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၄

၄။

ြမန်မာိုင်ငံှင့်လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT)

၅

၅။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT)၏အေြခခံအချက်များ

၇

၆။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT)၏ စံများ

၈

၇။

ြမန်မာ(CBT)ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတင်ြခင်း

၈။
၉။

၁၂
ေဒသများ
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၁၀။

၁၃

ြမန်မာိုင်ငံသို ြပည်ပဧည့်သည်များလာေရာက်မစာရင်း

၁၈
၁၉

၁၁။ ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ အစီရင်ခံစာပါ ေမာ်မှန်းချက်

၁၉

၁၂။ ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငံအတွက်အစီရင်ခံစာပါေမာ်မှန်းချက်
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တာဝန်ှင့်အခွင့်အေရးများ

၂၀

၁၄။ လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT)မှရရှိသည့်အကျ ိးေကျးဇူးများ

၂၂

၁၅။

၂၃

၁၆။ နိဂုံး

၂၄
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လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း
Community Based Tourism (CBT)
အကျဉ်းချပ်
ြမန်မာိုင်ငံ၏လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း (Community Based TourismCBT)သည် ြမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား ပို မိ ုဖ ွံ ဖိ းတို းတက်ေ စသည့် ခရီးသွား
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်လာပီး သဘာဝအေလျာက်တည်ရှိေနေသာ ေတာ၊
ေတာင်၊ ေရ၊ ေြမ၊ ခင်းများှင့် ေဒသခံလူမျိးတို၏ ယဉ်ေကျးမ၊ ဓေလ့စိုက်များ၊
လက်မပညာှင့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အဦတိုကိုပါ စူးစမ်းေလ့လာအပန်းေြဖိုင်
သည့် လူထုအေြခြပခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းြဖစ်သည့်အြပင် ိုင်ငံ၏ပုံရိပ်ှင့်
ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ ိုင်ငံသူိုင်ငံသားတိုအတွက် အလု ပ် အ ကိ ုင ် အခွ င့ ် အ လမ်း များ
တိုးပွားလာမများအေပ အေထာက် အ ကူြ ဖစ်ေစရန် အတွ က် ဤစာတမ်းတိုအား
ေလ့လာစုစည်းတင်ြပရြခင်းြဖစ်ပါသည်။

နိဒါန်း
၁။

ြမန်မာိုင်ငံသည် စုစုေပါင်းေြမဧရိယာ (၆၇၆,၅၅၇)စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပီး

အာဆီယံိုင်ငံများတွင် ဒုတိယအကျယ်ဝန်းဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် သဘာ၀ှင့်
ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များြပည့်စုံေသာိုင်ငံတစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး

ကမ်းိုးတန်းအရှည်

(၂၈၃၂)

ကီလိုမီတာှင့် သဘာဝအတိုင်းလှပေနေသာ မိတ်ကန်းစုများအပါအဝင် ိုင်ငံဧရိယာ၏
(၅.၆)ရာခိုင်န်းရှိေသာ သဘာဝထိန ်း သိ မ်း ေရးနယ်ေ ြမ(၃၆)ခုှ င့် တိုင်း ရင်း သားမျ ိ းွယ်
(၁၀၀)ေကျာ် ပ ါဝင် သ ည့ ် လူ ဦးေရ(၅၄)

ပို င် ဆိ ု င် ရ ရှ ိထ ားေသာိ ု င် ငံြ ဖစ် သ ည်။

ိုင်ငံတ ွင်း ၌ ေလ့လာလည်ပတ်စရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ေနရာများစွာ တည်ရှိေနေသာေကာင့်
စည်း စနစ် ကျနပီး တာဝန် ယူ မ ရ ှိေ သာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကိုထူေထာင်ရန် ေရခံေြမခံ
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ေကာင်းများရှိေနသည်ဟု ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန၏ ေမာ်မှန်းချက်
များအရ သိရပါသည်။
၂။

ခရီးသွားလုပ်ငန်း(Tourism)သည် ခရီး စဉ်တ ည် ရ ှိ ရာေဒသများသို  ခရီး သွ ားဧည့် သ ည်

များ သွ ာ းေရာက် လ ည် ပ တ် ေ ရးသာမက ခရီ း စဉ် က ာလအတွ င ် း ၎င် း တိ ု  ၏ ေနထိ ု င ်
စားေသာက်မဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများြဖည့်ဆည်းေပးေရး၊
သာယာေရး၊

စိတ်ချမ်းေြမ့

ို င် ငံ ကို ယ ်စ ားြပအမှတ ် တ ရပစ ည ်း များ ဖန် တ ီး

ေဖာ်ထုတ်ိုင်ေ ရးကိုလည်း

လုပ်ငန်း က

များြပားသည့် န ည်း တူ မိ မိတ ို  သဘာဝရှိ ရ င်း စွဲ ရ င်း ြမစ်မ ျားကို အေြခခံ ၍ ို င် ငံြ ခားဝင် ေ ငွ
အေြမာက်အြမားကို ရှာေဖွေပးိုင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံဟိုတယ်ှင့်
ခရီး သွ ားလာေရးဝန် ကီ း ဌာန၏ ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်မေရှအလား
အလာှ င် ့ ရက်၁၀၀

သိရှိရ

ပါသည်။
၃။

ထိ ု အြပင်

ခရီး သွ ားလု ပ် ငန် း သည်

ကမာ ့ိ ု င် ငံ များအကား

လျင်ြ မန်စွ ာ ဖွံ ဖိ း

တိုးတက်လျက်ရှိေ သာ စီး ပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ုြဖစ်သည့်အေလျာက် “မီး ခိ ုး မထွက ်ေ သာ
စက်မလုပ်ငန်း”ဟုတင်စားေခေဝကပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ
ကိုထုတ်ယူသုံးစွဲြခင်းမရှိဘဲ ၎င်းမှရရှိေသာဝင်ေငွသည် အလာေပါင်းစုံသိုစီးဝင်သက်ေရာက်မ
ရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာင်စီ (World Travel
and Tourism Council-WTTC)ကသတ် မ ှ တ ် ထ ားသည် ။ ြမန် မ ာိ ု င ် င ံ သ ည် ကမ ာ ့ ခ ရီ း
သွ ာ းလုပ်ငန်းအဖွဲ (United Nationals World Tourism Organization-UNWTO)သို ၂၀၁၂
ခုှစ်တွင်ြပန်လည်ဝင်ေရာက်ခဲ့ပီး

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့်
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ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမျ ိးအစားများ
၄။

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမျ ိးအစားဆိုသည်မှာ အပန်းေြဖခရီးစဉ်၊ ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမ

