လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ၂၀၁၅ - ၂၀၁၈

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈

1

အမွာစကား
ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ေမလတြင္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ သယံဇာတနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမဟာဗ်ဴဟာ
(၂၀၁၅-၂၀၂၅)

အား

စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါမူဝါဒတြင္

ျမန္မာနိဳင္ငံ၏

သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအား

ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္“သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြင္းနွင့္အျပင္၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ခ်က္သုံးခုအား ျဖည့္စည္းေပးနိဳင္ရန္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား၊ စနစ္မ်ားနွင့္
လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္-

•
•

ဇီဝမ်ိဳစုံမ်ိဳးကြဲနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊
ေဒသခံမ်ားနွင့္

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား

ပညာေပးျခင္း၊

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းမ်ားအား

သင္ယူနားလည္သေဘာေပါက္၍ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသမ်ားရွိ သဘာဝနွင့္ယဥ္
ေက်းမႈဆိုင္ရာတန္ဖိုးရွိသည့္အရာမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသြားနိဳင္ရန္၊

•

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြင္းနွင့္အျပင္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား စီးပြားေရးနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခံစားေစျခင္းျဖင့္

(က)

ေရရွည္မတည္တံ့နိဳင္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားအား

ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ (ခ) သဘာဝနယ္ေျမပူးေပါင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစေရး
ညွိနႈိင္းေဆြးေႏြးရန္။”
ျမန္မာ့သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမူဝါဒတြင္ ကမ႓ာနွင့္အဝွမ္းသိသာထင္ရွားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာဝအရင္း
အျမစ္မ်ားနွင့္ေပါႂကြယ္လွသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား အေလးေပး ေဖာ္ျပထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြား
လုပ္ငန္းဖြံၿဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏အခန္းက႑နွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဉ္းစားထားပါသည္။ မူဝါဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပပါရွိပါသည္“တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေနသည့္ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကြန္ယက္အား စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈတိုးျမွင့္ သြားနိုင္ေရးအတြက္ သဘာဝ
အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအား တြန္းအားတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤမူဝါဒအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး

ညွိနႈိင္းပူးေပါင္းပါဝင္ရန္၊

နိုင္ငံ၏ထူးျခားသည့္ေဂဟစနစ္

မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည့္စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနမူနာပုံစံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊
ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးစုမ်ားအား ၎င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားသည့္အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားရန္”
ဤရည္မွန္းခ်က္အရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သဘာဝနယ္ေျမမ်ား အတြင္းနွင့္အျပင္တြင္
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအား စနစ္တက် အစီအမံမ်ား ျဖင့္ စနစ္တက် စီမံအုပ္ခ်ုပ္သြားရန္ ထပ္မံရွင္းလင္းထားပါသည္။
၂၀၂၀

ခုနွစ္မတိုင္မီ

အရည္အေသြးျမင့္

သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းနွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဈးကြက္မ်ားအား ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ဤလုပ္ငန္း
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား နက္ရႈိင္းလွသည့္ေတာမ်ား၊ အေရွ့ဟိမဝနၲာေတာင္တန္းမ်ားနွင့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုေန ဆလုံလူမ်ိဴးမ်ား၏
ေလွျဖင့္သြားလာေနထိုင္သည့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ
နယ္ေျမမ်ား

လူေနမႈဘဝမ်ား

သတိထားမိလာေစေရး

အတြင္းနွင့္အျပင္တြင္

အပါအဝင္

ထူးျခားလွပသည့္

အသိပညာတိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေဂဟစနစ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္သည့္

ေနရာမ်ားနွင့္

သဘာဝ

အခ်ိန္ကာလမ်ားအား

ဆုံးျဖတ္သြားနိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာမူေဘာင္တစ္ခုအား ေရးဆြဲ
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤမူေဘာင္မွာ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စဉ္ဆက္မျပတ္
အေထာက္အပံ့နွင့္ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕အား
သင့္ေလ်ာ္သည့္

ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္မည့္အျပင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ပုံစံ၊

ပမာဏနွင့္

ေနရာေဒသ၏

အေျခအေနမ်ားနွင့္

စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈစနစ္မ်ားဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်

မွတ္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ထူးျခားသည့္
သဘာဝအေနအထားမ်ားတည္ရွိၿပီး ခရီးသြားမ်ား အလြန္စိတ္ဝင္စားသည့္သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအား နမူနာပုံစံငယ္မ်ားအျဖစ္
အသုံးျပု၍ နိုင္ငံနွင့္အဝွမ္းတြင္ ပုံတူပြားအသုံးျပုနိုင္မည့္ အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားနွင့္နည္းလမ္းသစ္မ်ားအား စမ္းသပ္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈

2

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ဤမူဝါဒ၏ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈမဟာဗ်ဴဟာတြင္ သဘာဝနယ္ ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းစီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈဆိုင္
ရာစီမံခ်က္မ်ားနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲသြားရန္လိုအပ္ခ်က္
အားေဖာ္ျပထားပါသည္။
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဉ္မွာ ၄ နွစ္သက္တမ္းရွိ အေထြေထြစီမံအုပ္မႈလုပ္ငန္းစီမံခ်က္နွင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္
ငန္းအေထာက္အကူျပဳစီမံခ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဆုံး ေသာသဘာဝနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈
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အတုိေကာက္စကားလံုးမ်ား

ASEAN

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း

EIA

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္စမ္းစစ္ေလ့လာျခင္း

IUCN

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

LMNP

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္

LMNP-EMB

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္- သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ႀကီး ၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔

LMNP-GMP

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဉ္ အေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံခ်က္

MONREC

သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

MG-EG

မႀကဳံဂလက္-သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

MOHT

ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

MTF

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဖယ္ဒေရးရွင္း

NGO

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း

PES

ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေပးေငြ

UN

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈

4

အႏွစ္ခ်ဳပ္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဉ္မွာ
တနသၤာရီတိုင္း၊
ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ့နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး
အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္
၂ဝ၅
စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည့္ IUCN အဆင့္အတန္း ၂ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္
ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဉ္အား ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရမွ ၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္
အာဆီယံအေမြအနွစ္ဥယ်ာဉ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္ ငွက္နွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာ
တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဥယ်ာဉ္၏ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းၿပီး ဖ်က္ဆီးမႈအားေကာင္းသည့္
စီးပြားျဖစ္ငါးဖမ္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အျခားေဒသမ်ားမွ လူမ်ားဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္လာျခင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္းနွင့္
ဥယ်ာဥ္အတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္
ဥယ်ာဥ္ရွိ ေပါႂကြယ္လွသည့္အပင္နွင့္တိရစၧာန္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သို႔ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ေနသည္မွာ ၁၀ နွစ္ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္သို႔
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ရာသီအလိုက္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ဝင္ေရာက္သူဦးေရမွာ ၃ ဦးမွ ၄ ဦးၾကား
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီးသြားဦးေရမွာ ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် တိုးပြားလာလ်က္ရွိၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏
ဦးစားေပးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ သိပ္မၾကာသည့္ ကာလအတြင္း ခရီးသြားဦးေရ သိသာစြာတိုးပြားလာ
နိဳင္သည့္အေနအထားရွိပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ဥယ်ာဉ္အတြင္းသာမက ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားအထိ
သြားေရာက္ေလ့လာနိဳင္သည့္ ေလွျဖင့္ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္းကိုသာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၇,၄၆၂ ရရွိခဲ့ၿပီး
အၾကမ္းအားျဖင့္ အဆိုပါခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔မွာ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဥယ်ာဥ္အေနျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ မရရွိခဲ့ပါ။ အလားတူ ဥယ်ာဥ္အား မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္
အိမ္ေထာင္စု ၅၉၈စုမွာလည္း အဆိုပါခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အျပင္ အက်ိဳးအျမတ္အနည္းငယ္မွ်ပင္
မရရွိခဲ့ပါ။
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီအစဉ္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအား ခိုင္မာေစမည့္ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုနွင့္ ၃ နွစ္တာကာလအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
တစ္ခု ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ခုပါဝင္ပါသည္ (၁)
ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ဥယ်ာဉ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးနိဳင္မည့္ ဝင္ေငြတစ္ရပ္
ဖန္တီးနိဳင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သူမ်ားထံမွ ဝင္ေၾကးေငြေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား
စတင္ေဆာင္ရြက္နိဳင္ ေရးလုပ္ငန္းစဉ္ တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္၊
(၂)
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေဒသခံအိမ္ေထာင္စုမ်ား
ပါဝင္လာေစျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ရွိ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚမွီခိုမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိဳင္ရန္အတြက္
အလုပ္အကိုင္နွင့္တစ္ ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရရွိနိဳင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊
(၃)
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကြန္ယက္၏
အခန္းက႑မ်ားအၾကား
ဆက္နြယ္မႈမ်ားကို ေဒသအဆင့္၊ နိဳင္ငံအဆင့္နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္အထိ အသိပညာေပးနိဳင္ေရးအတြက္ ပညာ
ေပးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္။
အမ်ားျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက၊ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ေဆြးေနြးမႈမ်ားမွာ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္နိဳင္ရန္
အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္မ်ားနွင့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ခိုင္မာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဉ္၏
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မွာ
ျမန္မာနိဳင္ငံရွိသဘာဝနယ္
ေျမမ်ားအတြက္ စံျပသဘာဝနယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားမႈအေပၚအေျခခံ
၍ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ထူးျခားသည့္ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေပးစြမ္းျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား
နွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းအၾကားခိုင္မာသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ားနွင့္အတူ ဥယ်ာဉ္၏
ေပါႂကြယ္လွ
သည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ထူးျခားလွသည့္ ဆလုံယဉ္ေက်းမႈမ်ားနွင့္ ထူးျခား လွပစြာတည္ရွိေနသည့္ကုန္းေျမနွင့္ေရျပင္အေ
နအထားမ်ားေၾကာင့္ ကမ႓ာ့အဆင့္အသိအမွတ္ျပဳ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသဘာဝအေျခခံခရီးသြား
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၄ ခုနွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း ၃၅ ခုအား
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၁) မွာ ျပည္သူလူထုအေျချပဳသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဥယ်ာဉ္၏သဘာဝအ
ေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၊ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္းမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဉ္မ်ားဖန္တီး၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းနွင့္ စနစ္တက်စာရင္းစိစစ္ျခင္းနည္းလမ္း
မ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္နွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားအား ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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တင္းလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂)မွာ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဉ္၏ ထြက္ကုန္မ်ား တြင္က်ယ္လာေစရန္နွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္
စြမ္း ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္၏ ပထမဆုံးေသာ ေခတ္မီသဘာဝအေျခခံဧည့္ရိပ္သာ တစ္ခုတည္
ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္အျပင္
ဆလုံလူမ်ိဳးစုမ်ားနွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိဳင္မည့္အေနအထားမ်ားပါဝင္သည့္
ေဒသခံမ်ား
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေလ့လာ ေရးခရီးစဉ္မ်ားမိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား
ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ာြ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမခ
ံ ်က္မာွ အဆိပ
ု ါလုပင
္ န္းမ်ား၏ေအာင္ျမင္မ၊ႈ ပုဂလ
ၢ က
ိ အခန္းက႑မ်ားနွငပ
့္ းူ ေပါင္းဆက္
ႏြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည့္ အျခားေသာထြက္ကုန္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃)မွာ ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထြက္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေလ့လာေရးခရီးစဉ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာဆက္သြယ္မႈမ်ားနွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝ
အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္
ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္
အေကာင္းအဆိုးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား
ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားမွသတိျပဳမိလာေစရန္ပမ
ံု န
ွ အ
္ စည္းအေဝးမ်ားနွငဤ
့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပင
္ န္းစီမခ
ံ ်က္အား
ဥယ်ာဥ္
နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းတင္ျပနိုင္ရန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမ်ား ပါဝင္
ပါသည္။ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာထြက္ကုန္မ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား လိုအပ္မႈအေနအထားအား
ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ၎တိုနွင့္ပတ္သက္သည့္ထုတ္လုပ္ပုံ ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညွိသြားနိုင္ရန္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈစနစ္မ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ဥယ်ာဥ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးပါင္းပါဝင္လာနိုင္ေစမည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ လိပ္ထိန္း
သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄)မွာ ဥယ်ာဥ္သို႔ ခရီးသြားမ်ားအား ပိုမိုစြဲေဆာင္သြားရန္နွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ရသည့္ အေတြ႕
အႀကံဳအရည္အေသြးအား
တိုးျမွင့္ေပးနိုင္ရန္အတြက္
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္
သရုပ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းစနစ္မ်ားအား
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
ဥယ်ာဥ္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ပုံျပင္မ်ား၊
ပညာေပးလိုသည့္အခ်က္မ်ားအား
အသစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္
ခရီးသြားစင္တာနွင့္
အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွတဆင့္
ဆက္သြယ္တင္ျပသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ စုံလင္လွသည့္ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပိုမိုျပည့္စုံသည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ဆိုင္ရာ ဗြီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုအား ရိုက္ကူး
သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာရုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္
ငန္းဆိုင္ရာ ဖယ္ဒေရးရွင္းတို႔တြင္ ခင္းက်င္းျပသသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခရီးသြား
လာေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္လည္း ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားအသစ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚနိုင္ရန္အတြက္
ေဈးကြက္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေဈးကြက္အေနအထားမ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး
နွင့္ဥယ်ာဉ္အားမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈဘဝအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး
မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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မာတိကာ
စာမ်က္ႏွာ

