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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ေရွးဦးစြာ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ ActionAid
ျမန္မာႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါသည္။
ထို႔ျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးလိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္
စိတအ
္ ားကိယ
ု အ
္ ားကူညေ
ီ ပးခဲေ
့ သာ ၿမိဳင္ေဒသ လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္း၏ မန္ေနဂ်ာ ဆရာဦးေအာင္မင္းႏိင
ု ႏ
္ င
ွ ့္ သံေတာင္ႀကီး
ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ဦးဘိုသာတို႔အားလည္း လိႈက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုသုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္
နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ေသာ အေရွ႕အာရွအင္စတီက်ဳအဖြဲ႕တို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွအပ္ပါသည္။ ဤသုေတသန
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၏ အခ်ိန္ေပး၍ ကူညီေပးမႈတို႔ေၾကာင့္သာ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကိုေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္
ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာမွ မွတ္တမ္းတင္ ေက်းဇူးတင္ရွိအပ္ပါသည္။

က

အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား
AAM

-

ActionAid Myanmar

AD

-

Another Development

B&B

-

Bed and Breakfast

CBT

-

Community-Based Tourism

CIT

-

Community Involvement Tourism

GDP

-

Gross Domestic Product

IDI

-

In-depth Interview

KII

-

Key Informant Interview

KNU

-

Karen National Union

MOHT

-

Ministry of Hotel and Tourism

SPSS

-

Statistical Package for Social Science

ခ

“ရပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းဆိသ
ု ည္မာွ
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္၊
ခရီးသြားဧည္သည့္မ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္
ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ၊
ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။”

မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းအားလုပ္

၁။ နိဒါန္း

ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရႈပ္ေထြးစြာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
ကာလရွည္ၾကာ အထီးက်န္မႈကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ အက်ိဳး
ဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းလာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ကမၻာ
လွည့္ခရီးသြားအေရအတြက္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာၿပီး
ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ခရီးသြားက႑ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာခဲပ
့ ါသည္။ ထိသ
ု ႔ို
ခရီးသြားက႑ တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

သဘာဝအေျခခံခရီးသြား

လုပင
္ န္းမ်ားသည္လည္း စတင္ေပၚထြကလ
္ ာခဲပ
့ ါသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ လူငယ္
ေရးရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းမႈတိုးတက္
ေရး၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈအေျချပဳ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစသည့္ က႑မ်ားအတြက္ တိက
ု ရ
္ က
ို အ
္ က်ိဳးျပဳသည္ဟု
ေျပာဆိုသံုးသပ္ရန္ခက္ခဲသည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္

ကုလသမဂၢ

အဖြဲ႕၏စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္
အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ားရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၎တို႔၏ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ထည့္
သြငး္ ၍ အားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားက႑အတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရး
အေပၚသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား၊ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းအေန
ျဖင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္ေရးအတြက္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မႈ

ရိွမရိွစသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေလ့လာရန္ရည္ရြယ၍
္ ဤသုေတသန
လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေလ့လာမႈမ်ားအား
မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိဳင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီး
တို႔တြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္
ခဲသ
့ ည့္ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္မ်ား၌ အဓိကထား ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္း၏ ပထမပိုင္းတြင္ သုေတသန
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေဒသမ်ား (ၿမိဳင္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီးေဒသ) ရိွလူထု
အေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ား၏ ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု ္းေၾကာင္းမ်ားကို

၂။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
ပထမအပိင
ု း္ တြင္ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္း ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အဆိပ
ု ါ
လုပင
္ န္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ၊ စြန႕္ ဦးတီထင
ြ သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္
ေလ့လာသင္ၾကားသူ

ပညာရွင္မ်ားမွ

သတ္မွတ္လက္ခံထား

သည့္အယူအဆ၊ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံ သေဘာ
တရားမ်ားကို ျခံဳငံုသိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ဒုတိယပိုင္းတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္
ထက္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

အစိုးရ၏မူေဘာင္မ်ားကို

ေဖာ္ျပသြားမည္

ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယပိင
ု း္ တြင္ ခရီးသြားလုပင
္ န္း၏ အတက္အက်အလား
အလာမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရိွ
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပင
္ န္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႀကိဳးပမ္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို အၾကမ္း
ဖ်ဥ္းျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ဤသုေတသန၏အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအယူအဆ၊

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္

သက္သည့္ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပသြားမည္

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနစာတမ္းအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွသည့္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိႈင္း

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရး

အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို

ႀကီးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးသပ္ေထာက္ျပႏိုင္မည္

ေတြရိွႏိုင္ပါသည္။ Goodwin ႏွင့္ Santilli တို႔၏အဆိုအရ ထက္

ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

ေအာက္အာဏာရွင္ဆန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား က်ဆံုးမႈႏွင့္အတူ

စာေပအေျမာက္အမ်ားတြင္

၁

ေအာက္ေျခမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္နည္းလမ္းမ်ား (သို႔) အမ်ားပူး

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေပါင္းပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ခပ
့ဲ ါသည္။ လူထု

ျဖစ္သည္။”၃

၁

အေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းသည္ ခရီးသြားက႑အတြက္ ေအာက္
ေျခမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ လူထုအေျချပဳ

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လူထုအေျချပဳ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ားမွာ အစိုးရ

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ပတ္သတ္၍ မတူညီ

မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ တိုးတက္

ေသာအယူအဆမ်ား

ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟဆ
ု ႏ
ုိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ အေျခ

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အဓိကက်

ခံလူတန္းစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေသာ

သည္ကု ိ မူဘအ
ု ံ ျဖစ္ေတြ႕ရိခ
ွ ရ
့ ဲ ပါသည္။ အလားတူလပ
ု င
္ န္း၏ အက်ိဳး

ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်ရိွမႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာ

သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာရာတြင္လည္း လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္

အပ္ႏွင္းျခင္းတို႔ကို လူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္လည္း

ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအား အစဥ္အလာမပ်က္ ထိန္း

မ်ားစြာေတြ႕ရိွရပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္မႈ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

သိမ္းႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္

စိတ္အေထြေထြရိွသကဲ့သို႔ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား

သည္ကိုေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ WWF အဖြဲ႕မွ

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရိွ

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားစုကို ၎

နိင
ု ပ
္ ါသည္။ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ထိင
ု း္

လုပ္ငန္းအေျချပဳသည့္

ႏိင
ု င
္ လ
ံ ထ
ူ အ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္း အင္စတီက်ဴမွ အဓိပါၸ ယ္ဖြင့္

ေၾကာင္းအၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔မွသာ အဆိုပါေက်းရြာေန

ဆိုရာတြင္-

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္း၏ အဓိကအက်ိဳး

ရိွေသာ္လည္း

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး

ေက်းရြာအတြင္းတြင္တည္ရိွသံုးစြဲသင့္

အျမတ္ကိုရရိွခံစားရသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထု
“ရပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းဆိသ
ု ည္မာွ ေဒသ

အေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအေျမာက္အမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ

ရိွေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္အဓိပၸါယ္သတ္

ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္၊ ခရီး

မွတ္ခ်က္ကိုမႈမေတြ႕ရိွရေသးေပ။ အာဆီယံမွ သေဘာတူသတ္

သြားဧည္သည့္မ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈ

မွတ္ ထားသည့္အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ-

ဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍
လုပ္ေဆာင္ထားေသာ၊ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ

“လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းဆိသ
ု ည္မာွ အသက္ေမြး

ႏိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္

ဝမ္းေၾကာင္းလုပင
္ န္းမ်ား ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ ရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ

သည္။”၂

ဓေလ့ထံုးတမ္း

အစဥ္အလာတန္ဘိုး၊

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း

အေမြအႏွစ္ႏွင့္

အကာအကြယ္ေပးျခင္း

(အာဆီယံ)

စသည္တို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏

၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း

လူေနမႈဘဝ သာယာဝေျပာေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ၿပီး ရပ္ရြာ

ဆိုသည္မွာ-

အဆင့္တြင္ တည္ေထာင္ထားရိွေသာ ေဒသခံမ်ားပိုင္
ဆိုင္ေသာ ကိုယ္တိုင္လည္ပတ္၊ စီမံ၊ ေဆြးေႏြးပါဝင္ႏိုင္

“စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့မႈ

သည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။”၄

ကိအ
ု ာမခံသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရး အပါ
အဝင္ ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ား၏ ဘဝသာယာဝေျပာေရးႏွင့္

စာေပမ်ားတြငေ
္ တြ႕ရိရ
ွ သည့္လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပ္

ပတ္သက္သည့္ ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္ရင
ွ သ
္ န္ေစေရး၊ ခရီးသြား

ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံမူဝါဒ အမ်ားစုမွာ အာဆီယံအဖြဲ႕

လုပ္ငန္းအေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒသခံ

၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္

မ်ားကိယ
ု တ
္ င
ုိ စ
္ မ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ႏ
ဲြ င
ုိ ေ
္ သာ၊ ေဒသခံ ျပည္သမ
ူ ်ားအား

တူညီမႈရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္
ပါသည္။

၁
၂
၃
၄

Community-Based Tourism: a success? 2009 www.cbt-i.org
www.cbt-i.org
ASEAN Community-Based Tourism Standard. 2013
Ibid

၂

၁။ ေဒသခံမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာစီမံ

ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ “တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒ” အရခရီးသြား

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း

က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ကို

ကာ ပါ၀င္ေစျခင္း

အားေပးထားၿပီး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊

၂။ ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈကို

ရပ္ရြာစီးပြားေရးမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍

ေဒသခံမ်ား ပိုမိုသိရိွနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အားေပးမႈ

တည္ေဆာက္ျခင္း
၃။ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာတာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာ
ထားမ်ားကို သိရိွသေဘာတူျခင္း
၄။ လူမဘ
ႈ ဝသာယာဝေျပာမႈကတ
ုိ းုိ တက္ေစျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ
မ်ား၏ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ အဆင္အ
့ တန္းကို ထိနး္ သိမး္ ေစျခင္း
၅။ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝ

မ်ားကိုေတြ႔ရိွရသည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
တြငအ
္ မ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးပါမႈကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားထားသည့္
အျပင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း
မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးေရးမ်ားကိုလည္း ထည့္
သြင္းေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။

မႈစနစ္ထားရိွျခင္း
၆။ ေက်းလက္စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြား
ေရးခ်ိတ္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို အားေပးျခင္း

“ခရီးသြားက႑တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္

၇။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား အေလးထားျခင္း

ေရးမူဝါဒ” အရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္

၈။ သဘာဝသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ရာတြင္ေဒသခံမ်ား၏ သင့္တင္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုရရွိေစ

အေထာက္အကူျပဳျခင္း

ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ-

၉။ ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ အိမရ
္ င
ွ အ
္ မ
ိ င
္ ာွ းအျပန္အလွနဆ
္ က္ဆံ
ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ ခရီးသြား
ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳရရိွေစျခင္း
၁၀။ ကံုလံုသည့္ေငြေၾကးပမာဏ ရိွေစရန္အေထာက္အပံ့
ျပဳျခင္း။၅

“ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတိုက္
ရိက
ု အ
္ က်ိဳးသက္ေရာက္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ ခရီးသြားလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားႏွွင့္ ပတ္သက္
သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြး
ေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို
မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အၿပီး

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

သတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သီးျခားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ

ပတ္သက္သည့္အစိုးရ၏ မူေဘာင္မ်ား

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္
ညႇိႏိႈင္းခ်မွတ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။”၆

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈအတြက္ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အား

ထို႔ျပင္ ၎မူဝါဒအရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခရီး

ေလ်ာ္စာြ ခရီးသြားလုပင
္ န္းက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးအတြကမ
္ ဝ
ူ ါဒ

သြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြား

မ်ားစြာခ်မွတခ
္ ပ
့ဲ ါသည္။ တာဝန္သခ
ိ ရီးသြားလုပင
္ န္းမူဝါဒကို ၂၀၁၂

ေရးလုပင
္ န္းမ်ား လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားက႑တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား

ပုဂၢလိက (သို႔) အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းရွွင္မ်ား ႏွင့္ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးမူဝါဒ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း

လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း

ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး

တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ဌာနအေနျဖင့္

ပင္မလုပ္ငန္းစီမံကိန္း

၎မူဝါဒ၏ အဓိကအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအေနျဖင့္္ ခရီး

(၂၀၁၃ မွ ၂၀၂၀) ကိုလည္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာခရီးသြား က႑စဥ္

သြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေဒသခံမ်ားပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္

ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ၏ သတ္မွတ္စည္းကမ္း

ေရး၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားျဖစ္ေပၚ

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္

လာေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္စသည္

ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑

၅

Ibid

၆

Policy on Community Involvement in Tourism. 2013

၃

တို႔အေပၚအေလးထားေရး၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္

မ်ားမွ ေသြဖယ္ကာ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလာေရး၊ တာဝန္သိ

ငန္းမ်ားအတြကေ
္ ကာင္းမြနေ
္ သာ

စီးပြားေရးဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတႏ
္ င
ုိ ္

ခရီးသြားလာေရးမ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားလာမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာ

ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

သည္ကိုေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ တဘက္တြင္လည္း လူထုအေျချပဳ

သက္ဆိုင္သည့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

တို႔အားအသိအမွတ္ျပဳ အေလးထားေရးစသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။

ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္သာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အက်ိဳးရိွေသာနည္း

“ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑ ပင္မလုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၂၀၁၃
မွ ၂၀၂၀)” မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး

လမ္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္လ
႔ က္ခလ
ံ ာခဲၾ့ ကသည္ကလ
ုိ ည္း
ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။

တိုးတက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းျပေျမပံုျဖစ္ၿပီး၊ ၎
အားတာဝန္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒတြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခခံမူ

အစိးု ရအေနျဖင္လ
့ ည္း လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္း

မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္

မ်ားႏိုင္ငံအႏွံ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္း အားေပး

ပါသည္။ ထိုပင္မလုပ္ငန္း အစီအစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို ပိုမိုဆေ
ဲြ ဆာင္

သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္လာ

ႏိင
ု ယ
္ သ
ုံ ာမက ရပ္ရာြ လူထု အေျချပဳခရီးသြားက႑တြင္ ေဒသခံ

ေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အေရအတြက္ (၇)

မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့

သန္း အထိတိုးျမႇင့္သြားရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ

သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာ

တဆင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြရရိွေရးတို႔ကိုတိုး

ႏိုင္ငံအတြင္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရွ႕ေျပး

တက္ေစမည္ျဖစ္ကာ တိုင္းျပည္၏စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္

ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ စုစေ
ု ပါင္း (၆) ခု ထက္မနည္းရိသ
ွ ည္ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့

တန္ဖိုးတြင္ ခရီးသြားက႑၏ အေရးပါမႈကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါ

ရပါသည္။ ရွမး္ ျပည္နယ္ပအိ၀
႔ု ္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ခင
ြ ရ
့္ ေဒသ၊ ကခ်င္

သည္။

ျပည္နယ္အတြငး္ ရိအ
ွ င္းေတာ္ႀကီးကန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္
ႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေဘးမဲ့
ဧရိယာ၊ ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုးစသည္တို႔မွာ ထင္ရွားသည့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြား
လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေျခအေနမ်ား
ဆယ္စႏ
ု စ
ွ မ
္ ်ားစြာ ကမၻာႏ
့ င
ုိ င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆရ
ံ န္
အတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားစြာရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ
စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ အေရ
အတြကသ
္ သ
ိ သ
ိ ာသာ တိးု တက္လာခဲပ
့ ါသည္။ ႏွစစ
္ ဥ္လာေရာက္
လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဦးေရမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္
၇၆၂,၅၄၇ သာရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄,၆၈၁,၀၂၀ ထိ လာ
ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သျဖင့္ (၆) ဆ ခန္႔ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္
ပါသည္။၈ တဘက္တြင္လည္း ခရီးသြားက႑၏ တိုင္းျပည္၏
စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တန္ဘိုးပါဝင္မႈသည္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္
အထိ ႏွစ္စဥ္ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ႏိုင္သည့္ ခန္႔မွန္း
ခ်က္မ်ားကိလ
ု ည္းေတြ႕ရွရ
ိ ပါသည္။၆ ထိမ
ု ်ွ မကဘဲ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာခရီး
သြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ လားရာမွာ သမားရိုးက်ခရီးသြားလာမႈပံုစံ
၇
၈
၉

လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ားတည္ရရ
ွိ ာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ActionAid ျမန္မာမွလည္း ပုဂံအနီးရိွ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
တြငလ
္ ထ
ူ အ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္း ေရွ႕ေျပးလုပေ
္ ဆာင္မတ
ႈ စ္ခု
ျပဳလုပလ
္ ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ပအိ၀
႔ု ေ
္ ဒသႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္စသည့္
ေဒသမ်ားရိွ ရပ္ရြာသဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို
Fauna and Flora International အဖြဲ႕မွတည္ေထာင္ထားရိွၿပီး၊
သံေတာင္ႀကီး၊ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေဘးမဲ့ဧရိယာ၊ ဒီေမာဆိုးစီမံ
ကိန္းမ်ားရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကိုမႈ Peace Nexus၊ ကမၻာ့
ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈ
ဗဟိစ
ု သည္အ
့ ဖြမ
႔ဲ ်ားမွ တည္ေထာင္ထားရိခ
ွ ျ့ဲ ခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိမ
ု ်ွ
မကဘဲ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း (၇) ခုကို လာ
မည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထပ္မံတည္ေထာင္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္
လ်က္ရိွပါသည္။၉
ဤေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ န္အတြက္ ၿမိ ဳ င္ႏင
ွ သ
့္ ေ
ံ တာင္ႀကီး
ေဒသအတြင္းရိွ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို

Tourism statistic 2015

http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/myanmar%E2%80%99s-tourism-industry-set-rapidly-expand
Eleven Myanmar (17.2.2016). Five community-based tourism projects underway

