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ကမ္းေျခေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္ ့ငပလီကမ္းေျခအေပၚသက္ေရာက္မႈ 

 

ေဒါက္တာမတ္ဟင့(္မ)တြန ္ႏွင္ ့ေဒါက္တာဂ်ဴလီယာေဂ်ယာေျခယာ၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏုိင္င ံ

ကင့္တကၠသိုလ ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ ္ႏု၀ိင္ဘာလက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဤေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကု ိကင့္တကၠသုိလ္၊ 

လူမႈေရး သိပၸံသုေတသန ရံပုံေငြမ ွအျပည့္အ၀ေထာက္ပံ့ကူညီပါသည္။ 

ေလ့လာေရးခရီးစဥ ္

ဤသုေတသနစာတမ္းတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ rapid rural appraisal 

techniques ေခၚ ေက်းလက္ေဒသ အေျခအေနမ်ားကု ိ အလ်င္အျမန ္ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ေရး လုပ္နည္း 

လုပ္ဟန္မ်ားကု ိအသုံးျပဳ၍ သုေတသနျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနလုပ္ငန္းကု ိရခုိင္ျပည္နယ ္

သံတြဲခရုိင ္ငပလီကမ္းေျခတြင ္သုေတသန ပညာရွင ္ (၂) ဦးက (၅) ရက္ခန္႕ အခ်ိန္ယူကာ တစ္ႀကိမ္လွ်င ္

ပွ်မ္းမွ် မိနစ ္ (၆၀)ခန္႕ အခ်ိနယ္ူလွ်က ္ နဂုိက ႀကိဳတင္ျပဳစုထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကု ိအသုံးျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ ္

(၁၉) ဦးခန္႕အား အခ်ိန္ယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ ္ ေမးျမန္း မႈမ်ားတြင ္

လာေရာက္ေျဖၾကားသူမ်ား အားလုံးသည္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵအေလ်ာက ္လာေရာက္ခဲ့ၾက သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး 

ယင္းတုိ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကု ိလည္းေကာင္း၊ မည္သူမည၀္ါျဖစ္သည္ကုိလည္းေကာင္း၊  အျခားသူမ်ား 

မသိရွိေစရပါဟ ု အာမခံခ်က ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသုိ႕ လာေရာက္ေျဖၾကားသူမ်ားအားလုံးသည ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္ ့တုိက္ရုိက္ဆက္စပ ္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႕အထဲတြင ္ဟုိတယ္လုပ္ငန္း 

ရွင္မ်ား၊ စားေသာကဆ္ုိင္ပုိင္ရွင္မ်ား၊ လက္ကားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားႏွင္ ့လက္မႈပညာသည္ စသည္မ်ားပါရွိပါ 

သည္။ 



Coastal Tourism Impacts: Initial Findings Page 2 
 

 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ခရီးသြားအမ်ိဳးအစားမ်ား 

 အမ်ားအားျဖင့ ္ ဂ်ာမနီ၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ရုရွား ႏွင္ ့ အဂၤလန ္ စေသာ ဥေရာပ 

ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ခရီးသြားမ်ားလည္း တုိးပြားလာလွ်ကရ္ွိေၾကာင္း 

သိရွိရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္အပုိင္းအျခားမွာ အသက္ (၅၀) အရြယ္မ်ား 

ျဖစ္ကာ ငပလီ ကမ္းေျခတြင(္၃) ရက္မ ွ (၄)ရက္ခန္႕ ေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႕သည ္မႏၱေလး၊ အင္းေလး၊ 

ပုဂ ံစေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအျခား ထင္ရွားေသာ ေဒသမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အျပန္ခရီးတြင ္ငပလီသုိ႕ 

၀င္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဤေစ်းကြက္သည ္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ငပလီရွ ိ ၾကယ္ 

(၄)ပြင္ ့ မ ွ (၅) ပြင္ ့ ဟုိတယ္မ်ားတြင ္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့ ္ ယင္းတုိ႕ ငပလီသုိ႕ 

လာေရာက္ၾကျခင္းမွာ ငပလီ၏ မပ်က္စီး ေသာ သဘာ၀ အလွတရားကု ိခံစားရင္း အပန္းေျဖရန္ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္ကပင ္ ငပလီ၏ အဓိက ေရာင္းကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေန 

သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့ ငပလီေဒသ၏ လက္ရွ ိ ဧည့္သည္ 

လက္ခံႏုိင္မႈ အတုိင္းအတာ ကု ိ ေက်ာ္လြန္သြားမည ္

ဆုိပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းကြက္မ်ား ပ်က္သြားရန ္ရွိပါ 

သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့ ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ေကာင္းၾကပါသည္။ ခရီးသြား 

လုပ္ငန္းေၾကာင့ ္ ရရွိႏုိင္မည့ ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ငပလီေဒသတြင ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက ရရွိလာမည္ ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာနားလည ္

ၾကသည္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေပၚထြက္လာမည္။ ၀င္ေငြမ်ားတုိးတက္လာမည္။ လုပ္ငန္းငယ္ 

ကေလးမ်ား ေပၚထြက္လာမည ္စသည့္အေၾကာင္းမ်ားကု ိေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားျပ ငပလီကမ္းေျခေဒသ ေျမပံု 



Coastal Tourism Impacts: Initial Findings Page 3 
 

 

စီးပြားေရးအရ ဆက္စပ္မႈကြင္းဆက္မ်ား 

 ဤေဒသသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့ ္ အသက္ေမြးၾကေသာေဒသျဖစ္၍ ဟုိတယ္မ်ား၊ ပင္လယ္စာ 

ေရာင္းခ်ေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသုိ႕ ငါး ႏွင္ ့ ပင္လယ္စာမ်ားကိ ု ေပးသြင္းၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင ္

ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးအေသးစားမ်ားကု ိ ငါးပိလုပ္ငန္းျပဳသည္လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႕အျပင ္

စားေသာက္ကုန ္ မဟုတ္ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ အသီးအႏွံမ်ား၊ ဆန ္

အစရွိသည္တုိ႕ ေရာင္း၀ယ္မႈကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ တုိေတာင္းသည္ ့ အခ်ိန္အတြင္း 

စီးပြားေရးကြင္းဆက္မ်ားကု ိ ေကာင္းစြာေလ့လာမႈ မလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့ ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမွာ 

ျမန္မာလူမ်ိဳးပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကုလိည္း ေတြ႕ျမင္ရသျဖင္ ့ ေနာင္တြင ္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္ ့

ယခုကဲ့သုိ႕ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ဟ ုယူဆရသည္။ 

 အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍မ ူ ဟုိတယ၀္န္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိငင္ံသားမ်ား 

အမ်ားစုျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင္ ့ဟုိတယ ္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ သို႕မဟုတ ္ စားဖုိမွဴးႀကီးအစ 

ရွိေသာ အဆင့္ျမင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည္။ ေဒသတြင္းရွ ိ အျခားႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္မတ ူ

ကြဲျပားမႈကု ိ ေတြ႕ျမင္ရ၍ ဤအခ်က္သည ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္ ့

ဆက္စပ္ေနေသာ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္လုပ္ငန္း စားေသာက္ဆုိင ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္မ ူ

ျမန္မာအမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ 

 သုေတသနျပဳသ ူ (စာေရးသူ) မ်ားအေနျဖင့ ္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းတြင ္ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္ထုံးမ်ားႏွင္ ့

ညီညြတ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကု ိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင ္ တည္ျမဲေရးကု ိ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား၊ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို 

ခြဲေ၀ခံစားခြင့္၊ မိမ၀ိန္ထမ္းမ်ားကု ိ ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳရမည ္ဟူေသာ စိတ္ေနသေဘာထား စသည္မ်ားတြင ္

ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလုံး တူညီေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

 

ေဒသခံမ်ား 

၏တုံ႕ျပန္မႈမ်ား 

ေကာင္းေသာ 

အေတြ႕အႀကဳ ံ

မ်ား 

အလုပ္အကုိင္ေတြ 

ေပါလာမွာဆုိေတာ ့

ေကာင္းတာေပါ ့

အမွတ္စဥ(္၉)ပုဂၢိဳလ္၏ 

တုံ႕ျပန္ခ်က ္

အရင္က ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္နဲ႕ 

ေနခဲ့တဲ့လူေတြ အခ ုအိမ္ယာ 

သစ္နဲ႕ ျဖစ္ေနၿပီးတုိင္စီေထာင ္

ႏုိင္တယ္။ ဘ၀မွာ 

တုိးတက္လာတယ္။ 

အမွတစ္ဥ(္၂) ပုဂၢိဳလ္၏ 

တုံ႕ျပန္ခ်က ္
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စုိးရိမ္မႈမ်ား 

