ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းု တက်ရရ်းစမံကိန်း် ၂၀၂၀-၂၀၂၅ (Chin State Tourism
Development Plan 2020-2025)
နိဒါန်း
၁။

ချင််းပြည်နယ်အစို်းရသည် ရေသခံပြည်သူလထ
ူ ု၏ အကျိ ်းစ်းြ ်းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိ်းု တက်မှုရရရ
ိ စရန်

လည််းရက င််း၊ ဆင််းရဲနမ််းြ ်းမှုရလျ ျော့နည််းရစရန်လည််းရက င််း၊ ပြည်သူလထ
ူ ု၏ လူရနမှုဘဝပမင်ျော့
တက်ရစရန်သ မက ပြည်နယ်အတင််း အလုြ်အကိုင်အခင်ျော့အလမ််းအသစ်မျ ်း လျှင်ပမန်စ ရြေါ်ထန််း
လ ရစရရ်းအတက် ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းလ ရရ်းလုြ်ငန််း ကဏ္ဍသည် ပြည်နယ်၏ ဦ်းစ ်းရြ်းကဏ္ဍ
မျ ်းတင် တစ်ခုအြ အဝင်အပဖစ် သတ်မတ်ထ ်းြ သည်။
၂။

ဤစမံကိန််းတင် ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းအ ်း ရရရည် စနစ်တကျဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတို်းတက်

ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၅ ခုနစ်အထိ ရဆ င်ရွက်ရန်ရိသည်ျော့ စမံကိန််း အဆိုပြ ချက်မျ ်း
အ ်း နစ်ရည်စမံကန
ိ ််းမျ ်းနင်ျော့ နစ်တိုစမံကန
ိ ််းမျ ်း ဟူ၍ နစ်ြိုင််းခဲက ရဖ ်ပြထ ်းြ သည်။ ဤစမံကန
ိ ််း
သည် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျ ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် မူဝ ေမျ ်းချမတ်ပခင််း၊
ပြည်နယ်အတင််း လုြ်ငန််းရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်းကို ပြည်သူထခ
ံ ျပြရဆ်းရန်းပခင််း၊ မဟ ဗျျူဟ မျ ်း
ရရ်းဆဲနိုင်ပခင််း၊ ယခုရရ်းဆဲသည်ျော့ စမံကိန်း် ရြေါ်အရပခခံ၍ ရေသနတရအဆိုပြ စမံကန
ိ ််း (Budget Plan)
မျ ်း ရရ်းဆဲပခင််း၊ နိုင်ငံတက အကူအညနင်ျော့ ပြည်တင််း/ပြည်ြရင််းန်းပမ ြ်နံသူမျ ်းကို ဖိတ်ရခေါ် ရဆ င်
ရွက်ပခင််းနငျော့် လုြ်ငန််းမျ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တင် အစို်းရ၊ လွှတရ
် တ ်၊ ဌ နဆိုင်ရ
အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်းနငျော့် ပြည်သူမျ ်း ြူ်းရြ င််းအရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်
နိုင်ရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။ ထိို့ပု ြင် ဟိုတယ်နငျော့်ခရ်းသ ်းလ ရရ်းဝန်ကက်းဌ နမ ပြန်လည် မမ််းမံ ရရ်းဆဲမညျော့်
Myanmar Tourism Master Plan တင်လည််း ချင််းပြည်နယ်ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း
အတက်ရဆ င်ရွက်လုသ
ိ ညျော့် စမံကန
ိ ််းမျ ်းအ ်း အဆိုပြ တင်သင််းနိုင်ရန် အဆင်သငျော့်ရရ
ိ နရစရရ်းအတက်
ကကိ တင် ရဆ င်ရွက်ပခင််း အရနပဖင်ျော့လည််း ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
၃။

ဤစမံကိန််းကို ပြည်နယ်အစို်းရ၏ ြံျော့ြို်းကူညမှုနင်ျော့ International Trade Center မ Dr.

Nicole Hausler ၏ အကကံရြ်းကူညမှုပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲရ
ျော့ သ
လုြ်ငန််း ရက ်မတဝင်မျ ်း၏ စမ််းရည်ပမင်ျော့တင်ရရ်းဆိုင်ရ

ချင််းပြည်နယ် ရေသဆိုင်ရ

ခရ်းသ ်း

အလုြရ
် ံုရဆ်းရန်းြဲမျ ်းမ ရရိခရ
ဲျော့ သ

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းဗျျူဟ (၁၁)ရြ်အရြေါ် အရပခခံ၍ ၂၀၁၉ ခုနစ်
ဇူလုင
ိ ်လနင်ျော့ သသဂုတ်လမျ ်းတင် အလုြ်ရရ
ံု ဆ်းရန်းြဲမျ ်း ကျင််းြ၍ ရရ်းဆဲခဲျော့ပခင််း ပဖစ်ြ သည်။
၄။

ဤစမံကိန််းရရ်းဆဲရ တင် ချင််းပြည်နယ်ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိ်းု တက်ရရ်းစမံကန
ိ ််း ရရ်းဆဲ

ပခင််း အလုြ်ရရ
ံု ဆ်းရန်းြမ
ဲ ျ ်းကို (၃၀.၇.၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ (၂.၈.၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင်
တ်းတိန်ဖမိ ွံ့၊ (၆.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တင် မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊ (၉.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တင် ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့နင်ျော့
သသဂုတ်လ(၂၈-၂၉)ရက်ရနို့မျ ်းတင် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့မျ ်း၌ ကျင််းြပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။ အဆိုြ ရဆ်းရန်းြဲမျ ်း
တင် အစို်းရဌ နမျ ်း၊ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ်မ အသင််းအဖဲွံ့မျ ်း၊

အရြ်ဘက်အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသခံရြ်မိရြ်ဖမျ ်း စသည်ပဖင်ျော့ စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၅၀၀ ခန်န
ို့ င်ျော့ ရတွံ့ဆံု
ရဆ်းရန်းမှုမျ ်း ပြ လုြ်ခဲျော့ဖြ်း တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်ရြေါ် အရပခခံ၍ စမံကန
ိ ််း
လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း အဆိုပြ ခဲျော့သကြ သည်။
၅။

ဤစမံကိန််းတင်

အြိုင််း(၁)အရနပဖင်ျော့

ချင််းပြည်နယ်၏

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းအရပခအရနနင်ျော့

လုြ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်ချက်မျ ်း၊ အြိုင််း(၂)တင် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း
စမံကိန်း် (၂၀၂၀-၂၀၂၅)၏ စမံကိန််းလုြင
် န််းစဉ်မျ ်းနင်ျော့ အြိုင််း(၃)တင် အရက င်အထည်ရဖ ်မှုဆိုင်ရ
ကိစစရြ်မျ ်းနင်ျော့ ရစ င်ျော့သကည်စ
ျော့ စ်ရဆ်းရရ်းဆိုင်ရ ကိစစရြ်မျ ်း ဟူ၍ အြိုင််း(၃)ြိုင််းခဲပခ ်း တင်ပြ ထ ်းြ
သည်။

အပိိုင်း(၁) ချင်းပပညနယ၏ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းအခပခအခနနှင့် လိုပငန်းခ

ငရွကချကမျ ်း

ချင်းပပညနယအခ က င်း
၆။

ချင််းပြည်နယ်သည် ပမန်မ နိုငင
် ံအရနောက်ဘက်ြိုင်း် တင် တည်ရဖိ ြ်း (၁၃,၉၀၇) စတုရန််းမိုင်

ကျယ်ဝန််းြ သည်။ အရရွံ့ဘက်တင် စစ်ကိုင််းတိုင််းနင်ျော့ မရက်းတိုင်း် ၊ ရတ င်ဘက်တင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊
အရနောက်ရတ င်ဘက်တင် ဘဂဂလ ်းရေျော့ရ်နိုင်ငံနင်ျော့ အရနောက်ဘက်နင်ျော့ရပမ က်ဘက်တင် အိနဒိယ
နိုင်ငံတိန
ုို့ င်ျော့ နယ်နိမိတ်ချင််းထိစြ်လျက်ရြ
ိ သည်။ ပြည်နယ်လဦ
ူ ်းရရမ (၅)သိန််းခန်ရ
ို့ ိဖြ်း လူဦ်းရရ၏
၈၀% ခန်မ
ို့ ရကျ်းလက်ရေသမျ ်းတင် ရနထိင
ု ်သကြ သည်။ လူမျိ ်းစု(၅၃)မျိ ်းရိြ သည်။ ရတ င်တန််း
ရေသတစ်ခုပဖစ်ဖြ်း ပြည်နယ်၏ ဖမိ ွံ့ရတ မ
်

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ပဖစ်ြ သည်။ ခရိုင(် ၄)ခုအပဖစ် ဖလမ််းခရိုင်၊

ဟ ်းခ ်းခရိုင်၊ မင််းတြ်ခရိင
ု ်၊ မတူြခရိုငတ
် ိပုို့ ဖင်ျော့ ဖဲွံ့စည််းထ ်းရိဖြ်း ဖမိ ွံ့နယ်(၉)ခုမ

တန််းဇံ၊ တ်းတိန်၊

ဖလမ််း၊ ဟ ်းခ ်း၊ မင််းတြ်၊ ထန်တလန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မတူြနင်ျော့ ြလက်ဝတိုို့ ပဖစ်ြ သည်။
လမ်းပန်း
၇။

ကသယခရ်း

ချင််းပြည်နယ်သိုို့ အဓိကအ ်းပဖင်ျော့ ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်ပဖင်ျော့လ ရရ က်နိုင်ဖြ်း ကရလ်း-သိုင််းငင််း-

တ်းတိန-် ရိလမ််းရသက င််း၊ ကရလ်း-သိုင််းငင််း-ဖလမ််း-ဟ ်းခ ်းလမ််းရသက င််း၊ ဂန်ရ
ို့ ဂ -ဘံုဇံု်း- ဟ ်းခ ်း
လမ််းရသက င််း၊ ြုဂံ-ရဆ -ကန်ြက်လက်-မင််းတြ်-မတူြ လမ််းရသက င််းနင်ျော့ ရကျ က်ရတ -် ြလက်ဝဆမ်း လမ််းရသက င််းတိမ
ုို့ တဆင်ျော့ လ ရရ က်နိုငြ
် သည်။ ရလရသက င််းလိုင််းအရနပဖင်ျော့ လက်ရိတင်
ကရလ်းရလဆိြ်နင်ျော့

ရည င်ဦ်းရလဆိြတ
် ိမ
ုို့ တဆင်ျော့သ လ ရရ က်နင
ို ်ဖြ်း

ရလဆိြ်နင်ျော့ လိင
ု ်လင််းြရလဆိြ်တိုို့မ

ချင််းပြည်နယ်

ဖလမ််း

တည်ရဆ က်ဆဲပဖစ်ြ သည်။ ရရရသက င််းအရနပဖင်ျော့ ရခိုင်

ပြည်နယ် ရပမ က်ဦ်းဖမိ ွံ့မတဆင်ျော့ လယ်ဖမိ ပမစ်ရသက င််းတရလျှ က် မတူြဖမိ ွံ့သိုို့ လည််းရက င််း၊
ရကျ က်ရတ ်ဖမိ ွံ့မတဆင်ျော့ ကုလ ်းတန် ပမစ်ရသက င််းတရလျှ က် ြလက်ဝဖမိ ွံ့သိုို့ လ ရရ က်နင
ို ်ြ
သည်။
ခရ်းသ ်းလိုပငန်း
၈။

ိိုငရ အချကအလကမျ ်း

ပမန်မ နိုင်ငံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် ကက်းသကြ်ရဆ င်ရွက်ရန် ဟိုတယ်နင်ျော့

ခရ်းသ ်းလ ရရ်းဝန်ကက်းဌ နမ တ ဝန်ယူရဆ င်ရွက်လျက်ရိြ သည်။ ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နင်ျော့
ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊ ရံု်းခဲမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တင် ပြည်နယ်တ ဝန်ခံရံု်းနင်ျော့ မင််းတြ်
ဖမိ ွံ့တင် ရံု်းခဲမျ ်းထ ်းရိ၍ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းကို ရဆ င်ရွက်လျက်ရိြ သည်။ ထိို့အ
ု ပြင် ချင််းပြည်
နယ်အတင််း ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းမျ ်း စနစ်တကျဖံွံ့ဖဖိ ်းရရ်းနင်ျော့ လုြ်ငန််းမျ ်း ထိရရ က်စ ရဆ င်ရွက်
နိုင်ရရ်းအတက် ၂၀၁၈ ခုနစ် စက်တင်ဘ လ ၁၇ ရက်ရနို့တင် ပြဌ န််းခဲျော့ရသ ပမန်မ နိုငင
် ံခရ်းသ ်း
လုြ်ငန််းဥြရေအရ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတအ ်း ပြည်နယ်ဝန်ကက်း
ချ ြ်မ ဥကကဌအပဖစ်တ ဝန်ယူ၍ အဖဲွံ့ဝင် ၁၃ ဦ်းပဖင်ျော့ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဧဖြလ ၁၂ ရက်ရနို့တင် ဖဲွံ့စည််းခဲျော့
ြ သည်။

၉။

၂၀၁၉ ခုနစ် သသဂုတ်လအထိ ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမဦ
ှု ်းစ်းဌ န၏ ခရ်းသ ်း

လုြ်ငန််းဆိုင်ရ လိင
ု ်စင်ရဆ င်ရက
ွ ်ရြ်းမအ
ှု ရ ချင််းပြည်နယ်အတင််း ဟိုတယ်အရနပဖင်ျော့ ကန်ြက်လက်
ဖမိ ွံ့တင် ဟိုတယ်(၇)လံ်းု ၊ အခန််း (၁၈၁)ခန််း နင်ျော့ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တင် ဟိုတယ်(၂)လံ်းု ၊ အခန််း(၅၂)ခန််း၊
စုစုရြ င််း ဟိုတယ်(၉)လံ်းု နင်ျော့ အခန််း (၂၃၃)ခန််း ရိြ သည်။ ဆက်လက်၍ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့နင်ျော့ ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့
မျ ်းတင်

ဟိုတယ်(၁)လံ်းု စ

ထြ်မံဖင်ျော့လစ်နိုင်ရန်

တည်ရဆ က်လျက်ရိြ သည်။

ထိို့အ
ု ပြင်

ချင််းပြည်နယ် အတင််း ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊ မတူြဖမိ ွံ့၊ ထန်တလန်ဖမိ ွံ့၊
ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊

တ်းတိန်ဖမိ ွံ့

မျ ်းတင်လည််း

ဟိုတယ်မျ ်း

ထြ်မံတည်ရဆ က်နိုင်ရရ်းအတက်

ရဆ င်ရွက်လျက်ရိြ သည်။ လက်ရိ အချိန်တင် ပြည်တင််း/ ပြည်ဝင် ခရ်းလည်လ
ျော့ ည်ရရ်းကုမပဏ
လုြ်ငန််းလိုငစ
် င် ထုတရ
် ြ်းမှုအရနပဖင်ျော့ (၃) ခု ရိြ သည်။ ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်အရနပဖင်ျော့ ရေသဆိုင်ရ
ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်လုင
ိ ်စင်ရ (၅၄)ဦ်းနင်ျော့ ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန် လိင
ု ်စင်ရ (၄)ဦ်း ရိြ သည်။
၁၀။

ချင််းပြည်နယ်အတင််းရိ ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နမ လုြ်ငန််းလိုငစ
် င် ရယူ

ထ ်းရသ ဟိုတယ်နင်ျော့ တည််းခိုရိြ်သ (၉)လံ်းု မ ရအ က်ြ အတိင
ု ်း် ပဖစ်ြ သည်အခန််း

စဉ်

ဟိုတယ်အမည်

၁။

Win Unity

၄၄ ခန််း

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၂။

ြန််းရလရပြဟိုတယ်

၂၈ ခန််း

အမတ်(၂)၊ ဖမိ ွံ့မရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၃။

Sky Palace Hotel

၂၇ ခန််း

အမတ်(၂)၊ ဖမိ ွံ့မရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၄။

Mountain View Hill Resort

၂၁ ခန််း

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၅။

ရရွှေရတ င်တန််း(ရလ က်နူ်း)

၂၁ ခန််း

ဖမိ ွံ့မ(၁)ရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၆။

Pine Wood Villa

၂၀ ခန််း

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၇။

Mountain Oasis Resort(1)

၂၀ ခန််း

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်ကက်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့

၈။

Hotel Mindat

၃၂ ခန််း

အရရွံ့ပြင်ရြ်ကက်၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့

၉။

Mountain Oasis Resort(2)

၂၀ ခန််း

အရရွံ့ပြင်ရြ်ကက်၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့

၁၁။

အရရအတက်

လိြ်စ အပြည်အ
ျော့ စံု

ချင််းပြည်နယ်အတင််းနစ်အလိက
ု ် ပြည်တင််း/ပြည်ြ ခရ်းသည်ဝင်ရရ က်မှုစ ရင််းအ ်း ရအ က်ြ

အတိုင််း ရဖ ်ပြအြ်ြ သည်-

စဉ

၂၀၁၇ ခိုနှစ

လအမည

၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ

ပပညတင်း

ပပညပ

ပပညတင်း

ပပညပ

ပပညတင်း

ပပညပ

၁၀၅၆

၃၂၄

၃၅၇၇

၆၁၃

၃၈၅၃

၃၆၄

၁

ဇန်နဝ ရလ

၂

ရဖရဖ ်ဝ ရလ

၇၃၀

၄၀၃

၂၀၇၇

၄၃၂

၂၇၁၅

၄၇၂

၃

မတ်လ

၇၈၆

၂၈၇

၁၈၃၁

၂၇၄

၂၁၃၁

၃၅၆

၄

ဧဖြလ

၉၄၂

၇၄

၁၅၆၉

၁၁၂

၂၅၂၄

၂၆၄

၅

ရမလ

၄၅၀

၉၈

၇၀၀

၄၃

၁၃၇၄

၁၁၈

၆

ဇန်လ

၂၆၉

၃၄

၂၆၉

၉၆

၈၀၂

၁၅၇

၇

ဇူလိုင
ိ လ

၁၃၆

၄၀

၁၈၉

၄၈

၁၀၂၈

၂၀၅

၈

သသဂုတ်လ

၁၄၀

၆၂

၃၁၇

၈၉

၁၄၀၂

၁၂၉

၉

စက်တင်ဘ လ

၂၇၈

၄၈

၃၉၉

၅၅

၁၄၇၃

၁၃၆

၁၀

ရအ က်တိုဘ

၈၀၄

၁၄၅

၉၅၄

၅၅

၂၉၄၀

၃၅၀

၁၁

နိုဝင်ဘ လ

၁၅၈၂

၄၉၁

၁၄၈၁

၂၉၉

၄၃၄၄

၇၁၆

၁၂

ေဇင်ဘ လ

၃၈၇၄

၄၅၃

၃၅၄၁

၂၂၈

၅၄၃၁

၄၉၅

၁၁၀၄၇

၂၄၅၉

၁၆၉၀၄

၂၁၃၆

၃၀၀၁၇

၃၇၆၂

စိုစိုခပါင်း

ခရ်းသ ်းလိုပငန်း
၁၂။

၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ

ိိုငရ

ွဲခ

ငမှုမျ ်း

ချင််းပြည်နယ်သည် ရတ င်တန််းမျ ်း၊ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ ရှုရမျှ ်ခင််းမျ ်း၊ ရ ်းြ ်း

သ ်းငက်တိရစဆ န်မျ ်း၊ ပမစ်ရချ င််းမျ ်း၊ ရရတံခန်မျ ်းပဖင်ျော့ သ ယ လြရသ ပြည်နယ်တစ်ခု ပဖစ်ြ
သည်။ ထိို့အ
ု ပြင် ချင််းအမျိ ်းသမ်းမျ ်း၏ ြ ်းရဲထို်းပခင််းအရလျော့အထ၊ နောရခ င််းပဖင်ျော့ ြုရလမှုတ်ပခင််း
စသည်ျော့ ကိုယ်ြိုငရ
် ို်းရ ဂတ၊ အရလျော့အထမျ ်း၊ ရတ င်ရြေါ်ရို်းရ ဝ ်းညြ်အက၊ ချင််းရိ်းု ရ ဓ ်းသိုင််းအက
စသည်ျော့ ချင််းရို်းရ အကအမျိ ်းမျိ ်းသည် ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းကို ဆဲရဆ င်လျက်ရိြ သည်။ ရို်းရ
ြဲရတ ်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ချင််းနစ်သစ်ကူ်းြဲရတ ်နင်ျော့ ချင််းအမျိ ်းသ ်းရနို့ြဲရတ ်တမ
ိုို့ ှှ ချင််းပြည်နယ်၏
အထင်ကရြဲရတ ်မျ ်းအရနပဖင်ျော့