၄

ေရြးခ်ယ္ခရ
့ဲ ျခင္းမွာ ၎လုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္

ရပ္မ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ အသိ

စဥ္မွစ၍ ခရီးသြားမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊

ပညာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လိုမႈစသည္

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္

မ်ားကို ေလ့လာခဲပ
့ ါသည္။ ထိျ႔ု ပင္ လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးေကာင္း

ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ AD အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိုခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

မြန္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအပါအဝင္လာ

အၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားရိသ
ွ ည္ကို သိရွိ

ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္

ထားသျဖင့္ လုပင
္ န္းစဥ္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမႈေရးအက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့

ေနသည့္ အခ်ိနက
္ ာလမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳင္ႏင
ွ သ
့္ ံေတာင္ႀကီး

လာခဲပ
့ ါသည္။ ထိမ
ု ်ွ မက ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထးုံ တမ္းအေပၚအက်ိဳး

ေဒသမ်ားရိရ
ွ ပ္ရာြ လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ားကို ဤေလ့

သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအားေလ့လာရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံးု တမ္း

လာမႈ၏သုေတသန ဧရိယာမ်ားအျဖစ္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့

မ်ားထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပံုစံမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား ၏အျပဳအမူ စသည္တို႔

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးစသည့္

ပါဝင္သည္။
ထိသ
ု ေ
႔ုိ ဒသခံျပည္သမ
ူ ်ား၏ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

၃။ သုေတသန နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ေလ့လာယံုသာမက၊

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္

ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေရွ႕
ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွ

ဤသုေတသနတြင္ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ား
တြင္ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား မွေဒသခံ

မရိွိကို ေလ့လာခဲ့သည္။
ဤသုေတသနအေနျဖင့္၎၏ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ

မ်ား၏စားဝတ္ေနေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို အဓိက

ေက်းရြာႏွစရ
္ ာြ တြငတ
္ ည္ရသ
ွိ ည့္

လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္း

ထားေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟုဆိုရာ

တြင္ေဒသခံမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚအက်ိဳး

တြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဒသခံမ်ားမွ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္

ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း (သို႔) ထုတ္ကုန္မ်ား

ကာလတြင္ ဤသုေတသနတြင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ရႈေထာင့္မ်ား

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

အပါအဝင္အျခားရႈေထာင့္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ပိုမို

ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္၍ ၎တို႔၏

ျပည္စသ
ုံ ည့္ သုေတသနလုပင
္ န္းမ်ား ထပ္မျံ ပဳလုပရ
္ န္လအ
ုိ ပ္လ်က္

အေတြးအျမင္မ်ားအားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္

ရိွပါသည္။

ရာတြငပ
္ ါဝင္ျခင္းစသည္တက
႔ုိ ုိ ဆိလ
ု ျုိ ခင္းျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္

သံေတာင္ႀကီးေဒသအတြင္းရိွ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း

ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္

မ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား

ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေတြ႕ရိွ

အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး

ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ

ရႈေထာင့္မွ ေလ့လာရာတြင္ ရပ္ရြာအတြင္းအလုပ္အကိုင္ ဖန္တီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကိုေဖာ္

ေပးႏိင
ု မ
္ ၊ႈ ရပ္ရြာေနျပည္သမ
ူ ်ား၏ လူမဘ
ႈ ဝသာယာဝေျပာေရးႏွင့္

ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ား၊

အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀ရရွိမႈ၊ ထပ္ေလာင္းရရိွမည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရာ စသည္တႏ
႔ို င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ အေျခခံစာရင္းဇယား

အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား၊ ျပည္သဝ
႔ူ န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား၊ အိမေ
္ ထာင္စု

မ်ားမရိွျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္

မ်ား၏ဝင္ေငြ၊ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တို႔ကို

အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္မ်ားအား ေမးျမန္းရန္အခြင့္မသာ

ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွႏိုင္သည့္ စီးပြား

ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း

ေရးဆိင
ု ရ
္ ာအက်ဳိးအျမတ္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္

မ်ားတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားသင့္ပါ

အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေနျဖင့္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ

ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

ဤသုေတသနေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္

ၿမိဳင္ႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရအရင္း
အျမစ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာကိစၥ

၅

ၿမိဳင္ေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ActionAid ျမန္မာအေနျဖင္ၿ့ မိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရိေ
ွ က်းရြာ
(၄) ရြာတြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မစတင္မွီ၊ ယင္း
တိင
ု း္ ေတာင္ဆည္စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္
စဥ္ကတည္းက ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကူညီမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အပူပိုင္းေဒသျဖစ္သည့္

အားေလွ်ာ္စြာ

စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရာတြင္ မိုးေရခ်ိန္မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္

အင္ေရာင္းေက်းရြာ လူဦးေရစာရင္း၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္

၄။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျမိဳင္ေဒသ
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္ေရကိသ
ု ာ မွခ
ီ ေ
ုိ နရသျဖင့္
ထိေ
ု ဒသအတြငး္ ရိွ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားမွာ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရအတြက္
အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္ ဆိႏ
ု င
ုိ သ
္ ည္။၁၀ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးလုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ ကူညမ
ီ မ
ႈ ်ားအျပင္ Action Aid ျမန္မာအေနျဖင္ေ
့ ဒသခံ
မ်ားအား စိက
ု ပ
္ ်ဳိးရာသီျပင္ပ အပိဝ
ု င္ေငြရရိေ
ွ စရန္ ကူညမ
ီ မ
ႈ ်ားကိျု ပဳ
လုပ္လိုခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွေက်းရြာ

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ ပူပင
ုိ း္ ေဒသ၊ မေကြးတိင
ု း္

မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ႏွင့္ မိသားစု

ေဒသႀကီး အတြင္း တည္ရိွျပီး၊ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

မ်ားအားေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕

မွာၿမိဳင္ၿမိဳ႕အနီးတြင္တည္ရိွၿပီး၊ ကားျဖင့္သြားေရာက္ပါက မိနစ္

ျခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့

ထင္ရွားေသာေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္း

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ပုဂံႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္လည္းမ်ားစြာ
မကြာေဝးေပ။ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို အဓိက

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရးမွာ

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ အမ်ားစု

ရပ္ရာြ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီးမံကန
ိ း္ မ်ားအတြက္ အေျခခံလအ
ုိ ပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္

မွာသမားရိုးက် စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္လယ္

ပါသည္။ ကန္ႀကီးေတာ (၁) ႏွင့္ (၂)၊ ဆုလီပန္၊ အင္းေရာင္စသည့္

သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ၿမိဳင္

ေက်းရြာ (၄) ရြာကို လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ားအေကာင္

ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၂၅,၇၇၁ ဦးေနထိုင္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေန

အထည္ေဖာ္ရန္ ေနာက္ဆးုံ ေရြးခ်ယ္ချ့ဲ ပီး၊ ရပ္ရာြ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ဦးေရ ၇,၇၀၆ ႏွင့္ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ ၂၁၈,၀၆၅ ရိွပါသည္။

ရပ္ရြာေန ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္

လူဥးီ ေရအမ်ားစုမာွ ဗုဒသ
ၶ ာသာဝင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုႏွင့္သေဘာတူညီမႈ ရရိွၿပီးေနာက္

ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာအမ်ားအျပားမရိွေသာ္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား

လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံ

ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

မ်ား၊ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာအကအလွမ်ား၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ

လာေရာက္စဥ္တင
ြ ္ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္း၏ အေရးပါမႈ

မ်ားအား ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္

ကိုသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ားစီစဥ္လုပ္ကိုင္ရန္

ႏွစ္သက္မႈ ရိွသည္ကိုေတြ႔ရိွရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ActionAid

သေဘာတူညီမႈ

ျမန္မာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာ (၄) ရြာႏွင့္

အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ႏိုင္ဝင္ဘာလမွစတင္ကာ ယင္းတိုင္းေတာင္

ပူးေပါင္းကာ ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္

ဆည္အနီးတြင္

တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၀

ရရိွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

Mizzima-Community-Based Tourism - A semi-home stay in a dry zone. Aung Thura. 2016

၆

အက်ိဳးဆက္
စတင္

၅။ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ
လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ပထဝီအေနအထားအရ သံေတာင္ႀကီးေဒသသည္ ကရင္
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရိွၿပီး၊ ရန္ကုန္မွ ကားျဖင့္ (၅) နာရီ
ခန္သ
႔ ာြ းေရာက္ရေသာ အကြာအေဝးတြငတ
္ ည္ရပ
ွ ိ ါသည္။ သံေတာင္

ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ေက်းရြာဧည့္ေဂဟာ
အဆိုပါၿမိဳင္ေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈကိုသာ ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ စြန္႔စားရွာေဖြ ခရီးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔တစ္ခု
ျဖစ္သည့္ PEAK ႏွင့္ (၂) ႏွစ္သက္တမ္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္
ရြကခ
္ ဲပ
့ ါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ အ
္ တြင္း စုစုေပါင္းကမၻာလွညခ
့္ ရီးသြား
(၁၀၀၀) အား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ေရွ႕လာ
မည္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွပ
ိ ါသည္။ခရီးသြားမ်ားအားလက္ခေ
ံ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းကို၎ေက်းရြာ
(၄) ရြာမွအလွည့္က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္ ေန႔ရက္
အခ်ိန္အခါမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ကာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား
လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလာျခင္းအတြက္ တစ္ဥးီ လွ်င္ (၅၅) ေဒၚလာ
ေကာက္ခံရရိွၿပီး ၎ေငြမွ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (၁၀) ေဒၚလာ
ထားရွိၿပီး က်န္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားအား
ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚမူတည္၍ အက်ိဳး
အျမတ္ခြဲေဝမႈမ်ားျပဳ လုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား
မ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္တြင္ ေက်းရြားအနီးပတ္
ဝန္းက်င္တြင္ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊
ကခုန္ျခင္း၊ သနပ္ခါးလိမ္းျခင္းႏွင့္ ရိုးရာတူရိယာမ်ားတီးခတ္၍
သီခ်င္းဆိုျခင္း စသည့္မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီး
သြားမ်ားအား ေဒသထြက္ႏွင့္ ရိုးရာအစားအစာမ်ားတည္ခင္း
ျခင္းတို႔ကိုလည္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။၁၁

ႀကီးေဒသတြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား၊ သာယာလွပသည့္
သဘာဝရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား စသည္တ
့ က
႔ ု ိ ု ိ ေတြ႕ျမင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ သံေတာင္
ႀကီးၿမိဳ႕၏ ေဂဟဝန္းက်င္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ မူလအတိုင္းထိန္း
သိမ္းထားၿပီး ရာသီဥတုေအးခ်မ္းသည့္ ၿမိဳ႕ေလးျဖစ္ပါသည္။
သံေတာင္ႀကီးေဒသတဝိုက္တြင္ ခရီးသြားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္
သည့္ေနရာအမ်ားအျပားရိွၿပီး၊ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားစြာ
ကိုလည္းေတြ႕ရိွႏိုင္သည္။ ေတာင္ပူစာေလးတစ္ခုေပၚတြင္တည္
ရိွသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာသက္တမ္း
ရိွခံတပ္၊ အသြင္ထူးျခားသည့္ ေၾကာင္လိမ္ေလွကားတန္းမ်ား၊
လြန္ခဲ့သည့္

ႏွစ္တစ္ရာခန္႔က

လက္ဖက္ေျခာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့

သည့္စက္ရံု၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေတာင္၊ ဟိႏၵဴဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း
စသည္တို႔မွာ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ထင္ရွားေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းၿမိဳ႕ေနလူဦးေရ ၆,၇၉၈ ရိွၿပီး
အမ်ားစုမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္က
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို စစ္သားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္တို႔မွ
အပန္းေျဖရာ အပန္းေျဖစခန္းၿမိဳ႕အျဖစ္ အသံးု ျပဳခဲၾ့ ကသည္။ ထိျ႔ု ပင္
ဆုေတာင္းေတာင္အျဖစ္ ရိုးရာပံျု ပင္ပါ ေဒါပါခို (ေခၚ) ေနာ္ဘူေဘာ
ေၾကာင္လ
့ သ
ူ မ
ိ ်ားၿပီး ယခုအခါဘာသာေပါင္းစံမ
ု ွ လာေရာက္ဝတ္ျပဳ
သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလ့ရိွပါသည္။ ထိုသို႔ခရီးသြားမ်ား စိတ္
ဝင္စားစရာေနရာမ်ား ေပါမ်ားေသာ္လည္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား
တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ အေမ့ခေ
ံ ဒသတစ္ခအ
ု ျဖစ္ တည္ရခ
ွိ ရ
့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ယခင္
အစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္
ဆိုခင္အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳၿပီး ပြင့္လင္းလာသည့္ၿမိဳ႕
ကေလး အျဖစ္တည္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

၁၁

Ibid

၇

ေနာ္ဘူေဘာဆုေတာင္းေတာင္၊ သံေတာင္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္

သံေတာင္ႀကီးေဒသ

အစိုးရတာဝန္ရိွသူ

မ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း

သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ပထမဆံုးစံုညီ

အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့

သံေတာင္ႀကးီ ေဒသ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပင
္ န္းကို ႏိင
ု င
္ ံ
တကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ the Hans Seidel Foundation
ႏွင့္ Peace Nexus အဖြဲ႕တို႔၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္
ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံေတာင္ႀကီးေဒသတြင္ လူထုအေျချပဳခရီး
သြားလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအရံုးႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္

ပါသည္။

၎အစည္းအေဝးမွေန၍

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ျပင္
ဆင္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င္သ
့ ည္မ်ား (ေနာက္ဆက္တတ
ဲြ င
ြ ၾ္ ကည္ရ
့ န္) ကို
သေဘာတူခ်မွတ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရမွ

သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပင
္ န္းအဖြ႕ဲ အား ျပည္တင
ြ း္ ျပည္ပ
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား တရားဝင္လက္ခံႏိုင္ရန္ B&B (ခရီး
သြားမ်ားအား ညအိပလ
္ က္ခခ
ံ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ခြင)့္
လိုင္စင္မ်ားကို ယမန္ႏွစ္ကေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ထြန္းရာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္၎လုပ္ငန္းအား အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား
အစည္းအရံုးတို႔အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္
အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္

နည္းလမ္းအျဖစ္

၆။ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

လက္ခံမွတ္ယူသကဲ့သို႔

တဘက္တြင္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ

ဤအပိုင္းတြင္ ၿမိဳင္ေဒသႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ လူထု

ေနရာမ်ားရိွိ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း

အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနေတြ႕ရိွ

မ်ားကိလ
ု ည္း အေထာက္အကူျပဳႏိင
ု ရ
္ န္ ရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခဲ့

ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ စီးပြားေရး၊
ပတ္ဝန္းက်င္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမ်ားကို ဦးစားေပး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

၈

ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည္အ
့ တိင
ု ္း ျပည္သမ
ူ ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မဟ
ႈ ဆ
ု ရ
ို ာတြင္ ေဒသခံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးျခင္း (သို႔) ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
တက္ေရာက္၍ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားအားေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပင
္ န္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္အ
့ ခါ ေဒသခံမ်ားအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း ရိွမရိွစသည္တို႔ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳင္၏ ေဒသခံလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
ပံု (၁) ဧည့္သည္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းအားျဖင့္ ကုန္စည္

ပံု (၂) သင့္ေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး

သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသလား။

တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ခဲ့ဖူးပါသလား။

ပံု (၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္

ပံု (၄) သင့္ေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားမွ ခရီးသြားလုပင
္ န္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားရွိပါသလား။

မ်ားခ်မွတ္ရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊
အသိေပးျခင္းမ်ားရွိပါသလား။

၉

ပံု (၅) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူမ်ားက ျပဳလုပ္
ေလ့ရွိသနည္း။

အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (KII) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေသးစိတ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း (IDI) မ်ားကို
ျပဳလုပရ
္ ာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားထဲမွ ေျပာစကားအခ်ိဳ႕ကိုေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရလ်င္“ဒီရာြ မွာရိတ
ွ လ
့ဲ တ
ူ င
ုိ း္ ဒီခရီးသြားလုပင
္ န္းစီမက
ံ န
ိ း္ အေၾကာင္းသိရရ
ွိ မ
ုံ ကဘဲ သူတေ
႔ုိ တြအားလံးု စီမက
ံ န
ိ း္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တ့ဲ
ေနရာမွာပါဝင္ၾကပါတယ္”
“ဒီလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းဟာ ေဒသခံေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္တာျဖစ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အမ်ားစုကို အဖြဲ႕ဝင္ေတြကပဲခ်မွတ္တာျဖစ္ပါတယ္”
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္“အရင္တုန္းကဆိုရင္ ရြာထဲမွာဘယ္လိုစီမံကိန္းမ်ိဳးလုပ္လုပ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေနရာေပးေလ့ မရိွပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အခုဆိုရင္
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္လာၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို သိကၡာရိွရိွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လာ
ႏိုင္တာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အေတြးအျမင္ သေဘာထားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈကိုရပ္ရြာအေနနဲ တေလးတစားတန္ဘိုးထားလာတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။”

၁၀

ၿမိဳင္ေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၁) ၿမိဳင္ေဒသအေပၚ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

၁။

ေမးခြန္းမ်ား
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္
အိမ္တြင္း၀င္ေငြ ပိုမိုတိုးမ်ားလာသည္။

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္
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လံုး၀
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၄၀%

၅.၇%

၀%

၀%

၄၅.၅%

၄၅.၅%

၉%

၀%

၀%

၄၄.၁%

၄၇.၁%

၈.၈%

၀%

၀%

၃၇.၁%

၃၇.၁%

၂၂.၉%

၂.၉%

၀%

လက္မခံပါ

လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္
၂။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အပို၀င္ေငြမ်ားကို
ရရွိလာသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒသအတြက္

၃။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ဖန္တီးေပးသည္။

၄။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား
ပိုမို သာယာ၀ေျပာလာေစသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသအတြင္း