ဟုိတယ္ေတြ 

သိပ္မမ်ားရင ္

ေရလုပ္သား ပိုမ်ားမယ္၊ 

ကြ်န္ေတာ္သာလုပ္လုိ႕ 

ရမယ္ဆုိရင ္

ဟိုတယ္ေတြကု ိ

ရပ္ခုိင္းမယ္။ 

အမွတစ္ဥ(္၁၃) 

ပုဂၢိဳလ္၏ တုံ႕ျပန္ခ်က ္

ရန္ကုန္က ေန ဘန္ေကာက ္

ေလယာဥ္စရိတ္က ရန္ကုန-္

ငပလီ 

ထက္သက္သာေနတယ္။ 

အမွတ္စဥ ္(၁၅) တုံ႕ျပန္ခ်က ္

 

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစမ္်ား 

ေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ ဗဟုသုတျမင့္မားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကပင ္ဤေဒသ၌ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားအတြက ္ဟုိတယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သျဖင့ ္

အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င ္ မိသားစ ု (၂) ဆက ္ မွ်ပင ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားရွိသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္ ့

ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေၾကာင္း ဧည့္သည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္စသည္မ်ားကု ိ ေကာင္းစြာ နားလည္ 

သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ထုိ႕အျပင ္ ဟုိတယ္မ်ားကလည္း ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားကု ိ ငွားရမ္းၿပီး 

ဟုိတယ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အခန္းအတြင္းပိုင္းမ်ား၊ ဟုိတယ္ရွိအမ်ားႏွင္ ့သက္ဆုိင္ေသာ ဧရိယာမ်ား၊ မီးဖု ိ

စသည္တုိ႕ကု ိေဆာင္ရြက္ေစသည္ကု ိေတြ႕ရသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားအရ ေဒသရွ ိ လုပ္သားအင္အားျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈႏွင္ ့ လုပ္အားလုိအပ္ခ်က္မွာ 

ဟန္ခ်က္ညီမႈရိွေနသည္ကု ိေတြ႕ရွိရသည္။ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိမိ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အျခားအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားက တရားမ၀င္လာေရာက္ေခၚယ ူ ခန႔္ထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ဤကိစၥမွာ 

မည္သည့္ အေနအထားအထိ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႕သည္ကု ိ ဤစာတမ္းရွင္မ်ားအေနျဖင့ ္ ရွင္းလင္းစြာ 

မသိရွိရပါ။ အျခားစုိးရိမ္ပူပန္မႈ တစ္ခုမွာ ယခုကဲ့သုိ႕ ဟုိတယသ္စမ္်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင္ ့လက္ရွ ိ

ဟုိတယ္မ်ားအေပၚ မည္သို႕ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဟုိတယ္မ်ားက လစာပုိေကာင္းမည္၊ 

အဆင့္မီသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးလာမည္၊ ရာထူးတုိးတက္ရန ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုလာမည ္

စသည္တုိ႕ေၾကာင္ ့ လက္ရွိဟုိတယ္မ်ား၏လုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္လာမည့္အေရးကု ိ စိုးရိမ္ပူပန္ၾက 

သည္။ 

 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
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 အထူးသျဖင့ ္အညစ္အေၾကးႏွင္ ့အမိႈက္စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င ္သဲေသာင္ျပင္မ ွသဲမ်ား ထုတ္ယ ူ

သုံးစြဲျခင္း၊ ေရခ်ိဳရရွိေရးစသညတ္ို႕ကု ိထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဟုိတယ္မ်ား 

စုေပါင္းၿပီး အမိႈက္သယ္ယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူကာ အမိႈက္မ်ားကိ ု သမိ္းဆည္းၿပီး အမိႈက္ပုံသုိ႕ သယ္ယူခဲ့ၾက 

ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင ္ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည ္ယာယီမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း အနာဂတ္တြင ္

ဟုိတယ္ဦးေရ မ်ားျပားလာပါက ဤအညစ္အေၾကးအမိႈက္စြန္႕ပစ္ေရးသည ္ အခက္အခဲျဖစ္လာဖြယ္ရာရွ ိ

ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ စာတမ္းရွင္မ်ားကုိယ္တုိင ္သဲေသာင္ျပင္မ်ားမ ွသဲမ်ားကု ိတရားမ၀င ္သယ္ယူမႈမ်ား 

ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င ္ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာပင္လွ်င ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့

ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တူးေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