		
		
		
		
		

အမွာစကား

2

အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ား

3

အနွစ္ခ်ပ္

4

အပုိင္း ၁		

အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

7

၁.၁ 		

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

7

၁.၂		

ဧည့္သည္အေရအတြက္နွင့္ ေဈးကြက္အေနအထားမ်ား

9

၁.၃		

ထုတ္ကုန္မ်ား၊ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား

10

၁.၄		

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ၎တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား

14

၁.၅		

အားသာခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ စြန္႔စားရမည့္အေနအထားမ်ား

15

အပုိင္း ၂		

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

17

၂.၁		

ရည္မွန္းခ်က္

17

၂.၂		

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

17

		
		

အစီအစဥ္-၁၊ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား 		
ခိုင္မာေစျခင္း

17

		

အစီအစဥ္-၂၊ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဥ္၏ ထြက္ကုန္မ်ား တြင္က်ယ္လာေစရန္နွင့္ 		

		

ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္း ပိုမိုခိုင္မာလာေစျခင္း

19

		

အစီအစဥ္-၃၊ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ 		

		

သေဘာတူညီမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

		

အစီအစဥ္-၄၊ ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္သရုပ္ေဖာ္ ရွင္းလင္းျခင္းစနစ္မ်ားအား 			

		

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

ပူးတြဲ - ၁		

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
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Part
အပိုင္းI:၁Situational
၊ အေျခအေနAnalysis
ေလ့လာစမ္းစစ္ျခင္း
၁.၁

ေနာက္ခံအေျကာင္းအရာ
လန္ပအ
ိ ဏၰဝါမ်ိုးသားဥယ်ာဥ္ (LMNP)သို့ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္သည္မွာ ၁၀စုနွစ္တစ္စု ေက်ာ္ခဲ့ျပီ

ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သိသာထင္ရွားသည့္နိုင္ငံေရးနွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္လာေရာက္ လည္
ပတ္သည့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာ ပုံမွန္တိုးပြားလ်က္ရွိပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအား အဓိကဆြဲေဆာင္ေနသည့္ အရာမ်ားတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

•
•
•
•
•
•
•

-

လန္ပအ
ိ ဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဥ္အေနအထား

၊

ဆလုံရိုးရာယဥ္ေက်းမွႈမ်ား

၊

သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနေသးသည့္ကမ္းေျခမ်ားနွင့္ပင္လယ္ရႈ႕ခင္းသာကြ်န္းစုမ်ား

၊

ေရခ်ဳိေရငန္စပ္ေဒသမ်ားနွင့္ဒီေရေတာမ်ား

၊

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ေအာင္ေလာင္ငွက္ (Plain-pouched hornbill) မ်ား သားေပါက္ရာအက်ယ္ျပန္႔ဆုံး 		
ေဒသမ်ားအနက္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီးငွက္မ်ိုးေပါင္းစုံလင္စြာက်က္စားေနထိုင္ျခင္း

၊

ပင္လယ္လိပ္မ်ားဥအုသားေပါက္ရာေနရာမ်ားျဖစ္ျခင္း

၊

အပူပိုင္းေဒသေရျပင္အေနအထားနွင့္စုံလင္လွသည့အ
္ ဏၰဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားတည္ရွိျခင္း

၊

အထက္ေဖာ္ျပပါ သဘာဝအလွအပအေနအထားမ်ားကို ေလ့လာခံစားနိုင္ရန္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိျပီး
အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ LMNP အား ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအနက္ ေလ့လာစရာခရီးစဥ္ေနရာ
တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးစဉ္အားလုံးအတြက္ ေကာ့ေသာင္းမွာ ခရီးစဥ္အစနွင့္အဆုံး ေနရာ
ျဖစ္ျပီး၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန (MOHT) ၏ဌာနခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး
ဌာနတြင္မျဖစ္မေန မွတ္ပုံတင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ LMNP မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဥယ်ာဥ္အတြက္ သိသာထင္ရွား
သည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ မရရွိပါ။ အလားတူစြာ ဥယ်ာဥ္အားမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာလည္း
စီးပြားျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရသည့္ျပင္ အက်ိုးအျမတ္အားျဖင့္လည္း အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကပါသည္။ ဥယ်ာဥ္
အတြင္း ေက်းရြာ ၄ ခု၊ ဥယ်ာဥ္အျပင္ဘက္ ၾကားခံနယ္ေျမတြင္ ေက်းရြာ ၁ ခု၊ စုစုေပါင္း ေက်းရြာ ၅ ရြာမွာ ဥယ်ာဥ္အား
အမွီျပဳေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး အိမ္ေထာင္စုအားျဖင့္ ၅၉၈ စုရွိပါသည္။ ဥယ်ာဥ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ အသက္
ရွင္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
မႀကံဳဂလက္၊ ေညာင္ဝီးနွင့္ ကိုေဖာ့ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဆလုံလူမ်ိုးအိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ခန္႔မွာ စားဝတ္ေနေရးအ
ခက္အခဲမ်ားအားအထူးႀကုံေတြ႕လ်က္ရွိပါသည္။ ျမိတ္ကြ်န္းစုေဒသရွိ လူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားအား လႊမ္းမိုးလာသည့္ အဓိက ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ အခြင့္အေရးကိုေမွ်ာ္ကိုးကာေရြ႕ေျပာင္းလာျကသူမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား
ေပါမ်ားလာျခင္းနွင့္ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈႏႈန္းေလ်ာ့ၾကလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္
နယ္နိမိတ္အတြင္း တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဒိုင္နမိုက္မ်ား ဆြဲပိုက္မ်ားအသုံးျပု၍ ငါးဖမ္းျခင္း၊ (ပင္လယ္ခူေကာင္၊ ကမာခြံ၊
လိပ္ဥကဲ့သို႔ေသာ) အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ (ၾကြက္သမင္၊ ေၾကာင္ကတိုး၊ ေမ်ာက္နွင့္
ေတာဝက္ကဲ့သို႔ေသာ) ေတာရိုင္းတိရစ ၦာန္မ်ားအား တရားမဝင္အမဲလိုက္ျခင္း၊ အေျပာင္ရွင္း သစ္ထုတ္လုပ္ျပီး (ရာဘာ၊ သရက္၊
ကြမ္းသီးနွင့္ သီဟိုသရက္ စသည့္) သီးနွံစိုက္ခင္းမ်ားတည္ေထာင္လာျခင္း စသည့္ကိစ ၥရပ္မ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္ႏြယ္
လ်က္ရွိပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားနွင့္အျခားေသာစီမံအုပ္ခ်ုပ္မွုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္နွင့္ ဥယ်ာဥ္၏ထိန္းသိမ္းေရး
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ၄ နွစ္သက္တမ္းရွိအေထြေထြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစီမံခ်က္ (၂၀၁၄-၂၀၁၈) အား
ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ LMNP-GMP တြင္ ဇုန္နယ္ေျမခြဲျခားျခင္းစနစ္ တစ္ခုပါဝင္ျပီး စီမံအုပ္ခ်ုပ္မွုဆိုင္ရာဇုန္ ေလးခုပါဝင္ပါသည္။
၎င္းတို႔မွာ (၁) အဓိကသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား တည္ရွိရာဇုန္၊ (၂) သဘာဝေတာနိမ့္၊ ျမက္ခ်ဳံေတာမ်ားတည္ရွိသည့္ဇုန္၊
(၃)ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္မ်ားတည္ရွိသည့္ဇုန္နွင့္(၄)ေဒသခံမ်ားအသုံးျပုသည့္ဇုန္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
၁ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ LMNP-GMP 2014 ႏွင့္ Istituto Oikos ေလ့လာခ်က္မွျဖစ္သည္။
၂ ၾကားခံဇံုကုိ LMNP သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္းယခုအထိတရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳေသးပါ။
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ပံု (၁) : လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္
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LMNP-GMP တြင္ (၁) ဥယ်ာဉ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၂) ေဂဟစနစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ (၃) ျပည္သူလူထုအသိပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ (၄) ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွႈမ်ားအား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၄)
ခု ပါဝင္ပါသည္။ စတုတၴေျမာက္မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနေသာ္ျငားလည္း
အျခားေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၁၊ ၂၊ ၃ တို႔တြင္လည္း
အက်ဳံးဝင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု

ခ်မွတ္သြားရန္နွင့္

သဘာဝ

အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းနွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား တိုးျမွင့္သြားနိုင္ရန္အတြက္ ၃ နွစ္ သက္တမ္း
ရွိလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား

ေရးဆြဲသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္မွာ

ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္လာေစမည္ျဖစ္ျပီး

၎တို႔အၾကား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တိုးျမွင့္လာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ စီမံခ်က္တြင္ အဓိက
ရည္မွန္းခ်က္ ၃ ခု ပါဝင္ပါသည္-

•

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ LMNP ၏စီမံအုပ္ခ်ုပ္မွုဆိုင္ရာစရိတ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံမွ အသုံးျပဳခေငြေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိနိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးနိုင္
မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

•

ေဒသခံအိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လာေစေရး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ

ဝင္ေငြရွိနိုင္မည့္အေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးရန္နွင့္ ဥယ်ာဥ္၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ မွီခိုမႈအား
ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊

•

သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲ

မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကြန္ယက္၏အခန္းက႑မ်ား

အၾကား

ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ေဒသအဆင့္၊ နိုင္ငံအဆင့္နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္အထိ အသိပညာေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္။
၁. ၂ ဧည့္သည္အေရအတြက္နွင့္ ေဈးကြက္အေနအထားမ်ားဧည့္သည္မ်ားေရာက္ရွိမႈအေနအထား
ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ျကီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမိတ္ကြ်န္းစုသို႔ စက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္
ခရီးစဉ္အေရအတြက္မွာ ၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္း ၅၅ ခုမွ ၃၂၄ ခု အထိလည္းေကာင္း ခရီးစဉ္မ်ားတြင္ပါဝင္လာသည့္
နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအေရအတြက္မွာလည္း ၃၉၁ ဦးမွ ၂၅၆၂ ဦးအထိလည္းေကာင္း တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္ ။ ျမိတ္ကြ်န္းစုသို႔
သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေရငုပ္ခရီးစဥ္နွင့္ အေပ်ာ့စားစြန့္စားျခင္း ခရီးစဥ္ (soft adventure) မ်ားပါဝင္ပါသည္။
ေရငုပ္ခရီးစဉ္အနည္းငယ္မွ်သာ ဥယ်ာဥ္အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ေသာ္လည္း အေပ်ာ့စားစြန့္စားျခင္းခရီး စဉ္အားလုံးနီးပါးမွာ
ဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ခရီးစဥ္အားလုံး၏ ၅၀ % ခန့္မွာ ဥယ်ာဥ္အတြင္းသို့ ဝင္ေရာက္ၾကပါသည္။

၃ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ဝင္ေငြအခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွျဖစ္သည္၊ ၂၀၁၅
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈
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၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ လန္ပအ
ိ ဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဉ္သို႔ ရြက္ေလွခရီးစဥ္ ၁၆၀ ခန္႔လာေရာက္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဦးေရ
၁၂၈၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဧည့္သည္ ၃ ဦးမွ ၄ ဦးခန္႔ ေန႔စဥ္ဝင္ေရာက္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ဝင္ေငြ
စက္ေလွပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရနွင့္ဆက္စပ္၍ ေပးေဆာင္ရသည့္ေငြမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ေၾကး၊ ခရီးစဉ္တစ္ခုစီအတြက္
ဧည့္သည္တစ္ဦးလွ်င္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေလ့လာေရး ခရီးဝင္ေၾကး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ခ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္လစာနွင့္ ဧည့္သည္
တစ္ဦးစီအလိုက္

ကြ်န္းစုအတြင္း

တစ္ေန႔တာလည္ပတ္အပန္းေျဖမႈအတြက္

ေန႔အလိုက္အခြန္အခမ်ား

ပါဝင္ပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းကပ္ျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရေငြအား စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္

ကုန္က်ေငြကိုပါ

ခေၾကးေငြမ်ားနွင့္

ထည့္သြင္းေကာက္ခံပါသည္။

ပတ္သက္၍

လိုလိုလားလား

ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အတြင္းက်သင့္မည့္

ေလွကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

မေပးေဆာင္လိုေသာ္လည္း

LMNP

ျမင့္မားသည့္အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအ
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း

အသုံးျပဳသူဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြကိုမူ လိုလိုလားလား ေပးေဆာင္လိုၾကပါသည္။

အသုံးျပဳသူဆိုင္ရာ အခေျကးေငြနွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ဥယ်ာဥ္ စီမံအုပ္
ခ်ုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
တည္ေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ LMNP ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမာခံရန္ပုံေငြ (Trust Fund)
တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္အတြက္လည္း ေထာက္ပံ့လိုၾကပါသည္။
၁. ၃ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဉ္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခန္းက႑ခြဲမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ လက္ရွိနွင့္အလားအလာရွိသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၏အေနအထားအား သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝါးအလယ္ သဘာဝအေျခခံ အပန္းေျဖစခန္း
၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ သယံဇာတနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ LMNP ၏ပထမဦးဆုံးေသာသဘာဝ
အေျခခံအပန္းေျဖစခန္းအား တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းပါးသည့္သဘာဝအေျခခံအ
ပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ပထမအပိုင္းအား ဝါးအလယ္ကြ်န္းေပၚတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္
ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ပထမပိုင္းတြင္ ဧည့္တည္းခိုေဆာင္ (၂၈) လုံး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအိမ္ယာ၊
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေရပူစမ္း (Spa) မ်ား၊ နားေနေဆာင္နွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစင္တာတို႔အား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
လုပ္ငန္းဒုတိယပိုင္းတြင္ ဧည့္တည္းခိုေဆာင္ (၃၂) လုံးအား ေဆာက္လုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည့္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္အား မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဉ္မ်ားအား အဆိုျပဳတင္ျပထားျပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္အတြက္ LMNP ဆိုင္ရာေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုအား တည္ေထာင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သယံ
ဇာတနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္

အလယ္အလတ္ကာလတစ္ခုအတြင္း

လန္ပအ
ိ ဏၰဝါ

အမ်ိုးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းထပ္မံ၍ သဘာဝအေျခခံအပန္းေျဖစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈအား သေဘာတူရန္ အစီအစဥ္မရွိပါ။

ရြက္ေလွခရီးစဥ္မ်ား
ဥယ်ာဥ္သလ
႔ုိ ာေရာက္သည့ရ
္ က
ြ ေ
္ လွခရီးစဥ္အေရအတြကမ
္ ာွ

တိးု ပြားေနေသာ္လည္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နွင့္ရာသီအလိုက္

မိုးေလဝသအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်နိုင္ပါသည္။ ေလွကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္အား မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကသည့္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္

လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္၊

၎တို႔အေနျဖင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိနိုင္ရန္တို႔အတြက္

၄ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမိတ္ကြ်န္းစုခရီးစဉ္မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားရွိျပီး အေရးေပၚကုသရန္လိုအပ္ပါက ခရီးသြားမ်ား
အတြက္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိျခင္း၊ အေရးေပၚစြန္႔ခြာရမည့္အေနအထားမ်ိုးအတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္ေလွမ်ားနွင့္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔
ရွိျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ မေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
၅ အလြန္အကြ်ံငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ ငါး ၁၀ေကာင္တြင္ ၉ ေကာင္ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိေနျပီး ယမ္းဘီလူးျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သႏာၱ
ေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္ဆီးလ်က္ရွိေနေၾကာင္းနွင့္ ခရီးသြားမ်ား ေရငုပ္ေနစဥ္မိုင္းခြဲသံမ်ားၾကားရ၍ တိုင္တန္းလာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ
အၾကံျပဳတင္ျပထားပါသည္။ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္သစ္ခိုးထုတ္ျခင္းမ်ားကို အာဏာရွိခရိုနီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ယူဆရျပီး တိုင္တန္းမႈ၏
ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ားအား သတိထားရသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွာ သတင္းေပးရန္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔လ်က္ရွိပါသည္။
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ဥယ်ာဥ္အတြင္း မလိုလားအပ္သည့္
သႏၲာေက်ာက္တန္း

ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအား

ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္

ဆိပ္ကမ္းကပ္သည့္ေနရာမ်ားနွင့္

ေက်ာက္ဆူးခ်သည့္

ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေလွခရီးစဥ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ ၿမိတ္ကြ်န္းစုခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္ဆိုင္ရာ
အဆင္မေျပမႈမ်ားအား နွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မ်ားျပားလွသည့္ အစိုးရ
အခြန္အခမ်ားေၾကာင့္ စိတအ
္ ေနွာင့အ
္ ယွက္ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ၎တိမ
႔ု ာွ (၁) ေပးေဆာင္ရမႈနင
ွ ့္ ျပန္လည္ရရွသ
ိ ည့္ အက်ိဳးအျမတ္မာွ
မကာမိပါေၾကာင္း၊

(၂)ခရီးသြားမ်ားနွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအခေၾကးေငြေပး၍သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရသည့္

အဏၰဝါ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွငအ
့္ ဏၰဝါ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ပ်က္ဆီးယိုယြင္းလ်က္ရွိျပီး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကိုသာ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က ေလွခရီးစဥ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား စိစစ္ခြင့္ျပဳေပး
မႈအားအခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးေျပာင္းလဲခဲ့မႈမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ အဆင့္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား
နွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားရွိလာရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ေဝဖန္အၾကံျပဳထားပါသည္။
ဒီေရေတာျမစ္မ်ား
အေရအတြက္အားျဖင့္

တိတိက်က်မသိေသာ္လည္း

ဥယ်ာဥ္သို႔လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္

အမ်ားစုမွာ

လန္ပိကြ်န္း၏

အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ဒီေရေတာျမစ္ (၂) ခုမွ တစ္ခုသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါျမစ္မ်ားနွင့္၎င္းတို႔၏
သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနသည့္ ဒီေရေတာမ်ားမွာ ဥယ်ာဥ္၏အဓိကသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားတည္ရွိရာဇုန္အျဖစ္ တည္ရွိ
လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါဇုန္သို႔ ေလွငယ္မ်ား၊ ကယက္ေလွမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္း

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ အဆိုပါေရခ်ိဳေရငန္စပ္ေဒသ (၂) ခုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဆူညံမႈနွင့္ေရျပင္သန္႔ရွင္းမႈအားျခိမ္း
ေျခာက္မႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ကယက္ေလွငယ္မ်ားကိုသာအသုံးျပဳရန္ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ ထြက္ကုန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေျပာၾကားနိုင္ရန္အတြက္ မႀကံဳ
ဂလက္ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းမ်ားေပးသြားရန္ ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမစ္ေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါအေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည့္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသးပါ။
ကယက္ေလွစီးျခင္း
လန္ပအ
ိ ဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြင္း မၾကာေသးမီကာလအတြင္း ကယက္ေလွ (၂)စီး ရွလ
ိ ာ ျပီး အခ်ိဳ႕ခရီးသည္တင္ေလွမ်ားမွာ
၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ကယက္ေလွငယ္မ်ားအား သယ္ေဆာင္လာျပီး ဒီေရေတာျမစ္မ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေရခ်ိုေရငန္စပ္ေဒသမ်ားနွင့္
ဥယ်ာဥ္ပတ္ပတ္လည္ရွိ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားမ်ားအား ေလ့လာၾကပါသည္။ ေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း
မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားနွင့္အတူ ကယက္ေလွငယ္မ်ားအား ေဒသတြင္း
အလြယ္တကူငွါးရမ္း၍

ရနိုင္ေအာင္

ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားနွင့္

ေဒသခံျပည္သူလူထုအၾကား

ေဆာင္ရြက္လိုမႈမ်ားကိုလည္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ညႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။
ေရလႊာငုပ္ျခင္းနွင့္ ေရေအာက္ငုပ္ျခင္း
အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေရငုပ္မည့္ေနရာမ်ားမရွိျခင္းနွင့္ သႏ ၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္
ေရငုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မွႈမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ေနရာ ၂ခု၊ ၃ ခုခန္႔တြင္ ေရငုပ္ျခင္းအခ်ိဳ႕ကို
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္
သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းစီမံကိန္းအား

