေတြကို ခရီးသြားမ်ားေတြကို 

ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို လူငယ္လူရြယ္ေတြ

အေနနဲ႔လည္း ဟိုတယ္ေတြ၊ ဘန္ဂလိုေတြမွာ

အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”

ေဒသခံမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဘန္ဂလုိ (ဓာတ္ပုံ AD)

နံ႕သာပုေက်းရြာမွ ပင္လယ္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ - ရီတာ/AD)

၁၉



“ဒီေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

အကုန္လံုးကိုေတာ့ စီးပြားေရးသမားေတြကို 

ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ အဓိကခံစားရမွာက 

ေဒသခံေတြျဖစ္လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔

အေနနဲ႔ ေဒသခံေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ 

ပါဝင္လာေစလိုပါတယ္”

၆။ သံုးသပ္ခ်က္

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ခရီးသြားရာသီမွစတင္ကာ ျပည္တြင္း
ျပည္ပခရီးသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာအေနျဖင့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းသို႔လာ
ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္က ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ားသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း
ရိွ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ခဲ့ပါ
သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
ေပးစက္ရံုတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္မႈႏွင့္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစု
ေပါင္း၍ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ 
စီမံကိန္းရပ္တန္႔ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ
အားပိမုိလုသိူမ်ား လာခဲပ့ါသည။္ တဘက္မွာလည္း လူမႈကြနရ္က္
မ်ားမွတဆင့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝ ပသာဒ
ရႈခင္းအလွအပမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ျပည္သူမ်ားအား ထပ္ဟပ္
ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားစြာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏို္င္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့
မႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ လူထုအေျချပဳခရီး
သြားလုပ္ငန္းမွာမႈ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
စတင္အစပ်ိဳးခဲ့သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ ပံုစံအသစ္
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ မ်ား
စြာအာသီသရိွၿပီး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား 
ရရိွမည္ဟု မွတ္ယူၾကပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီး
သြားလုပ္ငန္းဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အေပၚစိတ္အား ထက္သန္ၾကသည္ကုိလည္း
အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ “ျမန္မာ့တာဝန္သိခရီး
သြားလုပ္ငန္း မူဝါဒ” တြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 
လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အေလးထားေဖာ္ျပထားေသာ္
လည္း၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒ” တြင္မူ ျပည္သူမ်ား၏ ပူး
ေပါင္းပါဝင္ခြင့္ကို သာမာန္အဆင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ကို 
ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါမူဝါဒ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားတြင္မူ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အဓိက

သင့္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ခရီးသြားေတြကိုေန
ရာထိုင္ခင္းေပးဖို႔ ဟိုတယ္ေတြ ေဆာက္လုပ္မႈေတြနဲ႔ပတ္
သက္ရင္အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑မွာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ဟုိတယ္ေတြကို ကမ္းေျခကေနခပ္ေဝးေဝးမွာ ေဆာက္
လုပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ အဓိက
တာဝန္ရိွသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြ 
ေပးအပ္တာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုေကာင္းဖို႔ ေဆာင္
ရြက္ေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေစ လိုပါတယ္”

“ဒီေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အကုန္လံုးကို
ေတာ့ စီးပြားေရးသမားေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္မေပးႏိုင္ဘူး။ 
အေၾကာင္းကေတာ့ အဓိကခံစားရမွာက ေဒသခံေတြျဖစ္
လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒသခံေတြကို 
စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ 
ပါဝင္လာေစလိုပါတယ္”

 ခရီးသြားမ်ားအား ေဒသခံမိသားစုမ်ားအိမ္တြင္ ညအိပ္
လက္ချံခင္းမ်ားကိလုည္း ေဆာငရ္ြကႏ္ိငု္ေၾကာင္း ႏွင့္ေဆာငရ္ြက္
လုိေၾကာင္း  ဦးတညအ္ပုစ္တုြင ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည္ ့ေဒသခမံ်ားမွ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ကိုလည္းေတြ႔ရိွခ့ဲရပါသည္။

“ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ ေဒသခံမိသားစုေတြရဲ႕ အိမ္မွာ 
တည္းခိုခ်င္ရင္လည္း လက္ခံပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
တို႔အေနနဲ႔အိမ္မွာ တည္းခိုလိုသူေတြကို လက္ခံပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြအတြက္ ပိုၿပီးသင့္
ေတာ္ပါတယ္။”

၂၀



အားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အေနျဖင့္ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ငရုတ္ေကာင္းေဒသအတြင္း 
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္း ပါဝင္မႈပိုမိုအားေကာင္းလာ
ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပး ကူညီေဆာင္ရြက္သင့္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
စီမံကိန္း ေရးဆြဲရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ
မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္
ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္၊ အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တို႔အတြက္ 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တဘက္တြင္
လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင္ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းကိုအလား
အလာရိွသည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာ ေနရာ
တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ငရုတ္ေကာင္းေဒတြင္ လူထုအေျချပဳခရီး
သြားလုပ္ငန္း ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးအတြက္ ကူညီေဆာငရ္ြက္ရနလုိ္အပမ္ည ္
ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား ၁ - ေခ်ာင္းသာႏွင့္ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမ်ားသို႔
ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္မႈ