ကျင််းြရလျော့ရိြ သည်။

ချင််းရို်းရ

ဂျြ်ခုတထ
် ည်မျ ်းမ လည််း

ချင််းပြည်နယ်၏ တမူထ်းူ ပခ ်းရသ ရို်းရ ဝတ်စံုမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ပမတ်နို်းစ ဝတ်ဆင်သကဖြ်း ရေသထက်
လက်ရဆ င်မန်အပဖစ် ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းမ ဝယ်ယူရလျော့ရြ
ိ သည်။ ထြ်မံရဖ ်ထုတ်ရန် လိအ
ု ြ်
လျှက်ရိရသ

လံယ
ု ူ်းြဲရတ ်၊ ခ ေိုြဲရတ န
် င်ျော့ ချင််းရို်းရ နစ်သစ်က်းူ ြဲရတ (် THO)ြဲ မျ ်းကဲျော့သိရ
ုို့ သ

ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်း၊ ဘ လ်နဲရတ င်၊ ဟရ်းဖ်းရကျ်းရွ ၊ ကမိုရတ င်၊ သကရ်ဆည်နင်ျော့ ကက်းယ န််းရတ င်၊
ြိန််းြိရကျ်းရွ ၊ ချင််းရို်းရ ရစ ဘ
် ်းအိမ် မျ ်း၊ ကျ ်းေို ရကျ်းရွ ကဲျော့သရ
ိုို့ သ ခရ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်း၊
မဲဘု၊ ရအတ၊ ဆ ဘူ်းသ်း၊ သကက်သ ်း ဖက်ဖယ်သုတ် ကဲျော့သရ
ိုို့ သ

ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းမ လည််း

ခရ်းသ ်းဆဲရဆ င်မှုမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ထြ်မံ တည်ရရ
ိ နြ သည်။ ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်းစဉ်ရေသမျ ်းအ ်း
ရတ င်ြိုင််းရေသနင်ျော့ ရပမ က်ြိုင််းရေသ ဟူ၍ ရဖ ်ပြသ ်းမည် ပဖစ်ြ သည်။
ချင်းပပညနယခတ ငပိင
ို ်းရှိ ခရ်းစဉခဒသမျ ်း
၁၃။

ချင််းပြည်နယ်ရတ င်ြိုင််းရေသတင် မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ မတူြနင်ျော့ ြလက်ဝဖမိ ွံ့နယ်မျ ်း

ြ ဝင်ြ သည်။

ရတ င်ြိုင််းရေသသည်

သဘ ဝအလအြမျ ်းရြ ကကယ်ဝရသ ရသက င်ျော့

သဘ ဝ

အရပခခံ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းကို အဓိကထ ်းရဆ င်ရွက်နင
ို ်ြ သည်။
ခခါနူ်းစိုမခဒသ
၁၄။

အ ဆယံ အရမအနစ်သဘ ဝဥယျ ဉ်ပဖစ်ရသ နတ်မရတ င်(ရခ နူ်းစုမ)် သည် ချင််းပြည်နယ်

ရတ င်ြိုင််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်နင်ျော့ မတူြဖမိ ွံ့နယ် (၃)ဖမိ ွံ့နယ်အသက ်းတင် တည်ရဖိ ြ်း အပမင်ျော့ရြ
(၁၀၂၀၀) ရိြ သည်။ ြင်လယ်ရရမျက်နောပြင်အထက် ၃၀၅၃ မတ တင်ရိဖြ်း ချင််းပြည်နယ်တင်
အပမင်ျော့ဆံု်းရတ င် တစ်ခုပဖစ်ဖြ်း အရရွံ့ရတ င်အ ရ၏ ရပမသ ်းဖံု်းလွှမ်း် ရသ အပမင်ျော့ဆံု်းရတ င်လည််း
ပဖစ်ြ သည်။

နတ်မရတ င်(ရခ နူ်းစုမ)် သည်

၂၇၉

ဧရိယ

စတုရန််းမိုင်ရိဖြ်း

၂၀၁၀ခုနစ်တင်

အမျိ ်းသ ်းဥယျ ဉ်အပဖစ် သတ်မတ်ခဲျော့ဖြ်း ခရ်းသ ်းမျ ်းအတက် ဖင်ျော့လစ်ရြ်းခဲျော့ြ သည်။
၁၅။

ရခ နူ်းစုမ်ရေသတင် သဘ ဝသစ်ြင်မျိ ်းစိတ်မျ ်း၊ ရဆ်းဖက်ဝင်အြင်မျိ ်းစိတမ
် ျ ်း၊

သ ်းငက်တိရစဆ န်မျ ်းပဖစ်ရသ

ရ ်းြ ်း

မျက်ခံု်းပဖျူငက်ပြ ရချ က်၊ ရအ က်ချင််းငက်၊ ငက်မင််းသ ်းဝမ််းပဖျူ၊

ပမန်မ ငက်တစ်မျိ ်းအြ အဝင် ငက်မျိ ်းစိတ်ရြ င််း(၃၄၅)မျိ ်း၊ လိြ်ပြ မျိ ်းစိတ် မျိ ်းစံန
ု င်ျော့ အပခ ်း နိတ
ုို့ ိုက်
သတတဝ မျ ်း၊ နစ်တစ်ရ သက်တမ််းရိ ဘိုတဲအရဆ က်အဦ၊ ရက ရလ င််းရရတံခန်နင်ျော့ လံယ
ု ူ်းြဲရတ ်
မျ ်းကို ရလျော့လ နိုင်ြ သည်။ ထိို့အ
ု ပြင် သဘ ဝအရပခခံခရ်းစဉ်၊ စန်စ
ို့ ်းမှုအရပခခံခရ်းစဉ်၊ ယဉ်ရကျ်းမှု
အရပခခံခရ်းစဉ်၊ ရြ်ရွ လူထု အရပခပြ ခရ်းစဉ်မျ ်းလည််း ရလျော့လ ခံစ ်းနိင
ု ်ြ သည်။
ဘံိုတလ ခရတံခန
၁၆။

ဘံုတလ ရရတံခန်သည် ချင််းပြည်နယ်ရတ င်ြိုင််း၊ မတူြဖမိ ွံ့နယ်ရိ ထရဆ င််းရကျ်းရွ အန်း

တည်ရြ
ိ သည်။

ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့

ဘံုတလ ရရတံခန်သိုို့

ထရဆ င််းရကျ်းရွ မ

ရတ တင််း ရပခလျင်ခရ်းတိ(ု Short Trek) ပဖင်ျော့ သ ်းရရ က်နင
ို ်ပခင််း၊ သဘ ဝရြ က်ြင်မျ ်း၊ လိြ်ပြ
မျိ ်းစိတမ
် ျ ်းနင်ျော့ ရေသခံမျ ်း၏ လူရနမှုဘဝြံုစံမျ ်းကို ရလျော့လ နိုင်ြ သည်။
ကမိိုခတ င
၁၇။

ကမိုရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ် ရတ င်ြိုင််း၊ ြလက်ဝဖမိ ွံ့နယ်၊ တင်ဘန
ု ််းရကျ်းရွ အန်းတင်

တည်ရဖိ ြ်း အပမင်ျော့ရြ ၄၂၆၉ ရြ ရြ
ိ သည်။ ကမိုရတ င်တင် ရရရအ်းစခန််း၊ ရတ င်ထြ
ိ ်စခန််းနင်ျော့
ရက က်ရို်းြင်စခန််းဟူ၍ ြိုင််းပခ ်းထ ်းြ သည်။

ချင်းပပညနယခပမ ကပိိုင်းရှိ ခရ်းစဉခဒသမျ ်း
၁၈။

ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြင
ို ််းရေသတင် ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ်းတိန်၊ တန််းဇံနင်ျော့ ထန်တလန်ဖမိ ွံ့

နယ်မျ ်း ြ ဝင်ြ သည်။ ရပမ က်ြင
ို ််းရေသသည် ချင််းပြည်နယ်၏ သမိုင််းရသက င််းမျ ်းစ တည်ရိရနဖြ်း
ရိရရကန်၊ ကရနေရတ င်နင်ျော့ ဇိန်မူရတ င်ရေသမျ ်းမ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်း အဓိက လ ရရ က်
လည်ြတ်သကရသ ရနရ မျ ်း ပဖစ်ြ သည်။
ရိခရကန
၁၉။

ရိရရကန်သည် အသည််းနလံု်းြံုသဏဌ န်ရိဖြ်း ချင််းပြည်နယ် ရပမ က်ြိုင််း ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့တင်

တည်ရြ
ိ သည်။ ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြင
ို ််း ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့သည် အိနဒိယနိုင်ငံ မဇို်းရမ်ပြည်နယ်နင်ျော့
နယ်နိမိတ်ချင််း ထိစြ်လျက်ရိြ သည်။ ရိရရကန်ရေသတင် ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရတ
ရတ င်သဘ ဝ အလအြမျ ်း၊ ကဲပြ ်းရသ

ယဉ်ရကျ်းမှုရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ သဘ ဝအရပခခံခရ်းစဉ်၊

ရကျ်းရွ စိက
ု ်ြျိ ်းရရ်း အရပခခံခရ်းစဉ်၊ စန်စ
ို့ ်းမှုအရပခခံခရ်းစဉ် စသည်တို့က
ို ို ရလျော့လ ခံစ ်းနိုငြ
်
သည်။
ကခနဒခတ င
၂၀။

ကရနေရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြိုင််း တ်းတိန်ဖမိ ွံ့နယ်တင်တည်ရိြ သည်။ ကရနေ

ရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ်အတင််း ေုတိယအပမင်ျော့ဆံု်းရတ င်ပဖစ်ဖြ်း အပမင်ျော့ရြ (၈၈၆၈) ရိြ သည်။
ဇိနမူခတ င
၂၁။

ဇိန်မူရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြိုင််း ဖလမ််းဖမိ ွံ့နယ်အတင််း တည်ရြ
ိ သည်။ ဇိန်မူ

ရတ င်တင် သဘ ဝရြ က်ြင်မျ ်း၊ သစ်ြင်ြန််းမန်မျ ်း၊ ငက်မျိ ်းစိတ်နင်ျော့ လိြ်ပြ မျိ ်းစိတ်မျ ်း၊ ရတ
တင််း လမ််းရလျှ က်ပခင််း (Hiking & Trekking) ရဆ င်ရွက်နိုငပ် ခင််းနင်ျော့ ရတ င်ရပခရိ ရကျ်းရွ မျ ်း
တင် ရေသခံလူထု၏ လူရနမှုဘဝြံုစံမျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုဓရလျော့မျ ်းကို ရလျော့လ နိုင်ြ သည်။
ရှ လလိုမခံတပ
၂၂။

ရ ်းလုမ်ခံတြ်သည် တ်းတိန်ဖမိ ွံ့နယ် ရဝ ျော့ရလ ျော့ရကျ်းရွ အန်း ရရမျက်နောပြင် အပမင်ျော့ရြ ၄၀၀၀

တင်တည်ရိရသ ပမန်မ နိင
ု ်ငံ၏ ကိုလိုနနယ်ချဲွံ့ရတ ်လန်ရရ်းသမိုင်း် တင် ထင်ရ ်းသည်ျော့ မင််းလခံတြ်
ဖြ်းလျှင် ေုတိယအထင်ရ ်းဆံု်းရသ

ခံတြ်တစ်ခုပဖစ်ြ သည်။ စ်းယင််းချင််းဘ သ ပဖင်ျော့ ရ လ်ဆို

သည်မ နော်းရနောက်ဦ်းရခ င််းပဖစ်ဖြ်း လုမ််းဆိုသည်မ ခံတြ်ဟု အဓိြပ ယ်ရြ သည်။ ရ လ်လုမ်ခံတြ်
တစ်ဝိုက်တင် မရမျော့အြ်ရသ
မည် ပဖစ်ြ သည်။

နယ်ချဲွံ့ခံစစ်သမိုင််းမတ်တင
ို ်အပဖစ် အရငွံ့အသက်မျ ်းကို ပမင်ရတွံ့နိုင်

ချင်းပပညနယ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းအတက အ ်းသ ချကမျ ်း၊ အ ်းနည်းချကမျ ်း၊
အခင့်အလမ်းမျ ်းနှင့် ဖခိမ်းခပခ ကမှုမျ ်း အခပခပပဇယ ်း
အ ်းသ ချက်မျ ်း


တက်ကကရသ

အ ်းနည််းချက်မျ ်း

အရြ်ဖက် လူမှုအဖဲွံ့အစည််း



မျ ်း ရိပခင််း

လမ််းြန််းဆက်သယ်ရရ်း

အ ်းနည််းရနရသ်း

ပခင််း


အရပခခံ အရဆ က်အဦ အ ်းနည််းပခင််း

အလအြမျ ်း ကျန်ရိရနရသ်းပခင််း



ကျွမ််းကျင်လုြ်သ ်း အင်အ ်းနည််းြ ်းပခင််း



ရေသတည်ဖငိမ်ရအ်းချမ််းပခင််း



လူမျိ ်းစုနင်ျော့ ဘ သ စက ်း ကဲပြ ်းမှု မျ ်းပြ ်း



လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ် ရြ ကကယ်ဝပခင််း



ပြည်ရထ င်စုနင်ျော့ ရေသအစို်းရ၏ ြူ်းရြ င််း



မြျက်စ်းရသ်းရသ

သဘ ဝ ရတ ရတ င်

ပခင််း


အ ်းရြ်းကူညမှုရရပိ ခင််း


ယဉ်ရကျ်းမှု

သစ်ရတ နင်ျော့

သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်အ ်း

ထိန််းသိမ်း် မှု အ ်းနည််းပခင််း

ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း

အမျိ ်းအစ ်း



ကဲပြ ်းစံလ
ု င်ပခင််း

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ

လှုြ်ရ ်းမှုမျ ်း

(Tourism Activities) နည််းြ ်းပခင််း


ခရ်းသည်မျ ်း လည်ြတ်မှု အချိန်တိုရတ င််း
ပခင််း

အခင်ျော့အလမ််းမျ ်း


ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း

ဖခိမ််းရပခ က်မှုမျ ်း
ရဆ င်ရွက်ရန်

မရဖ ်ထတ
ု ်ရရသ်းရသ

သဘ ဝ

အရင််းအပမစ်မျ ်းရိပခင််း





အရထ က်အြံျော့မျ ်း



တယ်လဖုန်း် ဆက်သယ်ရရ်းနင်ျော့ အင်တ နက်



နယ်စြ်ကုန်သယ်ရရ်းစခန််းမျ ်း



ပြည်တင််း/ပြည်ြ

ပြင်ြသိုို့

သင်သက ်းမှု အရည်အရသ်း နိမ်ျော့ြ ်းရနရသ်း
ပြည်တင််းရိ

အပခ ်းထင်ရ ်းရသ

ခရ်းစဉ်

ရေသမျ ်းနင်ျော့ ရဝ်းလံရခ င်သပခင််း


ဖင်ျော့လစ်လ ပခင််း


ကျွမ််းကျင်လုြ်သ ်းမျ ်း

ပခင််း

လိုင််းမျ ်း ရက င််းမန်ပခင််း


နင်ျော့

သ ်းရရ က်လြ
ု ်ကိုင်ပခင််း

ရယူနိုင်ပခင််း


ပမန်ဆန်ပခင််း

သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်သင်ျော့ပခင််း

ပြည်တင််း/ပြည်ြ ရင်န်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်းအ ်း
ဆဲရဆ င်နိုင်ပခင််းနင်ျော့

ရ သဥတုရပြ င််းလဲမှု

ခရ်းစဉ်ရနရ မျ ်းအ ်း ထိန််းသိမ်း် ရစ င်ျော့ရရ က်
မှု အ ်းနည််းပခင််း

ခရ်းသ ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း



ဧည်ျော့သည် လ ရရ က်လည်ြတ်မှု မျ ်းပြ ်း

အသက ်း စိတ်ဝင်စ ်းမှုမျ ်းလ ပခင််း

လ ပခင််းရသက င်ျော့ ရဘ်းထက်ဆို်းကျိ ်းမျ ်း ပဖစ်

ပြည်ြရရ က် ရေသခံလူငယ်မျ ်း ပြန်လည်

ရြေါ်လ နိင
ု ်ပခင််း

အရပခပြ လ ပခင််း

ချင်းပပညနယ၏ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းအခပခအခန
၂၃။

ချင််းပြည်နယ်သည် ရတ င်တန််းမျ ်း အဆင်ျော့ဆင်ျော့က ရံထ ်းပခင််း၊ ယခင်က လမ််းြန််းဆက်

သယ်မှု အ ်းနည််းပခင််း၊ ချင််းပြည်နယ် ရတ င်ြိုင််းရေသမျ ်းပဖစ်ရသ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ မတူြ
ဖမိ ွံ့မျ ်းနင်ျော့ ရပမ က်ြိုင််းရေသမျ ်းပဖစ်ရသ

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ တ်းတိန်ဖမိ ွံ့မျ ်းသိုို့ ဆက်သယ်

သည်ျော့ ပြည်နယ်လမ််းမသည် ယခုနစ်က လမျ ်းမသ အဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်က ရတ င်ရပမ က်ဆက်သယ်
ရရ်းလမ််းရသက င််း ချိတ်ဆက်မိလ ပခင််း ပဖစ်ြ သည်။ ယခင်က ချင််းပြည်နယ်သိုို့ ဝင်ရြ က်အရနပဖင်ျော့

လည််း မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့မ တဆင်ျော့ဝင်လမ််းရသက င််းနင်ျော့ ကရလ်း၊ သိုင််းငင််းနင်ျော့ ဘံုဇံု်း၊
ဟ ်းခ ်း အဝင်လမ််းရသက င််းအပဖစ် ရတ င် ရပမ က် သ်းပခ ်းစရိရနြ သည်။
၂၄။

ချင််းပြည်နယ် ရတ င်ြိုင််းနင်ျော့ ရပမ က်ြိုင််း ခရ်းစဉ်ရေသအရပခအရနအ ်း ရအ က်ရဖ ်ပြြ ြံုအ

တိုင််း ရလျော့လ သံု်းသြ်မည်ဆိုြ က ရတ င်ြိုင််းကန်ြက်လက်နင်ျော့မင််းတြ်ဖမိ ွံ့မျ ်းသည် ခရ်းသ ်းဖံွံ့ဖဖိ ်းမှု
အဆင်ျော့ Development Stage သိုို့ ရရ က်ရိရနဖြ်း ပဖစ်ြ သည်။ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း၏ ရက င််းကျိ ်း၊
ဆို်းကျိ ်းမျ ်း ခံစ ်းပခင််းနင်ျော့တက ခရ်းသည် ရရ က်ရမ
ိ ှုမ လည််း တို်းတက်လျှက်ရိြ သည်။ သိရ
ုို့ တင်
မသက ခင် Stagnation State သိုို့ ရရ က်ရိက ခရ်းသ ်းရနရ အသစ်မျ ်းနင်ျော့ ခရ်းသည် လှုြ်ရ ်းမှု
အစအစဉ်မျ ်း (New Attraction, New Tourist Activities) အသစ်ထြ်မံ မရဖ ထ
် ုတန
် ိုင်ပခင််း၊ ခရ်း
သ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ ဝန်ရဆ င်မှု အရည်အရသ်းမျ ်း ပမင်ျော့တင်ရရ်း စသည်ျော့ အစအစဉ်မျ ်း မရိြ က
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းကျဆင််းမှု (Decline Stage) သိုို့ ရရ က်ရိလ မည် ပဖစ်ြ သည်။

Tourist Area Life Cycle
၂၅။

ချင််းပြည်နယ် ရပမ က်ြိုင််းဖမိ ွံ့မျ ်းပဖစ်သည်ျော့ ဖလမ််း၊ တ်းတိန်၊ ဟ ်းခ ်း ရေသမျ ်းသည် လက်ရိ

က လတင် လမ််းြန််းဆက်သယ်မှု အရတ ်အသင်ျော့ရက င််းမန်လ ပခင််းတိုို့ရသက င်ျော့ ပြည်တင််းခရ်းသ ်း
မျ ်း လ ရရ က်လည်ြတ်လျှက်ရိဖြ်း ပြည်ြခရ်းသည် ရရ က်ရိမှုမ

