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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Luxembourg Development တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ''ဟုိတယ္ႏွင့္ 
ခရီးသြားလာေရးက႑ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးႏွင့္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး'' လုပ္ငန္းစီမံကိန္း MYA/001 အသီးအပြင့္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းျပဳစုႏုိင္ေရးအတြက္ 
ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ရိွ အရာထမ္းမ်ား၊ အျခားေသာ 
အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔မွ မ်ားစြာ ပ့ံပုိးကူညီ ေပးခ့ဲၾကပါသည္။

ဤမဟာဗ်ဴဟာအား MYA/001 မွ စီနီယာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Dr. Paul Rogers မွ မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး 
MYA/001 မွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း အႀကံေပး Mr. Paul Penfold မွ ပံ့ပိုးကူညီထားပါသည္။ စာတမ္းျပဳစုေရးသားရာ၌ 
ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး၊ Ms Caroline Callow၊ Ms Robyn 
Jackson၊ ဦးေအာင္ဆန္းႀကဳိင္၊ Mr Cliff Lonsdale၊ ေဒၚလင္းလင္း၊ Ms Natasha Martin၊ ေဒၚေနႏြယ္၊ Ms Catherine Smith၊ Mr 
Joe Vlahek ႏွင့္ Ms Jo Williams တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေျချပေျမပံုမ်ားအား ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မွ 
တစ္တပ္တစ္အား ကူညီ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
ဤမဟာဗ်ဴဟာအား Ms Catherine Russell မွ တည္းျဖတ္ေပးထားပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုလည္း ေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
 •  ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
 •  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း
 •  BIF | HamsaHub

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန (MOHT)

ဤပံုႏွိပ္မႈရွိ စာသားမ်ားကို သင္တ့င့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေကာက္ႏုတ္သံုးစြဲႏိုင္သကဲ့သို႔ 
ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  ©2017 MOHT

ဤစာပံုႏွိပ္မူကို လူဇင္ေဘာ့ဂ္ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ (Luxembourg Development Cooperation 
Agency) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းအမွတ္ MYA/001 ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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ဥေယ်ာဇဥ္

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ Action Plan (HRDSAP) သည္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ သုေတ 
သနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသုေတသနႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး 
ဌာနအေနျဖင့္ လူဇင္ဘတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ MYA/001 ၏ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ 
တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးႏွင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး 
စီမံကိန္း အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈ 
က႑မ်ားအတြက္  ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၏  အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ႏွင္ ့
အေလးေပးရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ အႀကံၪာဏ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုိက္ထုတ္ပါ၀င္ခ့ဲပါသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမိတ္ဖက္မ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင္ ့
ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာနခြဲႏွင့္ LuxDev တို႔၏ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင ္
မႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လုပ္သားမ်ား၏ အင္အားကို အဓိက အားထားလုပ္ေဆာင္ရသည့္ က႑ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျခားေသာက႑မ်ားထက္ ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာဖန္တီးေပးရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အငွားကား 
လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ခရီးသြားေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လက္မႈပညာလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားသည္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကိ ု
ရရွိႏိုင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီးသူမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကၽြမ္းက်င္ေရး၊ 
ေလ့က်င့္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအေနျဖင့္ အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ အသြင္မတူ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းပါ၀င္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါပါသည္။

HRDSAP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားက႑ရွိ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္မႈ၊ ပညာေရးႏွင္ ့
စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထပ္ေလာင္း အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါ 
က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ကၽြန္ေတာ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဦးအုန္းေမာင္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေနျပည္ေတာ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဗ်ဴဟာက်သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ (Grand Duchy) အစိုးရအေနျဖင့္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဥေရာပေရးရာ 
၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္ႏွင္ ့
ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး က႑တြင ္
လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ပထမဦးဆံုး bilateral စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ့
MYA/001 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိပါ 
သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀၂၀ တြင္ ပါရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားေရး အလုပ္အ 
ကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ပါ၀င္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းကိ ု
စီမံကိန္းကာလ ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး ယူရို ၅.၅ သန္းျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္ အစီအစဥ္အမွတ္(၂)မွာ လူသားအရင္းအျမစ္ စြမ္းေဆာင္ရည ္
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားေရးက႑တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္ေသြး ျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း MYA/001 တြင ္
ရလဒ္သံုးခုကို ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ (1) ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္  လူသားအရင္းအျမစ္၏စြမ္းေဆာင္ရည ္
ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္၊ (2) ယခုရွိၿပီးသားႏွင့္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာေရးႏွင္ ့
ေလ့က်င့္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာရန္၊ (3) လက္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားအင ္
အားစုမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမည့္ အစီအစဥ ္
မ်ားကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ စီမံကိန္းတြင္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည ္
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင ္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုတက္လာရန္ ေအာက္ပါစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင္ ့
အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားလ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂ လအတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူ စုစုေပါင္း 
၄၀ ေက်ာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရး ဆရာ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင္ ့
ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာနရွိ အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဗဟုသုတႏွင္ ့
အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးလာေစရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာင္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေသးသည့္ ကာလမ်ားတြင္လည္း စီမံကိန္း MYA/001 အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား 
လာေရး ေလ့က်င့္မႈအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အစိုးရပညာေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ MFEA ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ data ေကာက္ျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရာတြင္ ကူညီခဲ့ၾကေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္၄င္း၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္  ခရီးသြားက႑တြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည္ ့
ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြား 
မည္ျဖစ္သည္။

Mr. Claude Jentgen
Charge d'affaires a.i.,
Head of Development Cooperation Ofice in Vientiane, Laos
Ministry of Foreign and European Affairs
Luxembourg
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မာတိကာ

ေက်းဇူးတင္လႊာ ၂
ဥေယ်ာဇဥ္ ၆
အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ ၁၁
နိဒါန္း ၁၄

လက္ရွိလုပ္ငန္းအေျခအေန ၂၀

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရးရာမ်ား ၂၀
ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ အေျခအေနမ်ား ၂၃
အစိုးရအဖြဲက အခန္းက႑ ၂၆
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း ၂၉
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၃၆

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ၄၄
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ၄၈
ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၄၉

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား ၅၁
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ ၁ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရက႑ ၅၃
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား ၂ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈ ၅၇
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား ၃ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကက႑ ၆၁

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ၆၅
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၆၅
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ၆၉
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၆၉
၁။ - လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ၇၁
၂။ - ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ အေျခအေနအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ၈၅
၃။ - လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ရပ္ရြာအေျချပဳ
      ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၉၁
၄။ - စကားစု အတိုခ်ဳပ္မ်ား ၉၃
၅။ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ၉၅
၆။ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစာရင္း ၁၀၄
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စာပိုဒ္စုစာရင္းမ်ား 
စာပုိဒ္စု ၁ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
 စီမံကိန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ သုေတသနျပဳ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပိုင္း(၁၀)ပိုင္း ၁၈
စာပိုဒ္စု ၂ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားအား သုေတသနျပဳခ်က္မွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေသာ
 အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား ၂၆
စာပိုဒ္စု ၃ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) သင္တန္းေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
 လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈ အကဲျဖတ္ရာမွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေသာ အဓိက
 အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ၂၈
စာပိုဒ္စု ၄ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းသူမ်ားအား ေလ့လာရာမွ
 မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ၃၃
စာပိုဒ္စု ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈ အားေကာင္းလာေစမည့္
 မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အဆင့္(၉)ဆင့္ ၃၅
စာပိုဒ္စု ၆ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
 လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ၃၅
စာပိုဒ္စု ၇ လက္မႈပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ အဓိကလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္    
 အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ၄၀
စာပိုဒ္စု ၈ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အသင္း၀င္မ်ား ၄၀
စာပိုဒ္စု ၉ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊
 အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာခ်က္ ၄၁
စာပိုဒ္စု ၁၁ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ    
 အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ၄၅
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ဇယားကြက္မ်ားစာရင္း
ဇယားကြက္ ၁ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ
 (၂၀၁၂-၂၀၂၀) ၁၄ 
ဇယားကြက္ ၂ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
 အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၁၆
ဇယားကြက္ ၃ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား
 ေရာက္ရိွမႈ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) ၂၀
ဇယားကြက္ ၄ အလုပ္သမားေရးရာအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
 ကြၽမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားက႑ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
 သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ (၃၂) မ်ိဳး ၂၁
ဇယားကြက္ ၅ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လည္ပတ္ေရာက္ရိွေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား
 ေရာက္ရိွမႈ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) ၂၃
ဇယားကြက္ ၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း (၁၃) ခု လက္ေအာက္ရိွ အဆင့္ျမင့္
 အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအေရအတြက္ ၃၀
ဇယားကြက္ ၇ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ ၃၀
ဇယားကြက္ ၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
 စီမံကိန္း၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၅၁
ဇယားကြက္ ၉ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏
 လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၆၅
ဇယားကြက္ ၁၀ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္း၏ 
 ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ အဆိုျပဳခ်က္ ၇၀
ဇယားကြက္ ၁၂ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ညအိပ္တည္းခိုေရာက္ရိွရာ
 ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ၈၉
ဇယားကြက္ ၁၃ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တည္းခိုနားေနရန္ ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
 ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာမ်ား ၉၀

ပံုမ်ားစာရင္း
ပံု ၁ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ေရာက္ရိွရာ
 ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား ၄
ပံု ၂ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ညအိပ္တည္းခို
 လည္ပတ္ေရာက္ရိွရာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား ၅
ပံု ၃ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းအား
 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအဆင့္ဆင့္ ၁၈
ပံု ၄ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ လအလိုက္ ခရီးသြားမ်ား 
 ေရာက္ရိွမႈမ်ား ၂၄
ပံု ၅ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းျခားဖြဲ႕စည္းပံု ၂၈
ပံု ၆ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား လက္ခံရရိွမႈ ၈၅
ပံု ၇ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ ၈၆
ပံု ၈ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအားလံုးမွ လအလိုက္ ခရီးသြားမ်ား          
 ၀င္ေရာက္မႈမ်ား ၈၇
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အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္ႀကီး (၇)ခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အျခားေသာလုပ္ငန္းစီးပြား 
က႑မ်ားထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္၍ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးမႈႏွင့္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ 
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔အား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရိွပါသည္။ တမူကြဲျပားၿပီး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ပိုမိုလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သိသာထင္ရွားစြာ 
ေထာက္ကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တိုက္႐ိုက္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈသည္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္၌ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ 
အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁.၅-သန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြဲမ်ား 
အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 
၂၀၃၀-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေပါင္း ၁၂ သန္းအထက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး ယင္းခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမွ လူေပါင္း ၂-သန္း အထက္အား အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပိး စုစုေပါင္း အလုပ္အကိုင္ ၄-သန္း ၀န္း 
က်င္ထိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေပမည္။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အေရးမွာ အစိုးရမူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တည္းခိုနားေနေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား 
လပုက္ိငုလ္်က္ရိွေသာ လုပင္န္းက႑မ်ားမ ွလပုင္န္းရငွမ္်ား အပါအ၀င ္ခရီးသြားလပုင္န္းႏငွ္ ့ပတသ္က္ေသာ စမီကံနိ္းေရးဆြဲသမူ်ား 
အားလံုး၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ မူတည္ေနပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) မွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄-သန္းအား ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ 
အေသးစိတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းအား ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲမႈသည္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္က႑မ်ားရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္အား စီမံထိန္းကြပ္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ေပးမည့္ သုေတသနျပဳထားေသာ အပိုင္း(၁၀)ပိုင္းေပၚတြင္ အေျခခံ 
ထားပါသည္။ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဧည့္လမ္း 
ၫႊန္မ်ားႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ထားရိွႏိုင္မႈ ေနရာမ်ားအားလံုးကို ၿခံဳငံုမိေစပါသည္။ ဤ 
သုေတသနတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက 
ဤလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းပိုင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ား၌ အျပည့္အ၀ 
ပါ၀င္မႈသည္ ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ျဖစ္ေပၚရာေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအဆင့္အထိပါ လိုအပ္ေပသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ်ာ့ခ်ၿပီး 
အက်ိဳးေက်းဇူး ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာ၀န္သိစိတ္ အျပည့္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အဆင့္ဆင့္တို႔အား ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးလာႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ကူေပးမႈမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းအေသအခ်ာ 
ျပည့္မီေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (GOM)အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္ႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္အတြင္းရိွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္အတတ္ ပညာရွင္ 
မ်ားက႑ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း  လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ပ်ဴငွာေႏြးေထြး ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ
ရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ဗဟိုျပဳသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္၍ အဆင့္မီေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ရိွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ လုပ္ငန္း 
ကြၽမ္းက်င္မႈေရးရာႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးစားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရိွနားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆံုး 
အပန္းေျဖ လည္ပတ္ရာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အေကာင္းဆံုးေသာ အဆင့္ျမင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ပင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္၌ ေနရာယူႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာ က႑ရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက ခရီးသြားလုပ္ငန္း စသည္တို႔ 
ၿခံဳငံုမိေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ (၃)ရပ္ေအာက္၌ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္ (၂၁) ခ်က္ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္း (၄၉) 
ခုကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ တစ္ခုစီအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ျဖစ္ပါသည္ -

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၁ ―  အစိုးရအဖြဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑
- လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား စီမံႀကီးၾကပ္ရန္ 
 က႑စံုမွ ပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း
- ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္ 
 ျမႇင့္တင္ျခင္း
- လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး
 သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း
- ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း
- ျပည္သူလူထုအား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားက႑ 
 အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား ပိုမို သိရိွ နားလည္လာေစေရး
- ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ျပည္သူလူထု 
 ပါ၀င္လာေစရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၂ ―  ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ အဆင့္တိုင္းတြင္ သင္ယူေလ့လာမႈ ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္ 
 တင္ျခင္း
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ အဆင့္တန္းႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း
- သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးအား ျမႇင့္တင္ျခင္း
- လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင္ယူရသည့္ ပညာေရး ပိုမိုအခ်ိတ္အဆက္မိေစေရး
- အဓိကက်ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္
 ဖြင့္လွစ္ျခင္း
- ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အသံုးခ် 
 မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္
- ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်မႈစနစ္ အဆင့္ျမင့္မားလာေစေရး