အေမွအှစ်များေလ့ လ ာြခင်း ခရီး စဉ်၊ သဘာဝအေြခခံခ ရီး စဉ်၊ အဏဝါခရီးစဉ်၊ ေြခလျင်

စက်ဘီးစီးခရီးစဉ်၊ မီး ပုံ း ပျ ခ
ံ ရီး စဉ်၊ ဘာသာေရးဆို င ်ရ ာခရီး စဉ် ၊ အေပျာ်စီးသေဘာခရီးစဉ်၊
စင်းလုံးငှားေလယာဉ်ခရီးစဉ်၊ အားကစားအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာေရးအေြခြပ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများှင့် အြခားခရီးသွားအေြခြပလုပ်ငန်းများကိုဆိုသည်။

2

ယင်းတိုအနက်

ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်ပါသည်-

3

(က) တာ၀န်သိခရီးသွားလုပ်ငန်း (Responsible Tourism)။

တာ၀န်သိခရီးသွား

လုပ်ငန်းဟူသည်မှာ စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိး
ေကျးဇူးများကို များိုင်သမအများိုင်ဆုံးရရှိေစရန်ှင့် ယင်း

အတွက်

ကုန်ကျဆုံးံးမများကို

ခရီးသွား

၀န် ေ ဆာင် မ  လုပ်ငန်းပင်ြဖစ်သည်။
(ခ) သဘာ၀အေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း(Ecotourism)။

သဘာ၀အေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်း

(Ecotourism) ဆိုသည်မှာ “သဘာ၀အရတည်ရှိေနေသာေဒသများသို ယင်းေဒသ၏
ထိန်းသိမ်းေရးအတွက်ှင့် ေဒသခံတို၏သာယာ၀ေြပာေရးအတွက် တာ၀န်သိစွာ
သွားေသာခရီးစဉ်ြဖစ်သည်”ဟု ို င် ငံ တ ကာသဘာ၀အေြခခံခ ရီ း သွ ားလု ပ် ငန်း
အဖွဲ ( The International Ecotourism Society) မှ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
(ဂ) လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community Based Tourism-CBT)။
အေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community

2
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www.mlis.gov.mm (ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒ -၂၀၁၈)
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Based

လူထု

Tourism-CBT)ဆိုသည်မှာ
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လူ မ  အ သိ ု က ် အ ဝန် း တစ် ရ ပ် အ တွ င ် း ေနထိ ု င ်  ကသည် ့
ယင်းတို၏လူမအသိုက်အဝန်းအတွင်းသို

ေဒသခံတိုကိုယ်တိုင်

ညအိပ်ညေနလာေရာက်လည်ပတ်ရန်

ခရီးသွားဧည့်သည်တိုကိုဖိတ်ေခပီး လိုအပ်သည့်ဝန်ေဆာင်မများကို
ေပးေသာခရီး သွ ားလု ပ် ငန် း ြဖစ် သ ည်။
ြမန်မာိုင်ငံှင့်လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း (Community Based Tourism-CBT)
၅။

လူမအသိုက်အဝန်းဆိုသည်မှာ စုေပါင်းတာဝန်ယူမရှိေသာ လူပုဂိလ်များ

ေနထိုင်ရာအသိုက်အဝန်းြဖစ်ပီး လိုအပ်ေသာဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မများကို အသိုက်အဝန်း
ကိုယ်စားြပအစုအဖွဲက ချမှတ်ေပးေလ့ရှိသည်။
၆။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း (Community Based Tourism-CBT)တွင် ခရီး သွ ား

ဧည့်သည်များကို ညအိပ်ညေန ေနရာထိုင်ခင်းေပး၍ လာေရာက်လည်ပတ်ေစြခင်းြဖင့် ေဒသခံ
တိုအတွက် ဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာဝင်ေငွများလည်းရရှိိုင်သည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များအေနြဖင့်
လည်း ေဒသခံတို၏လူမအသိုက်အဝန်း တည်ရှိရာအရပ်ေဒသှင့် ေတာေတာင်ေရေြမသဘာဝ
တိုကို ရှာေဖွေလ့လာိုင်ကမည်ြဖစ်သည်။ ေဒသခံလူမအသိုက်အဝန်းအေနြဖင့်လည်း ခရီးသွား
လုပ်ငန်း မှတစ်ဆင့် ယင်းတို၏ယဉ်ေ ကျးမအေမွအှစ်ဆိုင်ရာ လူမတန်ဖိုး ှင့် စီး ပွားေရး
တန်ဖိုးတိုကို သတိြပမိလာေစသည်သာမက ထိုသိုေသာ အေမွအှစ်အရင်းအြမစ်များကို
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန်အေရးပါပုံကို သိြမင်လာကမည်ြဖစ်သည်။
၇။

ခရီးသွားဧည့်သည်တိုက ိုးရှင်းေသာ

ေကျးလက်ေဒသေနရာထိုင်ခင်းများကို ေမာ်လင့်ထားသည်ြဖစ်သည့်တိုင် ယင်းတိုအတွက်စီစဉ်
ထားရှ ိ ေ ပးေသာေနရာထိ ု င ် ခ င် း ှ င ် ့ တယ် လ ီ ဖ ု န ် း ၊ အင် တ ာနက် စ သည် ့ ဆက် သ ွ ယ ် ေ ရး
လမ်းေကာင်းများသည် ိုင်ငံတကာစံန်းကိုက်ညီရန်လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ လူမအသိုက်အဝန်း
တစ်ရပ်အေနြဖင့်

CBT

ပုဂလိကကမှလုပ်ငန်းရှင်များ
ေငွေ ကးအရင် း အှီး စိ ုက ်ထ ုတ ် မ ၊ ေစျးကွ က် ရှ ာေဖွ မ ှ င် ့
CBT ခရီးသွား

6
လုပ်ငန်း၏ေအာင်ြမင်မတစ်ရပ်အြဖစ် ဘိုလီးဗီးယားိုင်ငံ၊ ဘိုလီးဗီးယန်းအေမဇုံသစ်ေတာ
များမှ Chalalan Ecolodge (သဘာဝအေလျာက်တည်ရှိေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
အေပတွင် ခရီးသွားများတည်းခိုိုင်ရန် သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာထိုင်ခင်းအား တတ်ိုင်သမ
)များကို သာဓကြပိုင်ပါသည်။ Chalalan
Ecolodge သည် အပူပိုင်းေဒသသစ်ေတာမှ လူမအသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည့် San Jose
de Uchupiamonas

Conservation International(CI)တိုတွဲဖက်လုပ်ကိုင်

လျက်ရှိေသာ စီမံကိန်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

ပုံ(၁)။ Source from kayak: San Jose Ecolodge
၈။

အြမင်က ျယ် ေ သာSan Jose

Chalalan

Ecolodgeစီမံ ကိ န်း ကိ ု ၁၉၉၅ခု ှစ်တ ွ င်
Ecolodge စီမံကိန်းက သဘာဝအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ေဒသခံတိုအား ဝင်ေငွ
ရလမ်းများေဖာ်ေဆာင်ေပးိုင်ခဲ့သြဖင့်