အနည််းငယ်သ

ရိြ သည်။

ထိို့ရ
ု သက င်ျော့ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းစတင် ရဖ ်ထုတ်ပခင််း Exploration Stage အရနပဖင်ျော့ တည်ရရ
ိ နဖြ်း ခရ်း
သ ်းကုမပဏမျ ်း၊ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအတက် ယခုအခ ခရ်းစဉ်ရေသရ ရဖရတွံ့ရိမှု Discovery
အပဖစ် တည်ရက
ိ
ဖလမ််း ရလယ ဉ်ကင််းအသစ် တည်ရဆ က်ရနပခင််း၊ ဟိုတယ်မျ ်း တည်ရဆ က်
လ ပခင််းနင်ျော့ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း တည်ရလ
ိ
ပခင််း၊ ခရ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်းကို ရ ရဖရဖ ်ထုတ်လ
နိုင်ပခင််းတိရ
ုို့ သက င်ျော့ ခရ်းစဉ်ရေသဖံွံ့ဖဖိ ်းမှုမျ ်းမ စတင်ပဖစ်ရြေါ်လ ရနဖြ ပဖစ်ြ သည်။
ချင်းပပညနယခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းို တကခရ်းအတက ခ
၂၆။

ချင််းပြည်နယ်

ရဆ င်ရွက်ခဲျော့ြ သည်-

ငရွကခွဲ့်မမ
ှု ျ ်း

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက်

ရအ က်ြ လုြင
် န််းစဉ်မျ ်းကို

(က)

ခစျ်းကကပမြှင့်တငပခင်းနှင့် ခစျ်းကကချိတ

ကပခင်းလိုပငန်းမျ ်း ခ

ငရွကပခင်း

ရစျ်းကက်ပမင်ျော့တင်ပခင််းနင်ျော့ ရစျ်းကက်ချိတဆ
် က်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ 5th Myanmar
International Travel Mart ပြြဲကက်းကို ရန်ကုန်ဖမိ ွံ့၊ တြ်မရတ ်ခန််းမ၌ (၁၂.၁.၂၀၁၉)
ရက်ရနို့နငျော့(် ၁၃.၁.၂၀၁၉)ရက်ရနို့မျ ်းတင် ကျင််းြခဲျော့ရ ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နငျော့်ခရ်းသ ်း
ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နအရနပဖင်ျော့ ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့၏ လမ််းညွှန်ချက်နင်ျော့အတူ
ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နငျော့်တည််းခိုရိြ်သ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းအသင််း၊ ရြ်ရွ လူထုအရပခပြ
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရဆ င်ရွက်ရနရသ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်းပဖငျော့် ြူ်းရြ င််း၍ ၎င််းပြြဲကက်း
တင် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆဲရဆ င်မှု ပြခန််း(၄)ခန််း ြ ဝင်ပြသခဲျော့ြ သည်။
ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်းစဉ်ရေသဆိုင်ရ သတင််းအချက်အလက်မျ ်းပဖနို့်ပဖျူ်းနိုင်ရရ်း အတက်
ရသ ်လည််းရက င််း၊ ပြည်နယ်၏ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ပမငျော့်တင်ရသက ်ပင ရန်အတက်ရသ ်
လည််းရက င််း၊ Business to Business အရနပဖငျော့် ပြည်တင််း/ပြည်ြ ခရ်းသ ်းလုြင
် န််း
ကုမပဏမျ ်းနငျော့် ရ ်းကက်ချိတ်ဆက်ပခင််း၊ Business to Consumer အရနပဖငျော့် ပြြဲသိုို့
လ ရရ က်ရသ ပြည်တင််း / ပြည်ြ ခရ်းသ ်းဧညျော့သ
် ည်မျ ်းအ ်း ချင််းပြည်နယ်သိုို့ လ
ရရ က် လည်ြတ်နိုင်ရန် ြိုမိုဆဲရဆ င်ရရ်းကို ရည်ရယ
ွ ်၍ ပြြဲတင် ြ ဝင်ပြသပခင််းပဖစ်
ြ သည်။
၎င််းပြြဲတင် ချင််းပြည်နယ်၏ သ ယ လြရသ

ရတ ရတ င်ရရရပမမျ ်း၏ အလ၊

တမူထ်းူ ပခ ်းရသ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမအနစ်မျ ်း၊ ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်း
သ ်းထုတက
် ုန်မျ ်းကို မတ်တမ််းဓ တ်ြံုမျ ်းပဖငျော့်ရသ ်လည််းရက င််း၊ မတ်တမ််းဗေယို
ပဖငျော့်ရသ ်လည််းရက င််း ပြသခဲျော့ဖြ်း ရို်းရ အစ ်းအရသ က်မျ ်းပဖငျော့် လ ရရ က်ရလျော့လ
သူမျ ်းအ ်း ရကျွ်းရမ်းဧညျော့ခ
် ံခဲျော့ြ သည်။ ပြခန််းတင် ချင််းပြည်နယ်ထက် ရက ်ဖ၊ ချင််းရို်းရ
အထည်လုြ်ငန််းနငျော့် အမတ်တရလက်ရဆ င်လြ
ု ်ငန််း လုြ်ကိုင်လျှက်ရိရသ သူမျ ်း
ကို ဖိတ်ရခေါ်၍ အမတ်တရလက်ရဆ င်မျ ်းအရနပဖငျော့် သ မက ချင််းရို်းရ အစ ်းအစ ၊
ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကို ပြသရစခဲျော့ြ သည်။ ထိို့အ
ု တူ အိုင််းေ်း (Aidii) ဂျြ်ခုတ်လုြ်ငန််းမ အမျိ ်း
သမ်းတစ်ဦ်းအ ်း ဖိတ်ရခေါ်က ဂျြ်ခုတ်ရနြံုနငျော့် ချင််းြ ်းရဲထု်းိ အဖ ်းတစ်ဉ်းကို ရခေါ်ရဆ င်
ခဲျော့ဖြ်း ချင််းရို်းရ အရလျော့အထမျ ်းကို ဂုဏ်ယူစ

ရဖ ်ထုတ်ပြသခဲြ
ျော့ သည်။ အဆိုြ ပြြဲ

ဖငျော့်ြဲနငျော့် ြိတ်ြဲတင်လည််း ချင််းရို်းရ ဝ ်းညြ်အက၊ ဓ ်းသိုင််းအကမျ ်းပဖငျော့် ြ ဝင်ရဖျ ရ
် ပဖ
ကပြမှုမျ ်းလည််း ပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။
ပြြဲတင် ခရ်းသ ်းပခင််းကို စိတ်ဝင်စ ်းရသ ပြည်တင််း/ပြည်ြခရ်းသ ်း ဧညျော့သ
် ည်မျ ်း
သ မက ပြည်တင််း/ပြည်ြ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရင်မျ ်းအရနပဖငျော့် ချင််းပြည်နယ်အတင််း
ခရ်းစဉ်မျ ်း စစဉ်ရရ င််းချနိင
ု ်ရရ်းအတက် ချင််းပြည်နယ် ပြခန််းကို စိတ်ဝင်တစ ်းလ
ရရ က်ရလျော့လ ဖြ်း အဆိုြ ပြြဲတင် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းပြခန််းအရနပဖငျော့် ပြခန််း
အထူ်းဆု (Special Booth) ဆုနငျော့် ဂုဏ်ပြ ဆုမျ ်းကို ဆတ်ခူ်းရယူခဲျော့ြ သည်။ ထိို့ပု ြင်

ချင််းပြည်နယ်သိုို့ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ အဆင်ရပြရချ ရမွံ့စ လ ရရ က်
လည်ြတ်နိုင်ရရ်းအတက် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ အချက်အလက်မျ ်း
ြ ဝင်ရသ Chin Tourist Guide Map မျ ်းကိုလည််း ထုတရ
် ဝပဖန်ပို့ ဖျူ်းခဲျော့ြ သည်။
(ခ)

ပပညတင်း/ပပညပ ရင်းနှ်းပမြှ ပနှံမမ
ှု ျ ်း ဖိတခခေါ်ပခင်း
ချင််းပြည်နယ်သိုို့ ပြည်တင််း/ပြည်ြ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်သညျော့် အရနပဖငျော့် ချင််းပြည်
နယ် အစို်းရအဖဲွံ့၏ လမ််းညွှန်ချက်နငျော့်အတူ ပမန်မ နိုငင
် ံကုန်သည်ကက်းမျ ်းနငျော့် စက်မှု
လက်မှုအသင််းချ ြ်မ ကက်းမျူ်း၍ ရနပြည်ရတ ်၌ (၂၈.၁.၂၀၁၉) ရက်ရနို့နငျော့် (၂၉.၁.၂၀၁၉)
ရက်ရနို့ မျ ်းတင် ကျင််းြခဲျော့ရသ Invest Myanmar Summit (2019) ပြြဲကက်းတင်
ချင််းပြည်နယ်ရိ အပခ ်းဌ နဆိုင်ရ မျ ်းနငျော့်အတူ ရင််းန်းပမ ြ်နမ
ံ ှုဖိတ်ရခေါ်ပြခန််း(၂)ခန််း
ြ ဝင်ပြသခဲျော့ြ သည်။ ထိို့အ
ု တူ ရန်ကန
ု ်ဖမိ ွံ့တင် (၁၆.၃.၂၀၁၉)ရက်ရနို့နငျော့် (၁၇.၃.၂၀၁၉)
ရက်ရနို့မျ ်းတင် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့၊ ရင််းန်းပမြ်နံမန
ှု ငျော့က
် ုမပဏမျ ်းညွှန်သက ်းမှု
ဦ်းစ်းဌ န(DICA)၊ ချင််းပြည်နယ် ကုန်သည်မျ ်းနငျော့်စက်မှုလြ
ု ်ငန််းရင်မျ ်းအသင််း(CSCCI)၊
DaNa Facility နငျော့် VDB Loi Com.Ltd., တိုို့ ြူ်းရြ င််း၍ ကျင််းြရသ Chin State
Investment and Product Fair ပြြဲကက်းတင် ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နငျော့်ခရ်းသ ်း
ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နအရနပဖငျော့် ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ပြခန််း(၃)ခန််း ြ ဝင်
ပြသခဲျော့ြ သည်။ ထိအ
ို့ု ပြင် ၂၀၁၉ ခုနစ် စက်တင်ဘ လ ၁၀ ရက်ရနို့နင်ျော့ ၁၁ ရက်ရနို့မျ ်း
တင် ရနပြည်ရတ ်ရိ MICC-2 ၌ ကျင််းြခဲျော့သညျော့်

Myanmar Global Investment

Forum တင် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့နင်အ
ျော့ တူ ြူ်းရြ င််းြ ဝင်ရဆ င်ရွက်ခဲျော့ြ သည်။
ချင််းပြည်နယ်အတင််းရိ ခရ်းသ ်းလ ရရ်းဆိုင်ရ
ရံုသ မက ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ

ဆဲရဆ င်မှုမျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်ပြသ

စ်းြ ်းရရ်းအခငျော့်အလမ််းမျ ်း ြိုမိုဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်

လ ရစရန်နငျော့် တိုင််းပြည်၏ မ်းခို်းတိတ်စက်ရံုဟု တင်စ ်းရခေါ်ရဝေါ်သကရသ
လုြ်ငန််းပဖငျော့်

ချင််းပြည်နယ်၏

ခရ်းသ ်း

လူမှုစ်းြ ်းရရ်း ကဏ္ဍအ ်း ပမငျော့်တင်နင
ို ်ရရ်းအတက်

ပြည်တင််း/ပြည်ြ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းမ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုမျ ်း လ ရရ က်ရဆ င်ရွက်နိုငရ
် ရ်း
ကို ရည်ရယ
ွ ်၍ ပြခန််းြ ဝင် ပြသခဲျော့ပခင််းပဖစ်ြ သည်။
ပြခန််းမျ ်းတင် ချင််းပြည်နယ်၏ သ ယ လြရသ

ရတ ရတ င်ရရရပမမျ ်း၏အလ၊

တမူထ်းူ ပခ ်းရသ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမအနစ်မျ ်း၊ ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်း
သ ်း ထုတက
် ုန်မျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်ပြသပခင််းနငျော့်အတူ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ ရင််းန်း
ပမ ြ်နံမှုအခငျော့်အလမ််းမျ ်းနငျော့် အလ ်းအလ မျ ်းပဖငျော့် ပြည်တင််း/ပြည်ြ ရင််းန်းပမ ြ်နံ
လိသ
ု ူ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းကို ဖိတ်ရခေါ်ခဲျော့ြ သည်။
အဆိုြ Invest Myanmar Summit (2019), Chin State Investment and
Product Fair နင်ျော့ Myanmar Global Investment Forum ပြြဲကက်းမျ ်းတင်

ပြည်တင််း/ပြည်ြရိ

ရင််းန်းပမ ြ်နမ
ံ ညျော့လ
် ုြ်ငန််းရင်မျ ်းမ

စိတ်ဝင်တစ ်းလ ရရ က်

ရလျော့လ ခဲျော့သက၍ သတင််းအချက်အလက်မျ ်းကို ရယူဖြ်း ချင််းပြည်နယ်သိုို့ လ ရရ က်
လည်ြတ်က ရင််းန်းပမ ြ်နန
ံ ိုင်မညျော့် ကဏ္ဍမျ ်းကို ရဆ်းရန်းခဲျော့ြ သည်။ ထိို့အ
ု တူ Chin
State Investment and Products Fair ပြြဲကက်းတင် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့နငျော့်
ပြည်တင််း/ပြည်ြ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းမ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုပြ လုြ်ရန် လုြ်ငန််းကက်း (၄)မျိ ်း
နော်းလည်မှုစ ချွန်လွှ (MoU)ရရ်းထိ်းု ခဲျော့ရ ဟိုတယ်နငျော့်ခရ်းသ ်းကဏ္ဍအရနပဖငျော့် လုြ်ငန််း
တစ်မျိ ်း ြ ဝင်ခဲျော့ြ သည်။
(ဂ)

ခရ်းသ ်းလိုပငန်း

ိိုငရ လူူ့စမ်းအ ်းအရင်းအပမစဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းခ

ငရွကပခင်း

ချင််းပြည်နယ်ရိ ရေသခံပြည်သူမျ ်း၏ အလုြ်အကိုင်အခငျော့်အလမ််းမျ ်းရရိနင
ို ်ရရ်း၊ ခရ်း
သ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ ဗဟုသုတမျ ်း ရရိနင
ို ်ရရ်းနငျော့် ကကိ တင်ပြင်ဆင်နိုင်ရရ်း၊ ခရ်းသ ်း
ဧညျော့သ
် ည်မျ ်းနငျော့် လယ်ကူရချ ရမွံ့စ ဆက်ဆံနိုင်ရရ်းနငျော့် လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ်မျ ်း
ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းတိက
ုို့ ို ရည်ရယ
ွ ်၍ ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့၏ လမ််းညွှန်မှုနငျော့် ချင််း
ပြည်နယ်၊ ဟိုတယ်နငျော့်ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၏ ဦ်းရဆ င်မှုပဖငျော့် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တင်
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ အရပခခံအဂဂလိြ်စ နငျော့် ကန်ြျျူတ သင်တန််း၊ ထန်တလန်ဖမိ ွံ့
နယ် သကိရ်ရကျ်းရွ နငျော့် ဖလမ််းဖမိ ွံ့နယ်၊ ရိေ်ရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့နငျော့် ြလက်ဝဖမိ ွံ့တတ
ိုို့ င် ခရ်းသ ်း
လုြ်ငန််းနငျော့်

ဧညျော့ဝ
် တ်ရကျြန်မှုဆိုင်ရ

အရပခခံသင်တန််း၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့တင်

ဟိုတယ်နငျော့်တည််းခိုရိြ်သ ဝန်ရဆ င်မှုဆင
ို ်ရ သင်တန််း(၃)မျိ ်း ဟူ၍ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း
ဆိုင်ရ သင်တန််း(၅)ကကိမ်ဖငျော့်လစ်ရြ်းခဲျော့ပခင််း၊ ကယ ်းပြည်နယ်နငျော့် ဖမိ င်ရေသ၏ လူထု
အရပခပြ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရလျော့လ ရရ်းခရ်းစဉ် သ ်းရရ က်ပခင််းနငျော့် ရေသဆိုင်ရ ခရ်း
သ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ၏ စမ််းရည်ပမငျော့တ
် င်ရရ်းအလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြဲကို ကျင််းြပြ လုြ်
ခဲျော့ြ သည်။
ထိို့ပု ြင် ချင််းပြည်နယ်အတင််းရိ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ မ တ ဝန်
ရိသူမျ ်း၊ အသင််းအဖဲွံ့မျ ်းမ ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ရြ်ရွ မျ ်းမ ရေသခံကိုယ်စ ်းလယ်
မျ ်း ြ ဝင်ရသ

ရလျော့လ ရရ်းအဖဲွံ့ အရနပဖငျော့် ကယ ်းပြည်နယ်နငျော့် ဖမိ င်ရေသမျ ်းသိုို့

(၁၂.၅.၂၀၁၉)ရက်ရနို့မ (၁၉.၅.၂၀၁၉)ရက်ရနို့အထိ သ ်းရရ က်က
ရေသမျ ်း၏ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရဆ င်ရွက်ရနမှု အရပခအရနမျ ်းနငျော့်

ယင််းပြည်နယ်၊
ရက င််းကျိ ်း

ဆို်းကျိ ်းမျ ်းကို ရလျော့လ နိုင်ရရ်းအတက် စစဉ်ရဆ င်ရွကရ
် ြ်းခဲျော့ြ သည်။ ချင််းပြည်နယ်
ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ၏ စမ််းရည်ပမငျော့်တင်ရရ်းဆိုင်ရ ြထမအကကိမ်
အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြဲကို ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ဧဖြလ (၂၉-၃၀) နငျော့် ရမလ (၂-၃)ရက်ရနို့မျ ်းတင်
လည််းရက င််း၊ ၂၀၁၉ ခုနစ် သသဂုတ်လ(၂၆-၂၇)ရက်ရနို့မျ ်းတင် ေုတိယအကကိမ်အပဖစ်
လည််းရက င််း ရက ်မတ၏လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းနငျော့် လုြ်ထု်းံ လုြ်နည််းမျ ်းကို ရက ်မတ
အဖဲွံ့ဝင်မျ ်း သိရိနော်းလည်ရစရန် ကျင််းြခဲြ
ျော့ သည်။

အပိိုင်း(၂) ချင်းပပညနယ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်း စမံကန
ိ ်း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) လိုပငန်းစဉမျ ်း
ခဒသ

ိိုငရ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းခက မတ၏ စမ်းရညပမြှင့်တငခရ်း

ိိုငရ အလိုပရံိုခ

်းခန်းပွဲ ကျင်းပ

ပခင်း
၂၇။

ပမန်မ နိင
ု ်ငံ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဥြရေအရ ဖဲွံ့စည််းထ ်းရိသည်ျော့ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆိုင်ရ

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ၏ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်း ြိုမိုထရ
ိ ရ က်ရအ င်ပမင်စ

ရဆ င်ရွက်နင
ို ်ရရ်း

အတက် ချင််းပြည်နယ် ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ နနင်ျော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ ကုန်သယ်မှု
ဗဟိုဌ န(International Trade Center)တိြ
ုို့ ူ်းရြ င််း၍ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း
ရက ်မတ၏ စမ််းရည်ပမင်ျော့တင်ရရ်းဆိုင်ရ

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြဲမျ ်းအ ်း ချင််းပြည်နယ် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရိ

ပြည်နယ်စမံကန
ိ ််းရံ်းု အစည််းအရဝ်းခန််းမ၌ ြထမအကကိမ်ကို ၂၀၁၉ ခုနစ် ဧဖြလ (၂၉)(၃၀)ရက်ရနို့
နင်ျော့ ရမလ (၂)(၃)ရက်ရနို့မျ ်းတင် လည််းရက င််း၊ ေုတိယအကကိမ်ကို ၂၀၁၉ ခုနစ် သသဂုတ်လ (၂၆)
(၂၇) ရက်ရနို့မျ ်းတင် လည််းရက င််း ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ ထိရ
ု ဆ်းရန်းြဲမျ ်းတင် ချင််းပြည်နယ်အတင််း
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရစရန်အတက်

ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ

၏ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းနင်ျော့ လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ထိရရ က်စ အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်နိုငရ
် ရ်း၊
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ မူဝ ေမျ ်းအ ်း ချမတ် အရက င်အထည်ရဖ န
် ိုင်ရရ်း၊ ရရရည်တည်တရ
ံျော့ သ
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းတစ်ရြ် ရြေါ်ထန််းလ ရစရရ်း၊ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်
ရနသူမျ ်းအသက ်း အခက်အခဲမျ ်း ရပဖရင််းနိုင်ရရ်းနင်ျော့ ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းဆိုင်ရ

လုြ်ငန််းလိုငစ
် င်

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းစဉ် အဆင်ျော့မျ ်း ချမတ်နိုငရ
် ရ်းအတက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ ကုန်သယ်မှု
ဗဟိုဌ န(International Trade Center)မအကကံရြ်းပဖစ်သူ ကျွမ််းကျင်ြည ရင် Dr. Nicole Hausler
နင်ျော့အတူ ရဆ်းရန်းခဲျော့သကြ သည်။ အဆိုြ အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြ(ဲ ၂)ကကိမ်မ ရအ က်ြ ချင််းပြည်နယ် ခရ်း
သ ်းလုြ်ငန််း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း ရမျှ ်မန််းချက် နငျော့် မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်အ ်း ရဖ ်ထုတ်ရရိခြ
ဲျော့ သည်ချင်းပပညနယခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းို တကခရ်း ခမ မှန်းချက
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းပဖငျော့် ရရရည်ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရသ ချင််းပြည်နယ်၏ လူမှုစ်းြ ်းအသိုက်အဝန််း
ဆသိုို့ (Towards the Chin State’s Sustainable Socio-economic development by
Tourism Industry)
ချင်းပပညနယခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းို တကခရ်း မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရပ
၁။

ယဉ်ရကျ်းမှု သမိုင််းအရမအနစ်နင်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ထိန််းသိမ််းရစ င်ရ
ျော့ ရ က်ပခင််းနင်ျော့
ရရရည်တည်တဖ
ံျော့ ံွံ့ဖဖိ ်းရရ်းအတက် စမံကန
ိ ်း် မျ ်း ရရ်းဆဲ စမံခန်ခ
ို့ ဲရရ်း

၂။

ရေသဆိုင်ရ

ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်းနင်ျော့ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုဓရလျော့ထု်းံ စံမျ ်းကို ပမင်ျော့တင်ရသ

ရတ င်တက်ခရ်းစဉ်မျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်ပခင််း
၃။

သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်နင်ျော့ ရတ ရိုင််းတိရစဆ န်မျ ်း ထိန််းသိမ််းပခင််းအတက် အရထ က်
အကူပြ ရသ
လ ရစရရ်း

သဘ ဝအရပခခံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း စမံခန်ခ
ို့ ဲမှုအစအစဉ်မျ ်း ရြေါ်ထန််း

၄။

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဝန်ရဆ င်မှု(ထုတက
် ုန်)၊ ခရ်းစဉ်ရေသအသစ်(CBT/CIT)နင်ျော့ ဧည်သ
ျော့ ည်
မျ ်းအတက် အရတွံ့အကကံ ရက င််းမျ ်း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း

၅။

ရေသ၏ ြတ်ဝန််းကျင်နင်ျော့ကက
ို ်ညရသ ဟိုတယ်နင်ျော့တည််းခိုရိြ်သ မျ ်းနင်ျော့ ရကျ်းရွ
ရနအိမ်မျ ်းတင် တည််းခိုရနထိင
ု ်သည်ျော့ အစအမံမျ ်း ရြေါ်ထန််းလ ရစရရ်း စမံခန်ခ
ို့ ဲ

ပခင််း
၆။

ရေသဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်မှု အစအစဉ်မျ ်းတင် ရေသခံလူမှုအသိုက်အဝန််းမျ ်း၏ အခင်ျော့
အလမ််းမျ ်းကို အ ်းရက င်ရစရရ်း

၇။

လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ်နင်ျော့ နည််းြည ကျွမ််းကျင်မှု ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း

၈။

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ

အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်းနင်ျော့ ရပမယ စမံခန်ခ
ို့ မ
ဲ ှု ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်း

တက်ရရ်း
၉။

ရေသခံမျ ်း၏ လူမှုစ်းြ ်းအဆင်ျော့အတန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် အရထ က်အြံျော့
ရြ်းရသ

ပြည်တင််းနင်ျော့ပြည်ြမ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ဆက်စြ်ရသ

ရင််းန်းပမ ြ်နံမှု

မျ ်း၊ ရငရသက်းနင်ျော့ နည််းြည အကူအညမျ ်းကို ရယူနိုင်ရစရရ်း
၁၀။

ရစျ်းကက်ရ ရဖရရ်းနင်ျော့ ရစျ်းကက်ပမင်ျော့တင်ရရ်း

၁၁။

လူမှုဘဝနင်ျော့ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင် ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် လွှတရ
် တ ်၊ အစို်းရ၊
ရေသခံလူမှုအဖဲွံ့ဝင်မျ ်းနင်ျော့ သုရတသမျ ်း စသည်ျော့ ြူ်းရြ င််းြ ဝင်ရနသူမျ ်းအသက ်း
ြူ်းရြ င််းရဆ င်ရက
ွ ်မှု အ ်းရက င််းရစရရ်း

ချင်းပပညနယ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်း စမံကန
ိ ်း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) အလိုပရံိုခ

်းခန်းပွဲမျ ်း

ကျင်းပပခင်း
၂၈။

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းု တက်ရရ်းစမံကိန်း် (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲရ တင်

ချင််းပြည်နယ်ခရ်းသ ်းလုြင
် န််းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းမဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်ကို အရပခခံ၍ အကကိ အလုြ်ရံု
ရဆ်းရန်းြဲမျ ်းကို (၃၀-၇-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ (၂.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တင် တ်းတိန်ဖမိ ွံ့၊
(၆.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တင် ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့၊ (၉.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တင် မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နင်ျော့ သသဂုတ်လ
(၂၈-၂၉)ရက်ရနို့မျ ်းတင် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့မျ ်း၌ ကျင််းြပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။

ဖလမ်းဖမိ ွံ့တင အလိုပရံိုခ
၂၉။

်းခန်းပွဲကျင်းပပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစမံကိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲပခင််း အကကိ

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းကို (၃၀-၇-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ ဖမိ ွံ့နယ်ခန််းမ၌ လွှတ်ရတ ် ကိုယ်စ ်း
လယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတင််း လူမှုအဖဲွံ့အ စည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း စုစုရြ င််း
လူဦ်းရရ ၁၁၂ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆိုြ ရဆ်းရန်းြဲသိုို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ ဝိုင််းဝန််း
ရဆ်းရန်း၍ ရအ က်ြ အဆိုပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၁၅)ခုကို ရဖ ်ထုတ်ရရိခဲျော့ြ သည်။

စဉ

လိုပငန်းအမည

ဦ်းခ

ငမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း
(က)

ခန့်မန
ှ ်းကိုနကျ

သတမှတ

စရိတ ကျပ(သန်း)

က လ

၇၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

၁၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

၅၀

၂၀၂၀ ရအ က်

ရေသအရပခအရနနင်ျော့ကိုက်ည၍ ရို်းရ ဆန် ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ဆည်
ရသ

တည််းခိုစရ ရနရ မျ ်း၊ ဘန်ဂလို ရပမ င််း၊

မျ ်းကို

ရိရရကန်၊

သစ်ရတ ၊

ဆူရ်ဘုန်ရလယ ဉ် ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း

ကင််းအန်း၊ လိုင်ဗ ်းဆည်အန်း၊ ဘ လ်နဲလ်
နင်ျော့ ဇိန်မှုရတ င်တတ
ိုို့ င် တည်ရဆ က်ပခင််း
(ခ)

ဖလမ််း-တ ရွှေန််း (၄)မိုင် လမ််းအဆင်ျော့ပမင်ျော့

ရကျ်းလက်၊

တင်ပခင််းနင်ျော့ ဖလမ််း-ဘ လ်နဲလ် ရတ င်ရပခ

လမ််းဦ်းစ်း

(၃)မိုင် လမ််းအဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်ပခင််း
(ဂ)

ဆူရ်ဘုန်ရလယ ဉ်ကင််းတင် Information
Counter ဖငျော့်လစ်ပခင််း

(ဃ)

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ရလရသက င််းဦ်းစ်း

အမျ ်းသံု်းသနို့်စင်ခန််း တစ်ခုအ ်း ဖလမ််းဖမိ ွံ့

စည်ြင်

တိုဘ လ
၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၅၀၀

၂၀၂၀

၇၀

၂၀၂၁-၂၀၂၃

၁၀

၂၀၂၁-၂၀၂၃

၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

၁၅

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၅

၂၀၂၀-၂၀၂၁

က ်းဝင််းတင် ရဆ က်လုြ်ပခင််း
(င)

ဆူရ်ဘုန် ရလယ ဉ်ကင််းတင် အမျ ်းသံု်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊ြိဆ
ုို့ က်
သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်း ရမ ်ရတ ်ယ ဉ် စနစ် လုြ်ငန််းရင်မျ ်း
ထ ်းရိရရ်း

(စ)

လိုင်ဗ ်း+ဇိန်မှု

အရပခပြ

အြန််းရပဖခရ်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ဆည်

ရလျော့လ ရရ်းအစအစဉ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််း ရပမ င််း၊
နင်ျော့ ဖလမ််း-ဇိန်မှုရတ င် (Hiking
(ဆ)

သစ်ရတ ၊

Trail) ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း

ရဖ ်ထုတ်ပခင််း

၊ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်း ရဖ ်ထတ
ု ်ပခင််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊
တိုင််းရင််းသ ်း၊
ဟိုတယ်/ခရ်း

(ဇ)

ဖလမ််းဖမိ ွံ့

(colonial

buildings

and ဟိုတယ်/ခရ်း၊

Heritage Site) + လံုြ်းရတ င် (Playground စည်ြင်၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံ
Area)+ တ ရွှေန်း် ရွ

ရလျော့လ ရရ်းခရ်းစဉ် လိုသူမျ ်း

မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််း
( )

နော်းရနောက်ခခံ

ရလျော့လ ရရ်း

ခရ်းစဉ်မျ ်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း
(ည)
(ဋ)

ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

Organic ဟင််းသ်းဟင််းရွက်/ သစ်သ်းဝလံ

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊

ပဖနို့်ပဖျူ်းရရ င််းချနိုင်ရန် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

သစ်သ်းဝလံအသင််း

ယက်ကန််းရကျ င််းတင်

ရို်းရ သဘ ဝ အရသ်းစ ်း

ဆို်းရဆ်းလုြင
် န််းမျ ်းနင်ျော့ လက်မှုသင်တန််း လက်မှု၊
မျ ်းရြ်းပခင််း

စက်မှု/
ယကကန််း

သင်တန််းရကျ င််း

(ဌ)

ချင််းရိ်းု ရ

အစ ်းအစ မျ ်း

သနို့်ရင််းစ

ဝန်ရဆ င်မှုရြ်းနိုငရ
် ရ်းအတက်

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

လိုအြ်

စ ်းသံ်းု သူရရ်းရ

ဖလမ််းဖမိ ွံ့တင် အရြျ ်စ်း စက်ဘ်းခရ်းစဉ်

ဟိုတယ်/ ခရ်း၊

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၅

၂၀၂၁-၂၀၂၂

၂၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရသ သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း
(ဍ)

မျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း
(ဎ)

ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ ကျင်မ လ်ရြ်ကက်တင် ဟိုတယ် ချင််းပြည်နယ် အစို်းရ
တည်ရဆ က်ရန် ရဆ င်ရွက်ပခင််း

အဖဲွံ့၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

(ဏ)

သတင််းအချက်အလက်ပဖနို့်ပဖျူ်းနိုင်ရရ်း
အတက် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆုင
ိ ်ရ

ချင််းပြည်နယ် အစို်းရ

website အဖဲွံ့၊

မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း

ပြန်/ဆက်

တ်းတိနဖမိ ွံ့တင အလိုပရံိုခ
၃၀။

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

်းခန်းပွဲကျင်းပပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစမံကိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲပခင််း အကကိ

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းကို (၂-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင် တ်းတိန်ဖမိ ွံ့၊ အရထရထအုြ်ချ ြ်ရရ်းမျူ်း အစည််း
အရဝ်းခန််းမ၌ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတင််း လူမှုအဖဲွံ့အ
စည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၆၈ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆိုြ ရဆ်းရန်းြဲသိုို့
တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ ဝိုင််းဝန််းရဆ်းရန်း၍ ရအ က်ြ အဆိုပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၁၉)ခုကို ရဖ ်ထုတ်ရရိ
ခဲျော့ြ သည်။
စဉ

လိုပငန်းအမည

ဦ်းခ

ငမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း
(က)

ကရနေရတ င်ရပခရိ
ထရစ က်

အ လယ်၊

တိတ
ုို့ င်

ဆိုဇန်၊

ဟိုတယ်တစ်လ်းံု နငျော့်

ကရလ်း-တ်းတိန်၊

သတမှတ

စရိတကျပ(သန်း)

က လ

၂၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

၁၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူ

စ ်းရသ က်ဆိုင် တည်ရဆ က်ပခင််း
(ခ)

ခနမ
့် ှန်းကိုနကျ

မျ ်း

ဟ ်းခ ်း-ဖလမ််း-တ်းတိန၊် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရ

တ်းတိန-် ရိ၊ တ်းတိန-် တန််းဇံ လမ််းမျ ်းအ ်း အဖဲွံ့၊ လမ််းဦ်းစ်း
အဆငျော့်ပမငျော့်တင်ပခင််း
(ဂ)

ရ လ်လုမ်ခံတြ်-ရဇ င်ရက င်-လဲင်နူ်းြ ်း
လမ််းရဖ က်လုြ်ပခင််း

(ဃ)

ချင််းပြည်နယ် အစို်းရ
အဖဲွံ့၊

၈၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

ရကျ်းလက်၊

လမ််းဦ်းစ်း

အမျ ်းသံု်းသန်စ
ို့ င်ခန််းမျ ်း

ရဆ က်လုြ်ပခင််း

(ဖမိ ွံ့ဝင်ဆဆိုင်တင်

တဲရဆ က်ရန်နငျော့်

စည်ြင်

၆၄

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ြိဆ
ုို့ က်၊ ရမ ်ရတ ်

၁၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

ရြ်ကက် (၄)ခုတင် (၁)လံု်းစ ရဆ က်ရန်)
(င)

အမျ ်းသံု်း သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း
ရဆ င်ရွက်ပခင််း

ယ ဉ် အသင််း၊
လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

(စ)

လမ််းညွှန်ဆိုင်း် ဘုတ်မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း

(ဆ)

ချင််းရိ်းု ရ

ယဉ်ရကျ်းမှုမျ ်း

(အက/ဂတ)နင်ျော့ ရေသဆိုင်ရ

လမ််းဦ်းစ်း၊ စည်ြင်

၆၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရဖ ်ထုတ်ပခင််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊

၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း
(ဇ)

ကြ်တဲလ်၊

လဲလ်န်းူ ြ ်းသိုို့

ရပခလျှင်ခရ်းစဉ် ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း၊

ရဖ ်ထုတ်ပခင််း

ဟိုတယ်/ခရ်း

(ြည ရြ်း)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(ရစျ်းကက်)

( )

ြည ရြ်းရဟ ရပြ ြမ
ဲ ျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း

လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း ၅x၅=၂၅ (တစ်နစ် နစ်စဉ်ြင်ျော့လင််း
၊ ြည ရင်မျ ်း၊ ဌ န တစ်ကကိမ)်

ရ သချိန်

ဆိုင်ရ မျ ်း
(ည)

ရုြ်သံအစအစဉ် ရိုက်ကူ်းပခင််းနင်ျော့ ထုတ်လွှင်ျော့ တိုင််းရင််းသ ်းရုြ်သံ
ပခင််း

(ဋ)

၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

၁၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၀

၂၀၂၀ အတင််း

၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၅

၁၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၅၀

၂၀၂၁-၂၀၂၃

၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၂

(ဖလမ််း၊ မင််းတြ်)

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ြတ်သက်ရသ

အသိ

ြည ရြ်းဆိုင််းဘုတ်၊ Poster မျ ်းကြ်ပခင််း
(တစ်ရွ လျှင်

၅ခုကြ်)

(တစ်လလျှင်

Tourism

Awareness၊

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
စည်ြင်

၁၀ရွ ကြ်)
(ဌ)

Child

Safe

Responsible Tourism Awareness နငျော့်ြတ်
သက်ရသ

ဟိုတယ်/ခရ်း၊ လူမှု
အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း

အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်

ရွက်ရြ်းပခင််း
(ဍ)

သတင််းအချက်အလက် ပဖန်ပို့ ဖျူ်းရရ်းအတက်

ဟိုတယ်/ ခရ်း

Chin Tourism Information Webpage ပြ လုြ်ပခင််း
(ဎ)

FAM Trip မျ ်း၊ ရလျော့လ ရရ်းခရ်းစဉ်မျ ်း စစဉ် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရ
ရြ်းပခင််း

(ဏ)

အဖဲွံ့၊ဟိုတယ်/ခရ်း

ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း (ခ ေို၊ ရဲလ် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရ
ရဆ မ််းြဲမျ ်း ကျင််းြပခင််း)

အဖဲွံ့၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ယဉ်ရကျ်းမှု

(တ)

ယဉ်ရကျ်းမှုအဖဲွံ့

ဖဲွံ့စည််းပခင််း

(ရို်းရ ဓရလျော့

ထိန််းသိမ်း် ပခင််းနငျော့် ပမငျော့်တင်ပခင််း)
(ထ)

အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း

ဓ တ်ြံုနငျော့် ရေသထုတ်ကုန်ပြြဲမျ ်း စစဉ်ရြ်း ချင််းပြည်နယ်အစို်းရ
ပခင််း (Photo Exhibition & Product Fair )

(ေ)

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု

ဧည်ျော့သည်မျ ်းအတက်

အဖဲွံ့၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခရ်းစဉ်လမ််းညွှန် ဟိုတယ်/ခရ်း၊ လူမှု

စ အုြ်ထုတ်ရဝပခင််း (သုရတသနပြ လုြ်ပခင််း အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ခရ်း
နင်ျော့ ထုတ်ရဝပခင််း)

သ ်းလုြင
် န််းရင်မျ ်း

(ဓ)

က ်းရမ င််း/ စက်ဘ်း ခရ်းစဉ်ဖြိ င်ြဲမျ ်း စစဉ်

ချင််းပြည်နယ်အစို်းရ

၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း (Event and Driving အဖဲွံ့၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
Tour)

ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

ကနပကလကဖမိ ွံ့တင အလိုပရံိုခ
၃၁။

်းခန်းပွဲကျင်းပပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစမံကိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲပခင််း အကကိ

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းကို (၆-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင် ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့၊ Pine Wood Villa Hotel ၌
လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတင််း လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိ
ဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်မျ ်း စုစရ
ု ြ င််း လူဦ်းရရ ၆၄ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆိုြ
ရဆ်းရန်းြဲသိုို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ ဝိုင််းဝန််းရဆ်းရန်း၍ ရအ က်ြ အဆိုပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၂၂)ခုကို
ရဖ ်ထုတ် ရရိခြ
ဲျော့ သည်။
စဉ

လိုပငန်းအမည

ဦ်းခ

ငမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း
(က)

သမိုင််းရသက င််း အထင်ကရပဖစ်ရသ
မျ ်းနင်ျော့ ရကျ က်ဖျ

ရနရ

အစုအရဝ်းလိုက်ရိသညျော့်

ရနရ မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း

ခနမ
့် ှန်းကိုနကျ

သတမှတ

စရိတကျပ(သန်း)

က လ

၂၅

၂၀၂၀-

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု
အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊
ဟိုတယ်/ခရ်း၊

၂၀၂၁

လုြ်ငန််းရင်
(ခ)

ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ရိ မျိ ်းနယ်စ(ု ၅)မျိ ်း၏ ရို်းရ

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု

ပြခန််းမျ ်းဖင်ျော့လစ်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်း

အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

မှု ဆို၊ က၊ ရရ်း၊ တ်း သင်တန််းမျ ်း ကျင််းြ

ဟိုတယ်/ခရ်း

၅၀

၂၀၂၀၂၀၂၁

ရြ်းပခင််း
(ဂ)