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၃ ―  ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑
- ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား သတ္ မွတ္ေရးဆြဲျခင္း
- ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း ပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္ 
 မ်ား သတ္မွတ္ေရးဆြဲျခင္း
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- အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အစီအစဥ္တက်ရိွေစေရး
- ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ အလုပ္ေနရာတည္ၿမဲေရး၊ အလုပ္သင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေသာ၀န္ထမ္း ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကို အားေပးျခင္း
- လက္မႈလုပ္ငန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း
- ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား စီမံထိန္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
 တိုးျမႇင့္ျခင္း 
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း၏ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္ က်ား-မ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း 
ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေစေရးႏွင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း စသည့္ အဓိကက်ေသာ က႑ႀကီး ခုနစ္ 
ရပ္အေပၚ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

ဗ်ဴဟာအရ လုပ္ငန္းမ်ားအား လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇.၃၁ သန္းမွ်ေသာ ေငြေၾကးကုန္က်ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂.၄၇ သန္း 
ကုန္က်မည့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ၃၂-ရပ္အား ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေမရိ 
ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အား အဓိကက်ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ 
တည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈ အစီအစဥ္အတြက္ခြဲေ၀လ်ာ 
ထားလ်က္ ရိွပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္း၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္း စသည့္ အျခားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 
လည္း လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

ဤမူေဘာင္အား    ဆက္လက္၍    အက်ိဳးရိွစြာ    ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအား
အေသးစိတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္းကို ၂၀၂၀-ခုႏွစ္၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ    Luxembourg
Development ၏ MYA-001 လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အကူအညီႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
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နိဒါန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (GOM) မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊  အလုပ္အ 
ကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ 
ရိွေသာ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္ႀကီး ခုနစ္ရပ္၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားထက္ သာလြန္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရိွေပသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 
တည္ခိုေနထိုင္ေရး၊ အစားအစာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အပန္းေျဖမႈႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊ ေဆာက္လုပ္ 
ေရး၊ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာက႑၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ စသည့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕ 
စည္းထားေသာေၾကာင့္ တမူထူးျခားၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ဤသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ား ရိွသည့္နည္းတူ ဤခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ 
လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္မႈ အသင့္အတင့္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈရိွရန္ မလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခခံအဆင့္လုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (၆၀%)မွ် ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန၁္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (GOM) ၏ ၂၀၁၃-၂၀၂၀ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း (MTMP) ၏ ျမင့္တက္လာေသာ 
ကိန္းၫႊန္းမ်ားအရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္၌ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၁-သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား 
ပါသည္။ ဇယားကြက္ ၁ ၌ ျပထားသည့္အတိုင္း အလုပ္အကိုင္အမ်ားစုသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ပို႔ေဆာင္ 
ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရး က႑မ်ား၌ အမ်ားဆံုးတိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္မႈမ်ားရိွပါမည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ ဥပမာအားျဖင့္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ နည္းပညာ 
က႑ စသည့္ မတူျခားနားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂-သန္းမွ် 
ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

ဇယားကြက္ ၁ - ၂၀၁၂ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားေပးႏိုင္မည့္ ခန္႔မွန္းထား 
 ေသာ အလုပ္အကိုင္

ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းထားမႈ ျမင့္တက္လာမႈ

ဆင့္ပြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား        ၂၀၁၂             ၂၀၁၅   ၂၀၂၀               ၂၀၁၅            ၂၀၂၀

ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ား       ၄၄၀၅၅           ၆၃၃၃၃   ၈၄၃၀၀           ၁၂၅၄၁၇        ၂၂၄၇၀၀

အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ     ၁၄၆၈၅၀         ၂၁၁၁၁၁ ၂၈၁၀၀၀           ၄၁၈၀၅၆        ၇၄၉၀၀၀

အပန္းေျဖအနားယူျခင္းႏွင့္
ေဖ်ာ္ေျဖေရး

      ၂၉၃၇၀           ၄၂၂၂၂   ၅၆၂၀၀             ၈၃၆၁၁        ၁၄၉၈၀၀

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

      ၅၈၇၄၀           ၈၄၄၄၄ ၁၁၂၄၀၀           ၁၆၇၂၂၂        ၂၉၉၆၀၀

ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား       ၁၄၆၈၅           ၂၁၁၁၁   ၂၈၁၀၀             ၄၁၈၀၆          ၇၄၉၀၀

စုစုေပါင္း     ၂၉၃၇၀၀         ၄၂၂၂၂၂ ၅၆၂၀၀၀           ၈၃၆၁၁၁      ၁၄၉၈၀၀၀
သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း (၂၀၁၃)

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ငါးႏွစ္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို ဗဟိုျပဳထားၿပီး ဇယားကြက္ ၁ ၌ အထင္အရွား ျပသထားေသာ တိုက္႐ိုက္အ
လုပ္ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈ ရိွေသာ္လည္း လုပ္ငန္း၏ ေရရွည္အျမင္ အယူအဆအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑သည္ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ အဟန္႔အ 

၁ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀
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တားမရိွ အလွ်င္ျမန္ဆံုးႏွင့္ အႀကီးမားဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွသည့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ပံုမွန္သတ္ 
မွတ္ထားၾကပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွ ကမာၻေပၚတြင္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆံုး ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရိွ 
အေျခအေန၌ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ လူဦးေရ ၁၀၇ သန္း (အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၃.၆%) အထက္အတြက္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပါင္း သန္း ၂၈၀ (အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၉.၄%)၂ အထိ ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လက္ရိွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕၏ အသစ္လြင္ဆံုးႏွင့္ အေသးငယ္ဆံုးေသာ ခရီးသြားစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ိုးရွင္းစြာ ရိွေနေသာ ျဖစ္တည္မႈ အဆင့္မွသည္ ၂၀၃၀-ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻလွည့္ 
ခရီးသြားေပါင္း ၁၂-သန္း အထက္ လက္ရိွ ရရိွႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး ဤလုပ္ငန္းမွ လူဦးေရ ၂-သန္း အထက္အား အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၄-သန္း ၀န္းက်င္မွ် ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။၃ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑သည္ 
ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၌ အဆင့္(၁)ေနရာ ရရွိသည္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ဤလူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄-သန္း ဖန္တီးေပးေဆာင္ေပးမည့္ 
အေသးစိတ္ စီမံခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ဖတ္႐ႈသင့္လွေပသည္။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အေရးမွာ အစိုးရမူ၀ါဒ 
ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲ 
သူမ်ား အားလံုး၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မ်ားစြာ မီွတည္ေနပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ တိုးပြားလာမည့္ ျမန္မာ့လူဦးေရတို႔အတြက္ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေကာင္းဆံုး 
ပိုမို ဖန္တီးပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (MTMP) ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၂ သည္ “လူ႔စြမ္း 
အားအရင္းအျမစ္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္း အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္” ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ဤဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မွ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္၏ ပထမအခ်က္ မွာ “ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွ
င့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အား စီစဥ္ ေရးဆြဲေရး” ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ “အမ်ိဳးသားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေရး” ျဖစ္သည္။ 
ဤမူအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရ (GOM) ၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) မွ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (HRDSAP) အား ေရးဆြဲဖန္တီးထားပါသည္။

ဤလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (HRDSAP) သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑(သက္ 
ဆိုင္ရာ ျပည္သူပိုင္ က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအ၀င္) ၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
စမီခံန္႔ခြဲျခင္းတို႔တြင ္ပံပ့ိုးေပးႏိငုမ္ည္ ့စနစမ္်ားႏငွ္ ့လုပင္န္းစဥမ္်ားေပၚတြင ္ အဓကိ အေလးေပးထားပါသည။္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေရး၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္သင္ၾကားျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ခြန္အား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္ခလစာမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း 
စသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ၎၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး 
သည္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ပန္းတိုင္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ 
လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အား တိုးျမႇင့္ေပးရာ၌ ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးမည့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ ႏွစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ခု၏ မတူျခားနားေသာ သီးျခား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ဤစာတမ္းတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး   မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္   လုပ္ငန္းစဥ္   စီမံကိန္း   ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈမ်ား   Luxembourg 
Development ၏ MYA-001 စီမံကိန္းမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး Luxembourg ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 

၂ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ၊ ၂၀၁၅
၃ လက္ရိွေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ဟံသာ၀တီႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ေသာ 
   ခရီးသြားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံထားပါသည္။
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ဥေရာပသမဂၢေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ အတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ (ပံု-၃) ပါ၀င္ပါသည္။

အဆင့္ - ၁ အား စတင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံကိန္း 
(HRDSAP)၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ က႑မ်ားအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ပုဂၢလိကက႑ 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဇယားကြက္ ၂) ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က႑စံု 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားမွာ-(၁) သုေတသန၏ အေျခခံအခ်က္ ၁၀-
ခ်က္အား ေရးဆြဲစီစဥ္မႈႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ျပည့္မီေစေရး၊ (၂) သုေတသနျပဳရာ၌ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ 
အဓိကက်ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစေရး၊ (၃) သက္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းရာ၌ ကူညီျခင္း၊ (၄) သုေတသန၌ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အရည္အ 
ေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ၁၀-ခ်က္အား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရာမွ ရရိွလာသည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ား အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာရာ၌ ကူညီေပးျခင္း၊ (၅) ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရာအခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အသိေပးေျပာၾကားျခင္း၊ (၆) HRDSAP ၌ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔အား ဖြဲ႕စည္းရာ၌ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ (၇) HRDSAP ၏ အဆံုးသတ္ပံုစံႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံအတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။

ဇယားကြက္ ၂ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အလုပ္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား

အစိုးရအဖြဲ႕ က႑၄ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး လက္တြဲလုပ္ကိုင္
လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ LuxDev

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားအသင္း

Swisscontact

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအသင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕အစည္း (ILO)

အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအသင္း

Myanmar Centre for Responsible
Business

ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank)
ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (Asian 

Development Bank)
ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္း

GIZ

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဟိုတယ္မ်ား 
မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားအဖြဲ႕

HRDSAP ၏ ပံုစံတြင္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအား အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ သုေတသနျပဳခ်က္ (၁၀)ခ်က္အား ၿခံဳငံုမိေစရန္ ေရးဆြဲထား 
ပါသည္။ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ သုေတသနျပဳ နည္းလမ္းမ်ားအား စာပိုဒ္စု (၁)၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး HRDSAP 
ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္းမ်ား၅ ျဖစ္ပါသည္။

၄ HRDSAP အား ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလ၌ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ယခင္က အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး 
   ဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုအား ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းအျဖစ္ မပူးေပါင္းခင္က ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
၅ သုေတသနျပဳခ်က္ (၁၀)ခ်က္သည္ ဤစာတမ္း၌ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ အျမင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းအသြင္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း
   HRDSAP ၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္းမ်ားအျဖစ္ သီးျခားရရိွႏိုင္ပါသည္။
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အဆင့္ႏွစ္တြင္မူ - သုေတသနျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ (၁) သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအားတင္ျပ 
ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ (၂) နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ (၃) အဓိကရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း 
တို႔အား အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၄-ခု 
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္သူမ်ားမွာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အသိညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ 
မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ HRDSAP မူၾကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။

HRDSAP ၏ ပထမမူၾကမ္းအား တတိယအဆင့္၌ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ (၁၂) ရက္ေန႔၌ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အား တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲထားေသာ မူၾကမ္းအား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ အဆံုး
သတ္ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အၿပီးသတ္ စာတမ္းတစ္ခုအား ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ 
၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တစ္ဦးခ်င္း 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အခ်က္အခ်က်ေသာအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ အစိုးရ၊ 
ပုဂၢလိက၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲ လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀၀) 
ခန္႔သည္ ဤနည္းဗ်ဴဟာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာ၌ တပ္တစ္တပ္အား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံကိန္းသည္ လက္ရိွအေျခအေန အရပ္ရပ္အား 
စိစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား 
အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈျဖင့္ အစျပဳရေပမည္။ အဖြင့္နိဒါန္း စာပိုဒ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အနာဂတ္ႏွင့္ 
တိုက္႐ိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပါ၀င္သည့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ က႑ရပ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ပင္မစီမံကိန္း (MTMP) ၌ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္း၏ ၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရိွမႈစသည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုျပဳရပါ မည္။ 
ဤလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားမွ အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည့္ ဦးစားေပးျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အပန္းေျပလည္ပတ္ရာ ေနရာမ်ားအား ဦးစားေပး သတ္မွတ္ႏိုင္ေပမည္။

HRDSAP ၏ အေျခအေန ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ ေလ့လာမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုလံုးတြင္ အမည္နာမအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအ
မ်ားျပည္သူပိုင္က႑၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အားျဖင့္ အဓိက 
အပိုင္းႀကီးသံုးပိုင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အေျခအေန ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဗ်ဴဟာ၏ 
အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ HRDSAP အား ေထာက္ခံေပးထားေသာ သုေတသနအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ေပၚတြင္ အဓိက 
အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(၂)တြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္အား ခ်မွတ္ထားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ 
အစီအစဥ္(၃)ရပ္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တင္ျပထားပါသည္။ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဆံုးသတ္ တင္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း - ၁ တြင္ ကာလတို၊ ကာလလတ္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ဦးစား 
ေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ငါးႏွစ္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပံု ၃  - HRDSAP ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

စာပိုဒ္စု ၁ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္း 
စီမံကိန္း (HRDSAP) ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပိုင္း (၁၀)ပိုင္း

အပိုင္း (၁) - အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (MTMP)တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ငန္းပိုင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရိွေသာ ၀န္ႀကီးဌာန(၂၅)ခုရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အားလံုး၌ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ား 
ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား သိရိွ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ 
သႀကီးဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အပိုင္း (၂) - ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၾကေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (HR)ဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