ဇန္နဝ ါရီ -ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၃

ျပည္တြင္း 
ခရီးသြား

ကမၻာလွည့္ 
ခရီးသြား

ေခ်ာင္းသာ ၂၄၃,၀၅၀ ၄,၁၆၇

ေငြေဆာင္ ၃၀,၈၁၉ ၈,၉ ၂၇

ဇန္နဝ ါရီ -ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၅

ေငြေဆာင္ ၅၄,၅၀၀ ၁၀,၅၀၀

ဇန္နဝ ါရီ -ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၆

ေငြေဆာင္ ၆၈,၀၀၀ ၂၁,၀၀၀

ကုိးကား- ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

ဇယား ၂ - ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းသို႔ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္မႈခန္႔မွန္ခ်က၁္၇

စဥ္ ဘန္ဂလိုအမည္
ေန႔စြဲ

ခရီးသြားအေရအတြက္ (ခန္႔မွန္း)
မွ အထိ

၁ ဘန္ဂလို (၁)
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၄၀၀

၂ ဘန္ဂလို (၂)
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၈၀၀

၃ ဘန္ဂလို (၃)
၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၁,၅၀၀

၄ ဘန္ဂလို (၄)
၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၈,၅၀၀

၅ ဘန္ဂလို (၅)
၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၁၈၀

၆ ဘန္ဂလို (၆)
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ 

၁ ရက္
၂၀၁၇ မတ္လ 

၃၁ ရက္
၉,၀၀၀

   စုစုေပါင္း ၂၀,၃၈၀

၁၇  ဘန္ဂလိုပိုင္ရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂၁



၆.၁။ အဓိကအခြင့္အလမ္းမ်ား

•	 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ 
မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အပိုဝင္ေငြရရိွေစႏိုင္ျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအား 
ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

•	 ထို႔ျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•	 ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ဧရာဝတီတိုင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္း ပထမဆံုး လူထုအေျချပဳခရီးသြား
လုပ္ငန္းအျဖစ္ရပ္တည္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

•	 ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား 
လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ “ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ 
ခရီးသြားမူဝါဒ” ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ေဒသခံမ်ား၏ 

 ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း သိသိသာသာျမႇင့္တင္ႏိုင္  
 မည္ျဖစ္ပါသည္။
•	 ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီး

သြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆႏၵရိွသည္ႏွင့္အညီ၊ 
၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရးလိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အကူအညီ ရယူ၍ 
ျဖည့္ဆည္း ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၆.၂။ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား

•	 ေကာင္းမြန္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မရိွျခင္း

•	 ခရီးသြားလုပင္န္းမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပဝ္န္ေဆာငမ္ႈလုပင္န္း 
ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမရိွျခင္း

•	 ေငြေၾကးႏွင့္ အေျခခံစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရိွျခင္း

•	 လူထုခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္အား 
မရိွျခင္း

•	 ေဒသထြက္ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္ 
နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မရိွျခင္း

•	 တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး 
 တိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီမႈအားနည္းျခင္း။

၂၂



အားသာခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ား

ေဒသခံမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္ပင္ 
စိတ္ဆႏၵ ျပင္းပ်မႈရွိျခင္း။

ေဒသခံမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေဒသအတြင္း 
လူထုအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ဆႏၵရွိျခင္း။

ေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀ 
အလွအပမ်ားသည္ 
ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ 
ဧည့္သည္မ်ားကို 
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။

ေဒသခံမ်ားတြင္ 
အားေကာင္းသည့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈ 
အရည္အခ်င္းမ်ားရွိျခင္း။

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ႏွင့္ဆက္စပ္သည္ ့လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္မႈ 
အားနည္းျခင္း။

ေဒသအတြင္းရွိ ေျမယာအမ်ားစုကို 
ေရာင္းခ်ထားျခင္း။ 

ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လမ္းမ်ား 
ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ကြန္ရက္မ်ားကို ေက်းရြာမ်ားအားလံုးမွ 
လက္လွမ္းမမွီျခင္း။

ငရုတ္ေကာင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ အတြက္ 
မီးစက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေနရျခင္း။

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ရန္အတြက္ 
လူသားအရင္းအျမစ္ 
လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း။

လက္ရွိခရီးသြား လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမွ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားမ်ားကို 
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ညအိပ္ 
တည္းခိုျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားျခင္း။

လူထုအေျချပဳခရီးသြား 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ 
ေက်းရြာမ်ားမွ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမွီျခင္း။

၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ 
ေဆာင္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ရွိေနျခင္း။

လူထုအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း   
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ေဒသခံမ်ားသည္ 
သက္ဆိုင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း 
ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
ဆႏၵရွိျခင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
ငရုတ္ေကာင္း ေဒသကို 
အလားအလာရွိသည့္ 
ခရီးသြားနယ္ေျမအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္း။

ငရုတ္ေကာင္းေဒသကို 
လည္ပတ္ရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ 
ကမ္းေျခဧရိယာ အျဖစ္ 
ေစ်းကြက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ 
အျခားေသာ 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ 
အလားအလာရွိျခင္း။

တိုင္းေဒသႀကီး 
လႊတ္ေတာ္မွ ငရုတ္ေကာင္း 
ေဒသအတြင္း 
ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရး 
အေျခစိုက္စခန္း 
တည္ေဆာက္ရန္ 
အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေနျခင္း။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ 
ညစ္ညမ္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း။