ရို်းရ အဝတ်အစ ်း ယက်လုြ်သညျော့် ယက်ကန််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း

အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

ချက်ပြ တ်ရရ င််းချနင
ို ်ရန်

သင်တန််းမျ ်းရြ်း

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၃၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

၂၅

၂၀၂၀-

ဟိုတယ်/ခရ်း

ပခင််းနင်ျော့ ဖြိ င်ြမ
ဲ ျ ်းကျင််းြရြ်းပခင််း
(ဃ)

ရဆ ရလ င််း၊ ခရတ ်နင်ျော့ ငေို ရကျ်းရွ မျ ်း လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊
တင် နစ်စဉ် ရကျ က်ြျဉ်ချြဲ ကျင််းြရြ်းပခင််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊

ရေသခံ

မျ ်း၊ ဟိုတယ်/ ခရ်း
(င)

မျိ ်းနယ်စုမျ ်း

ယဉ်ရကျ်းမှု

ဖလယ်သညျော့်

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြမ
ဲ ျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု
အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

၂၀၂၃

ရေသခံမျ ်း၊ ဟိုတယ်/
ခရ်း
(စ)

CBT ရကျ်းရွ

ခရ်းစဉ်အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထတ
ု ် ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရင််းန်း

ရြ်းပခင််း (ငေို၊ လရလ င််းြန််း)

ပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း၊
သစ်ရတ

၂၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

(ဆ)

ခရ်းစဉ်ရေသသစ်မျ ်း ရဖ ထ
် ုတ်ရြ်းပခင််း

ဟိုတယ်/ခရ်း

၂၅

၂၀၂၀-၂၀၂၁

(ဇ)

စိုက်ြျိ ်းရရ်းအရပခခံ

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊

၈၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

၁၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၅၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၃၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၀

၂၀၂၀-

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း

အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း
( )

ဟိုတယ်/ခရ်း

သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ် အစအမံမျ ်း အတက်

ြတ်ဝန််းကျင်၊ လူမှု

အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်းနင်ျော့

အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

ထိန််းသိမ်း် ရရ်း

အစအမံမျ ်းရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

ရေသခံမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊
ရဘ်းအနတရ ယ်

(ည)

သ ်းငက်တိရစ
ိ ဆ န်မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်းအတက် သစ်ရတ ၊
အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

ရခ နူ်းစုမ်

အုြ်ချ ြ်ရရ်းမျူ်းရံု်း၊
ြတ်ဝန််းကျင်

(ဋ)

သစ်ရတ ထိန််းသိမ်း် ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်းနင်ျော့

ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်း

ပြန်လည်စိုက်ြျိ ်းရြ်းပခင််းလုြင
် န််းမျ ်း

မျူ်းရံု်း၊

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

ြတ်ဝန််းကျင်၊

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

သစ်ရတ
(ဌ)

လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ် ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရစရရ်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

အတက် သင်တန််းရကျ င််း ရဆ က်လုြ်ရြ်း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ပခင််း
(ဍ)

ြည ရရ်း

ဆဲရဆ င်မှုရိရသ

ခရ်းစဉ်ရေသမျ ်းရိ လမ််း ပြည်နယ်အစို်းရ၊

မျ ်း အဆင်ရပြရအ င် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း

နတလ၊

ရကျ်းလက်၊

၂၀၂၃

လမ််းဦ်းစ်း
(ဎ)

ချင််းရိ်းု ရ

လက်မှုလုြ်ငန််းမျ ်းနင်ျော့

ရေသ

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊

ထက်ကုန်မျ ်းအတက် သင်တန််းရြ်းပခင််း၊ မျိ ်း

သစ်သ်းဝလံ၊

ထုတ်ပခင််းနင်ျော့ စိုက်ြျိ ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ CSO၊

၁၅၀

၂၀၂၀၂၀၂၅

ရြ်းပခင််း
(ဏ)

မုန််းရချ င််း ရလရလ ်ခရ်းစဉ် ရဖ ်ထတ
ု ်ပခင််း

ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူ

၁၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၅၀၀

၂၀၂၀-

မျ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
(တ)
(ထ)

ဟိုတယ်ဇုန် အြ အဝင်စနစ်ကျရသ

ဖမိ ွံ့ပြ

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

ဖဲွံ့စည််းမှုနငျော့် ဖမိ ွံ့ကက်သစ်ရဖ ထ
် ုတ်ရြ်းပခင််း

ရပမစ ရင််း၊ စည်ြင်

ရေသနင်ျော့ကိုက်ညသည်ျော့ စိုက်ြျိ ်းရရ်းစနစ် ရဖ ်

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊ ရေသခံ

ထုတ်ရြ်းပခင််းနင်ျော့

စိုက်ြျိ ်းရရ်း

၂၀၂၃
၁၅၀

နည််းြည

၂၀၂၀၂၀၂၃

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း
(ေ)

အမျ ်းသံု်းသန်စ
ို့ င်ခန််းမျ ်း

ရဆ က်လုြ်

စည်ြင်

၈၀

ရြ်းပခင််း (ဖမိ ွံ့တင််းနင်ျော့ ၁၀ မိုင်စခန််း)
(ဓ)

၂၀၂၀၂၀၂၁

ရေသခံမျ ်း အလုြ်အကိုင်ရရိရရ်းအတက် ခရ်း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

သ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ြတ်သက်ရသ သင်တန််းမျ ်း

ြည ရရ်း၊ က.ည.န၊

၄၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

ရြ်းပခင််းနင်ျော့

ဘ သ စက ်း

သင်တန််းမျ ်း

အရသ်းစ ်း စက်မှု

ရြ်းပခင််း (ယ ဉ်ရမ င််း သင်တန််း၊ ကန်ြျျူတ

လက်မှု

နင်ျော့ အဂဂလိြ်စ သင်တန််းမျ ်း)
(န)

(ြ)

ရေသနင်ျော့သက်ဆိုင်ရသ

ရုြ်သံအစအစဉ်

မျ ်း ရိုက်ကူ်း၍ ပြည်တင််း/ပြည်ြ ရုြ်သံလိုင်း်

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

မျ ်းတင် တင်ဆက်ပြသပခင််း

ပြန်သက ်းရရ်း

ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း အဆင်ျော့မရအ င် ထုတ် ဟိုတယ်/ခရ်း၊ဟိုတယ်
လုြ် ရရ င််းချနိင
ု ်ရန်သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း

(ဖ)

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

၂၀၂၀၂၀၂၁

၁၀

လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

၂၀၂၀၂၀၂၁

လမ််းညွှနစ
် အုြ်နင်ျော့ လက်ကမ််းစ ရစ င်မျ ်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊ဟိုတယ်
ထုတ်ရဝပခင််း

၂၀

၁၅

လုြ်ငန််းရင်မျ ်း၊

၂၀၂၀၂၀၂၁

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း

မင်းတပဖမိ ွံ့တင အလိုပရံိုခ
၃၂။

်းခန်းပွဲကျင်းပပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစမံကိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲပခင််း အကကိ

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းကို

(၉-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တင်

မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊

ဖမိ ွံ့နယ်စည်ြင်သ ယ ရရ်းအဖဲွံ့

အစည််းအရဝ်းခန််းမ၌ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတင််း လူမှု
အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်မျ ်း စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၁၂၁ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့
ြ သည်။ အဆိုြ ရဆ်းရန်းြဲသိုို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ ဝိုင််းဝန််းရဆ်းရန်း၍ ရအ က်ြ အဆိုပြ
လုြ်ငန််းစဉ်(၃၅)ခုကို ရဖ ်ထုတ် ရရိခြ
ဲျော့ သည်။
စဉ

လိုပငန်းအမည

(က)

ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုသင်တန််းမျ ်း

ဦ်းခ
ပြ လုြ်ရြ်း

ခနမ
့် ှန်းကိုနကျ

သတမှတ

အဖွဲွံ့အစည်း

စရိတကျပ(သန်း)

က လ

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

၃၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၁၀

၂၀၂၁- ၂၀၂၂

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၅

ပခင််း

ငမည့်

ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖ၊
ယဉ်ရကျ်းမှု

(ခ)

ရပခလျင်ခရ်းစဉ် (Trekking) လမ််းရသက င််း ရကျ်းလက်၊ဧည်ျော့လမ််း
အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း

ညွှန်မျ ်း၊

ဟိုတယ်/

ခရ်း၊ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်
ရရ်းမျူ်းရံ်းု ၊ ရေသဆိုင်
ရ

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း

ရက ်မတ
(ဂ)

ရေသအလိုက် ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်း ကျင််းြပခင််း ယဉ်ရကျ်းမှု၊
(လံုယူ်းြဲ၊ ကံုမ်သ၊ ချင််း အမျိ ်းသ ်း ရနို့ြဲ)

ရေသခံ

လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊
ဟိုတယ်လုြ်ငန််းရင်
မျ ်း

(ဃ)

ရခ နူ်းစုမ်အမျိ ်းသ ်း ဉယျ ဉ်အတင််းရိ သဘ ဝ ြတ်ဝန််းကျင်၊ရေသခံ
ြတ်ဝန််းကျင်နငျော့်ရတ ရိင
ု ််းတိရစ
ိ ဆ န်မျ ်း

မျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ခရိုင်

ထိန််းသိမ််း ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း

ရထ/အုြ်၊ ရခ နူ်းစုမ်

၁၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၈၀

၂၀၂၁- ၂၀၂၃

၂၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၁၀၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

၇၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၂၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

အုြ်ချ ြ်ရရ်းမျူ်းရံု်း
(င)

သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင် ထိန််းသိမ််းရရ်း အထိမ််း ြည ရရ်း၊ သစ်ရတ ၊
အမတ်ရနို့မျ ်းတင် လူထုြ ဝင်လှုြ်ရ ်းမှုမျ ်း၊

ြတ်ဝန််းကျင်

ြန််းချ၊ ရဆ င််းြ ်း၊ က တန််း၊ စ စစ ကံ်းု ၊
ကျြန််းစက ်းရပြ ဖြိ င်ြဲမျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း
(စ)

ရခ နူ်းစုမ်အမျိ ်းသ ်းဉယျ ဉ် အတင််းနငျော့် အန်း
ရိ

ရကျ်းရွ မျ ်းတင်

သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်

ထိန််းသိမ်း် က ကယ်ရရ်း

ရထ/အုြ်၊ သစ်ရတ ၊
ြတ်ဝန််းကျင်၊

ရဟ ရပြ ြမ
ဲ ျ ်း၊

အသိြည ရြ်း ရဟ ရပြ ြမ
ဲ ျ ်း ပြ လုြ်ရြ်း

ရခ နူ်းစုမ်
အုြ်ချ ြ်ရရ်းမျူ်းရံု်း

ပခင််း
(ဆ)

စိုက်ြျိ ်းရရ်းကို အရပခခံရသ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း
ြိုမိုပဖစ်ထန််းရစရန်

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

အရက င်အထည်ရဖ ်

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း
(ဇ)

မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တင်

ရေသခံမျ ်း

နိုင်ငံပခ ်းသ ်း

ခရ်းသ ်း

ဧည်ျော့သည် ရစ င်ျော့ရရ က်ရရ်း ရဲတြ်ဖဲွံ့ ဖဲွံ့စည််း
ရြ်းပခင််းနင်ျော့

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ပမန်မ နိုငင
် ံရဲတြ်ဖဲွံ့

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ဆိုင်ရသ

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျ ်း ထုတ်ပြန်ရြ်းပခင််း
( )

မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နယ်ရိ ဖရရတံခန်၊ (၆)မိုင် ရတ င် ပြည်နယ်အစို်းရ၊
အ ်း ထိန််းသိမ််းက ကယ်ပခင််း၊ ဦ်းဝမမသူရမ င် စည်ြင်၊
ြန််းခခံပြ လုြ်ရြ်းပခင််းနင်ျော့

အုတ်ဂအ
ူ ်း

လည် ပြ ပြင်ထန
ိ ််းသိမ်း် ရြ်းပခင််း
(ည)

ရထ/အုြ်၊

ပြန် ဟိုတယ်/ခရ်း၊
သစ်ရတ

ရခ နူ်းစုမ် ဧရိယ အတင််း ရတ မ်းရိှုွံ့မှုမျ ်းမ သစ်ရတ ၊
တ ်းဆ်းရန်

ရတ င်ဇလတ်အြင်ရပခတင် မျ ်း၊

ရေသခံ

ြတ်ဝန််းကျင်၊

သဘ ဝရကျ က်မျ ်းပဖင်ျော့ ရဘ င်ခတ်ပခင််းနင်ျော့ ရခ နူ်းစုမ်

အုြ်ချ ြ်

ရတ မ်း က ကယ်ရန် ရတ င်ရြေါ်တင် မို်းရရ ရရ်းမျူ်းရံ်းု
ရလ င်ကန် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း
(ဋ)

ရို်းရ လက်မှုြစစည်း် မျ ်း

ထုတ်လုြ်ရရ င််းချ ပမန်မ နိုငင
် ံ

နိုင်ရန်သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း(အထည်၊ ြလိုင်း် အမတ်တရ
ရတ င််း၊ ရခ င်အို်း၊ ရဆ်းအို်း)

ြစစည််း

ထုတ်လုြ်ပဖန်ပို့ ဖျူ်း
ရရ င််းချသူမျ ်း
အသင််း၊ ရေသခံမျ ်း

(ဌ)

နည််းြည ရင်မျ ်းရခေါ်ယူ၍
မျ ်း

သစ်ခမျိ ်းနယ် ပြည်နယ်အစို်းရ၊

ပြန်လည်စိုက်ြျိ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့

သစ်ဉ စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊ ဖမိ ွံ့နယ်

၉၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၂၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၁၀၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ဟိုတယ်/ခရ်း

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

ရေသအရဆ က်အဉ ြံုစံမြျက် တည််းခိစ
ု ရ

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ရနရ မျ ်း သငျော့်ရတ ်သညျော့် ရကျ်းရွ မျ ်းတင်

ရထ/အုြ်၊

ရဆ က်လုြ်ရြ်းပခင််းနငျော့် လမ််းမျ ်း ရဖ က်လြ
ု ်

ရကျ်းလက်၊ နတလ
၁၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

သစ်ဖုမျ ်း (ဝဥ၊ စြျစ်၊ ရထ ြတ်၊ ရက ်ဖ၊ ရထ/အုြ်၊သစ်ရတ ၊
စရတ ဘ
် ယ်ရ၊ လက်ဖက်၊ နောနတ်) စိုက်ြျိ ်း အရသ်းစ ်း
နည််းမျ ်းရြ်းပခင််း

စက်မှု

လက်မှု၊ သစ်သ်းဝလံ၊
ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်
ရရ်းမျူ်းရံ်းု

(ဍ)

နော်းရနောက်ရမ်းပမျူရရ်း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်

ရထ/အုြ်၊

ရွက်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ နော်းရနောက်ခခံ ရလျော့လ ရရ်း

ရမ်းပမျူရရ်း၊

ခရ်းစဉ် ရဖ ်ထတ
ု ်ရြ်းပခင််း
(ဎ)

မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နယ်တင်

ဟိုတယ်/ခရ်း

ခရ်းစဉ်ရေသ

အသစ် ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း

မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း

လုြ်ငန််းရက ်မတ၊
ဟိုတယ်/ခရ်း၊ရေသခံ
မျ ်း၊

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်

မျ ်း
(ဏ)

လူထုအရပခပြ ခရ်းသ ်းလုြင
် န််းနင်ျော့ သက်ဆိုင် ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း
ရသ အသိြည ရြ်း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း

လုြ်ငန််းရက ်မတ၊
ဟိုတယ်/ခရ်း

(တ)

ဧည်ျော့လမ််းညွှန(် Guide) သင်တန််းမျ ်း ဖငျော့်လစ်
ရြ်းပခင််း

(ထ)

ရြ်းပခင််း
(ေ)

ရို်းရ ြစစည်း်

ထိန််းသိမ်း် ပြသသူမျ ်းအ ်း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊

ရထ က်ြံျော့ရြ်းပခင််းနငျော့်ရရ်းရဟ င််းအရမအနစ်

ရထ/အုြ်

မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း
(ဓ)

ရေသဆိုင်ရ

အချက်အလက်မျ ်း

ပြ စု၍ ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊

စ အုြ်မျ ်း ထုတ်ရဝပခင််း၊ လက်ကမ််းစ ရစ င် ဟိုတယ် လုြ်ငန််းရင်
မျ ်း ပဖနို့်ရဝပခင််း
(န)

မျ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခရ်းသ ်းမျ ်းကို ဆဲရဆ င်နိုင်ရသ လှုြ်ရ ်းမှု ပြည်နယ်အစို်းရ၊
အစအစဉ်မျ ်းရဆ င်ရွက်ပခင််း (ရမျှ ်စင်၊ မန် ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း
တံတ ်း၊ Cable ကကိ ်း ရထ ်းကို ြတ်ဝန််းကျင် လုြ်ငန််း ရက ်မတ၊
ထိခိုက်မှု
ရဆ က်ပခင််း၊

အနည််းဆံု်းပဖစ်ရအ င်
လိုအြ်သညျော့်

တည် ဟိုတယ်/ခရ်း၊ လမ််း

ရငရသက်းနည််း ဦ်းစ်း၊

ရဆ က်လုြ်

ြည နင်ျော့ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်ရဆ င် ရရ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလို
ရွက်ပခင််း)
(ြ)

သူမျ ်း

ရေသခံမျ ်းအ ်း ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ရဆ င်မှု ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ကျွမ််းကျင်ရစရန်

ရလျော့ကျငျော့်သင်သက ်းရြ်း၍ လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၅၀၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ဝန်ထမ််းမျ ်း ခနို့်အြ်ရြ်းပခင််း
(ဖ)

ရခ နူ်းစုမ်လမ််းရသက င််း၊
ရသက င််း၊

ြလိြ်ထ

မကအိမ်နူ်း

လမ််း ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်း

လမ််းရသက င််းမျ ်းတင် မျူ်းရံု်း၊

Eco-lodge ရဆ က်လုြ်ရြ်းပခင််း

လုြ်ငန််းရင်

မျ ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလို
သူမျ ်း၊ ရေသခံမျ ်း

(ဗ)

ရကျ က်ထုရလဆိြ်အ ်း

အမျ ်းပြည်သူ

သယ်ယူြရ
ိုို့ ဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်
နိုင်ရန်

ရဆ က်ရွက်ရြ်းပခင််း

(ရန်ကုန-်

ရကျ က်ထု၊

ပြည်နယ်အစို်းရ၊
ရလရသက င််း ဦ်းစ်း၊
က ကယ်ရရ်း

ြုဂ-ံ

ရကျ က်ထုတိုက်ရိုက်ရလရသက င််းလိုင်း် )
(ဘ)

သင်သက ်းရရ်း Centre မျ ်းနင်ျော့ ကျန််းမ ရရ်း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

Centre မျ ်း တည်ရဆ က်ရြ်းပခင််း

ကျန််းမ ရရ်း၊
ရထ/အုြ်၊ စည်ြင်

(မ)

အဂဂလိြ် ဘ သ စက ်း အဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်ပခင််း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

နင်ျော့ အပခ ်းဘ သ စက ်း ၂ မျိ ်း သင်တန််း

ဟိုတယ်/ ခရ်း

၁၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

၆၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

စည်ြင်

၆၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

၇၅

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၂၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

မျ ်းရြ်းပခင််း
(ယ)

Information

Counter

ရဆ က်လုြ်ရြ်း

ပခင််း

စည်ြင်၊
လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

(ရ)

အမျ ်းသံု်းသန်စ
ို့ င်ခန််းမျ ်း

ရဆ က်လုြ်ရြ်း

ပခင််း၊
(လ)

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ ြတ်သက်ရသ

ရေသ

တင််း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ အင််းရလ်းရိ
သင်တန််းရကျ င််းတင်ရေသခံမျ ်းတက်ရရ

ရေသဆိုင်ရ
ခရ်းသ ်း လုြ်ငန််း

က် နိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ရြ်းပခင််း
(ဝ)

ရက ်မတ

ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကို ဘ သ ပြန်မှု မန်ကန်ရစ ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ချင််း