လက္ရိွသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈအဆင့္အား 
အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ဤခရီးသြားလုပ္ငန္း HR ပိုင္း၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဟိုတယ္ 
ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ HR မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရပါမည္။

အပိုင္း (၃) - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး၏ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တနံတလ်ားမွ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (HR) ဆိုင္ရာက႑အတြက္ အေတြးအျမင္မ်ား ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အသီးသီးမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား အား ေလ့လာရပါမည္။

အပိုင္း (၄) - အေသးစား၊ အလတ္စား စေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ အေသးစား၊ အလတ္စား စသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ 
တည္လ်က္ရိွပါသည္။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေသးစား၊ အလတ္စား အသီးသီးတို႔၏ HR ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ အျမင္၊ 
အယူအဆႏွင့္ ၎တို႔၏ HR ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးစဥ္မ်ား  ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အဆင့္-၁

အဆင့္-၂

အဆင့္-၃

• HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းထူေထာင္ျခင္း
• သက္ဆုိင္ရာစာတမ္းမ်ား ရွာေဖြေလ့လာျခင္း၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္းႏွင့္ အခ်က္အခ်ာ
  က်ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ သုေတသနျပဳရမည့္ အပုိင္း(၁၀)ပုိင္းအား
  လုပ္ေဆာင္ျခင္း

• ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ထား၀ယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေဒသဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌
   သုေတသနျပဳ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအား တင္ျပျခင္း
• HRDSAP အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အဆုိျပဳျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

• HRDSAP မူၾကမ္းေရးသားျခင္း၊ အလုပ္အဖြ႕ဲအားတင္ျပၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း
• အဆုံးသတ္မူၾကမ္းအား လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအသီးသီးသုိ႔ ေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
  ျပင္ဆင္ျခင္း
 •HRDSAP အား အစုိးရမွ အတည္ျပဳေရးအတြက္ တင္ျပျခင္း
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အပိုင္း (၅) - လုပ္ငန္းပိုင္းကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

လုပ္ငန္းရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အယူအဆ အေတြးအျမင္ 
မ်ား ရယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ရိွ အသီးသီးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

အပိုင္း (၆) - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာသင္ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ (၁) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လက္ရိွပညာေရး 
အေျခအေန အကဲျဖတ္ေလ့လာရန္၊ (၂) ေက်ာင္း၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အား အကဲျဖတ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ (၃) လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး 
အစီအစဥ္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရန္ 
သြားေရာက္ ေလ့လာရပါမည္။ သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခံမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္သိရိွႏိုင္ရန္ 
အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ဌာနတြင္း အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

အပိုင္း (၇) - ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းက႑၌ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလက္တြဲ 
လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သုေတသန 
တစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

အပိုင္း (၈) - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အား 
ေလ့လာျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူး၊ တာ၀န္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္မ်ား ျပဳလုပ္မႈအဆင့္ဆင့္၊ 
လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအား ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါမည္။ ရလဒ္မ်ားအား ဟို
တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း၌ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါမည္။

အပိုင္း (၉) - ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ပဏာမေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေရွးဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
အက်ိဳးရိွေစေရး အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန၏ ေဒသတြင္း ေရးရာမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာရပါမည္။

အပိုင္း (၁၀) - ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကို ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္ တန္း၏ 
အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၎သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား အဆင့္ျမင့္မားလာေစရန္ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳေပးႏိုင္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဤအကဲျဖတ္မႈသည္ UK Aid ၏ “စီးပြားေရးဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈ အေထာက္အပံ့” ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO)၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ 
အတြက္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာ အကဲျဖတ္၍ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။
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အပိုင္း ၁ ― လက္ရိွလုပ္ငန္းအေျခအေန

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရးရာမ်ား

ဇယားကြက္- ၃ ၌ ေရးဆြဲျပသထားသည့္အတိုင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ကမာၻလွည့္ 
ခရီးသြား ေရာက္ရိွမႈသည္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၌ ၈၁.၂ သန္းမွသည္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၌ ၁၀၅-သန္းအထက္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ 
တိုးတက္လ်က္ရိွသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ေ၀စု အမ်ားဆံုးရရိွၾကေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရိွမႈသည္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
၇၀.၁% မွသည္ ၆၄.၁% အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ 
ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေရာက္ရိွမႈ သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားအေရအတြက္ အနည္းဆံုး လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
၎၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ေ၀စုသည္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ ၁% မွသည္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၌ ၂.၉% အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး 
ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက ဤကာလအတြင္း အာဆီယံေဒသတြင္း ၃၉.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အျမင့္ဆံုးတိုးတက္ခဲ့ေပသည္။၆

ဇယားကြက္ ၃ - အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား လက္ခံရရွိမႈ (ေထာင္ေပါင္း)

ႏိုင္ငံမ်ား ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅
၂၀၁၄-ခုႏွစ္
ေစ်းကြက္
ေ၀စု %

၂၀၁၂-၂၀၁၄ 
အတြင္း

ေျပာင္းလဲမႈ %

ဘရူးႏိုင္းဒါရုဆလမ္ႏိုင္ငံ* ၂၄၂.၁ ၂၀၉.၁ ၃၂၇၉.၂ ၃၈၈၅.၅ ၂၆၃၈.၉
(Jan-Aug)

၃.၇ ၁၀၀.၁

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၂၈၈၁.၉ ၃၅၈၄.၃ ၄၂၁၀.၂ ၄၅၀၂.၈ ၄၈၀၀.၀ ၄.၃ ၁၁.၈

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၇၆၄၉.၇ ၈၀၄၄.၅ ၈၈၀၂.၁ ၉၄၃၅.၄ ၁၀၄၀၆.၇ ၈.၉ ၅.၄

လာအိုႏိုင္ငံ ၂၇၂၃.၆ ၃၃၃၀.၁ ၃၇၇၉.၅ ၄၁၅၈.၇ ၃၄၃၄.၉
(Jan-Nov)

၉.၉ ၁၁.၂

မေလးရွားႏိုင္ငံ ၂၄,၇၁၄.၃ ၂၅,၀၃၂.၇ ၂၅,၇၁၅.၅ ၂၇,၄၃၇.၃ ၁၉,၁၀၀
(Jan-Sep)

၂၆.၁ ၂.၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၈၁၆.၄ ၁,၀၅၉.၀ ၂,၀၄၄.၃ ၃,၀၈၁.၄ ၄,၆၈၁.၀ ၂.၉ ၃၉.၄

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၃,၉၁၇.၅ ၄,၂၇၂.၈ ၄,၆၈၁.၃ ၄,၈၃၃.၄ ၅,၃၆၀.၆ ၄.၆ ၅.၄

စကၤာပူႏိုင္ငံ ၁၃,၁၇၁.၃ ၁၄,၄၉၁.၂ ၁၅,၅၆၇.၉ ၁၅,၀၉၅.၂ ၁၅,၂၃၁.၅ ၁၄.၅ ၃.၅

ထိုင္းႏိုင္ငံ ၁၉,၀၉၈.၃ ၂၂,၃၅၃.၉ ၂၆,၅၄၆.၇ ၂၄,၇၇၉.၈ ၂၉,၈၈၁.၁ ၂၈.၄ ၆.၇

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ၆,၀၁၄.၀ ၆,၈၄၇.၇ ၇,၅၇၂.၄ ၇,၈၇၄.၃ ၇,၉၄၃.၆ ၇.၅ ၇.၀

စုစုေပါင္း ၈၁,၂၂၉.၀ ၈၉,၅၇၁.၆ ၁၀၂,၁၉၉.၀ ၁၀၅,၀၈၃.၈ ၁၀၃,၄၇၈.၃ ၁၀၃,၄၇၈.၃ ၆.၆

* ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ေရာက္ရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ႏိုင္ငံ 

    မ်ား၏ ၀င္ေပါက္မ်ားအားလံုးမွ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားမ်ား အေရအတြက္  ပါ၀င္ပါသည္။

သတင္းအရင္းအျမစ္ - အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုးအဖြဲ႕

ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၃-သန္း၊ 
၂၀၂၅-ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၂-သန္းႏွင့္ ၂၀၃၀-ခုႏွစ္တြင္ ၁၈၇-သန္းအထိ တိုးျမႇင့္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
တိုးပြားလာမည့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုကိုလည္း လက္ခံရရိွႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း  မဟာစီမံကိန္းတြင္  ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑သစ္၊ 
မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္၊ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖရား-မဲေခါင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

၆ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၌ ၎၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားအား သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘ႐ုႏိုင္းဒါ႐ုဆလမ္ႏိုင္ငံ မပါ၀င္ပါ။
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အစီအစဥ္ (ACMECS)၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေဒသဆိုင္ရာ က႑စံုနည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
(BIMSTEC) တို႔၌ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ က႑အတြက္ 
သိသာထင္ရွားေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအစီအစဥ္ (MRA-TP) တို႔ျဖစ္သည္။

MRA-TP သည္ (၁) အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေဒသတြင္းမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား 
မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၂) အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ မညီမွ်ခ်က္အား ထိန္းညိႇကိုင္တြယ္ရန္၊ (၃) အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ရ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ 
ရန္၊ (၄) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ MRA-TP မွ အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ားက႑ တစ္ညီတၫြတ္တည္းျဖစ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အား ပံ့ပိုးထား 
ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ MRA-TP ေအာက္၌ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အျခားေသာ အာဆီယံ 
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ခု၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေရးအတြက္၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေခါင္းစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ေခါင္းစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္လက္မွတ္တစ္ခု 
ပိုင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရွင္ လက္မွတ္ေပး 
အပ္သည့္ဘုတ္အဖြဲ႕ (TPCB)၇ သုိ႔မဟုတ္  အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ  ၎ႏွင့္  တန္းတူ အဆင့္ညီသည့္ အဖြဲ႕မွ  ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ရပါမည္။ 
MRA-TP ေအာက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ (၃၂) မ်ိဳးအား ဇယား ကြက္ - ၄ တြင္ ဧည့္ႀကိဳ၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ၊ 
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ ယမကာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ က႑ခြဲမ်ား 
အပါအ၀င္ ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယားကြက္ ၄ - အာဆီယံေဒသတြင္း MRA-TP ေအာက္ရိွ အလုပ္အကိုင္ (၃၂) မ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား

ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

၁။ ဧည့္ႀကိဳ ၂။ အိပ္ခန္းေဆာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး

၃။ အစားအစာ 
ထုတ္လုပ္မႈ

၄။ အစားအစာႏွင့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာ 
၀န္ေဆာင္မႈ

၅။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၆။ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္ 
မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ဧည့္ႀကိဳ မန္ေနဂ်ာ အိပ္ခန္းေဆာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရးမွဴး

အဓိက 
စားဖိုမွဴးႀကီး

အစားအစာႏွင့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာဌာန 
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ

ဧည့္ႀကိဳဌာန 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ပင္မင္းဌာန မန္ေနဂ်ာ ဒုတိယ 
စားဖိုမွဴးႀကီး

အစားအစာႏွင့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာ 
ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ

လက္ေထာက္ 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

အေရာင္းႏွင့္ 
ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ

ဧည့္ႀကိဳ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး လက္ေထာက္ 
စားဖိုမွဴး

စားပြဲထိုး 
ေခါင္းေဆာင္

စီနီယာခရီးသြား 
အႀကံေပး

ေငြလက္ခံဌာန 
မန္ေနဂ်ာ

တယ္လီဖုန္းလက္ခံ
ေျဖၾကားေရးတာ၀န္ခံ

ပင္မင္းဌာန ၀န္ထမ္း တတိယ 
စားဖိုမွဴးႀကီး

အေဖ်ာ္ယမကာ 
ေဖ်ာ္စပ္သူ

ခရီးသြားအႀကံေပး လက္မွတ္အေရာင္း 
မန္ေနဂ်ာ

ဟိုတယ္ အခန္းေစာင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ထမ္း

အလုပ္သင္ 
စားဖိုမွဴး

စားပြဲထိုး ခရီးစဥ္ မန္ေနဂ်ာ

ဟိုတယ္တြင္း 
သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္း

မုန္႔ဖုတ္သူ

အသားလီွးျဖတ္ 
ျပင္ဆင္ေပးသူ

၇ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ (အမ်ိဳးသားစြမ္းရည္ အဆင့္သတ္မွတ္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕   
  (NSSA) ၌ တာ၀န္ရိွပါသည္။
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MRA-TP အရ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ံုးဌာနမွ အလုပ္ဌာနမ်ားရိွ အလုပ္အကိုင္ ၃၂-မ်ိဳးအတြက္ သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေရး ေထာက္ကူပစၥည္း (လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟုလည္း ေခၚသည္) ၂၄၂-ခုအား သတ္မွတ္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအား အာဆီယံေဒသတြင္း၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၌ MRA-TP စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အား အစိုးရဌာနမွ သိရိွနားလည္မႈ၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိရိွနားလည္လာေစရန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ MRA-TP အား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား 
လာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနအဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းပိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ လုပ္ငန္းအေနအထား အေျပာင္းအလဲမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္အသိေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေရးနည္းျပ ၃၁-ေယာက္ႏွင့္ အကဲ 
ျဖတ္၀န္ထမ္း ၁၁-ေယာက္တို႔အား သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း သင္ၾကားအသံုးျပဳႏိုင္ေရး သင္တန္းေပးထားျခင္းႏွင့္ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ Luxembourg Development တို႔၏ MYA-001 စီမံကိန္းမွ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းတစ္ရပ္ေရး 
ဆြဲထားေပးၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးေသာ သင္ၾကားေရး နည္းျပမ်ားမွ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ျပန္လည္သင္ၾကားေစေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားမွာ (၁) အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ MRA-TP စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တို႔အား သိရိွနားလည္လာေစေရး၊ (၂) အျခားေသာ သင္ၾကား 
ေရးနည္းျပမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ (၃) သင္ခန္းစာစီမံကိန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ MRA-TP ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ (၄) အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ထိုသင္ခန္းစာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ၾကား 
ေရး ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား ရရိွအသံုးျပဳႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ံုးအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာပါက လတ္တေလာ အတည္ျပဳထားေသာ 
အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၅ ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁.၄ သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္း 
အား အရင္းအျမစ္၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေရးကို အဓိက အေလးေပးထားပါသည္။ ဤဗ်ဴဟာေျမာက္ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္၏ ပထမ၂-ႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ (၁) MICE ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စံစနစ္မ်ား 
က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၂) ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္း၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြား ဖြံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ (၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ ခရီးသြားလာမႈမ်ား စာရင္းသြင္းမွတ္ 
တမ္းတင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတတ္ပညာရွင္မ်ား စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း စနစ္ 
(ATPRS)၈ အား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ (၄) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ 
သင္ၾကားေရးနည္းျပမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အကဲျဖတ္ပညာရွင္မ်ားဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးနည္းျပမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကူညီေထာက္ပံ့ေပး 
ႏိုင္မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွသည္။