၆.၃။ ငရုတ္ေကာင္း လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား SWOT Analysis အသံုးျပဳ၍ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

၂၃



၇။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္

•	 လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ
 ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
•	 ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဌာနတစ္ခုကို လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ 

တည္ေထာင္သင့္ပါသည္။
•	 ခရီးသြားဗဟိုဌာနတစ္ခုအျဖစ္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ စြန္႔စားခရီးသြားလာျခင္းကို ႏွစ္သက္သည့္ ခရီးသြားလာသူမ်ား 

(စက္ဘီးစီးခရီးသြားမ်ား၊ အားလပ္ရက္စခန္းခ် ခရီးသြားမ်ား၊ ေတာင္တက္သူမ်ား၊ သဘာဝအလွအပခ်စ္သူမ်ား) အား 
ဆြဲေဆာင္ကာ ခရီးသြားေစ်းကြက္တစ္ခုကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

•	 ေဒသခံမ်ားအား ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အေျခခံ ေငြစာရင္းသင္တန္း၊ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာ သင္တန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
 ႏွင့္အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ ေပးသင့္ပါသည္။
•	 ေဒသခံမ်ားအၾကား အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေရးစနစ္တစ္ခု (ဥပမာ- အက်ိဳးအျမတ္မွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ဝင္ျခင္း) ကိုအမ်ား 

သေဘာတူခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္

•	 ေဒသစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စီမံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
တို႔အတြက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 
မ်ားအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

•	 ငရုတ္ေကာင္းေဒသတဝိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးခ်ဲ႕ ေပးအပ္သင့္ပါသည္။

•	 ေဒသခံမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တည္းခိုခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး 
 ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္
 မည္ျဖစ္ပါသည္။
•	 ေဒသခံမ်ားအား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ေျမဂရန္မ်ား ခ်ထားေပးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေဒသခံမ်ား 

အေနျဖင့္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွေခ်းေငြမ်ားရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။

•	 ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား  မူဝါဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရးတိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။

•	 ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ခုိင္မာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္

•	 ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အေသးစားဘန္ဂလိုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ကူညီ 
သင့္ပါသည္။ ထိုမွသာေဒသခံမ်ားအားအလုပ္အကိုင္ရရိွကာ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•	 မူဝါဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္၊ 
သို႔မွသာ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုညီညီမွ်မွ် ရရိွခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

•	 ေဒသခံမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား (ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာသင္တန္းမ်ား၊ သန္႔ရွင္း 
ေရးႏွင့္အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းမ်ား) ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

၂၄



၈။ နိဂံုး

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္္ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အေရ
အတြက္တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္၊ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္လည္
ပတ္ရန္ေနရာသစ္မ်ား ထပ္မံရွာေဖြရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ 
တဘက္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုးလည္း 
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးျမႇင့္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရိွသည့္အျပင္၊ ျပည္
တြင္းခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ံအပန္းေျဖသြား
ေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ားရိွရာ၊ ငရုတ္ေကာင္းေဒသကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္း
က်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္အျပင္၊ သဘာဝအလွကို ခံစား
ႏိုင္ၿပီး၊ ဘဝအေမာမ်ားေျပေစရန္ အနားယူႏိုင္သည့္ အပန္းေျဖ

စခန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွသာ ခရီးသြားမ်ား ကိုပိုမိုဆြဲေဆာင္
ႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍အစိုးရ
အေနျဖင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို
အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရိွေစ
ႏိုင္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား
ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး
ဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ေစမည္ျဖစ္ပါ
သည္။

၂၅
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၂၆



ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ေဂၚရန္ဂ်ီေဒသသို႔ လာေရက္လည္ပတ္ေသာခရီးသြားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

 ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အလို႔ငွာ 
သၾကၤန္ပြဲေတာ္ (ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔) အတြင္း ခရီးသြားစစ္တမ္း ေကာက္ယူထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ဇယားမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၇



၂၈



၂၉



ေမးခြန္း
နံပါတ္

ပ်မ္းမွ်
မွန္ကန္သည္

ေပ်ာက္ဆံုး
ေနသည္

ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္း ေဒသအေၾကာင္းကို ဘယ္လိုသိပါသလဲ။ ၄၁ ၀ ၂.၁၅
ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းကို ဘယ္ႏွႀကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးပါသလဲ။ ၄၁ ၀ ၀.၁၇

ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း။ ၃၉ ၂ ၁.၈၂

ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ 
သင္၏ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလား။

၄၁ ၀ ၁.၄၆

ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းတြင္ မည္မွ်ၾကာ ေနထိုင္မည္နည္း။ ၄၀ ၁ ၁.၁၃
တည္းခုိရန္အတြက္ မည္႔သည့္ေနရာတြင္ စီစဥ္ထားပါသလဲ။ ၄၁ ၀ ၂.၆၆
တည္းခိုရန္အတြက္ တစ္ရက္မည္မွ်ကုန္က်သလဲ။ ၄၀ ၀ ၁.၆၅
စားေသာက္ရန္အတြက္ တစ္ရက္မည္မွ်ကုန္က်ပါသလဲ။ ၄၀ ၁ ၁.၅၈