CBTလုပ်ငန်းြဖစ်ထွန်းမအကျ ိးေကာင့်

အစားထိုး

သစ်ခုတ်လုပ်ငန်းသည်လည်း ေကာင်းမွန်ေသာအေြပာင်းအလဲ
တစ်ရပ်ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ CI ၏ရည်မှန်းချက်မှာ ေဒသခံများကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်သည့် သဘာဝ

7
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် ပုံစံထုတ်တည်ေဆာက်ထားေသာခရီးသွားဧည့်သည်
တည်းခိုခန်းများ(Ecolodges) တည်ေဆာက်ိုင်ေရးပင်ြဖစ်သည်။
၉။

အဆို ပ ါရည်မ ှန ်း ချက် ကိ ု

CI က

ေဒသခံတိုအားခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသိေကာင်းစရာများြဖစ်သည့် ေစျးကွက်ရှာေဖွြခင်း၊ စီမံ
၊ အစားအေသာက်စီစဉ်မ၊ တည်းခိုခန်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများှင့် ဧည့်သည်လမ်းန်
ဝန်ေဆာင်မအပါအဝင် များစွာေသာဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာတိုကို သင်ကားြပသေပးခဲ့သည်။ ၂၀၀၁
ခုှစ်တွင် San Jose ေဒသခံတိုက CI မှ ထူေထာင်ေပးေသာ Ecolodge များကို အြပည့်အဝ
ပိုင်ဆိုင်သူများြဖစ်လာကပီး San Jose လူမအသိုက်အဝန်းမှ မိသားစု ၇၄ စုသည် Ecolodge
များမှရရှိေသာလုပ်ငန်းအသီးအပွင့်များကို ခံစားရရှိိုင်ကပီြဖစ်သည်။

4

5
လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အေြခခံအချက်များ
၁၀။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အေြခခံအချက် (၁၀) ချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်

ပါသည်(၁)

လူထု၏ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မကို ေသချာေရရာေစကာ ပွင့်လင်း
ြဖစ်ေ စိ ု င်ေ လာက် သ ည်အ ထိ လူ ထု အ ားပါဝင်
ပတ်သက်ေစေသာနည်းအားြဖင့် ပံ့ပိုးအားေပးိုင်ရမည်။
တွဲဖက်လုပ်ငန်းေဖာ်အြဖစ်

(၂)

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပမကို တည်ေထာင်ိုင်ရမည်။
(၃)

သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပမကို ရိုင်ရမည်။

(၄)

ေဒသခံလ ူ ထု ၏ လူ မ ဘ ဝြဖစ် ထ ွန်း မက ိုတ ိုး တက်ေ စပီး လူ သ ားသိ က ာကို
ထိန်းသိမ်းေပးိုင်ရမည်။

4
5

Info Digest Journal အမှတ် (၁၉) စာ- ၄၀၊၄၁
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8
(၅)

တရားမတပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် အကျ ိးအြမတ်ခွဲေဝေပးေသာစနစ်ကို

(၆)

ဆက်စပ်တံတားထိုးိုင်သည်
ထိအားေပးိုင်ရမည်။

(၇)

ေဒသခံတို၏ယဉ်ေကျးမှင့်ဓေလ့ထုံးတမ်းတိုကို ေလးစားိုင်ရမည်။

(၈)

သဘာဝရင်းြမစ်များထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် တွန်းအားေပးိုင်ရမည်။

(၉)

အိမ်ရှင်ှင့်ဧည့်သည်အကား အဓိပာယ်ရှိေသာ အြပန်အလှန်ဆက်ဆံေရးေကာင်း
ကိုအားြဖည့်ေပးြခင်းြဖင့်

တန်ဖိုးြမင့်တင်ေပး

ိုင်ရမည်။
(၁၀) လူထုကိုယ်တိုင် ေငွေကးရန်ပုံေငွအားြဖင့် လည်ပတ်လုံေလာက်ိုင်သည်အထိ
ရည်ေမာ်လုပ်ကိုင်ရမည်။
6
လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း၏စံများ
၁၁။

အဆိုပါစံများှင့်ပတ်သက်ပီး အေသးစိတ်အချက်များကို ြပစုထားေသာ်လည်း များြပား

လွန်းသြဖင့် ေအာက်ပါအေရးကီးသည့်အချက်အချိကိုသာ ေကာက်တ်ေဖာ်ြပပါမည်(က)

လူထုပိုင်ဆိုင်မှင့်

။

ယင်း စံ များကို ထ ိေ ရာက် ပီး

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ အုပ်ချပ်မစနစ်ဆိုင်ရာစံများ၊ တရားဝင်ရပ်တည်ေပ
ထွက်မအတွက် အသိအမှတ်ြပမဆိုင်ရာစံများ၊ ထိေရာက်ပီးပွင့်လင်းြမင်သာမ
ရှိေသာ

ထိေရာက်ေသာပူးေပါင်းမိတ်ဖွဲမဆိုင်ရာစံများ

ဟုခွဲြခားထားသည်။ ယင်းတိုတွင် ငါးှစ်သက်တမ်းရှိေသာ လူထုအေြခြပခရီး
သွားဝန်ေ ဆာင်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီဖွဲ စည်းြခင်း ှင့် ယင်းေကာ်မတီ
အဖွဲဝင်များအား

တာဝန်ေပးြခင်းတိုအား အေသးစိတ်

န်ကားချက်များြဖင့့် သတ်မှတ်ထားသည်။
6

Info Digest Journal အမှတ် (၁၉) စာ- ၁၄-၁၇

9
(ခ)

လူထု၏လူမေကာင်းကျိးချမ်းသာဆိုင်ရာစံများ။

ယင်း စံ များကို

သိကာအားထိ န်း သိမ ်း ေစာင့် ေ ရှာ က် မ ဆိ ု င် ရာစံ များ၊

လူ သ ား

အကျ ိးအြမတ်များှင့်

ကုန်ကျစရိတ်များအား တန်းတူညီမစွာခွဲေဝရယူကျခံြခင်းဆိုင်ရာစံများ၊ ေဒသတွင်း
စီးပွားေရးအေြခအေနှင့် ဆက်စပ်ြခင်းဆိုင်ရာစံများ၊ ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာအေမွ
အှစ်ေကာင်းများအပါအဝင်

တန်ဖိုးရှိသည့်လူ မ ယဉ်ေ ကျးမ ဓေလ့ေ ကာင်း

များကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မဆိုင်ရာစံများဟုခွဲြခားထားသည်။
ယင်းတိုတွင်