၈ http://atprs.staging.netreturnconsulting.com.au တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေျခအေနမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတနံတလ်ား၌ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ၊ ၎တို႔၏ ေငြေၾကး 
သံုးစြဲမႈႏွင့္ သြားလာလည္ပတ္မႈ ပံုစံမ်ား အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳရပါမည္။ ဤသို႔ အေသးစိတ္ ေလ့လာမႈမွ ဤလုပ္ငန္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆက္တြဲစာတမ္း - ၂ တြင္ လက္ရိွလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားအား သံုးသပ္တင္ျပထားၿပီး 
အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၉-သန္းမွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂,၁၂၂ သန္းအထိ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ရရိွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရစစ္တမ္း ေကာက္ယူ 
မႈ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၁၅-ႏွစ္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ လူဦးေရေပါင္း ၂၁,၈၇၂,၅၃၉ ဟု ေဖာ္ျပထား 
ေသာ္လည္း ၎စာရင္းမ်ား၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ မည္မွ် ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း မေဖာ္ျပထားပါ။၉ 

ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ (WTTC) မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း 
၅၀၅,၀၀၀ (အလုပ္အကိုင္ အားလံုးေပါင္း၏ ၁.၈%) ႏွင့္ (တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္၀ိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌) စုစုေပါင္း 
အလုပ္အကိုင္ ၁,၁၃၄,၅၀၀ (အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၄%) အထိ တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ အေထာက္ 
အထားမ်ားအရ ဤလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ၆၀% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း သိရိွရပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၌ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအေရအတြက္ ၈၁၆,၃၆၉ မွသည္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ၄,၆၈၁,၀၂၀ အထိ ျဖစ္လာကာ 
စုစုေပါင္းတိုးတက္မႈႏႈန္း ၄၁.၈% မွ် တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား
လုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း (MTMP) ၏ အျမင့္ဆံုးခန္႔မွန္းထားခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ဇယားကြက္-၅ ရိွ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားမွ 
၀င္ေရာက္မႈစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၎၏ နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္၀င္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္မႈ (၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္၌ ၇၂.၁%) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔မွ ၆၅.၇% သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ 
တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ မိုင္းလားတို႔မွျဖစ္ၿပီး ၁၉.၉% သည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွျဖစ္ကာ၊ ၁၁.၅% သည္ အေရွ႕ေတာင္ေဒသမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ဇယားကြက္ ၅ - ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ

၀င္ေပါက္ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ CAGR (%) 2015 ေ၀စု (%)
ရန္ကုန္ ၃၆၄,၇၄၃ ၅၅၉,၆၁၀ ၈၁၇,၆၉၉ ၁,၀၂၂,၀၈၁ ၁,၁၈၀,၆၈၂ ၂၆.၅ ၂၅.၂%
မႏၲေလး ၂၀,၉၁၂ ၃၂,၅၂၁ ၆၉,၅၉၆ ၉၀,၀၁၁ ၁၀၇,၀၆၆ ၃၈.၆ ၂.၃%
ေနျပည္ေတာ္ ၅,၅၂၁ ၁,၂၅၀ ၁၁,၈၄၂ ၁၉,၂၆၁ ၁၃,၈၃၅ ၂၀.၈ ၀.၃%
ကုန္းတြင္းနယ္စပ္ 

၀င္ေပါက္မ်ား
၄၂၅,၁၉၃ ၄၆၅,၆၁၄ ၁,၁၄၄,၁၄၆ ၁,၉၄၉,၇၈၈ ၃,၃၇၉,၄၃၇ ၅၁.၄ ၇၂.၂%

စုစုေပါင္း ၈၁၆,၃၆၉ ၁,၀၅၈,၉၉၅ ၂,၀၄၃,၂၈၃ ၃,၀၈၁,၁၄၁ ၄,၆၈၁,၀၂၀ ၄၁.၈ ၁၀၀.၀
အရင္းအျမစ္ - ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္

ကုန္းတြင္းနယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ေနထိုင္လည္ပတ္ခ်ိန္ ၂၄-နာရီေအာက္ ေလွ်ာ့ေသာ ၀င္ေရာက္လည္ 
ပတ္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္စပ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္မႈအပိုင္းသည္ ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ေစ်းကြက္၌ စုစုေပါင္း (၅၀%) အထက္ 
အထိ အလ်င္အျမန္ တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး မႏၲေလးသို႔ ၀င္ေရာက္မႈ (၃၈.၆%) ႏွင့္ ရန္ကုန္သို႔ ၀င္ေရာက္မႈ (၂၆.၅%) အသီးသီး ရိွခဲ့ ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္မွ 
၀င္ေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ ျပည္၀င္ခြင့္စနစ္မ်ား ကာလတိုမွ ကာလလတ္အထိရရိွႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါမည္။ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ ျပည္၀င္ခြင့္ ပထမဆံုး လုပ္ 

၉ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ-၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ျမန္မာ့လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေကာက္ယူမႈမွတ္တမ္း အစီရင္ခံစာမွ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာန 
    မွတ္တမ္း အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲ (ခ)
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ေဆာင္ေပးမည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္း၌ ရိွျခင္းေၾကာင့္ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ အဓိကဦးစားေပး ေဒသမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္လည္း 
၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ၁.၁၈-သန္း ၀င္ေရာက္မႈမွတ္တမ္းျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္မည့္ ၀င္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရိွႏိုင္ 
ပါသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အား ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ထားရိွမႈႏွင့္အတူ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔၌လည္း 
ခရီးသြား ပိုမို၀င္ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အုပ္စုလိုက္၀င္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားေစ်းကြက္က် 
ဆင္းလာၿပီး တစ္ဦးခ်င္းလည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားမ်ားေစ်းကြက္ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေနထိုင္ 
တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ ခရီးသြားအုပ္စု ခရီးစဥ္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။၏

ဇယားကြက္ - ၄ ရိွ လအလိုက္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ ျပသလ်က္ရိွေသာ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွမႈသည္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး လမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွားသည့္ 
ကြာျခားမႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ဤသို႔ အတက္အက် ပံုမွန္ျဖစ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ခရီးသြားရရိွမႈ ပိုမိုမွ်တ အခ်ိဳး 
ညီေရးအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ လိုအပ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း 
ျပသလ်က္ရိွေပသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေစ်းကြက္ 
တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား မရိွေသာ္လည္း သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းက႑ ၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ 
ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ပင္းတယ၊ ပုဂံ၊ ပုပၸါး၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ ေရႊစက္ေတာ္၊ က်ိဳက္ထိုႏွင့္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခတို႔သည္ 
ျပည္တြင္း၌ လည္ပတ္ရာတြင္ အမ်ားဆံုးထင္ရွားေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ျပည္တြင္းခရီးသြား လည္ပတ္သူ 
၅-သန္းအထိရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။၁၀ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားႏွင့္ လံုး၀မတူညီေသာ ခရီးသြားလာ 
မႈပံုစံ၊ အျပဳအမူႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးလည္ပတ္မႈသည္ 
ျပည္တြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းေစ်းကြက္၏ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္ကာလမ်ား၌ ပိုမိုသြားေရာက္ လည္ပတ္ 
ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရိွရာေနရာတို႔၌ မ်ားျပားလွေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရိွသည္။

ပံု ၄ - ၂၀၁၂-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ လအလိုက္ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ

အရင္းအျမစ္ - ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္

၁၀ https://lyinmyanmar.wordpress.com/2014/07/25/domestic-tourism-industry-sees-comeback/ တြင္႐ႈပါ။
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၂၀၁၃-ခုႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း၌ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႔ အမ်ားဆံုး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ဖ်ားႏွင့္ ေတာင္ဖ်ားေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံု ၁ 
(စာမ်က္ႏွာ ခ) တြင္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄-ခု သို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ 
အေျခအေနႏွင့္ ျမင့္တက္လာမႈကို ျပသထားၿပီး ပံု ၂ (စာမ်က္ႏွာ ဂ) တြင္ ၎ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ 
ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ညအိပ္တည္းခိုမႈအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွ အေျခခံထားေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား 
(ေနာက္ဆက္တြဲ စာတမ္း - ၂ တြင္ ႐ႈပါ) မွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

- ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တနသၤာရီ၊ ရွမ္းႏွင့္ ပဲခူးေဒသတို႔သည္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ စစ္တမ္းမ်ားအရ ထိပ္ဆံုးျပည္နယ္  
   ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၅)ခု ျဖစ္ပါသည္။
- ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔သည္ ညအိပ္ တည္းခိုမႈေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ အထက္ရိွၿပီး မြန္ 
 ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ညအိပ္တည္းခိုမႈ စုစုေပါင္း ၁၉၉,၀၀၀ မွ ၂၄၀,၀၀၀ 
 အထိရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
- ကယားျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ညအိပ္တည္းခိုမႈ ၁၅၂% ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ အျမင့္ဆံုးလက္ခံရ 
 ရိွခဲ့ၿပီး စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး (၃၃.၅%)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (၂၈.၂%)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (၂၆.၄%) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ (၂၃.၈%)ျဖင့္ 
 အသီးသီး လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ အမ်ားစုေသာ ဤျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားဆံုး ဧည့္၀င္ေရာက္မႈရိွေသာ ထိပ္ 
 ဆံုးျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ငါးခုထက္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းေသာ ႏႈန္းထားမွ စတင္ပါသည္။
- ဤစာရင္းမတ္ွတမ္းမ်ားမ ွအဆုိျပဳခ်က္အရ ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင္းသုိ႔ အေရ႕ွဘက္ႏငွ္ ့အေရ႕ွေျမာကဘ္က္ေဒသ နယစ္ပ၀္င္ေပါကမ္်ားမ ွ
 ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားအမ်ားစုသည္ ညအိပ္တည္းခိုမႈ မရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ 
 နယ္စပ္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစုသည္ ညအိပ္တည္းခို ေနထိုင္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။၁၁

စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား အဓိကခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ 
တည္းခို ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ျမင့္တက္လာမႈကို ျပသေနျခင္း (ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း - ၂ ကို ႐ႈပါ) သည္ ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ 
ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ေပသည္။ အခ်ဳပ္အား 
ျဖင့္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၾကားျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဦးစားေပး 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ (၁) ခရီးသြားအေရအတြက္ႏွင့္ ညအိပ္တည္းခိုမႈ 
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ (၂) ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား တိုးျမႇင့္လာမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၾကပါသည္။

မတူကြဲျပားေသာ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနရာသစ္မ်ားသို႔ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္မႈကို အားေပးႏိုင္ေစရန္ အစိုး 
ရသစ္၏ အဓိကမူ၀ါဒတစ္ရပ္မွာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 
ထိုစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ CBT ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္၊ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ားမွ သိရိွနားလည္လာေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ရန္ 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ပထမဆံုးေသာ CBT လုပ္ငန္း စီမံကိန္းတစ္ခုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မေကြးတိုင္း 
ေဒသႀကီးရိွ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၌ လုပ္ငန္းအေထာက္အပံ့ႏွင့္ စြန္႔စြန္႔စားစားခရီးမ်ား စီမံကိန္းအသြင္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ CBT နမူနာပံုစံမွ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ ရိွပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း - ၃ တြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ CBT ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အဆင့္ဆင့္အား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၁ ဟိုတယ္ တည္းခိုခန္းတို႔၌ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားေရာက္ရိွကာ ညအိပ္တည္းခိုေသာ္လည္း မွတ္တမ္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
    မ်ား ရိွႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားၿပီး
    Andaman Club Casino အပန္းေျဖစခန္း၌သာ တည္းခိုၾကပါသည္။
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အစိုးရအဖြဲ႕အခန္းက႑
အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွစ္ရပ္၌ တခဲနက္ ပူးေပါင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ မတူ 
ကြဲျပားၿပီး ေနရာအႏွံ႔၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရိွေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ - ဥပမာအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မွသည္ မ်ားျပားလွေသာ ခရီးသြားတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းအထိ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အပင္ႏွင့္ 
သက္ရိွမ်ိဳးစိတ္မ်ား ေဒသတြင္းစံုလင္စြာ ရိွေစေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအား ဆန္းသစ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံမ်ားမွသည္ ခရီးသြားမ်ား 
ေရာက္ရိွရာ ေနရာ၀န္းက်င္၌ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအထိႏွင့္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳသမီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားမ်ား 
အား ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈအား ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 
မွ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရအား အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေအာင္ အားေပးျခင္းအထိ မ်ိဳးစံုပါ၀င္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔လွ 
ေပသည္။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑မ်ားတြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တို႔ ပါ၀င္လႊမ္းမိုးလ်က္ ရိွေပသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳအရ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးရိွ 
မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ တညီတၫြတ္တည္း ျဖစ္တည္မေနျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ 
၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ပဋိပကၡပင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑အတြက္ 
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး ပါ၀င္မႈနည္းလမ္းအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (MTMP) မွ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၂၅-ခု၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
လုပ္ငန္း က႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားရွိေၾကာင္း အဆိုျပဳတင္ျပထားပါသည္။ ၎စီမံကိန္းတြင္ ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ 
ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ထိခိုက္မႈမရိွေရး’ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း၏အလားအလာေကာင္းမ်ား 
တိုးျမႇင့္ေရးကို တာ၀န္သိတတ္မႈ အျပည့္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟု အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑တို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ လိုအပ္လ်က္ရိွေပသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး ပါ၀င္သည့္ 
လုပ္ကိုင္မႈနည္းလမ္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ မ်ားျပားတိုးပြားလ်က္ရိွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေပးအပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားျဖစ္ေပၚရာ ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္သာမက ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအဆင့္အထိ လိုအပ္ေပသည္။