ေဂၚရန္ဂ်ီေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ 
မည္သည့္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။

၄၁ ၀ ၁.၈၃

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္ရန္အစီအစဥ္ 
ရွိပါသလား။

၄၀ ၁ ၁.၄၈

ကမ္းေျခ၏အရည္အေသြး ၃၉ ၂ ၃.၂၆
ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ သန္႔ရွင္းလွပမႈ ၃၉ ၂ ၂.၉၂

ခရီးသြားလမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထားရွိမႈ ၃၈ ၃ ၁.၇၁

ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔ လာရာတြင္ သြားလာေရးအဆင္ေျပမႈ ၃၉ ၂ ၂.၀၈

လံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈ ၃၆ ၅ ၂.၇၈

ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ ၃၆ ၅ ၂.၃၉

သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔ေသာ ေနရာမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈ ၃၉ ၂ ၃.၅၆

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အစီအမံမ်ားထားရွိမႈ ၃၈ ၃ ၁.၉၅

သင္၏အသက္အရြယ္ ၄၀ ၁ ၂.၈၀

သင္၏လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ ၄၀ ၁ ၂.၅၈

၃၀



ခရီးသြားစစ္တမ္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

 ခရီးသြားစစ္တမ္းကို ငရုတ္ေကာင္းေဒသရိွ ဇံု (၂) 
အတြင္းတည္ရွိသည့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္
သည့္ခရီးသြားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ခရီးသြားစစ္
တမ္းကို ဧၿပီလ ၁၁ မွ ၁၇ အတြင္းသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကြင္း
ဆင္းေလ့လာမႈအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရးသားထားသည့္ေမးခြန္း
လႊာကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ခရီးသြား ၄၂ ဦးကိုသာ စံနမူနာ
အေျဖမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရသည့္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိ
ေသာ္လည္း ရလာဒ္အေနႏွင့္မူ ငရုတ္ေကာင္းေဒသလူထုအေျခ
ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ ခရီးသြားမ်ား၏ အတြင္းက်သည့္ ထင္
ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အားသာ
ခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 စစ္တမ္းမွရရိွသည့္ အေျဖမ်ားအရ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ် န္းသည္ 
နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈရွိသည့္ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းျဖစ္သည္ ဟုေတြ႕ရ
သည္။ အ့ံၾသစြာပင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ ၅၀ % မွ 
၄င္းတို႔၏ ခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း လံုး၀ျဖစ္
ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ၄၀% နီးပါးမွာမူ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
တခ်ိဳ႕တ၀က္ရွိသည္ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ခရီးသြား ၄၀ ထဲမွ 
၃၆ ဦးတို႔သည္ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသုိ႔ ယခင္က မေရာက္ဖူးၾက
ေသာ္လည္း ေျဖဆိုခဲ့သည့္သူမ်ားထဲမွ တစ္၀က္ေက်ာ္ခန္႔က 
ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လည္ပတ္ခ်င္သည္ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့ၾက
သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အထူး
သျဖင့္ ကမ္းေျခ၏အရည္အေသြးကို အမွန္ျခစ္-၅ ခု (ညံ့မွ 
အေကာင္းဆုံး) စေကးအသုံးျပဳ၍ ေမးျမန္းခဲၿ့ပီး ရလာဒအ္ရ ပ်မ္းမွ်
စုစုေပါင္း စိတ္ေက်နပ္မႈမွာ ၃.၂၆ ႏွင့္ ၃.၅၆ အတြင္းရွိပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေဂၚရန္ဂ်ီကမ္းေျခအေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲ
ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ အလားအလာမ်ားစြာရွိ 
သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ရလာဒ္မ်ားသည္လည္း ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို 
ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ ကမ္းေျခႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမွတ္အသား၊ 
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား မရွိျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္း
ျပႆနာမ်ားရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်စုစုေပါင္းေက်နပ္မႈမွာ ၁.၇၁ သာရွိ
သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ခရီးသြားအခ်ိဳ႕မွာ ကမ္းေျခႏွင့္ပတ္သက္
သည့္လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ ကမ္းေျခၾကည့္ရႈေစာင့္ၾကပ္သည့္ အသက္
ကယ္လံုၿခံဳေရးမ်ား မရွိျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားမရွိေသာ္လည္း 
လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ သင့္
တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား မရွိျခင္းမွာ 
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍တံု႔ျပန္မႈမ်ားအရ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေန
ပါသည္။

 ေဂၚရန္ဂ်ီကၽြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ရရွိၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္
ခရီးသြားမ်ား၏ ၈၀% မွာ အသက္ ၃၀ ေအာက္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ 
အသက္ ၅၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္ ခရီးသြားမ်ားမရွိျခင္းမွာ အထက္ပါ
အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ အျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု
မွာခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ငရုတ္ေကာင္းမွ ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔သြား
ေရာက္ရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ စက္ေလွ၊ ဆိုင္
ကယ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔သြားရာလမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္းၿပီး ခရီးပန္း
ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

၃၁



ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) - AD ၏ ေဂၚရန္ဂ်ီေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ႔မႈမ်ား

၁။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဟာေျပာျခင္း

ေန႔ရက္ ။ ။ ၇ - ၈၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၆

၂။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုျခင္း။

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၄၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၆