လိင်ေဖျာ်ေြဖမဆိုင်ရာခရီးသွားြခင်း၊

လူကုန်ကူးြခင်း၊

မူးယစ်

ကုန်သွယ်ြခင်းှင့် ကေလးအလုပ်သမားေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းတိုကို လုံးဝသည်းညည်းမခံ
ခွင့်မြပသည့်(Zero Tolerance)မူဝါဒစံန်းများပါဝင်သကဲ့သို ေဒသခံလူထု၏
အေြခခံ လ ို အ ပ်ခ ျက် မ ျားြဖစ်ေ သာ

မိလာစနစ်၊ စွမ်းအင်၊

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးတိုအားြဖည့်စွမ်းေပးရန် သတ်မှတ်ချက်များလည်းပါဝင်
ပါသည်။
(ဂ)

သဘာဝပတ် ဝ န် း ကျင် အ ား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့်တိုးတက်ေစြခင်း
ဆိုင်ရာစံများ။ ယင်းစံများတွင် သဘာဝရင်းြမစ်သယံဇာတများအား ထိန်းသိမ်း
ေစာင့ ်ေ ရှ ာက်မ ဆ ို င် ရ ာစံမ ျားှ င် ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်တ ိုးတက်လာေစရန်
ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သည့်
တိုတွင်

ယင်း

ပစည်းများှင့်အမက်များအား
နည်းလမ်းများ

ဆိုင်ရာစံများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။
(ဃ)

ေဒသခံလူထုှင့် ဧည့်သည်များအကား အြပန်အလှန်ဆက်ဆံေရးကို အားေပး
ြခင်းဆိုင်ရာစံများ။

ယင်း တွ င် ေဒသခံ လူ ထု ှ င် ့ဧ ည် ့ သ ည် များအကား

ဆက်ဆံေရးဆိုင်ရာစံများှင့် လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ
ထုတ်ကုန်များကို စဉ် ဆ က် မြပတ် ထိ န်း သိမ ်း ထု တ ်လ ု ပ် ို င်ေ ရးဆို င် ရာစံ များ
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ပါဝင်ကသည်။ ယင်းတိုတွင် ေဒသခံှင့်ဧည့်သည်များအတွက် ြပမူေနထိုင်နည်း ၊
ကျင့်ဝတ်ကျင့်ထုံးများှင့် ေဒသခံတို၏ လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်
ြပန်လည်ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ေလာက်သည့် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပွင့်လင်း
ြမင်သာမရှိပီး မတေသာေစျးန်းကိုသတ်မှတ်ေရာင်းချြခင်းြဖင့် ဧည့်သည်ကို
ဆွဲေဆာင်ိုင်ေရးဆိုင်ရာစံများကို ထည့်သွင်းထားသည်။
(င)

အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မှင့် ဧည့်ကိဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ
စံများ။

ယင်းတွင် ေဒသခံဧည့်ကိများ၏အရည်အေသွးှင့် လုပ်ငန်းကမ်းကျင်

မကိုအာမခံြခင်းဆိုင်ရာစံများှင့် ခရီးသွားအစီအစဉ်ှင့်လပ်ရှားမများ၏ အရည်
အေသွးြပည့်မီမကို

အရည်အချင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များပါဝင်ကသည်။

ယင်းတိုတွင် ဧည့်ကိတစ်ေယာက်၏ အရည်အချင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်
များပါဝင်သကဲ့သို ယင်းတို၏စွမ်းေဆာင်ရည်ြဖည့်တင်းြခင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း
များတွင် ခရီး သွားလုပ်ငန်း ကို စဉ်ဆက်မြပတ်ထိန်း ထားြခင်း၊ ဖွင့်ဆိုရှင်းြပ
ဧည့်လမ်းန်ြခင်း၊

ခရီးသည်ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း၊

ဆက်ဆံေရးေြပြပစ်ြခင်း၊ ေရှးဦးသူနာြပစုမှင့်

ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊

ေဒသတွင်းရှိ ယဉ်ေကျးမအမှတ်လကဏာဓေလ့ထုံးတမ်းအစစ်အမှန်များကို
နားလည်သိ ရ ှိြ ခင်း ၊ သဘာဝပတ်ဝ န်း ကျင် ကိ ု ထိ န်း သိမ ်း ေစာင့် ေ ရှာ က်ြခင် း
စသည့် သိသင့်သိထိုက်သမကိုသိရှိခွင့်ရေစရန် စီမံမများအားထည့်သွင်းထား
သည်။ ထိုြပင် ဧည့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစံများြဖစ်သည့် ခရီးသွားဝန်
ေဆာင်မလုပ်ငန်းတွင်လည်း ဧည့်ကိတစ်ဦးလင် ဧည့်သည် ၅ ဦးမှ ၁၀ ဦးထက်
မပိုရကဲ့သိုေသာစံများ ပါဝင်ပါသည်။
(စ)

အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ေရှင့်အေဖျာ်ယမကာဝန်ေဆာင်မကို အာမခံြခင်း
ဆိုင်ရာစံများ။

ယင်းတွင် အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ေရှင့်အေဖျာ်ယမကာ

ဝန်ေဆာင်မကို ပံ့ပိုးေသာလုပ်ငန်းများ၏အရည်အေသွးကို အာမခံြခင်းဆိုင်ရာ
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စံများှင့်

ေရှင့်အေဖျာ်ယမကာဝန်ေဆာင်မကို

အရည်အေသွးြပည့်မီေအာင်

စံများပါဝင်ကသည်။ ယင်းတိုတွင်

အာဟာရ

ြပည့်ဝမများြဖစ်ေစရန် လိုအပ်သည့်စံများကိုေဖာ်ြပထားသကဲ့သို အစားအစာများ
တည်ခင်းေရာင်းချရာတွင်လည်း ေစျးန်းှင့်အစားအစာကို ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပြခင်း၊
ိုး ရာအစားအစာကိ ု အနည်း ဆုံး တစ် နပ်မ တည်ခ င်း ေပးြခင်း ၊ အစားအစာ
များအား

စားေသာက်ခန်းှင့်မီးဖိုေချာင်များ

အတွင်းသို တိရစာန်များမဝင်ထွက်ိုင်ရန်စီ မံ ထားြခင်း စသည့် အေသးစိတ်
အချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်။
(ဆ)

အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ေနရာထိုင်ခင်းဆိုင်ရာစံများ။

ယင်းတွင် အရည်

အေသွးြပည့်မီေသာေနရာထိုင်ခင်းကို ဝန်ေဆာင်ပံ့ပိုးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များဆိုင်ရာ
စံများှင့် ေနရာထိုင်ခင်းကိုအရည်အေသွးြပည့်မီေအာင်
ပါဝင်ကသည်။ ယင်းတိုတွင် အေသးစိတ်စံေပါင်းများစွ ာပါရှိ သ ည်။ ယင် း တို 
အနက်