အဓိက လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား စာပိုဒ္စု - ၂ ၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပထားသည့္ HRDSAP ၏ သုေတသနအပိုင္း (၁) 
ျဖစ္ေသာ အစိုးရက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၌ မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ အေျခခံ တစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
သုေတသနျပဳ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမွ ဗဟိုျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းတို႔၌ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး 
ပါ၀င္မႈနည္းလမ္းအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းလမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ အျခားေသာကိစၥရပ္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ ပံ့ပိုးျဖန္႔ၾကက္ေပးႏိုင္မႈတို႔အား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာပိုဒ္စု ၂ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားအား သုေတသနမွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရိွေသာ 
အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

- ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ပိုေနျခင္း သို႔မ 
  ဟုတ္ လက္ရိွလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈပိုင္း သာလြန္ေနျခင္း စသည့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရိွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
  က်ယ္ျပန္႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအားလံုးမွ အထူးစိတ္၀င္စားလွေသာ္လည္း 
  ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္တို႔၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 
  မရိွျခင္းသည္ ဤလုပ္ငန္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအလားအလာအား ကန္႔သတ္ေလ်ာ့က်ေစေပသည္။
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- ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း က႑အားျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 
  ၀န္ႀကီးဌာန၊ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
   ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔) စသည့္ အဓိက၀န္ႀကီးဌာန 
  ေလးခုတြင္ အျခားေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားထက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား 
  ပိုမိုလိုအပ္ေပသည္။
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အဓိကဦးစားေပး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း သံုးခုမွ တစ္ခု 
  အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီစဥ္ 
  ေရးဆြဲမႈ၌ ဗဟိုအစိုးရ၏ အကူအညီအေပၚ မ်ားစြာမီွခိုလ်က္ရိွေပသည္။
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား မရိွျခင္းမ်ားသည္ MTMP ၌ အေလးေပးေဖာ္ျပထား 
   သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာ ေနရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔အစည္း 
  မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေနေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟုသုတမရိွျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေဒသမ်ား၌ တာ၀န္သိ စိတ္အျပည့္ 
  ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည့္ 
  လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖက္ အကူအညီလိုအပ္လ်က္ ရိွသည္။
- လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ေရး လ်ာထားခ်က္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑  
   အတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုင္းတာမႈႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား အတိအက် သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေစ်းကြက္အျမင္ႏွင့္ 
 စြမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕” ေပၚေပါက္ေရး လုပ္ေဆာင္ 
  ရေပမည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား 
လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ရန္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ အာဏာေပးအပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ-(၁) ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၂) ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္၊ (၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြင့္ေပးရန္၊ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမာၻမွသိေသာ အထင္ကရ 
ခရီးသြားေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သိျမင္လာေအာင္ တိုးျမႇင့္ရန္၊ (၅) ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္၊ (၆) ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားရိွ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 
တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၇) ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ 
အရည္အေသြး၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၈) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ (၉) ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ 
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လုပ္သားအင္အားကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား 
အပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရိွ ၂၀၁-ဦးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း ၁,၁၀၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တို႔၌ 
ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ပံု ၅ ၌ ျပသထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ 
(၁) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာတို႔အတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး႐ံုးႏွင့္ (၂) 
မူ၀ါဒႏွင့္ဥပေဒေရးရာမ်ား၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္စာရင္းအင္း၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔အတြက္ 
တာ၀န္ရိွေသာ ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
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ပံု ၅ - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းျခားဖြဲ႕စည္းပံု

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ သုေတသနအပိုင္း - ၈ 
ျဖစ္သည့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ေလ့လာမႈ”ကို လိုအပ္သည့္ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမ်ား အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအကဲ 
ျဖတ္မႈမွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရိွေသာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား စာပိုဒ္စု - ၃ ၌ ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎မွ ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ 
အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု၌ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေျဖဆိုထားေသာ စစ္တမ္းလႊာမ်ားမွ အေသးစိတ္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ ဦးစား 
ေပးပို႔ခ်ရမည့္ သင္တန္းမ်ား သေဘာတူညီမႈရရိွေရး တရား၀င္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးအပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။

စာပိုဒ္စု ၃ - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) သင္တန္းေက်ာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ အကဲျဖတ္ရာမွ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရိွေသာ အဓိက 

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

- ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေပၚေပါကလ္ာေသာ 
   လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအား ျဖည့္
   ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွသည္။
- ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) ၏ က်ယ္ျပန္လာေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
  ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။
- အျခားေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနည္းတူ MOHT ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအမ်ားစုတြင္ အလုပ္ရာထူးအသစ္၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ တာ၀န္သစ္မ်ား 
  ရရိွထားၾကၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား သင္ယူရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

၀န္ႀကီး႐ံုး

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္

ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဒုတိယ 

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဒုတိယ 

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ (၃) ႐ုံး၊ 
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ (၅) ႐ုံး၊ 

လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ (၅) ႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

စီမံကိန္းဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ဟုိတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ (၂) ႐ုံး၊ 
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ (၈) ႐ုံး၊ 

လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ (၆) ႐ုံး

ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္
ပညာေပးေရးဌာနခြဲ
(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ခရီးသြားျမႇင့္တင္မႈဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဌာနခြဲ

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနခြဲ 

(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ဦးစီး႐ုံး
(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

၀န္ႀကီးဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဌာနခြ ဲ(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနခြဲ 
(ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

မူ၀ါဒေရးရာဌာနခြဲ

 (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
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- MOHT ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက အေလးေပးသင္ယူၾကရမည့္ နယ္ပယ္ေလးခုမွာ-(၁) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ 
  ငန္းပိုင္းဗဟုသုတ (ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလည္ 
  ပတ္ႏိုင္ေသာေနရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ စသည္တို႔ကို သိရိွနားလည္ေစေရး)၊ (၂) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကား 
  ပို႔ခ်ျခင္း (အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕၏  အမ်ားသံုး ဘာသာစကားတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
    တုိးျမႇင့္ရန္၊ အီလက္ထေရာနစ္စာပို႔စနစ္ႏွင့္ စာမ်ားလက္ခံေရးသားျပန္ ၾကားျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားေရးသားျခင္း၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
  ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေသာ လုပ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရန္)၊ (၃) ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳမႈ၊ 
  သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ား (ထိေရာက္မႈရိွေသာ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား 
  ထိေရာက္ထက္ျမက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္)ႏွင့္ (၄) စီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
  တိုးတက္ေရး (ကုိယ္တိုင္ သင္ယူေလ့လာမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ 
 ခြဲမႈတို႔ ပံ့ပိုးပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ လုပ္ငန္းအေျခအေနအလိုက္ တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္) တို႔ ျဖစ္ၾကပါ 
 သည္။
- အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ႐ံုးခြဲမ်ား၌ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
  သတင္းႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား မရိွမႈသည္ အထူးႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္ခြဲ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာ 
ေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားရိွမႈႏွင့္ မည္သို႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။ ဤအခန္းက႑၌ ပါ၀င္ေသာ နက္နဲခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။ ဤအခန္းက႑၌ ပါ၀င္ေသာ နက္နဲခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ 
တင္ျပထားမႈအား “HRDSAP ၏ ေျခာက္ခုေျမာက္ သုေတသနျပဳအပိုင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္ 
တန္းေက်ာင္းမ်ား” အပိုင္း၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈစနစ္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က႑ခြဲေပါင္း (၅)ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရိွၿပီး ႏိုင္ငံအ 
မ်ားစု၌ က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈ

ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ ကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးေရး၌ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOE) ႏွင့္ 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOSWRR) တို႔မွ တာ၀န္ယူထားပါသည္။

အေျခခံပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄)၌  ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားေသာ  အေျခခံပညာေရးစနစ္သစ္သည္ အေျခခံမူလတန္း ပညာသင္ႏွစ္ 
ငါးႏွစ္၊ အလယ္တန္းပညာသင္ႏွစ္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ အထက္တန္းပညာသင္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ ကာလမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၄၄,၁၅၉ ေက်ာင္းရိွၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၈.၆ သန္းရိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရိွရပါသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး (NFE)

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တန္းညိႇေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ေႏြရာသီ အ,သံုးလံုး အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္တို႔မွ 
တစ္ဆင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးပါသည္။ အျခားေသာ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတ၀န္း 
၌ ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဌာနမ်ားရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ 
သင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သင္ယူရရိွ ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၃-ခုမွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးလ်က္ရိွေသာ (ဇယားကြက္-၆) အဆင့္ျမင့္သက္ေမြး ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
(HEIs) (တကၠသုိလ္မ်ား၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား) ၁၆၃-ေက်ာင္းရိွပါ သည္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္၌ 
အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၇၄,၈၄၅ 
ေယာက္ႏွင့္ အေ၀းသင္ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ယူလ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၁၀,၉၄၂ 
ေယာက္ အသီးသီးရိွပါသည္။



30

ဇယားကြက္ ၆ - ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၃-ခု ေအာက္ရိွ အဆင့္ျမင့္အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား အေရအတြက္

စဥ္ ၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
၁ ပညာေရး ၆၆
၂ က်န္းမာေရး ၁၅
၃ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၆၁
၄ ကာကြယ္ေရး ၅
၅ ယဥ္ေက်းမႈ ၂
၆ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ၁
၇ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၁
၈ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ၁
၉ သမ၀ါယမ ၅
၁၀ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ၁
၁၁ သာသနာေရး ၁
၁၂ နယ္စပ္စည္ပင္ ၂
၁၃ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၂

စုစုေပါင္း ၁၆၃

သတင္းအရင္းအျမစ္ - အဆင့္ျမင့္ပညာဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (၂၀၁၂)

စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း (TVET)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၈-ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကဌာနတို႔၌ စီမံဖြင့္လွစ္လ်က္ရိွေသာ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ၃၇၂-ခု ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ သတ္မွတ္မႈ မူေဘာင္တစ္ခု 
(MNQF - ဇယားကြက္ ၇) အား ဥေရာပသမဂၢ EU ပံုစံႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ပညာအရည္အခ်င္း 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ (ARQF) တို႔ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်က္ရိွပါသည္။ ဤမူေဘာင္မွ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာတို႔၌ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး 
အဆင့္အလိုက္ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားလာမႈကိုလည္း ျပသထားပါသည္။

ဇယားကြက္ ၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္

အဆင့္
က႑မ်ား တသက္တာ သင္ယူမႈ

အေျခခံပညာေရး
စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ယခင္သင္ၾကား 
သင္ယူမႈမွတ္တမ္း 
အေထာက္အထား 

(အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း)

၈ ပါရဂူဘြဲ႕

၇
မဟာဘြဲ႕

ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ
၆ ဘြဲ႕ တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕

၅
အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ Associate Degree

ဒီပလိုမာ ဒီပလိုမာ

၄
*စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္အ

သိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္ ၄

၃
စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္အ

သိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္ ၃

၂ အေျခခံပညာ 
အထက္တန္းေက်ာင္း

စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္အ

သိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္ ၂

၁
အေျခခံပညာ 
အလယ္တန္း/ 

မူလတန္းေက်ာင္း

စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္အ

သိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ အဆင့္ ၁

* စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/ကြၽမ္းက်င့္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးက႑အား ဖြံ႕ၿဖိဳးေခတ္မီေစေရးႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိက အေရးႀကီးေၾကာင္း 
သိရိွနားလည္ထားသည့္အတြက္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၌ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ (CESR) တစ္ရပ္အား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိေသာ ဆန္း စစ္မႈ၌ 
(၁) ပညာေရးႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ရရိွေစေရး၊ (၂) အရည္အေသြးအႏွစ္သာရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ပိုမိုျပည့္၀လာေစေရးႏွင့္ (၃) 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံေရးရာက႑၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးစသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္က႑ ၃-ရပ္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၎က႑ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ေပးရာ၌ အလံုးစံု အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား မ်ိဳးစံုလွေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးတူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရိွေပသည္။ အစိုးရက႑ ပံ့ပိုး 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈတြင္ ျမန္မာ့ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ပို႔ခ်ေပးေသာ ေရြ႕လ်ားဟိုတယ္ဧည့္ခံေရးႏွင့္ 
အစားအေသာက္၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ (တကၠသိုလ္အဆင့္) ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား အစိုးရ၏ အေျခခံမူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္း 
အဆင့္တို႔ရိွ သင္႐ိုးမ်ား၌ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္၊ 
ပထ၀ီဘာသာရပ္ႏွင့္ လူမႈေရး သိပၸံသင္႐ိုးတို႔၌ ပါ၀င္တတ္ေပသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေလးႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၀ိဇၨာဘြဲ႔တန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ 
အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာလိပ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ မႏၲလာတကၠသုိလ္တို႔၌ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ 
သင္တန္းသားေခၚယူရာ၌ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၅၀ သာ လက္ခံႏိုင္မည့္ ၀ိဇၨာဘြဲ႔တန္းအတြက္ 
ပထမေန႔၌ပင္ ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၅၀၀ အထိ ရိွခဲ့သည္။ ဤေက်ာင္းႏွစ္ခုလံုးမွ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕တန္းအား ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပို႔ခ် ေပးႏိုင္ပါမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔တန္းမ်ား 
လက္ခံသင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာဦးေရနည္းပါးလ်က္ ရိွၿပီး ၎၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မွလည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
၀ိဇၨာတန္း ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွေပသည္။

အစိုးရမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၌ျပည္တြင္း 
အသက္ေမြးမႈ အတန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အခ်က္အျပဳတ္၊ စက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရႊခ်ည္ထိုး၊ လက္မႈပညာ၊ ႀကိမ္ရက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပန္းပုထုျခင္း 
တို႔အျပင္ စက္မႈသင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းရံပညာသင္တန္း၊ လက္သမားပညာသင္တန္း၊ ပိုက္ျပင္ဆက္သင္တန္း၊ စက္ျပင္သင္တန္း 
ႏွင့္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာတန္းစသည့္ က႑မ်ားလည္း ပါ၀င္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး အေရးပါလွေပသည္။ ယခင္က ၀န္ႀကီးဌာနစံုမွ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွ 
ေသာ က႑စံု ပါ၀င္သည့္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈအား လက္ရိွ၌ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ျပင္ဆင္ 
လ်က္ရိွၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ျပည္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ 
(GESR) မွ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းက႑မွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားတြင္ -

- မတူညီသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၁၈-ခုမွ တႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ ပူးေပါင္းမႈအနည္းငယ္သာရိွၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံျဖင့္ သင္တန္းမ်ား 
 ပို႔ခ်လ်က္ရိွရာ သင္တန္းမ်ားသည္ အပိုင္းပိုင္းက်ဲျပန္႔လ်က္ရိွသည္။
- သင္တန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရိွ ျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေခ်။
- အမ်ားမွ နားလည္လက္ခံသေဘာတူေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း/စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အသိအ 
 မွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား မရိွျခင္းႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစနစ္မ်ား လံုး၀မရိွျခင္း
- အရည္အေသြးျပည့္၀ၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈရိွေသာ သင္တန္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ 
 အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား မရိွပါ။
- နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာလူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 
 ရိွေနသည္။
- ခိုင္မာေသာ အသက္ေမြးမႈ တက္လမ္းအဆင့္ဆင့္၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
 အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မႈမရိွပါ။
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- တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
 လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား မသိရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ 
ခ်က္ ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA) အား ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၌ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ယခင္ငယ္စဥ္က သင္ယူခဲ့မႈအား အသိအ 
မွတ္ျပဳေရး အပါအ၀င္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အဆင့္ 
အတန္းျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရာ၌ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းစနစ္အတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈသင္ 
တန္းမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံ 
အတြင္းရိွ ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား၌ အလွည့္က် သင္တန္းတိုမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ သင္တန္း 
မ်ားသည္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔အေပၚ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ္လည္း အဆင့္ ၃ ႏွင့္ 
၄ သင္တန္းမ်ား အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္ၾကားေရး 
ဆရာမ်ားမွ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရိွပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ားလည္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွၿပီး ၎တို႔အား ေအာက္တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပ ထားပါ 
သည္။

ပုဂၢလိကအခန္းက႑၌ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ား၌ အဓိကအားျဖင့္ စုစည္းလ်က္ရိွေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတိုမ်ား စံုလင္စြာပို႔ခ်ေပးလ်က္ 
ရိွသည္။ ထိုပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း 
(MTHRDA) တြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ၎တို႔၏ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေသာ က႑ကြဲျပားသည့္အေလ်ာက္ 
(၁) သင္တန္းေက်ာင္း ၈-ခု ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဒီပလိုမာတန္းမ်ားႏွင့္ (၂) သင္တန္းေက်ာင္း ၁၅-ခု 
၀န္းက်င္ ပါ၀င္ေသာ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ သင္တန္းဟူ၍ ၂-မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
စာရင္းအား ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၅ ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးက႑၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္မႈ ျမင့္မားလာေပသည္။၁၂ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တို႔အတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားအေပၚ အေလးေပးသည့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ Swisscontact ႏွင့္ Lux Dev အစီအစဥ္မ်ားမွသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၊ 
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္း 
ေပးျခင္းတို႔၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရိွေသာ စကၤာပူ-ျမန္မာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ UNESCO မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ ဗဟိုဌာနစသည္ျဖင့္ အရြယ္အစားစံုေသာ အစီအစဥ္မ်ား ကြဲျပားလ်က္ရိွသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး 
နည္းပါးလွေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား ထူေထာင္ထားရိွသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအစိုးရမွ အထူးသျဖင့္ ဤစာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ၎၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္မ်ားမွ ထပ္ေဆာင္းရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ႀကိဳဆိုလ်က္ရိွေပသည္။

HRDSAP မွတစ္ဆင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား အပိုဒ္စု ၄ ၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာ “သုေတသန 
အပိုင္း ၆  - ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအားေလ့လာျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္၌ မီးေမာင္းထိုးျပသထားပါသည္။ 
ဤကိစၥရပ္မ်ားမွ HRDSAP ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေပသည္။ 
ဤသုေတသနအပိုင္းမွ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးအတိုင္းအတာ၊ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ သီးျခား စိန္ေခၚမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရာ၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၂ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြက္ http://themimu.info/sites/
    themimu.info/iles/documents/Tourism_Hospitality_Coordination_Map_MIMU_Swisscontact_Jun2016.pdf တြင္ ႐ႈပါ။
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စာပိုဒ္စု ၄ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ေလ့လာမႈမွ 
မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရိွေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား

- တဟုန္ထိုးတိုးပြားက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ အလုပ္သမားမ်ား လိုအပခ္်က္အား 
  ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးသည္ အလြန္ပင္ အေရး 
  ႀကီးလွပါသည္။
- သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳႏုနယ္ၿပီး သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား 
  ျပည့္စံုမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အျခား ခရီးသြား 
  လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရာ၌ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သင္တန္းဆင္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးတို႔၌ အခက္ႀကံဳလ်က္ ရိွေပ 
 သည္။
- လက္ရိွသင္တန္းပို႔ခ်မႈစနစ္၌ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သင္တန္းနည္းျပမ်ား ရွားပါးျခင္း၊ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ “သီအိုရီ 
   အေျခခံ” သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားနည္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္မႈ၊ အေထာက္      
   အကူျပဳပစၥည္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရိွျခင္း၊ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အမွန္တကယ္ကုန္က်မည့္ သင္တန္းစ
   ရိတ္ မတတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရဘ႑ာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈနည္းပါးျခင္းစေသာ ျပႆနာမ်ား ရိွေနပါသည္။
- လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေစရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အ 
   ေထာက္အကူျပဳမည့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္းတို႔၌ 
 ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးပံ့ပိုးေပးမႈတို႔ လိုအပ္လ်က္ရိွေပသည္။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
 ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
 သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
 စနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရပါမည္။
- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္၊ ခရီးသြားရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာေဒသတို႔၌ ေနထိုင္ရမႈတို႔ေၾကာင့္ 
  အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတက္ေရာက္ရယူႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မိသားစု၊ 
  သူငယ္ခ်င္း စသည္တို႔ႏွင့္ အတူတကြေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွဆဲ ျဖစ္သည္။)
- တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရိွရာ ေဒသတို႔၌ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတြင္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ 
   သင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရးမရိွျခင္းသည္ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္ေစၿပီး အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမွာလည္း 
  ၎တို႔၏ ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာဘာသာစကားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူရသည့္ လိုအပ္ခ်က္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး 
  လ်က္ရိွေလသည္။
- အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားႏြယ္ဖြားမ်ားအတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
  ဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အႀကိဳသင္ 
  တန္းအတြက္ နယ္လွည့္သင္တန္း နည္းျပမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေရး၊ (မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္စေသာ) 
  ေဒသသံုး တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကား ႏွစ္ရပ္လံုး အသံုးျပဳ၍ DVD မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းပ႐ိုဂရမ္ 
  မ်ားပါ၀င္သည့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳေရး တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း

ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားမွလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေဒသတြင္းအဆင့္အထိ ခရီးစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚထြန္းလာေရးျဖစ္ 
စဥ္ႏွင့္ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ နီးကပ္ စြာ ဆက္စပ္လ်က္ရိွရာ အဓိကအခန္းက႑
မွ ပါ၀င္ေလသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ 
ထုတ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ၎၏သင္တန္းေက်ာင္းမွ ျပည္တြင္းဧည့္လမ္း 
ၫႊန္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တြင္ ျပည္တြင္းဧည့္လမ္းၫႊန္ ၄၈၄-ေယာက္ (ႏွစ္လတာ 
သင္တန္းမ်ား) ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု၊ ကသာ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ကေလာ၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တို႔ရိွ သင္တန္းမ်ား (တစ္လတာသင္တန္းမ်ား)
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မွ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ေပါင္း ၇၈၀-ေယာက္တို႔အား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ျပည္တြင္းဧည့္လမ္းၫႊန္ ၃၇၇၅-ဦးႏွင့္ ေဒသတြင္းဧည့္လမ္းၫႊန္ ၁၈၅၅-ဦး (ေဒသတြင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္တို႔သည္ ၎တို႔အား 
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးထားရာ ေဒသတို႔၌သာ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္ရရိွထားၾကသည္) တို႔ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ လိုင္စင္ရ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္ေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခအရ ၅,၆၃၀-ဦး ရိွပါသည္။ လိုင္စင္ရရိွထားေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္အားလံုး ဤလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး HRDSAP သုေတသနအပိုင္း ၁၀ ျဖစ္သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္ က႑၏ မူ၀ါဒမူေဘာင္” အစီရင္ခံစာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ အၿမဲတမ္းခန္႔အပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ ၁၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး အမ်ားစုမွ ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ ေနရာေဒသအသီးသီး၌ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳး 
လိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၾကေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။၁၃ လုပ္ငန္းပိုင္း သုေတသနေပၚ အေျခခံ၍ 
အစီရင္ခံစာတြင္ -

- ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား အဆင့္ဆင့္တိုင္း၌ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆံုးလာေလ့ရိွ 
 ေသာ ကာလမ်ား၌ ဧည့္လမ္းၫႊန္ မလံုေလာက္မႈမ်ား ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။
- ေဒသတြင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား မရိွျခင္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အက်ိဳးဆက္အား ကန္႔သတ္မည့္ 
 ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။
- (စတင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွေသာ္လည္း) ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌သာ အမ်ားဆံုး ရိွေနေပသည္။
- လူဦးေရမ်ားေသာ အတန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္ကာလ သင္ၾကားေပးမႈတို႔ မရိွသည့္ ခရီးသြား
 ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား၌ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။
- အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဧည့္လမ္းၫႊန္တို႔၌ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (ဘာသာစကား တတ္ကြၽမ္း 
 မႈႏွင့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားမွာ အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။) မရိွျခင္း။
- ဧည့္လမ္းၫႊန္တို႔အတြက္ အလုပ္သက္တမ္းအေလ်ာက္ ေရွ႕ေရးတက္လမ္းမ်ား မရိွျခင္း။
- ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းအား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းပို႔ခ်မႈပံုစံႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အားေကာင္း က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး လိုအပ္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ HRDSAP 
သုေတသနအခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ (၆၀%)ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အနာဂတ္တြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား အမ်ားဆံုး 
ရွာေဖြခန္႔အပ္ၾကရမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ၏ STED အစီအစဥ္ 
သုေတသနျပဳခ်က္သည္ HRDSAP ႏွင့္ ညီၫြတ္သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အားလံုးနီးပါးမွ ႏိုင္ငံတ၀န္း 
၌ ဧည့္လမ္းၫႊန္ အေရအတြက္ တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္အား ေထာက္ခံလ်က္ရိွေပသည္။၁၄ စာပိုဒ္စု ၅ မွ ကာလတိုႏွင့္ 
ကာလလတ္အတြင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ မူ၀ါဒေရးရာ မူေဘာင္အစီရင္ခံစာ၌ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အဆင့္ကိုးဆင့္အား မီးေမာင္းထိုးျပသထားၿပီး စာပိုဒ္စု ၆ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ STED အစီအစဥ္၌ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ထပ္ေဆာင္းအေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပသထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး 
သြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ “ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာေကာ္မတီ” မွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္း မူေဘာင္အတြင္းမွ သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ပို႔ခ်သြားႏိုင္ေစေရးႏွင့္ NSSA 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွလက္ခံထားပါသည္။ ဤစာပိုဒ္စုမ်ား၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ 
HRDSAP ၌ ခ်မွတ္ရမည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

၁၃ HamsaHub မွ UKAid ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအေထာက္အပံ့မွ ရန္ပံုေငြျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္က႑ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမူေဘာင္” အား 
     လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
၁၄ "Myanmar's Tour Guide Industry-Opportunities for Tourism led Poverty Reduction" undertaken by HamsaHub with funds from UKAid's BIF.
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စာပိုဒ္စု ၅ - ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာလာေစေရး     
ဗ်ဴဟာေျမာက္အဆင့္ (၉)ဆင့္

၁။ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏ အဆင့္၊ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
၂။ ဧည့္လမ္းၫႊန္အမ်ိဳးအစား/အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ တတ္ကြၽမ္းမႈအဆင့္အတန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ NSSA အား ကူညီ 
    ေပးျခင္း
၃။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရိွေသာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း
၄။ လက္ရိွသင္တန္းပို႔ခ်မႈအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး 
    ဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၅။ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
၆။ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း
၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ရန္ အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရာ၌ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ေစ်းကြက္ 
    အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳျခင္း
၉။ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ယခင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားရိွမႈအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ခန္႔အပ္ရန္ 
     ပုဂၢလိကက႑ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အေျခအေန အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

စာပိုဒ္စု ၆ - ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (ILO) ၏ STED အစီအစဥ္မွ မီးေမာင္းထိုး 
ျပသလ်က္ရိွေသာ အဓိကက်သည့္ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းၫႊႊန္သင္တန္းပို႔ခ်ရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 