၃။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ သုေတသနေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၅ - ၂၁၊ ဇြန္၊ ၂၀၁၆

၄။ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ ၿမိဳင္ေဒသမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား

ေန႔ရက္ ။ ။ စက္တင္ဘာ ၂၆ မွ  ေအာက္တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆

၅။ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ လက္လွမ္းမီမႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမယ္လိုလူမႈစီးပြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆတ္ေပးျခင္း။

ေန႔ရက္ ။ ။ ၃ - ၅၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆

၆။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ေၾကြခ်ိဳင္ေက်းရြာ)

ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၉ - ၃၀၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆

၇။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲ

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၂၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၆

၈။ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ အဖြဲ႔တစ္ခုစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၀ - ၁၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၇

၉။ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတည္ေဆာက္ျခင္း

ေန႔ရက္ ။ ။ မတ္လ၊ ၂၀၁၇

၁၀။ ခရီးသြားမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၁ - ၁၇၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇

၁၁။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (ဇုန္ - ၂) 

ေန႔ရက္ ။ ။ ၃ - ၄၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇ 

၁၂။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (ဇုန္ - ၁)

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁ - ၂၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

၁၃။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္း (ဇုန္ - ၃)

ေန႔ရက္ ။ ။ ၃ - ၄၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

၁၄။ သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ ပအို႔၀္ေဒသမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား

ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၂ - ၂၅၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

၁၅။ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အေပၚ ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၆၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

၁၆။ လူထုအျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း။

ေန႔ရက္ ။ ။ ၁၁ - ၁၆၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇

၃၂



ေန႔ရက္ ။ 
 
၃ - ၅၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသရွိ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ထြက္ကုန္မ်ားကို ပိုမယ္လို လူမႈစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္။ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ဖြ႔ံၿဖိဳး
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားထည့္သြင္းရန္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 AD အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ပိုမယ္လိုမွ ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသသို႔သြားေရာက္ကာ လက္မႈပညာလုပ္ငန္း
ကိုစိတ္၀င္စားသည့္ေဒသခံမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည့္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ 
ပိုမယ္လိုမွ ၎တုိ႔၏အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္မွ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ 
၎ေနာက္ အေမးအေျဖက႑ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္မႈ
ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမယ္လုိအဖြဲ႔သို႔ျပသခဲ့ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံလက္မႈ
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႕ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္။ 

 ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ပိုမယ္လိုႏွင့္ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ရွိသည္။

၃၃



ေန႔ရက္။
၂၉ - ၃၀၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ CBT အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္

လုပ္ငန္းမ်ား။
 ေဒသခံဦးေဆာင္သူမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကိုစီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေဒသတစ္ခုလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္အုပ္စုမွ 
ေဒသခံ ၁၀ ဦးစီကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၀ ဦးနီးပါးရွိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအရာရွိမ်ား၊ 
Future Green အဖြဲ႔အစည္း၏ ဒါရုိက္တာ၊ ျမနႏၵာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ေငြေဆာင္) မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၊ MATA (ဧရာဝတီ) မွ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ၊ 
Eleven Media ႏွင့္ သံေတာ္ဆင့္ မီဒီယာတို႔မွ သတင္းေထာက္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာ 
တာ၀န္ရွိသူမွ အစိုးရ၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္
မတူညီသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 AD မွ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ခဲ့ၿပီး အေမးအေျဖက႑ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ေဒသခံမ်ားမွ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းဟူသည့္ အနက္အဓိပၸါယ္၊ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ညီမွ်စြာခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို လက္ခံရန္
အဆင့္မ်ား စသည္တို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳင္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့
သည့္ေဒသခံမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေ၀မွ်ခဲ့ၾကသည္။

 လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ 
ခရီးသြားရပ္ဝန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညိႇႏိႈ္င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီဟူ၍ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႕ကို AD က ကူညီဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ငရုတ္ေကာင္းေဒသကို နယ္ေျမဇံု (၃) ခု
ပိုင္းျခားၿပီး အဆိုပါ ဇံုတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အထက္ပါအဂၤါရပ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားပါရွိသည္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္။
အလုပအ္မႈေဆာင္အဖြ႕ဲမ်ားကိ ု၎တုိ႔၏ လုပင္န္းေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားႏွင္ ့လုပ္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏွင္သ့က္ဆုိငသ္ည္ ့နည္းပညာအေထာက္အပံ့
မ်ားကို AD မွ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေၾကြခ်ိဳင္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ CBT အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာဒ္မ်ား။
 ငရုတ္ေကာင္းေဒသကို CBT နယ္ေျမအျဖစ္ ပထ၀ီအေနအထားအရ နယ္ေျမဇံု (၃) ခုကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဇံု (၁) တြင္ 
သဲျဖဴ၊ သစ္ေရာင္း၊ မိုးတိမ္ျပင္ႏွင့္ ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္သည္။ ငရုတ္ေကာင္းရပ္ကြက္ (၁) ႏွင့္ (၂)၊ နံသာပုႏွင့္ ေၾကြခ်ိဳင္
ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ဇံု (၂) တြင္ ပါ၀င္သည္။ နတ္ေမာ္၊ စပါးႀကီး၊ ပန္းေမာ္၊ ကြင္းဘတ္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွာ ဇံု (၃) တြင္ပါ၀င္သည္။ 
ထို႔ျပင္ CBT အလုပ္အမႈေဆာင္ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ အေနာက္ဘက္ကမ္း
ေျခခရီးသြားရပ္၀န္း စီမံခန္႔ခြဲမူဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး 
ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးႏွင့္ 
ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၂ ဦးစီကို ပါ၀င္သည့္ေဒသမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
AD အပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ
မ်ားမွာ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံႏွင့္ အၾကံေပးသည့္ တာ၀န္ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။  CBT ဇံုမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေသးစိတ္
ႏွင့္ ၎၏ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးဆြဲပံုေဖာ္ထားပါသည္။