အိမ်သာှင့်ေရချိးခန်းဆိုင်ရာထားရှိရမည့်စံအေရအတွက်မှာ

လွန်စွာ

များြပားသည်။ ထိုြပင် လက်ှိပ်ဓာတ်မီးကို အခန်းတိုင်းတွင် ထားေပးရမည်
ဟူေသာစံကဲ့သိုေသာ အေသးစိတ်စံများလည်းပါဝင်သည်။ ဧည့်သည်များေပျာက်ဆုံး
ေနလင်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလင်၊ သိုမဟုတ် မြပမူသင့်သ ည့် အ ြပအမူ များြပ
လု ပ် ေ နလင် စ သြဖင့်

စံများလည်းထည့်သွင်း

ထားပါသည်။
(ဇ)

လူထုအေြခြပခရီးသွားဝန်ေဆာင်မှင့်သဟဇာတြဖစ်မည့် ြပည်တွင်းအေြခစိုက်
(CBT
FTO)စံများ။

Friendly

Operator

ယင်းတွင် စံြပလူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မ

ြဖစ်ေစရန်
ပတ်ဝန်းကျင်အား

Tour

လူထုှင့်သဘာဝ
ထိ န်း သိ မ်း ေစာင့်ေ ရှာ က်ေ ရးအတွက ်

ဧည့်ဝန်ေဆာင်မ
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ေဒသတွင်းစီးပွားေရးအတွက် ဧည့်ဝန်ေဆာင်မ
အေထာက်အကူြပေရးဆိုင်ရာစံများ၊
ရှာေဖွြခင်း၊ ဗဟုသုတြဖည့်တင်းြခင်းှင့် ိုေသေလးစားြခင်းတိုအား ေကျနပ်
ဧည့်ဝန်ေဆာ
ြခင်းဆိုင်ရာစံများှင့်

အားြဖည့်

ဧည့်သည်များှင့်ေဒသခံများပါ
အားထုတ်

ေရးဆိုင်ရာစံများပါဝင်ပီး စံအားလုံးမှာ
လူထုအေြခြပခရီးသွားဝန်ေဆာင်မှင့် သဟဇာတြဖစ်ေစရန် အားထုတ်ရမည့်
စံများသာြဖစ်သည်။
ြမန်မာ CBT ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတင်ြခင်း
၁၃။

ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကီးဌာန၏ကမကထြပမြဖင့် ခရီးသွားကုမဏီများ၊

Action Aid Myanmarအဖွဲ၊ ြမန် မာို င် င ံခ ရီး သွားလုပ် င န်း ဖက်ဒေရးရှ င် း တိ ု ၏ ပူးေပါင်း
CBTခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်သင့်ေလျာ်သည့် ေအာက်ပါေဒသ(၆)ခုကို
ဝန်ကီးဌာနက ေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့ပါသည်(က)

၁၄။

ကချင်ြပည်နယ်မှ အင်းေတာ်ကီးေဒသ၊

(ခ)

ကယားြပည်နယ်မှ လွိင်ေကာ်ေဒသ၊

(ဂ)

ကရင်ြပည်နယ်မှ သံေတာင်ကီးေဒသ၊

(ဃ)

ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းမှ ပအိုဝ်းေဒသ၊

(င)

မေကွးတိုင်းေဒသကီး မိင်ေဒသ၊

(စ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးမှ မင်းကွန်းေဒသ။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ချင်းြပည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်

မိနယ်၊

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃

ကျင်းပိုင်ခဲ့

သည်။ CBT ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များတွင် ချင်းလူမျ ိးတို၏ိုးရာဓေလ့များှင့်
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လူေနမဘဝတိုကိုေဖာ်ထုတ်ြပသြခင်းအြပင် အဝတ်အထည်ရက်လုပ်ပုံ၊
လူသားအရင်းအြမစ်သင်တန်းပိုချမများကိုပါ ြမင်ေတွေလ့လာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ခရီးသွား
ဧည့်သည်များသည် သက်ငယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ သစ်ဝါးတိုြဖင့်ေဆာက်လုပ်ထားေသာ ချင်းိုးရာ
ေနအိမ်များတွင်

တည်းခိုေနထိုင်ကရမည်ြဖစ်ပီး

CBT၏အှစ်သာရြဖစ်ေသာ

ကည့်

ေလ့လာုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ခရီးသွားဧည့်သည်ကိုယ်တိုင်
ထဲသို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရရှိေစမည့် CBT စီမံကိန်းလည်းြဖစ်ပါသည်။
လူထုအေြခြပခရီးသွား

ေဒသများ

7

8

ပုံ (၂)။ ကချင်ြပည်နယ်ရှိ အင်းေတာ်ကီးအိုင်
၁၅။

အင်းေတာ်ကီးအိုင်သည် ကချင်ြပည်နယ်တွင်တည်ရှိပီး အင်းေတာ်ကီးေဘးမဲ့ေတာသည်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးသဘာဝအေြခခံခရီးသွားလုပ်ငန်းြဖစ်ပါသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည်များ
အေနြဖင် ့ စက်ဘီးစီးြခင်း၊
စူးစမ်းိုင်ြခင်းစသည့်ေလ့လာမများအြပင်

၀အလှအပများကို ေလ့လာ
ေဒသခံတို၏လက်မပညာှင့်ယဉ်ေကျးမဓေလ့

ထုံးတမ်းများကိုေလ့လာိုင်သည့် ေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

7
8

Info Digest Journal အမှတ် (၁၉) စာ- ၄၅၊ ၄၆
https://tourism.gov.mm/community-based-tourism
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ပုံ (၃)။ ကယားြပည်နယ်ရှိ ေတာင်ကွဲေစတီ
၁၆။

လွိင်ေကာ်မိသည် ကယားြပည်နယ်တွင်တည်ရှိပီး ခရီးသွားများအေနြဖင့် ေဒသခံတို၏

စစ်မှန်သည့်လူေနမပုံစံများ၊ လက်မပညာရပ်ှင့်ေငွပန်းတိမ်ကမ်းကျင်မ၊ သဘာ၀ခင်းအလှ
အပများှင့် ိုးရာအစားအစာများြဖစ်သည့် ကယားေခါင်ရည်ှင့်အတူ ကယား၀က်အူေချာင်း
ကဲ့ သ ို ေ သာ ေဒသခံိ ုး ရာအစားအစာ
ေစသည့်ခံစားမများကိုေပးစွမ်းိုင်သည့် ေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ပုံ (၄)။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးရှိ မင်းကွန်းေဒသ

15
၁၇။

မင်းကွန်းေဒသသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတွင်တည်ရှိပီး ၄င်းေဒသ၏သဘာဝခင်း

များှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များက ိုင်ငံြခားသားခရီးသွားဧည့်သည်များကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ေသာ
ေဒသြဖစ်ကာ ဧရာဝတီလင်းပိုင်များှင့် ေဒသခံတို၏ငါးဖမ်းစွမ်းရည်တိုမှာလည်း ခရီးသွားများ
အတွက်ေလ့လာစူးစမ်းဖွယ်ြဖစ်သည့်ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ပုံ (၅)။ ကရင်ြပည်နယ်ရှိ သံေတာင်ကီးေဒသ
၁၈။

