
1 
 

 

 

အစည္းအ ေး အစရီငခ္စံာ 

“ငပလီေ ဒသတငင္ သာဝနင္ဒိခရီီးဒတာီးလုပင္ငနင္ီးမင္ငံရငင္ွ ့နင့္ ာမုိငင္ငာရင္ငံရ ိ

အ ခာီးက့င္ီးေ ခေ ဒ့ဒာီးမင္ငံရငင္ွပသင္ဒကင္တ္သက္၍”  

နယင္ပယင္အဒီီးဒီီး့င္ငံရ အကဒ ိီးလုိလာီးဒညင္ွ ဒကင္္ ိငုင္ဒူ့ဒာီးပါဝငင္ေဒာ 

အလုပင္ရာုေ တ္ီးေမတီးပတြဲ  
 

  မလ၊ ၁၁-၁၃ရကလ္၊ ၂၀၁၆ 

သတံ ဲက း္  ခ ဟ ိုတယလ္၊ ငပမ ီ

  



2 
 

 
ပါေငသ္ ူ ားအတြက ္  းခြြး္  ား : သင့္ အ ြ ဖင့္  ညသ္ညတ္ ို႕က ို  ဆြး  ြးမ ိုသြညး္သနည္း။ 
 အ  ွဳကက္စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက 

   သခံအဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ ငပမီ က ာၻမွဳည့္ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳ ရ႐ွိွဳ  သာ အက  ကး က းးူး  ား ွဳင့္ ဆက္ ြယ္ ွဳက  ား ွဳာ 

အဘယ္ြည္းသနည္း။ 

 ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း၏ သက္ ရာက္ ွဳက  ား  ကာင့္  ဖစ္  ိုင္ သာ  ပ ြာ  ားက ို  ည္သူ ွဳ စီ ံခြ္႕ခြ ဲညြ္ည္းသနည္း။ 

 အစ ိုးရ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ ပံို ွဳြ္ အ  ွဳကက္သ  ္းဆည္းရြ္သနည္း။ 

 အက  ကးအ ပစ္  ားက ို  ဆြး  ြးမ ို ပီး ငပမီ၏ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္  ကာင္းစြာ ဖြ႕ံ ဖ ကး ွဳကအတြက္ အက  ကး ဖစ္ စ ည့္ 

ြည္းမ ္း  ားက ို သ ဘာတူညီမ ိုပါသညသ္နည္း။ 

 ပါေင္ ဆာင္႐ွိြက္သူ  ား အ ြ ဖင့္  ရ႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ ရး ွဳင့္ တာေြ္ယူ ွဳက႐ွိွဳ  ရးတ ို႕က ို သ ဘာ ပါက္ြားမည္  စရြ္သနည္း။ 

 အြာဂတ္တြင္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကက ို  ညသ္ ို႕   ဖ႐ွိွဳင္း ည္က ို သ ႐ွိွဳ မ ိုပါသည္သနည္း။ 

 ငပမီ ဧရ ယာအတြင္း ခရီးသြားမာ ွဳက တစ္ခိုစီအတြက္ တရားေင္ မ ိုင္စင္ ညသ္ ို႕  ပကမိုပ္ရ ည္ြည္းသနည္း။ 

 ရည္႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ  ိုင္ ည့္ က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သဆ ိုင္ရာ ဥပ  အတြက္  ဆြး  ြး ွဳကက ို   ွဳ ာ္မင့္ ားပါသည္သနည္း။ 

 က႑အားမံိုးက ိုမည္း တြ္းတူည ီွဳ  အ မး ားရြ္ မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

   သတြင္း အဖြ႕ဲအစည္း- ငပမီအတြက္ ယင္းတ ို႕၏ သ ဘာ ား  ား ွဳင့္ ဆ ၵ  ားသနည္း။ 

  ွဳြ္ကြ္ သာ ြည္းမ ္း ဖင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ စ ရးသနည္း။ 

 ပညာ ရး 

   သတြင္း အမိုပ္အက ိုင္ အခြင့္အ ရး  ား 

  ယဘိုမ အား ဖင့္ ပတ္ေြ္းက င္ စ  ္းမြ္းဆ ို  ပ စရြ္   ြ္းသ  ္း ရးသနည္း။ 

 စြြ္႕ပစ္  ရဆ ိုး စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက 

 းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ရး 

 ငပမီ အ  ကာင္း သ သင့္သ ွဳ  

 ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းသည္  ရ႐ွိွဳည္တည္တံ  ိုင္ ည္ မာသနည္း။  

 စား သာက္ဆ ိုင္ မ ိုင္စင္ 

 အရက္ ွဳင့္ ယ ကာ မ ိုင္စင္ 

 တရားေင္ တံခါးဖြင့္ ေါ  

 အ  ကာင္းအရာ  ား အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ ခင္းအတြက္  ဆြး  ြး ွဳက 

 အ  ကာင္းအရာ  ား ွဳင့္ စပ္မ ဥ္း သာ  ြာက္ဆက္တြ ဲ ား 

 ႐ွိွဳင္းမင္း သာ ဥပ    ား ွဳင့္ ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက႐ွိွဳ  ရး 

  ပည့္တြ္ဆာ မိုပ္ငြ္း အစ ပကမာ ွဳကက ို  ညသ္ ို႕ ရပ္တြ္႕ရ ည္ြည္း 

 အ  ွဳကက္/စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက 

  ပြ္မညသံ္ိုးစြ ဲ ိုင္ သာ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား အသံိုး ပကြည္း 

 က  ကက္  ာတြင္႐ွိွဳ  သာ ပင္မယ္တြင္း အ ွဳ ကက္  ား 

 ႐ွိြာသူ႐ွိြာသား  ားအား အ  ွဳကက္ပစ္ ခင္း ွဳင့္ ပတ္သတ္၍ ပညာ ပးရြ္ 

 သဘာေတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ ရး 

 သြ္႕႐ွိွဳင္း ရး 

 အစ ိုင္အခဲ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား စြြ္႕ပစ္ရြ္အတြက္ ေြ္ ဆာင္ ွဳက  ား/ဧရ ယာ  ား 

 ငပမီ႐ွိွဳ   ရ ကီး ွဳက  ပ ြာ  ား 

 တည္းခ ိုခြ္း  ားတြင္   ိုင္ငံ ခားသား  ား  ြ  ိုင္ရြ္အတြက္ ခြင့္ ပက  ြ္႕ 



3 
 

 က ္း  ခ သြ္႕႐ွိွဳင္း ွဳက ႐ွိွဳ  ြ စရြ္  ည္သ ို႕ ပကမိုပ္ရ ည္ြည္းသနည္း။ 

 ရင္း ွဳီး  ကပ္ ွဳံ ွဳက  ပကမိုပ္  ိုင္ သာ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား ႐ွိွဳာ ဖြရြ္ 

 ငပမီ ွဳင့္  ရ႐ွိွဳည္တညတ့ံ္  ိုင္ ည့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ ပြင့္မင္းသည့္  ဆြး  ြး ွဳက  ပကမိုပ္ရြ္ 

 ငပမီတြင္ မူတ ိုင္းအတြက္ မံို မာက္ သာ  ရခ  က ႐ွိွဳ  ည ္မာသနည္း။ 

 ငပမီ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းက႑႐ွိွဳ  စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္းငယ္  ားအတြက္ စ ြ္ ခခ ွဳက  ား/မ ိုအပ္ခ က္  ားက ို သ ႐ွိွဳ မ ိုပါသည္သနည္း။ 

   သတြင္း စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ားက ို  ိုတ္ကိုြ္ ိုပ္ပ ိုး ွဳက စြြ္႕ဦးတီ ြင္  ပ ကင္ပြ ဲ ားတြင္ ပါေင္မာ စရြ္ ဆြ ဲဆာင္ ခင္း 

 ငပမီ၏ သဘာေပတ္ေြ္းက င္သည ္ အြာဂတ္တြင္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ ွဳက ရွဳ  ြ စရြ္ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား ွဳင့္ 

  သခံ  ားအ ြ ဖင့္  ညသ္ ို႕အတူ ပူး ပါင္္း ဆာင္႐ွိြက္  ိုင္ ညြ္ည္းသနည္း။ 
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အစည္းအ ၀းအက ဥ္းခ ကပ ္
Hanns Seidel Foundation (HSF)  ွဳင့္   ြ္ ာ႕စီးပြား ရးက႑ တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  ရး အ  ာက္အကူ ပကဳာြ (MCRB) တ ို႕ အတူတကြ 

ပူး ပါင္း၍ ငပမီ ွဳင့္ အ ခား သာ   ြ္ ာ့က ္း  ခ  သ  ားအတြင္း တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  သာ က ာၻမွဳည့္ခရီးသြားမာ ရးမိုပ္ငြ္း 

အတြက္ ြယ္ပယ္အသီးသီး ွဳ သက္ဆ ိုင္သူ  ားပါေင္သည္႕ အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြးပြ ဲကို  ၂၀၁၆   မ ၁၁ရက္ ြ႕ ွဳ ၁၃ရက္ ြ႕အ   

အသစ္ ပ္ ံ ဖြ႕ဲစည္း ား သာ Myanmar Responsible Tourism Institute (MRTI) ၏အတူတကြပါ၀င္ ွဳက ဖင့္ က င္းပခဲဲသည္သနည္း။ 

ယင္းတြင္ ပါ၀င္တက္ ရာက္သူ ၉၀ဦး(အ   ကးသား ၆၇% အ   ကးသ ီး၂၃%) ရွဳ  ပီး ၃၀% ွဳာ ငပမီတြင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းလ၊ 

မယ္ယာစ ိုက္ပ  ကး ရး ွဳင့္  ရမိုပ္ငြ္းမိုပ္ငြ္း မိုပ္က ိုင္ ြ က သာ   သခံ  ား ဖစ္ ကသည္သနည္း။ ပါ၀င္တက္ ရာက္သူ  ား ွဳာ 

  သခံ ွဳင့္ ြ ိုင္ငံ တာ္အဆင့္ အစ ိုးရအရာရွဳ   ား  ွဳင့္   ိုင္ငံတကာ ွဳ က ္း  ခခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ကၽြ ္းက င္သူ  ား ွဳင္႕ 

  ြ္ ာြို င္ငံအ  ခစ ိုက္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းရွဳင္  ား ပါ၀င္ခဲဲ ကသညသ္နည္း။ 

 

အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြးပြ ဲွဳာ ငပမီတြင္ တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  သာ က ္း  ခခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ဖြံ ဖ ကးတ ိုးတက္ ွဳကအတြက္ စ ြ္ ခခ ွဳက  ား ွဳင့္ 

ဦးစား ပးရြ္ မို အပ္္ခ က္  ားကို   ဆြး  ြးတို င္ပင္ ခဲဲ ကသည္သနည္း။ယင္းသည ္   ြ္ ာ ို င္ငံရွဳ  အ ခား သာ က ္း  ခ  သ  ားအတြက္ 

သင္ခြ္းစာ  ား   ာက္ပ့ံ ပး  ိုင္ရြ္ ွဳင့္  ြာက္ဆက္တြ ဲမိုပ္ငြ္းစဥ္  ား ွဳင့္  ဆာင္ရြက္မ က္ရွဳ  သာ ကြဦး မိုပ္ငြ္းစဥ္  ားက ို 

သတ္ ွဳတ္  ိုင္ရြ္ ရည္ရြယ္သညသ္နည္း။ 

 

အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြးပြကဲို  ရခ ိုင္ ပည္ြယ္ ဖြံ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးဆ ိုင္ရာ၀ြ္ ကီး ဦး င္း အာင္ တက္ ရာက္ခဲဲ ပီး ငပမီတြင္ 

တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းဖြံ႕ ဖ ကး ရးအတြက္ တစ္ခိုတည္း သာ ြည္းမ ္း ွဳာ   သတြင္းအဖြဲဲအစည္း  ား၏ 

ပူး ပါင္းပါ၀င္ ခင္းသာ  ဖစ္သညဟ္ို   ပာ ကားခဲဲသည္သနည္း။ ၀ြ္ ကီး ွဳာ သဘာ၀ပတ္၀ြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ အ  ကာင္းအရာ  ားလ၊ အ ူးသ ဖင့္ 

ပမတ္စတစ္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား စီ ံခြ္႕ခြ ဲရးကို  ဦးစား ပး ဆာင္ရြက္သင့္သညဟ္ို အ မး ား  ပာ ကားခဲဲသညသ္နည္း။ 

သံိုးရက္ ကာ ဆြး  ြး ွဳက  ား ွဳ  အာက္တြင္ ဖာ္ ပ ား သာ အခ  က႕ သာ အဓ က စ ြ္ ခခ ွဳက  ား ွဳင့္ အ ရးပါ သာ  တြ႕ရွဳ ခ က္  ား က ို 

ရရွဳ ခဲဲသည္သနည္း။  

 

အစညး္အ ၀းပ  ပို ငး္ ဖစ ္သာ“ငပမ ီြရာတစခ္ို”တြင ္ က း္  ခ ခရးီသြားမိုပင္ြး္ဆို ငရ္ာ   ိုငင္တံကာ 

ကၽြ း္က ငသ္ ူ ား ဖစ ္သာMike Haynes  ွဳင့္ Dr Julia Jeyacheya လ၊  ွဳင့္   သတြင္းအစ ိုးရကို ယ္စားမွဳယ္  ား ဖစ္ က သာ 

ဦး၀င္း  ာင္  ာင္ ွဳင့္ ဦး ြြ္း ြြ္းဦး တ ို႕ ွဳ တင္ ပ ဆြး  ြးခဲဲ ကသည္သနည္း။ ၄င္းတ ို႕က အစို းရ ွဳ ဦး ဆာင္သည့္  ပီး ပည္႕စံို သာ 

တည ္ြရာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအစီအစဥ္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး၏ အ ရးပါ ွဳကက ို   ာက္ ပခဲဲသည္သနည္း။ သို ႕ သာ္ ၄င္းတ ို႕သည ္ သ ပၸံပညာရွဳင္  ား ွဳင့္ 

တည ္ဆာက္ ွဳကဆ ိုင္ရာ မက္တြသူဲ  ားအပါအ၀င္ ပူး ပါင္းပါ၀င္ ဆာင္ရြက္သူ  ားအားမံိုး  ွဳင့္ တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြးရြ္ အ ရးပါ ွဳကက ို 

အ မး ား  ပာ ကားခဲဲသညသ္နည္း။  

 

ပါ၀င္သူ  ားသည္ ငပမီတြင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း အတြက္ အဓ ကပူပြ္စရာ ွဳာ သဘာ၀ပတ္၀ြ္းက င္ဆို င္ရာ အ  ကာင္းက စပ  ား ဖစ္ ပီး 

ယင္း၏ ြာက္တြင္ အဖြဲဲအစည္း  ားအတြက္ အက  ကး က းးူး  ား ွဳင့္   သတြင္း ပူး ပါင္းပါ၀င္ ဆာင္ရြက္ ွဳက အားြည္း ခင္း စသည့္ 

အ  ကာင္းက စပ  ား ပါ၀င္ ြသည္ဟို သတ္ ွဳတ္ခဲဲ ကသညသ္နည္း။   ိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ကၽြ ္းက င္သူ  ား ွဳ ငပမီ၏ 

မက္ရွဳ အ  ခအ ြ  ားက ို    က႕တစ္   က႕ ွဳင့္ ခရီးသြား  ားအတြက္ အပြ္း  ဖရာ ြရာအ ဖစ္ သတ္ ွဳတ္ခဲဲသည္သနည္း။ အစည္းအ ၀း 

တက္ ရာက္သူ  ား ွဳာ အ ရးအ ကီးဆံိုး ခါင္းစဥ္  ားက ို  ရြးခ ယ္ခဲဲ ကသညသ္နည္း။ ယင္းတို ႕ ွဳာ  

 သဘာ၀ပတ္၀ြ္းက င္ပ က္စီး ခင္း  

   သခံ  ားအတြက္အက  ကး က းးူး  ား ွဳင့္  

   သခံ  ားပူ ပါင္းပါ၀င္ ဆာင္ရြက္ ွဳကအားြည္း ခင္း 
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ယင္း ခါင္းစဥ္  ားသည္ ဆက္တ ိုက္ ဖစ္ သာ  ဆြး  ြး ွဳက ွဳစ္ခိုတြင္ အ ပြ္အမွဳြ္  င္ဟပ္ ြသည္သနည္း။ သဘာ၀ပတ၀္ြး္က င ္

   ယာ ွဳင့္ အစအီစဥခ္  ွဳတ ္ရးဆို ငရ္ာ က စပရပ ္ ား  တြင ္ အဖြ႕ဲ ွဳစဖ္ြ႕ဲခြ၍ဲ  ဆြး  ြးခ႕ဲသညသ္နည္း။  အဖြ႕ဲတစဖ္ြ႕ဲ ွဳာ 

သဘာ၀ပတ၀္ြး္က င ္ွဳင့္  ဆြး  ြး ပးီ က ြတ္စဖ္ြ႕ဲ ွဳာ    ယာအ  ကာငး္  ဆြး  ြးခဲဲသညသ္နည္း။ အဖြ႕ဲမို က ္  ဆြး  ြးပြ ဲ ား အ ပးီတြင ္

အ ရး ကးီ သာ သဘာ၀ပတ၀္ြး္က င ္ွဳင့္    ယာဆ ိုငရ္ာ အ  ကာငး္အရာ  ားက ို သတ ္ွဳတြ္ို ငရ္ြ ္

 ခဲြဆဲံိုး ဖတခ္ဲဲသညသ္နည္း။  ြာကဆ္ံိုး မက့ င့္ခြး္အ ြ ဖင့္ အစညး္အ ၀းတက ္ရာကသ္ ူ ား ွဳာအဖြဲဲငယ ္ ား ခြ၍ဲ ပ ြာ  ား 

အတြကအ္ဓ ကအ  ကာငး္အရငး္  ား ွဳင့္ ယငး္တ ို႕က ို  ဖရွဳငး္ြို င ္ည႕္  ဖစြ္ို င ္ ခရွဳ    သာြညး္မ း္  ားက ို   ဆြး  ြးတ ိုငပ္ငအ္ 

ႀကဥံာဏ ္ိုတခ္ဲဲ ကသညသ္နည္း။  

 

ပါ၀င ္ဆြး  ြးသ ူ ား သတ ္ွဳတခ္ဲဲ က သာ အ ရးႀကးီသည့္ သဘာ၀ပတ၀္ြး္က ငဆ္ို ငရ္ာ  ပ ြာ  ား ွဳာ အစ ိုငအ္ခအဲ 

  ွဳကကစ္ြြ႕္ပစပ္စပညး္စ ီခံြ႕္ခြ ဲွဳကလ၊ သ ဲိုတယ္ ူခငး္လ၊ တရား ၀ငဓ္ါတိုအဆ ပခ္ ငါးဖ း္ ခင္္းလ၊  ွဳင့္  ရ ွဳင ္ ့ ရဆ ိုး စ ီခံြ႕္ခြ ဲွဳကတ ို႕ ဖစ ္ကသညသ္နည္း။ 

ယငး္အ  ခအ ြ  ား ွဳ တ ိုးတကမ္ာ စရြ ္ အ က ံပက ွဳက  ားတြင ္ ပို  ို  ကာငး္ ြြ ္သာ စညး္  ဥး္ ိုတ ္ခငး္ တရား ၀င ္

မိုပ ္ဆာင ္ွဳက  ား ဖစသ္ည့္ သ ဲိုတယ္ ူခငး္ ွဳင့္ ဓါတိုအဆ ပခ္ ငါးဖ း္ ခငး္ စသညတ္ို ႕က ို  မ ာခ့  ို ငရ္ြ ္ တရားဥပ   စ ိုး  ိုး ွဳက 

ရွဳ မာ စရြ္  ဆာငရ္ြကရ္ြတ္ ို႕ပါ၀ငသ္ညသ္နည္း။ အ ခားအ က ံပက ွဳက  ား ွဳာ တရား ၀င ္ မိုပ ္ဆာင ္ွဳက  ား ွဳ  ဖစ ္ပခမာ သာ 

သဘာ၀ပတ၀္ြး္က င ္ွဳင့္ က ြး္ ာ ရးဆို ငရ္ာ   ခ ိုက ္ွဳက  ားက ို   သတြငး္ ပးူ ပါငး္ပါ၀င ္ဆာငရ္ြကသ္ ူ ား ွဳ အသ အ  င ္

  င့္တကမ္ာ စရြ ္ဆာငရ္ြက ္ပး ခငး္ ွဳင့္ငပမတီြင ္ ပို   ိုစြစက္  ကာငး္ ြြ ္သာ  ခတ ္ွဳ ီသာအ ွဳက ကစ္ြြ႕္ ပစဖ္ ို႕     ား ား 

ရွဳ  ပးရြ ္စသညတ္ ို႕ပါ၀ငသ္ညသ္နည္း။  

 

အစည္းအ ၀း တက္ ရာက္သူ  ားသည ္    ယာစာရင္း ပးသြင္း ခင္း က စပရပ္  ား ွဳင့္ အ  ား ပညသူ္ပ ိုင္    အသံိုးခ  ွဳက  ား ွဳင့္ 

စပ္မ ဥ္း၍ ပ ို  ိုရွဳင္းမင္းစြာ သ ရွဳ မ ို ကသညသ္နည္း။    ယာအ ငင္းပြား ွဳကဆို င္ရာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကကို  ပို   ို ကာင္း ြြ္မာ စရြ္  ဆာင္ရြက္သင့္ ပီး 

   ယာစာရင္းသြင္း ွဳကက ို ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳကပ ို  ိုရွဳ မာ စရြ္  ဆာင္ရြက္သင့္သညသ္နည္း။ အစည္းအ ၀း တက္ ရာက္သူ အခ  က႕သည ္

တ က  သခ ာ ွဳက  ရွဳ  သာ    ယာစာရင္း  ား အခ က္အမက္  ပ ာက္ဆံိုး ခင္း    ယာမိုယူ ခင္း အပါအ၀င္ က ္း  ခသ ို႕ 