၃၄



ငရုပ္ေကာင္းေဒသ လူထုအေျချပဳ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အမႈေဆာင္

ေကာ္မတီ

နည္းပညာ အႀကံေပးအဖြဲ႕

(AD၊ စည္ပင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေျမစာရင္း၊ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖဳိး)

အဖြဲ႕ ၁
သဲျဖဴေက်းရြာအုပ္စု

သစ္ေရာင္းေက်းရြာအုပ္စု
မိုးတိမ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု
ေရေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု

အဖြဲ႕ ၂
နတ္ေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု
စပါးႀကီးေက်းရြာအုပ္စု
 ပန္းေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု

ကြင္းဘက္ေက်းရြာအုပ္စု

အဖြဲ႕ ၂
ငရုပ္ေကာင္းရပ္ကြက္ ၁၊၂

နံသာပုေက်းရြာအုပ္စု
ေၾကြခ်ဳိင္ေက်းရြာအုပ္စု

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားရပ္၀န္း

စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
 ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
 ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
 ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားရပ္၀န္း

စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ

အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ
ခရီးသြားရပ္၀န္း

စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ

CBT အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား တည္ေဆာက္ပံု

၃၅



 ငရုတ္ေကာင္းေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဇံု (၃) ခုလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ပါ၀င္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီသံုးခုအေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ (အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ နည္းပညာ အကူအည္ီေပးသူမ်ားလည္း
ပါ၀င္သည္။) ဇံုတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆပ္ေကာ္မတီသံုးခု ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဇံုအလိုက္ သီးျခားရပ္တည္
ကာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူ၀ါဒမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္မူ ဇံု (၃) ဇံုမွ ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီး၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အတူတကြေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ
အေနျဖင့္ ဇံုအသီးသီး၏ ခရီးသြားရပ္၀န္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ငရုတ္ေကာင္းေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတူတကြ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေကာ္မတီႏွစ္ရပ္မွာလည္း ဤနည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီတစ္ခုစီ
အတြက္ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္အေသးစိတ္မ်ားကို ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ခရီးသြားရပ္၀န္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆပ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
၁။  ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတည္ေဆာက္ရန္
၂။  လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို စိုက္ထူရန္
၃။  ေဒသယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္
၄။  တည္းခိုခန္းႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအားေဒသခံအိမ္မ်ားတြင္တည္းခိုေစျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ   
 လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္
၅။  ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ ထုတ္ျပန္ရန္
၆။  စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္
၇။  ခရီးသြားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္
၈။  ေဒသခံမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
၉။  လြယ္ကူေခ်ာေမြသည့္ ေငြပို႔ေငြလႊဲစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
၁၀။  ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ လည္ပတ္ရန္သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား
 ျပဳလုပ္ရန္
၁၁။  ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လမ္းညႊန္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
၁။  သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္
၂။  ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္
၃။  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရန္
၄။  ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္
၅။  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္
၆။  ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ သေဘာတူညီထားသည့္ 
 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္
၇။  မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ရန္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္
၁။  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ရန္
၂။  စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ အမိႈက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ မိလႅာမ်ား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္
၃။  အမ်ားပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဒီေရေပါက္ေတာ၊ သႏၱာေက်ာက္တန္းႏွင့္ ကမ္းေျခမ်ားကို 
 ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္
၄။  ဆူညံသံႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္
၅။  ေက်းငွက္သာရကာႏွင့္ တိရိစာၦန္သားေကာင္ဘ၀မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္

၃၆



ေန႔ရက္။

၁၀ - ၁၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၇

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

 မိတ္ဖတ္ျဖစ္ေသာ ေပါင္းကူးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အတူ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို ေလ့လာရန္
ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတည္ေဆာက္မႈအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 AD အေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနအားေဆြးေႏြးရန္ ရြာရွစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္
လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ကြင္းဘတ္ေက်းရြာတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ေပါင္းကူးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေဒသသို႔ သြားေရာက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေဒသခံမ်ား၏ လူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ နားလည္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ 
ကတိက၀တ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအားေကာင္းသည္ ဟုေတြ႕ရွိသည့္အတြက္ 
ေပါင္းကူးအဖြဲ႔အစည္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္တည္ေဆာက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား
အေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းကုိ အဓိကထားၿပီးဆြဲေဆာင္သင့္ေၾကာင္း မိမိတို႔မွအႀကံျပဳခဲ့သည္။ 
ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈရွိေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ ေၾကြခ်ိဳင္ေက်းရြာ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တုိးတက္မႈကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္ကို အႀကံ
ျပဳခဲ့သည္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္သည့္ စင္တာျဖစ္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