၅။

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖန္႔ေ၀မႈကို အားေပးသည္။
ေဒသခံမ်ားအတြက္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

၆။

သက္ဆိုင္သည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး
ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိ
သည္။
ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို

၇။

ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာ
ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရိွႏိုင္မႈ အေျခအေန စသည့္မ်ားႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္- “အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ဝင္ေငြတိုးလာတာအမွန္ပါပဲ။ အရင္က
တစ္ႏွစ္မွာ (၅) လေလာက္ပဲအလုပ္ရိွေပမယ့္ အခုေတာ့တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အလုပ္လုပ္လို႔ရေနပါၿပီ”

၁၁

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၂) ၿမိဳင္ေဒသအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

ေမးခြန္းမ်ား

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၅၁.၄%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္ မခံပါ

၄၅.၇%

၂.၉%

၀%

၀%

၅၁.၄%

၄၅.၇%

၂.၉%

၀%

၀%

၄၈.၆%

၄၈.၆%

၂.၈%

၀%

၀%

၄၂.၉%

၄၈.၆%

၅.၇%

၂.၉%

၀%

၁၄.၇%

၁၁.၈%

၈.၈%

၄၄.၁%

၂၀.၆%

၂.၉%

၂.၉%

၁၄.၇%

၅၅.၉%

၂၃.၅%

၃.၁%

၉.၄%

၁၂.၅%

၄၃.၈%

၃၁.၃%

၀%

၀%

၅.၉%

၅၂.၉%

၄၁.၂%

၀%

၀%

၁၁.၈%

၅၅.၉%

၃၂.၄%

လက္မခံပါ

CBT သည္ ေဒသခံမ်ားကို သဘာ၀သယံ
၁။

ဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီး ဂရုျပဳလာေစရန္
ဖန္တီးေပးသည္။
CBT သည္ ေဒသခံမ်ားအၾကား သဘာ၀

၂။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အသိအျမင္မ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားလာေစသည္။

၃။
၄။
၅။
၆။
၇။

၈။

CBT ေၾကာင့္ စနစ္က်သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။
CBT ေၾကာင့္ စနစ္က်သည့္ ေရဆိုးေရညစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။
CBT သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ျပႆနာမ်ားကိုဖန္တီးသည္။
CBT သည္ ေရျပတ္ေတာက္မႈကို
ဖန္တီးသည္။
CBT သည္ ေရဆိုးေရညစ္ျပႆနာကို
ဖန္တီးသည္။
CBT ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
ပိုျမင့္လာသည္။
CBT ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦး

၉။

အမ်ားအျပားေၾကာင့္ သဘာ၀ရႈခင္းမ်ား
ပ်က္စီးလာသည္။

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ အလွအပ
ပ်က္စီးမႈမ်ားရိွသည္ဟုေျပာဆိုသူ မရိွသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ေက်းရြာအတြင္း ပလပ္စတစ္ကင္းမဲ့ဇံုသတ္မွတ္
ထားသည္ကိုပင္ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားရာတြင္“လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြကို သစ္ပင္စိုက္ဖို႔အားေပးၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသိအျမင္တိုးဖို႔ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိုးေလဝသပညာရွင္ဦးထြန္းလြင္လို ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုဖိတ္ၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
ေဟာေျပာပြဲေတြ က်င္းပျခင္းတာေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီေဟာေျပာပြဲေတြမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္တာက ေဒသခံ
ေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ကာကြယ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြတိုးပြားလာဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကဆို
အဲလို အခြင့္အေရးမ်ဳိး လံုးဝမရိွခဲ့ပါဘူး”

၁၂

လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၃) ၿမိဳင္ေဒသအေပၚ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

၁။

ေမးခြန္းမ်ား
CBT သည္ ေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္မီးကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္လာေစသည္။

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၃၆.၁%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္မခံပါ

၃၆.၁%

၂၂.၂%

၅.၆%

၀%

၃၃.၃%

၅၀%

၁၃.၉%

၂.၈%

၀%

၂၇.၈%

၄၇.၂%

၁၆.၇%

၈.၃%

၀%

၂.၉%

၁၁.၈%

၅.၉%

၆၁.၈%

၁၇.၆%

၅.၇%

၁၄.၃%

၂၂.၉%

၄၂.၉%

၁၄.၃%

၅.၇%

၈.၆%

၈.၆%

၄၈.၆%

၂၈.၆%

၅.၇%

၈.၆%

၀%

၆၀%

၂၅.၇%

၂.၉%

၂.၉%

၁၁.၄%

၅၁.၄%

၃၁.၄%

လက္မခံပါ

CBT ကို ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္
၂။

အတြက္ေဒသအတြင္းလမ္းမ်ားကို
ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနသို႔
ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လာသည္။
CBT ကို ပုိမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္
အတြက္ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ကို

၃။

အဆင့္ျမင့္တင္လာသည္။ ၎သည္
ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီ၌
မိုးေခါင္ေရရွားသည့္ ျပႆနာကိုလည္း
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

၄။

CBT သည္ ေျမေရာင္းခ်မႈျပႆနာမ်ားကို
ဖန္တီးသည္။
CBT သည္ ေဒသအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း

၅။

၀င္ေရာက္လာသည့္ လူဦးေရအေရအတြက္
ကိုပိုမိုမ်ားျပားလာေစသည္။
CBT ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္

၆။

အျခားေဒသ မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။

၇။

CBT ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား
ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။
ေဒသခံမ်ားႏွင့္

၈။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအၾကား
ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူတစ္ဦးမွ လူမႈေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္“လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑
ကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အခုဆိုရင္ ခရီးသြားေတြမကဘဲ ရြာသူ
ရြာသားေတြပါ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ပညာေရးအေျခအေနေတြလည္း ဒီႏွစ္ကစၿပီး
တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”

၁၃

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၄) ၿမိဳင္ေဒသအေပၚ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

ေမးခြန္းမ်ား

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၂၉.၄%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္မခံပါ

၅၈.၈%

၈.၈%

၂.၉%

၀%

၄၇.၁%

၄၄.၁%

၈.၈%

၀%

၀%

၄၄.၁%

၄၇.၁%

၅.၉%

၀%

၀%

၃၁.၄%

၄၈.၆%

၁၄.၃%

၅.၇%

၀%

၁၁.၄%

၁၇.၁%

၃၇.၁%

၂၅.၇%

၈.၆%

လက္မခံပါ

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္

၁။

ေဒသခံမ်ား၏ ဘာသာစကား
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာသည္။
ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ

၂။

မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဗဟုသုတ
အသစ္မ်ားကို ရရွိလာၾကသည္။
CBT သည္ ေဒသယဥ္ေက်းမႈ၊
ရိုးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို

၃။

ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေထာက္အကူ
ျပဳသည္။
CBT ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀ေနထိုင္မႈ

၄။

ပံုစံေျပာင္းလဲလာသည္။
ခရီးသြားအေရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း
ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား သရုပ္ပ်က္

၅။

ေခတ္မီသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို
၀တ္ဆင္လာၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္“ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံေတြ တျဖည္းျဖည္းတိမ္ေကာလုျဖစ္ေနေပမယ့္ အခုဆိုရင္ လူထုအေျချပဳခရီး သြားလုပ္ငန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈေတြေၾကာင့္ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာၿပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္
အဲဒီယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံေတြကို လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြၾကားမွာ ျပန္႔ပြားေနၿပီလို႔ေတာင္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။”

၁၄

သံေတာင္ၾကီးေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ေဒသခံမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
ပံု (၆) ဧည့္သည္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းအားျဖင့္ ကုန္စည္

ပံု (၇) သင့္ေဒသတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသလား။

တက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူး
ပါသလား။

ပံု (၈) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္

ပံု

ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားမွ ခရီးသြားလုပင
္ န္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍ သင္၏

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားရွိပါသလား။

ခ်မွတ္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အသိ

(၉)

သင့္ေဒသတြင္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေပးျခင္းမ်ားရွိပါသလား။

ပံု (၁၀) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူမ်ားက
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသနည္း။

၁၅

ေဒသခံတစ္ဦးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ေျပာၾကားရာတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကခ်မွတ္ၿပီး ေက်းရြာ
ရိွလူဦးေရအတိုင္းအတာႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအခ်ိဳးမွာ နည္းသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲအေသးစိတ္
ေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရာတြင္“ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ B&B ပိုင္ရွင္ေတြႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္ေတြပဲ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စိတ္ဝင္တစားပါဝင္တာကိုေတြ႔ရၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြ လိုအပ္လ်က္ရိွ
ပါတယ္”
“လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ B&B ေကာ္မတီေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြရွိေပမယ့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈက
အရမ္းအားနည္းေနေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။”
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္သူတစ္ဦးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို တိုင္းတာဖို႔ရန္အတြက္မူ ခက္ခဲေန ေသး
ေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။

၁၆

သံေတာင္ၾကီးေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၅) သံေတာင္ႀကီးေဒသအေပၚ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

၁။

ေမးခြန္းမ်ား
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ အိမ္တြင္း၀င္ေငြ
ပိုမိုတိုးမ်ားလာသည္။

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၁၆.၁%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္မခံပါ