စတင္မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္

အေတြ႕

အၾကံဳမ်ားအား တိုးျမွင့္သြားရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ထက္သန္သည့္စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာျပည္သူလူထုအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ဤအဆိုျပဳလႊာတြင္ ထက္သန္သည့္ စိတ္ပါ
ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေအာင္ေလာင္ငွက္မ်ား သားေပါက္မ်ိုးပြားရာ ေနရာမ်ား
ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္မ်ားမွာ ကိုေဖာ့ကြ်န္းအနီးရွိ ေအာင္ေလာင္ငွက္မ်ားသား ေပါက္မ်ိဳးပြားသည့္ေနရာမ်ားသို႔
သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ငွက္ေကာင္ေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ က်က္စားေနထိုင္သည့္ အဆိုပါထူးျခားသည့္ေနရာနွင့္ပတ္သက္
၍ အသိပညာေပးမွုအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္အေရအတြက္ နည္းပါးလ်က္ ရွိပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္
သည့္ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္မည္ဆိုပါက ဧည့္သည္အေရအတြက္ သိသာစြာ တိုးပြားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
ေတာတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား
ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ေတာတြင္းေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတေလွ်ာက္ ခရီးတိုေတာတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွခရီးသြား
လုပ္ငန္းကုမၸဏီအနည္းငယ္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပါး
လ်က္ရွိျပီး အကြာအေဝးနွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ခက္ခဲမႈအေနအထားမ်ား မတူညီသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္
ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေတာတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးထားသည့္ေဒသခံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားပါဝင္မွုကိုလည္း စိတ္ပါဝင္စားလ်က္ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အၾကံေပးမ်ား
တင္ျပထားသည့္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္

ထူထပ္ေနသည့္ေတာအုပ္အတြင္း

လမ္းေလွ်ာက္သြားလာရသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

ဖန္တီးေပးေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနသည့္ ကမ္းေျခမ်ားနွင့္ ကမ္းေျခမီးပုံပြဲမ်ား
ေလွခရီးစဥ္အမ်ားစုမွာ

လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းၿပီး

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားမရွိသည့္

သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနသည့္

ကမ္းေျခမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ဤခရီးစဉ္မ်ားမွာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားလ်က္ရွိၿပီး
အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ အနည္းငယ္နွင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆိုးက်ိဳးအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွာ ညပိုင္း
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအတြက္

ကမ္းေျခမီးပုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းနွင့္

ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားမွာ

ခရီးသြားမ်ားအၾကား

ကမ္းေျခတြင္စခန္းခ်ျခင္းမ်ား

လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရွိျပီး

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ

ေလွျဖင့္လာေရာက္

လည္ပတ္သူဦးေရ တိုးပြားလာနိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။
မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာအတြင္း လမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္း
ေလွခရီးစဉ္အမ်ားစုမွာ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာသို႔ ေလ့လာေရးသြားသည့္အစီအစဥ္ပါဝင္ျပီး ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ဆလုံလူမ်ိဳးအိမ္
ေထာင္စုမ်ားတည္ရွိသည့္ကမ္းေျခတေလွ်ာက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအားေလ့လာျခင္း၊

ေက်းရြာအလယ္

လမ္းမတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ အျပန္ခရီးအား အဆိုပါလမ္းအတိုင္း
လမ္းေလွ်ာက္ျပန္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာခရီးသြားအုပ္စုမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္
အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကို လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာတြင္
လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ရည္ရြယ္၍ ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးဆိုင္ငယ္မ်ား ရြာလည္လမ္းမတေလွ်ာက္
တည္ရွိပါသည္။

ေဒသခံေက်းရြာျပည္သူမ်ားနွင့္

ဧည့္သည္မ်ားအၾကား

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈအတိုင္းအတာမွာ

လိုက္ပါလာသည့္ ဧည့္လမ္းညႊန္အေပၚမ်ားစြာ မူတည္ေနျပီး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ထိေတြ႔ဆက္သြယ္နိုင္ေစရန္ ဧည့္သည္
မ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳ
တင္စီစဥ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ေဒသခံမ်ားနွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရ
သည့္လုပ္ငန္းမွာ ခရီးသြားမ်ား နွစ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားမ်ားအားလုံးမွာ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
အမိႈက္ပုံမ်ားနွင့္ျပန္႔က်ဲေနသည့္အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ျပန႔္
က်ဲေနသည့္ဖန္ကြဲစမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

လိုက္လံေတာင္းရမ္းေနသည့္

ကေလးငယ္မ်ား၊

ဧည့္သည္မ်ားအနီး

အုပ္အုပ္က်ပ္က်ပ္ဝန္းရံ၍ သၾကားလုံးေတာင္းသည့္ ကေလးမ်ား၏အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္လည္း ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ေက်းရြာ
သားမ်ားမွာ စိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။
မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာျပည္သူမ်ားမွာ ၎တို႔ေက်းရြာတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား လက္ခံရသည္ကို ေက်နပ္ေသာ္လည္း
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္အတြက္ ဘာသာစကားမရွိျခင္း၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေအာင္ ဆက္ဆံနိုင္သည့္စြမ္းရည္ မရွိျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ အသိပညာအားနည္းျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔လ်က္
ရွိပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရွ႕ဆက္သြားနိုင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းလိုျခင္း၊ ေဒသထြက္လက္မႈ
ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္
ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားအား သင္ယူရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ထက္သန္သည့္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိပါသည္။
ဆလုံလူမ်ိုးမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း
ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားအား ေတြ႔ျမင္ရျခင္းသည္ LMNP သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ား၏အဓိကက်ေသာအစိတ္အပိုင္း

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ဧည့္သည္မ်ားမွာ ဤကဲ့သို႔ေတြ႕ျမင္ရျခင္းကို နွစ္သက္သေဘာက်လ်က္ရွိျပီး
ဤအခ်က္မွာ ခရီးစဥ္မ်ားကို လိုက္ပါရန္ အဓိကတြန္းအားျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏေျပာဆိုၾကပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူမႈ၏
အၾကံျပဳတုန္႔ျပန္စာမ်ားအရ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုၾကည့္ရႈ႕လိုၾကျပီး ဆလုံရိုးရာအခမ္း
အနားႏွင့္ပြဲလမ္းမ်ား၊ ရိုးရာပုံျပင္မ်ား၊ ဆလုံလူမ်ိုးမ်ားနွင့္ အတူတကြ ငါးဖမ္းထြက္ျခင္းႏွင့္ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၏အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ
ေအာင္ ေရငုပ္နိုင္စြမ္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ျခင္းမ်ား ထည့္သြင္းသြားေစလိုေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။
ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ၎တို႔မွာ စီးပြားျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
စိတ္ပါဝင္စားေသာ္လည္း ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းအစဉ္အလာအရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နိစၥဓူဝ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုသာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဆလုံလူမ်ိဳးအနည္းစုသာ ျမန္မာ
စကားေျပာနိုင္သည့္အတြက္

ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္

ဘာသာစကားဆိုင္ရာအတားအဆီးကိုလည္း

ေျဖရွင္းေပးရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ားနွင့္ ျဖတ္သာြ းျဖတ္လာကုနသ
္ ည္မ်ားအား စားေသာက္ဖယ
ြ ရ
္ ာနွင့္ အေအး
မ်ိဳးစုံေရာင္းခ်ေနသည့္စားေသာက္ဆိုင္ငယ္မ်ား

အနည္းငယ္ရွိပါသည္။

စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုသာ

စားေသာက္ဖြယ္ရာ

စာရင္းအား အဂၤလိပ္လို ျပင္ဆင္ထားျပီး အျခားစားေသာက္ဆိုင္အားလုံးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္ခံရန္ လိုအပ္
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္နွင့္ဘာသာစကားေျပာဆိုနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္မႈနွင့္ သန္႔ရွင္း
မႈအဆင့္အတန္းမ်ားမွာလည္း ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စိုးရြံ႕ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရီးသြား
ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေလွေပၚတြင္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ျပင္ဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လာေရာက္စားေသာက္သည့္
ဧည့္သည္အေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္နွင့္
ေငြရင္းနွီးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
၁. ၄ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္၎တို႔၏ကိစၥရပ္မ်ား
ဤသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ နယ္ပယ္အသီးသီးမွပုဂိၢဳလ္
မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားအား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

•

LMNP ၏ အတြင္းနွင့္ဝန္းက်င္တြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီး

မွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ေထာက္ပံ့မႈမွာ အေရးပါ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွတဆင့္ ဝင္ေငြနွင့္အလုပ္အကိုင္ရရွိ
မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာမည့္အျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားလည္း ရရွိနိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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•

LMNP ၏ ဇီဝမ်ိုးစုံမ်ိုးကြဲမ်ားနွင့္ေဂဟစနစ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသိပညာျမွင့္တင္မႈအား က်ယ္

ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ျပီး

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏

စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ

အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ LMNP-GMP နွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္၊ ခိုင္မာသည့္ဦးေဆာင္မႈနွင့္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ကတိကဝတ္
မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားအား

ပူးေပါင္းညွိနွုိင္းစီမံသြားနိုင္ရန္အတြက္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား

ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရန္

လိုအပ္ပါသည္။

•

ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ LMNP ၏ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေနသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ
ေလွခရီးစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ အနည္းငယ္သာ ရရွိေနရုံသာမက ဝါးအလယ္ကြ်န္း သဘာဝအေျခခံခရီးစခန္းမွ ရရွိနိုင္သည့္
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားနွင့္
တီးေပးနိုင္သည့္အတြက္

လက္ရွိေဈးကြက္အေနအထားမွာလည္း

၎တို႔အတြက္

လုံေလာက္သည့္အက်ိဳးအျမတ္

မဖန္

ထိေရာက္သည့္ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းလ်က္ရွိပါသည္။

ဥယ်ာဥ္အမွီျပဳေနထိုင္သည့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ ဝင္ေငြရရွိနိုင္မည့္အေနအထားမ်ားတိုးပြား
လာေစရန္ LMNP မွ အတည္ျပဳ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ျပည္သူလူထုအေျခခံေနရာထိုင္ခင္းစီစဉ္ေပးမႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ ထပ္ေဆာင္းေဈးကြက္ ေပၚထြက္လာနိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

ဥယ်ာဥ္အတြင္း တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္းအား တားဆီးရန္အတြက္ ပုံမွန္ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းသည့္

သတင္းပို႔မႈဆိုင္ရာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊

လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊

တရားမဝင္ငါးဖမ္းမႈမ်ားအား

သတင္းေပးပို႔ဆက္ သြယ္ရမည့္သူမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ MONREC, ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၊
အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာန၊

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏

ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကတိကဝတ္မ်ားမွာ

ဤလုပ္ငန္းအတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။

•

ဥယ်ာဥ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ခ်မည့္သင္တန္းမ်ား မတက္ေရာက္လွ်င္၊ စနစ္တက်

•

ဥယ်ာဥ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ေဒသခံမ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ေလ့လာေရးခရီး

သင္ၾကားေပးခံရျခင္းမ်ား မရရွိလွ်င္ စီပြားျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။
စဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလာနိုင္လွ်င္ ေအာင္ဘာေက်းရြာမွ ၿမိတ္ကြ်န္းစုအတြင္း တည္ေထာင္ထားရွိသည့္ ခရီးသြားမ်ား
တည္းခိုေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ လိုင္စင္ရ ေန႔ခရီးစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အေနအထားအား စဉ္စားေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းမ်ားအား လိုင္စင္ရနွင့္ LMNP မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ျပီး
ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဥယ်ာဥ္အား မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေအာင္ဘာ ေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္
အပိုဝင္ေငြရရွိနိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မည့္အျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္
လာနိုင္ေစရန္အတြက္ စြဲေဆာင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁.၅ အားသာခ်က္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ စြန့္စားရမည့္အေနအထားမ်ား
ဇယား ၄ တြင္ LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသာ ခ်က္မ်ားနွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား
အားေက်ာ္လႊားရမည့္အတားအဆီးမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားရမည့္ စြန္႔စားရမည့္အေနအထားမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။