၃၇



ေန႔ရက္။  

၁၁-၁၇၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

သႀကၤန္အတြင္း ခရီးသြားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ တည္ေဆာက္မႈအေျခအေနအား 
စစ္ေဆးရန္။

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ (သို႔ေသာ္ မာရုသဆိုင္ကလုန္း
မုန္တိုင္းေၾကာင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအား ရပ္နားခဲ့ရပါသည္။) သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈကို သြားေရာက္
ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး လတ္တေလာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ - 

•	 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား အဆင္မေျပျခင္း။
•	 ေငြေၾကးပိုမိုေတာင္းခံျခင္း။
•	 စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အားနည္းေနျခင္း။
•	 လုံျခံဳေရးအတြက္ ေဒသမွေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ငရုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 

မေပးနိုင္ေသးျခင္း။ 

၃၈



ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေဒသမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ေလးစားရပါေသာ ခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ားခင္ဗ်ာ၊
 ခရီးသြားမ်ား၏ အားလပ္ရက္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္ေရးမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေလးထားေသာအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ခရီးသြားမ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးသြားရပ္ဝန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ၾကာင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ကူညီေျဖဆိုေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။  
လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ အခ်ိန္ေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၁။ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္း ေဒသအေၾကာင္းကို ဘယ္လိုသိပါသလဲ။ (တစ္ခုထက္ပို ေျဖဆိုႏိုင္သည္)
ခရီးသြားေအဂ်င္စီ  အင္တာနက္  မိသားစု၊သူငယ္ခ်င္း  သတင္းစာ၊မဂၢဇင္း 
ခရီးသြားလမ္းညြန္ႏွင့္လက္ကမ္းစာေဆာင္ 	 ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို        အျခား __________________

၂။ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းကို ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးပါသလဲ။
တစ္ခါမွ မလာဖူးပါ     တစ္ၾကိမ္ လာဖူးသည္  ႏွစ္ၾကိမ္ လာဖူးသည္      သံုးၾကိမ္ႏွင့္ အထက္ လာဖူးသည္ 

၃။ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း။ (တစ္ခုထက္ပို ေျဖဆိုႏိုင္သည္)
ကမ္းေျခတြင္အပန္းေျဖရန္         မိသားစုအလည္အပတ္အတြက္          ဘုရားဖူးရန္        
သဘာဝအေျချပဳခရီးသြားျခင္းကို ႏွစ္သက္သျဖင့္            အျခား ___________________________________________

၄။ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ သင္၏ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈရွိပါသလား။
လံုးဝ ကို္က္ညီမႈရွိပါသည္      အသင့္အတင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္      ကို္က္ညီမႈမရွိပါ       လံုးဝ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ 

၅။ ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းတြင္ မည္မွ်ၾကာ ေနထိုင္မည္နည္း။
၁ ရက္ မွ ၃ ရက္  ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္  ၅ ရက္ အထက္ 

၆။ တည္းခုိရန္အတြက္ မည္႔သည့္ေနရာတြင္ စီစဥ္ထားပါသလဲ။
ဟိုတယ္  ဘန္ဂလို  ေဒသခံအိမ္          အသိမိတ္ေဆြအိမ္         အျခား _______________________

၇။ တည္းခိုရန္အတြက္ တစ္ရက္ မည္မွ်ကုန္က်သလဲ။
၂၀၀၀၀ ေအာက္  ၂၀၀၀၁ မွ ၃၀၀၀၀         ၃၀၀၀၁ မွ ၄၀၀၀၀  ၄၀၀၀၁ မွ ၅၀၀၀၀ 
၅၀၀၀၀ အထက္ 

၈။ စားေသာက္ရန္အတြက္ တစ္ရက္ မည္မွ်ကုန္က်ပါသလဲ။
၁၀၀၀၀ ေအာက္          ၁၀၀၀၁ မွ ၂၀၀၀၀          ၂၀၀၀၁ မွ ၃၀၀၀၀        ၃၀၀၀၀ အထက္ 

၉။ ေဂၚရန္ဂ်ီေဒသသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ မည္သည့္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳပါသလဲ။
ကိုယ္ပိုင္ကား          အေဝးေျပးကား       အျခား _________________________________________________

၃၉



၁၀။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္ရန္အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။
ရွိပါသည္  မရွိပါ  မသိေသးပါ  

၁၁။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။

အမွတ္စဥ္ ညံ႔ အသင့္အတင့္ ေကာင္း အလြန္ေကာင္း အေကာင္းဆံုး

ကမ္းေျခ၏အရည္အေသြး

ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ သန္႔ရွင္းလွပမႈ
ခရီးသြားလမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထားရွိမႈ

ေဂၚရန္ဂ်ီသို႔ လာရာတြင္ 
သြားလာေရးအဆင္ေျပမႈ
လံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈ

ခရီးသြားမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ

သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ႔ေသာ 
ေနရာမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
အစီအမံမ်ား ထားရွိမႈ