၄၄.၆%

၁၉.၆%

၅.၄%

၁၄.၃%

၁၄.၃%

၄၂.၉%

၂၁.၉%

၇.၁%

၁၄.၃%

၁၀.၅%

၄၉.၁%

၁၄%

၂၁.၁%

၅.၃%

၁၄%

၄၀.၄%

၂၄.၆%

၁၀.၅%

၁၀.၅%

၁၁.၅%

၄၂.၃%

၂၆.၉%

၁၁.၅%

၇.၇%

၁၄.၃%

၄၄.၆%

၁၉.၆%

၁၀.၇%

၁၀.၇%

၁၉.၃%

၃၆.၈%

၂၁.၁%

၈.၈%

၁၄%

လက္မခံပါ

လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ ခရီးသြား
၂။

လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ
အပို၀င္ေငြမ်ားကို ရရွိလာသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒသအတြက္

၃။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။

၄။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ပိုမို
သာယာ၀ေျပာလာေစသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသအတြင္း

၅။

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀
မႈကို အားေပးသည္။
ေဒသခံမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

၆။

သက္ဆိုင္သည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး
ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္။

၇။

ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားစြာ
ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသူမ်ား၏အဆိုအရ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေက်နပ္မႈမရိွသည္ကို ေလ့လာခဲ့ရပါ
သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္ခု၌ ေဒသခံတစ္ဦးမွေျပာၾကားရာတြင္“အလုပ္အကိုင္အမ်ားႀကီး ရႏိုင္မယ္ဆုိေပမယ့္ အခုထိေတာ့ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္အကိုင္ေတြေတာ့ ပိုမ်ားလာ
မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနတာေတြရိွသလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔
ဆက္စပ္တဲ့သင္တန္းေတြကိုလည္း ေဒသခံေတြကိုေပးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။”
ထို႔ျပင္ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ထပ္မံေျပာၾကားရာတြင္“ပ်ားရည္၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီစတာေတြရဲ႕ ေရာင္းအားက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ပိုၿပီးတိုးတက္လာတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္”

၁၇

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၆) သံေတာင္ႀကီးေဒသအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

ေမးခြန္းမ်ား

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၁၉.၆%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္ မခံပါ

၃၉.၃%

၁၄.၃%

၈.၉%

၁၇.၉%

၁၂.၅%

၄၁.၁%

၂၁.၄%

၁၇.၉%

၇.၁%

၁၂.၇%

၃၆.၄%

၁၆.၄%

၂၀%

၁၄.၅%

၁၀.၇၅%

၃၃.၉%

၂၅%

၂၃.၂%

၇.၁%

၁၂.၇%

၂၃.၆%

၂၇.၃%

၂၃.၆%

၁၂.၇%

၁၃%

၁၆.၇%

၂၀.၄%

၃၈.၉%

၁၁.၁%

၁၄.၈%

၂၅.၉%

၁၀.၇%

၂၇.၈%

၁၄.၈%

၁၅.၁%

၁၃.၂%

၁၃.၂%

၄၁.၅%

၁၇%

၁၀.၉%

၂၉.၁%

၁၄.၅%

၃၂.၇

၁၂.၇%

လက္မခံပါ

CBT သည္ ေဒသခံမ်ားကို
၁။

သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီး
ဂရုျပဳလာေစရန္ ဖန္တီးေပးသည္။
CBT သည္ ေဒသခံမ်ားအၾကား

၂။

သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္မ်ားကို
ပိုမိုတိုးပြားလာေစသည္။

၃။

၄။

CBT ေၾကာင့္ စနစ္က်သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။
CBT ေၾကာင့္ စနစ္က်သည့္ ေရဆိုးေရညစ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။
CBT သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္

၅။

သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို
ဖန္တီးသည္။

၆။

၇။

၈။

CBT သည္ ေရျပတ္ေတာက္မႈကို
ဖန္တီးသည္။
CBT သည္ ေရဆိုးေရညစ္ျပႆနာကို
ဖန္တီးသည္။
CBT ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
ပိုျမင့္လာသည္။
CBT ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦး

၉။

အမ်ားအျပားေၾကာင့္ သဘာ၀ရႈခင္းမ်ား
ပ်က္စီးလာသည္။

၁၈

လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၇) သံေတာင္ႀကီးေဒသအေပၚ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

၁။

ေမးခြန္းမ်ား
CBT သည္ ေဒသ၏ လွ်ပ္စစ္မီးကို ပိုမို
ေကာင္းမြန္လာေစသည္။

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၇.၁%

လံုး၀

ၾကားေန

လက္ မခံပါ

၃၂.၁%

၃၀.၄%

၁၉.၆%

၁၀.၇%

၈.၉%

၄၂.၉%

၁၉.၆%

၁၄.၃%

၁၄.၃%

၃.၈%

၂၈.၃%

၂၆.၄%

၃၂.၁%

၉.၄%

၁၇%

၃၀.၂%

၁၇%

၂၄.၅%

၁၁.၃%

၉.၄%

၃၀.၂%

၃၅.၈%

၁၅.၁%

၉.၄%

၉.၄%

၂၀.၈%

၃၀.၂%

၂၈.၃%

၁၁.၃%

၁၅.၁%

၃၀.၂%

၁၅.၁%

၂၀.၈%

၁၈.၉%

၁၁.၈%

၂၁.၆%

၃၁.၄%

၁၇.၆%

၁၇.၆%

လက္မခံပါ

CBT ကို ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္
၂။

ေဒသအတြင္းလမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္သည့္
အေျခအေနသို႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လာသည္။
CBT ကို ပုိမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္
ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လာ

၃။

သည္။ ၎သည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီ၌
မိုးေခါင္ေရရွားသည့္ ျပႆနာကိုလည္း
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

၄။

CBT သည္ ေျမေရာင္းခ်မႈ ျပႆနာမ်ားကို
ဖန္တီးသည္။
CBT သည္ ေဒသအတြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း

၅။

၀င္ေရာက္လာသည့္ လူဦးေရအေရအတြက္
ကိုပိုမိုမ်ားျပားလာေစသည္။
CBT ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ အျခားေဒသ

၆။

မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ပိုမိုျမႇင့္တက္လာ
သည္။

၇။

၈။

CBT ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား
ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအၾကား
ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တက္လာသည္။

၁၉

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဇယား (၈) သံေတာင္ႀကီးေဒသအေပၚ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

စဥ္

ေမးခြန္းမ်ား

လံုး၀

လက္ခံ

လက္ခံသည္

သည္

၁၆.၄%

၅၀.၉၅

ၾကားေန

လက္

လံုး၀

မခံပါ

လက္မခံပါ

၁၂.၇%

၁၀.၉%

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕
၁။

ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏
ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္

၉.၁%

လာသည္။
ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ
၂။

မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဗဟုသုတ

၉.၃%
၁၃%

၅၅.၆%

၇.၄%

၁၄.၈%

၁၄.၈%

၅၀%

၁၁.၁%

၁၃%

၁၁.၁%

၁၆.၇%

၄၀.၇%

၂၇.၈%

၉.၃%

၅.၆%

၁၈.၅%

၃၈.၉%

၂၀.၄%

၁၃%

၉.၃%

အသစ္မ်ားကို ရရွိလာၾကသည္။
ျပင္ပမွခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား
အေနျဖင့္ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို
၃။

ေလ့လာႏိုင္သည့္အျပင္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္
အဖုိးတန္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို
ရရွိေစသည္။
CBT သည္ ေဒသယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာႏွင့္

၄။

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္
အေထာက္အကူျပဳသည္။
CBT ေၾကာင့္ အသက္အရြယ္မေရြး ေဒသခံ

၅။

တိုင္း မိမိတို႔၏ ထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ကို ဂုဏ္ယူတတ္လာသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြနဲ႔ အထင္ကရေနရာေတြကို ခရီးသြားေတြေရွ႕မွာ ေဖာ္က်ဴးျပသေနႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
အရင္က ရိုးရာဝတ္စံုေတြကုိ အထူးပြဲလမ္းသဘင္ေတြရိွတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ရွားရွားပါးပါးဝတ္ေလ့ရိွေပမယ့္ အခုဆိုရင္ လာေရာက္
လည္ပတ္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရိုးရာဝတ္စံုေတြကို ဂုဏ္ယူဝတ္ဆင္လာတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ ရိုးရာယဥ္
ေက်းမႈနဲ႔ ရိုးရာဝတ္စံုေတြကို ပိုၿပီးတန္ဖိုးထားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။”

၂၀

၇။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေ႔ရွဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေနၾကေသာ္လည္း ၿမိဳင္ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မူ ေဒသခံ
မ်ားအားလံးု ပူးေပါင္း၍သာ အစားအေသာက္ႏင
ွ ့္ အျခားဝန္ေဆာင္
မႈမ်ားေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုအခ်င္းအရာ

အထက္ေဖာ္ျပပါေတြ႕ရိခ
ွ ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳင္ႏင
ွ သ
့္ ေ
ံ တာင္

မ်ားသည္ ၿမိဳင္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီး ေဒသမ်ားရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ႀကီးေဒသမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ထားရိွသည့္ လူထုအေျချပဳခရီး

မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ထင္

သြားလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အေျခအေန

ဟပ္ျပသေနသကဲ့ သို႔ရိွပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္

မ်ားသာမက၊ ၎လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊

ရြက္ေစျခင္းနည္းလမ္းသည္ ၿမိဳင္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီး

ပတ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တအ
႔ုိ ေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္

သြားလုပင
္ န္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ သင့္

မႈမ်ားမွ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး

ေတာ္ကိုက္ညီသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရပ္ရြာ

ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ မတူညီသည့္ ေနာက္ခံအေျခ အေန

အဆင္တ
့ င
ြ ္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မ၊ႈ တန္းတူညမ
ီ ်ွ ရိမ
ွ ၊ႈ အခြင့္

မ်ားရိသ
ွ ည္အ
့ ျပင္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ကာလအတိင
ု း္ အတာ

အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း စသည္မ်ားကို ၎ေဒသမ်ားရိွခရီးသြား

မွာအလြန္တိုေတာင္းေသးသျဖင့္ ထိုေဒသႏွစ္ခု၏ အေျခအေန

လုပင
္ န္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ

အားလံုးကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရန္ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္

ေပါင္းစပ္ပါဝင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေဒသမ်ားရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ သင္

ခရီးသြားက႑တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးမူဝါဒပါ

ခန္းစာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အျခားေဒသမ်ား

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ၊ ၿမိဳင္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီး ေဒသမ်ားရိွ လူထု

တြင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ခရီးသြားမႈပံုစံ အသစ္တစ္ခုေပၚ

အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

ေပါက္ရန္မွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ဤ

အသင့္အတင့္ရိွသည္ ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံခန္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ

သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ေဒသႏွစ္ခုလံုးတြင္တည္ေထာင္

မ်ားႏွင့္ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတရ
္ ာတြင္ ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြကမ
္ ူဆက္

ထားရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္း

လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွေသးသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ လူထု

ပါဝင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရိွရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိး

အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအား စည္းရံုး

သမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မမ
ႈ ွာ သံေတာင္ႀကီးေဒသတြငသ
္ ာမန္သာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေလ့လာလွ်င္

ရိေ
ွ သာ္လည္းၿမိဳင္ေဒသတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မပ
ႈ မ
ုိ အ
ုိ ားေကာင္း

ActionAid ျမန္မာအေနျဖင့္ ၿမိဳင္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ActionAid ျမန္မာ၏ အမ်ဳိး

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ သ
့ဲ ည့္ အေတြ႕အၾကံဳရိသ
ွ ည့္

သမီးပါဝင္မႈကို ဦးစားေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္ရိွ

အားေလ်ာ္စြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ထားရိွေသာ ရြာ (၄)

သည္။

ရြာတြင္ေကာင္းစြာစုစည္းထားရိႏ
ွ င
ုိ သ
္ ည္ဟုဆိႏ
ု င
ုိ ပ
္ ါသည္။သိေ
႔ု သာ္
သံေတာင္ႀကီးေဒသ

လူထုအေျချပဳ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မူ

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရအ
ွိ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ခရီးသြားကုမဏ
ၸ ီ

ေဒသခံမ်ားအား စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အနည္းငယ္အားနည္း

မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ၿမိဳင္

သည္ဟုဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး

ေဒသလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္း

ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ကာလက ခရီး

အမ်ားစုကို ActionAid ျမန္မာမွ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ္

သြားလာရန္ လံေ
ု လာက္ေသာ တည္ၿငိမေ
္ အးခ်မ္းမႈမရိျွ ခင္း၊ ေဒသ

လည္း အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဒသခံမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းလႊဲ

ခံအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့ ္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ကူညေ
ီ ဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္အ
့ က်ဳိးအျမတ္

ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သံေတာင္ႀကီးေဒသလူထုအေျခ

မယူသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း

ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မူ လိုအပ္သည့္နည္းပညာ အကူအညီ

စသည္တို႔ေၾကာင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြား

မ်ားကို ျပင္ပမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရယူေနေသာ္လည္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအား စုစည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမွာ

စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ က
ႈ စ
ိ ရ
ၥ ပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

ၿမိဳင္ေဒသႏွင့္မတူဘဲ အားနည္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထဝီအေန

ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္

အထားအရ သံေတာင္ႀကီးေဒသတြင္ ၿမိဳင္ေဒသထက္ ပိုမိုႀကီး

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပ္

မားက်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္လည္း အားနည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအားညအိပ္

ဆိုႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေရရွည္တြင္ခရီးသြား

လက္ချံ ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္ဝ
့ န္ေဆာင္

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအား

မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္

ဦးတည္စည္းရံးု လံ႕ႈ ေဆာ္ျခင္း လုပင
္ န္းမ်ားကို ပိမ
ု လ
ုိ ပ
ု ေ
္ ဆာင္သင့္

၂၁

ပါသည္။ သို႔မွသာေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီး

ဆက္လက္တည္ရိွမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား

သြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရိွနားလည္၍ ခရီးသြား

အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိင
ု သ
္ ည့္ ဆိးု က်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအတြက္

လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ၊

လည္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရိွရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္း

သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူထုအေျချပဳ

ပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းစသည့္ တို႔မွာခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ဆိုးက်ဳိး

ၿမိဳင္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသမ်ားရိွ လူထုအေျချပဳခရီး

မ်ားကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ရာတြငေ
္ သာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့နည္း

သြားလုပင
္ န္းမ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယအ
ံ ဖြ႕ဲ ၀င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားမွ သေဘာ

ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လြန္စြာမွ အေရးႀကီး

တူလက္ခံထားသည့္ အေျခခံမူအားလံုးနီးပါးႏွင့္ ကိုက္ညီသည္

လွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ

ကိေ
ု တြ႕ရိရ
ွ ေသာ္လည္း လက္ရတ
ွိ ည္ေထာင္ထားရိသ
ွ ည့္ ခရီးသြား

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထပ္မံေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ န္ လိအ
ု ပ္

လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔

လ်က္ရိွပါသည္။

အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မူမေတြ႕
ရိရ
ွ ေပ။ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိးု ရႏွင့္ ျပည္နယ္ႏင
ွ တ
့္ င
ုိ း္ အစိးု ရတိအ
႔ု ၾကား

ၿမိဳင္ႏင
ွ ့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ လူထအ
ု ေျချပဳခရီးသြားလုပ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္က႑မ်ားအားလံုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

လုပင
္ န္းအေကာင္အထည္ေဖာ္

လည္ပတ္

ေရးအတြက္ စံျပဳေလာက္သည့္ အေျခအေနအထိ ပူးေပါင္းဖန္တီး

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ

ႏိင
ု ္ေရး ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ပိမ
ု ိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္

လ်က္ရိွပါသည္။ မတူညီသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ၊ ကြဲျပား

ရြက္ႏိုင္မည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားက႑ဆိုင္ရာကိစၥရပ္

သည့္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားၾကားက ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္

မ်ားႏွငပ
့္ တ္သတ္၍ ဆံးု ျဖတ္ပါဝင္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ပူးေပါင္း

သည့္အားေလ်ာ္စြာ မတူကြဲျပားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို

ပါဝင္မႈျမႇင့္တင္ေရး အသိပညာနားလည္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။

ေလ့လာမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဆြးေႏြး

လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အလုပ္အကိုင္

အရံုးႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားအတြင္း

ဖန္တးီ ႏိင
ု မ
္ ၊ႈ ဝင္ေငြတးုိ တက္ရရိေ
ွ ရး၊ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္

ရိွျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ေရးမ်ားသာမက သက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေရးႏွင့ ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္

ဆိင
ု ရ
္ ာျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ တိင
ု း္ ေဒသႀကီး တိ၏
႔ု စုစေ
ု ပါင္းထုတက
္ န
ု တ
္ န္

ရန္ရည္ရြယ္၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳင္ေဒသရိွ

ဘိုးတိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳခရီး

လူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအား

သြားလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ႏင
ွ ့္ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အျပန္အလွန္

ကူညရ
ီ န္ႏင
ွ ့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးရာသီျ္ ပင္ပ အပိဝ
ု င္ေငြရရိရ
ွ န္ အဓိကထား

အက်ိဳးျပဳႏိင
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရက
ြ သ
္ င္ပ
့ ါသည္။ သိျ႔ု ဖစ္

တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒသႏွစ္ခုလံုးရိွ ခရီးသြားလုပ္

ပါ၍ ၿမိဳင္ႏင
ွ သ
့္ ေ
ံ တာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပင
္ န္းမ်ားတည္ေထာင္

ငန္းမ်ားအား အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက တရားဝင္အသိအမွတ္

သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ျပဳထားသည့္အျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွနည္း

ေရးကိုေရွးရႈ႕၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယခု

ပညာမ်ား ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ပို၍အေရး

ထက္ပ၍
ို ႀကိဳးပမ္းသင္ပ
့ ါသည္။ သိမ
႔ု သ
ွ ာ မူဝါဒခ်မွတသ
္ ႏ
ူ င
ွ အ
့္ စိုးရ

ႀကီးေသာအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို

တာဝန္ရိွသူမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏

ေဒသႏွစ္ခုလံုးတြင္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အသိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ ၿမိဳင္ေဒသခရီး