အ  ား ပည္သူ  ား သြားမာခြင့္ အစရွဳ သည့္ က စပရပ္   ားအတြက္ စ ိုးရ  ္ပူပြ္မ က္ရွဳ သည္သနည္း။  ပ္ ံ၍ငပမီအတြက္ 

  သတြင္းစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအစီအစဥ္ တစ္ခိုသည္မ ိုအပ္ ြ ပီး ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳကရွဳ စြာ ဖင့္  ရးဆြ ဲားရြ္ မ ိုအပ္ ပီး ယင္း ွဳ 

သက္ ရာက္ ွဳကရွဳ   ိုင္ သာ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ဖင့္ တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ားရြ္မို အပ္သည္သနည္း။ အစည္းအ ၀းတက္ ရာက္သူအ  ားစိုသည ္

ကိုြ္း  င့္ပ ိုင္းတြင္ က္ က ္းရို းတြ္း ဧရ ယာတစ္ မ ွဳာက္တြင္ ခရီးသြား  ားအတြက္ မိုပ္ ဆာင္စရာ  ား ပို  ို တ ိုးခ ဲဲမ ို သာ 

စ တ္ကူးရွဳ  ကသည္သနည္း။  

 

အစည္းအ ၀းတတ ယပို င္း ဖစ္ သာ   သခ ံ ားအတြက ္အက  ကး က းးးူ  ား ွဳင့္ စြ း္ ဆာငရ္ည ္   င့္တင ္ွဳကဆ ိုငရ္ာ အခြင့္အမ း္  ား 

 ွဳင့္ ပတ္သတ္၍  ဆြး  ြးရာတြင္   ရမိုပ္သား  ား ဟို တယ္ ွဳင့္ စား သာက္ဆ ိုင္ ပ ိုင္ရွဳင္  ား အစရွဳ  သာ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း ွဳ 

 တူညီသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း၀င္  ားသည္ ငပမီတြင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအတြက္ ၄င္းတ ို႕၏ ပူပြ္ ွဳက  ား  ွဳင့္ ယင္းတ ို႕က ို 

  ဖရွဳင္း ို င္ ည့္  ဖစ္ ို င္  ခရွဳ  သာ ြည္းမ ္း  ားကို    ပာ ကားခဲဲ ကသည္သနည္း။  

 

 ဆြး  ြးပြသဲည ္   သ သ  ိုင္း  ကာင္းကို   ကာင္းစြာ သ ရွဳ  သာ   သခံခရီးသြားမ ္းည ြ္  ား မ ိုအပ္ ြ ွဳက   ားကဲဲသ ို႕ 

မ ိုအပ္ခ က္  ား ွဳင့္ ြည္းပညာဆ ိုင္ရာ ကြာဟခ က္  ားက ို   ာက္ ပခဲဲသည္သနည္း။ ယင္း ဆြး  ြး ွဳက အပ ိုင္းသည္ ဟ ိုတယ္အသင္း 

  ြ္ ာ ို င္ငံစားဖ ို ွုဳ း  ားအသင္း  ွဳင့္   ြ္ ာဧည့္မ ္းည ြ္အသင္း  ွဳင့္ အ ခား သာအသင္းအဖြဲ႕  ားကဲ႕သ ို႕ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား ွဳင့္ 

ပညာရွဳင္  ား ပါ၀င္ သာ အဖြ႕ဲအစည္း  ား  ွဳ  ဟာ  ပာသူ  ား ွဳင့္ ကို ယ္စားမွဳယ္  ား၏  မ့က င့္ ွဳက  ား ွဳင့္ ရြ္ပံို ငြ စ ိုက္ ား ပး ွဳက 

အစရွဳ  သာ အခြင့္အ ရး  ား  ွဳင့္ ယင္းတို ႕၏ မိုပ္ ဆာင္ ွဳက  ားက ို တင္ ပ ၀  ွဳ  ို င္ခဲဲသညသ္နည္း။ ယင္းတြင္ စြြ္႕ဦးတီ ြင္ 

မိုပ္ငြ္းရွဳင္  ား ွဳင့္ အ သးစားအမတ္စားမိုပ္ငြ္းအစပ  ကး ွဳက  ား အတြက္  မ့က င့္ ွဳက  ားက ို   ာက္ ပ  ိုင္ခဲဲသည္သနည္း။ 
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အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြး ွဳကတစ္ မ ွဳာက္တြင္ ပါ၀င္ ဆြး  ြးသူ  ားသည ္    က႕ြယ္အဆင့္ ွဳင့္ ခရို င္အဆင့္ရွဳ  က ္းရို းတြ္း  သရွဳ  

  သခံအဖြဲဲအစည္း  ား၏ ပူး ပါင္းပါ၀င္ ွဳက  တြ႕ဆံို ဆြး  ြး ွဳက  ွဳင့္   သခံ ပညသူ္  ားကို  အက  ကး ဖစ္ ြြ္း စ ည့္  ွဳစ္ဖက္အက  ကး ပက 

  ဖရွဳင္း ွဳက  ား ပို   ိုမ ိုအပ္  ကာင္းက ို အ မး ား  ဆြး  ြးခဲဲ ကသညသ္နည္း။   ြ္ ာ  ိုင္ငံ အစ ိုးရ က ိုယ္စားမွဳယ္  ား ွဳ   ြ္ ာ  ိုင္ငံတြင္ 

  သခံ  ားအတြက္ အက  ကးစီးပြား  ဖစ္ စသည့္ တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  ပီး က႑စံိုစီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ားအတြက္ ယင္းတ ို႕၏ 

အ   ကးသားကတ ကေတ္ကို   ပ္ မာင္း ဖာ္ ဆာင္ သြား ည္ဟို   ပာဆ ိုခဲဲသည္သနည္း။   

 

ယင္း ဆြး  ြး ွဳက အပို င္းအ ပီးတြင္ ငပမီ၏ ဖြံ ဖ ကးတ ိုးတက္ ွဳက အတြက္ အစီအစဥ္  ား ခ  ွဳတ္ရာတြင္ အက  ကး ပကရြ္ရည္ရြယ္ ား သာ 

မိုပ္ ဆာင္ခ က္ဆ ိုင္ရာ အခ က္အမက္  ား ပါ၀င္သညသ္နည္း။  

 

 ရြးခ ယ္ ား သာ တင္ ပခ က္  ား ွဳာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္သည္သနည္း။ တင္ ပ ွဳကအားမံိုးကို  MCRB ၏ အင္တာြက္စာ  က္ ွဳာတြင္ 

ရယူ ို င္သညသ္နည္း။http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/environment-top-concern-for-sustainable-

tourism-in-ngapali.html\ 

  

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/environment-top-concern-for-sustainable-tourism-in-ngapali.html/
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/environment-top-concern-for-sustainable-tourism-in-ngapali.html/
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 ြာကခ္အံ  ကာင္းအရာ  

  ြ္ ာ  ိုင္ငံ အစို းရသည္ ၂၀၁၃ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းအဆင့္  င့္စီ ံက ြ္း လ၊ တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  သာ ခရီးသြာားမိုပ္ငြ္း  ူ၀ါ (၂၀၁၂)  ွဳင့္ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းတြင္ အဖြဲဲအစည္း  ား ပါ၀င္ပတ္သတ္ ွဳက  ူ၀ါ (၂၀၁၃) တ ို႕က ို  င္ဟပ္၍ တာ၀ြ္ယူ ွဳကရွဳ  သာ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းက ို   ွဳင့္တင္ ပးြို င္ရြ္ ကတ က၀တ္  ပကခဲဲသည္သနည္း။ ၂၀၁၃ခို ွဳစ္တြင္ ငပမီ၌ အ   ကးသား 

အဆင့္  င့္ စီ ံက ြ္းက ို ပ ို  ို ကာင္း ြြ္  စရြ္အတြက္ အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြးပြတဲစ္ခို ပကမိုပ္ခဲဲသည္သနည္း။  
 

 ဖ ဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅တြင္ MCRB သည္ ပိုဂံလ၊   ၱေ မးလ၊  ငြ ဆာင္  ွဳင့္  ခ ာင္းသာလ၊ က  ကက္ ီးရို း ွဳင့္   ာ္မ   ကင္  ွဳင့္ ရြ္ကိုြ္  ကဲဲသ ို႕ သာ 

ခရီးသြား မိုပ္ငြ္း ဆ ိုင္ရာ တည္ ြရာ  ားတြင္  ပကမိုပ္ခဲဲ သာ ကြင္းဆင္းသို တသြ  ပက ွဳက  ားကို  အ  ခခံ ပီး   

  ြ္ ာ့ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းက႑၏ သက္ ရာက္ မ  ားအား မ့မာဆြ္းစစ္ ခင္း အစီရင္ခံစာ(SWIA) က ို ိုတ္ ပြ္ခဲဲသညသ္နည္း။ 

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အခြင့္အ ရးဆ ိုင္ရာအ  ခခံ သာ အ  င္ ဖင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း အမ င္အ  ြ္ ဖြံ ဖ ကးတို းတက္ ွဳက၏ 

စ ြ္ ခခ ွဳက  ားကို  အသား ပး  ဖာ္ ပ ားသည္သနည္း။ ယင္းသည ္    ယာအမိုပ္ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ပါ၀င္ ပတ္သတ္ ွဳက 

က မးသူငယ္  ား ွဳင့္ အ ခား သာ   ခ ိုက္မြယ္ သာ မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း  ား အ ပခ သက္ ရာက္ ွဳက  ား စသညတ္ို ႕ ွဳင့္ 

ဆက္ ြယ္ ြသညသ္နည္း။ SWIA သည္ အင္တာြက္ ပခတြင္ရရွဳ   ိုင္ ပီး   ားစြာ သာမိုပ္ငြ္း မိုပ္ ဆာင္ သာ အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား 

အ ကံဥာဏ္  ား  ပး ို င္သညသ္နည္း။  

 

၂၀၁၅  ီးင္ဘာမ ၁ရက္ ြ႕ ွဳင့္ ၂ရက္ ြ႕တ ို႕တြင္ Hanns Seidel Foundation (HSF)  ွဳင့္ MCRB တ ို႕သည ္ 

ရပင္ရတာလူထုပါဝငင္ဒညင္ွခရီီးဒတာီးလုပင္ငနင္ီး အမိုပ္ရိုံ ဆြး  ြးပြဲ(CIT) ကို   ြ ပည ္တာ္တြင္ ပူး ပါင္းက င္းပခဲဲသည္သနည္း။ 

အစည္းအ ေးတက္ ရာက္သူ  ားသည္  တူညီ သာ ကြ ဲပားသည့္  ြာက္ခံဘေ  ား ွဳ မာ ရာက္ က ခင္း ဖစ္ ပီး အစ ိုးရလ၊ 

ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးဆ ိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း  ားလ၊ ပိုဂၢမ က က႑လ၊ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း ွဳင့္   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ားက ို အသီးသီး 

က ိုယ္စား ပက ကသညသ္နည္း။ ယင္းတ ို႕သည ္  ြ္ ာ  ိုင္ငံ   သအသီးသီး ွဳင့္ အ ခား သာ  ိုင္ငံ  ား႐ွိွဳ  အဖြ႕ဲအစည္း အ  ခ ပက ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

စီ ံက ြ္း  ား ွဳင့္ ပတ္ သာ သာ အ တြ႕အ ကံက  ားက ို  ေ ွဳ ခ့ဲသည္သနည္း။ 

 

ယင္း မ့မာ ွဳက  ား ွဳင့္ အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြ ဲ ားအ ပင္  ဆြး  ြးသူ  ား၏ ပူပြ္ ွဳက  ား ွဳင့္ စ တ္ပါေင္စား ွဳက  ားသည္မည္း ၂၀၁၆ 

  မတြင္ ငပမီတြင္ ပကမိုပ္ခ့ဲ သာ အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြး ွဳက  ဖစ္မာ စရြ္ တြြ္းအားတစ္ခို  ဖစ္ ပခ စခ့ဲသညသ္နည္း။ 

းယား ၁ : အစညး္အ ေး တက ္ရာကသ္ ူ ား၏ ပပူြ ္ွဳက  ား 

မ ူွဳကအဖြ႕ဲအစညး္ဆ ိုငရ္ာ 

က စပရပ ္ ား 

 

ခရးီသြားမိုပင္ြး္ဆ ိုငရ္ာ 

က စပရပ ္ ား 

သဘာေပတ၀္ြး္က င ္

ဆ ိုငရ္ာ က စပရပ ္ ား 

   ယာဆ ိုငရ္ာ က စပရပ ္ ား 

တာေြ္ယူ ွဳက႐ွိွဳ  သာ 

အ သးစား ွဳင့္ အမတ္စား 

စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား 

ဖြံ႕ ဖ ကး ရး 

ခရီးသြားသူ  ား  ဘးအ ၱေရာယ္ 

ကင္း႐ွိွဳင္း ရး 

 

စြြ္႕ပစ္ပစပည္း/ပမတ္စတစ္    ယာ အ  ခအ ြ ွဳင့္ 

ပတ္သတ္ သာ အခ က္အမက္  ား 

ရယူပ ိုင္ခြင့္ 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/tourism.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/tourism.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/community-involved-tourism.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/community-involved-tourism.html
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ခရီးသြား မိုပ္ငြ္း ွဳ ေင္ ငြ 

ယ ိုစ  ့္ ွဳက တ ိုက္ဖ က္ ရး 

အစားအ သာက္ သြ္႕႐ွိွဳင္း ရး 

 

 ရသြ္႕/ ရ ကီး ွဳက    ယာ ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္း တ ိုးတက္ ရး 

အ  ား ပည္သူပ ိုင္ 

က ္း  ခဧရ ယာ 

သြားမာ  ိုင္ ရး 

  သတြင္ 

မိုပ္ငြ္းမိုပ္က ိုင္သူ  ားအား 

ဟ ိုတယ္အ   ကးအစား မ ိုင္စင္  ား 

စစ္ ဆး ခင္း 

 ီ ရ တာ  ား းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္း အ တြ႕အ ကံက 

စြ ္းရည္ဖြံ႕ ဖ ကး ွဳက ွဳင့္  

 မ့က င့္ ွဳက  ား 

  သခံ တည္းခ ိုရ ပ္သာ  ား 

မ ိုင္စင္ ိုတ္ ပး ခင္း 

 ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ သာ က ္း  ခ 

သတ္ ွဳတ္ခ က္/ပိုဂၢမ ကပ ိုင္  ပက ခင္း 

က႑စံို ဖြံ႕ ဖ ကး ရး   ိုင္ငံ ခားသား ခရီးသြား  ားအား 

ဧည့္ရ ပ္သာ  ားတြင္ 

 ြ  ိုင္ခြင့္  ပး ခင္း 

    ယာတြ္ဖ ိုး 

  င့္တက္မာ ခင္းအတြက္ 

ပူပြ္ ွဳက  ား 

  သခံအဖြဲ႕အစည္း  ား ွဳင့္ 

ရင္း ွဳီး  ကပ္ ွဳံသူ  ား အ ကား 

အ ငင္းပြား ွဳက  ား 

ပ ို  ိုက ယ္ ပြ္႕ သာ 

မ ္း  ား  ဖာက္မိုပ္ရြ္   ွဳ ာ္ ွဳြ္း ခင္း 

    ယာအခြင့္အ ရး ကာကြယ္ ွဳက 

 

 

က ္း  ခဧရ ယာ 

အသစ္  ား  ဖာ္ ဆာင္ ခင္း 

  

အမိုပ႐္ွိံို ဆြး  ြးပြ ဲအစရီငခ္စံာ 
ဤအစီရင္ခံစာက ို အဓ က ခါင္းစဥ္ သံိုးခို ဖင့္ တည္ ဆာက္ ားသည္သနည္း။ 

 ငပမီက ္း  ခ တည္ ြရာ 

 သဘာေပတ္ေြ္းက င္လ၊    ယာ ွဳင့္ အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ ခင္းဆ ိုင္ရာ အ  ကာင္းအရာ  ား ွဳင့္ 

   သခံ  ားအတြက္ အက  ကး က းးူး  ား 

ပ   ြ႕: ငပမကီ း္  ခ  ြရာတစခ္ို 
ရခ ိုင္ ပညြ္ည္ ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးဆ ိုင္ရာ ေြ္ ကီး ဦး င္း အာင္၏ အဖြင့္အ ွဳာစကားတြင္ငပမီ  သ ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးအတြက္ 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ အ  ကာင္းအရာ  ားသည္ အ ူးအ ရး ပကရ ည္ ဖစ္  ကာင့္ အ မး ား  ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ Achim 

Munz(Hanns Seidel Foundation) ွဳင့္ Vicky Bowman(Myanmar Responsible Business)တ ို႕သည ္   ြ္ ာ  ိုင္ငံအတြင္း 
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တာေြ္ယူ ွဳက႐ွိွဳ  သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း  ူေါ  ွဳင့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ပါေင္ပတ္သတ္ ြ သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ူေါ လ၊  ွဳင့္ MCRB၏ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း က႑စံို သက္ ရာက္ ွဳက  မ့မာခ က္တ ို႕က ို   တ္ဆက္ ပးခ့ဲသညသ္နည္း။ 

 

တင္ ပ ဆြး  ြး ွဳက  မးခိုက ို  အာက္ပါ ပိုဂၢ ကမ္္  ား ွဳ  ပကမိုပ္ခ့ဲသည္သနည္း။: 

 Mike Haynes (MRTI): “က ္း႐ွိ ိုးတြ္း းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ွဳက အစီအစဥ္ ွဳင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း” 

 Dr. Julia Jeyacheya (University of Bradford): “က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ငပမီက ္း  ခအ ပခ 

  သတြင္း သက္ ရာက္ ွဳက” 

 ဦးေင္း  ာင္  ာင္(ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ ခရီးသြားဳာြ၏ မက္  ာက္ည ြ္ ကား ရး ွဳုး):“ငပမီ  သတြင္း ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

စီစဥ္ ွဳက" 

 ဦး ြြ္း ြြ္းဦး(ငပမ၏ီ အ  ြ  ြ စ ီခံြ႕္ခြ ဲရး အရာ႐ွိွဳ ): “မက႐္ွိွဳ  ွဳင့္ အစအီစဥ ္ရးဆြ ဲား သာ 

ခရးီသြားမိုပင္ြး္ဆ ိုငရ္ာ အ  ခခအံ ဆာကအ္ဥးီ”  

အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြဲ တက္ ရာက္သူ  ားသည ္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ဆက္ ြယ္ ြ သာ ငပမီအ ပခ႐ွိွဳ  အ ရး ကီး သာ 

သက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို  ဖာ္ ိုတ္သတ္ ွဳတ္ခ့ဲ ကသည္သနည္း။ တက္ ရာက္သူ အ  ားစိုက ငပမီ  သ  ရ႐ွိွဳည္ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအတြက္ 

အ  ကာင္းရင္း  ားက ို သဘာေပတ္ေြ္းက င္အတြက္ ၃၀%လ၊ အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ အက  ကး က းးူး  ားအတြက္ ၂၁% ွဳင့္ 

ဆံိုး ဖတ္ခ က္ခ ရာတြင္   သခံ  ား ပါေင္ ွဳက ႐ွိွဳ  ခင္း အတြက္ ၁၄% အသီးသီး သတ္ ွဳတ္ခ့ဲ ကသည္သနည္း။ ဤအမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြတဲြင္ 

ယင္းအ  ကာင္းအရာ  ားအတြက္ အ မး ား   ပာ ကားခ့ဲ ကသညသ္နည္း။ 

 

 

က း္႐ွိ ိုးတြး္  သ းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ွဳက အစအီစဥ္ ွဳင့္ ခရးီသြားမိုပ္ငြး္ 
Mike Haynesက "းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္း ွဳင့္ တည္ ြရာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက"တ ို႕သည ္   သခံအဖြ႕ဲအစည္း  ား ပခသ ို႕ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း၏ 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္လ၊ မူ ွဳကဘေ ွဳင့္ စီးပြား ရးဆ ိုင္ရာ အ ွဳကတ္သ ဘာသက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို  ႐ွိွဳာင္႐ွိွဳား  ိုင္ရြ္ အ ရး ကီး  ကာင္း 

အသား ပး  ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ ယင္းက   အာင္  င္ခ့ဲ သာ   ိုင္း  ိုင္ငံ႐ွိွဳ  ပတၱေရား က ္း  ခလ၊ ဗီယက္ြ ္႐ွိွဳ   ိုအ   ြ က ္း  ခတ ို႕၏ 

က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သ ခရီးသြားမာ ရး ဖြံ႕ ဖ ကး ွဳက  ားက ို က ိုးကားခ့ဲသညသ္နည္း။ ဥပ ာအား ဖင့္  ိုအ   ြက ္း  ခသည္ ယင္း၏ က ္း  ခ 

အစ တ္အပ ိုင္း အ တာ္  ား  ားက ို သဲ ိုတ္ယူ ခင္း  ကာင့္ ဆံိုး႐ံွိွဳကးခ့ဲရသည္သနည္း။ 
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ယင္းက းိုြသ္တ ္ွဳတ ္ခငး္က ို  အာင္  င္စြာ 

မိုပ္ ဆာင္  ိုင္ခ့ဲ သာ ခရီးသြားမာ ရး 

ဗဟ ို ပက ြရာ  ားက ို ဥပ ာ ပးခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ယင္းတ ို႕တြင္ ဟ ိုအ  အြ္(ဗီယက္ြ ္) ွဳင့္ ဘူြကြ္ 

အ   ကးသား အဏၰေါ 

 ပတ ိုက္(ဆူမ ေစီ    ာက္ပ ိုင္းလ၊ အင္  ိုြီး႐ွိွဳား)တ ို႕ 

ပါေင္သည္သနည္း။ းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္း အစီအစဥ္ 

 ွဳစ္ခိုမံိုးတြင္ အကာအကြယး္ိုြ ္ သ ို႕ ဗဟ ိုးိုြ္ 

က့ဲသ ို႕  ဆာက္မိုပ္ ရး မိုပ္ငြ္းခြင္သစ္  ား 

ခြင့္  ပက တာ့သည့္  သခ ာစြာသတ္ ွဳတ္ ား သာ 

ဧရ ယာ  ားပါေင္သညသ္နည္း။ 

 