၁၂။ သင္၏အသက္အရြယ္။
၁၈ ႏွစ္ေအာက္  ၁၈ မွ၂၄ ႏွစ္   ၂၅ မွ၂၉ ႏွစ္          ၃၀ မွ ၃၄ ႏွစ္          ၃၅ မွ ၃၉ ႏွစ္       
၄၀ မွ ၄၄ ႏွစ္    ၄၅ မွ ၄၉ ႏွစ္         ၅၀ မွ ၅၄ ႏွစ္         ၅၅  မွ ၅၉ ႏွစ္         ၆၀ ႏွစ္ အထက္  

၁၃။ သင္၏ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္။
ေက်ာင္းသား       ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း          အခ်ိန္ျပည္႔ ဝန္ထမ္း       အခ်ိန္ပိုင္း ဝန္ထမ္း        
အလုပ္အကိုင္ မရွိေသး       အျငိမ္းစား 

သင္၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

၄၀



ေန႔ရက္။  

၃-၄၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇ (ခ်ိဳင္ေလးေက်းရြာ)၊ ၁-၂၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇ (သစ္ေရာင္းေက်းရြာ)၊ ၄-၅၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇ (ငန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ)

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

 ဘန္ဂလို၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအားေဒသခံအိမ္မ်ားတြင္ တည္းခိုေစျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ B&B မန္ေနဂ်ာမ်ားကို လုပ္ငန္း
ကြ်မ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကို လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္
ေပးရန္။

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

 အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေနအိမ္ႏွင့္ကမ္းေျခ
လံုၿခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း။ 

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္။ 

 အမိႈက္ႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္မႈစနစ္၊ “အမိႈက္မပစ္ရ” စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား။

၄၁

ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေအဒီရုံးအဖြဲ႕သားမ်ား



ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံမ်ား

ေဒသခံမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၄၂



ေန႔ရက္။  

၂၂-၂၅၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

ခရီးစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

 ငရုတ္ေကာင္းေဒသခံမ်ားကို ပအုိ႔၀္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လူထုပါ၀င္သည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို သြားေရာက္ေလ့လာ
ေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

•	 ေဒသရွိ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ျခင္း
•	 လက္မႈလုပ္ငန္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း
•	 ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တင္ဆက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း
•	 ပအို႔၀္ေဒသ လူထုပါ၀င္သည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကို 

နားလည္သိရွိရန္ ေလ့လာျခင္း

၄၃



ေန႔ရက္။  

၂၆၊ ေမလ၊ ၂၀၁၇

အစည္းအေ၀းရည္ရြယ္ခ်က္။ 

ပအို႔၀္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီးေဒသမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ရန္

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္ တင္ျပမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 ၁။  သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ေဒသ၏အေျခအေနကိုေဖာ္ျပျခင္း
 ၂။  သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ေဒသအတြင္းလည္ပတ္ေနသည့္ CBT လုပ္ငန္းမ်ား
 ၃။  ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ သင္ယူခဲ့မႈမ်ား။ ၎ CBT ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား
 ၄။  မိမိေဒသသို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ား
 ၅။  မိမိေလ့လာခဲ့သည္မ်ားကို ငရုတ္ေကာင္းေဒသတြင္မည္သို႔အသံုးခ်ျခင္း၆။ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ 
  စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ နည္းလမ္းမ်ား
 ၇။  ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အကူအညီမ်ား

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္။ 
•	 လူထုအေျချပဳ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း လူထုစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း
•	 ဒီေရေရာက္ေတာအပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း
•	 ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္တင္ျခင္း
•	 စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
•	 လူထုစည္းလံုးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအားတည္ေဆာက္ျခင္း

၄၄



CBT ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း
နံသာပုေက်းရြာအုပ္စု၊ ခ်ိဳင္ေလးေက်းရြာ

ေန႔ရက္။  

၁၁-၁၂၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇

အစီအစဥ္

၁။ CBT ေကာ္မတီမ်ားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
•	 လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ
•	 ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
•	 လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
•	 လူထုဖိုရမ္မ်ား
•	 ေဒသထြက္ကုန္မ်ား
•	 လမ္းညႊန္ႏွင့္ အမွတ္အသားမ်ား
•	 ေနာက္အဆင့္မ်ား

၂။ AD ၏ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ
•	 ငရုတ္ေကာင္း CBT တြင္ AD ပါ၀င္ရျခင္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ AD ၏ အခန္းက႑
•	 AD အေပၚ ေဒသခံလူထုမ်ား၏အျမင္မ်ား

၃။ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ
•	 လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ
•	 တာ၀န္ရွိသူမ်ား
•	 ျပသထားရွိမည့္ ပစၥည္းမ်ား
•	 CBT မွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းမည္သို႔ျပဳလုပ္မည္
•	 ေနာက္အဆင့္မ်ား

၄။ ေလ့လာေရးခရီးဖလွယ္မႈ

၅။ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူထုပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း

၆။ ျဖည့္စြက္ရန္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

၄၅



Contact Info:

Address: No. 62, 5th Floor, Nyaung Tone Street, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar

Phone: +95 (9) 566 1508, +95 (1) 521313

Email:	anotherdevelopment.office@gmail.com

Facebook: https://m.facebook.com/anotherdevelopmentAD/

AD အဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္
သည္။ AD ကိုထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
အေနျဖင့္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