၆ လက္ရွိကာလတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္တန္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရန္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိပါသည္။
၇ ၿမိတ္ကြ်န္းစုအတြင္းႏွင့္ေအာင္ဘာသို႔သြားသည့္လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တည္းခိုေနထိုင္မႈစီစဥ္သူလုပ္ငန္း
ရွင္ (၃၀) ဦးအား ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွုပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံသတင္းမီဒီယာမ်ားမွ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းအား
၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ျပီးဆုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္မတိုင္မီ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာတိုးျမွင့္မႈမ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔
ေနခ်င္းျပန္ခရီးမ်ား လာေရာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာနိုင္သည့္အေနအထားရွိပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈
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၁.၅ အားသာခ်က္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ စြန့္စားရမည့္အေနအထားမ်ား
ဇယား ၄ တြင္ LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားနွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား
ေက်ာ္လႊားရမည့္အတားအဆီးမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သြားရမည့္ စြန္႔စားရမည့္အေနအထားမ်ားအား အက်ဉ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဇယား ၄ ၊ လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဉ္သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အားသာခ်က္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊
အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္စြန္႔စားရမည့္အေနအထားမ်ား

၊

အားသာခ်က္မ်ား

အတားအဆီးမ်ား

• ခရီးသြားလုပင
္ န္းမွာ နိင
ု င
္ အ
ံ ဆင့ဦ
္ းစားေပးလုပင
္ န္းတစ္ချု ဖစ္ပါသည္။
• ထူးျခားသည့္အရည္အေသြးျမင့္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္
မ်ားျဖစ္သည့္ သဘာဝအတိုင္းက်န္ရွိေနေသးသည့္ ကမ္းေျခမ်ား၊
ထူးျခားသည့္သတၲဝါနွင့္ အပင္မ်ား၊ ဆလုံလူမ်ိဳး တို႔၏ရိုးရာ ယဉ္ေက်းမႈ
• ေလွျဖင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္ တိုးပြား
လာျခင္း၊ အျခားေဈးကြက္မ်ားမွ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ျမင့္မားလာျခင္း
• LMNP ၏ ပထမဦးဆုံးသဘာဝအေျခခံ အပန္းေျဖစခန္းအား ခြင့္
ျပဳၿပီးျဖစ္ျခင္း
• အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုထိေရာက္
ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္း
• LMNP-GMP ၏ ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အေထာက္
အကူျပဳရန္ ပုဂလ
ၢ က
ိ က႑မ်ားမွ ထက္သန္စာြ စိတ္ ပါဝင္စားလ်က္ရျိွ ခင္း
• ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေပၚတြင္
ထက္သန္စြာ စိတ္ပါဝင္စားလ်က္ရွိျခင္း
• ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား
• အဓိကပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ အေရအတြက္နည္းျခင္း
• LMNP ၊ ၿမိတ္ကြ်န္းစုနွင့္ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာ
မ်ား၏ ထက္သန္စြာ စိတ္ဝင္စားမႈ

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အားနည္းျခင္း၊ တရား
မဝင္ငါးဖမ္းျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ ဥယ်ာဥ္၏သဘာဝ အရင္း
အျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း
• ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားအဟန္႔တား ျဖစ္ေစမည့္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္အတြင္းေနထိုင္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ
ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း
• ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္မႈ မရွိျခင္းနွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိပညာနွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိျခင္း
• မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာ၏အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ အေပၚစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိုင္ရာျပႆနာ
• ရာသီဥတုအလိုက္ မွတ္သားေဆာင္ရြက္ရျခင္း
• ဥယ်ာဥ္သို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာစိုး ရိမ္မႈမ်ား
• LMNP ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိပညာ
ဗဟုသုတ မရွိျခင္း
• ေလွခရီးစဉ္မ်ားနွင့္ သဘာဝအေျခခံ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားမွာ
ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအစီအစဉ္မ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရာ
ႏႈန္းျပည့္ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာအက်ိဳး
အျမတ္ ဖန္တီးေပးနိုင္မည့္ အလားအလာ မရွိျခင္း
•
အေရးပါသည့္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားလုံ
ေလာက္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိျခင္း

အခြင့္အေရးမ်ား

စြန္႔စားရမည့္ အေနအထားမ်ား

• ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ ေဒသခံ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအၾကား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ျခင္း
• ဝင္ေငြနွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးလာနိုင္ျခင္း
• မႀကံဳဂလက္ေက်းရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားနွင့္
လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတိးု ျမွငေ
့္ ဆာင္ရက
ြ လ
္ ာႏုင
ိ မ
္ ည္ျဖစ္ျခင္း
• ထုတ္ကုန္အမ်ိုးမ်ိုးအား LMNP ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေရး အစီ
အစဥ္မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏုိင္ျခင္း
• ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္
LMNP ေဖာင္ေဒးရွင္းအား တည္ေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျခင္း
• ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား
ျပည္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း စီမက
ံ န
ိ း္ အား အစျပဳႏုင
ိ မ
္ ည္ျဖစ္ျခင္း
• ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္လာေစျခင္း
• အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား အျခားေသာသဘာဝ ထိန္းသိမ္း
ေရးနယ္ေျမမ်ားနွင့္ ၿမိတ္ကြ်န္းစု၏အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပုံတူျပန္ပြား
နိုင္ေရးအတြက္ LMNP အား စံျပေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္
• ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးတိုေလးမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္
ဧည့္သည္ဆိုင္ရာေဈးကြက္မ်ား ျပန္႔ပြားလာနိုင္ျခင္း
• သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ သဘာဝနယ္ေျမ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈအတြက္ ေဒသအဆင့္ စံနမႈနာထားစရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္

• စီမက
ံ န
ိ း္ အား ဦးစီးဦးေဆာင္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ အားနည္းျခင္းႏွင္ ့ အေရး
ပါသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈ အားနည္းျခင္း
• ထိန္းသိမ္းမွုလုပ္ငန္းမ်ားအားနည္းျခင္းနွင့္ LMNP ၏ သယံ
ဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာျခင္း
• မီဒီယာမ်ားမွ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အပ်က္
သေဘာေဆာင္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားနွင့္ထိေရာက္ေသာ
တားဆီးမႈမ်ားမရွိျခင္း
• မလုံေလာက္သည့္သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားအက်ိဳးအျမတ္
မ်ားေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဒသခံမ်ား
မွ ဆက္လက္ထုတ္ယူေနျခင္း
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ညီမွ်စြာမခြဲ
ေဝျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ျပႆနာမ်ား ေဒသခံမ်ားအတြငး္ ျဖစ္ေပၚလာႏုင
ိ ျ္ ခင္း
• အားနည္းသည့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသို႔မဟုတ္ ေလ့လာေရး
ခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ေနရာေဒသအလိုက္
ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ျခင္း
• ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိဘဲ တိုးပြားလာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္
မလိုလားအပ္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ျခင္း
• ျပင္းထန္ေသာမုန္တိုင္းမ်ားျဖစ္ပြားမႈနွင့္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္
ျဖစ္ဖြယ္ရာသီဥတု အေနအထားမ်ားရွိျခင္း
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ားမွ အနည္း
ငယ္ကိုသာ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ အသုံးျပဳျခင္း
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းမ်ား
အတြက္ ျပင္ပမွ အေျခခ်ေနထိုင္လာျခင္းမ်ား

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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အပိုင္း ၂ ၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
၂. ၁ ရည္မွန္းခ်က္ ေဖာ္ျပခ်က္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အတြက္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူအား
လုံးအတြက္ အလယ္အလတ္ကာလမွ ေရရွည္ကာလအထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး
လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္“ LMNP အား ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားအတြက္ စံျပသဘာဝနယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား ထူးျခားသည့္ ခရီးသြားအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေပးစြမ္းရန္၊
ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျကား ခိုင္မာသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းမ်ားနွင့္
အတူ ဥယ်ာဉ္၏ ေပါျကြယ္လွသည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ ထူးျခားလွသည့္ဆလုံယဥ္ေက်းမႈမ်ားနွင့္ထူးျခားလွပစြာတည္ရွိေနသည့္
ကုန္းေျမနွင့္ေရျပင္အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ကမ႓ာ့အဆင့္အသိအမွတ္ျပဳေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္”

၂. ၂ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
LMNP ၏ ရည္မွန္းခ်က္အား ေအာင္ျမင္နိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္ ၄ ခုအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္1.
2.
3.
4.

သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းနွင့္စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈအား တိုးျမွင့္သြားနိုင္ရန္၊
လန္ပအ
ိ ဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ထြက္ကုန္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ခိုင္မာေစရန္၊
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားနွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း၊
ေဈးကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းနွင့္ သရုပ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းစနစ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းက႑မ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဉ္တစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(၁) - သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈတိုးျမွင့္ျခင္း
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ LMNP အတြက္ အက်ိုးအျမတ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕ေရး
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနွင့္လည္းႀကံဳေတြ႔ရ မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ေဒသခံမ်ား၏လူမႈ စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအားတိုးျမွင့္သြားရန္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ားနွင့္ ခိုင္မာသည့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္ လိုအပ္ပါသည္။
၁. ၁

မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ၌ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာ၌ျပည္သူလူထုအေျချပဳသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(MG-EG)အားဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
MG-EG အား ေဒသခံအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဥယ်ာဥ္အတြင္း သဘာဝအေျခခံခရီးသြားထြက္
ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဉ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအဖြဲ႕အား MONREC မွ အေထာက္အကူျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဥယ်ာဥ္ႀကီးႀကပ္ေရးကိစၥမ်ားအား Istituto Oikos မွ ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး တစ္လေက်ာ္တစ္ခါ ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ျပီး အစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္းမ်ားအတြက္ တာဝန္မ်ားခြဲေဝျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစေရး ညွိႏႈိင္း
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ဥယ်ာဥ္၏စီးပြားျဖစ္သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လက္တေလာ ေျဖရွင္းရမည့္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းနွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပရာတြင္ ညွိနွုိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နယ္ပယ္အစုံမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား မၾကာခဏ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ဖိတ္ၾကား၍ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္
ရာအေတြအႀကံမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားအား ဤအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဖိတ္ၾကားမည့္သူမ်ားတြင္ MONREC နွင့္ MOHT တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္အတြင္း လက္ရွိနွင့္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥမ်ားအားျဖန္႔ေဝလိုသည့္ေလွကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္
သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဆလုံလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အစည္းအေဝးမ်ားမွ ရရွိသည့္အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားထံ တင္ျပ
၈ ၀ါးအလယ္ အပန္းေျဖစခန္းႏွင့္ေလွကုမၸဏီမ်ား။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ဥယ်ာဥ္၏ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ စီးပြားေရးအရစိတ္ပါဝင္စား မႈရွိေသာလူ၃ဦးႏွင့္
တာဝန္ယူေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ႏွစ္ျမႇပ္ထားျခင္း သက္ေသျပႏုိင္မႈ။
၉ LMNP-GMP ႏွင့္ခ်ိန္ညႇိကာ PES ၏ဒီဇိုင္းႏွင့္လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း၊ LMNP-GMP ကုိက်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္မ်ားပါဝင္မႈရွိရန္၊ ဥပမာ၊ ဝါးကၽြန္းရွိေရခဲစက္႐ုံမွ
ေရသန္႔ယူေဆာင္သည့္အတြက္ေပးေဆာင္ျခင္း။
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သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားတက္ေရာက္နိုင္ေရး တို႔အတြက္
သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအထိ MG-EG ဥကၠဌ၊ တြဲဘက္ဥကၠဌမ်ားအား LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းႀကီးႀကပ္မႈဘုတ္
အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ
MG-EG အတြင္းေရးမွူးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁. ၂

LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ (LMNP-EMB) ဖြဲ႕စည္းျခင္း

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ိုးသားဥယ်ာဥ္၏သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစ္လတစ္ႀကိမ္
သို႔မဟုတ္ နွစ္လတစ္ႀကိမ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ပထမအျကိမ္အစည္းအေဝးအျပီး
ပထမ (၆) လအတြင္း ဘုတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဆက္လက္က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးအႀကိမ္အေရအတြက္အား ညွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠဌအျဖစ္ MONREC မွလည္းေကာင္း၊ တြဲဘက္ဥကၠဌအျဖစ္ MOHT မွလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ MG-EG ၊ ပုဂၢလိက အခန္းက႑မ်ားမွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၊ OIKOS ၊ အျခားဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁. ၃
LMNP ၏စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအား
လုပ္ငန္းမွ ရန္ပုံေငြျဖန့႔္ေဝျခင္းနွင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္

သဘာဝအေျခခံခရီးသြား

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ ေပးရသည့္အခေၾကးေငြပုံစံျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ရရွိ ေငြမ်ား
အား သဘာဝနယ္ေျမမ်ားစီမံအုပ္ခ်ုပ္မွုကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ အသုံးခ်နိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္စနစ္မ်ားစြာ
ရွိပါသည္ ။ အမ်ားအား ျဖင့္ေတြ႕ရွိရသည့္ ဥပမာစနစ္မ်ားမွာ −

• ဝင္ေၾကးေငြ
• အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံေငြ (ေက်ာက္ဆူးခ်ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ကယက္ေလွစီးျခင္း၊ ေရငုပ္ျခင္း၊ ေတာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊
ေတာတြင္းစခန္းခ်ျခင္း၊ ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေငြ)
• ခြင့္ျပဳငွါးရမ္းေပးျခင္းမွ ရရွိေငြ (ေနထိုင္တည္းခိုမႈမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္နွင့္ ဧည့္လမ္းညြန္စီစဉ္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔မွ ရရွိေငြ)
• စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုက္ရိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရရွိေငြ (ဥယ်ာဥ္အတြင္း ေလွစီးခရီးစဥ္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား၊ သရုပ္ျပ
ရွင္းလင္းေရးစင္တာမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား စသည္တို႔မွ ရရွိသည့္ေငြ)
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ ရရွိေငြ (အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးအမာခံရန္ပုံေငြနွင့္
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားအတြက္ လူအမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြ)

MONREC မွ အထက္ေဖာ္ျပပါ သက္ဆိုင္သည့္ ရန္ပုံေငြျဖန္႔ေဝျခင္းစနစ္မ်ားကို သုံးသပ္၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္နွစ္စဥ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည့္ရန္ပုံေငြျဖန္႔ေဝျခင္းစနစ္နွင့္ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
မူဝါဒမ်ားအား ေပၚထြက္လာေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁. ၄

အမိႈက္နွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈအား တိုးျမွင့္ျခင္း

LMNP-GMP တြင္ ဥယ်ာဥ္ေဘးပတ္လည္ရွိ လူေနထိုင္မႈမ်ားနွင့္ မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာ၏ စြန္႔ပစ္ပစၥၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္
ရာကိစၥမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤသဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံ
ခ်က္မွာ တိုးပြားလာသည့္ ဤကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္အခ်က္မ်ားအား
ထပ္မံအေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္အသုံးခ် နိုင္သည့္စြန္႔ပစ္ပစၥၥည္းမ်ားအား
ေကာ့ေသာင္းသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ ေလွကုမၸဏီမ်ား၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁. ၅

သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းနွင့္ စာရင္းစိစစ္နည္းစနစ္မ်ားအားတိုးျမွင့္ျခင္း

MONREC နွင့္ MOHT တို႔အေနျဖင့္ ခိုင္မာသည့္သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းနွင့္ စိစစ္ျခင္းစနစ္မ်ားအား အတူတကြ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္နည္းစနစ္မ်ားအားသုံးသပ္ျခင္း
နွင့္ ခရီးသြားအုပ္စုမ်ားအေရအတြက္၊ ဧည့္သည္အေရအတြက္၊ ဧည့္သည္မ်ား၏နိုင္ငံနွင့္လူမ်ိုး၊ ဥယ်ာဥ္အတြင္း လာေရာက္
လည္ပတ္ေနထိုင္မည့္ကာလ စသည္တို႔အား စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားနိုင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေဆာင္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ LMNP ၏ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာနွစ္စဉ္အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္ျပီး
ဥယ်ာဉ္၏သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္နွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား စနစ္တက်
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁.၆
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားနွင့္ထိန္းသိမ္းေရး နမူနာပုံစံမ်ားကို ထိေတြ႕ခံစား
နိုင္ေစရန္ ဥယ်ာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
LMNP နွင့္ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအားေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္
ေကာင္းမ်ားနွင့္ထိန္းသိမ္းေရးနမူနာပုံစံမ်ားထံမွ သင္ယူအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အျခားဥယ်ာဥ္မ်ား၊
စီမံကိန္းမ်ားနွင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံသို႕ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၎တို႔ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိုးျဖစ္ထြန္းေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း
တင္ျပမႈမ်ားအား ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁. ၇

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ စာၾကည့္တိုက္ တည္ေဆာက္ျခင္း

LMNP
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္
ပတ္သက္၍
စာၾကည့္တိုက္မ်ား
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တည္ေဆာက္ျခင္း အားျဖင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား၏
စိတ္ဝင္စားမႈအား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း စာၾကည့္တိုက္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
ဖလွယ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာရွိေဒသခံမ်ားအတြက္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိရာ
ဥယ်ာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံအမ်ိုးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စာၾကည့္တိုက္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လာ
ေရာက္ေလ့လာ၍ သုံးသပ္အႀကံျပဳျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ရွိ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ားကို ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးသည့္သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္ ၂ - LMNP ထြက္ကုန္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ခိုင္မာလာေစျခင္း
LMNP ၏ အဓိကထြက္ကုန္မွာ ေလွစီးခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္ျပီး ဥယ်ာဥ္အားမွီတင္းေနထိုင္သူ အနည္းငယ္သာ စီးပြားျဖစ္ခရီးသြား
လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးမွာ ဤအေျခအေနအား
ေျပာင္းလဲရန္နင
ွ ့္ ေဒသဝင္ေငြ၊ အလုပအ
္ ကိင
ု အ
္ ခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ စိတဝ
္ င္စားလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္
သူမ်ားညွိနွုိင္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထြက္ကုန္မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ခိုင္မာလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အဆိုျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္
ပါသည္။ စီစဥ္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
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၂. ၁

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းေပးျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည့္ ဥယ်ာဥ္အားမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
မွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္အလိုက္ အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ ၎တို႔
၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ား၊ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသည့္ဇြဲသတၲိအေပၚတြင္ မူ
တည္၍ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၂
ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မႀကဳံဂလက္ေက်းရြာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခရီး၊ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္အတူထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္အျပန္
အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ကမ္းေျခမီးပုံပြဲက်င္းပသည့္ ညေနခင္းမ်ား၊ ေရငုပ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဒီေရေတာျမစ္တေလွ်ာက္ကယက္
ေလွစီးခရီးစဥ္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒီေရေတာျမစ္ေနရာသို႔ သစ္သားခင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းနွင့္ လိပ္မ်ားဥအုသားေပါက္
သည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ခရီးစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေလ့လာေရးခရီးစဉ္မ်ားနွင့္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ျခင္းမ်ားအတြက္
LMNP မွ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအား ေလွကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အတည္ျပဳသေဘာတူညီျပီး ျဖစ္
ပါသည္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးညီမွ်စြာ ပါဝင္သည့္ အနည္းဆုံး ၁၀ ဦးခန္႔အား ပထမအႀကိမ္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း
တစ္ခုေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ LMNP ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ေဒသရွိ အပင္၊ သတၲဝါ
မ်ားနွင့္ေဂဟစနစ္မ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၏ရာဇဝင္နွင့္လက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
မိတ္ဆက္၊ ဧည့္သည္အမ်ိဳးအစားနွင့္ ေဈးကြက္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဘာသာျပန္ နည္း စနစ္မ်ား၊ေရွးဦး
သူနာျပဳစုျခင္းနွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ကယက္ေလွစီးျခင္းနွင့္ေရငုပ္ျခင္း၊ ဘာသာ စကားသင္ၾကားျခင္း
စသည့္ သီးျခားအခန္းငယ္ယူနစ္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံမယူမေနရယူနစ္မ်ားအား
သင္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆုံးပါက အသိပညာနွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ထပ္မံတိုးျမွင့္သြားနိုင္ရန္ ထပ္ေဆာင္းယူနစ္မ်ားအား
ေလ့လာနိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိပါသည္။
၂. ၃

ဆလုံမ်ိုးႏြယ္စုအတြက္ နယ္ပယ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း

ဆလုံမ်ိုးႏြယ္စုအတြက္ နယ္ပယ္တစ္ခုအား ဖန္တီးေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ အျခားေသာေနရာမ်ားရွိ
ဆလုံလူမ်ိုးစုမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အလားတူစီမံကိန္းမ်ားအား သုံးသပ္ျခင္းအစီအစဉ္ ပါဝင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းတြင္ LMNP ၏ ဧည့္သည္စင္တာ၌ ဆလုံမ်ိဳးႏြယ္စုအေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ
ထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္ျပား ၄ ခုမွ ၆ ခုအထိထားရွိျခင္း၊ သီးသန္႔ရပ္တည္နိုင္သည့္ စင္တာသို႔မဟုတ္ ျပခန္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ
လာေရးနွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၄

ဆလုံလူမ်ိုးမ်ားအား ဗဟိုျပဳသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစျခင္း