အခ်က္မ်ား
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား

- အစိုးရမွ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းႏွင့္ 
  အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေျခလ်င္ေတာလမ္း ခရီးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား 
  စသည့္အျပင္) အရ ကြာဟခ်က္ရိွေနေပသည္။
- လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုမွ အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္၀န္ထမ္းမ်ားအား ျဖည့္စြက္သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ 
  ခ်က္အား ေထာက္ျပထားပါသည္။
- ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္ရိွသည္ဟု ေထာက္ျပထားေသာ ထိပ္ဆံုးကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေလးရပ္လံုးသည္ အမည္ 
  အားျဖင့္ ဘာသာစကားတတ္ကြၽမ္းမႈ၊ စားသံုးသူအားဂ႐ုစိုက္မႈ/စားသံုးသူအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ရာ၌ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အမ်ား 
  ေရွ႕၌ လိမၼာစြာေျပာဆိုတတ္မႈႏွင့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ အေတြ႕ 
  အႀကံဳႏွင့္ဆက္စပ္ေနေပသည္။
- ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သီးျခားအထူးကြၽမ္းက်င္မႈ၌ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုေပးႏိုင္မႈ (၅၈.၁%)၊ 
  သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြးအႏွစ္ (၅၂.၇%)၊ ေျခလ်င္ေတာလမ္းခရီး (၃၆.၃%)ႏွင့္ အခ်က္ အျပဳတ္ (၁၀.၉%) 
  စသည္ျဖင့္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
- ႏိုင္ငံတြင္ အရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားရိွေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္ အသက္ေမြးသင္
  တန္းပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားကြၽမ္းက်င္ပညာအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႕ (NSSA)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း     
  ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား ပိုမိုအားေကာင္းေသာ 
  လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္လ်က္ရိွသည္။
- ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ NSSA မွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားေသာ စက္မႈလက္မႈပညာ 
  ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း (TVET) စနစ္မ်ား၊ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွး ကြၽမ္း၀င္မႈမရိွေပ။
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- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ ေဒသမ်ား၌ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရိွေသာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ပို႔ခ်လ်က္ 
  ရိွေသာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား၌ ထက္ျမက္ေသာ သင္တန္းသားမ်ား စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံ 
  ေစေရး လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။
- ဧည့္လမ္းၫႊန္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ေနရာမ်ားမွာ ပထမအုပ္စုအေနျဖင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ အင္းေလး 
  ကန္ေဒသႏွင့္ ဒုတိယအုပ္စုအေနျဖင့္ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
- ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားမွ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေရး ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ “ယခင္သင္ယူတတ္ ေျမာက္ထား 
  ရိွမႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း”ႏွင့္ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈစနစ္ရိွျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးအား သိျမင္ၾက 
  သည္။ ၎တို႔မွ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ားမွ 
  ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း သိရိွထားၾကပါသည္။
- အလုပ္သင္က႑သည္ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သင့္ၿပီး ၎သည္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ လက္ခံသင္ 
  ၾကားေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရိွလွေပသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဤအခန္းက႑၌ အမည္နာမအားျဖင့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ က႑ငယ္ေလးရပ္ျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားသည္ ပထမဦးစြာ တည္းခိုေန 
ထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ 
အားျဖင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔အား အဓိကလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲက႑တို႔အျဖစ္ အဓိက 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း၏အဆံုး၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ နိဂံုး 
ခ်ဳပ္ထားရျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ MTF ေအာက္၌ ပူးေပါင္းထားေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ တိုးပြားလာေသာ ဧည့္သည္အေရအတြက္၏ လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးက႑ (ဟိုတယ္မ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ဧည့္ေဂဟာမ်ားႏွင့္ တည္းခိုခန္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)
သည္ အလ်င္အျမန္က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရိွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ေသာ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရိွ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
လြဲ၍ ခရီးသြားမ်ားမွ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အဆင့္အတန္း 
မျပည့္မီျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း စသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးၾကပါသည္။ စာရင္းသြင္းထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရိွေသာ တည္းခို 
ေနထိုင္မႈတို႔တြင္ အခန္း ၁၂ ခန္းေအာက္ တည္းခိုခန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရိွ ေဒသခံအိမ္မ်ား၌ တည္းခိုေနထိုင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 
ခရီးသြားမ်ား အေရာက္မ်ားဆံုး ကာလမ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ လွဴဒါန္းမႈျပဳ၍ တည္းခိုေနထိုင္ၾကေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံစံုမွ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ိဳးစံုတို႔အား 
အရသာႏွင့္ ကုန္က်ေငြအလိုက္ လမ္းေဘးဆိုင္ႏွင့္ ေစ်းႀကီးမ်ားရိွ ဆိုင္မ်ားမွသည္ အဆန္းဆန္းအျပားျပားေသာ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအထိ စံုလင္စြာေပးစြမ္းႏိုင္ေပသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၁၉၀၆-ခုေသာ လိုင္စင္ရခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားစုသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဧည့္လမ္း 
ၫႊန္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ မိသားစုအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျဖစ္အပ်က္ေျပာင္းလဲဆန္ၿပီး 
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႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ သိနားလည္မႈ မရိွေခ်။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ေဒသအသီးသီးမွ လုပ္ငန္း ၃၉-ခုႏွင့္ တရား၀င္စာရင္းသြင္းထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ခရီးသြား 
ကုမၸဏီတစ္ခု ရိွပါသည္။

HRDSAP သုေတသနအပိုင္း ၂၊ ၃၊ ၄ ႏွင့္ ၇ တို႔တြင္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန 
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားမႈမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအေပၚ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔သည္ ဤခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားအား သိရိွအကဲျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ႏုတ္စုစည္းရန္ အစပ်ိဳးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအား အမည္နာမအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အလုပ္အားစြဲၿမဲစြာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မႈ၊ အလုပ္သက္တမ္း 
အေလ်ာက္ တိုးတက္လာမႈ၊ ရာထူးဆက္ခံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္ ကိစၥရပ္ခုနစ္ခုေပၚတြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားသည္ သုေတသနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ နည္းဗ်ဴဟာ၌ပါ၀င္သည့္ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာ၌ အေျခခံရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔အပ္ျခင္း

ဧည့္သည္အေရအတြက္ တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ အၿပိဳင္လိုအပ္လာလ်က္ရိွစဥ္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းမရိွျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား 
တတ္ေျမာက္သည့္ ၀န္ထမ္းသစ္ အနည္းငယ္သာရိွေပသည္။ လုပ္ငန္းပိုင္းကြၽမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွျမင့္မား 
ေသာ လုပ္အားလစာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွားပါးလ်က္ရိွေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သက္ေသသာဓကအား အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္း 
သစ္ခန္႔အပ္ႏိုင္မႈ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာရိွေသာ ေညာင္ေရႊႏွင့္ ပုဂံတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ား၌ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းထက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေရွ႕ေရးတက္လမ္းမ်ားအား အေလးထားၾကသည္။ ဟိုတယ္ 
မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္မႈ မျပည့္၀ဘဲ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတလည္း နည္းပါးၾကသည္။ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္မႈမွာလည္း 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားမွ နာမည္ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေပသည္။ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္အကိုင္သည္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းရိွ 
လူငယ္မ်ားအၾကား၌ ဟိုတယ္စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေရး သိျမင္နားလည္မႈ နည္းပါး 
လြန္းလွသည္။

နယ္ၿမိဳ႕ရြာတို႔၌ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ဟိုတယ္စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းဗဟုသုတ 
တို႔ထက္ ၎တို႔၏ ခံယူခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကရရာ ၀န္ထမ္းသစ္ 
မ်ား ေခၚယူခန္႔ထားႏိုင္ေခ် နည္းပါးမႈသည္လည္း အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတတ္ကြၽမ္းမႈအား 
အေလးေပးၾကလ်က္ရိွသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ႏိုင္မႈသည္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအားလံုး၌ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားမွ အင္တာနက္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ား၌ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းမွ သတင္းစကားျပန္႔ႏွံ႔မႈ 
သည္ အေအာင္ျမင္ဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ဘြဲ႕ရမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရိွေသာ္လည္း ဟိုတယ္အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္အဖြဲ႔အစည္းတို႔အၾကား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရိွသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ႏုတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားေနရာ၌ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ျခင္း

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ ႏုတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားေနရာ၌ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
(၆၀%) မွ (၈၀%) အထိ ရိွၿပီး ၎ပမာဏသည္ ကမာၻ႔စံခ်ိန္ထက္ပင္ မ်ားစြာ ျမင့္မားလ်က္ရိွ ရာ ၀န္ထမ္းတည္ၿမဲမႈ နည္းပါးလ်က္ရိွသည္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏုတ္ထြက္၀န္ထမ္းေနရာ အစားထိုးခန္႔အပ္မႈ သိ သိသာသာနည္းပါးရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ 
အဆင့္ျမင့္မားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အားျဖင့္ အင္တာနက္မွ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ 
ေျဖဆိုသည္ (၈၃%) သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ႏုတ္ထြက္၀န္ထမ္းမ်ားေနရာ၌ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ရျခင္းသည္ ျပႆနာ 
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တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ၀န္ထမ္းႏုတ္ထြက္မႈအေၾကာင္းအရင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ “လစာႏွင့္ လုပ္အားခဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား” 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းက႑၌ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အားသည္ ျဖည့္ 
ဆည္းႏိုင္မႈထက္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရိွၿပီး အလုပ္ရွင္အေပၚ သစၥာရိွမႈလည္း နည္းပါးသည္။

အလုပ္ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း၏ ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရင္းမွာ “လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္” ေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎မွာ 
ဟိုတယ္စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၏ အလုပ္ခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏႈတ္ထြက္မႈ၏ အျခား 
အေၾကာင္းမ်ားတြင္ -
- အစန္းခန္႔ကာလသည္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္အား စမ္းသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမသံုးလ 
 ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစမ္းခန္႔ကာလ၌ လစာအနည္းငယ္သာ ရရိွသည္)
- အေတြ႔အႀကံဳမျပည့္၀ေသာ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း 
 ျခင္း
- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အျခားၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္း၌ ျမင့္မားေသာလစာရရိွမႈအတြက္ ႏႈတ္ထြက္ 
 မည္ကို စိုးရြံ႕၍ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ၀န္ေလးၾကေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုိုင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္လမ္း 
 မရိွၾကေခ်။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္အားခလစာႏႈန္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေရးအား ထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ 
ဆိုင္မ်ား၌ ၀န္ထမ္းႏႈတ္မႈျမင့္မားျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းဟုပင္ ဆိုင္ႏိုင္ေပသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လစာအနည္းငယ္မွ် တိုး 
ျမႇင့္႐ံုျဖင့္ပင္ အလုပ္တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးေျပာင္းၾကေလသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တက္လမ္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္မႈအစီအစဥ္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တက္လမ္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္မႈ အစီအစဥ္အား စနစ္တက် ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ 
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပို၍နည္းပါးသည္။ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္မႈရိွေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အဆင့္ထက္ မေက်ာ္လြန္ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရြယ္အ 
စားေၾကာင့္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ တက္လမ္းရရိွေရးအတြက္ အလုပ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အရြယ္အစား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးတက္မႈပံ့ပိုးရန္ သတ္မွတ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းတြင္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးမႈတက္လမ္း စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္တက် ပိုမိုရိွေပသည္။ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသြားဦး 
ေရ ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အလားအလာေကာင္းေစၿပီး ၎အေၾကာင္းအရင္းသည္ပင္ လုပ္ငန္းတြင္း အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ တက္လမ္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္မႈ အစီအစဥ္ျဖစ္ေစသည့္ ခိုင္မာေသာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ မူ၀ါဒႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားဥပေဒအသစ္အား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း အနိမ့္ဆံုး 
လုပ္အားခႏွင့္ အလုပ္သမားအလုပ္ခ်ိန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ပါ၀င္ေသာ ပူပန္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ ရိွေနေသးသည္။

၂၀၁၃-ခုႏွစ္၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအရ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခအား ဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေန႔စဥ္ႏႈန္း ၃၆၀၀ က်ပ္ဟု သတ္မွတ္ 
တိုးျမႇင့္ေပးထားမႈမွာ (အလုပ္သမားဦးေရ ၁၅-ဦးထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းတို႔၌) ဟိုတယ္ စားေသာက္ဆိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းတို႔မွ လက္ေတြ႔မက်ေသာ၊ လုပ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင့္ထားၾကသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာအား လုပ္ငန္း 
က႑မ်ားအၾကား လုပ္အားခလစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျခားနားခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အေျခခံလစာအျပင္ အစားအစာ၊ ေနထိုင္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ တူညီ၀တ္စံုႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္ခ/ ဆုေၾကး စသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွၾကသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ရာသီအလိုက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမႈ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ ဟိုတယ္မ်ားသည္ ခရီးသြားနည္းပါးေသာ 
ကာလတြင္ လုပ္ငန္းနားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းအင္အားေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေရးအတြက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသာ ကာလတို႔၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မလုပ္စဥ္ကာလအတြင္း လစာ 
အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ၾကသည္။ ဧည့္၀င္ေရာက္မႈ က်ဆင္းခ်ိန္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စား 
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ေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပး ျခင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေဆာက္အအံုျပင္ဆင္ျခင္း၊ အလွဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔၌ တစ္ခါတစ္ရံ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ အလုပ္သမား ဥပေဒအသစ္၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေပ။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ရက္သတၱပတ္အား သတ္မွတ္လစာေပးအပ္၍ တနဂၤေႏြႏွင့္ တရား၀င္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းနားရ 
မည့္ ရက္မ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းေၾကးေပးအပ္၍ လုပ္ကိုင္ေစေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ပိတ္ရက္ 
မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္လုိသည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာခံစားခြင့္ရိွေသာ ခြင့္ယူမႈ၊ လုပ္ငန္းမွ 
ထုတ္ပယ္ခံရ၍ ရရိွေသာခံစားခြင့္ႏွင့္ သတိေပးကာလမ်ားသည္ လက္ေတြ႔က်ျခင္းမရိွဘဲ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္မကိုက္ညီပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွပင္ အလုပ္သမားဥပေဒအား အလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ားမွ အႏုတ္သေဘာ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္ဟု 
သံုးသပ္ထားပါသည္။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒသစ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီဟု ႐ႈျမင္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕၌ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဥပေဒသစ္အား လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားမွ လက္ခံသေဘာတူသည့္အခ်က္မွာ တရား၀င္အလုပ္သမားဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္တို႔၏ အက်ိဳးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ မူႏွင့္ လံုး၀ကြဲလြဲေနမႈ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတူညီမႈ၊ ဆင့္ပြား 
မႈစသည္တို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သင့္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ အမည္မေဖာ္ျပေသာ ေျဖဆိုသည္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ 
၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔၌ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစာခ်ဳပ္တို႔တြင္ လုပ္ငန္းကြဲျပားျခားနားခ်က္အရ အလုပ္သမားဥပေဒ၌ သီးျခား 
ဥပေဒအပိုဒ္ခြဲမ်ားထည့္သြင္း၍ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ေျဖဆိုထားၾကသည္။