Mikeအ ြ ဖင့္ ခရီးသြားမာ ရး 

  သတြင္းစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအစီအစဥ္(DMP)သည္   သတည္ ြရာက ို စီ ံခြ္႕ခြရဲြ္ ရည႐္ွိြယ္သည့္  ေ ွဳ  ား သာ 

အဆ ို ပက ွဳက ဖစ္သညဟ္ို   ပာဆ ိုခ့ဲသည္သနည္း။ ယင္းတြင္ ပါေင္မိုပ္ ဆာင္သူ  ား၏ တာေြ္  ားလ၊ မိုပ္ရပ္  ားက ို သတ္ ွဳတ္ ခင္း ွဳင့္ 

အရင္းအ  စ္  ား  ြရာခ  ခင္းတ ို႕ပါေင္သညသ္နည္း။ ယင္းက ကြ္း႐ွိ ိုးတြ္း   သ  ားအားမံိုးသည ္ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ 

ဦး ဆာင္ သာ  ပီး ပည့္စံိုသည့့္ DMP  ား ႐ွိွဳ  ြရြ္ မ ိုအပ္  ကာင္း အ မး ပး   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။   ို႕အ ပင္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး 

စီ ံက ြ္း  ား  ကာင့့္  ဖစ္ပြား  ိုင္ သာ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္ မူ ွဳက ရးဆ ိုင္ရာ သက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို  ည့္သြင္းစဥ္းစားရြ္ 

မ ိုအပ္ ပီး အစ ိုးရလ၊   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ားလ၊ အရပ္ဖက္ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ားက့ဲသ ို႕ သာ 

ပါေင္မိုပ္ ဆာင္သူ  ား အားမံိုးပါေင္သည့္  ပီး ပည့္စံိုသည့္ အတ ိုင္ပင္ခံ  ဆာင္႐ွိြက္ ွဳကတစ္ခို ပါေင္ရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 
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Mike Haynes ွဳ   ြ္ ာ  ိုင္ငံတြင္ တစ္ခိုတည္းသာ တည္႐ွိွဳ  သာ ၂၀၁၄-၂၀၁၉ အင္း မး   သတြင္းစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအစီအစဥDMP1က ို 

႐ွိွဳင္းမင္း ပခ့ဲသညသ္နည္း။ ယင္းသည္ ငပမီအတြက္  ကာင္း ြြ္ သာ   သတြင္း ဥပ ာ တစ္ခို ဖစ္သည္သနည္း။ 

 

ပါေင္သင့္ သာ အ ရးပါသည့္ အခ က္အမက္  ား ွဳာ - 

 ရည္ ွဳြ္းခ က္ 

 မညပ္တ္သူ  ား  ငြ  ကးသက္သာ ရးအတြက္ ပြ္းတ ိုင္  ား ွဳင့္ မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ား 

 မိုပ္ငြ္းမိုပ္က ိုင္သူ  ား ွဳင့့္ ရင္း ွဳီး  ကပ္ ွဳံသူ  ားအတြက္ ဥပ  ဆ ိုင္ရာ စည္း  ဥ္း  ား 

   ြ္ ာ ို င္ငံ႐ွိွဳ  အ   ကးသား ခရီးသြားမာ ရး အ  ခအ ြ 

 အင္း မးကြ္   သတြင္း  ဖာ္ ပခ က္ 

   သတြင္း အ ရးပါ သာ ပ ိုင္ဆ ိုင္ ွဳက  ား ွဳင့္ ခရီးသြားမာ ရးဆ ိုင္ရာ အရင္းအ  စ္တည္႐ွိွဳ  ွဳက  ား 

   သတြင္း အ  ခခံ အ ဆာက္အဦး  ား 

 က ြ္း ာ ရး ွဳင့္  ဘးအ ၱေရာယ္ကင္း႐ွိွဳင္း ရး အ  ခအ ြ  ား 

   သတြင္း မည္ပတ္ ွဳက  ား ွဳင့္ ခြ္႕ ွဳြ္းခ က္  ား 

 သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ား 

   သတြင္း မည္ပတ္ ွဳက စီးပြား ရးအတြက္  ဟာဗ ုဟာ   ာက္ မ ္းည ြ္ခ က္  ား 

 အြာဂတ္  စ းကြက္ ွဳင့္  စ းကြက္ ကီး ြား ွဳက 

 က ္းမွဳ ္း ား သာ ဖြ႕ံ ဖ ကး ရး  ဟာဗ ု ဟာ  ား ွဳင့္ မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ား 

 ဦးစား ပး အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ ွဳက အစီအစဥ္ 

ငပမီက း္  ခအ ပခ က း္႐ွိ ိုးတြး္ ခရီးသြားမာ ရး ွဳင့္   သတြငး္ သက္ ရာက္ ွဳက 
Dr. Julia Jeyacheya ွဳ ငပမီ က ္း  ခ၏ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ ပူး ပါင္း ဆာင္ကာ တာေြ္ယူ မရွဳ  သာ အြာဂတ္ 

ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ ွဳကအတြက္ အ ရးပါ သာ အ ရးက စပ  ား ွဳင့္ စ ြ္ ခခ ွဳက  ားက ို သတ္ ွဳတ္ ပးခ့ဲသညသ္နည္း။ ယင္းတ ို႕တြင္ 

  ိုင္ငံတကာ  မ  ကာင္းမ ိုင္း  ား တ ိုက္႐ွိ ိုက္  ရာက္႐ွိွဳ  ခင္း  ႐ွိွဳ  ခင္း ွဳင့္ သ ဘာတူညီ ား သာ DMP ႐ွိွဳ  ခင္းတ ို႕ပါေင္သည္သနည္း။ 

သူ က ၂၀၁၄ခို ွဳစ္က Dr. Mark Hampton ွဳင့္ မက္တြ ဲပကမိုပ္ခ့ဲ သာ "ငပမီက ္း  ခအ ပခ က ္း႐ွိ ိုးတြ္း ခရီးသြားမာ ရး ွဳင့္ 

                                                   

 

 

1အင္း မးကြ္အတြက္ DMPက ို  အာက္ပါ မင့္ခ္တြင္  ကည့္႐ွိွဳက  ိုင္သည္သနည္း။ 
http://www.mmiid.org/sites/default/files/Destination%20Management%20Plan%20for%20the%20Inlay%20Lake%20Region%20-%20English%2
0Language.pdf 

http://www.mmiid.org/sites/default/files/Destination%20Management%20Plan%20for%20the%20Inlay%20Lake%20Region%20-%20English%20Language.pdf
http://www.mmiid.org/sites/default/files/Destination%20Management%20Plan%20for%20the%20Inlay%20Lake%20Region%20-%20English%20Language.pdf
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  သတြင္း သက္ ရာက္ ွဳက"ဟူ သာ 

သတ္ ွဳတ္ ွဳက မ့မာခ က္2  ွဳ အ တြးအ  င္  ားက ို  ေ ွဳ ခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ယင္း မ့မာခ က္ ွဳ  အခ  က႕ သာ ကြဦး 

မက္ တြ႕အ ကံ ပက ွဳက  ား ွဳာ  အာက္ပါအတ ိုင္း  ဖစ္သည္္သနည္း။:  

   ြ္ ာ  ိုင္ငံ၏ က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သ ႐ွိွဳည္မ ား ခင္းအရ 

  သအ  ားစို ွဳာ   ိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမာ ရးအတြက္ 

မံို မာက္ အာင္ ဖြံ႕ ဖ ကး ွဳက ႐ွိွဳ  ခင္း  ကာင့္ ေြ္ ကီးဳာြ အ ြ ဖင့္ 

  ိုင္ငံတကာ ွဳ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး ဆာင္႐ွိြက္ ပး သာ 

မက္တြ ဲဖာ္  ား ွဳင့္ ပူး ပါင္း ပီး က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သ 

ခရီးသြားမာ ရး  ဟာဗ ုဟာက ို ခ က္ခ င္း ရးဆြရဲြ္ 

မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

 ငပမီတြင္ တည္႐ွိွဳ  ြ ပီ ဖစ္ သာ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းက႑တြင္ ပါေင္မိုပ္က ိုင္ ြသူ  ား ံ ွဳ ကြ  ္းက င္ ွဳြ္ကြ္ သာ အခ က္အမက္  ား 

အသံိုး ပက ပီးDMPတစ္ခိုက ို ရြ္ပံို ငြ ူ  ာင္၍ အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ရြ္ မ ိုအပ္  ကာင့္ အ ကံ ပက ားသညသ္နည္း။ 

အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ရာတြင္  ကံက တြ႕  ိုင္ သာ က စပရပ္  ားက ို   ဖ႐ွိွဳင္း  ိုင္ရြ္ DMP ရးဆြရဲာတြင္    ရာက္စြာ 

အ ကာင္အ ည္ ဖာ္  ိုင္ရြ္အတြက္ အစ ိုးရဖက္ စီ ံက ြ္း ရးဆြသူဲ  ား(  သတြင္း ွဳင့္ ဗဟ ို)တ ို႕အား 

အရညအ္ခ င္း  ွဳင့္တင္ ွဳက  ားအတြက္ ရြ္ပံို ငြ   ွဳင့္တင္ ွဳက  ပကမိုပ္ ပးရြ္ မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

  ြာက္ ပ္ မက္ တြ႕က  သာ အ ကံ ပက ွဳက ွဳာ ငပမီအတြက္  ရ႐ွိွဳည္တည္တ့ံ ွဳကက ို အ မး ပးရြ္အတြက္ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းဆ ိုင္ရာ အ ကံ ပက ဘိုတ္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္း ပးရြ္  ဖစ္သည္သနည္း။ ယင္းက့ဲသ ို႕ သာ ဘိုတ္အဖြ႕ဲအစည္းသည ္

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ားလ၊ အစ ိုးရ ွဳင့္   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ က ိုယ္စားမွဳယ္  ား ဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း ား  ိုင္သညသ္နည္း။ ယင္းသည္ 

အစ ိုးရလ၊   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ား ကားတြင္ ဆက္သြယ္ ွဳကက ို ပ ို  ို ကာင္း ြြ္မာ  ိုင္ စသညသ္နည္း။ 

Dr. Julia Jeyacheya ွဳ မက္႐ွိွဳ  ဖစ္ပြား ြ သာ  ပ ြာ  ား ွဳင့္  ဖစ္မာ  ိုင္ ခ ႐ွိွဳ  သာ  ပ ြာ  ားသည ္

ငပမီတစ္ ြရာတည္းတြင္  ဖစ္ပြား ြ ခင္း ဟိုတ္  ကာင္း အသား ပး   ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ ယင္း ပ ြာ  ားတြင္  ရလ၊  မ ွဳင့္ 

   ညစ္ည ္းပ က္စီး ခင္းလ၊  တာ ပကြ္း ခင္းလ၊  မာက္ငွဳ ခင္း ႐ွိွဳ  သာ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကလ၊ သဲတူး ခင္းလ၊   ိုင္း သ ို႕ အဆ ပ္ခ  

ငါးဖ ္း ခင္း အစ႐ွိွဳ  သာ   ြ္းသ  ္း ွဳက ႐ွိွဳ  သာ မိုပ္ရြ္  ားပါေင္ ြသည္သနည္း။  ကာင္း ြြ္စြာ အစီအစဥ္ခ  ား ခင္း  ႐ွိွဳ  သာ 

(တၿပ ကင္ြက္မူအ  ားအ ပားမာသည့္)  ခရီးသြားမာ ရး တည္ ြရာ  ား အ ဖစ္ ပတၱေရား(  ိုင္း) ွဳင့္ ဘာမီ(အင္  ိုြီး႐ွိွဳား)တ ို႕က ို 

ဥပ ာ ပး ားသည္သနည္း။ 

 

သ ို႕ သာ္ ငပမီအ ြ ဖင့္ ယင္းက စပရပ္  ားက ို အခ  ြ္   ွဳာင္းခင္   ဖ႐ွိွဳင္းရြ္ အခ  ြ္႐ွိွဳ  သးသညဟ္ို Julia ွဳ   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ 

ငပမီ၏ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္  ူေါ  သတ္ ွဳတ္သူ  ားသည္ ငပမီ၏ အ ရာင္းသြက္  ိုင္ သာ သ ကၤတတစ္ခို  ဖစ္ သာ 

 ပ ကစ္းီ သာ က း္႐ွိီိုးတြး္ တည ္ြရာကို    ြ္းသ  ္း  ိုင္ ည့္  ရ႐ွိွဳညတ္ညတ့ံ္ စ  ိုင္ ွဳကက ို အ  ခခံ ည့္ ခ ဥ္းကပ္ ွဳကက ို ဖြ္တီး  ိုင္ ည ္

 ဖစ္သညသ္နည္း။ ယင္းတြင္  အာက္ပါတ ို႕ ပါေင္ရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 

 းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္း 

                                                   

 

 

2Dr Mark Hampton ွဳင့္ မက္တြ ဲ ရးသား ား သာ သတ္ ွဳတ္ ွဳက  မ့မာခ က္  ား ွဳင့္  တြ႕႐ွိွဳ  ွဳက  ားက ို  ကည့္႐ွိွဳကရြ္ ‘Coastal Tourism and Local Impact at Ngapali 

Beach: Initial Findings’. 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2016-05-Coastal-Tourism-and-Local-Impact-at-Ngapali-Beach-Initial-Findings.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2016-05-Coastal-Tourism-and-Local-Impact-at-Ngapali-Beach-Initial-Findings.pdf
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   သတြင္းစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက အစီအစဥ္  

 သဘာေပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္ မူ ွဳက ရး သက္ ရာက္ ွဳက  မ့မာခ က္  

 ဆံိုး ဖတ္ခ က္ခ  ခင္း အပါအေင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းတြင္   သခံ  ား ွဳင့္  သတြင္း အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား ပါေင္ စ ခင္း 

သူ သည္ ပါေင္ ဆာင္႐ွိြက္သူ  ားအား ငပမီက ို မအူ  ားမာ ရာက ္ ိုင ္သာ ခရးီသြားမာ ြရာ (တြ္ဖ ိုးြည္း/မူ  ား) ဥပ ာ-

  ိုင္း  ိုင္ငံ႐ွိွဳ  ပတၱေရား သ ို႕ း  ခ္ ံ ခရးီသြားမာ ွဳက တည ္ြရာ (တြ္ဖ ိုး  ား/မူြည္း) ဥပ ာ- Seychellesက့ဲသ ို႕ 

 ဖစ္မာ  ိုင္ ခ က ို  ဆြး  ြး စခ့ဲသည္သနည္း။ ယွဳဥ္တြ ဲကည့္မွဳ င္ ယင္း ခရီးသြားမာ ွဳက ပံိုစံ ွဳစ္   ကး ကား႐ွိွဳ  အမညအ္မတ္မ ္းစဥ္ 

တစ္ခိုမည္း ႐ွိွဳ   ိုင္သညသ္နည္း။ ငပမီ၏  စ းကြက္  ဖြ္က က္ ွဳကသည ္   ြ္ ာ  ိုင္ငံ႐ွိွဳ  အ ခား သာက ္း  ခ  ား 

 ဖစ္သည့္  ငြ ဆာင္ ွဳင့္  ခ ာင္းသာတ ို႕အတြက္ ြည္းြာတစ္ခို အ ဖစ္မည္း ယူဆ  ိုင္သည္သနည္း။ 

 

Julia ွဳ  က ာပ ိုးအ တ္မြယ္ခရီးသြားသူ/ ွဳီခ ို ွဳက ႐ွိွဳ  သာ ခရီးသြားသူ သ ို႕ ဟိုတ္ 

မိုပ္ငြ္း ပါင္းစံိုပါေင္ သာ/စို ေး ွဳက ကီး သာ  စ းကြက္  ား ွဳတစ္ဆင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္  ား ံ ွဳ   သတြင္းသ ို႕ ေင္ ငြ 

  ရာက္႐ွိွဳ  သာ " ငြ  ကးယ ိုစီး ွဳက" အ  ကာင္းက ိုမည္း   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ 

 

ငပမီ တည ္ြရာအတြက္ ခရီးသြားအစအီစဥ ္ ရးဆြ ဲခင္း 
ဦးေင္း  ာင္  ာင္(မက္  ာက္ည ြ္ ကား ရး ွဳုးလ၊ 

ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ ခရီးသြားမာ ရးဳာြ) ွဳ ငပမီအ  ကာင့္ 

အ က ္းဖ ဥ္းလ၊ ယင္း၏ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

အ  ခခံအ ဆာက္အဦး ွဳင့္ ဟ ိုတယ္ ေင္ဆ့ံ ွဳက  ား 

အ  ကာင္း  ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ ငပမီသည ္   ြ္ ာ  ိုင္ငံ႐ွိွဳ  

က ္း  ခခရီးသြား တည္ ြရာ ၇ခိုအြက္ ွဳ ၁ခို ဖစ္သည္သနည္း။ 

 ဖြံ႕ ဖ ကး သး သာ အ  ခခံအ ဆာက္အဦး  ား  ကာင့္ 

အ ခားက ္း  ခ  ား ွဳင့္   ွဳကင္းဆမွဳ င္ ပ က္စီး ွဳက  ႐ွိွဳ  သာ 

တည ္ြရာ ဖစ္သညသ္နည္း။ အ ခား သာ   ြ္ ာ  ိုင္ငံ  သ  ား 

ြည္းတူ ငပမီ၏ 

ခရီးသြားကာမ ွဳာ   ခာက္မ(  ိုေင္ဘာ-  ) ကာ  င့္သည္သနည္း။ 

ငပမီ၏ က ္း  ခအရညအ္ သြး ွဳာ အ ခားက ္း  ခ  ား က္ 

သာမြြ္သညသ္နည္း။ ဥပ ာ-  ခ ာင္းသာ သ ို႕  ငြ ဆာင္ ငပမီသ ို႕ 

၂၀၁၅ခို ွဳစ္တြင္ ခရီးသြား ၅၄၂၁၉ဦး မည္ပတ္ခ့ဲ ပီး ၇၀% ွဳာ   ိုင္ငံ ခားသား  ား ဖစ္ကာ ၂၀၁၄ခို ွဳစ္ က္ ၆%တ ိုးမာခ့ဲသည္သနည္း။ 



16 
 

၂၀၁၅တြင္ ဟ ိုတယ္ေင္ဆ့ံ ွဳက ွဳာ ဟ ိုတယ္ ၂၆မံိုး႐ွိွဳ  အခြ္း ပါင္း ၈၇၈ခြ္း ွဳင့္ စား သာက္ဆ ိုင္ ၁၉ဆ ိုင္ ႐ွိွဳ ခ့ဲသည္သနည္း။ ၂၀၁၆ခို ွဳစ္အတြက္ 

  ို္င္ငံ ခား ခရီးသညေ္င္ ရာက္ ွဳက ွဳာ ၃၀%ခြ္႕  င့္တက္မာ ပီး မည္ပတ္သူ ၇၀၀၀၀ခြ္႕႐ွိွဳ ခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ဦးေင္း  ာင္  ာင္၏   ပာစကားအရ  ြာက္ ပ္ အခြ္း ပါင္း ၇၆၇ခြ္းခြ္႕ မ ိုအပ္ ည္  ဖစ္သည္သနည္း။ 

 

ဦးေင္း  ာင္  ာင္ ွဳ မက္႐ွိွဳ  ေင္ဆ့ံ ွဳကက ို တ ိုး  ွဳင့္ အာင္ ဆာင္႐ွိြက္ ွဳက  ား   ွဳာင့္  ွဳး ြရ ခင္းသည ္ ဳာြဆ ိုင္ရာ 

မိုပ္ငြ္းစဥ္  ား ဖစ္သည့္ စား သာက္ဆ ိုင္လ၊ ဟ ိုတယ္လ၊ တည္းခ ိုခြ္း ွဳင့္ အ ပ္ရာ ွဳင့္  ြက္စာေြ္ ဆာင္ ွဳက  ား  ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္းသည့္ 

႐ွိွဳကပ္  ြး ပီးလ၊ အခ  ြ္ကိုြ္ကာ အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္မ ိုအပ္ ြ သာ  ကာင့္  ဖစ္သည္သနည္း။  ြာက္ ပ္  ပ ြာတစ္ရပ္ ွဳာ 

  ိုင္ငံ ခားသားဧည့္သည္  ားက ို တည္းခ ိုခြ္း  ားတြင္  ြ  ိုင္ခြင့္  ပးသည့္ မက္႐ွိွဳ စည္း  ဥ္း  ား ဖစ္သည္သနည္း။ 

ဦးေင္း  ာင္  ာင္က ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းသည္ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း ပခသ ို႕ ပ ို  ို ကာင္ ြြ္ သာ မွဳ ပ္စစ္ ီး ွဳင့္ အင္တာြက္ 

အ  ခခံအ ဆာက္အဦး  ားက့ဲသ ို႕  ကာင္း ြြ္ သာ သက္ ရာက္ ွဳက  ား ယူ ဆာင္မာခ့ဲ ပီး ဖစ္သညဟ္ို   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ 

သယ္ယူပ ို႕ ဆာင္စားရ တ္  ား  ကာင့္ ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ စား သာက္ဆ ိုင္  ားအတြက္  ိုတ္ကိုြ္  ားက ို   သတြင္းပင္  ပကမိုပ္ ကသ ဖင့္ 

အမိုပ္အက ိုင္  ားမည္း  ပခ ပါက္မာသည္သနည္း။ မက္႐ွိွဳ  ဟ ိုတယ္ ၂၆မံိုးပင္မွဳ င္ အ  ္  ာင္စို  ား အားမံိုး၏ ၄၂%က ို 

အမိုပ္အက ိုင္ ပး ား  ိုင္သညသ္နည္း။ 

 

ဟ ိုတယ္ ေင္ဆ့ံ ွဳက တ ိုး  ွဳင့္ ရးအတြက္ ဟ ိုတယ္ အ သးစား  ား အသစ္တည ္ဆာက္ ခင္းအပါအေင္ တား  စ္ ား သာ 