သံေတာင်ကီးသည် ကရင်ြပည်နယ်တွင်တည်ရှိပီး ၄င်း၏ဝန်းကျင်ေဒသသည်လှပေသာ

ေတာင် တ န် း များှ င ် ့ ေ တာေတာင် မ ျား၊ ေြမာက် မ ျားစွ ာ ေသာ ခ င် း ကည် ့ ရ ာေနရာများ၊
ေနာ်ဘူေဘာေတာင်၊ ေရတံခွန်၊ ေချာင်းများအြပင် ေရပူစမ်းှင့်ေကျာက်တုံးဥယျာဉ် အစရှိသည်
တိုြဖင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာြဖစ်ပီး ကျယ်ေြပာလှေသာ လက်ဖက်၊ ေကာ်ဖီှင့်ဖာလာ
များြဖင့် လှပေသာေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

စိုက်ခင်း

16

ပုံ (၆)။ ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ေမွေတာ်ကကဘုရား
၁၉။

ပအိုဝ်းေဒသသည် ရှမ်းြပည်နယ်တွင်တည်ရှိပီး

များြဖစ်သည့် လွယ်ေကာ်၊ အင်းနီ၊ ထား
ထားပါသည်။ ပအိ ုဝ် း လူ မျ ိ းတိ ု ၏ ိ ုး ရာစို က် ပျ ိ းေရး၊ ချက် ြပတ်က မ်း ကျင် မ များ၊ ပအိ ုဝ ်း
လက်မပညာ၊ ိုးရာသီချင်းများြဖင့်သီဆိုကခုန်ြခင်းတိုအြပင် ၎င်းတို၏ယဉ်ေကျးမများကိုပါ
မ်း
ိုင်ေသာေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

17

ပုံ (၇)။ မေကွးတိုင်းေဒသကီးရှိ မိင်ေဒသ
၂၀။

မိင်ေဒသသည် မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင်တည်ရှိပီး ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များ

အတွက ် သက်ေ တာင့ ် သ က် သ ာအနားယူ အ ပန်း ေြဖို င် သ ည့်ေ နရာတစ်ခ ုြဖစ် ပီး စက် ဘ ီး
စီး ြခင်း ၊ လှ ည ် း ယာဉ် စ ီ း ပီ း ေဒသအနီ း တစ် ဝ ိ ု က ် အ ားေလ့ လ ာိုင်ြခင်း ှင့် ှစ်ေပါင်း၁၇၀
သက်တမ်းရှိေသာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်းအား ေလ့လာလည်ပတ်ိုင်ြခင်း၊ ေဒသခံတို၏ိုးရာ
လက်မပညာများကိုပါေလ့လာိုင်ေသာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်များသည့် ေနရာေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါ
သည်။

18
ြမန်မာိုင်ငံသို လ/ှစ်အလိုက် ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များ၀င်ေရာက်မင်းယှဉ်ချက်
၂၁။

ြမန်မာိုင်ငံသို လ/ှစ်အလိုက် ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များ ၀င်ေရာက်မအေြခအေန

မှာေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယားအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်-

စဉ်

လအမည်

ကမာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈၊

၂၀၁၈-၂၀၁၉၊

ဘာေရးှစ်

ဘာေရးှစ်

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

လှည့်
၁။

ေအာက်တို

ကမာ

လုပ်ငန်း

စုစုေပါင်း

လှည့်

၄၆၆၉၃

၂၁၂၅၃

၆၇၉၄၆

၅၂၆၄၇

၂၁၀၀၅

၇၃၆၅၂

ဘာလ
၂။

ို၀င်ဘာလ

၆၃၅၂၉

၂၁၈၂၈

၈၅၃၅၇

၇၇၄၉၈

၂၁၄၈၂

၉၈၉၈၀

၃။

ဒီဇင်ဘာလ

၆၃၅၂၂

၁၉၆၁၉

၈၃၁၄၁

၈၂၄၇၄

၁၉၅၃၈

၁၀၂၀၁၂

၄။

ဇန်နဝါရီလ

၆၁၁၂၃

၂၀၄၈၅

၈၁၆၀၈

၉၃၁၂၅

၁၈၆၈၉

၁၁၁၈၁၄

၅။

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၅၇၄၅၀

၁၈၅၈၁

၇၆၀၃၁

၁၀၀၁၄၅

၂၃၉၄၉

၁၂၄၀၉၄

၆။

မတ်

၅၁၄၆၁

၂၅၆၅၀

၇၇၁၁၁

၉၅၉၃၂

၂၃၆၉၃

၁၁၉၆၂၅

၇။

ဧပီ

၃၁၁၉၈

၂၀၃၉၂

၅၁၅၉၀

၇၁၁၄၈

၂၂၈၄၈

၉၃၉၉၆

၈။

ေမ

၂၉၀၉၆

၂၁၄၂၅

၅၀၅၂၁

၆၇၄၁၀

၂၂၁၂၃

၈၉၅၃၃

စုစုေပါင်း

၄၀၄၀၇၂ ၁၆၉၂၃၃

၅၇၃၃၀၅

၆၄၀၃၇၉

၁၇၃၃၂၇

၈၁၃၇၀၆

ဇယား (၁)။ လ/ှစ်အလိုက် ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များဝင်ေရာက်မင်းယှဉ်ချက်

9
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ြမန်မာိုင်ငံသို ြပည်ပဧည့်သည်လာေရာက်မစာရင်း
၂၂။

ြမန်မာိုင်ငံသို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်/ ေရဆိပ်များှင့် နယ်စပ်၀င်ေပါက်မှ

ြပည်ပဧည့်သည်လာေရာက်မမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယား အတိုင်းြဖစ်ပါသည်၂၀၁၈