 ``သူတုိ႕က ေသာင္ျပင္ေပၚက သဲေတြကု ိ ယူေနၾကတာ အခုဆိုအမိႈက္ေတြလည္းအမ်ားႀကီး။ 

အရင(္၅) ႏွစ ္ ၊ (၆) ႏွစ္ကဆုိတာ ပလပ္စတစ္အမိႈက ္ မရွိဘူး၊ အရင္ကဆု ိ ေရထဲမွာ သစ္ရြက္ေတြပဲရွ ိ

တယ္။ အခုမုိးတြင္းဆု ိပင္လယ္ထဲမ ွအမိႈက္ေတြခ်ည္းပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္ကဆုိရင ္ကမ္းေျခမွာ ေရေမ်ာ 

လာတဲ့သစ္ကုိင္းေျခာက္ေတြကု ိ မီးစုိက္ဖုိ႕လုိက္ေကာက္ခဲ့တာ၊ အခုဆု ိ အမိႈက္ေတြ၊ ေရသန္႕ဘူးေတြ၊ 

သံဘူးေတြ´´ (အမွတ္စဥ ္၁၃ ပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္) 

 ေရခ်ိဳရရွိေရးမ်ာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း အားလုံးက တင္ျပၾကသည္။ လက္ရွိေရခ်ိဳ 

ေလွာင္ထားေသာ ဆည္မ်ားမွာ ေနာင္တြင ္ ဧည့္သည္အေရအတြက ္ တုိးပြားလာပါက လုံေလာက္မည ္

မဟုတ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင့ ္ဟုိတယ္ႀကီးမ်ားက ေရကူးကန္မ်ားႏွင္ ့အျခားေရေပၚ ကစားကြင္း စသည္မ်ား 

ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက လုံေလာက ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကသည္။ 

 

ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ကြင္းဆက္ရွည္လ်ားၿပီးစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ 

 

 လတ္ဆတ္ၿပီး ပုတ္သုိးလြယ္ေသာ အစားအေသာက ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းရန္မွာ 

ကြင္းဆက္ရွည္လ်ားၿပီး စရိတ္စကႀကီးျမင့္ပါသည္။ အသားမ်ား၊ ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သီး၀လံမ်ား၊ 

ၾကက္ဥစေသာ ပစၥည္းမ်ားကု ိ ရန္ကုန္တြင ္ ၀ယ္ၾကၿပီး ေလယာဥ္ျဖင့္တင္ပုိ႕ရသည္။ သုိ႕မဟုတ ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့ ္ ပုိ႕မည္ဆိုပါက (၁၃) နာရီၾကာၿပီး လမ္းခရီးတြင ္ ၾကက္ဥမ်ားကြဲျခင္း၊ သစ္သီး၀လံမ်ား 

ပ်က္စီးျခင္း စေသာ ဆုံးရွဳံးမႈမ်ားရွိသည္။ ရန္ကုန္မ ွအမဲသား (၁) ကီလုိေလယာဥ္ျဖင္ ့သယ္လွ်င ္က်ပ ္

(၁၀၀၀)ခန္႕ ရွိကာ ကားလမ္းျဖင့္ပုိ႕ပါက က်ပ ္ (၃၀၀) ခန္႕သာရွိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင ္ ေလေၾကာင္းမ ွ

ပုိ႕ရျခင္းေၾကာင္ ့ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ္လည္း ကားလမ္းခရီးတြင ္ ႀကဳံေတြ႕ရသည္ ့ဆုံးရွဳံးပ်က္စီးမႈမ်ားကု ိ

ကာမိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟ ု ဆိုသည္။ အျခားကုန္ေျခာက္မ်ား၊ မက်ိဳးမပဲ့ႏုိင္သည္ ့ ပစၥည္းမ်ား 

ေအးခဲဗူးစသည္မ်ား အတြက္မ ူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကု ိ အသုံးျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင္ ့
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သစ္သီး၀လံမ်ားကု ိ သံတြဲေစ်းတြင ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင ္ မိမိႏွစ္သက္ေသာ 

အရည္အေသြးမ်ားကု ိပုိမု ိေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ဟ ုေျပာျပၾကသည္။ 

 

စိန္ေခၚမႈမ်ား 

 ငပလီေဒသ၏ အနာဂါတဖ္ြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးက 

စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလာမႈသည ္ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကား 