သဲ ိုတ္ယူသံိုးစြ ဲခင္း  ကာင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္အ ပခ ဆ ိုးရြားသည့္ သက္ ရာက္ ွဳက  ား႐ွိွဳ သညသ္နည္း။မက္႐ွိွဳ  

စည္း  ဥ္းဥပ    ားသည္ အခြ္း ၂၀၀ က္ြည္း သာ ဟ ိုတယ္  ားက ို ပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ 

  ခ ိုက္ ွဳက  မ့မာခ က္  ား(EIAs)  တာင္းခံ ခင္း ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ ဟ ိုတယ္တည္ ဆာက္ ွဳက အတြက္ ူ စည္း  ဥ္းစည္းက ္း  ား ွဳင့္ 

ဥပ    ား႐ွိွဳ သည္သနည္း။ ဥပ ာဆ ိုရမွဳ င္ ဟ ိုတယ္ တံတ ိုင္း ွဳင့္ ပင္မယ္က ္းစပ္ ွဳင့္  ီတာ၅၀ ကြာရ ညဟူ္ သာ သတ္ ွဳတ္ခ က္က့ဲသ ို႕ 

 ဖစ္သညသ္နည္း။ 

 

သူသည္ အ စာပ ိုင္းက  ူ က ္းဆြ ဲား သာ ငပမီ ပင္ စီ ံက ြ္းဗ ုဟာ ွဳ းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ွဳကတစ္ခိုက ို က ိုးကားခ့ဲသညသ္နည္း။3  ယင္းတြင္ 

းိုြ္၁တြင္ အခြ္း ပါင္း ၂၆၀၀လ၊ းိုြ္၂တြင္ ပ ို  င့္ သာ အ ဆာက္အဦး  ား ွဳင့္ အခြ္း ပါင္း ၂၀၀၀ပ ို  ိုပါေင္ ည္  ဖစ္သည္သနည္း။ းိုြ္၃တြင္ 

အ ပ္  င့္အ ဆာက္အဦး  ားက ို ခြင့္ ပက ား ပီး အခြ္း ပါင္း ၅၀၀၀ခြ္႕ ပ ို  ိုမာ ည္ ဖစ္သညသ္နည္း။ းိုြ္၄တြင္ ူ အပြ္း  ဖအ  ္ရာ  ား ွဳင့္  

အဆင့္  င့္ အ ဆာက္အဦး  ားပါ ပါေင္မာ ည ္ ဖစ္သညသ္နည္း။ 

မက္႐ွိွဳ  ွဳင့္ အစအီစဥ ္ရးဆြ ဲား သာ ခရးီသြားမိုပင္ြး္ အ  ခခ ံအ ဆာက္အဦး 
 

                                                   

 

 

3 အမိုပ္႐ွိံို ဆြး  ြးပြတဲြင္ ယင္းအစီအစဥ္က ို  ဖာ္ ဆာင္ ား ခင္း ႐ွိွဳ ဟို အ ကံ ပက ား သာ္မည္း ယင္း၏ အ  ခအ ြ ွဳင့္ အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ ား ွဳက  ား ွဳာ 
ကြ ဲပား ွဳက ႐ွိွဳ  သး ပသနည္း။ 
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ငပမီ၏ အ  ြ  ြ စီ ံခြ္႕ခြ ဲရး အရာ႐ွိွဳ  ဖစ္သူ ဦး ြြ္း ြြ္းဦးသည္ ငပမီ   က႕၏ အ  ခခံအ ဆာက္အဦး  ား ွဳင့္ 

သြ္း ခါင္စာရင္း  ား အ ွဳစ္ခ ကပ္က ို တင္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။( ြာက္ဆက္တြ ဲ စာရင္းးယား  ားက ို ၎၏တင္ ပ ွဳက တြင္  ကည့္႐ွိွဳက  ိုင္သညသ္နည္း။) 

ငပမီတြင္ က ာၻမွဳည့္ခရီးသည္  ားအတြက္ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ႐ွိွဳ  ြ ခင္း ွဳင့္ 

 ီးသတ္ဳာြအား အဆင့္  ွဳင့္တင္ ား ခင္းက့ဲသ ို႕ ခရီးသြား  ားအတြက္ 

အ  ခအ ြ  ား အဆင့္  ွဳင့္ ား  ကာင္း   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ ပင္ မ ္းဆံို  ားတြင္ 

 ီးပ ြကင့္  ား ွဳင့္  စာင့္ ကည့္ ရးကင္ ရာ  ား တပ္ဆင္ ား ပီး  ဖစ္သညသ္နည္း။ 

မူသြားမူမာ  ား သာ မ ္း  ားတြင္ အ႐ွိွဳ ြ္ မ ာ့တိုံးငယ္  ား ခ  ားသည္သနည္း။ 

  သတြင္း  ဆး႐ံွိိုတြင္ ကိုတင္ ၂၅ခို တို ိုး ား႐ွိွဳ  ပီး ဖစ္သည္သနည္း။ ခရီးသြား ခင္း 

အ  ားဆံိုးရာသီ  ားတြင္ ဟ ိုတယ္  ား ွဳင့္ ပူး ပါင္း၍ ပင္ မ ္း  ား ွဳင့္ က ္း  ခက ို 

တစ္မ  ွဳစ္ က  ္သြ္႕႐ွိွဳင္း ရး မိုပ္ ဆာင္ ြ ပီ ဖစ္သည္သနည္း။ သ ို႕ သာ္   သခံ 

အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ 

ပညာ ပး ွဳက  ား  ပကမိုပ္ရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 

 

သဲ ိုတ္ယူသံိုးစြ ဲခင္းအား တား  စ္ရြ္ ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ သာ 

ဥပ  မ ိုအပ္သညဟ္ို   ပာ ကားခ့ဲ ပီး မက္႐ွိွဳ  ပစ္ ဏ္ ဖစ္ သာ  ဏ္ ငြ 

သံိုး သာင္းက ပ္ ွဳင့္ ဖ ္းဆီး ွဳက ွဳာ    ရာက္ ွဳက  ႐ွိွဳ   ကာင္း   ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ပ   ြ႕ ွဳ  ပ္  ံဆာငရ္ြက္ရ ည့္ အဆင့္  ား 

မိုပင္ြး္မွဳကပ္ရွဳား ွဳက အခ က္အမက္  ား ွဳင့္ အ ကံ ပက ွဳက  ား 

 အင္း မး   သတြင္းစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက အစီအစဥ္(DMP)က ို ငပမီ၏ DMPအတြက္ ဥပ ာယူရြ္ 

   ိုင္ငံတကာ ွဳ ခရီးသြား  ားက ို မ ိုင္စင္႐ွိွဳ  သာ  ညသ္ည့္ ဧည့္ရ ပ္သာ  ားတြင္ ဆ ို တည္းခ ိုခြင့္ ပးရြ္ 

 စား သာက္ဆ ိုင္  ားလ၊ ဟ ိုတယ္  ားလ၊ ဧည့္ရ ပ္သာ  ား ွဳင့္  ြက္စာ ွဳင့္ အ ပ္ယာေြ္ ဆာင္ ွဳက  ားအတြက္ ႐ွိ ိုး႐ွိွဳင္း သာ 

 ွဳတ္ပံိုတင္ မိုပ္ငြ္းစဥ္  ား  ား႐ွိွဳ  ပးရြ္ 

  ဆာက္မိုပ္ ရး ဥပ    ား စ ိုး  ိုး ွဳကက ို တ ိုး  ွဳင့္ရြ္ 

 သဲ ိုတ္ယူသံိုးစြ ဲခင္းက ို    ရာက္စြာ တားဆီး၍  ဏ္  ကးတ ိုး  ွဳင့္ရြ္ 

 စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအတြက္ ပညာ ပး ွဳင့္ အသ အ  င္  ွဳင့္တင္ ွဳက  ား  ပကမိုပ္ ပးရြ္ 

 ိုတ ယ ြ႕ း သဘာေပတေ္ြး္က ငလ္၊    ယာ ွဳင့္ အစအီစဥခ္  ွဳတ ္ရးဆ ိုငရ္ာ 

က စပရပ ္ ား 
 ိုတ ယ ြ႕တြင္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္လ၊    ယာ ွဳင့္ အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ ရးဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ား ွဳင့္ စပ္မ ဥ္း သာ တင္ ပ ွဳက  ား ွဳင့္ 

တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ွဳက  ား  ပကမိုပ္ခ့ဲသည္သနည္း။ တင္ ပ ွဳက  ား ွဳာ  အာက္ပါအတ ိုင္း  ဖစ္သည္သနည္း။ 

 Dr. Jonathan Liljeblad (University of New England): Aloguinsan( ဆဘူးလ၊ ဖ မစ္ပ ိုင္) ွဳ  ဖစ္ရပ္ မ့မာ ွဳက ွဳင့္ 

 ရ႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ  ိုင္ ည့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းအတြက္ ပူး ပါင္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ြ ူြာ ပံိုစံ 

https://www.slideshare.net/ethicalsector/current-and-planned-tourism-infrastructure-by-u-tun-tun-oo-general-administrative-officer-of-ngapali?ref=http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/environment-top-concern-for-sustainable-tourism-in-ngapali.html
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 ဦး  ာင္  ာင္သ ြ္း ဖ (က ္း႐ွိ ိုတြ္း  သ သဘာေပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္း ရး ွဳင့္ မူအဖြ႕ဲအစည္း ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအဖြ႕ဲ 

ဥကၠဳ) : ငပမီ႐ွိွဳ   ရ႐ွိွဳည္တညတ့ံ္ သာ ဖြံ႕ ဖ ကး ရးဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ား 

 ဦးသြ္း းာ္ဟြ္ (သံတြ ဲ  က႕ြယ္ အ  ြ  ြ အိုပ္ခ ကပ္ ရး အရာ႐ွိွဳ ) :    ယာ အသံိုး ပက ွဳက စီ ံခြ္႕ခြ ဲရး 

   ါက္တာ  င  ္းးာြည ္ ိုင္ (Land Core Group): ခရီးသြား မိုပ္ငြ္းအတြက္  ရ႐ွိွဳည္တည္တ့ံ  ိုင္ ည့္    ယာအသံိုး ပက ွဳက 

Aloguinsan ( ဆဘးူလ၊ ဖ မစပ္ ိုင)္ ွဳ  ဖစရ္ပ ္ မမ့ာ ွဳက :  ရ႐ွိွဳညတ္ညတ္ံ ့ ိုင ္ည့္ ခရးီသြားမိုပင္ြး္အတြက ္ပးူ ပါငး္ စ ီခံြ႕္ခြ ဲွဳက ြ ြူာ 

ပံိုစ ံ

Dr. Jonathan Liljeblad (University of New England)သည္ ဖ မစ္ပ ိုင္ ွဳ အ တြ႕အ ကံက  ားက ို  ွဳ  ေခ့ဲသညသ္နည္း။ Aloguinsan 

( ဆဘူး)တြင္  ရ႐ွိွဳည္တညတံ္ ွဳက  ႐ွိွဳ   ိုင္ သာ ဖြံ႕ ဖ ကး ရးမိုပ္ငြ္း  ား  ကာင့္  ပ ြာ  ား အစ ပကခ့ဲရသညသ္နည္း။ အဓ က 

အ  ကာင္းအရာ  ား ွဳာ   ိုင္းခြ ဲခင္း ွဳင့္ ဓါတိုအဆ ပ္ခ  ငါးဖ ္း ခင္းလ၊  ရလ၊  မ ွဳင့္    ဆီမ ာ ညစ္ည ္း ွဳကလ၊  တာ ပကြ္း ခင္း ွဳင့္ 

မံို မာက္ ခင္း ႐ွိွဳ  သာ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကတ ို႕  ကာင့္  ဖစ္သညသ္နည္း။ Aloguinsan ွဳ အ ဖစ္အပ က္တြင္ 

ယင္း ပ ြာ  ားအတြက္   ဖ႐ွိွဳင္းြည္း  ားက ို ႐ွိွဳာ ဖြရြ္  သာ့ခ က္ ွဳာ အရပ္ဖက္မူ ွဳက အဖြ႕ဲအစည္း  ားလ၊   ိုင္ငံတကာ ွဳ အစ ိုးရ ွဳင့္ 

 သက္ဆ ိုင္ သာ အဖြ႕ဲအစည္း  ားလ၊ အစ ိုးရ ွဳင့္ သ ပၸံပညာ႐ွိွဳင္  ား၏    ရာက္ သာ ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ ွဳကပင္  ဖစ္သညသ္နည္း။ ယင္း 

ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ ွဳက  ားသည္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳ တစ္ဆင့္  ရ႐ွိွဳည္တညတ့ံ္  ိုင္ ည့္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး ရ႐ွိွဳ   ိုင္ရြ္ အဖြ႕ဲအစည္း  ာ၏း 

မွဳကပ္႐ွိွဳား ွဳက  ား ွဳင့္ တ က  သာ မိုပ္ငြ္းစဥ္  ားတြင္ အ မး ပး ဆာင္႐ွိြက္ခ့ဲ ကသညသ္နည္း။ 

 
Dr. Jonathan Liljeblad ွဳ  အာင္  င္ သာ ပူး ပါင္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကအတြက္ မ ိုအပ္ခ က္  ားက ို အက ဥ္းခ ံကး  ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။:  

 တူည ီသာ အ  င္ 
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 အတူတကြ မက္တြ ဲမိုပ္ ဆာင္မ ို ွဳက 

 ပါေင္ ဆာင္႐ွိြက္သူူ  ား အားမံိုး ကား႐ွိွဳ  မူ ွဳက ရး ရင္း ွဳီး ွဳက 

 အစ ိုးရ   ာက္ပ့ံ ွဳက 

 အစ ိုးရ ွဳင့္ အ ခားအဖြ႕ဲအစည္း  ား ကား အာဏာခြ ဲေ ွဳကအ ပခ တူညီစြာ ြားမည္ ွဳက 

 ကြ  ္းက င္ေြ္  ္း  ားSkilled staff  

 တရားေင္ ွဳင့္  ံိုးတ ္းစဥ္မာ ဟိုတ္ သာ ဥပ    ူ ဘာင္ 

 အခြင့္အ ရး  ား ကာကြယ္ ပး ခင္း 

ငပမ႐ီွိွဳ   ရ႐ွိွဳညတ္ညတ္ံ ့သာ ဖြ႕ံ ဖ ကး ရးဆ ိုငရ္ာ က စပရပ ္ ား 

ဦး  ာင္  ာင္သ ြ္း ဖ (က ္း႐ွိ ိုတြ္း  သ သဘာေပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္း ရး ွဳင့္ မူအဖြ႕ဲအစည္း ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအဖြ႕ဲ ဥကၠဳ) ွဳ ငပမီ႐ွိွဳ  

 ရ႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ သာ ဖြံ႕ ဖ ကး ရးဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ား ွဳင့္ စပ္မ ဥ္း ပီး  ယဘိုယ အ  င္  ားက ို   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ 

ယင္းတြင္  ကာင္း ြြ္ သာ စည္း ကပ္ ွဳကလ၊  ပီး ပည့္စံို သာ  ပင္ဆင္ ွဳကလ၊ အရညအ္ သြး   ွဳင့္တင္ ခင္းလ၊ အ  ခခံအ ဆာက္အဦ  ား 

တည ္ဆာက္ ခင္း ွဳင့္   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ားအတြက္ စီးပြား ရး ဖြံ႕ ဖ ကး ရတ ို႕ မ ိုအပ္သည္သနည္း။  

က ္း႐ွိ ိုးတြ္း  သ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ား၏   သတြင္း 

အ မ့အ   ား ွဳင့္ ယဥ္ က း ွဳကအပါအေင္   ြ္းသ  ္း ွဳက  ားက ို 

အ မး ား   ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ ငပမီ ွဳင့္ ယင္း၏ ပတ္ေြ္းက င္  ားတြင္ 

မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္းက ို အ  ခခံ သာ ခရီးသြားမာ ရးမိုပ္ငြ္း 

 ဖစ္မာ  ိုင္ ခ က ို တင္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။ သူက ငပမီ၏ အ ကီးစား အစီအစဥ္က ို 

ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ စား သာက္ဆ ိုင္  ားအတြက္သာ အ မး ား ြသည့္အတြက္ 

 ေဖြ္ခ့ဲ ပီး ယ ြ႕အ     သခံ အဖြ႕ဲအစည္းေင္  ား ွဳ 

ယင္းအ  ခအ ြက ို   ပာင္းမဲ ပး  ိုင္ရြ္  ကာ္ တီတစ္ခို ဖြ႕ဲစည္းရြ္ 

ပ က္ကြက္ ြ ွဳကက ို အ ွဳတ္အသား ပက   ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။   ို႕အ ပင္ 

ရပ္ကြက္ ွဳင့္  က း႐ွိြာအဆင့္႐ွိွဳ အဖြ႕ဲအစည္း  ားလ၊ ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ 

စား သာက္ဆ ိုင္အသင္း  ား ွဳင့္ အရပ္ဖက္ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း  ား/အရပ္ဖက္ 

အ  ခ ပကအဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ က ိုယ္စားမွဳယ္  ားပါေင္သည့္    က႕ြယ္အဆင့္႐ွိွဳ  

အဖြ႕ဲအစည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက  ကာ္ တီတစ္ခို အပါအေင္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ 

  ြ္းသ  ္း ရးအတြက္  အာက္ ွဳ အ က္သ ို႕ အဆင့္ဆင့္သြားသည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္း  ားအတြက္ အ တြးအ  င္  ားက ို 

အသား ပး  ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။   ို႕အ ပင္ အဖြ႕ဲအစည္း  ားက ို 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ရြ္ ွဳင့္ အ  ွဳကက္သ  ္းရြ္အတြက္ 

တြြ္းအား ဖစ္ စ ည့္ "တစ္ ွဳစ္တာအတြက္ အ ကာင္းဆံိုး က း႐ွိြာ"အတြက္ 

ဆိုတစ္ခို  ပးရြ္ အ ကံ ပကခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ဦးသြ္း းာ္ဟြ္ (သံတြ ဲ  က႕ြယ္ အ  ြ  ြ အိုပ္ခ ကပ္ ရး အရာ႐ွိွဳ ) ွဳ    ယာ 

အသံိုး ပက ွဳက စီ ံခြ္႕ခြ ဲရး ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ သ ဘာ ား အ  င္  ားက ို 

တင္ ပခ့ဲသည္သနည္း။(စာရင္းအင္း  ားအတြက္ ယင္း၏ တင္ ပ ွဳကက ို  ကည့္႐ွိွဳကပါ) 

သူက    က႕ြယ္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး  ကာ္ တီ  ားတြင္  တူည ီသာ 

ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္သူ  ား ပါေင္ ခင္း၏ အ ရး ကီး ွဳကက ို   ာက္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။ 

တ က စြာ   ပာရမွဳ င္ ယင္း ကာ္ တီ  ားသည္    ယာသ  ္း ွဳက  ားတြင္ ပါေင္ ြခ့ဲမွဳ င္ က စပရပ္ ကီး တစ္ခို ဖစ္သြား  ိုင္သည္သနည္း။ ငပမီ႐ွိွဳ  
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   ယာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက အဖြ႕ဲသည့္ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း ွဳင့္ မယ္သ ား က ိုယ္စားမွဳယ္  ား ွဳင့္    စာရင္းဳာြ ွဳ အရာ႐ွိွဳ   ား ဖင့္ 

ဖြ႕ဲစည္း ား ခင္း  ဖစ္သညသ္နည္း။ ရပ္ကြက္အိုပ္ခ ကပ္ ရး ွုဳ းသည ္ ကာ္ တီ၏ ဥကၠဳ ဖစ္သည္သနည္း။ 

ယင္း ကာ္ တီ  ားသည္  စာ ကတက္ ွဳက  ား ွဳင့္ တရားေင္ အ  ာက္အ ား  ား အ  ဲတ ္း ႐ွိွဳ   ိုင္သည့္အတြက္ 

  ဖ႐ွိွဳင္းရခက္ သာ    ယာ အ ငင္းပြား ွဳက  ားက ို ကြ  ္းက င္စြာ စီစစ္  ိုင္ရြ္အတြက္ အရညအ္ သြး   ွဳင့္တင္ ွဳက  ဆြး  ြးပြ ဲ ား 

တက္ ရာက္သင့္သည္သနည္း။ ယင္း  ကာ္ တီသည ္    ယာဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ားက ို သတင္းပ ို႕ရြ္လ၊ ရပ္ကြက္/ က း႐ွိြာ အဆင့္႐ွိွဳ  

   ယာအသံိုး ပက ွဳက  ားက ို  ကပ္ တ္ရြ္ ွဳင့္ သဲတူး ခင္း ွဳင့္ စြြ္႕ပစ္ပပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက  ားအပါအေင္ အ ခား သာ    ယာ ွဳင့္ 

သက္ဆ ိုင္ သာ က စပရပ္  ားက ို မိုပ္ ဆာင္  ိုင္စြ ္း႐ွိွဳ ရ ည ္ ဖစ္သည္သနည္း။ 

  ါက္တာ  င  ္းးာြည္  ိုင္ (Land Core Group) ွဳ ခရီးသြား မိုပ္ငြ္းအတြက္  ရ႐ွိွဳည္တည္တ့ံ  ိုင္ ည့္    ယာအသံိုး ပက ွဳကအတြက္ 

  ိုင္ငံ တာ္ အ  င္က ိုတင္ ပ ပီး   သတြင္း ွဳင့္ ခ႐ွိ ိုင္တြင္း႐ွိွဳ     ယာအသံိုး ပက ွဳက အစီအစဥ္  ႐ွိွဳ  ခင္း  ကာင့္ 

 ဖစ္ပြားရသည့္  ပ ြာ  ားက ို  ွဳတ္ခ က္ ပကခ့ဲသည္သနည္း။  ပ္ ံ၍    ယာပ ိုင္ဆ ိုင္ ွဳက ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ တ က သည့္ အခ က္အမက္  ား 

 ႐ွိွဳ သ ဖင့္  ဖစ္ပြားရသည့္    ယာအ ငင္းပြား ွဳက  ားမည္း ႐ွိွဳ  ြ သးသည္သနည္း။    ယာအသံိုး ပက ွဳက အစီအစဥ္ခ  ခင္းက ို  ပည္ြယ္/ဗဟ ို 