သည္။

သြားလာေရးတြင္ ပုဂလ
ၢ က
ိ လုပင
္ န္းရွငမ
္ ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

အထူးသျဖင့္သံေတာင္ႀကီးေဒသခရီးသြား

မႈမွာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္

ခရီးသြားမ်ားအၾကား ပိုမိုေရာက္ရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေဒသႏွစ္ခုလံုးရိွ ခရီးသြား လုပ္

လြန္စြာမွ အေရးႀကီးသည္ ကိုေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို

ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္

ေဒသႏွစ္ခုရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္

ေရာက္မႈမ်ား ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့

မည္ဟုသံုးသပ္ရန္အတြက္မူ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခု

သိေ
႔ု ကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား ေနာင္လာမည္ႏ
့ စ
ွ မ
္ ်ားအတြငး္

အထိေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

၂၂

ေက်းလက္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မွတဆင့္ က႑

ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အလိုက္သီးသန္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္

ပံုစံမ်ားကို ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးပံုသ႑န္ကို အေကာင္

စြမ္းအားရိွသည့္ တန္ဖိုးကြင္းစက္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လုပ္ငန္းငယ္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ကြန္ရက္မ်ားမွ ေက်းလက္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ

အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရး (က႑တစ္ခုမွဦးေဆာင္သည့္

ႏိုင္ငံရိွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွရာ

ႀကိဳးပမ္းမႈ (သို႔) စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းမ်ားမွတဆင့္)၊ ပိုမို

အနာဂတ္တြင္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျမာက္အမ်ား

က်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြကမ
္ ်ားႏွင့ ္ ခ်ိတဆ
္ က္၍ အက်ဳိးအျမတ္

ထပ္မံေပၚေပါက္လာရန္ အလားအလာမ်ားစြာရိွရာတြင္ လုပ္ငန္း

ရယူေရးစသည္တို႔ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္

တည္ေထာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳင္ႏွင့္ သံေတာင္ႀကီးေဒသမ်ားရွိ

ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရိွမွသာ ေဒသခံမ်ား၏ဝင္

လူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားမွ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားျပဳ

ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးႏိုင္မႈကို အားေပးသည့္ လုပ္သာ

လုပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ရန္

ကိုင္သာရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးကို ဦးတည္

လိုအပ္သည့္ တိက်ခိုင္မာသည့္ နည္းနာနိႆယ၊ ျပည္သူမ်ား

သည့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈရပ္ဝန္း တစ္ခုေပၚေပါက္ရန္ အားေပးႏိုင္မည္

၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ပုဂၢလိကက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္

ျဖစ္ပါသည္။ ထိမ
ု ်ွ မကဘဲ ေက်းလက္စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မမ
ႈ ွ

ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈစသည္တို႔

ေဒသႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ား အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

မွာအနာဂတ္တင
ြ ္ ေပၚထြကလ
္ ာမည့္ လူထအ
ု ေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္

မႈ၏ ထပ္ေပါင္းအားကိရ
ု ရိွႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ တစ္ခုေပၚ

ငန္းမ်ားအတြက္ ထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားသင္သ
့ ည့္ အဓိကအေၾကာင္း

ထြန္းေရး အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စဥ္

အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
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၂၄

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁- သုေတသနနည္းစနစ္မ်ား
ဤသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရအတြက္အားျပဳသုေတသနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအားျပဳသုေတသန နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳး
စလံုးကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ အဓိက
သတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ
ခဲ့ပါသည္။ သံေတာင္ႀကီးေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ၅၇ ႀကိမ္၊
အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၄ႀကိမ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ၿမိဳင္ေဒသ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မူ ေမးခြန္းလႊာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ၃၇ ႀကိမ္၊ အဓိကသတင္းေပး သူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၂ ႀကိမ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Liedewij van
Breugel ၏ “လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း- ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ” ေလ့လာမႈမွ ေမးခြန္းလႊာ
နမူနာပံုစံကို ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စု နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ Snow Ball နမူနာေရြးခ်ယ္မႈနည္းစနစ္မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ မေျဖဆိုမွီ၎တို႔အေနျဖင့္ ဤသုေတသန
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ လိုျခင္းရိွမရိွ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖဆိုရန္အခက္အခဲရိွသူမ်ားအား ဆက္လက္မေျဖဆိုရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ၿမိဳင္ေဒသအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔
အထိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ သံေတာင္ႀကီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္
ေရွးဦးစြာ ပါဝင္ေျဖဆိမ
ု ည္သ
့ မ
ူ ်ားအား ေမးခြန္းလႊာမ်ားေပးအပ္၍ ေျဖဆိုေစခဲၿ့ ပီး၊ ေျဖဆိၿု ပီးစီးသည့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားအားျပန္လည္ေကာက္
ယူခဲ့ပါသည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဗမာဘာသာျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ သက္ဆိုင္ရာလူထု အေျခ
ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ မန္ေနဂ်ာ၊ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို B&B ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ SPSS Software ကို အေရအတြက္ အားျပဳသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ အေၾကာင္းအရာအားျပဳသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေၾကာင္းအရာ
အလိုက္ဆန္းစစ္ျခင္း (Content Analysis) မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္
ဆက္တြဲ အေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုဒ္ေပးဇယားကို တည္ေဆာက္ၿပီး၊
အထပ္ထပ္ျပန္လည္ဖတ္ရႈသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၅

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂- ၿမိဳင္ႏွင့္သံေတာင္ႀကီး လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေနာက္ဆက္တြဲအေသးစိတ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ေမးခြန္းမ်ား

အမည္/အသက္/ပညာအရည္အခ်င္း/က်ား၊မ
ေယဘူယ်ေမးခြန္းမ်ား
•

မိမိေဒသမွာ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) လည္ပတ္မႈ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။

•

မိမိေဒသရဲ႕ CBT ကို ဘယ္သူက စတင္ခဲ့တာလဲ။

•

မိမိအေနနဲ႔ CBT ကို ဘာေၾကာင့္ တိုးတက္ေစခ်င္တာလဲ။

•

ဘာေၾကာင့္ CBT က ဒီေဒသအတြက္ အက်ဳိးရွိေစတယ္လို႔ ထင္တာလဲ။

•

မိမိေဒသမွာ ခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ေစတဲ့ေနရာေတြက ဘာေတြလဲ။

•

မိမိေဒသရဲ႕ CBT လည္ပတ္ပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပေပးပါလား။

•

အၾကမ္းအားျဖင့္ ဒီေနရာကို ခရီးသြားေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ လာလည္ၾကတာလဲ။

•

ဘယ္လိုခရီးသြားေတြ အဓိကလာၾကတာလဲ။ (ျပည္တြင္းခရီးသြား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား)

လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ
•

CBT မွာ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းဘယ္ေလာက္ေလာက္က ပါ၀င္ၾကတာလဲ။

•

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔လူငယ္ေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈက ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။

•

CBT နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေ၀းေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အမ်ိဳးသမီးနဲ႔လူငယ္ေတြ တက္ေရာက္တာေတြရွိလား။

•

CBT နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္ၾကလဲ။

•

မိမိအေနနဲ႔ CBT မွာ ဘယ္လိုပါ၀င္ေနတာလဲ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
•

CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ေဒသရဲ႕စီးပြားေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။
(ဥပမာ - အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြပိုတိုးလာျခင္း)

•

CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ေဒသရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။
(သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း)

•

CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ေဒသရဲ႕လူမႈေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကဘာေတြလဲ။
(ပညာေရးပိုတိုးတက္လာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားတိုးတက္လာျခင္း)

•

CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ေဒသရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။
(ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္း)

၂၆

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃- သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏
ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံုအဆင့္ဆင့္
သံေတာင္ႀကီးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အစိုးရ

ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
အဖြဲ႕

- ျပင္ပ

အႀကံေပးအဖြဲ႕

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား



(HSF ႏွင့္
PeaceNexus)

ေဒသအဆင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕

အစည္းအေ၀း
ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၄

ရလာဒ္မ်ား
အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအတြက္
ညအိပ္တည္းခိုခြင့္ကို ေလွ်ာက္တင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၅

ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လည္ပတ္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။
ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

မတ္လ၊ ၂၀၁၅

လိုင္စင္အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေမလ၊ ၂၀၁၅

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လိုင္စင္အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေပၚ
အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရန္ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေဒသခံအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအား ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ
သင္တန္းသို႔ ေစလႊတ္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၅

ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းစီစဥ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို စီစဥ္ျခင္း။

၂၇

AD (Another Development) was set up in 2015 specifically to address some of the problems besetting
Myanmar society in the new era and to advocate for public policy improvements. We are an independent
not for-profit policy institute.

The East Asia Institute (EAI) was established in 2002 as an independent think-tank dedicated to
developing ideas and formulating policy recommendations on the main challenges facing the region.

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/