ၾကသူမ်ားကပင ္ ယင္းသုိ႕စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ (ေျမပုံပူးတြဲ) တက္ေရာက္လာ သူမ်ားက 

ငပလီ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင္ ့ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့ ပင္မစီမံကိန္း ရွ၊ိ မရွိကုိပင ္ မသိေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ 

သုိ႕ရာတြင ္ေဒသတြင္း လြန္ခဲ့သည္ ့(၂) ႏွစ ္(၃) ႏွစ္ခန္႕ကပင ္ေျမေစ်းမ်ားတက္လာသည္ကု ိျပည္သူလထူ ု

အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ 

``ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က တန္းစီဇယားမွာ ေနာက္ဆုံးမွာေလ နဲနဲအထက္ေတာ ့ ေရာက္သင့္တာေပါ ့ ပင္မ 

စီမံကိန္းမွာ အေသးစိတ္ေတြမပါဘူး။ ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ၊ အခ်ိန္ေပးရမယ္။ 

အခုေတာ ့အေမွာင္ထဲမွာေလွ်ာက္ေနရသလုိပဲ။´´ (အမွတ္စဥ ္၁၁ ပုဂၢိဳလ)္ 

 ထို႕အျပင ္အနာဂါတ္တြင ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင ္ေနာက္ဆက္တြဲပါ၀င္လာမည့္လိင ္

ခရီးသြားလုပင္န္းႏွင္ ့ကာလသားေရာဂါကဲ့သုိ႕ ေရာဂါဆုိးမ်ား ၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင္ ့

ဒုစရုိုက္မႈမ်ား စသည္တုိ႕ကု ိ စုိးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ``အားလုံးက ပတၱရားလု ိ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ´´ ဟ ု

ေျပာၾကသည္။ 

 

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က ္

 ဤစာတမ္းက ငပလီကမ္းေျခေဒသကု ိ အနာဂါတ္တြင ္ တာ၀န္သိၿပီး ျပည္သူလူထ ု

ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကု ိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

- အျခား ျပည္တြင္းရွ ိခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့ ္တုိက္ရုိက္ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈမရွိျခင္း 

- ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ပင္မစီမံကိန္းအေနအထားႏွင္ ့ ဟုိတယ္ႏွင့ ္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာ 

ဇုံပုိင္းျခားမႈမ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းေသာ အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားမရွိျခင္း။ 

- ငပလီေဒသသုိ႕လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအတြက ္

ခြဲျခားသတ္မွတ္ေရး။ 

- အသစ္ေဆာက္လုပ္မည္ ့ ဟုိတယ္စေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက ္ အျမင့္၊ အက်ယ္အ၀န္းစသည္ ့

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ေရး။ 
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ပဏာမအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 ဤစာတမ္းရွင္းမ်ားအေနျဖင့္ ငပလီကမ္းေျခေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ပဏာမ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပ လိုပါသည္။အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္၀င္ေနေသာ ငပလီ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ 

မ်ားျဖစ္သည့္ သဘာ၀အလွမ်ားမပ်က္စီး ေသးသည့္ကမ္းေျခ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

လိုက္ေလ်ာမႈရိွေနေသာ မျမင့္လြန္းသည့္ ဟုိတယ္ အေဆာက္အဦးပုံစံမ်ား၊ မမ်ားလြန္းေသးသည့္ 

ဟုိတယ္အေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံစသည္မ်ားမွ 

ဧည့္သည္ေစ်းကြက္အႀကိဳက္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွအေနအထားအရလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ဧည့္သည္ 

နည္းပါးေသာ္လည္း ေငြမ်ားမ်ား သုံးစြဲတတ္ေသာ ေစ်းကြက္ေၾကာင့္လည္း လူမႈေရးက႑တြင္ 

မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားနည္းပါးရသည့္ အျပင္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ 

သက္ေရာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေစသည္ဟု သုံးသပ္ရရိွပါသည္။ 

 

Seychelles Plus Model ေခၚ ေဆးရွဲလ္ကၽြန္း၏ နမူနာကုိတစ္ဆင့္တက္ယူျခင္း 

 ငပလီေဒသ၏ သဘာ၀အပန္းေျဖစခန္းပုံစံသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အဓိက 

ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဟုိတယ္ အုပ္စုႀကီးမ်ား 

မ်က္စိက်စရာျဖစ္ေစပါသည္။ အကယ္၍ Mass Tourism ေခၚလူအမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေသာ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မ်ား 

အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ ထို႔အျပင္အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ရွည္လ်ားၿပီး 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေသာ ပစၥည္းေထာက္ပ့ံေရးလမ္းေၾကာင္း အေနျဖင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ရွည္လ်ားၿပီး စရိတ္ႀကီးမားသည္ ပစၥည္း 

ေထာက္ပံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၀န္ပိလာဖြယ္ရာရိွ 

ေနရာအေကာင္းဆုံး အေနအထားမွာ ၾကယ္(၄)ပြင့္(၅)ပြင့္ ႏွင့္  boutique hotel ေခၚ၀န္ေဆာင္မႈ 

အဆင့္ျမင့္ ေသာ္လည္း အခန္းအေရအတြက္နည္းသည့္ ဟုိတယ္ ပုံစံမ်ားျဖင့္ 

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္မည္ဟု 

ယူဆပါသည္။ယင္းဟိုတယ္အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ အဆင့္ျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကာမိေစရန္ 

လုံေလာက္ေသာ အျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ 

လူအမ်ားကုိဆြဲေဆာင္ေသာ Mass Tourism ကိုိအားေပးခဲ့လွ်င္မႈ အျမတ္နည္းနည္းသာရၿပီး 

လုပ္ငန္း မ်ားမည္သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ကုိ စဥ္းစားၾကရပါလိမ့္မည္။ 
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 ဤ Mass tourism လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား 

လာေရာက္ရန္စြာ ပထမလိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ လိုအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရွည္လားၿပီး စရိတ္စကႀကီးမားေသာ ပစၥည္းေထာက္ပ႔ံမႈ လမ္းေၾကာင္း 

ေၾကာင့္ အျခားေသာ အာဆီယံေဒသရိွ မိမိကဲ့သို႔ပင္ လူအမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ေနေသာ  Mass 

Tourism ေဒသမ်ားႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းအေနအထားရေအာင္ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ 

မဟုတ္ေသးပါ။ 

 ဤအေျခအေနတြင္ ငပလီေဒသအား လူအမ်ားအျပားလာေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ေသာ 

Mass Tourism ေဒသအျဖစ္ဖန္တီးရန္မဟုတ္ပဲ ေဆးရွဲလ္ကၽြန္း၏နမူနာကုိယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ကမ္းေျခေဒသ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံ 

အသစ္အရ ငပလီကမ္းေျခေဒသကုိ ေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္ကုိ ဦးတည္ေသာၾကယ္ 

(၄)ပြင့္ (၅)ပြင့္ ဟုိတယ္မ်ား အခန္းအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ 

ဦးစားေပးသည့္ Boutique hotel မ်ားကုိ အေျခခံေစကာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ကြင္းဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ 

တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ ေဆးရွဲလ္ကၽြန္းစု သည္ 

ဤကဲ့သို႔ေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္ေသာ အထက္တန္း ခရီးသည္မ်ားကုိ စြဲေဆာင္ရန္ 

အဆင့္ျမင့္ဧည့္သည္မ်ား ေကာင္းစြာ အနားယူႏိုင္သည့္ ၾကယ္ (၄)ပြင့္ (၅)ပြင့္ ဟုိတယ္မ်ားအား 

ေစ်းကြက္တြင္ တင္ျပေရာင္းခ်ပါသည္။ ဟုိတယ္အျမင့္ေပမ်ားကုိလည္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရိွ 

အုန္းပင္မ်ား၏ အျမင့္ထက္ မပုိေစရန္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာက္ရြက္ထား 

ျခင္းေၾကာင့္ ဘာလီႏွင့္ဖူးခက္ေဒသမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားအျပား 

၀င္ေရာက္ လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

ဟုိတယ္မ်ားအၾကား ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကြင္းဆက္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ႏိုင္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑မွာ 

ေသးငယ္ၿပီးစုိက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား မွာလည္း မမ်ားလွပဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဟုိတယ္မ်ား၏ 

အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ အသားငါးမွ အစအမ်ားစုကုိ ဒူဘိုင္းကဲ့သုိ႔ 

အနီးအနား ႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေနရသည္။ (Hampton and Jeyacheya 2013) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ကမ္းေျခေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္မႈ ဤအခက္အခဲမ်ားမရိွပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသတြင္ 