အဆင့္တြင္သာ  ပကမိုပ္သ ဖင့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ပါေင္ ွဳက ွဳာ  ႐ွိွဳ သ မာက္ပင္  ဖစ္သည္သနည္း။ ဟ ိုတယ္းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္း ွဳင့္ အ ခား 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း စီ ံက ြ္း  ား  ဆာင္႐ွိြက္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ ွဳက ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ရြ္ ွဳင့္ အ ငင္းပြား ွဳက ွဳင့္ 

အမြသံဲိုးစား ွဳက  ား ွဳ  ႐ွိွဳာင္႐ွိွဳား  ိုင္ရြ္   သတြင္း အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ အခ က္အမက္ရယူရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။  ပ္ ံ၍ ငပမီအတြက္  

က ္း႐ွိ ိုးတြ္း းိုြ္ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ပါေင္ သာ ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ ားသည့္ တည္ ြရာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက အစီအစဥ္မည္း မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 

အိုပ္စိုဖြ႕ဲ  ဆြး  ြး ွဳက  ား 
တင္ ပ ွဳက  ား အ ပီးတြင္ အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြဲ တက္ ရာက္သူ  ား ွဳ သဘာေပတ္ေြ္းက င္လ၊    ယာ ွဳင့္ အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ ရးဆ ိုင္ရာ 

က စပရပ္  ား ွဳင့္ သက္ဆ ိုင္ သာ အ  ကာင္းအရာ  ားက ို သတ္ ွဳတ္ခ့ဲ ကသညသ္နည္း။ 

ယင္းတ ို႕သည ္  ပြ္မည ္တင္ ပ ွဳက  ား   ပကမိုပ္ ီ အဖြ႕ဲ  ားခြ၍ဲ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကလ၊ သဲတူး ခင္းလ၊ တရား ေင္ ငါးဖ ္း ခင္း ွဳင့္ 

   ယာ က စပရပ္  ားက ို  ဆြး  ြးခ့ဲ ကသည္သနည္း။ 

ပါေင္ ဆြး  ြးသူ  ားအား ငမီအား အ က္သ ို႕ သ ို႕ ဟိုတ္ အ ပင္သ ို႕  ြရာခ ဲ႕မ ိုသညက္ ို   း  ြ္းခ့ဲသည္သနည္း။ ပါေင္သူ  ား၏ 

၈၀%ခြ္႕က ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းက ို အ ပ္  င့္ အ ဆာက္အဦး  ား က္ က ္း႐ွိ ိုးတြ္းတစ္ မွဳ ာက္ ပ ို  ို  ဖြ္႕က က္မ ို ကသညသ္နည္း။ 

  သတြင္း စီးပြား ရး စြြ္႕ဦးမိုပ္က ိုင္သူ  ား အ ြ ဖင့္ က ္း  ခတစ္ မွဳ ာက္တြင္ အ  င့္ဆံိုး 

 ြ္းပင္ က္ က ာ္၍  ဆာက္မိုပ္ခြင့္ ႐ွိွဳ သည့္ အ ပင္    ယာ စ း ကီး သာ  ကာင့္    ယာအကြက္ သး  ားတြင္သာ အ ပ္  င့္ 

အ ဆာက္အဦး  ား  ဆာက္မိုပ္မ ို ကသညသ္နည္း။   
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စြြ႕္ပစပ္စပညး္ စ ီခံြ႕္ခြ ဲွဳက 

ငပမီ႐ွိွဳ  မူဦး ရ ၂၀၀၀၀သည္ အစ ို္င္အခဲ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း 

စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ွဳင့္ မံိုးပြ္း ြရသညသ္နည္း။ သံတြ႐ဲွိွဳ  အ  ွဳကက္သ  ္း 

စြစ္သည ္မံို မာက္ ွဳက  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ အ  ္  ခဆယ္မံိုးက တြင္ 

ေါးအ  ွဳကက္ ခင္း တစ္ ခင္းသာ႐ွိွဳ သည္သနည္း။   ို႕အ ပင္ ငပမီတြင္ 

 ြ႕စဥ္ အ  ွဳကက္သ  ္း ခင္း  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ အ  ွဳကက္  ားက ို သံတြသဲ ို႕ 

ဦးစြာပ ို႕ရ ပီး အ  ဲတ ္းမည္း မက္ခံ ခင္း  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ 

  ို႕  ကာင့္ အ  ွဳကက္အခ  က႕အား  ခ ာင္းငယ္  ားအတြင္းသ ို႕ 

စြြ္႕ပစ္ရသညသ္နည္း။ 

 ပ္ ံ၍႐ွိွဳ မာ သာ  ပ ြာ ွဳာ ဖ ို႕    တည္ ြရာ 

 ဖစ္သညသ္နည္း။ မက္႐ွိွဳ တြင္ ယင္းသည္  ဆး႐ံွိိုလ၊    က႕တြင္း ွဳင့္ 

ြီးကပ္ ြသညသ္နည္း။ ဓါတိုပစပည္း ယ ိုစ  ့္ ွဳကက့ဲသ ို႕ သာ 

အ ၱေရာယ္  ဖစ္ပြား  ိုင္သညသ္နည္း။ သ ို႕ သာ္    ယာ စ း 

  င့္တက္ ွဳက  ကာင့္ ဖ ို႕   အတြက္    ကြက္သစ္႐ွိွဳာရြ္ ခက္ခဲသညသ္နည္း။ အဖြ႕ဲအ ြ ဖင့္ အ ကံ ပကခ က္အခ  က႕  ပကမိုပ္ခ့ဲသညသ္နည္း။: 

 ၄ဧကက ယ္ ယ ိုစ  ့္ ွဳက ႐ွိွဳ  သာ အကာအကြယ္ အမ ာ  ားပါသည့္  ခတ္ ီ သာ ဖ ို႕    အသစ္တစ္ခို(ခြ္႕ ွဳြ္းကိုြ္က စရ တ္ 

က ပ္သ ြ္း  မးရာ) 

 ြည္းပညာဆ ိုင္ရာ ပစပည္း  ား ဖစ္သည့္ ေြ္တင္ကား  ား ွဳင့္ ဖြ္ က တ္  ခစက္  ား 

 စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ပြ္မညအ္သံိုး ပက စက္႐ံွိို  ား 

 ြည္ပညာ ကြ  ္းက င္ ွဳက 

 ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ သာ မ ္းည ြ္ ွဳက 

 ငပမီ႐ွိွဳ  မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ပြ္မည ္ အသံိုးခ  ခင္းအတြက္  မ့က င့္ ပး ခင္း ွဳင့္ 

အသ ပညာ   ွဳင့္တင္ ခင္း 

အဖြ႕ဲအစည္း မွဳကပ္႐ွိွဳား ွဳက 

ငပမီ႐ွိွဳ  ရပ္ကြက္ ၅ခို ွဳ က ိုယ္စားမွဳယ္  ားသည္ "ငပမီ က ္း  ခ 

သာယာမွဳပ ရး ွဳင့္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး  ကာ္ တီ"က ို ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသညသ္နည္း။ 

ယင္းတ ို႕သည ္ ရြ္ပံို ငြစို ဆာင္း ပီး အ  ွဳကက္သ  ္း ခင္းက ို 

အခါအား မ ာ္စြာ မိုပ္က ိုင္ ကသညသ္နည္း။   သတြင္း 

ဟ ိုတယ္ေြ္  ္း  ား ွဳ တစ္မ ွဳစ္ က  ္   ာက္ပ့ံ ပး ကသည္သနည္း။ 

မက္႐ွိွဳ တြင္ သံတြ ဲ   က႕ြယ္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး  ကာ္ တီ၏ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ဖင့္ 

ဟ ိုတယ္  ား ွဳ မွုဳ  ါြ္း ား သာ ေြ္တင္ကား ၂စီး ဖင့့္သာ 

အ  ွဳကက္  ားက ို ဟ ိုတယ္  ား ွဳင့္ ရပ္ကြက္  ား ွဳ သ  ္းယူ ပးမ က္ 

႐ွိွဳ သည္သနည္း။ 
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 စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက  ပ ြာ  ားအတြက္ အစ ိုးရ စည္း  ဥ္း  ားက ို ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ အာင္ မိုပ္ ဆာင္ ခင္း 

 

 ဖစ္  ိုင္  ခ႐ွိွဳ  သာ ရြ္ပံို ငြက ို ဟ ိုတယ္/တည္းခ ိုခြ္း ွဳ 

ဧည့္သည္  ားက ို အ  ွဳကက္သ  ္းခြ္းအတြက္ 

က သင့္ ငြ  ကာက္ခံ ခင္း ွဳ ရ႐ွိွဳ  သာ ငြ ဖင့္ 

ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ သာ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကတြင္ 

ရင္း ွဳီး  ွဳပ္ ွဳံ  ိုင္သညသ္နည္း။    

အစ ိုးရ ွဳင့္ အစ ိုးရ ွဳင့္  သက္ဆ ိုင္ သာ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ 

ဦး ဆာင္ ပီး ပါေင္သူ  ားအား စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ပ ြာ  ား 

အ  ကာင္း သ ႐ွိွဳ  စရြ္ ွဳင့္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား  ပြ္မည္ 

အသံိုးခ   ိုင္ရြ္အတြက္  မ့က င့္ ွဳက အစီအစဥ္တစ္ခိုက ို 

အဆ ို ပကခ့ဲသညသ္နည္း။ အြာဂတ္တြင္ ပမတ္စတစ္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္းလ၊ 

ကတ ု စကၠုလ၊ ဘီယာသံဘူး  ားလ၊ အ  ွဳကက္စ ိုလ၊ အ  ွဳကက္  ခာက္ 

ခြ ဲခား ွဳကသည ္ ပံို ွဳြ္ အ ူအက င့္တစ္ခို  ဖစ္မာ  ိုင္သညသ္နည္း။ 

ယင္းသ ို႕  ဖစ္မာ  ိုင္မွဳ င္ အသံိုးေင္ သာ ခ  တ္ဆက္ ွဳက  ားက ို 

 ူ  ာင္  ိုင္သည္သနည္း။ ဥပ ာ း စို ဆာင္ ား သာ 

အ  ွဳကက္စ ို  ားက ို ဟ ိုတယ္  ား ွဳ ဓါတ္    သးာအ ဖစ္ 

အသံိုး ပကကာ ငပမီတြင္  အာ္ဂဲြစ္ 

 ိုတ္ကိုြ္  ား  ပကမိုပ္  ိုင္သည္သနည္း။ 

Julia Jeyacheya ွဳမည္း စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ားက ို  အာင္  င္စြာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲ ိုင္ရြ္ ဘာမီ(အင္  ိုြီး႐ွိွဳား) ွဳ ရ႐ွိွဳ ခ့ဲ သာ 

အ တြးအ  င္  ားက ို  ွဳ  ေခ့ဲသည္သနည္း။ အြားသတ္ပါ သာ  ခတ္ ီ ဖ ို႕   တစ္ခိုက ို ဘာမီ႐ွိွဳ  အ ငင္းပြား ြရ သာ ဆူေြ္ ဖ ို႕   (Mount 

Rubbish,အ  ွဳကက္ တာင္လ၊  ပီးခ့ဲသည့္ စာ  က္ ွဳာတြင္ ႐ွိွဳက)တြင္ အ  ွဳကက္အ   ကးအစားခြ ဲခင္း ွဳင့္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း အသံိုးခ  စက္႐ံွိို  ား ွဳင့္ 

အတူတကြ  တ္ဆက္ခ့ဲ ပီး ယင္းက ို အင္  ိုြီး႐ွိွဳား ဗဟ ို အစ ိုးရ ွဳ  ငြ  ကး  ာက္ပ့ံ ပးခ့ဲသည္သနည္း။ 

သ ဲိုတယ္သူံိုးစြ ဲခငး္  

သဲ ိုတ္ယူသံိုးစြ ဲခင္းအား အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြဲ 

တက္ ရာက္သူ  ား ွဳ  ိုတ ယ အ ရး ကီးဆံိုး 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ  ပ ြာအ ဖစ္ 

သတ္ ွဳတ္ခ့ဲ ကသည္သနည္း။ ယင္းသည ္ ငပမီတြင္ 

  ခ ိုက္မြယ္ သာ  ပ ြာ ဖစ္ ပီး ဟ ိုတယ္  ား ွဳင့္ 

မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း ကား တင္း ာ ွဳက  ဖစ္ပြား စ သာ 

ရင္း  စ္ ဖစ္သည္သနည္း။  ဆာက္မိုပ္ ရးမိုပ္ငြ္းခြင္  ားတြင္ 

အသံိုး ပကရြ္ သဲ  ားက ို တရား ေင္ တူး ဖာ္ ိုတ္ယူ ြ သာ 

စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား႐ွိွဳ သည္ဟို  ဆြး  ြးသူ  ား ွဳ   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳမည္း သဲ  ားက ို  ဆာက္မိုပ္ ရးလ၊ 

မူ ြအ  ္ ွဳင့္ တည္းခ ိုခြ္းတ ိုးခ ဲ႕ ရးတ ို႕အတြက္ ပ ာြအြည္းငယ္စီ တူးယူ ကသညသ္နည္း။ ခရီးသြားရာသီ  ဟိုတ္ခ  ြ္တြင္ 

တူး ဖာ္ ိုတ္ယူ ွဳက  ားပ ို  ို ဖစ္ပြားသည္သနည္း။ 
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သဲ သာင္   ြ္းသ  ္း ခင္းသည္  ရမိုပ္သား  ား အတြက္မည္း အ ရးပါသညသ္နည္း။ ပ ိုက္႐ွိွဳည္  ား ွဳင့္ ငါးဖ ္း ခင္းက့ဲသ ို႕ အခ  က႕ သာ 

ငါးဖ ္းြည္း  ားသည ္ သဲ ူ သာ    ႐ွိွဳ သည့္ ဧရ ယာ  ားတြင္သာ  ပကမိုပ္  ိုင္သည္သနည္း။ 

အကယ္၍  ရ အာက္    ပင္သည္  က ာက္တံိုး  က ာက္ခဲ  ား ဖင့္ ဖံိုး ြပါက ပ ိုက္ င သြား  ိုင္ သာ  ကာင့္  ဖစ္သည္သနည္း။ 

ဆားပါေင္ ွဳက  ကာင့္ က ္း  ခ႐ွိွဳ  သဲ  ားသည္ အရညအ္ သြးြ  ့္ ပီး  ဆာက္မိုပ္ ရးအတြက္ အသံိုး  ပကသင့္ ပသနည္း။   သတြင္း 

အဖြ႕ဲအစည္း ွဳ မူအခ  က႕သည္ သဲ ိုတ္ယူ ွဳက၏ အက  ကးဆက္  ား ွဳင့္ ရင္း ွဳီး ွဳက  ႐ွိွဳ ပဲ သဲက ို  ပြ္မည္ ဖစ္တည္  ို္င္ သာ အရင္းအ  စ္ဟို 

သတ္ ွဳတ္ ား ကသညသ္နည္း။ 

ပါေင္သူ  ား ွဳ သဲ ိုတ္ယူ ခင္းအား တား  စ္ ား သာ ဥပ   ွဳာ အားြည္း ပီး သတ္ ွဳတ္ ား သာ  ဏ္  ကး ွဳာ ြည္းမြြ္းသညဟ္ို 

သ ဘာတူ ကသည္သနည္း။ ဥပ ာဆ ိုရမွဳ င္ သဲ ိုတ္ယူ ခင္းအတြက္  ပးရ သာ  ဏ္  ကး ွဳာ သဲေယ္ရ ခင္း က္ သက္သာ ြသည္သနည္း။ 

ပံို ွဳြ္အသံိုး ပက သာ သံတြ ဲွဳသဲတစ္က င္း( ခင္း ၁၀၀)မွဳ င္ ၂၅၀၀၀က ပ္ က သင့္သညသ္နည္း။ ကိုြ္က စရ တ္  ား ွဳာ တရား ေင္ သဲအတြက္ 

ကားတစ္စီးစာ  ဏ္ ငြ ၃၀၀၀၀က ပ္ ွဳင့္ တရားေင္ေယ္ယူမွဳ င္ ကားတစ္စီးစာ ၈၀၀၀၀က ပ္ က သင့္သညသ္နည္း။ က ္း  ခ  ား ွဳ 

တရား ေင္ သဲသည္ ကားတစ္စီးစာမွဳ င္ ၄၀၀၀၀က ပ္ ကသည္သနည္း။ 

အဖြ႕ဲအ ြ ဖင့္ အ ကံ ပကခ က္အခ  က႕  ပကမိုပ္ခ့ဲသညသ္နည္း။ 

 သဲ ိုတ္ယူ ခင္းအား တား  စ္သည့္ ပ ို  ို    ရာက္သည့္ ဥပ   

 သဲ ိုတ္ယူ ခင္း  ကာင့္  ဖစ္ပြား  ိုင္သည့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ  ြာက္ဆက္တြ ဲအ ဖစ္  ားအား သ ႐ွိွဳ  ွဳက   ွဳင့္တင္ရြ္ 

 သဲ ိုတ္ယူရြ္  ြရာ/အခ  ြ္/ြည္း/ပ ာဏပါေင္ သာ သဲအသံိုး ပက ွဳက ဗ ုဟာ/အစီအစဥ္ ခ  ွဳတ္ရြ္ 

(ဥပ ာ- ခ ာင္းငယ္  ား ွဳ) 

 သဲ ိုတ္ယူ ခင္း ွဳ ရ႐ွိွဳ  သာ အ  တ္ ငြက ို မ း္ ဖာက္ရြ္အတြက္ အသံိုးခ  ခင္း(ငပမီ  သတြင္း မ ္း  ား) သ ို႕ 

ငပမီတြင္ တကၠသ ိုမ္တည္ ဆာက္ ခင္းအား အ ပီးသတ္ ပးရြ္ 

တရား ေင ္ငါးဖ း္ ခငး္ 

ဓါတိုပစပည္း  ား ွဳင့္  ဖာက္ခြ ဲွဳက  ား  ကာင့္ တရား ေင္ ဓါတိုအဆ ပ္ခ  ငါးဖ ္း ခင္း 4   ွဳင့္   ိုင္းခြငဲါးဖ ္း ခင္းတို ႕ ွဳ  ဖစ္ပြား စ သာ 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ   ခ ိုက္ ွဳက  ားသည္ သ သာ င္႐ွိွဳား ွဳက ႐ွိွဳ  ြသည္သနည္း။ ယင္းမိုပ္ရပ္  ားသည္ အ ူးသ ဖင့္ 

သား ပါက္ရာသီတြင္ ငါး   ကးစ တ္ အရင္းအ  စ္  ား    ကးသိုဥ္း စ ခင္းလ၊  ရအရညအ္ သြး က ဆင္း ခင္းလ၊ သ ၱော က ာက္တြ္း  ားက ို 

  ခ ိုက္ စ ခင္း ွဳင့္ မူ႕က ြ္း ာ ရးက ို အ ၱေရာယ္ ဖစ္ စ ခင္းတ ို႕   ဖစ္ ပခ စသည္သနည္း။ မက္႐ွိွဳ တြင္ ဥပ  သက္ ရာက္ ွဳက ွဳာ 

အားြည္းမ က္႐ွိွဳ သည္သနည္း။ အဖြ႕ဲ၏ အ ကံ ပက ွဳက  ားတြင္  အာက္ပါတ ို႕ ပါေင္သည္သနည္း။: 

 တရားဥပ  အရ  ဖစ္  ိုင္ သာ  ြာက္ဆက္တြ ဲ ားလ၊ ငါးဖ ္းသ ား  ားလ၊ ယင္းတ ို႕၏ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္ 

စားသံိုးသူ  ားအတြက္ က ြ္း ာ ရး ွဳင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္(ငါးသား ပါက္ ခင္း)တ ို႕အ ပခ သက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို 

အသ အ  င္   ွဳင့္တင္ ပး ခင္းသနည္း။ 

                                                   

 

 

4 အဆ ပ္ခ  ငါးဖ ္း ခင္းသည္ potassium cyanide  ဆး ပား  ားက ို  ရ ွဳင့္  ဖ ာ္စပ္ ပီး ငါးဖ ္း ခငး္  ဖစ္သည္သနည္း။  ရငိုပ္သ ား  ားသည္ ယင္း ပ ာ္ရည္  ားက ို 
သ ၱော က ာက္တြ္း  ားအတြင္း ပြ္း ိုတ္ ပီး ငါး  ားက ို  ူး ေ စ ပီး ဖ ္း ခင္း ဖစ္သည္သနည္း။ ယင္းသည္ သ ၱော ႐ွိိုပ္ ကြင္း  ား ွဳ  ရညွဳ   ားက ို ဖယ္႐ွိွဳား၍ အ ရာင္ခြ တ္သက့ဲသ ို႕ 
 ဖစ္ စသည္သနည္း။ ယင္းက ို ႐ွိွဳု႐ွိွဳ ကက္   ခင္း ွဳင့္ အ ရ ပား ွဳင့္    တြ႕ပါက( ရငိုပ္သ ား  ားအ ြ ဖင့္) အသက္ရွဳုရြ္ ခက္ခဲ ခင္း  ား  ဖစ္ စ  ိုင္သည္သနည္း။ သို တသြ ပကမိုပ္ရြ္ 
အခ က္အမက္  မံို မာက္ ပသနည္း။ အဆ ပ္ခ  ငါးဖ ္း ခင္း ွဳ  ဖစ္ပြား စ သာ သက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို ဤခ  တ္ဆက္တြင္  ကည့္႐ွိွဳက  ိုင္သည္သနည္း။: 
https://seagrant.uaf.edu/nosb/papers/2011/mat-su-sharks.php  
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 ငါးဖ ္းသ ား  ားအား ေင္ ငြရ႐ွိွဳ  စရြ္ အ ခား သာ အရင္းအ  စ္  ားရ စရြ္ စြ ္းရည ္  ွဳင့္တင္ ပးရြ္သနည္း။ 