၂၀၁၉

ဇွန်လထိ

ဇွန်လထိ

စဉ်

အေကာင်းအရာ

တိုးတက်မ

ရာခိုင်န်း

၁

ေလေကာင်းြဖင့်လာေရာက်သူများ

၆၅၁၉၈၆

၈၃၉၈၈၇

၁၈၇၉၀၂

(+)၂၉%

၂

အေပျာ်စီးသေဘာြဖင့်

၆၈၈၀

၅၉၇၉

-၉၀၁

(-)၁၃%

၂၃၂၃၄

၆၃၆၄၉

၄၀၄၁၅

(+)၁၇၄%

ဗီဇာြဖင့်လာေရာက်သူေပါင်း

၆၈၂၁၀၀

၉၀၉၅၁၅

၂၂၇၄၁၅

(+)၃၃%

နယ်စပ်တွင်ဝင်ေရာက်သူများ

၁၀၃၉၉၄၉

၁၂၃၃၉၅၃

၁၉၄၀၀၄

(+)၁၉%

စုစုေပါင်း

၁၇၂၂၀၄၉

၂၁၄၃၄၆၈

၄၂၁၄၁၉

(+)၂၄%

ဝင်ေရာက်သူများ
၃

နယ်စပ်ဝင်ေပါက်မှအတွင်းပိုင်း
ထိလာေရာက်သူများ

၄

ဇယား (၂)။ ြမန်မာိုင်ငံသို ေလဆိပ်/ေရဆိပ်များှင့်နယ်စပ်ဝင်ေပါက်မှိုင်ငံြခားခရီးသွား
10
ဧည့်သည်များလာေရာက်မ င်းယဉ်ချက်
ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ၏အစီရင်ခံစာပါေမာ်မှန်းချက်
၂၃။

ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ (World Tourism Organization)၏ေနာက်ဆုံးအစီရင်

ခံစာအရ ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အကီးဆုံးှင့်အလျင်အြမန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအရှိဆုံး
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ပီး ၂၀၁၅ခုှစ်တွင်ကမာလုံးဆိုင်ရာခရီးသွားဧည့်သည်ဝင်ေရာက်မ
မှာ လူဦးေရေပါင်း ၁.၁၈၄ဘီလီယံရှိသည်။ ထိုအြပင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်၍ စုစုေပါင်း
ပိုကုန်ပမာဏသည်လည်း (၇)ရာခိုင်န်း ရှိသြဖင့် ကမာ့တ တိယအကီး ဆုံး ပိုကုန်လုပ်ငန်း
တစ်ခုြဖစ်သည်။ ြမန်မ ာို င် ငံ ၏ ခရီး သွားလုပ ်င န်း ဖွံဖိးတိုးတက်မအားသုံးသပ်ထားရာတွင်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းအေြခအေနများသည် အရှိန်အဟုန်ြဖင့်စတင်ဖွံဖိး
တိုးတက်ိုင်ေရးအစပျ ိးလာသည့် အေြခအေနေကာင်းများရှိေန၍ ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်လာရန်
10

၂၃.၇. ၂၀၁၉ ခုှစ် ေကးမုံသတင်းစာ၊ စာ-11

20
အတွက် ယခုထက်ပို၍
လိုအပ်ေကာင်း အစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ်ြပထားသည်။

11

ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ြမန်မာိုင်ငံအတွက်အစီရင်ခံစာပါေမာ်မှန်းချက်
၂၄။

ကမာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာင်စီ (World Travel and Tourism Council)အေနြဖင့်

လက်ရှိ ြမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှဝင်ေငွရရှိမှင့် GDP သိုထည့်ဝင်မအချ ိး၊
ဖွံဖိးတိုးတက်မန်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးေပးိုင်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ပိုကုန်
အေြခအေနများအရ အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းှင့် ေရရှ ည ်တ ည်တ ံ ့ဖ ွံ ဖိ းမ များကို ကမာ့ိုင်ငံ
ေပါင်း(၁၈၀)အေပ အေြခခံထားင်းယှဉ်ရာတွင် ၂၀၁၅ခု ှစ် မှ ၂ ၀၂၅ခု ှ စ် အတွ င် း ြမန်မ ာ
ို င် ငံ ၏ ဖွံ ဖိ းတိုးတက်မသည် အဆို ပါိ ုင ်င ံမ ျားအတွင ်း ထိပ်တန်းေနရာတွင်ရှိိုင်ေကာင်း
ေလ့လာသုံးသပ်ထားသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။
၂၅။

12

ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒမူကမ်း(၂၀၁၅)ကိုေရးဆွဲပီး အစားထိုးြပာန်းိုင်ေရး

အတွက ်လ တ ် ေ တာ် သိ ု တ င် ြပကာ
စက်တင်ဘာလ၁၇

ြမန်မ ာို င် ငံခ ရီး သွ ားလာေရးဥပေဒကို

၂၀၁၈ခု ှစ ် ၊

င် ြပည်ေ ထာင် စု လ တ ်ေ တာ်ဥ ပေဒအမှတ ် (၂၆)ြဖင့်ြပာန်းိုင်ခဲ့

ပါသည်။
ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒပါ

တာဝန်ှင့်အခွင့်

အေရးများ
၂၆။

ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒတွင်

က်သူများ

13
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11
12
13

-

Info Digest Journal အမှတ် (၁၉) စာ- ၁၂
Info Digest Journal အမှတ် (၁၉) စာ- ၁၃
www.mlis.gov.mm(ြမန်မာိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပေဒ-၂၀၁၈) Accessed date (24.7.2019)

21
(၁)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုင်စင်များကို သတ်မှတ်ြပာန်းချက်များှင့်
အညီ ေလာက်ထားခွင့်ရှိသည်။

(၂)

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ
ြဖစ်ေပလာပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ ဝန်ကီးဌာန၊ ေဒသဆိုင်ရာ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းေကာ်မတီ၊ သိုမဟုတ် ဦးစီးဌာနသိုတင်ြပခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

(၁)

တာဝန်သိ၍ ေရရှည်တည်တံ့ေစေသာနည်းလမ်းြဖင့် လုပ်ကိုင်ရမည်။

(၂)

ြမန်မာ့ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ၊ ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ
ှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန ်း သိ မ်း ကာကွ ယ ် ေ စာင် ့ေ ရှ ာက် ေရးကို

အေလးထား
(၃)

ဤဥပေဒပါြပာန်း ချက် များှ င ့် ဤဥပေဒအရထုတ ်ြ ပန် ေသာနည်း

(၄)

ခရီး သည် များ၏အေြခခံက ျန်း မာေရး၊
ကင်းရှင်းေရးတိုကို

(၅)

ခရီးသည်များ၏ ပုဂိလ်ေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်း
ကာကွယ်ရမည်။

(၆)

တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ ေပးေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိေသာ အခွန်အခများ
ကိ ု သက်ဆိုင်ရာဌာနများသိုေပးသွင်းရမည်။

(၇)

22
လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community
ေကျးဇူးများ
၂၇။

Based

Tourism-CBT)မှရရှိသည့်အကျ ိး

14

မျ ိးွယ်စုအဖွဲဝင်များှင့် ေကျးလက်တိုင်းရင်းသားတို၏လူမအသိုက်အဝန်းများဆီသို

အလည်အပတ်သွားေရာက်သည့်အစီအစဉ်များမှာ
လာလျက်ရှိပီး စီစဉ်လုပ်ကိုင်ရသည်တိုမှာလည်း ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာပီြဖစ်သည်။
၂၈။