ရရ်းအတက် ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊ ချင််း စ ရြ စ ရြ ြည ရင်မျ ်း၊
ြည ရင်မျ ်း၊ ပမန်မ စက ်း ကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျ ်း ပမန်မ

စက ်း ကျွမ််း

ြူ်းရြ င််းဖြ်းရေသအရခေါ်အရဝေါ်မျ ်းကိုရခ င််းစဉ် ကျင်သမ
ူ ျ ်း၊ ရေသခံ
မျ ်း ပြ လုြ်၍ ရဆ်းရန်းြဲမျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း မျ ်း၊

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်

မျ ်းအသင််း

(သ)

ရေသထက်ကုန်မျ ်းအ ်း

အရည်အရသ်း ပြည်နယ်အစို်းရ၊

ရက င််းမန်ရသ ကုန်ရချ အဆင်ျော့ ထုတ်လြ
ု ် ဟိုတယ်/ခရ်း၊
နိုင်ရန် နည််းြည

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ အရသ်းစ ်း

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၁၀၀

၂၀၂၁- ၂၀၂၃

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

၈၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

စက်မှု

ရေသထက်ကုန်ြစစည််း ပြြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်း လက်မှု၊ စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊
ပခင််း
(ဟ)

သစ်သ်းဝလံ

ခရ်းသ ်းပြြဲမျ ်း၊ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှု

ပြြဲမျ ်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊

နင်ျော့ ရင််းန်းပမ ြ်နမ
ံ ှုပြြမ
ဲ ျ ်း ကျင််းြပြ လုြ်ပခင််း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊

ရင််းန်း

ပမ ြ်နမ
ံ ှု ကုမပဏမျ ်း
ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န
(ဠ)

သဘ ဝချည်ထည်မျ ်းကို

ရေသအတင််း ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း

ထုတ်လုြ်နင
ို ်ရန်တက် ြည ရင်မျ ်း ဖိတ်ရခေါ် လုြ်ငန််း
ဖြ်း သင်တန််းမျ ်းဖငျော့လ
် စ်ရြ်းပခင််း

ရက ်မတ

ရြ်မိရြ်ဖ၊ယက်ကန််း
ရကျ င််း၊ ယဉ်ရကျ်းမှု

(အ)

ဘံုတလ ရရတံခန်အန်းတင် သဘ ဝအရပခခံ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
ခရ်းသ ်းလြ
ု ်ငန််း

အရက င်အထည်ရဖ ် သစ်ရတ ၊ရထ/အုြ်၊

ရဆ င်ရွက်ပခင််း

ြတ်ဝန််းကျင်

(က

ကမိုရတ င်တင် သဘ ဝအရပခခံ

ခရ်းသ ်း ဟိုတယ်/ခရ်း၊

က)

လုြ်ငန််း အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက် သစ်ရတ ၊ရထ/အုြ်၊
ပခင််း

(ခခ)

ြတ်ဝန််းကျင်

ထ်းလင််းဖမိ ွံ့၊ ရဆ က်လုြ်ရရ်းဝန််းထဲရိ ချင််း-

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ဗမ ချစ်သကည်ရရ်း ရကျ က်တိုင် ရနရ အ ်း

သက်ဆိုင်ရ

ပြန်လည်ရဖ ်ထုတ်ပခင််း

အစို်းရအဖဲွံ့

ဟ ်းခါ်းဖမိ ွံ့တင အလိုပရံိုခ
၃၃။

်းခန်းပွဲကျင်းပပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစမံကိန်း် (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆဲပခင််း

ရနောက်ဆံု်း

အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းကက်းကို

(၂၈-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့နင်ျော့

(၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့မျ ်းတင်

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ Carson Hall ၌ ပြည်နယ်ဝန်ကက်းမျ ်း၊ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်း၊ ဟိုတယ်နင်ျော့ ခရ်း
သ ်းလ ရရ်းဝန်ကက်းဌ န(ရနပြည်ရတ )် နင်ျော့ ပမန်မ နိုငင
် ံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရင်မျ ်းအသင််းမ ကိုယ်စ ်း
လယ်မျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတင််း လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံ
ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်မျ ်းစုစုရြ င််းလူဦ်းရရ၁၀၀ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆိုြ ရဆ်းရန်းြသ
ဲ ိုို့ တက်ရရ က်
လ သူမျ ်းမ ဝိုင််းဝန််းရဆ်းရန်း၍ ရအ က်ြ အဆိုပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၃၀)ခုကို ရဖ ်ထုတ် ရရိခြ
ဲျော့ သည်။
စဉ
(က)

ဦ်းခ

လိုပငန်းအမည
ရို်းရ ြဲရတ ်မျ ်း

ရဖ ်ထုတ၍
်

အလိုက် အလည်ျော့ကျ ကျင််းြရြ်းပခင််း

ဖမိ ွံ့နယ်

ငမည့်

ခနမ
့် ှန်းကိုနကျ

သတမှတ

အဖွဲွံ့အစည်း

စရိတကျပ(သန်း)

က လ

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၅

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

(ချင််းအမျိ ်းသ ်းရနို့၊ ရခ င်ကျွဲြဲ၊ နစ်သစ်က်းူ ြ၊ဲ

ယဉ်ရကျ်းမှု၊

လံုယူ်းြဲ၊ နင်ျော့မျိ ်းနယ်စုအလိုက်ြဲရတ ်မျ ်း)
(ခ)

ရို်းရ လက်မှုလုြ်ငန််းမျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း

လူမှုအဖဲွံ့အစည််း

နင်ျော့ ဖြိ င်ြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း

မျ ်း၊ ရကျ်းလက်၊

(ဉြမ - ယက်ကန််း၊ ြလိုင်း် ၊ ဂျြ်ခုတ်)
(ဂ)

ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖ
၃၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၃

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၅

၃၀

၂၀၂၀

၈၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၀၀

၂၀၂၃-၂၀၂၅

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၈၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ဟိုတယ်/ခရ်း

မျိ ်းနယ်စုအလိုက် ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအကမျ ်း ယဉ်ရကျ်းမှု၊

လူမှု

ရဖ ်ထုတ်ပခင််းနင်ျော့ အကအဖဲွံ့မျ ်း ဖဲွံ့ စည််းပခင််း အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း
(ဃ)

ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းရဖ ်ထတ
ု ်ပခင််း၊
ချက်ပြ တ်နည််း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊ လူမှု

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ အဖဲွံ့အစည််းမျ ်း

ဖြိ င်ြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း
(င)

ရို်းရ ြဲမျ ်း ပြ လုြ်ရ တင် စိုက်ထူထ ်းသညျော့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊
မတ်တိုငမ
် ျ ်း၊

ရကျ က်ပြ ်းမျ ်း၊

တူရိယ

မျ ်းကို စနစ်တကျ ထိန််းသိမ်း် ပြသပခင််း
(စ)

ချင််းပြည်နယ်အတင််းရိ

လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း

ရ သြဲရတ မ
် ျ ်းကို

ရ သပြကခေိန် ရရ်းဆဲပခင််း
(ဆ)

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရေသခံ၊
ယဉ်ရကျ်းမှု၊
ဟိုတယ်/ခရ်း

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရိ ယဉ်ရကျ်းမှု ပြတိုက်အ ်း အဆငျော့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊
ပမငျော့်တင်ပခင််းနင်ျော့ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တင် ယဉ်ရကျ်းမှု ရရ်းရဟ င််း သုရတ
ပြတိုက် ဖငျော့်လစ်ရြ်းပခင််း

သန/

အမျိ ်းသ ်း

ပြတိုက်နငျော့စ
် သကညျော့်
တိုက် ဦ်းစ်းဌ န
(ဇ)

ခုစိလိုဘိုရတ င်တင် ရစတတည်ပခင််း၊ (၉) ဖမိ ွံ့

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

နယ်အတက်အရဆ က်အဦရဆ က်၍ ပြတိုက် ရထ/အုြ်၊ ဟိုတယ်/
ဖငျော့်လစ်ပခင််း၊ ရို်းရ စ ်းရသ က်ဆိုင် ဖငျော့်လစ်
ပခင််း၊

လက်ရဆ င်ြစစည််း

အရရ င််းဆိင
ု ်

ခရ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံ
လိုသူမျ ်း

ဖငျော့်လစ်ပခင််းနငျော့် ရကျ က်တိုင်မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း
ပဖငျော့် ခရ်းစဉ် ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း
( )

ရေသအလိုက်

ရတ င်တက်ခရ်းစဉ်မျ ်းကို ဟိုတယ်/ခရ်း၊

စနစ်တကျ ရဖ ်ထုတ်ပခင််း
(ည)

ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

ရကျ်းရွ မျ ်းတင် သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင် ထိန်း်

ြတ်ဝန််းကျင်ဦ်းစ်း

သိမ််းရရ်းနငျော့်ရတ ရိင
ု ််းတိရစ
ိ ဆ န်မျ ်းထိန််းသိမ်း်

ဌ န၊ သစ်ရတ ၊

ရရ်းဆိုင်ရ အသိြည ရြ်းပခင််း
(ဋ)

သင်ျော့ရလျ ်သည်ျော့

ရကျ်းရွ မျ ်းတင်

Eco ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရေသ

Lodge/ CBT village မျ ်း အရက င်အထည်
ရဖ ် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

ခံ၊ လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

(ဌ)

နိ င်(Noi)ရချ င််းတင်

ဆည်တည်ရဆ က်၍

ဆည်ရပမ င််း၊

ရလစ်းပခင််း၊ ြန််းခခံနငျော့် ကစ ်းကင််း ပြ လုြ၍
်
(ဍ)

စည်ြင်၊

၁၀၀

၂၀၂၃- ၂၀၂၅

ခရ်းသ ်းရနရ တစ်ခု ရဖ ်ရဆ င်ရြ်းပခင််း

ဟိုတယ်/ခရ်း

ရေသခံပြည်သူမျ ်းခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း၏ အကျိ ်း

ဟိုတယ်/ခရ်း

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ရကျ်းရွ ရနအိမ်မျ ်းတင် ခရ်းသ ်းမျ ်း တည််းခို ရေသဆိုင်ရ ခရ်း

၈၀

၂၀၂၃- ၂၀၂၅

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

စည်ြင်

၃၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၁

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၃၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ဟိုတယ်/ခရ်း

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

စည်ြင်

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရိ က ်းကက်းကင််းအ ်း အဆင်ျော့ပမင်ျော့

စည်ြင်၊ ြိဆ
ုို့ က်၊

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

တင် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ သတင််း အချက်

ဟိုတယ်/ခရ်း

၅၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

ရကျ်းဇူ်းမျ ်း သိရိရန် ြည ရြ်း ရဟ ရပြ ပခင််း
(ဎ)

ပခင််းဆိုင်ရ

(ဏ)

စံနှုန်း် မျ ်း၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း သ ်း

မျ ်းကိုလျှင်ပမန်စ သတ်မတ်ထ ်းရရ
ိ ြ်းနိုင်ရန်

လုြ်ငန််းရက ်မတ၊

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

ဟိုတယ်/ခရ်း

ဟိုတယ်/တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း

ရဆ က်လုြ်

ရ တင် ရပမယ ကိစစရြ်မျ ်းအ ်း ရေသခံမျ ်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊
ရပမစ ရင််း

ကို ဗဟိုပြ ၍ လယ်ကူစ ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း
(တ)

စန်ြ
ို့ စ်ြစစည််းမျ ်း စနစ်တကျ စန်ြ
ို့ စ်နင
ို ်ရန်
ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

(ထ)

ရရ၊

လျှြ်စစ်နင်ျော့

လမ််းြန််းဆက်သယ်ရရ်း

အဆင်ရပြရချ ရမွံ့ရအ င် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း

လမ််းဦ်းစ်း၊ လျှြ်စစ်၊
စည်ြင်

(ေ)

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနငျော့်ြတ်သက်ရသ သင်တန််း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

မျ ်း ဖငျော့်လစ်ရြ်း၍ ရေသခံမျ ်းအ ်း ကဏ္ဍ

လုြ်ငန််းရင်

အလိုက်အလုြ်ခန်အ
ို့ ြ်ရြ်းပခင််း
(ဓ)

သင်တန််းမျ ်း
စက ်း၊

ဖင်ျော့လစ်ရြ်းပခင််း

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်၊

(ဘ သ

အစ ်းအရသ က်

ဝန်ရဆ င်မှုနင်ျော့ ချက်ပြ တ်နည််း၊ ကန်ပြျူတ
သင်တန််း)
(န)

အမျ ်းသံု်း

သန်စ
ို့ င်ခန််းမျ ်း

တည်ရဆ က်

ရြ်းပခင််း
(ြ)

အလက်ရက င်တ ဖင်ျော့လစ်ပခင််း
(ဖ)

Digital Marketing စနစ် အရက င်အထည်ရဖ ်
ရဆ င်ရွက်ပခင််းနင်ျော့

ချင််းပြည်နယ်

ဟိုတယ်/ခရ်း

အမတ်

တံဆိြ်တစ်ခု ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း
(ဗ)

ပြည်တင််း ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍
ချစ်သကည်ရင််းန်းမှုခရ်းစဉ် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊
လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

(ဘ)

ရကျ်းလက်ရနပြည်သူမျ ်း၊ ရေသခံမျ ်း အ ်း

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းရရ်းတင် ြိုမိုြ ဝင်လ

အရသ်းစ ်း စက်မှု

ရစရန်

လိုအြ်ရသ

အကကံ မျ ်း

ရရိရစရန်

နည််းြည ၊ အရတွံ့

၂၀
၂၀၂၀- ၂၀၂၃

လက်မှု

ကူညြံျော့ြို်းရြ်းပခင််း၊

အရသ်းစ ်း အလတ်စ ်း လုြ်ငန််းမျ ်း အကူ
အညရြ်းပခင််း
(မ)

ရေသ၏

ြတ်ဝန််းကျင်နငျော့်

ကိုက်ညရသ

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရ သ၊ ရေသ အရငွံ့အသက်ြ ရိ

ဟိုတယ်/ ခရ်း၊

ရသ

လုြ်ငန််းရင်မျ ်း

ဟိုတယ်/တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း ရဆ က်

လုြ်ရြ်းပခင််းနငျော့်

၂၀၀
၂၀၂၀- ၂၀၂၃

အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်း

ပဖညျော့်ဆည််းရြ်းပခင််း
(ယ)

ခရ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်းရဖ ထ
် ုတ်ပခင််း
(ရိ၊ ဟရဖ်းရကျ်းရွ ၊ ရ ်းလုမ်ခတ
ံ ြ်)

(ရ)

(လ)

ဟိုတယ်/ခရ်း၊

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

၍ ရေသခံမျ ်းအ ်း နည််းြည နငျော့် ရငရသက်း

သစ်ရတ ၊

အကူအညမျ ်းရြ်း၍ ပြန်လည်စိုက်ြျိ ်း၊ ထုတ်

စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊

လုြ်၊ ရရ င််းချပခင််း

ရေသခံမျ ်း

ရတ င်နငျော့်ထ အိုရတ င်မျ ်း၏

ခရ်းသ ်းလြ
ု ်

ငန််း ဖံွံ့ဖဖိ ်းမှုအတက် အရပခခံအချက်အလက်မျ ်း

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၂၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၁၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၂

၃၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၃

၁၀၀

၂၀၂၀- ၂၀၂၅

ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း

ရေသ သစ်ခမျိ ်းရင််းမျ ်း ပြန်လည်ရဖ ်ထတ
ု ်

ရဘြ ်းရတ င်၊ ကျရယ န်၊ ဇိန်မှုရတ င်၊ မအဲြ်း

၄၀

ြတ်ဝန််းကျင်၊
သစ်ရတ ၊
ဟိုတယ်/ခရ်း

ပြ စုပခင််း
(ဝ)

ထန်တလန်နငျော့် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့နယ်မျ ်းရိ ရဘြ ်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

ရတ င်၊ကျရယ န်၊ ဇိန်မှုရတ င်၊ မအဲြ်းရတ င်

ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ဖမိ ွံ့

နငျော့်ထ အိုရတ င်သိုို့သ ်းရရ က်လည်ြတ်နင
ို ်

စ/ခန်၊ို့ လမ််းဦ်းစ်း၊

ရရ်း၊ လမ််းြန််းဆက်သယ်ရရ်း ပြ လုြ်ပခင််း၊

သစ်ရတ ၊

ရတ င်မျ ်း၏ သမိုင််းနငျော့်လူထုအကျိ ်းပြ ြံုမျ ်း

ြတ်ဝန််းကျင်

အ ်း မတ်တမ််းပြ စုဖြ်း အမျ ်းပမင်သ သညျော့်
ရနရ မျ ်းတင်စ သ ်း ထို်းရြ်းပခင််း
(သ)

သုရတသနလုြ်ငန််းအတက် ရံြံုရငရ ရဖရြ်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

နိုင်ရရ်းအတက် ရက ်မတအဖဲွံ့ ဖဲွံ့စည််းရြ်းရန်

ရေသဆိုင်ရ ခရ်း

နငျော့်တကကသိုလ်မျ ်းမ သုရတသနလုြ်ငန််းမျ ်း

သ ်း လုြ်ငန််း

လ ရရ က် ပြ လုြန
် ိုင်ရန် ရဆ င်ရွက်ရြ်း

ရက ်မတ၊

ပခင််း

တကကသိုလ်မျ ်း

ချင်းပပညနယ ခရ်းသ ်းလိုပငန်း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းစမံကိန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၅)
မဟ ဗျျူဟ (၁) ယဉခကျ်းမှု သမိိုင်းအခမအနှစနှင့် ရိို်းရ ဓခလ့်မျ ်း ထိန်းသိမ်းခစ င့်ခရှ ကပခင်းနှင့်
ခရရှညတညတံဖ
့် ံွံ့ဖဖိ ်းခရ်းအတက စမံကန
ိ ်းမျ ်း ခရ်း
ခရ်းအတက ခအ ကပါ စမံကိန်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ွဲ စမံခန့်ခွဲခရ်းကိို အခက ငအထညခဖ နိိုင
ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

လိုပငန်းစဉ(၁)

ရိို်းရ ပွဲခတ မျ ်း ခဖ ထိုတ၍ ဖမိ ွံ့နယအလိက
ို အလှည့်ကျ ကျင်းပခပ်းပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမအနစ်မျ ်း တိမ်ရက

မရြျ က်ြျက်

ရအ င်နင်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ရရရည်တည်တဖ
ံျော့ ံွံ့ဖဖိ ်းရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းအ ်း ပမင်ျော့တင်ရြ်းနိုင်ရန်အတက် ြထမဦ်းစ

အကျဉ်းချ ပ

ချင််းအမျိ ်းသ ်းရနို့၊ ရခ င်ကျွဲြဲ၊ နစ်သစ်ကူ်းြဲ၊ လံယ
ု ူ်းြဲနင်ျော့ မျိ ်းနယ်စုအလိက
ု ်
ြဲရတ ်မျ ်း၏ အချက်အလက်မျ ်းစုစည််း၍ ြဲရတ ်ပြကခေိန(် Festival Calendar)
ပြ လုြ်ပခင််းနင်ျော့ အဆိုြ ြဲရတ ်မျ ်းအ ်း ရ သအလိုက် ရေသအလိုက် အလည်ျော့
ကျ ကျင််းြသ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ တိုင််းရင််းသ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

အဖွဲွံ့အစည်း
ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁၅၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ချင််းပြည်နယ်တစ်ဝမ််းလံ်းု

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၁ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၂)

မျိ ်းနယစိုအလိက
ို ရိို်းရ ယဉခကျ်းမှု အ

ိို၊ အက၊ အခရ်း၊ အတ်းမျ ်း ခဖ ထိုတ

ပခင်း၊ ရိို်းရ ပစစည်းမျ ်း ထိန်းသိမ်းခရ်းနှင့် သငတန်းမျ ်းခပ်းပခင်း
ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမအနစ်မျ ်း တိမ်ရက

မရြျ က်ြျက်

ရအ င်နင်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ရရရည်တည်တဖ
ံျော့ ံွံ့ဖဖိ ်းရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ချင််းရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုမျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်၍ ခရ်းသ ်းမျ ်းဆဲရဆ င်မှု တစ်ခုအပဖစ်