 ငါးမိုပ္ငြ္း၏ စြ ္း ဆာင္ ွဳက  မ့မာခ က္အား ငပမီ၏ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး အစီအစဥ္ တစ္စ တ္တစ္  သအ ဖစ္ သတ္ ွဳတ္ရြ္သနည္း။ 

 ငါးဖ ္းသ ား  ားလ၊ အရပ္ဖက္ အဖြ႕ဲအစည္း ွဳင့္ ယင္း  သတြင္း တက္ ကြမွဳကပ္႐ွိွဳား ြ သာ   ိုင္ငံတကာ 

  ြ္းသ  ္း စာင့္ ႐ွိွဳာက္ ရး အဖြ႕ဲအစည္း  ား ကား ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ သာ ဆက္သြယ္ ရး ရ႐ွိွဳ ရြ္သနည္း။ (ဥပ ာ   ိုင္ငံတကာ 

ပြ္း ွဳင့္ ပြ္း ြ္လ၊ ွဳင့္  တာ႐ွိ ိုင္းတ ရစာစြ္   ြ္းသ  ္း ရး အဖြ႕ဲ) 

 စီးပြား ဖစ္ ငါးဖ ္း ခင္း ွဳင့္ ခရီးသြား  ားအတြက္ ငါးဖ ္း ခင္းက ို ခြ ဲခားသတ္ ွဳတ္ရြ္သနည္း။ 

    ကးစ တ္သစ္  ား ွဳင့္   တ္ဆက္ ပးရြ္သနည္း။ 

  ရခ  က ငါး  ြးကြ္  ား ွဳင့္ ငါးလ၊ ပိုစြြ္ သား ဖာက္ ခင္းက ို အား ပးရြ္ 

   ယာ က စပရပ ္ ား 

ပါေင္ ဆြး  ြးသူ  ားသည္    ယာသ  ္းယူ ခင္း  ား ွဳင့္ အ ငင္းပြား ွဳက  ား ွဳာ ငပမီ အြီးပတ္ေြ္းက င္တြင္  ဖစ္ပြား ြ  ကာင္း 

 ွဳတ္ခ က္ ပကခ့ဲသညသ္နည္း။    ယာ ွဳင့္ သက္ဆ ိုင္ သာ အ ငင္းပြား ွဳက  ားက ို   ဖ႐ွိွဳင္းရြ္ ြည္းမ ္း  ား႐ွိွဳ  သာ္မည္း အားြည္းခ က္အခ  က႕ 

႐ွိွဳ  ြသည္သနည္း။:  

 တ ိုင္ ကားစာ  ား တင္ ပ သာ္မည္း မူအ  ား ွဳာ တံို႕ ပြ္ ွဳက  ရ က ပသနည္း။ 

 ဆံိုး ဖတ္ခ က္ခ  ွဳတ္ ခင္းက ို   သတြင္း အဆင့္တြင္  ပကမိုပ္ ခင္း  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ 

    ယာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက  ကာ္ တီသည္ အ ငင္းပြား ြ သာ ဘက္ ွဳစ္ဘက္အ ကား ညွဳ   ွဳကင္း ွဳကတြင္သာ ပါေင္သည္သနည္း။ 

 တစ္ခါတစ္ရံတြင္  မ ာ္  ကး ငြ ပ ာဏ ွဳာ အမြြ္ြည္းပါသည္သနည္း။ 

 မိုပ္ငြ္းစဥ္  ားသည ္ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ 

   ယာ ပ ြာ  ားတြင္ ပါေင္ပတ္သတ္ ြ သာ္  ကာ္ တီ  ားစြာ႐ွိွဳ  သာ္မည္း ယင္းတ ို႕တြင္ ႐ွိွဳင္းမင္း ွဳက  ႐ွိွဳ  သာ 

မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ားသာ ႐ွိွဳ  ြသညသ္နည္း။ တစ္ခ  ြ္တည္း ွဳာပင္ မံို မာက္ သာ တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ွဳက  ႐ွိွဳ  ပသနည္း။ 

အဓ က  ပ ြာ ွဳာ အ  ားပ ိုင္ က ္း  ခအ ဖစ္ သတ္ ွဳတ္  ိုင္ သာ "အ  ားပ ိုင္    "ဟူ သာ    ယာ သတ္ ွဳတ္ခ က္  ႐ွိွဳ  ခင္းပင္ 

 ဖစ္သညသ္နည္း။သ ို႕ ဖစ္၍ ဟ ိုတယ္အခ  က႕သည္  ပ၂၀ သ ို႕ ယင္း က္ပ ို သာ  ခံစည္း႐ွိ ိုး  ားခတ္၍ မ ္း  ား ွဳင့္ က ္း  ခသ ို႕သြားရာ 

မ ္း  ားက ို ပ တ္ဆ ို႕ က ပီး ယင္းသည္ က ္း  ခသ ို႕ အခ ့ဲ သြား ရာက္  ိုင္ခြင့္က ို ခ  ကး ဖာက္ ခင္း  ဖစ္သည္သနည္း။ ဟ ိုတယ္  ားက ူ 

ယင္းသ ို႕ စည္း႐ွိ ိုးခတ္ ခင္းသည ္  ာ္ တာ္ကား အသံ  ားက ို  မ ာ့ခ ရြ္သာ ဖစ္သည္ဟို ခိုခံ  ပာဆ ို ကသညသ္နည္း။ 

 ြာက္ ပ္  ပ ြာတစ္ခို ွဳာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း  ား တြင္က ယ္မာ ခင္း ွဳင့္ ပြစဲား  ား၏ တစ္ဆင့္စကား  ကာင့္    ယာ စ း  ား 

  င့္တက္မာ ခင္း  ဖစ္ ပီး စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္းငယ္  ား ွဳင့္ မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း  ားက ို ယင္းတ ို႕၏ က ္း  ခ႐ွိွဳ  အမိုပ္ ွဳင့္  ေး သာ 

 ြရာ  ားတြင္  ြ  ိုင္ရြ္အတြက္  ဖစ္မာ စသည္သနည္း။   ို႕အ ပင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း က္ အ ခား သာ အမိုပ္အက ိုင္အခြင့္အ ရး  ား 

ြည္းပါးမာ ခင္းသည္  ိုတ္ကိုြ္မိုပ္ငြ္း၏ ြယ္ပယ္က ို က ဥ္း   ာင္းမာ စသညသ္နည္း။  

အဖြ႕ဲ၏ အ ကံ ပက ွဳက  ားတြင္  အာက္ပါတ ို႕ ပါေင္သညသ္နည္း။: 

    ယာ  ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္းအား ရပ္ကြက္ ွဳင့္  က း႐ွိြာအဆင့္  ားတြင္  စာင့္ ကပ္ရြ္ 

 တ ိုင္ ကား ွဳက  ား ွဳင့္    ယာ အ ငးင္းပြား ွဳက  ားအတြက္  ဆာင္႐ွိြက္ ွဳက  ားက ို အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္ 

 ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက ွဳင့္    ယာပ ိုင္ဆ ိုင္ ွဳက အခ က္အမက္  ားအား အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္ 

   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္ ညညီ တ္ ွဳက ွဳင့္ တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ွဳက  ားက ို အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္ 

    ယာဆ ိုင္ရာ က စပရပ္  ား(   ယာ အသံိုး ပက ွဳကလ၊ ငွဳားရ ္း ွဳကလ၊ ပ ိုင္ဆ ိုင္ ွဳကလ၊  ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္းတ ို႕အတြက္ စည္း  ဥ္းလ၊ ဥပ  လ၊ 

သတ္ ွဳတ္ခ က္  ား)က ို DMPအတြင္း စို ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ရြ္ 
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   သတြင္း အဖြ႕ဲအစည္းသ ို႕ အ ကီးစား အစီအစဥ္  ူ က ္း၏ အခ က္အမက္  ား  ိုတ္ ပြ္ရြ္ 

 က ္း  ခသ ို႕သြား  ိုင္ သာ မ ္းငယ္  ား တည္ ဆာက္ရြ္ 

 ငပမီ ွဳင့္ အ ခား သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း တည္ ြရာ  ားတြင္ တ  ပးညီ သတ္ ွဳတ္ခ က္  ား႐ွိွဳ ရြ္ 

 ဆံိုး ဖတ္ခ က္ခ  ွဳတ္ သာ အဆင့္( ပည္ြယ္လ၊ ခ႐ွိ ိုင္လ၊    က႕ြယ္)က ို အဓ က ား၍ ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက ႐ွိွဳ  စရြ္ 

     စ း ွဳင့္  ြရာ  ိုင္ခင္း  ဖာင္းပြ ွဳက  ပ ြာက ို   ဖ႐ွိွဳင္းရြ္ 

 အခြြ္ ႐ွိွဳာင္ ခင္းက ို   ဖ႐ွိွဳင္းရြ္ 

  ပည္တြင္း ွဳ  မ့မာသူ  ားအတြက္ အပြ္း  ဖဧရ ယာ  ား အပါအေင္  ပည္သူပ ိုင္ ဧရ ယာ  ား၏ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကက ို 

အဆင့္  ွဳင့္ရြ္ 

 ငပမီ၏ သဘာေ ပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ ရး စားရ တ္က ို ကာ  ရြ္ ေင္  ကး သ ို႕ ဟ ိုတယ္အခြ္းခ 

တ ိုး ကာက္ ခင္း  ပကမိုိုပ္ရြ္(ပိုဂံက့ဲသ ို႕) 

 ငပမီသည္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ   ခို က္မြယ္ သာ  ြရာ ဖစ္သည ္ွဳင့္အည ီ ဟ ိုတယ္အားမံိုး ံ ွဳ 

သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ သက္ ရာက္ ွဳက  မ့မာခ က္  တာင္းယူရြ္ 

တတ ယ ြ႕: မ ူွဳကအဖြ႕ဲအစညး္အက  ကး က းးူး  ား ွဳင့္ စြ း္ ဆာငရ္ည ္  ွဳင့္တင ္ွဳက  ား 
တတ ယ ြ႕တြင္မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္းအက  ကး က းးူး  ား ွဳင့္  ္း ဆာင္ရည ္  ွဳင့္တင္ ွဳက  ႐ွိြ ခယ္စရာ  ားအ  ကာင္း  ဆြး  ြးခ့ဲ ကသည္သနည္း။ 

မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း အက  ကး က းးူး  ားအ  ကာင္းက ို  အာက္ပါအဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ က ိုယ္စားမွဳယ္  ား ွဳ တင္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။:  

 ငပမီ ဟ ိုတယ္မိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ား အသင္း 

  ရမိုပ္ငြ္း ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ား 

   သတြင္း တည္းခ ိုခြ္း ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ား 

 စား သာက္ဆ ိုင္ ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ား 

စြ ္း ဆာင္ရည္   ွဳင့္တင္ ခင္းလ၊ ရြ္ပံို ငြ စို ဆာင္း ရး ွဳင့္ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ားအတြက္ ြည္းပညာဆ ိုင္ရာ 

အ  ာက္အကူ  ားအ  ကာင္းက ို  အာက္ပါအဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳ က ိုယ္စားမွဳယ္  ား ွဳ တင္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။: 

 HamsaHub ဖြံ႕ ဖ ကး ရးဆ ိုင္ရာ အတ ိုင္ပင္ခံ အဖြ႕ဲ 

   ြ္ ာ  ိုင္ငံ ဧည့္ေတ္ က ပြြ္ ွဳက ကြ  ္းက င္သူ  ား အသင္း 

   ြ္ ာ  ိုင္ငံ စားဖ ို ွဳုး  ား အသင္း 

   ြ္ ာ  ိုင္ငံ ဧည့္မ ္းည ြ္  ား အသင္း 

   ြ္ ာ  ိုင္ငံ တာေြ္ယူ ွဳက႐ွိွဳ  သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း အဖြ႕ဲအစည္း 

 Hanns Seidel Foundation 

မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစညး္ အက  ကး က းးူး  ား 
ရခ ိုင္ ပညြ္ယ္ ဖြံ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးဆ ိုင္ရာ၀ြ္ ကီး ဦး င္း အာင္ ွဳ  ဆြး  ြးပြကဲ ို သူ၏ ပူပြ္ ွဳက  ား ွဳင့္ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း 

အက  ကး က းးူး  ား အ  ားဆံိုး ရ႐ွိွဳ  စ  ိုင္သည့္ အ  င္  ား ဖင့္ စတင္ခ့ဲသည္သနည္း။   သတြင္း အိုပ္ခ ကပ္သူ  ား အ ြ ဖင့္ ခရီးသြား မိုပ္ငြ္း 
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ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအတြက္  ူေါ တစ္ခိုက ို ဦး ဆာင္  ိုင္ရြ္ အခြင့္အမ ္း  ားက ို   င္ တြ႕ ားသည္သနည္း။ သ ို႕ သာ္ 

အမိုပ္အက ိုင္ခြ္႕အပ္ ခင္းဆ ိုင္ရာ အခြင့္အ ရး  ားက ို မူငယ္  ားအတြက္ အဓ က ား ပူပြ္ ြရသညသ္နည္း။   ို႕အ ပင္ 

 ကီး ြားမာ သာ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ  ပ ြာ  ားအတြက္ သဲတူး ခင္း ွဳင့္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား ွဳင့္ စပ္မ ဥ္ကာ 

ပူပြ္ရသည္သနည္း။ သူ႕အ ြ ဖင့္    ယာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ွဳာ အာ႐ံွိိုစ ိုက္ ွဳက ပ ို  ိုမို အပ္  ကာင္း သ ဘာတူညီခ့ဲ ပီး အ  ားပ ိုင္    

အသံိုး ပက ခင္းအတြက္   သခံ အဖြ႕ဲအစည္း  ား ွဳင့္ ပ ို  ိုတ ိုင္ပင္ ဆြး  ြးရြ္ မ ိုအပ္  ကာင္း   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။   သခံ 

အိုပ္ခ ကပ္သူ  ားက ို က ္း  ခ႐ွိွဳ   ညသ္ည့္ ြရာ  ားသည္ စား သာက္ဆ ိုင္  ားအတြက္ အဆင္  ပကာ  ည္သည့္ ြရ  ားသည ္

အ  ားပ ိုင္အ ဖစ္ သတ္ ွဳတ္သင့္  ကာင္းက ို  ပသ  ိုင္သည့္ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက အစီအစဥ္တစ္ခို  ရးဆြရဲြ္ ည ြ္ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ 

 

ငပမီ ဟ ိုတယ္မိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ား အသင္း ွဳ   ခဥ မာခင္ ွဳ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း တြင္က ယ္မာ ွဳက  ကာင့္  ဖစ္  ိုင္  ခ႐ွိွဳ  သာ အဖြ႕ဲအစည္း 

မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္း အက  ကး က းးူး  ားက ို   ပာ ကားခ့ဲသည္သနည္း။ ပ  ဦးစြာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းသည္ ကြ  ္းက င္လ၊ အမိုပ္သင္ ွဳင့္ 

ကြ  ္းက င္ ွဳက မ ိုအပ္ သာ အမိုပ္အက ိုင္  ား ဖြ္တီး ပးသည္သနည္း။(ဟ ိုတယ္ ၂၆မံိုးတြင္ အမိုပ္ ြရာ ၁၉၀၄ခို) ဟ ိုတယ္ 

အမိုပ္သ ား  ားသည္ မိုပ္ငြ္းခြင္တြင္းတြင္ ကြ  ္းက င္ ွဳက ဖြံ႕ ဖ ကးမာ ပီး  ပ္ ပါင္းသင္တြ္း  ားပါ တက္ ရာက္ခြင့္ ရ႐ွိွဳ  ကသညသ္နည္း။ 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းသည္  သတြင္း စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား  ဖစ္သည့္ ယာဥ္အငွဳားမိုပ္ငြ္းလ၊ စား သာက္ဆ ိုင္  ားလ၊ အစားအစာ 

 ိုတ္မိုပ္ ခင္း ွဳင့္ မက္ ွဳကပစပည္း  ားက့ဲသ ို႕ သာ ေြ္ ဆာင္ ွဳက မ ိုအပ္ခ က္က ို   ွဳင့္တင္ ပးသညသ္နည္း။ 

ငပမီ႐ွိွဳ  ဟ ိုတယ္  ားသည ္ တစ္သီးပိုဂၢမ ဖစ္ စ စို ပါင္း၍ ဖစ္ စ မူ ွဳကအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ 

အခ ့ဲ  ဆး ပးခြ္းလ၊  ႐ွိြ႕မ ား  ဆးေြ္  ္းလ၊ အ  ွဳကက္သ  ္းကားလ၊  ရသြ္႕ ွဳင့္ အခ ့ဲ အဂၤမ ပ္စာ သင္တြ္းက့ဲသ ို႕ သာ 

အက  ကး ပက ွဳက  ား  ပကမိုပ္ခ့ဲ ပီး  ဖစ္သည္သနည္း။ ယင္းတ ို႕သည္ ဟ ိုတယ္  ား ွဳင့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ားက ို အက  ကး ပက စ ည့္   သတြင္း  

မွဳ ပ္စစ္ ီး က ကး  ား  ပက ပင္ ရးက ို အစ ိုးရ ွဳင့္ မက္တြ ဲဆာင္႐ွိြက္ခ့ဲသညသ္နည္း။ 

"ငပမီ ခရီးသြား  သ"ဖြံ႕ ဖ ကး ရးအတြက္ ဟ ိုတယ္  ားသည္   ိုင္ငံရပ္ ခား ကိုြ္စည္ ပပြ ဲ ားတြင္ ပါေင္ ကသည္သနည္း။  ပ္ မာင္း၍ 

ယင္းတ ို႕သည ္  ဆာက္မိုပ္ ရးမိုပ္ငြ္း သတ္ ွဳတ္ခ က္  ားက ို မ ိုက္ြာကာ ႐ွိ ိုးရာ ဗ သိုကာပညာရပ္ ွဳင့္ အည ီ အ  ္ရာသစ္  ား 

တည ္ဆာက္ က ပီး အ ပ္ရာ ွဳင့္  ြက္စာ ေြ္ ဆာင္ ွဳက  ားက ို   တ္ဆက္ခ့ဲသည္သနည္း။ ယင္းတ ို႕သည္ အစ ိုးရ ွဳင့္ အ ခား သာ 

ပူး ပါင္းပါေင္သူ  ား ွဳင့္ မက္တြ ဲဆာင္႐ွိြက္မ ို ကသည္သနည္း။ ဥပ ာ - ဆူညံသံ  မ ာ့ခ ရြ္ 

  သခ ံငါးဖ း္သ ူ ားအား က ိုယ္စား ပကသူ တစ္ဦး ွဳ ငါးဖ ္းမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ဟ ိုတယ္/ခရီးသြား မိုပ္ငြ္း  ား အ ကား ွဳ ငါးဖ ္းရာသီ  ားတြင္ 

 ဖစ္ပြား သာ  ပ ြာ  ားက ို အသား ပး  ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ ငါး  ခာက္မွဳြ္းခ  ြ္ ွဳင့္ ခရီးသြားရာသီတ ို႕သည ္ တ ိုက္ဆ ိုင္ ြ ပီး 

ငါးဖ ္းသ ား  ား အ ြ ဖင့္ ငါး  ခာက္မွဳြ္းရြ္ ၁၅ဧကက ယ္ သာ    က ို က ္း  ခ ွဳမြ၍ဲ အ ခားတြင္ ႐ွိွဳာ ရ ပသနည္း။   ို႕အ ပင္ 

က ္း  ခ၌  မွဳအစင္း ၃၀၀အတြက္  ြရာမည္း မ ိုအပ္သည္သနည္း။ မံိုသာ  က း႐ွိြာသည ္ငါး  ခာက္မွဳြ္း ခင္း တစ္ခိုတည္းအတြက္ 

 ပြ္မညအ္ား ပည့္  ိုင္သည္သနည္း။ ငါးဖ ္းသ ား  ားက ိုမည္း အဆ ပ္ခ  ငါးဖ ္း ခင္း၏ ဆ ိုးက  ကး  ားအ  ကာင္း ပညာ ပးရြ္မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

တစ္ခ  ြ္တည္းတြင္ပင္ အစ ိုးရ ွဳ ဓါတိုပစပည္း  ား အသံိုး ပက ွဳကက ို  စာင့္ ကပ္ သာ သတ္ ွဳတ္ခ က္  ားက ို အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္ 

မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

  သခ ံ တညး္ခ ိုခြး္ ပ ိုင႐္ွိွဳငတ္စ္ဦး ွဳ မက္႐ွိွဳ တြင္ တည္းခို ခြ္း အြည္းငယ္သာ ႐ွိွဳ သညဟ္ို ဆ ိုသညသ္နည္း။ အဘယ့္  ကာင့္ဆ ို သာ္ 

ယင္းတ ို႕သည ္   ြ္ ာ ို င္ငံသား ဧည့္သည္  ားသာ မက္ခံ  ိုင္ ပီး   ိုင္ငံ ခားသား ဧည့္မက္ခံရြ္ မ ိုင္စင္ ွဳာ  စ း ကီး သာ  ကာင့္ 

 ဖစ္သညသ္နည္း။ မ ိုင္စင္တစ္ခို ရ႐ွိွဳ ရြ္ ခြ္႕ ွဳြ္းကိုြ္က စားရ တ္ ွဳာ သ ြ္း၁၀၀ခြ္႕႐ွိွဳ သညသ္နည္း။ သ ို႕ သာ္  ြရာ ွဳင့္မ ိုက္၍  စ း ွဳကြ္း တူ ပသနည္း။ 

  သခံ တည္းခ ိုခြ္း ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ားသည ္   ိုင္ငံတကာ ခရီးသြား  ားအား မ ိုင္စင္ မွဳ ာက္ ားသည့္  ြရာ  ိုင္ခင္း  ပးမ ိုသည္သနည္း။ 

ယင္းတ ို႕က မ ိုင္စင္ မွဳ ာက္ ားရြ္အတြက္ တစ္ ြရာတည္းတြင္  ပီးစီး  ိုင္သည့္ ေြ္ ဆာင္ ွဳကတစ္ခို  ူ  ာင္ရြ္ 

အ ကံ ပက ကသညသ္နည္း။ ဆူည ံွဳကလ၊ ယာဥ္ရပ္ြားရြ္ ြရာလ၊ သြ္႕႐ွိွဳင္ ရးတ ို႕ ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ သင္တြ္း ပး ွဳက  ားက ိုမည္း 

ရယူမ ို ကသည္သနည္း။ 

  သခ ံ စား သာကဆ္ ိုငပ္ ိုင႐္ွိွဳငတ္စ္ဦး ွဳ က ္း  ခတြင္ ႐ွိွဳ  သာ အခြြ္အခ  ပးသည့္ တရား ေင္ စား သာက္ဆ ိုင္တြ္း  ား ွဳင့္ 

 ွဳ တ ွဳက ႐ွိွဳ စြာ  ပ ကင္ဆ ိုင္ ြရ ခင္းက ို စ ိုးရ  ္ ြ  ကာင္း   ပာ ကားခ့ဲသညသ္နည္း။ စား သာက္ဆ ိုင္ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ားအတြက္  ကီး ား သာ 

စ ြ္ ခခ ွဳက  ား ွဳာ  ရရ႐ွိွဳ  ရးလ၊ မွဳ ပ္စစ္ ီး ွဳင့္ အ  ွဳကက္သ  ္း ခင္းတ ို႕  ဖစ္သည္သနည္း။  သခ ာ ခင္း  ႐ွိွဳ  သာ္မည္း   ိုင္ငံအဆင့္႐ွိွဳ    ြ္ ာ  ိုင္ငံ 
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စား သာက္ဆ ိုင္  ား အသင္းက ို ဖြ႕ဲစည္းရြ္ ွဳင့္ ပူး ပါင္းပါေင္ရြ္ စ တ္ေင္စား သာ   သတြင္း စား သာက္ဆ ိုင္ ၂၈ဆ ိုင္႐ွိွဳ သည္သနည္း။ 

ယင္းတ ို႕သည ္ စြြဲ္ပစ္ပစပည္း  ား ွဳင့္ ပတ္သတ္ ပီး ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ကာ အဖြ႕ဲအစည္းအား အက  ကး ပကမ ိုသည္သနည္း။ 

 

 ဆြး  ြး ွဳက  ား အ ပီးတြင္ အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြဲ တက္ ရာက္သူ  ား ွဳ ငပမီ႐ွိွဳ   ြရာ  ိုင္ခင္း ွဳင့္ မ ိုင္စင္သတ္ ွဳတ္ ခင္းတ ို႕ ွဳင့္ 

ပတ္သတ္ သာ က စပရပ္  ားက ို  ဲခြဲခ့ဲ ကသညသ္နည္း။ 

 တက္ ရာက္သူ  ား၏  မးပံို သံိုးပံို(၇၆%)သည ္ ငပမီတြင္ အ ပ္ယာ ွဳင့္  ြက္စာ ေြ္ ဆာင္ ွဳက 

ဖြံ႕ ဖ ကး ရးက ို   ာက္ခံသညသ္နည္း။.  