ဥယ်ာဥ္သို႔လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ ေလွကုမၸဏီမ်ားမွာ ဆလုံလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားစြာရွိျပီး
ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္ရွိလူေနမႈဘဝပုံစံမ်ားမွာ ၎တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္
ရာထုတ္ကုန္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ ထုတ္ကုန္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးမွာ ေလွကုမၸဏီမ်ား၊ ဝါးအလယ္ သဘာဝအေျခခံအပန္းေျဖစခန္းတို႔နွင့္ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၊
LMNP ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားနွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္၍လည္းေကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားဦးေဆာင္ေနသည့္ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား ေပၚထြက္
လာေစရန္၊ ေန႔တစ္ဝက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ထုတ္ကုန္မ်ားဖြံျဖိဳးလာေစရန္ ကနဦးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္• လိပ္မ်ား ဥအုသားေပါက္သည့္ေနရာမ်ား၊ လင္းနို႔ဂူမ်ား၊ ပ်ားအုံမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားနွင့္ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္အစားအေသာက္
ရွာေဖြသည့္ေနရာမ်ား အပါအဝင္ ဆလုံမုဆိုးမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အမဲလိုက္ေလ့ရွိသည့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ား
က်က္စားသည့္ ထူးျခားသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊
• ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ား၏ဗလာက်င္းေရငုပ္ျခင္းနွင့္ မွိန္းျဖင့္ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားအားေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားအား မွိန္းျဖင့္ ငါးဖမ္း
နည္းသင္ေပးျခင္း၊ ဆလုံလူမ်ိုးမ်ား၏ သစ္လုံးထြင္းေလွအိမ္မ်ားအား ေလွာ္ခပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားအား သင္ေပးျခင္း၊
• ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာသမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ အုပ္စုလိုက္ ၎တို႔အေၾကာင္း ေျပာျပမႈမ်ားအား နားေထာင္ျခင္း၊ ေလွစီးခရီးစဉ္မ်ား၊
ကမ္းေျခမီးပုံပြဲမ်ား၊ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ အတူတကြ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္း။
၂. ၅

ဒီေရေတာမ်ားအတြင္း သစ္သားေလွ်ာက္လမ္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း

ဒီေရေတာမ်ားအတြင္း သစ္သားေလွ်ာက္လမ္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းအား ေနရာအခ်ို့တြင္ တပ္ဆင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္မႈ
တစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ဒီေရေတာအတြင္း သစ္ခင္းေလွ်ာက္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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အလားအလာရွိသည့္ ေနရာ ၂ခု၊ ၃ ခုတြင္ ႀကိဳတင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာထိခိုက္မွုအား အကဲျဖတ္ျခင္းအား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္သားေလွ်ာက္လမ္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း
အား အတည္ျပဳခ်က္ရရွိျပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ တိုးခ်ဲ့ ေဆာက္လုပ္မွုမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားနွင့္ LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံႀကီးၾကပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္သည့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္
ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဉ္းစား၍ စနစ္တက် တည္ေဆာက္သြားရန္ ဤကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိျပီး
ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုအား ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၆

အေပ်ာ့စားစြန္႔စားခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (ကယက္ေလွစီးျခင္းနွင့္ေတာတြင္းလမ္း ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား)

ေလွကုမၸဏီမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဒီေရေတာအတြင္း ကယက္ေလွခရီးနွင့္ ေတာတြင္းလမ္းေလွ်ာက္
ျခင္းမ်ားအတြက္ စမွတ္နွင့္ဆုံးမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္အတြက္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား
ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ (ဆိုက္ကပ္မည့္ေနရာမ်ား၊ ကယက္ေလွမ်ားသိမ္းဆည္းမည့္ ေနရာမ်ား၊
လူသြားလမ္းမ်ား၊ တံတားငယ္မ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း စသည့္) အေသးစားအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
အားႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္၊ ဧည့္သည္မ်ားနွစ္သက္သေဘာက်ေစမည့္ အပင္နွင့္တိရစၧာန္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈပုံစံမ်ားအား
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသြားရန္၊ ေလွကုမ ၸဏီမ်ားမွ လက္ခံနိုင္သည့္အဆင့္အေနအထားရွိသည့္ခရီးစဉ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ရန္အတြက္
LMNP ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၇

မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးအား အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္း

ေလွကုမၸဏီမ်ား၊ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ပူေပါင္း၍ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္
ေက်းရြာေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္နိုင္မည့္ အေနအထားမ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား
ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ ေက်းရြာ၏သမိုင္းေၾကာင္းအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ေနထိုင္စား
ေသာက္မႈပုံစံ၊ ကြ်န္း၏မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ရွိ နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သည့္ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ (ေနထိုင္
သူမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ပုံျပင္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ အမည္နာမေခၚဆို မႈစသည့္) အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာအက်ဉ္းခ်ဳပ္၊ (ေရ၊
လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစသည့္) ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေက်းရြာ
ျပည္သူလူထုနွင့္ဥယ်ာဥ္အၾကားဆက္ႏြယ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဉ္မ်ားနွင့္စီးပြားျဖစ္ခရီးသြားလုပ္
ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိန္ (၁) နာရီၾကာျမင့္မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေက်းရြာနွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ပုံျပင္၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ေပါင္းတည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေဒသရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ အေအးနွင့္
မုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ား ဝယ္ယူစားသုံးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ (စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕အား အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္)။ အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ LMNP ဧည့္လမ္းညႊန္ (၁၀) ဦးအေနျဖင့္ ၎င္းတို႔၏ေက်းရြာကို ဧည့္သည္
မ်ားအား လိုက္လံျပသရာတြင္ မတူညီသည့္ရွင္းလင္းတင္းျပမႈမ်ားျဖင့္ တင္ျပနိုင္မည့္ ဇာတ္လမ္း၊ အေၾကာင္းအရာနွင့္ ပုံျပင္မ်ား
ဖန္တီးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂.၈
အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊
က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ျခင္းနွင့္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ သင္တန္းမ်ားက်င္းပျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

အသိပညာျမွင့္တင္ေရး

ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စားေသာက္ဆိုင္တည္ေထာင္လည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
နယ္ပယ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္
အုပ္စုမွာ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာမွ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕လိုသည့္ ဆႏၵမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္အား အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားျဖင့္ ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးနွင့္ညီညႊတ္မႈ၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္ၾကား
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၉

လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္အား အကဲျဖတ္ျခင္း

ေဒသထြက္လက္မႈပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြး၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ရသည့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္အေနအထား၊
ပစၥည္းမ်ား၏ LMNP ဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းျခင္းနွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ ယင္းပစၥည္းမ်ား
အေပၚစိတ္ဝင္စားမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္သြားရန္အတြက္ လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၁၀

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ဒုတိယနွစ္ သို႔မဟုတ္ တတိယနွစ္မွ စတင္၍ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေလ့လာ
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
၂၀၁၅ - ၂၀၁၈
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ေရးခရီးစဉ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာတိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္နွင့္ ဧည့္သည္အသစ္မ်ားလာေရာက္ေရးဆိုင္
ရာေဈးကြက္မ်ားတြင္ ဤထုတ္ကုန္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္သြားလိုမႈအားတိုင္းတာရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္သူမ်ား
အတြက္ အခမဲ့ခရီးစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂. ၁၁ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံခ်က္အား ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း
ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံခ်က္ေရးဆြဲရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ လက္ရွိကာလတြင္
ခရီးသြားဧည့္သည္ အနည္းငယ္သာ မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ မၾကာမီကာလ
အတြင္း ေန႔ခ်င္းျပန္နွင့္ ညအိပ္လာေရာက္မည့္ဧည့္သည္အေရအတြက္ တိုးပြားလာမည္ဆိုပါက ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးမႈစီမံခ်က္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ စဥ္းစားလာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္ကို အဏၰဝါဥယ်ဥ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေျမေနရာအား လူေနထိုင္မည့္ေနရာ၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ၊ အပန္းေျဖေနရာနွင့္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ေနရာ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္သြားနိုင္ရန္အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ စီမံခ်က္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ ေရ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ စြမ္းအင္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စသည္တို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္
သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္ ၃ - ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားနွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား
LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္
၏ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တိုးပြားလာေစရန္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမွာရႈပ္ေထြး၍ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ပါသည္။ ရိုးရွင္းသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားမွာ ရွားပါးသည့္
အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေစရန္နွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးရလဒ္မ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား
အား ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္၏ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္
မႈမ်ား က်ေရာက္နိုင္သည့္ေနရာမ်ားနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း
စစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ
စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးရန္၊ ထိန္းသိမ္းေရးေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား တိုးျမွင့္ရရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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၃. ၁
LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးသြား နိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံပူးေပါင္းပါ
ဝင္သူမ်ားနွင့္အတူ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း
LMNP
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား
ျမန္မာဘာသာသို႔
ျပန္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ျပီး
ေဒသခံအမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးသြားနိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားအား က်င္းပသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးသြားရန္နွင့္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝသြားရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားအား (၂)နွစ္လွ်င္ (၁)ႀကိမ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအားလုံးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ
သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္ (၁၀)ခ်က္အား အထူးဦးစားေပးေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥယ်ာဉ္အတြင္းနွင့္အျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုး
က်ိဳးမ်ားနွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ့က်ျပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း
အေလးေပးေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအစည္းအေဝးမ်ားမွတဆင့္ ထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ တြန္းအားေပးနိုင္မည့္အခြင့္
အလမ္းမ်ား ရွာေဖြနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃.၂
ဇုန္သတ္မွတ္မႈစနစ္အား သုံးသပ္ျခင္း၊ LMNP သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ ေလ့လာေရးခရီး
ဆိုင္ရာစီမံခ်က္
ဥယ်ာဥ္၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဇုန္ ၄ ခုအတြင္း၊ ဇုန္အလိုက္သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းအမ်ိုးအစား
မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးသည့္ အေထြေထြလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို LMNP-GMP ၏ ဇုန္ခြဲျခားမႈဆိုင္ရာစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ဇုန္အလိုက္ အပန္းေျဖမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ အတိုင္းအတာပမာဏမ်ားကို LMNP-GMP တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ ဇုန္စနစ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ ဥယ်ာဥ္ေဘးပတ္လည္ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မႈ၊ အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ/မသင့္ေလ်ာ္မႈဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား၊
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္၏
ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ဤလုပ္ငန္းမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တိုင္းတာရန္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သေဘာတူညီမႈ
မ်ား စသည္တို႔အား ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ေလ့လာေရးခရီးဆိုင္ရာစီမံခ်က္အား အေကာင္
အထည္ေဖာ္သြားရန္ အဓိကပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃. ၃

လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းတည္ေထာင္ျခင္း

LMNP မွာ ဥယ်ာဥ္အတြင္း ဥအုခ်သည့္ လိပ္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ေပါက္ပြားရာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလိပ္မ်ားမွာ
မုဆိုးမ်ားအမဲလိုက္ျခင္းနွင့္ လိပ္ဥအလြန္အကြ်ံေကာက္ယူ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားနွင့္ ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိပါသည္။
လိပ္ၾကည့္ရွုေလ့လာျခင္း ဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အလုပ္အကိုင္နွင့္ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ရန္၊ လိပ္မ်ား ရွင္သန္
ေပါက္ပြားေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ား၊ လိပ္မ်ားႀကဳံေတြ႕ ေနရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္သ
ည့္ေဒသဆိုင္ရာအသိပညာျမွင့္တင္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းတစ္ခုအား သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မွုတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃. ၄

သႏၲေက်ာက္တန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းတည္ေထာင္ျခင္း

ယမ္းဘီးလူးနွင့္ ဆြဲပိုက္အသုံးျပဳ၍ ငါးဖမ္းျခင္းေၾကာင့္ဥယ်ာဥ္အတြင္းနွင့္အျပင္ဘက္ရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမွာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
အား သိသာစြာခံစားေနရပါသည္။ ျမိတ္ကြ်န္းစုနွင့္ LMNP တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ဆလုံလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္
ဥယ်ာဥ္အားမွီတင္း ေနထိုင္ၾကသည့္သူမ်ားမွာ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း၍
ဥယ်ာဥ္အတြင္း သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။
ကနဦးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္
စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤစီမံကိန္းမ်ားအား စီမံခ်က္ခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဥယ်ာဥ္အား မွီ
တင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မည္ဆိုပါက ပုဂၢလိက က႑မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ရန္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဥယ်ာဥ္၏ထိန္းသိမ္းေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍
အသိပညာမ်ားျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲပိုင္
ဆိုင္သည္ဟူသည့္ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးနိုင္ျခင္း၊ ျမိတ္တကၠသိုလ္၊
အဏၰဝါသိပၸံဌာနမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မည္
ျဖစ္ျခင္း၊ နိုင္ငံအဆင့္နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္မီဒီယာမ်ားမွ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးေပး
နိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္၏ ေရျပင္နယ္နိမိတ္အား ထိေရာက္စြာ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ေရျပင္စည္းမ်ဉ္းစည္ကမ္းမ်ားဆိုင္
ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးျခင္း၊ ဥယ်ာဉ္သို႔လာေရာက္သည့္ ဧည္သည္မ်ားအတြက္
လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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ဆန္းသစ္သည့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားဆိုင္ရာစြဲေဆာင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးနိုင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဉ္အတြင္းနွင့္အျပင္ဘက္ရွိ
အျခားေသာ
သႏၲေက်ာက္တန္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
စံျပဧရိယာတစ္ခုအျဖစ္
ဖန္တီးနိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း
စသည့္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိပါသည္။ သႏၲေက်ာက္တန္းမ်ားျပန္လည္တည္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမည့္စီမံကိန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္
အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေျခအေနအထားအား အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို စီမံကိန္းတစ္ခုအေပၚ ထိေရာက္စြာစီမံအုပ္
ခ်ဳပ္နိုင္ရန္လိုအပ္သည့္စနစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းအား
မႀကံဳဂလက္ေက်းရြာအနီးရွိ ေနရာတစ္ခုတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃.၅

ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ပိုစတာမ်ားနွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း

ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ဧည့္သည္မ်ား သတိျပဳဖြယ္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံေဖာ္ထားသည့္ ကာတြန္းရုပ္ပုံမ်ားအား
ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ေနရာအမ်ားအျပား၌ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳ
လ်က္ရွိပါသည္။ LMNP နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား
စာရြက္စာတမ္းမ်ားပုံစံနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳဖတ္ရသည့္ ပုံစံ၊ ပုံစံ (၂)မ်ိဳးျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္
အတြင္းရွိ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားနွင့္ဧည့္ရိပ္သာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရရုံးမ်ားနွင့္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း အင္တာနက္စာမ်က္နွာမ်ားအပါအဝင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းေဝးျပဳလုပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္
ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MONREC နွင့္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဘုတ္အဖြဲ႕မွ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ဥပမာမ်ားအား သုံးသပ္စိစစ္၍ ဥယ်ာဥ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္
သက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို သေဘာတူညီသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃. ၆
သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သုေတသန
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ပိုမိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
LMNP တြင္ ရွားပါး၍ မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္ရွိသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္းေနနွင့္ေရေန သတၲဝါအေျမာက္အမ်ား က်က္စား
ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမွာ LMNP
၏ အနာဂတ္ကာလေရရွည္တည္တံ့မွုနွင့္ သဘာဝအေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာမ်ားအတြက္ အလြန္
အေရးပါ ပါသည္။ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေနရင္းေဒသမ်ားနွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး
သက္ေရာက္ေနမႈမ်ားအား တိုင္းတာရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မူတည္
လ်က္ရွိပါသည္။ ဥယ်ာဥ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈနွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ အလားအလာ ရွိေနမႈမ်ားနွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၄ - ေဈးကြက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ယေန႔ကာလအထိ LMNP အား အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ရာေနရာအျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္း၍
လူသိမ်ားလာေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း အနည္းငယ္သာ ရွိပါေသးသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
ဥယ်ာဥ္၏တိရ စၦာန္၊ အပင္မ်ားနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖိုးတန္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္အား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လူသိမ်ားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ဧည့္သည္မ်ား၏
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္း စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
၄. ၁

LMNP အင္တာနက္စာမ်က္နွာတစ္ခုအား တည္ေထာင္ေၾကာ္ျငာ၍ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းျခင္း

ဥယ်ာဥ္၏ရာဇဝင္၊ သဘာဝအေနအထားနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို ဥယ်ာဥ္စီမံ အုပ္ခ်ုပ္မွုအား လက္ရွိလႊမ္းမိုးေနသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ စာမ်က္နွာမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ LMNP အင္တာနက္စာမ်က္နွာ (www.lampipark.org)
အား တည္ေထာင္နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၄. ၂

LMNP နွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခုရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း

LMNP ၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ သဘာဝနွင့္ယဉ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအနွစ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခုအား
ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ ဒီဂ်စ္တယ္ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္သာမက
နိုင္ငံျခား ျဂိဳဟ္တုရုပ္သံလိုင္းမ်ားသို႔ပါ ေဈးကြက္တင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လန္ပိအဏၰဝါအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း
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၄. ၃

ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း

လမ္းညႊန္စာအုပ္ငယ္မ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္
ဆိုင္ရာေျမပုံအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္ေဝ၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပုံစံ (Hard copy) နွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳဖတ္ရႈရမည့္ပုံစံ (Soft
Copy) မ်ားကို အေရးပါသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သာမန္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္မ်ားသို႔
ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းမ်ားအားလုံးအား LMNP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတြင္ ေဒါင္းလုပ္
(Download) ရယူနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄. ၄

LMNP ခရီးသြားစင္တာ (၁) လုံး တည္ေဆာက္ျခင္း

LMNP ခရီးသြားစင္တာအား ယခုလက္ရွိ ဘိုခ်ိဳကြ်န္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရုံးနွင့္ကပ္လ်က္
တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္တာမွာ ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္အားလုံးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္
အစုံလင္ဆုံး ပံ့ပိုးေပးနိုင္သည့္ အဓိကေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားစင္တာ၌ စာၾကည့္တိုက္ငယ္တစ္ခု၊ ရွင္းလင္းတင္ျပ
ထားသည့္နံရံကပ္စာေစာင္မ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဝယ္ယူနိုင္မည့္ ပစၥည္း
မ်ားအား ျပသထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄. ၅
“LMNP ခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား” ေဒတာအခ်က္အလက္စုစည္းမႈတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ နွစ္လယ္သတင္းစာမ်ား
ထုတ္ေဝျခင္း
ဥယ်ာဥ္၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မႈနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္
ငန္းမ်ားဆိုင္ရာသတင္းမ်ားအား ၆ လ တစ္ႀကိမ္ ပုံနွိပ္ထုတ္ေဝသြားမည့္ သတင္းစာအားဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္သည့္ဧည့္သည္
မ်ားနွင့္ အျခားအသင္းဝင္ထားသည့္စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးသြားနိုင္ရန္အတြက္ သတင္းစာထုတ္ေဝနိုင္ေရးအခ်က္
အလက္စုစည္းမႈ ေဒတာေဘ့စ္တစ္ခုအား တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄. ၆

တီရွပ္အက်ၤ ီဒီဇိုင္းျပိဳင္ပြဲ က်င္းပျခင္း

တီရွပ္အက်ၤ ီ ဒီဇိုင္းျပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္းအား အခန္းက႑ (၃)ခုျဖင့္ တစ္နွစ္ (၂)ႀကိမ္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမက႑ကို
ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားနွင့္ ဥယ်ာဥ္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယက႑ကို ဥယ်ာဥ္အားမွီခိုေနထိုင္ၾကသည့္ေဒသခံျပည္သူ
မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ တတိယက႑ကို “LMNP ခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ား” ေဒတာေဘ့စ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္လည္းေကာင္း
က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ျပိဳင္ပြဲ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ျပီး မတူညီသည့္
အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ကြဲျပားသည့္ ျပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က႑တစ္ခု
ခ်င္းစီမွ ထိပ္ဆုံးရရွိသည့္ ဒီဇိုင္း ၂ မ်ိုး သို႔ ၃ မ်ိုးအား တီရွပ္အက်ၤ ီခ်ဳပ္လုပ္၍ ဥယ်ာဥ္ဧည့္သည္စင္တာတြင္ ေရာင္းခ်နိုင္ေရး၊
အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွ ေရာင္းခ်နိုင္ေရးနွင့္ အျခားလက္လီေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားအား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
၄. ၇

နွစ္စဥ္ ဧည့္သည္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္၍ ျဖန္႔ေဝျခင္း

LMNP ၏ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွုပုံစံမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဧည့္သည္မ်ား၏အျမင္နွင့္
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ေမးခြန္း ပုံစံတစ္ခုအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ ဤစီမံခ်က္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏အစိတ္
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖန္႔ေဝထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္
တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ နွစ္စဥ္အက်ဉ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာနွင့္အတူ စာရင္းေကာက္ယူမည့္ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားအား တစ္နွစ္တာ ကာလပတ္လုံး ျဖန္႔ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄. ၈

ေဈးကြက္သုေသသနလုပ္ငန္းအပိုင္းငယ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဥယ်ာဥ္သို႔ ဧည့္သည္အသစ္မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ေစနိုင္မည့္အေနအထားမ်ားအားအကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ေဈးကြက္သုေတသန
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသန လုပ္ငန္းတြင္ (က) LMNP အတြက္ သင့္ေလ်ာ္နိုင္မည့္ ျပည္သူ
လူထုအေျချပုခရီးသြား လုပ္ငန္းစံနမူနာပုံစံမ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္း၊ (ခ) ဥယ်ာဥ္သို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးလာေရာက္ရန္ ျဖစ္နိုင္သည့္
စိတ္ဝင္စားမႈအေနအထားမ်ားနွင့္ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြက္ အခေၾကးေငြေပးလိုမႈမ်ားအား တိုင္းတာရန္ ေကာ့ေသာင္းခရီးသြားလုပ္
ငန္းေဈးကြက္အား အကဲျဖတ္ျခင္း၊

(ဂ)ဥယ်ာဥ္အားမွီတင္းေနထိုင္ျကသည့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားေနသည့္ သဘာဝ
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အေျခခံခရီး

သြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား

တိုင္းတာသုေတသနျပဳလုပ္သြားရန္နွင့္

ထိန္းသိမ္းေရးရည္ရြယ္

ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့ ျပည့္ဝစြာရရွိနိုင္ရန္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၎တို႔အား
ပံ့ပိုးေပးရမည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ေရတြက္သတ္မွတ္သြားရန္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
၄. ၉
ခရီးသြားစာေရးဆရာမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတည္ေထာင္သူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္စာ
အုပ္ေရးသားသည့္သူမ်ားအား LMNP သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း
ခရီးသြားစာေရးဆရာမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတည္ေထာင္သူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္ေရးသား
သည့္သူမ်ားအတြက္ LMNP သို႔ နွစ္စဥ္ မိတ္ေဆြျဖစ္ ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္၏
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရီးသြားမဂၢဇင္းမ်ား၊ အင္တာနက္စာမ်က္နွာမ်ား၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမ်ား
တြင္ စာေရးဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အေျကာင္းအရာအမ်ိုးမ်ိုးအား ထည့္သြင္းသြားနိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ သတင္းအခ်က္
အလက္ျပည့္စုံၾကြယ္ဝစြာ ဆက္သြယ္သြားနိုင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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