အကျဉ်းချ ပ

ဖန်တ်းပခင််း၊ ဆိ-ု က-ရရ်း-တ်း ဖြိ င်ြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ မျိ ်းနယ်စုမျ ်း အချင််းချင််း
ယဉ်ရကျ်းမှု ဖလယ်သည်ျော့ အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််းနင်ျော့ ရို်းရ
ြစစည်း် ထိန််းသိမ််းပြသသူမျ ်းအ ်း ရထ က်ြံျော့ရြ်းပခင််းနင်ျော့ ထိန််းသိမ််းရရ်း သင်တန််း
ရြ်းပခင််းမျ ်း လုြ်ရဆ င်သ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

ရထ/အုြ်၊ ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

အဖွဲွံ့အစည်း
ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁၈၅)

ခ

ငရွကမည့်ခနရ - တ်းတိန်၊ မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၃)

ရိို်းရ လကမှုလိုပငန်းမျ ်းနှင့် ရိို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း ခဖ ထိုတပခင်း၊ သငတန်း
မျ ်းခပ်းပခင်းနှင့် ဖပိ ငပွဲ၊ ပပပွဲမျ ်း ကျင်းပခပ်းပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ လက်မှုလြ
ု ်ငန််းမျ ်း၊ ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းကို ပြည်တင််း
ခရ်းသ ်းမျ ်း သ မက ပြည်ြခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအထိ သိရိခံစ ်းနိင
ု ်ရစ
ရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ရို်းရ လက်မှုလုြင
် န််းမျ ်း (ဂျြ်ခုတ်ထည်၊ ြလိင
ု ််းရတ င််း၊ လည်ဆဲ၊ ရခ င်အို်း၊

အကျဉ်းချ ပ

ရဆ်းအို်း) နင်ျော့ ရို်းရ အစ ်းအစ

(ဆ ဗူ်းသ်း၊ သကက်သ ်းဖက်ဖယ်သုြ်၊ မဲဘု၊

ရအတ) စသည်တို့က
ို ို ရဖ ်ထုတ်၍ ဝန်ရဆ င်မှုရက င််းမန်ရစရန် သင်တန််း
မျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ ရစျ်းကက်ဝင်ရရ က်နင
ို ်ရရ်းအတက် ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

အစ ်းအရသ က်နင်ျော့ရဆ်းဝ ်းကြ်ကဲရရ်းဦ်းစ်းဌ န၊ ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊
လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ပမန်မ နိုင်ငံ အမတ်တရြစစည်း် ထုတလ
် ုြ်ပဖန်ပို့ ဖျူ်းရရ င််းချ
သူမျ ်းအသင််း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁၆၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - တ်းတိန်၊ ဖလမ််း၊ မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၂ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၂) ခဒသ

ိိုငရ

ရိို်းရ ပွဲခတ မျ ်းနှင့် ရိို်းရ ယဉခကျ်းမှုဓခလ့်ထံို်းစံမျ ်းကိို ပမြှင့်တင

ခသ ခတ ငတကခရ်းစဉမျ ်းကိို ခဖ ထိုတနိိုငခရ်းအတက ခအ ကပါ စမံကိန်းလိုပငန်းစဉမျ ်းကိို
ခ

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

လိုပငန်းစဉ

ခတ ငတကခရ်းစဉ(Hiking Tour)မျ ်း ခဖ ထိုတပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ သဘ ဝရတ ရတ င် အလအြမျ ်းအ ်း ပြည်တင််း/ပြည်ြ
ခရ်းသ ်းမျ ်း ရလျော့လ ခံစ ်းနိုင်ပခင််း၊ ရကျ်းရွ မျ ်းရိ လူမျိ ်းစုမျ ်း၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်း
မှုမျ ်းကိုရလျော့လ ခံစ ်းနိုင်ပခင််း၊ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရသက င်ျော့ ရေသခံမျ ်းအရနပဖင်ျော့
ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကို ရရရည်တည်တရ
ံျော့ အ င် ပမတ်နို်းစ

ထိန််းသိမ််းတက်ရစရန်

ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ြထမဦ်းစ သဘ ဝအရပခခံခရ်းသ ်းလုြင
် န််း ရဆ င်ရွက်ရန် အလ ်းအလ ရိ

အကျဉ်းချ ပ

ရသ ရေသမျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ အဆိုြ ရေသမျ ်းရိ ရေသခံမျ ်းအ ်း ခရ်း
သ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ြတ်သက်ရသ ဗဟုသုတမျ ်း ရဟ ရပြ ပခင််းနင်ျော့ ရင််းန်းပမ ြ်

နံလိုသူမျ ်းကို ဖိတ်ရခေါ်ရဆ င်ရွက်ပခင််းမျ ်း လုြ်ရဆ င်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

သစ်ရတ ၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလသ
ို ူမျ ်း၊ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း၊ ဟိုတယ်/
ခရ်း၊ ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက မ
် တ

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၃၁၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - လိင
ု ်ဗ ်း-ဇိန်မူ၊ ဖလမ််း-ဇိန်မူ၊ ဖလမ််း-လံြ
ု ်း-တ ရွှေန််း၊ ကြ်တဲလ်-လဲလ်နူ်းြ ်း၊
မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နယ်၊

ကမိုရတ င်၊

ရဘြ ်းရတ င်-ကျရယ န်-မအဲြ်းရတ င်နင်ျော့

ထ အိုရတ င် ရေသမျ ်း
ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၂ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၃)

သဘ ဝပတဝန်းကျငနှင့်

အခထ ကအကူပပ ခသ

ခတ ရိိုင်းတိရစဆ နမျ ်း

သဘ ဝအခပခခံခရ်းသ ်းလိုပငန်း စမံခန့်ခွဲမှုအစအစဉမျ ်း ခပေါ်ထန်းလ

ခစခရ်းအတက ခအ ကပါ စမံကိန်းလိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ
လိုပငန်းစဉ

ထိန်းသိမ်းပခင်းအတက

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

သဘ ဝအခပခခံခရ်းသ ်းလိုပငန်း(Ecotourism)နှင့် လူထိုအခပခပပ သဘ ဝ
အခပခခံခရ်းသ ်းလိုပငန်း(Community Based Ecotourism)ခဖ ထိုတပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ အထင်ကရ ခရ်းစဉ်ရေသတစ်ခုပဖစ်သည်ျော့ ရခ နူ်းစုမ် အမျိ ်းသ ်း
ဥယျ ဉ်ကိုအရပခပြ ရသ သဘ ဝအရပခခံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းပဖင်ျော့ သဘ ဝြတ်ဝန််း
ကျင် ကိုလည််းရက င််း၊ ရေသခံပြည်သူလထ
ူ ု၏ အလုြ်အကိုင် ဝင်ရငအခင်ျော့
အလမ််းမျ ်း ရရိရစရန်လည််းရက င််း ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ရခ နူ်းစုမ်အမျိ ်းသ ်းဥယျ ဉ်အတင််းရိသဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်နင်ျော့ရတ ရိုင််းတိရစ
ိ ဆ န်

အကျဉ်းချ ပ

မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရက
ွ ်ပခင််း၊

ဖလမ််းဖမိ ွံ့နယ်၊

ရကျ်းရွ နင်ျော့ တလန်ကျိန်ရကျ်းရွ အန်းတင် တည်ရရ
ိ သ

ဆယ်ြ်း

မို်းရစ်ရတ င် အန်း

သဘ ဝခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရဆ င်ရက
ွ ်ပခင််း၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တင် ရေသခံအစုအဖဲွံ့
ြိုင် သစ်ရတ ဧရိယ တင် ရို်းရ ဆန်ရသ Ecolodge မျ ်း တည်ရဆ က်၍
သဘ ဝသစ်ရတ

အရပခခံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရဖ ်ရဆ င်ပခင််းနင်ျော့ ရခ နူ်းစုမ်

ရတ င်ရေသအရပခပြ ၍ သဘ ဝအရပခခံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း
မျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

သစ်ရတ ၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း၊ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း၊ ဟိုတယ်/
ခရ်း၊ ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက မ
် တ

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၃၀၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဖလမ််း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၄)

ခရ်းသ ်းလိုပငန်းဝနခ

ငမှု(ထိုတကိုန)၊

ခရ်းစဉခဒသအသစ(CBT/CIT)နှင့်

ဧညသ
့် ညမျ ်းအတက အခတွံ့အကကံ ခက င်းမျ ်း ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကိန်း
လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

လိုပငန်းစဉ

ခရ်းစဉခဒသအသစမျ ်း ခဖ ထိုတပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်အတင််းခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်လ ရစရရ်းနင်ျော့ ခရ်းသ ်း
လုြ်ငန််းမ ရေသခံပြည်သူမျ ်း အကျိ ်းခံစ ်းနိုင်ရစရန်ရည်ရွယ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ရြ်ရွ လူထုအရပခပြ ခရ်းသ ်းလုြင
် န််း ရဆ င်ရွက်ရန် အလ ်းအလ ရိရသ

အကျဉ်းချ ပ

ရကျ်းရွ မျ ်းကို ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ ဘံုတလ ရရတံခန်အန်းတင် သဘ ဝအရပခခံ
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရဖ ်ရဆ င်ပခင််း၊ နိ င်ရချ င််းတင် ဆည်တည်ရဆ က်၍ ခရ်း
သ ်း အြန််းရပဖစရ ရနရ ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း၊ မုန််းရချ င််းရလရလ ် ခရ်းစဉ်မျ ်း
ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ ရိ၊ ဟရဖ်းရကျ်းရွ နင်ျော့ ရ ်းလုမ်ခံတြ်မျ ်းတင် ခရ်းစဉ်ရေသ
အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််းနင်ျော့ သမိုင််းရသက င််း အထင်ကရပဖစ်ရသ ရနရ မျ ်း
ကို ရဖ ်ထုတ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလို
သူမျ ်း၊ ဆည်ရပမ င််း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရထအုြ်

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁,၆၄၅)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ချင််းပြည်နယ်တစ်ဝမ််း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၅) ခဒသ၏ ပတဝန်းကျငနှငက
့် ိိုကညခသ ဟိိုတယနှင့်တည်းခိိုရိပသ မျ ်း နှင့် ခကျ်းရွ
ခနအိမမျ ်းတင တည်းခိိုခနထိင
ို သည့် အစအမံမျ ်း ခပေါ်ထန်းလ ခစခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကိန်း
လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ
လိုပငန်းစဉ(၁)

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။
ခဒသအခပခအခနနှင့်ကိိုကည၍ ရိို်းရ

နခသ တည်းခိိုစရ ခနရ မျ ်း

ခဖ ထိုတပခင်း
ရညရွယချက-

ခရ်းသ ်းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ချင််းရို်းရ

အရငွံ့အသက်မျ ်းကို ခံစ ်း၍ အဆင်ရပြ

ရချ ရမွံ့စ တည််းခိုရနထိင
ု ်နင
ို ်ရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ရိရရကန်၊ ဆူရ်ဘုန်ရလယ ဉ်ကင််းအန်း၊ လိင
ု ်ဗ ်းဆည်အန်း၊ ဘ လ်နဲလန
် င်ျော့

အကျဉ်းချ ပ

ဇိန်မူရတ င်အန်းတင် ရို်းရ ဆန်ရသ

တည််းခိုစရ ရနရ မျ ်း တည်ရဆ က်

ပခင််း၊ရခ နူ်းစုမ်လမ််းရသက င််း၊ မကအိမ်န်းူ လမ််းရသက င််း၊ ြလိြ်ထလမ််းရသက င််း
မျ ်းတင် eco-lodge တည်ရဆ က်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

သစ်ရတ ၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလသ
ို ူမျ ်း၊ ဆည်ရပမ င််း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊
ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်းမျူ်းရံု်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁,၀၃၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ်းတိန်၊ ဟ ်းခ ်း၊ မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၂)

ဟိိုတယမျ ်းနှင့် စ ်းခသ က

ိိုငမျ ်း တညခ

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်အတင််း ဟိုတယ်လြ
ု ်ငန််းမျ ်း စနစ်တကျ ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်လ ရစ
ရရ်းနင်ျော့ ဝန်ရဆ င်မရ
ှု က င််းမန်ရသ

ကပခင်း

စ ်းရသ က်ဆိုင်မျ ်း ရြေါ်ထန််းလ ရစ

ရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊

ကျင်မ လ်ရြ်ကက်တင်

ဟိုတယ်တည်ရဆ က်ပခင််း၊

ကရနေ

အကျဉ်းချ ပ

ရတ င်ရပခရိ အ လယ်၊ ဆိုဇန်၊ ထရစ က်တိတ
ုို့ င် ဟိုတယ်နင်ျော့ စ ်းရသ က်ဆိုင်
တည်ရဆ က်ပခင််းနင်ျော့ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တင် ရေသြတ်ဝန််းကျင်နင်ျော့ ကိုက်ညရသ
ဟိုတယ်တည်ရဆ က်ပခင််းလုြ်ငန််းမျ ်း၊ ခုစလိုဘိုရတ င်တင် တ ဝ အရဆ က်
အဦ တည်ရဆ က်၍ ပြတိုက်ဖင်ျော့လစ်ပခင််း၊ ရို်းရ စ ်းရသ က်ဆိုင် ဖင်ျော့လစ်ပခင််း၊
လက်ရဆ င်ြစစည်း် အရရ င််းဆိုင်ဖင်ျော့လစ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်း
ြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့၊ ရထအုြ်၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း၊
ြတ်ဝန််းကျင်

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၆၅၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ်းတိန်

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၂ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၆) ခဒသဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကမှု အစအစဉမျ ်းတင ခဒသခံလူမှုအသိိုကအဝန်းမျ ်း၏ အခင့်
အလမ်းမျ ်းကိို အ ်းခက ငခစခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကိန်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ငရွကရန

လိအ
ို ပပါသည။
လိုပငန်းစဉ(၁)

စိိုကပျိ ်း/ခမ်းပမျူခရ်းကိို အခပခခံခသ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းမျ ်း အခက ငအထည
ခဖ ပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်ရိ ရေသခံအမျ ်းစုသည် စိုက်ြျိ ်း/ ရမ်းပမျူရရ်းကို အဓိကထ ်း
ရဆ င်ရွက်သကရသ ရသက င်ျော့ ပြည်တင််း/ပြည်ြ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်း အရန
ပဖင်ျော့ အဆိုြ ရေသခံမျ ်း၏ လူရနမှုဘဝကို ခံစ ်းနိင
ု ်ရစရရ်းနင်ျော့ ရေသခံမျ ်း
အရနပဖင်ျော့လည််း စိုက်ြျိ ်း/ရမ်းပမျူရရ်းမ ရရိရသ ဝင်ရငအပြင် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းမ
အြိုဝင်ရင ရရိ ခံစ ်းနိုင်ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

စိုက်ြျိ ်းရရ်း အရပခခံခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း (Agricultural Tourism)၊ နော်းရနောက်ခခံ

အကျဉ်းချ ပ

ရလျော့လ ရရ်း ခရ်းစဉ်မျ ်း၊ သစ်ရတ ထိန်း် သိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်းနင်ျော့ ပြန်လည်
စိုက်ြျိ ်းပခင််းလုြင
် န််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

စိုက်ြျိ ်းရမ်းပမျူရရ်း၊ သစ်ရတ ၊ ရေသခံမျ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

အဖွဲွံ့အစည်း
ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၂၇၅)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ချင််းပြည်နယ်တဝမ််း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၂)

ခရ်းသ ်းလိုပငန်းတင ခဒသခံမျ ်း အလိုပအကိိုငရရှိခစခရ်းအတက ပည ခပ်း
ပခင်းနှင့် သငတန်းမျ ်း ခ

ရညရွယချက-

ငရွကခပ်းပခင်း

ချင််းပြည်နယ်ရိ ရေသခံလူငယ်မျ ်း ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းတင် ြိုမိုြ ဝင်လ ရစရရ်း
နင်ျော့ ၎င််းတိ၏
ုို့ ရိရင််း လုြ်ငန််းမျ ်းမ ဝင်ရငအပြင် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းမ အြိုဝင်
ရင ရရိ ခံစ ်းနိုငရ
် စရရ်း၊ ကူညရဆ င်ရရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ြတ်သက်ရသ ဗဟုသုတမျ ်းအ ်း ရေသခံလူငယ်မျ ်းသိုို့

အကျဉ်းချ ပ

အသိြည ရြ်းပခင််းနင်ျော့ သင်တန််းရြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်၍ ခရ်းသ ်း
ကဏ္ဍတင် ရေသခံလူငယ်မျ ်းအ ်း ဦ်းစ ်းရြ်း အလုြ်ခန်ထ
ို့
်းရြ်းပခင််းမျ ်း၊
ရို်းရ ဓရလျော့အရသက င််းမျ ်းကို ချင််းလူမျိ ်း ပမန်မ စက ်းကျွမ််းကျင်သူမျ ်း ြူ်းရြ င််း
၍ ရဆ်းရန်းြမ
ဲ ျ ်း ပြ လုြ်ပခင််းနင်ျော့ ရေသခံမျ ်း အရသ်းစ ်းအလတ်စ ်း လုြ်ငန််း
မျ ်း ရဆ င်ရွက်နိုငရ
် စရန် ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

အရသ်းစ ်းစက်မှုလက်မှု၊ ချင််းစ ရြြည ရင်မျ ်း၊ ရေသခံဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်မျ ်း၊
လုြ်ငန််းရင်၊ ဟိုတယ်/ခရ်း၊ ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၂၅၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ်းတိန်

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၇) လူူ့စမ်းအ ်းအရင်းအပမစနှင့် နည်းပည ကျွမ်းကျငမှု ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းအတက
ခအ ကပါစမံကိန်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

လိုပငန်းစဉ(၁)

စိိုကပျိ ်းခရ်း၊

လကမှုလိုပငန်းနှင့် ခဒသထကကိုနမျ ်းအ ်း

ခက င်းမနခသ ကိုနခချ အ
မျ ်း ခ
ရညရွယချက-

အရညအခသ်း

င့်ထိုတလိုပနိိုငရန နည်းပည ခပ်း သငတန်း

ငရွကခပ်းပခင်း

ချင််းပြည်နယ်၏

ရေသထက်ကုန်မျ ်းအ ်း

အရည်အရသ်းရက င််းမန်ရသ

ကုန်ရချ အဆင်ျော့ထုတ်လုြ်ဖြ်း ပြည်တင််း/ပြည်ြသိုို့ တင်ြိုို့ရရ င််းချနိုင်ရန်နင်ျော့
လ ရရ က်လည်ြတ်ရသ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်း အမတ်တရအပဖစ် ဝယ်ယူ
အသံု်းပြ နိုင်ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

ရေသနင်ျော့ကက
ို ်ညရသ စိုကြ
် ျိ ်းရရ်းစနစ် ရဖ ်ရဆ င်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ စိုက်ြျိ ်းရရ်း

အကျဉ်းချ ပ

နည််းြည

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ ရို်းရ ဆို်းရဆ်းလုြ်ငန််းမျ ်းနင်ျော့

လက်မှု

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ နည််းြည ရင်မျ ်း ရခေါ်ယူ၍ သစ်ခမျိ ်းနယ်မျ ်း ပြန်လည်
စိုက်ြျိ ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း၊ ရေသထက်ကန
ု ် ြစစည်း် မျ ်းအ ်း ကုန်ရချ အဆင်ျော့
ထုတလ
် ုြ်နိုင်ရရ်းအတက် နည််းြည သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းနင်ျော့ ကုန်စည်ပြြဲ
မျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ အရသ်းစ ်းစက်မှုလက်မှု၊ သစ်သ်းဝလံအသင််း၊ စိုက်ြျိ ်းရရ်း၊
ယကကန််းသင်တန််းရကျ င််း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၄၂၅)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဖလမ််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၂)

ခရ်းသ ်းလိုပငန်းနှင့်ပတသကခသ သငတန်းမျ ်းခပ်းပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် လိအ
ု ြ်
ရသ လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ်ရက င်မန်ရစရရ်းနင်ျော့ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းမ ရေသခံ
လူငယ်မျ ်း အလုြ်အကိုင် အခင်ျော့အလမ််းရရိရစနိုင်ရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ရေသခံမျ ်း ခရ်းသ ်းကဏ္ဍတင် ြ ဝင်ရဆ င်ရွက်နင
ို ်ရရ်းအတက် လိအ
ု ြ်ရသ

အကျဉ်းချ ပ

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ လူူ့စမ််းအ ်းအရင််းအပမစ်
တို်းတက်ရစရရ်းအတက် သင်တန််းရကျ င််းရဆ က်လြ
ု ်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ လူထု
အရပခပြ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်
သင်တန််းမျ ်းနင်ျော့ ဘ သ စက ်းသင်တန််းမျ ်း ဖင်ျော့လစ်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း
ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။

ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊
ဟိုတယ်/ ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၄၂၅)

ြည ရရ်း၊

ရေသဆိုင်ရ

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း

ရက ်မတ၊

ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဖလမ််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

လိုပငန်းစဉ(၃)

ခရ်းသ ်းလိုပငန်း

ိိုငရ ၊ပတဝန်းကျင

ရ ပည ခပ်းခဟ ခပပ ပွဲမျ ်း ခ
ရညရွယချက-

င
ိို ရ နှင့် သဘ ဝခဘ်းအနတရ ယ

ိိုင

ငရွကခပ်းပခင်း

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း ရရရည်တည်တဖ
ံျော့ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း၊ သဘ ဝ
အလအြမျ ်း ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းရသက င်ျော့ မြျက်စ်း မရြျ က်ြျက်ရစရရ်း
နင်ျော့ သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်ရသက င်ျော့ ြျက်စ်းဆံု်းရံှု်းမှု နည််းြ ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်
ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ခရ်းစဉ်ရေသမျ ်းတင်အသိြည ရြ်းဆိုငဘ
် ုတ်မျ ်း၊ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းမျ ်းတင်

အကျဉ်းချ ပ

ကရလ်းသူငယ်အသံု်းချမှု မရိရစရန် (Child Safe Tourism Awareness) အသိ
ြည ရြ်းရဟ ရပြ ြဲမျ ်း ကျင််းြပခင််း၊ သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်ဆိုင်ရ အစအမံ
မျ ်းအတက်အသိြည ရြ်းပခင််းနင်ျော့ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက်
ရြ်းပခင််း၊ သ ်းငက်တိရိစဆ န် ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း၊ ရခ နူ်းစုမ် အမျိ ်းသ ်း
ဥယျဉ်ဧရိယ အတင််း

ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း၊

ရကျ်းရွ ရနအိမ်မျ ်းတင်

ခရ်းသ ်းမျ ်းတည််းခိုပခင််းဆိုင်ရ စံနှုန််းမျ ်းသတ်မတ်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ စန်ြ
ို့ စ်ြစစည်း်
မျ ်း စနစ်တကျစန်ြ
ို့ စ်နင
ို ်ရန်ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက်
သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ စည်ြင်၊ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်
ရရ်းမျူ်းရံု်း၊ ရဘ်းအနတရ ယ်၊ ရေသခံမျ ်း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း
လုြ်ငန််းရက ်မတ၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၄၀၅)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - တ်းတိန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၂ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၈) ခရ်းသ ်းလိုပငန်း

ိိုငရ

အခပခခံအခ

တိို်းတကခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကန
ိ ်းလိုပငန်းစဉကိို ခ
လိုပငန်းစဉ

ခဒသခံမျ ်း၏ လူမှုစ်းပ ်း အ
မျ ်း ခ

ရညရွယချက-

ကအဦမျ ်းနှင့် ခပမယ စမံခန့်ခွဲမှု ဖံွံ့ဖဖိ ်း
ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

င့်အတန်းပမင့်မ ခရ်းအတက အခပခခံအခ

ကအဦ

ကလိုပခပ်းပခင်း
ချင််းပြည်နယ်သိုို့ ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်း အဆင်ရပြရချ ရမွံ့စ

သ ်းလ နိုင်

ရရ်းအတက် အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်း ရြ မျ ်းလ ရစရန်နင်ျော့ ရေသခံမျ ်း
လူရနမှုအဆင်ျော့အတန််းပမင်ျော့မ ်းလ ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ခရ်းစဉ်ရေသရိ လမ််းမျ ်းအဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း(ကရလ်း-တ်းတိန်၊

အကျဉ်းချ ပ

ဟ ်းခ ်း-ဖလမ််း-တ်းတိန်၊ တ်းတိန-် ရိ၊ တ်းတိန် - တန််းဇံလမ််းမျ ်း၊ ရ လ်လုမ်
ခံတြ်-ရဇ င်ရက င်-လဲင်နူ်းြ ်း လမ််းရဖ က်လြ
ု ်ပခင််း၊ ဖလမ််း-တ ရွှေန််း (၄) မိုင်
နင်ျော့ ဖလမ််း - ဘ လ်နဲ (၃)မိုင် လမ််းမျ ်းအဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်ပခင််း)၊ information
counterဖင်ျော့လစ်ပခင််း၊ အမျ ်းသံု်းသန်စ
ို့ င်ခန််း(Public Toilet)ရဆ က်လြ
ု ်ပခင််း၊
အမျ ်းသံု်းသယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဖ ်ရဆ င်ရြ်းပခင််းနင်ျော့ က ်းကက်း
ကင််းမျ ်း အဆင်ျော့ပမင်ျော့တင်ရြ်းပခင််း၊ လမ််းညွှန်ဆိုင််းဘုတ်မျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း၊
ဟိုတယ်ဇုန် ြ ဝင်ရသ ဖမိ ွံ့ပြစမံကိန််းရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း၊ ရကျ က်ထရ
ု လဆိြ်
အ ်း

အမျ ်းပြည်သူ

သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်နင
ို ်ရန်

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း၊ သင်သက ်းရရ်း စင်တ နင်ျော့ ကျန််းမ ရရ်း စင်တ မျ ်း တည်
ရဆ က်ရြ်းပခင််း၊ ဟိုတယ်နင်ျော့တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း တည်ရဆ က်ရ တင်

ရပမ

ယ ကိစစမျ ်းအ ်း ရေသခံမျ ်းကို ဗဟိုပြ ၍ လယ်ကူစ ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််းနင်ျော့
ရရ၊ လျှြ်စစ်မ်းမျ ်း အဆင်ရပြရချ ရမွံ့ရအ င် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း စရသ
လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ လမ််းဦ်းစ်း၊ စည်ြင်၊ ြိဆ
ုို့ က်၊ ရပမစ ရင််း၊ လျှြ်စစ်၊ နတလ၊
ရကျ်းလက်လမ််းဦ်းစ်း၊ ရလရသက င််းဦ်းစ်း၊ က ကယ်ရရ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၇,၅၁၉)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - တ်းတိန်၊ ဖလမ််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၉) ခဒသခံမျ ်း၏ လူမှုစ်းပ ်းအ
ခပ်းခသ

င့်အတန်းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိို်းတကခရ်းအတက အခထ ကအပံ့်

ပပညတင်း/ပပညပမှ ခရ်းသ ်းလိုပငန်းနှင့်

ကစပခသ

ရင်းနှ်းပမြှ ပနှံမမ
ှု ျ ်း၊ ခငခ က်းနှင့်

နည်းပည အကူအညမျ ်းကိို ရယူနိိုငခစခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကိန်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

င

ရွကရန လိအ
ို ပပါသည။
လိုပငန်းစဉ

ခရ်းသ ်းမျ ်းကိို စွဲခ

ငနိိုငခသ

လှုပရှ ်းမှုအစအစဉမျ ်း ခ

ငရွကခပ်း

ပခင်း
ရညရွယချက-

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းတင် ပြည်တင််း/ပြည်ြ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုမျ ်းမ ရရိလ ရသ
အကျိ ်းရကျ်းဇူ်းမျ ်းသည် ချင််းပြည်နယ်၏ လူမှုစ်းြ ်းတို်းတက်ရရ်းကိုတစ်ဖက်
တစ်လမ််းမ အရထ က်အကူပြ နိုငရ
် စရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ခရ်းစဉ်ရေသမျ ်းတင် ခရ်းသ ်းမျ ်းကို စဲရဆ င်နိုင်ရသ အစအမံ (ရမျှ ်စင်၊

အကျဉ်းချ ပ

မန်၊တံတ ်း၊ရကဘယ်ကကိ ်းရထ ်း)မျ ်းအ ်း ြတ်ဝန််းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှု အနည််းဆံု်း

ပဖင်ျော့တည်ရဆ က်ပခင််းနင်ျော့ လိအ
ု ြ်သည်ျော့ နည််းြည ၊ ရငရသက်းမျ ်းအ ်း ပြည်တင််း/
ပြည်ြ ရင််းန်းပမ ြ်နံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

လမ််းဦ်းစ်း၊

ရဆ က်လြ
ု ်ရရ်း၊

ရင််းန်းပမ ြ်နံလိုသူမျ ်း၊

ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက မ
် တ၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁၀၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - မင််းတြ်

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၁၀) ခစျ်းကကရှ ခဖခရ်းနှင့် ခစျ်းကကပမြှင့်တငခရ်းမျ ်း ခ
ခအ ကပါစမံကိန်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ငရွကနိိုငခရ်းအတက

ငရွကရန လိအ
ို ပပါသည။

လိုပငန်းစဉ

ချင်းပပညနယခရ်းသ ်းလိုပငန်းပမြှင့်တငခရ်းလိုပငန်းမျ ်း ခ

ငရွကပခင်း

ရညရွယချက-

ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ အချက်အလက်မျ ်း အလယ်တကူ
ရရိနိုင်ရစရရ်းနင်ျော့ ချင််းပြည်နယ်ရိ ခရ်းစဉ်ရေသမျ ်းအ ်း ပြည်တင််း / ပြည်ြ
ခရ်းသ ်းဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်း စိတ်ဝင်စ ်းမှုပမင်ျော့မ ်းလ ရစရန် ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။

လိုပငန်းစဉ

ပြည်တင််း ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ ချစ်သကည်ရင််းန်းမှုခရ်းစဉ်(FAM

အကျဉ်းချ ပ

Trip) လုြ်ရဆ င်ပခင််း၊ အရြျ ်စ်း စက်ဘ်းနင်က
ျော့
်းရမ င််းခရ်းစဉ်မျ ်း ရဆ င်
ရွက်ရြ်းပခင််း၊ သတင််းအချက်အလက်ပဖန်ပို့ ဖျူ်းနိုင်ရရ်းအတက် ချင််းပြည်နယ်
ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ
လုြ်ငန််း ဆိုင်ရ

website ပြ လုြ်ပခင််းနင်ျော့ ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်း

အမတ်တံဆိြ်ပြ လုြ်ပခင််း၊ ဓ တ်ြံုပြြဲနင်ျော့ ရေသထုတက
် ုန်

ပြြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ ဧည်သ
ျော့ ည်မျ ်းအတက် ခရ်းစဉ် လမ််းညွှန်စ အုြ်နင်ျော့
လက်ကမ််းစ ရစ င်မျ ်း ထုတရ
် ဝပခင််း၊ ရေသနင်ျော့သက်ဆိုင်ရသ

ရုြ်သအ
ံ စ

အစဉ်မျ ်း ရိုက်ကူ်း၍ ပြည်တင််း / ပြည်ြ ရုြ်သလ
ံ င
ို ််းမျ ်းတင် ပြသပခင််းနင်ျော့
Digital Marketing အရက င်အထည်ရဖ ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ ်း
ြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ ပြန်သက ်းရရ်းနင်ျော့ ပြည်သူူ့ဆက်ဆံရရ်းဦ်းစ်းဌ န၊ လူမှုအဖဲွံ့
အစည််းမျ ်း၊ ခရ်းသ ်းကုမပဏမျ ်း၊ ဧည်လ
ျော့ မ််းညွှန်မျ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၄၂၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ်းတိန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- ၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၃ ခုနစ်အထိ

မဟ ဗျျူဟ (၁၁) လူမှုဘဝနှင့် သဘ ဝပတဝန်းကျင ဖံွံ့ဖဖိ ်းတိ်းို တကခရ်းအတက လွှတခတ ၊ အစိို်း
ရ၊ ခဒသခံလူမှုအဖွဲွံ့ဝငမျ ်းနှင့် သိုခတသမျ ်း စသည့် ပူ်းခပါင်းပါဝငခနသူမျ ်းအ က ်း ပူ်းခပါင်း

ခ

ငရွကမှု အ ်းခက င်းခစခရ်းအတက ခအ ကပါစမံကန
ိ ်း လိုပငန်းစဉမျ ်းကိို ခ

ငရွကရန

လိအ
ို ပပါသည။
လိုပငန်းစဉ

ခရ်းသ ်းလိုပငန်းခ
ခ

ရညရွယချက-

ငရွကသူမျ ်းအ က ်း ပူ်းခပါင်းပါဝငလှုပရှ ်းမှု အစအစဉမျ ်း

ငရွကခပ်းပခင်း
ချင််းပြည်နယ်အတင််း အစို်းရ၊ ြုဂဂလက
ိ နင်ျော့ ရေသခံ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း
အသက ်း

ြူ်းရြ င််းရဆ င်ရွကမ
် ှုပဖင်ျော့

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖွံ့ံ ဖဖိ ်းတိ်းု တက်လ မှုမ

ရရိလ ရသ အကျိ ်းရကျ်းဇူ်းမျ ်းကို ပြည်နယ်ရန ပြည်သူလထ
ူ ု ခံစ ်းနိုင်ရစရန်
ရည်ရယ
ွ ်ြ သည်။
လိုပငန်းစဉ

အစို်းရ၊ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းနင်ျော့ ရေသခံလူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း ြ ဝင်ရသ ခရ်းသ ်း

အကျဉ်းချ ပ

လုြ်ငန််း အလုြ်ရံုရဆ်းရန်းြဲမျ ်းကို တစ်နစ်လျှင် တစ်ကကိမ် ကျင််းြရြ်းပခင််း၊
သုရတသနလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း၊ ရကျ်းရွ မျ ်းတင် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း
အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း

ရဆ င်ရွက်ပခင််း နင်ျော့

အထိန််းအမတ်ရနို့မျ ်းတင်

(ကျြန််း စက ်းရပြ ၊ စ စစ ကံု်း) ဖြိ င်ြဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း
ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။
ခ

ငရွကမည့်

အဖွဲွံ့အစည်း

ပြည်နယ်အစို်းရ၊

လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်း၊

ရေသဆိုင်ရ

ရက ်မတ၊ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရင်မျ ်း၊ ဟိုတယ်/ခရ်း

ခန့်မှန်းကိုနကျစရိတ- ကျြ်သန််း (၁၂၀)
ခ

ငရွကမည့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ်းတိန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း

ခ

ငရွကမည့်က လ- တစ်နစ်လျှင် တစ်ကကိမ် (၂၀၂၀ ခုနစ်မ ၂၀၂၅ ခုနစ်အထိ)

ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း

အပိိုင်း(၃) စမံကန
ိ ်း အခက ငအထညခဖ မှု

ိိုငရ ကိစစရပမျ ်းနှင့် ခစ င့် ကညစ
့် စခ

်းခရ်း

ိိုငရ

ကိစစရပမျ ်း
၃၄။

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််း စနစ်တကျ ဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတက် ချင််းပြည်နယ် ရေသ

ဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတကို ဖဲွံ့စည််းထ ်းဖြ်းပဖစ်ြ သည်။ အဆိုြ စမံကိန််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း
အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တင် ရက ်မတအဖဲွံ့ဝင်မျ ်းအပြင် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းနင်ျော့ဆက်
စြ်ရသ

ဌ နဆိုင်ရ မျ ်း၊ ရေသတင််း အဖဲွံ့အစည််းမျ ်းနင်ျော့ လုြ်ငန််းအရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်

ရွက်သ ်းမည်ပဖစ်ြ သည်။ ထိို့အ
ု ပြင် စမံကိန််းြ လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်
ရနစဉ်က လအတင််း သက်ဆိုင်ရ ဌ နအဖဲွံ့အစည််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ လုြ်ငန််းစဉ်ရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်း
တို်းတက်မှုနင်ျော့စြ်လျဉ််း၍ နစ်ြတ်လည် လုြ်ငန််းညိနင
ိှု ််းအစည််းအရဝ်းမျ ်း ကျင််းြသ ်းရမည် ပဖစ်ြ
သည်။ လုြ်ငန််း စတင်ဖြ်း ြထမနစ်တင် လုြ်ငန််းအရက င်အထည်ရဖ ်မှုနင်ျော့စြ်လျဉ််း၍ ဌ နဆိုင်
ရ မ တင်ပြချက်မျ ်းကို ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ အစည််းအရဝ်းတင် ရဆ်းရန်း စစစ်
က လိအ
ု ြ်သလို ပြင်ဆင်မှုမျ ်းကို ရဆ င်ရွက်သ ်းြ မည်။ စမံကိန််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက်
ရ တင် ရပမပြင် ရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်းနင်ျော့ စမံကိန်း် ရည်မန််းချက်မျ ်းြ အချိန်က လ သတ်မတ်ချက်
မျ ်းမ

လက်ရတွံ့တင်

ရည်မန််း

ချက်မျ ်းကို

က ဟမှုမျ ်းရိနိုင်သပဖင်ျော့
ရပြ င််းလယ်

ပြင်လယ်

အရက င်အထည်ရဖ ်ရမည်ျော့
ရိြ သည်။

အရပခအရနနင်ျော့ အချိန် က လအရ ြိုမိုရက င််းမန်ရသ

အချိန်က လနင်ျော့

ဤစမံကိန်း် မ လည််း

ရေသ၏

လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း၊ အကကံဉ ဏ်ရက င််းမျ ်း

ရိြ က ထြ်မံပဖည်သ
ျော့ င််း တည််းပဖတ်နင
ို ်ရသ စမံကန
ိ ််းတစ်ရြ်ပဖစ်ြ သည်။
စမံကိန်းလိုပငန်းစဉမျ ်းအတက လိအ
ို ပခသ ဘဏ္ဍ ခရ်း
၃၅။

စမံကိန်း် ြ လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်းကို အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တင် ပြည်ရထ င်စုအဆင်ျော့၊

ပြည်နယ်အဆင်ျော့ရိ ဆက်စြ်ဌ နမျ ်းနင်ျော့ ဘဏ္ဍ ရန်ြံုရငမျ ်းမ အကူအည ရယူနိုင်ရရ်း၊ ဖမိ ွံ့နယ်နင်ျော့
ခရိုင်မျ ်းမ ဘဏ္ဍ နစ်အလိက
ု ် ရေသနတရဖံွံ့ဖဖိ ်းရရ်း အဆိုပြ လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရန်ြံုရငမျ ်း ရယူ
နိုင်ရရ်းရဆ င်ရက
ွ ်ရ တင် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းကို အရပခခံရသ ရေသနတရ ဖံွံ့ဖဖိ ်းရရ်း
လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရေသခံပြည်သူမျ ်း၊ လွှတရ
် တ ်ကိုယ်စ ်းလယ်မျ ်းနင်ျော့ လူမှုအဖဲွံ့အစည််းမျ ်းမ
တင်ပြရတ င််းခံရယူရဆ င်ရွကန
် ိုင်ရန် ရည်ရယ
ွ ်ထ ်းရိြ သည်။ ထိို့အ
ု ပြင်အချိ ွံ့ရသ စမံကန
ိ ််း လုြ်ငန််း
စဉ်မျ ်းကိုခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ စမံကိန််းမျ ်းကူညရဆ င်ရွက်ရြ်းရနရသ နိုင်ငတ
ံ က အဖဲွံ့အစည််း
မျ ်း နငျော့် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ

အသင််းအဖဲွံ့မျ ်းမ အကူအညမျ ်း ရယူ၍ ရသ ်လည််းရက င််း၊

ရေသခံ လုြ်ငန််းရင်မျ ်းနငျော့် ပြည်တင််း/ပြည်ြရင််းန်းပမ ြ်နံသူမျ ်းအ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ရသ ်လည််းရက င််း
ရဆ င်ရွက် သ ်းမည်ပဖစ်ြ သည်။
နိဂံု်း
၃၆။

ချင််းပြည်နယ် ခရ်းသ ်းလုြ်ငန််းဖံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်အရြေါ်အရပခခံ၍ ရရ်းဆဲ

ထ ်းရသ

စမံကိန််းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်းကို ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖဲွံ့၊ ချင််းပြည်နယ်ရေသဆိုင်ရ ခရ်းသ ်း

လုြ်ငန််းရက ်မတ၊

ချင််းပြည်နယ်

ဟိုတယ်နင်ျော့ခရ်းသ ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ်းဌ န၊

ဌ နဆိုင်ရ မျ ်း၊

အသင််းအဖဲွံ့မျ ်းနင်ျော့ လုြ်ငန််းရင်မျ ်း ြူ်းရြ င််း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်သ ်းမည်ပဖစ်ြ သည်။