 တက္ ရာက္သူ အ  ားစို(၇၁%)သည္   ိုင္ငံ ခား ွဳ မည္ပတ္သူ  ားအား  ြရာ  ိုင္ခင္း  ႐ွိြး ခယ္ရာတြင္ ကြ္႕သတ္ ွဳက  ား 

 ႐ွိွဳ သင့္ဟို ယံို ကည္ ကသည္သနည္း။ ဆ ိုမ ိုသည ္ွဳာ ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ 

ခရီးသြား ေြ္ ကီးဳာြ ွဳ မ ိုင္စင္႐ွိွဳ  သာ 

ဟ ိုတယ္  ား ွဳင့္    က႕ြယ္မ ိုင္စင္ရ တည္းခ ိုခြ္း  ား 

 ဖစ္သညသ္နည္း။ 

 တူည ီသာ အ ရအတြက္  ဖစ္သည့္(၇၂%) ွဳ တူည ီသာ 

အစ ိုးရအဆင့္ ွဳ  ြရာ  ိုင္ခင္းအားမံိုးက ို မ ိုင္စင္ခ  ပးရြ္ 

မ ိုမား ကသညသ္နည္း။   သတြင္းအစ ိုးရ(၄၉%)သ ို႕ 

 ပည္ြယ္အစ ိုးရ (၃၇%) 

စြ း္ ဆာငရ္ည ္ င့္တင ္ွဳက အခြင့္အမ ္း  ား ွဳင့္ အဖြ႕ဲအစညး္  ား 
 ဟာ  ပာသူ  ား ွဳ  ငပမီ႐ွိွဳ  ခရီးသြား မိုပ္ငြ္းက႑ ွဳင့္ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ူ  ာင္ရြ္  စာင့္  ွဳ ာ္ ြ သာ   သခံ 

မူ႕အဖြ႕ဲအစည္းေင္  ားအား အ  ာက္အကူ ပး  ိုင္ ည့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ားက ို တင္ ပခ့ဲသည္သနည္း။ 

 

HamsaHub  

 UKAid ွဳ အ  ာက္အပ့ံ ပး ား သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း  ိုတ္ကိုြ္ ွဳင့္ ကိုြ္စည္ စြြ္႕ဦးတီ ြင္ ွဳက  ပ ကင္ပြ ဲွဳင့္ စီးပြား ရး 

စြြ္႕ဦးတီ ြင္ ွဳက အမိုပ္႐ံွိို(BIF)တ ို႕ ွဳ  ပးအပ္ သာ ရြ္ပံို ငြ ွဳင့္ စြ ္း ဆာင္ရည္  ွဳင့္တင္ ွဳက အခြင့္အ ရး  ားသနည္း။ 

 http://www.bifprogramme.org/projects/tourism-product-package-innovation-competition 

  ြ ္ာ  ိုငင္ ံဧညေ္တ ္က ပြြ ္ွဳက ကြ  း္က ငသ္ ူ ား အသငး္ 

 ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ဧည့္ေတ္ က ပြြ္ ွဳက သင္တြ္း  ား 

 အခြ္း  ြ္းသ  ္း ွဳက သင္တြ္း  ား 

 စီးပြား ရး အဆင့္  ွဳင့္တင္ ွဳကအတြက္ သင္တြ္း  ား(အ သးစား ွဳင့္ အမတ္စား စီးပြား ရး) 

 ပိုဂံ ွဳင့္ အင္း မးတြင္ စီးပြား ရး စြ ္း ဆာင္ ွဳက သင္တြ္း  ား  ပးရြ္(ILO ွဳ အသ အ ွဳတ္ ပက မက္ ွဳတ္ရ သင္တြ္းဆရာ  ား) 

 ILO  Start and Improve Your Business (SIYB) စီးပြား ရးစြ ္း ဆာင္ ွဳက သင္တြ္းအား  ကည့္ရြ္ 

 http://mtde.com.mm/en/myanmar-hospitality-professionals-association   

    ြ္ ာ  ိုင္ငံ စားဖ ို ွဳုး  ား အသင္းwww.myanmarchefs.com 

 ဟင္းခ က္ြည္း သင္တြ္း 

 ပညာ ရး ွဳင့္ အသက္  ြးေ ္း  ကာင္း သင္တြ္း 

 ြား  ကား ွဳင့္   က္   င္ စာဖ ို ွုဳ း  ားအတြက္ သင္တြ္း (ရြ္ကိုြ္) 

 ငပမီ ွဳ ႐ွိြက္ပိုြ္းသီး စားဖ ို ွုဳ း  ားက ို ရြ္ကိုြ္႐ွိွဳ  အစားအ သာက္  ပ ကင္ပြ ဲ ားတြင္ ပါေင္ရြ္   ာက္ပ့ံ ပး ခင္း 
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http://www.bifprogramme.org/projects/tourism-product-package-innovation-competition
http://siyb.com.mm/en/about/
http://mtde.com.mm/en/myanmar-hospitality-professionals-association
http://www.myanmarchefs.com/
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 အခ ့ဲ သင္တြ္း 

   ာက္ပ့ံ ပးသူ  ား ႐ွိွဳာ ဖြရြ္ အကူအညီ ပး ခင္း 

   ိုင္ငံတြင္း ွဳင့္   ိုင္ငံတကာာ ကြြ္ယက္  ား ွဳ စားဖ ို ွဳုး  ား ွဳင့္ အမိုပ္မိုပ္က ိုင္ စ ခင္း 

  ြ ္ာ  ိုငင္ ံဧည့္မ း္ည ြ ္ ား အသငး္www.myanmartouristguidesassociation.org 

ငပမီတြင္   သ၏ အ  ကာင္းအရာ  ား(သ  ိုင္းလ၊ ယဥ္ က း ွဳကလ၊ စ ိုက္ပ  ကး ရးလ၊ တဲတြင္း မိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ႐ွိ ိုးရာစီးပြား ရးလ၊ ဘေ ြ  ိုင္ ွဳကလ၊ 

အ ိုပညာ ွဳင့္ မက္ ွဳကမိုပ္ငြ္းလ၊ အစားအစာလ၊ အစ႐ွိွဳ သည့္)က ို  ကာင္းစြာသ ႐ွိွဳ  သာ   သခံ ဧည့္မ ္းည ြ္  ား ပ ို၍မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

ယင္းတ ို႕အတြက္ စြ ္းရည္  ွဳင့္တင္ ခင္း ွဳင့္ အဂၤမ ပ္ဘာသာစကား  မ့က င့္ ပးရြ္ မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

   သခံ/  သတြင္း ဧည့္မ ္းည ြ္  ားအား   သတြင္း သ  ိုင္း  ကာင္းလ၊   သ  ိုတ္ကိုြ္ ွဳင့္   သတြင္း 

အ တြ႕အ ကံက  ား(ဥပ ာ-အိုြ္းသီးခူး ခင္း ွဳင့္ စား ခင္းလ၊ ပရ  ဘာဂ ွဳင့္ မက္ ွဳကပညာ ပစပည္း  ား  ပကမိုပ္ ခင္း) ွဳင့္ 

   တြ႕ ွဳက  ား စရြ္  မ့က င့္ ွဳက  ား  ပးအပ္္ရြ္သနည္း။ 

  ြ ္ာ  ိုငင္ ံတာေြယ္ ူွဳက႐ွိွဳ  သာ ခရးီသြားမိုပင္ြး္ အဖြ႕ဲအစညး္www.myanmarresponsibletourism.org 

 Hanns Seidel Foundation (HSF) ွဳင့္ ပူး ပါင္း  ိုတ္ ွဳကတ္ ား သာ အ ပ္ယာ ွဳင့္  ြက္စာ ေြ္ ဆာင္ ွဳက ပ ိုင္႐ွိွဳင္  ား 

မက္စြစဲာအိုပ္ 

 အင္တာြက္ ပခ ွဳ အရင္းအ  စ္  ားhttp://www.myanmarresponsibletourism.org/learning-resources/ 

  အာက္ပါတ ို႕ ွဳင့္ သက္ဆ ိုင္ သာ ပညာ ပး ွဳက ွဳင့္  မ့က င့္ ွဳက အစီအစဥ္  ား စီ ံ ဆာင္႐ွိြက္ ပီး  ရဆြ ဲပးသည္သနည္း။ 

 တာေြ္ယူ ွဳက႐ွိွဳ  သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

 တည ္ြရာ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက 

 ႐ွိ ိုးရာအ  ြအ ွဳစ္က ွဳင့္ ယဥ္ က း ွဳက စီ ံခြ္႕ခြ ဲရး 

 အဖြ႕ဲအစည္း အ  ခ ပက ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

 ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ မူ႕အခြင့္အ ရး 

 ြည္းမ ္း  ား ွဳင့္ ပူး ပါင္းပါေင္သူ  ား ပါေင္သည့္  ဆြး  ြး ွဳက  ား 

Hanns Seidel Foundation - အဖြ႕ဲအစညး္ အ  ခ ပက ခရးီသြားမိုပင္ြး္ 

Hanns Seidel Foundation ွဳ Achim Munzက Shangri-La ွဳ ကြ  ္းက င္သူ  ားက ေြ္  ္း  ားအား အ ရာင္းေြ္ ဆာင္ ွဳက  ား ွဳင့္ 

ပတ္သတ္ သာ  မ့က င့္ ွဳက  ပးခ့ဲသည့္ သံ တာင္ ကီး အ ပ္ယာ ွဳင့္  ြက္စာ ေြ္ ဆာင္ ွဳကအတြက္  မ့က င့္ ရး 

စီ ံက ြ္းက ိုသ႐ွိိုပ္ ပခ့ဲသညသ္နည္း။ 

 

ခရးီသြားမိုပင္ြး္တြင ္အဖြ႕ဲအစညး္ ပါေငပ္တသ္တ ္ွဳကက ို အား ပး သာ အ ခား သာ အရငး္အ  စ ္ ား 

  ြ္ ာ  ိုင္ငံ အစ ိုးရ ွဳ အဖြ႕ဲအစည္းပါေင္ ပတ္သတ္ သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း(CIT)  ူေါ က ို   ြးစားခ့ဲသည္သနည္း။  

  ြ္ ာ အဖြ႕ဲအစည္းဆ ိုင္ရာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း မက္ဖက္ရညဆ္ ိုင္Facebookအဖြ႕ဲတြင္အရင္းအ  စ္ အခ  က႕႐ွိွဳ  ပီး စ တ္ပါေင္စားသူ 

 ညသူ္ ဆ ို ပါေင္  ိုင္သညသ္နည္း။ 

http://www.myanmartouristguidesassociation.org/
http://www.myanmarresponsibletourism.org/
https://web.facebook.com/groups/1622883027965202/files/
https://web.facebook.com/groups/1622883027965202/files/
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ခရးီသြားမိုပင္ြး္ ပြင့္မင္္း  ငသ္ာ ွဳကwww.tourismtransparency.orgတြင္   ြ္ ာ  ိုင္ငံအတြင္း႐ွိွဳ  အဖြ႕ဲအစည္း အ  ခ ပက 

ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း စီ ံက ြ္း  ား ကြြ္ယက္တစ္ခိုက ို   ြ္းသ  ္း ား ပီး ပံို ွဳြ္ တြ႕ဆံို ွဳက  ား ွဳင့္ အသ ပညာ 

ဖမွဳယ္ ခင္း  ား  ပကမိုပ္ ကသည္သနည္း။ 

  ြ္္ ာ  ိုငင္႐ံွိွဳ  ဧညေ္တ ္က ပြြ ္ွဳက က႑တြင ္  ရ႐ွိွဳညတ္ညတ္ံ ့သာ စ ီခံြ႕္ခြ ဲွဳကအတြက ္ မ း္ည ြသ္နည္း။GIZ ွဳ ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ ခရီးသြား 

ေြ္ ကီးဳာြ ွဳင့္   ြ္ ာ  ိုင္ငံ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း အဖြ႕ဲခ ကပ္တ ို႕ ွဳင့္အတူ အင္း မးကြ္   သ႐ွိွဳ  ဟ ိုတယ္  ားအတြက္ ရည္႐ွိြယ္ 

 ိုတ္ ွဳကတ္ ား ခင္း ဖစ္ ပီး ပ ို  ိုက ယ္ ပြ္႕စြာ အသံိုးခ   ိုင္သည္သနည္း။ အဂၤမ ပလ္၊   ြ ္ာ  ွဳစဘ္ာသာ ဖင့္ ရ႐ွိွဳ   ိုငသ္ညသ္နည္း။ 

Chu Chu သ ို႕Kyut Kyutမူ ွဳက ရး အဖြ႕ဲအစည္း (FaceBook: @KyutKyutmm)သည္  မ(ရြ္ကိုြ္) အ  ခစ ိုက္ အဖြ႕ဲအစည္း ဖစ္ ပီး 

ပမတ္စတစ္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ား ဖင့္  ပကမိုပ္ သာ  ိုတ္ကိုြ္  ား တီ ြင္ ိုတ္မိုပ္သည္သနည္း။ 

 သြစ္ြ း္  ားအတြက ္ပါေငပ္တသ္တ ္ ိုင ္သာ ခရးီသြားမိုပင္ြး္ https://www.facebook.com/AccessibleMyanmar/ 

CSR-D Guide for Businesses in Myanmar (bilingual) 

 ကာကခ္ ကခ္  ွဳက ွဳင့္ အ က ံပကခ က ္ ား 
သံိုးရက္ ကာ  ဆြး  ြး ွဳက  ား ွဳ ငပမီတြင္  ရ႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ  ိုင္သည့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း  ူ  ာင္ ရးအတြက္ အဓ က 

 ဖစ္မာ  ိုင္ သာ  ပ ြာ  ားက ို  ီး  ာင္း ို း ပ  ိုင္ခ့ဲသည္သနည္း။ ယင္းတ ို႕တြင္ တူညီ သာ အ  ကာင္းခံ  ား႐ွိွဳ  ြသညသ္နည္း။: 

 ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ သာ စီစဥ္ ွဳက  ႐ွိွဳ  ခင္း 

 အဖြ႕ဲအစည္းဆ ိုင္ရာ တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ွဳက  ႐ွိွဳ  ခင္း 

  ရ႐ွိွဳညတ္ည္တ့ံ ရးက ို သ   င္ ွဳက  ႐ွိွဳ  ခင္း 

အ ခား သာ က ္း  ခ တည္ ြရာ  ားတြင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ဖြံ႕ ဖ ကး ရး ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ   ိုင္ငံတကာ ွဳ ကြ  ္းက င္သူ  ား၏ 

ပါေင္ကူညီ ွဳက ွဳင့္ အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြ ဲွဳ  ဆြး  ြး ွဳက  ား ွဳ ငပမီတြင္  ရ႐ွိွဳည္တည္တ့ံ ည့္ စီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳက ဖြံ႕ ဖ ကးမာ ရးအတြက္ 

ယင္းက စပရပ္  ားက ို   ဖ႐ွိွဳင္း  ိုင္ ည့္    ရာက္ သာ ြည္းမ ္း ွဳာ တည ္ြရာ စ ီခံြ႕္ခြ ဲရး အစအီစဥ ္ဖာ္ ဆာင္ရြ္လ၊  ွဳင့္ ငပမီ ွဳင့္ 

အ ခားတည္ ြရာ  ားတြင္ ယခိုမက္႐ွိွဳ  ဖြ႕ဲစည္း ား ခင္း ႐ွိွဳ  သာက႑စံို ွဳင့္ ပါေင္ ဆာင္႐ွိြက္သူ  ား ပါေင္သည့္ တည ္ြရာ 

စ ီခံြ႕္ခြ ဲရး အဖြ႕ဲအစညး္၏ က စပရပ္  ား မ ္းည ြ္ ဆာင္႐ွိြက္ ပးရြ္ အ ကံ ပကခ့ဲ ကသညသ္နည္း။ 

ယင္းက့ဲသ ို႕ တည ္ြရာ စီ ံခြ္႕ခြြဲ ွဳက အစီအစဥ္(  ြ္ ာ  ိုင္ငံတြင္ အင္း မးကြ္တစ္ခိုအတြက္သာ ႐ွိွဳ သည)္သည ္ ရခ ိုင္ ပည္ြယ္ 

အစ ိုးရ ွဳ မက္႐ွိွဳ  ရးဆြ ဲား သာ မူ ွဳက-စီးပြား ရး ဖြံ႕ ဖ ကး ွဳက အစီအစဥ္အား အ  ာက္အကူ ပက  ိုင္ ည္ ဖစ္ ပီး  အာက္ပါ 

က စပရပ္  ားက ိုပါ   ဖ႐ွိွဳင္း ပး  ိုင္ ည ္ ဖစ္သညသ္နည္း။ 

 ငပမီ ွဳ ရည႐္ွိြယ္ ား သာ  စ းကြက္ (က ယ္ ပြ္႕ သာ  စ းကြက္လ၊ း  ္ခံ သ ို႕ ဟိုတ္ စပ္ ကား) 

    ယာအသံိုး ပက ွဳကလ၊ းိုြ္သတ္ ွဳတ္ ခင္းလ၊ အ ဆာက္အဦးအ  င့္ ွဳင့္ ပံိုစံကြ္႕သတ္ ွဳက  ားက့ဲသ ို႕ အစီအစဥ္ခ  ခင္း 

 သဘာေပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ ခင္း (အ ူးသ ဖင့္  ီ ရ တာ  ားက့ဲသ ို႕   ခ ိုက္မြယ္ သာ  ြရာ  ား)လ၊ 

 ရ  ြ္းသ  ္း ွဳကလ၊ သ ို မွဳာင္ ခင္း ွဳင့္ အသံိုး ပက ခင္းလ၊ ဖ ို႕     ားအပါအေင္ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း စီ ံခြ္႕ခြ ဲခင္း  

 က ္း  ခ ွဳ သဲ  ားက ို   ြ္းသ  ္ ခင္းအပါအေင္  ဆာက္မိုပ္ ရးမိုပ္ငြ္း  ား စံသတ္ ွဳတ္ ခင္း ွဳင့္ ကိုြ္ပစပည္း  ား၏ 

အရင္းအ  စ္  ား 

 ငါးမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ပတ္သတ္ သာ ေြ္သယ္ ဆာင္ ွဳက  ွဳကြ္း  

 မူ႕စြ ္းအား ဖြံ႕ ဖ ကး ရး 

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/manual-sustainable-management-hospitality-sector.html
https://www.facebook.com/AccessibleMyanmar/
http://myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-08-29-CSR-D-Guide.pdf
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ယင္းအစီအစဥ္ ွဳ   င့္ ား သာ သဘာ၀ပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္ မူ ွဳက ရးဆ ိုင္ရာ ကာကြယ္ ွဳက  ား  ပး  ိုင္ရြ္  သခ ာစြာ  ဆာင္႐ွိြက္ ပီ 

သဘာေအရင္းအ  စ္ ွဳင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္   ြ္းသ  ္းကာကြယ္ ရး ေြ္ ကီးဳာြ ွဳ ယင္းက ို ငပမီ  သတြင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း 

တ ိုးတက္မာရြ္ ရည႐္ွိြယ္ သာ အဆ ို ပက ွဳက  ား၏  ဖစ္  ိုင္  ခ႐ွိွဳ  သာ  သဘာေပတ္ေြ္းက င္ ွဳင့္ မူ ွဳက ရး သက္ ရာက္ ွဳက  ားက ို 