ေကာင္းမြန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီး 
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ေသာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိမုိထြက္ရိွလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ဤသုိ႔ေဒသတြင္း စီးပြားေရးကြင္းဆက္မ်ားပုိမုိ ရရိွလာေစကာ ျပည္သူမ်ားအားလည္း 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြင္ ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာ ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္သိေသာ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္လာေရးတို႔ကုိ အေထာက္ 

အကူ ျဖစ္ေစပါမည္။ ဤ Seychells Plus ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဟုိတယ္ အုပ္စုႀကီးမ်ား 

အၾကားယခုပုိမုိအေလးထားလာေသာ CSR ေခၚ လူမႈေရး တာ၀န္သိမႈ လုပ္ငန္း ေၾကာင့္လည္း 

ပုိမုိအေရးပါလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမီွျပဳၿပီး ေဒသရိွ ေတာင္သူ 

လယ္သမားမ်ား စုေပါင္းထားသည့္ သမ၀ါယမ ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပမာ ဟုိတယ္မ်ားတြင္ 

အသုံးျပဳေသာ သစ္သီးယုိစုံ (jams) မ်ား ဆပ္ျပာ စသည္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္ 

အေသးစားကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြေၾကး ရရိွေစႏိုင္ေသာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 

အဖက္ဖက္မွ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားရမည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈအပုိင္း 

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား 

ရရိွမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကမ္းေျခဧရိယာမွာ က်ယ္ျပန္႔ရွည္လ်ားရုံသာမက ေနရာေဒသ အမ်ားအျပား 

မွာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ 

ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းေျခ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ခ်မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကမ္းေျခ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ထဲမွလည္း သင္ခန္းစာမ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။ ဤျမန္မာႏုိင္ငံ ကမ္းေျခခရီးသြား လုပ္ငန္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ ရန္ကိစၥမ်ား စရိွသျဖင့္ 

တိက်ေသာ စီမံခ်က္စနစ္ဇယားမ်ားပါရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ငပလီေဒသကုိ နမူနာျပ 

ေဒသအျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစၿပီး ရရိွလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳ 

ဗဟုသုတမ်ား ကုိ အေျခခံကာ အျခားျပည္တြင္းကမ္းေျခေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ပါ ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ငပလီေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတိုင္ပင္ခံဘုတ္အဖြဲ႕ 

 ငပလီေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အႀကံျပဳခ်က္ 

တစ္ရပ္မွာ ဤေဒသ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတိုင္ပင္ခံ 

ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးျဖစ္ပါသည္။ ဤဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ 

ေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကေသာ ဗဟိုႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေရးအတြက္လည္း ဘ႑ေရး အကူအညီမ်ားလိုအပ္ 

ပါလိမ့္မည္။ 

 

နိဂုံး 

 ဤစာတမ္းတြင္ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပဏာမေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားသာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

စာတမ္းရွင္မ်ားက ေက်နပ္အား ရမႈရိွေသာ္လည္း ဤစာတမ္းမွာ ရရိွေသာ ဘ႑ာေရး 

ေထာက္ပ့ံမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အနည္းငယ္က်ဥ္းေျမာင္းဖြယ္ရာျဖစ္ ေနပါသည္။ အနာဂါတ္ 

တြင္ ဘ႑ေငြေထာက္ပ့ံမႈပုိမုိရရိွလာၿပီး ယခုထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြင္းဆင္းမႈမ်ား၊ 

ေတြ႕ထိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္္ပါသည္။ 
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ေက်ဇူးတင္လႊာ 

 ဤစာတမ္းအတြက္ ကင့္တကၠသုိလ္လူမႈေရးသိပၸံ မဟာဌာန၏ သုေတသနရံပုံေငြ မွ 

အေထာက္အပ့ံရရိွခဲ့ေသာ္လည္း စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကင့္တကၠသုိလ္၏ တရား၀င္ 

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ေရာင္ျပန္မဟတ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ စာတမ္းရွင္မ်ားေနျဖင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပုံမ်ားသုိ႔ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္လုပ္အားကုိ ပဓာနမထားပဲ တက္ေရာက္ 

လာၾကေသာ အမည္မေဖာ္လိုသည္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏သြား ေရးလာေရးမွ 

အစ အဖက္ဖက္မွ ၀ုိင္း၀န္းကူညီခဲ့ၾကသူအားလုံး အားလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွ 

ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

 ထုံးစံအတုိင္းအျခားတာ၀န္ခံမႈမ်ားလည္း သက္ေရာက္မႈရိွပါသည္။ 
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