မိြပစိုက်လကဏာများြဖစ်သည့် ကွန်ကရစ်အေဆာက်အအုံများ၊ ေစျးဝယ်စင်တာ

များ၊ အလုပ်ဖိစီးမများှင့် လူမအသိုက်အဝန်းစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့မများေအာက်တွင် မွန်းကပ်
ေနသူများအတွက်
တိုင်းရင်းသားတို၏

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များြဖင့်
ိုးစင်းေရှးကျေသာလူေနမဘဝကို

မျိးွယ်စုဝင်ေဒသခံ

ေလ့လာေတွရှိိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ထိုအြပင် သဘာဝှင့်နီးကပ်စွာ ှစ်ေပါင်းရာချ ီေနထိုင်ခဲ့ကသူတို၏လူေနမဘဝကို ေလ့လာ
ရသည်မှာလည်း အလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာြဖစ်သည်။ ရာစုှစ်ှင့်ချ ီေနပီြဖစ်ေသာ ေခတ်မီ
ဖွံဖိးတိုးတက်မများှင့် အဆိုပါဖွံဖိးတိုးတက်မများမှ အလှမ်းေဝးကွာလွန်းစွာေနထိုင်လျက်
ရှိသည့် ေကျးလက်ေဒသခံတိုအကား အေကာင် း ဆု ံ း ေပါင် း ကူ း ဆက် သ ွ ယ ် ေ ပးိ ု င ် သ ည် မ ှ ာ
လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(CBT)ပင်ြဖစ်ပါသည်။
၂၉။

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားလူ မ  အ သိ ု က ် အ ဝန် း တိ ု  အ ေနြဖင် ့ ခရီ း သွ ာ းဧည် ့ သ ည် ့ မ ျားကိ ု

ယင်းတို၏လူေနမဘဝများအတွင်းသိုဖိတ်ေခကရာ၌ ယင်းတိုကိုယ်တိုင်ပင် ဆုံးြဖတ်ခွင့်ရှိပီး
ြဖစ် ေ သာ် လ ည်း ထို သ ို ဆုံး ြဖတ် ရန် လို အ ပ် ေ သာသတင်း အချက် အ လက်မ ျားကို ြပည် ့စ ုံ
လုံေလာက်စွာ

အေရးပါလှ ပ ါသည် ။ ေအာင်ြမင်ေသာ

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများမှာ ေဒသခံလူမအသိုက်အဝန်းှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကမ်းကျင်သူတိုအကား
များြဖစ်ပါသည်။

14
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ထွက်ေပလာသည့်ရလဒ်

23
၃၀။

လူ ထ ု အ ေြခြပခရီ း သွ ာ းလု ပ ် င န် း (CBT)သည် ေဒသခံ မ ျားအတွ က ် အလု ပ ် အ ကိ ု င ်

အခွင့်အလမ်းများေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ ဝင်ေငွတိုးပွားရရှိေစြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစီမံကိန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းတိုကိုေပးစွမ်းိုင်သကဲ့သို ဧည့်သည်
ှ င့် အ ိမ ်ရ ှ င်တ ို အ ကား ယဉ်ေ ကျးမ အြပန်အ လှ န်ဖ လှ ယ် ို င် သ ည့် အခွ င့် အ လမ်း များကိ ုပ ါ
ရရှိေစိုင်သည့် ှစ်လမ်းသွားလမ်းမကီးသဖွယ်ြဖစ်သည်။

ေဒသခံတိုသည် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်

သူ၏အကူအညီြဖင့် ယင်းတို၏သဘာဝှင့်ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ စီးပွားေရးတန်ဖိုး၊ လူမတန်ဖိုး
တိုကိုသိြမင်လာမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ယင်းတိုကိုထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ေရးအေရးပါပုံတိုကို
လည်း သိြမင်လာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ခရီး သွားလုပ်ငန်း ၏အားနည်း ချက်၊ အားသာချက်များ
ကို လ ည်း နားလည် သ ိ ရှ ိ လာပီး

ေရရှ ည ်တ ည် တ ံ့ေ သာလု ပ် ငန်း တစ် ရ ပ် အြဖစ် လ ည်ပ တ်

ိုင်ေရးအတွက် လိုအပ်ေသာကမ်းကျင်မများကိုလည်း ေလ့လာသင်ယူိုင်မည်ြဖစ်သည်။
15
၃၁။

ြမန်မာိုင်ငံတွင်

ိုင်ငံြခားခရီးသွားဧည့်သည်များကို

အများအြပားရှိေသာ်လည်း

ဆွဲေဆာင်ိုင်သည့်ေနရာေဒသ
တားြမစ်ထားသည့်ေဒသ

အများအြပားလည်း ကျန်ရှိေနေသးပါသည်။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက ပီးခဲ့သည့်ှစ်အတွင်း
ထုတ်ြပန်ထားသည့်

တားြမစ်နယ်ေြမများမှာ ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊

ကယားြပည်နယ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသာရီတိုင်း
ေဒသကီး ၊ ရန် ကု န်တ ို င်း ေဒသကီး ှ င ့် မေ လးတို င်း ေဒသကီး တို တ ွင ်တ ည်ရ ှိ ကသည်။
ယခုှစ်အတွက်လည်း ယမန်ှစ်ကထုတ်ြပန်ေကညာချက်အတိုင်း အေြပာင်းအလဲမရှိေကာင်း
ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ြပန်ေကညာထားပါသည်။

15
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24
နိဂုံး
၃၂။

ြမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်သည့် လူထုအေြခြပ

ခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community Based Tourism-CBT)သည် အထက်ေဖာ်ြပပါေတွရှိချက်
များြဖစ်သည့် CBT လုပ်ငန်းများတွင် ေဒသခံများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မအေြခအေနများသာမက
၎င်း တို ၏ စီး ပွ ားေရး၊ လူ မ ေ ရး၊ သဘာဝပတ် ဝန်း ကျင် ၊ ယဉ်ေ ကျးမ ဓေလ့ ထု ံး တမ်း များ
စသည့် အ ကျ ိ းသက်ေ ရာက် မ မ ျား

ပိ ုမ ိုြ မင့် မ ားလာြခင်း သည်

ေဒသခံတိုအတွက်အလုပ်

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေစပီး ိုင်ငံေတာ်ပုံရိပ်ှင့်ဝင်ေငွပါတိုးတက်ေစသည့် ေကာင်းကျိး
များရရှိေကာင်းကို ေဖာ်ြပပါတွရှိချက်များအရသိရှိရပါသည်။
၃၃။

လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community

Based

Tourism-CBT)အေနြဖင့်

ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေကျးလက်ေနြပည်သူများအားပိုမိုဆွဲေဆာင်လက်ရှိရာ အနာဂတ်တွင်ြမန်မာိုင်ငံ
၏လူထုအေြခြပခရီးသွားလုပ်ငန်း(Community Based Tourism-CBT)အေြမာက်အြမား
စုစည်းေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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