သတ္ ွဳတ္ရြ္ ွဳင့္  မ့မာ  ိုင္ရြ္DMP၏ တရားေင္ ဟာဗ ု ဟာ   ာက ္ သဘာေပတေ္ြး္က င့္  မမ့ာခ က္ (SEA သည ္

  ြ္ ာ  ိုင္ငံ၏ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ သက္ ရာက္ ွဳက  မ့မာခ က္၏ အခြ္း၁၀တြင္ အသစ္ပါေင္ သာ မိုပ္ငြ္းစဥ္တစ္ခို 

 ဖစ္သည)္အတြက္ စတင္ ဆာင္႐ွိြက္ရြ္ မ ိုအပ္ ပီး ယင္းမိုပ္ငြ္းစဥ္  ားက ို  သခ ာစြာ စီ ံခြ္႕ခြ၍ဲ  စာင့္ ကပ္ရ ညသ္နည္း။ ယင္းက့ဲသ ို႕ 

SEAသည္  ြရာ  ိုင္ခင္း  ား အပါအေင္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း အ  ခခံအ ဆာက္အဦး စီ ံက ြ္း တစ္ခိုစီအတြက္ 

မ ္းည ြ္ခ က္  ား  ပး  ိုင္ ည္  ဖစ္သည္သနည္း။ 

ငပမီတြင္  ရ႐ွိွဳည္တညတံ္  ိုင္ သာ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး မိုပ္ ဆာင္  ို္င္ရြ္အတြက္ သတ္ ွဳတ္ ား သာ မ ိုအပ္ခ က္အခ  က႕သည ္

  ိုင္ငံ တာ္အဆင့္ မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ား မို အပ္သညသ္နည္း။ အ ူးသ ဖင့္    ယာအသံိုးခ  ွဳက အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ ခင္း ွဳင့္  ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္းတ ို႕ 

 ဖစ္သညသ္နည္း။ ဥပ ာအား ဖင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ စည္း  ဥ္း  ား ဖစ္သည့္ က ္း  ခဧရ ယာ႐ွိွဳ  ဟ ိုတယ္စံသတ္ ွဳတ္ ွဳကလ၊ 

 ရဆ ိုးတ ို႕ ွဳင့္ ပတ္သတ္ ပီး ပ ို  ို မ့မာရြ္ မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

   က႕ြယ္ အဖြ႕ဲအစည္း ွဳင့္ပူး ပါင္း ပီး ဟ ိုတယ္မိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ား ွဳင့္ ငပမီ က ္း  ခ သာယာမွဳပ ရး  ကာ္ တီတ ို႕ ွဳ  

အ  ွဳကက္သယ္ယာဥ္  ား ေယ္ယူ ခင္းက့ဲသ ို႕ သာ အမြြ္ ကာင္း ြြ္သည့္   သတြင္း မိုပ္ ဆာင္ ွဳက  ား ွဳာ စတင္ ြ ပီ  ဖစ္သည္သနည္း။ 

 ရတ ိုကာမတြင္ အ ကံ ပက ား သာ ငပမီ   သတြင္း မိုပ္ ဆာင္ ွဳကအခ  က႕တြင္ ပတ္သတ္ သာ မွဳကပ္႐ွိွဳား ဆာင္႐ွိြက္သူ  ား၏ 

တ ိုင္ပင္ ဆြး  ြး ွဳက  ား ွဳင့္ ပြင့္မင္း   င္သာ ွဳက ႐ွိွဳ  ရးသည္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ ယင္းတ ို႕က ို ပါေင္သူ  ား၏ ဦးစား ပး ွဳက  ားအမ ိုက္ 

တံို႕ ပြ္ ွဳက ပံိုစံ  ားတြင္  ဖာ္ ပ ားသည္သနည္း။: 

 

   သတြင္း အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား   ား ပား သာ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း မိုပ္ ဆာင္ ွဳက၏   တ္မြ္႕ဖြယ္ ပံိုရ ပ္  ားက ို  ပသရြ္ 

မ ိုအပ္သည္သနည္း။ စကားမံိုး  ားသက္သက္ ဖင့္ ြားမည္ အာင္ အကူအညီ ပးရြ္   ဖစ္  ိုင္ ပသနည္း။ 

   သတြင္ အိုပ္ခ ကပ္ ရး အ ြ ဖင့္ မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း ွဳင့္ အတူတကြ မိုပ္က ိုင္၍ ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ရြ္  ဆာင္ရြက္သင့္သညသ္နည္း။ 

   သခံ  ားအတြက္ တစ္က ိုယ္ရညသ္ြ္႕႐ွိွဳင္း ရးအတြက္  မ့က င့္ ွဳက ပးရြ္မ ိုအပ္ ပီး စား သာက္ဆ ိုင္  ားတြင္ 

အခ  က ွဳကြ္႕၏  ဘး ြက္ဆ ိုးက  ကး  ားအ  ကာင့္ သ ႐ွိွဳ  ွဳက   င့္ ား စရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 

  ဆြး  ြး ွဳက ပီးမွဳ င္ အ ကာင္အ ည္ ဖာ္ ွဳက  ား ပ ို  ို ပကမိုပ္ရြ္သနည္း။ စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ပ ြာသည္ အဓ ကက သည္သနည္း။ 

 ငပမီတြင္  ဆြး  ြး ွဳက  ား/ အသ ပညာ ွဳ  ေ ွဳက/ြည္းပညာဆ ိုင္ရာ အကူအညီ ပး ွဳက  ား ပ ို  ို ပကမိုပ္သင့္သည္သနည္း။ 

 တည္းခ ိုရ ပ္သာ  ား   ိုင္ငံ ခားသား ဧည့္သည္ မက္ခံ  ိုင္ရြ္ ခြင့္ ပကရြ္သနည္း။ 

 ငပမီတြင္ အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ ရးအတြက္ ပ ို  ိုပြင့္မင္း  င္သာ သာ အခ က္အမက္  ား ရ႐ွိွဳ ရြ္ ွဳင့္ မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ား 

အစီအစဥ္ခ  ွဳတ္ရာတြင္ ပ ို  ို႐ွိွဳင္းမင္းစြာ သ ႐ွိွဳ   ိုင္ရြ္ ွဳင့္  ဆြး  ြး ွဳက  ား ပ ို  ို  ပကမိုပ္ရြ္သနည္း။ 

 ဟ ိုတယ္မိုပ္ငြ္း႐ွိွဳင္  ား အ ြ ဖင့္ အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား  မ့က င့္ ွဳက  ား ပးရြ္ ွဳင့္ အသ ပညာ ွဳ  ေရြ္/ 

  ိုးတြင္းကာမအတြင္း  မ့က င့္ ွဳကဆ ိုင္ရာ မိုပ္ ဆာင္ ွဳက  ား ပ ို  ို ပကမိုပ္ရြ္   ွဳ ာ္မင့္ ားသညသ္နည္း။ 

 အသက္  ြးေ ္း က ာင္းဆ ိုင္ရာ ွဳင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္းဆ ိုင္ရာ အသ ပညာ  မ့က င့္ ွဳက  ားလ၊  ဆြး  ြး ွဳက  ားလ၊ 

အမိုပ္႐ံွိို ဆြး  ြးပြ ဲ ား ွဳင့္  ဟာ  ပာပြ ဲ ား   ကာခဏ  ပကမိုပ္ ပးရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။  ရလ၊ မွဳ ပ္စစ္ ီးလ၊ 

မ ္းပြ္းဆက္သြယ္ ရးက့ဲသ ို႕ အ  ခခံအ ဆာက္အဦး  ား မ ိုအပ္ ပီး   သခံ  ားလ၊ စီးပြား ရးမိုပ္ြငြ္း  ား ွဳင့္ အစ ိုးရ 

အစ႐ွိွဳ သူ  ား ွဳ ပူး ပါင္း  ဆာင္႐ွိြက္ ပးရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။      

 မူတ ို္င္းသည ္ငပမီ၏ ဖြံ႕ ဖ ကးတ ိုးတက္ ရးအတြက္ အ ရးပါသူ  ား  ဖစ္ ကသည္သနည္း။  
 

    ပင္  က း႐ွိြာသည္ ယခို    သာက္သံိုး ရသြ္႕  ရ႐ွိွဳ  သး ပသနည္း။ ယင္းက ို   ကာ ီ   ဖ႐ွိွဳင္း ပးရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ 
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 အ ကီးစား အစီအစဥ္  ား ွဳင့္    ယာစီ ံခြ္႕ခြ ဲွဳကတြင္ ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက႐ွိွဳ ရြ္ မ ိုအပ္သည္သနည္း။ 

 ငပမီက ္း  ခ အ  ဲတ စ သာယာမွဳပ ြသည္က ို  ကည့္႐ွိွဳကမ ိုသည္သနည္း။ အားမံိုး ပူး ပါင္း ဆာင္႐ွိြက္ရြ္ မ ိုအပ္သညသ္နည္း။  
 ငပမီ႐ွိွဳ  စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား  ကာင္း ြြ္မာရြ္ ွဳင့္ ပြင့္မင္း  င္သာ ွဳက ႐ွိွဳ ရြ္သနည္း။ 

    တားြံရံ/ဟ ိုတယ္ြံရံ  ားအတြက္  ပြ္မည္ စဥ္းစားရြ္မ ိုအပ္သညသ္နည္း။ အ ပ္  င့္အ ဆာက္အဦး  ားက ို 

ခြင့္  ပကသင့္ ပသနည္း။ 

 ငပမီတြင္ အ ပ္ရာ ွဳင့္  ြက္စာေြ္ ဆာင္ ွဳကက ို ခြင့္ ပကသင့္သညသ္နည္း။ 

 စြြ္႕ပစ္ပစပည္း  ပ ြာက ို    က႕ တာ္ စည္ပင္သာယာ ရး ွဳင့္ ဖြံ႕ ဖ ကး ရး  ကာ္ တီ ွဳ သင့္ မ ာ္စြာ စီ ံခြ္႕ခြသဲင့္သည္သနည္း။ 

 အရာ႐ွိွဳ   ား ွဳင့္  ပ ြာ  ားအ  ကာင္း   ပာဆ ိုခြင့္ ရခ့ဲသညသ္နည္း။ ယင္းက ို   ကာခဏ  ပကမိုပ္သင့္သည္္သနည္း။ 

မူ႕အဖြ႕ဲအစည္း  ားအား ပညာ ပး ခင္း ဖင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာ  ပ ြာ  ားက ို   ဖ႐ွိွဳင္းသင့္သညသ္နည္း။ 

အ ကံ ပက ား သာ မိုပ္ ဆာင္ရြ္ အခ က္  ား 

 

ဟ ိုတယ္  ားသ ို႕ 

   သတြင္း  မ့က င့္ ရး အား ိုတ္ ွဳက  ား အဆင့္  ွဳင့္တင္ရြ္ 
  ရဆ ိုး ွဳင့္  ရအသံိုးခ  ွဳက  မွဳ ာ့ခ  ရးတ ို႕ အပါအေင္  ရ႐ွိွဳည္တညတ့ံ္ ရး မက္ တြ႕မိုပ္ ဆာင္ ွဳက  ား က င့္သံိုးရြ္ 
 ၂၀၁၄ က ္း႐ွိ ိုးတြ္း က ္း  ခ မ ္းည ြ္ခ က္  ား ွဳင့္  ဆာက္မိုပ္ ရး စည္း  ဥ္း  ားအရ အ ဆာက္အဦးအ  င့္  ားလ၊ 

က ္း  ခြံရံ  ား ွဳင့္  ဆာက္မိုပ္ ရးအတြက္ က ္း  ခ ွဳ သဲအသံိုး ပက ခင္း  ား ွဳင့္ သက္ဆ ိုင္ သာ သတ္ ွဳတ္ခ က္  ားက ို 
မ ိုက္ြာရြ္ 

ငပမီ ွဳင့္ သံတြ ဲအ  ြ  ြ ရးရာဳာြ သ ို႕ 

 ဥပ  စ ိုး  ိုး ွဳက ွဳင့္  စာင့္ ကပ္ ွဳက  ားက ို တ ိုး  ွဳင့္ ပီး က ္း  ခသဲတူး ခင္းက ို တား  စ္၍  ဏ္ ငြ  ားတို း  ွဳင့္ ကာက္ရြ္ 
 က ္း  ခဧရ ယာတြင္း အ  ား ပည္သူ သြားမာ  ိုင္ ရးက ို အကာအကြယ္ ပးရြ္ (ဥပ ာ - က ္း  ခသ ို႕ သြားရြ္ 

အ  ား ပည္သူသြားရြ္ မ ္းငယ္  ားက ို   ြ္းသ  ္း ပး ခင္း ွဳင့္ သဘာေ  ခ ာင္းငယ္  ား စီးဆင္း ွဳကက ို 
အ  ွဳာက္အယွဳက္ ဖစ္ စသည့္ မိုပ္ငြ္းစဥ္  ားက ို ဖယ္႐ွိွဳားရြ္)   

 ငါး  ခာက္မွဳြ္းရြ္အတြက္  ြရာ သတ္ ွဳတ္ ပးရြ္ 
    ယာ ွဳတ္ပံိုတင္ ခင္းက ို ပ ို  ို ကာင္း ြြ္ အာင္ မိုပ္ ဆာင္ရြ္ 
 က ြ္႐ွိွဳ  ြ သး သာ    ယာ အ ငင္းပြား ွဳက  ားက ို   ဖ႐ွိွဳင္းရြ္ 

ငါးမိုပ္ငြ္း ဦးစီးဳာြသ ို႕ 

 ဥပ  စ ိုး  ိုး ွဳက ွဳင့္  စာင့္ ကပ္ ွဳက  ားက ို တ ိုး  ွဳင့္ ပီး တရား ေင္ ငါးဖ ္း ခင္း အ ူးသ ဖင့္ အဆ ပ္ခ  ခင္း ွဳင့္ 
  ိုင္းြ  ိုက္ခြ ဲခင္း  ားက ို တား  စ္ရြ္ 

ဟ ိုတယ္ ွဳင့္ ခရီးသြား ေြ္ ကီးဳာြသ ို႕ 

  ြရာ  ိုင္ခင္း  ားအတြက္ မ ိုင္စင္မိုပ္ ဆာင္ရြ္မ ိုအပ္ခ က္  ားက ို ႐ွိွဳင္းမင္း စရြ္ မိုပ္ ဆာင္သင့္ ပီး မံို ခံက ရး ွဳင့္ 
အ ခား သာ အဓ က  ပ ြာ  ားက ို အ မး ားသင့္သည္သနည္း။ ဟို တယ္ ွဳင့္ တည္းခ ိုခြ္း  ားအတြက္ 
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မ ိုင္စင္မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ားက ို    က႕ြယ္အဆင့္တြင္သာ သတ္ ွဳတ္ ပီး တည္းခို ခြ္း  ားအား ခြ ဲခားသတ္ ွဳတ္ ခင္း 
  ပကမိုပ္ရြ္ ွဳင့္   ိုင္ငံ ခားသား  ားအားမက္ခံ  ိုင္ ခင္း ရွဳ  ခင္းအား ပယ္ဖ က္ရြ္ ဖစ္သည္သနည္း။  

  သတြင္းအစ ိုးရလ၊ အရပ္ဖက္မဲူအဖြဲဲအစည္း  ား ွဳင့္ ခရီးသြားမိုပ္ငြ္း ွဳင့္ ဆက္စပ္မိုပ္က ိုင္ ြသူ  ား 

 သဲ ိုတ္ယူသံိုးစြ ဲခင္းလ၊ တရား ေင္ြည္းမ ္း  ား ဖင့္ ငါးဖ ္း ြ မ  ား ွဳင့္ အ  မက္စြြဲ္ ပစ္ မ  ား 
အားအသ ပညာ ပးမိုပ္  ဆာင္ရြ္ ွဳင့္ အားမံိုးပူး ပါင္းပါေင္မာသည့္မိုပ္ ဆာင္ခ က္  ား ဖစ္ ပခမာ စရြ္သနည္း။ 
( မွဳ ာ့ခ သံိုးစြ ဲခင္းလ၊  ပြ္မည္သံိုးစြ ဲခင္းလ၊ အသစ္တစ္ဖြ္ ပြ္မညသံ္ိုး ပက ခင္း  ွဳင့္ Trash Heroတ ိုပါေင္သည္)  
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  ြ္ ာ့စီးပြား ရက႑တာေြ္ယူ မရွဳ  ရးအ  ာက္ကူ ပကဳ ာြ(MCRB)သည္ ယူ ကအ  ခစ ိုက္ 

IHRB  ွဳင့္   ြ္း တ္မဲူအခြင့္အ ရး အဖြဲဲ DIHRတ ိုဲ အကူအညီ ဖင့္ ၂၀၁၃ခို ွဳစ္တြင္ ယူ ကလ၊ 

  ြ္း တ္လ၊  ြာ္ ေလ၊ ဆြစ္းာမြ္လ၊ ြယ္သာမြ္ ွဳင့္ အ ိုင္ယာမြ္တ ိုဲအကူညီ  ဖင့္ဖြ႕ဲစည္း ားသည့္ ရြ္ကိုြ္အ  ခစ ိုက္ 

အဖြဲဲအစည္း ဖစ္သညသ္နည္း။ တာေြ္ယူ မရွဳ ပ ို  ိုရွဳ  သာ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ား ွဳင့္ ပက္သက္ၿပီး အသ ပညာလ၊ စြ ္း ဆာင္ရည္ ွဳင့္ 

စကားေ ိုင္း  ားဖြ္တီးရြ္အတြက္    ရာက္ မရွဳ ၿပီး တရားေင္ မရွဳ  သာမ ္း  ကာင္းတစ္ခို ပခ ြြ္း မာ စရြ္ရည္ရြယ္သညသ္နည္း။ 

တာေြ္ယူ မရွဳ  သာစီးပြား ရးမိုပ္ငြ္းဆ ိုသည္ ွဳာ စီးပြား ရးမိုပ္ငြ္း  ားသည ္   ြ္ ာ  ိုင္ငံ ွဳင့္  ိုင္ငံသား   ား၏ 

 ရရွဳညအ္က  ကးက ိုစ တ္ေင္စားၿပီး မူ မ ရး ွဳင့္ သဘာေပတ္ေြ္းက င္ဆ ိုင္ရာတ ိုဲက ို   ိုင္ငံတကာ စံခ  ြြ္စံ မြ္း  ား ဖင့္ 

မိုပ္က ိုင္ ခင္းက ိုဆ ိုမ ိုပါသည္သနည္း။  

Hanns Seidel Foundation (HSF) သည္  ီ့ုိကေရစီေရီးး၊ ၿငိ င့္ီးခဒ င့္ီးေရီး မင္ငံရငင္ွ ဖတာ႕ၿဖိ ီးသုိီးသကင္ေရီးဒညင္ 

ဟနင္ီး္ုိငင္ ယင္ ေဖာငင္ေ ီးရင္ငံရငင္ီး ၏ ေ္ာငင္ပု င္  ဖစင္ဒညင္္။ ဤ လုပင္ငနင္ီးသာာနင္ဒညင္ ဂဒာ့နီမုိငင္ငာဒာ့ကး၊  

ဘာေဗီးရီီးယာီး ပညင္နယင္အ ပငင္ မုိငင္ငာရပင္ ခာီးအထိ ရညင္ညႊနင္ီးေပဒညင္္။ ၁၉၆၇ ခုမင္ငံရစင္ ဧၿပီလ ၁၁ ရကင္ေနန႔ 

ဟနင္ီး္ုိငင္ ယင္ ေဖာငင္ေ ီးရင္ငံရငင္ီး သညင္ေထာငင္ၿပီီးကသညင္ီးက မုိငင္ငာေရီးပညာေပီး လုပင္ငနင္ီး့ဒာီးကုိ အေကာငင္အထညင္ေဖာင္ခြဲွဒညင္္။ 

ခရစင္ယာနင္အေ ခခာ့ူ့ဒာီး အေပၚသတငင္ အေ ခခာဒညင္ွ ပညာေပီး လုပင္ငနင္ီး ဒ့ာီးဒညင္  ီ့ုိကေရစီ မင္ငံရငင္ွ  ပညင္ဒူန႔ပညာေရီးကုိ  င့္ငံရငင္ွသငင္ေပီးရနင္ 

ရညင္ရတယင္ေပဒညင္္။ လူသစင္္ ီီးခဒငင္ီး ၏ ကုိယင္ရညင္ကုိယင္ေဒတီး အကနင္န႔အဒသင္ ြ့ဲ ွ ဖတာ႕ၿဖိ ီးသုိီးသကင္ေရီးး၊ ကုိယင္ပုိငင္ ္ုာီး ဖသင္ခတငင္ွး၊ 

လူ င့္ငံရ ေရီးသာာနင္ရင္ငံရိ င့္ငံရ မင္ငံရငင္ွ စညင္ီးလုာီးညညီတသင့္ င္ငံရ သုိန႔အေပၚ ဟနင္ီး္ုိငင္ ယင္ ေဖာငင္ေ ီးရင္ငံရငင္ီး၏ မုိငင္ငာေရီးပညာေပီး အစီအစ င္္က အေ ခ ပ ဒညင္္။ 

လူသစင္္ီီးခဒငင္ီး သာာနင္ယူေရီးး၊ ကုိယင္ွအာီးကုိယင္ကုိီးေရီး မင္ငံရငင္ွ လူ င့္ငံရ အဖြဲတ႕အစညင္ီး့ဒာီး သကင္ၾကတေရီးသုိန႔ 

ပုိ့ုိလိုအပင္လာ ခငင္ီးေၾကာငင္ွ ေဖာငင္ေ ီးရင္ငံရငင္ီး၏ လုပင္ငနင္ီး့ဒာီးဒညင္ ယခုအခါ ပုိ့ုိ အေရီးပါလာဒညင္္။ ပုိ့ုိ အ္ကင္အစပင္ ရင္ငံရိလာဒညင္္။ 