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအား ၀န္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး တိုးျမႇင့္ေပးရန္လိုအပ္ 
သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ ေသခ်ာေလ့က်င့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဘက္တို႔ထံ ဆံုး႐ံႈးမည္ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမႈမရိွျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ဟု မၾကာခဏ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း 
သင္ၾကားျပသေပးမႈအား လုပ္ငန္းအားလံုးနီးပါးတြင္ ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ၎သင္ၾကားျပသမႈသည္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရိွသေလာက္ျဖစ္၍ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈလည္း မရိွေပ။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အမ်ားစုအား ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္ ကာလ၌ 
ျပဳလုပ္ၾကေပသည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳခဲ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ ၀န္ထမ္းအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈပံုစံ အခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈပံုစံ၊ အႏွစ္သာရ၊ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ က်င့္သံုးေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား၌ အေတာ္ေလးကြဲျပားျခား 
နားၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈစနစ္မ်ား ရိွသည္။ လုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္းပို႔ခ်မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ေသာ သီးျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေပၚ အေလးေပးထားသည္။ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတြင္ သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈတြင္ စားသံုးသူဧည့္သည္အား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာ၌ လိုအပ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အေျခခံအစားအစာျပင္ဆင္မႈႏွင့္ အစားအေသာက္ 
ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ျပင္ပသင္တန္းမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး စသည့္ 
သင္တန္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားအား အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ပို႔ခ်ေပး 
ေလ့ရိွၿပီး အြန္လိုင္းမွ သင္ၾကားျခင္းမ်ားလည္း အသံုးျပဳမ်ားၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုး သင္ၾကားေရး သင္တန္း 
တိုမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ခရီးသြားေရာက္ရိွမႈ နည္းခ်ိန္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ား၌ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေစျခင္းႏွင့္ 
ဌာနဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္တက် ရိွပါသည္။

အြန္လိုင္းမွ စစ္တမ္းေကာက္ရာ၌ ေျဖဆိုသူမ်ားအား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား ေဖာ္ျပရန္ 
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔အပ္ရာ၌ ၎တို႔သည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး အေကာင္းျမင္၀ါဒ ခံယူခ်က္ 
ရိွေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကသည္။ “အေကာင္းျမင္ ၀ါဒခံယူခ်က္” ႏွင့္ “အဖြဲ႕အစည္းႏွင္ ့ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္တတ္မႈ” 
စြမ္းရည္တို႔သည္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္၌ရိွၿပီး “လုပ္ငန္းခြင္သံုးတြက္ခ်က္မႈ ပညာအသံုးခ်တတ္မႈ” ႏွင့္ “စီးပြားေရး၌ စြန္႔စားလိုစိတ္” တို႔မွာ 
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ေအာက္ဆံုးအဆင့္၌ ရိွေနသည္။ ဤသည္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ား၏ ျပင္ပ႐ုပ္ရည္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ရိွလွ်င္ တတ္ 
ကြၽမ္းရမည့္ စြမ္းရည္တို႔အား အလုပ္ တြင္ သင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ျပသေနေပသည္။

စာပိုဒ္စု ၇ - လက္မႈပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ အဓိကလူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

- လက္မႈပညာသည္မ်ား၏ ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္း
- ကြၽမ္းက်င္လက္မႈပညာသည္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူမ်ား) ရွားပါးျခင္း
- စက္မႈလက္မႈပညာဆိုင္ရာ လက္မႈကြၽမ္းက်င္ပညာမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၌ နည္းလမ္းတက် အသက္ 
  ေမြးမႈသင္တန္းမ်ားေပးမႈမရိွျခင္း
- မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈမရိွျခင္း
- လက္မႈပညာသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဘ၀လံုၿခံဳမႈမရိွျခင္း
- ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏ ေကာ္မရွင္ခ (၂၀-၃၅%) ျမင့္မားမႈသည္ လက္မႈပညာသည္မ်ား၏ လုပ္အားလစာႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကိုပါ 
  ယုတ္ေလ်ာ့လာေစျခင္း
- အဓိကခရီးသြားမ်ားလာေရာက္သည့္ ေနရာမ်ား၌ လက္မႈပစၥည္းေစ်းဆိုင္မ်ား လိုေနျခင္း
- ခရီးသြားမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔သည့္ပမာဏအနည္းငယ္အတြက္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ အကူအညီ လိုအပ္ျခင္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအား ေလ့လာပါက ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အရည္အေသြးစီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္မႈစသည့္ စြမ္းရည္ မ်ားသည္ အေရးႀကီးဆံုးက႑မ်ားဟု 
သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ၀န္ထမ္း မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းထုတ္တိုးျမႇင့္မႈႏွင့္ အရည္
အေသြးစီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈတို႔သည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အဓိက အက်ဆံုး စြမ္းရည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အစားအစာျပင္ဆင္မႈကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔သည္ ဟိုတယ္စားေသာက္ ဆိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားမွ ‘အစား အစာသန္႔ရွင္း’ ၍ ‘က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္း’၊ 
‘အစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္မႈ’တို႔သည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားဆံုး ေျဖဆိုထားၾကသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းပိုင္းအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ စားသံုးသူဧည့္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ား ျမႇင့္တင္လိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ (အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္ 
ေသာ္လည္း မကန္႔သတ္သင့္ပါ) တုိးျမႇင့္ရန္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စားသံုးသူဧည့္သည္အား ၀န္ေဆာင္ေပးမႈ အဆင့္အ 
တန္းျမင့္မားၿပီး အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါက ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။

စာပိုဒ္စု ၈ - ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အသင္း၀င္မ်ား
- ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား သယ္ယူပို႔ေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံအမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း
- ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း
- ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အား သိရိွတိုင္းတာ အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္္မရိွဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံတစ္ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
က်ယ္ျပန္႔စြာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေရးတို႔ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ၌ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ရိွ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ တင္ႏိုင္ေရး 
ႏွင့္ စိတ္ကူးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းမ်ား မရိွေခ်။

လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ခရီးသြားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့႐ိုးရာမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေတြ႕ 
ႀကံဳလိုၾက၍ ခရီးသြားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အမွတ္တရမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား 
၀ယ္ေလ့ရိွၾကသည္။ လက္မႈပစၥည္းလုပ္ငန္းသည္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈေပးစြမ္းႏိုင္သလို၊ ၎ခရီးသြားမ်ားမွ 
၀ယ္ယူမႈသည္ အဖိုးတန္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးစြမ္းႏိုင္ေပသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ အစိုးရ၏ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူရရိွမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ “လက္မႈပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား” က႑၌ အလုပ္သမားေပါင္း ၂.၄ 
သန္းေက်ာ္ (အလုပ္လုပ္သူဦးေရ၏ ၁၁.၇%) လုပ္ငန္းခြင္၀င္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္  မည္သည့္ 

စာပိုဒ္စု ၉ - ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာခ်က္

(မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုစီတိုင္းအား ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

အားသာခ်က္မ်ား

- စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသို႔ အျပဳသေဘာ ပံ့ပိုးေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ
- အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရိွေနျခင္း - အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရီး 
  သြားလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္။
- အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဗဟုသုတမ်ားေပါင္းစုေနမႈ
- ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဗဟုသုတရိွျခင္း

အားနည္းခ်က္မ်ား
- ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားမရိွျခင္း
- အဖြဲ႕၀င္ေၾကးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈမေပးအပ္ပါက အဖြဲ႕၀င္ေၾကးေပးရန္ျငင္းဆိုမႈ စသည္တို႔မရိွျခင္း
- အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈသည္ Facebook ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုသာ 
  ဗဟိုျပဳလုပ္ကိုင္ျခင္း
- ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အထိအေတြ႕မရိွျခင္း

အခြင့္အလမ္းမ်ား
- အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေပါင္းစုထားေသာ စီးပြားေရးအျမင္ထက္ျမက္မႈအား ထိန္းေက်ာင္း၍ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္သည္ 
  အထိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ရန္
- အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး တိုးပြားလာေစရန္
- အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စနစ္မ်ား (စာရင္းအင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ CRM စသည္) တို႔အား တညီတၫြတ္ 
  တည္းျဖစ္ေစရန္

အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ား
- အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း
- ေျပာင္းလဲမႈမရိွ ရပ္တန္႔ေနျခင္း - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိုက္ 
  ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္ရန္ အားနည္းျခင္း
- ေျပာင္းလဲမႈမရိွ တသမတ္တည္းျဖစ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္အေရအတြက္ တိုးပြားလာမႈမရိွျခင္း
- ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ တိက်ေသာပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမရိွျခင္းသည္ တစ္သီးပုဂၢလအုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
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လုပ္ငန္းခြဲ ပါ၀င္ရမည္ဟု တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွေသာေၾကာင့္ HRDSAP ၏ သုေတသနပိုင္း ၄(ခ) ျဖစ္ေသာ “လက္မႈ 
ပစၥည္းႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ရိွ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ” တြင္ (၁) 
ဤလုပ္ငန္းက႑မွ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံႏွင့္ ၄ ဘီလီယံၾကား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း၊ (၂) ၂၀-
၂၅% ေသာ လက္မႈပစၥည္းက႑သည္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရိွသည္ႏွင့္ (၃)
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားမရိွပါက ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရပ္မ်ား ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ 
ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဂံေဒသရိွ ယြန္းထည္ပစၥည္း လုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း အထက္ 
တန္ဖိုးရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဤေရာင္းရႏႈန္းသည္ လက္လီေရာင္းေသာ အျမတ္ပမာဏႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ခမ်ား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ပါက ပို၍ တိုးတက္လာဖြယ္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္ေစ်းကြက္မ်ားမွ လူမႈဘ၀တန္ဖိုးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ 
႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေစျခင္းတို႔ေပါင္းစပ္ကာ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းပါသည္။အထက္ေဖာ္ျပပါ HRDSAP 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းမ်ားအရ သုေတသနအပိုင္း ၄ (ခ) မွ လက္မႈပစၥည္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆကစ္ပ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ကိစၥရပ္ခုနစ္ခုျဖစ္ေသာ အမည္အားျဖင့္ - ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား တည္ၿမဲမႈ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈ 
အစီအစဥ္၊ အလုပ္သမားေရးရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အသက္ေမြး မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ 
နည္းျပျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားျပသေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးမႈစသည္တို႔အား ေလ့လာအကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ စာပိုဒ္စု 
၇ တြင္ ေလ့လာမႈမွ ေတြ႔ရိွရေသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိကအေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး HRD-
SAP ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕သတ္မွတ္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
အထူးသျဖင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွၿပီး ၎မွ လက္မႈပညာသည္ အလုပ္ သမားမ်ား ရွားပါးမႈႏွင့္ 
၎တို႔၏ နိမ့္ပါးေသာ၀င္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရန္ ကူညီႏိုင္ပါမည္။ သုေတသနတြင္ 
ဤလက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပးမႈမရိွျခင္းသည္ လက္မႈပညာက႑အား ပိုမိုအားေလ်ာ့ေစၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဥပမာမ်ားအရ ေနာင္တြင္ လုပ္ငန္းပိုင္းပိုမိုေသးငယ္လာၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MTF) သည္ စာပိုဒ္စု ၈ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (၁၁)ခုျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာ အဖြဲ႔အစည္းအား ထပ္တိုးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လက္ခံရန္ 
ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည္။ MTF ၏  သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ တာ၀န္မွာ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ 
သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ျမႇင့္တင္ရန္၊ (၂) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္၊ (၃) ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ႀကိဳဆိုလက္ခံကူညီေပးရန္ႏွင့္ (၄) ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

HRDSAP သုေတသနအပိုင္း ၅ အား ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကိစၥရပ္မ်ားအား 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ၿပီး (၁) ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္၊ (၂) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြား
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးတူေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္မႈကို အားေပးရန္၊ (၃) အဖြဲ႔၀င္အေရအတြက္ 
တိုးပြားေစျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔အင္အားေတာင့္တင္းေစရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ တိုးျမႇင့္ေပးအပ္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားခ်မွတ္ေပးရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ သုေတသနေတြ႔ရိွထားေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား စာပိုဒ္စု ၉ ၌ 
အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာျခင္း 
ပံုစံအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ဟန္႔တားလ်က္ရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္ 
ထမ္းမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားသံုးစြဲမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ား (အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရန္ အလား 
အလာရိွေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား)ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ မရိွျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ 
အေျခခံက႑မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလိုအပ္ၿပီး ဤနည္းဗ်ဴဟာႀကီး၌ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ ရန္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရပါမည္။
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အပိုင္း ၂ ― ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
ရည္မွန္းခ်က္

႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းၿပီး 
ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈဗဟိုျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ျမႇင့္တင္ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ လူမ်ားအား 
ဗဟိုျပဳေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္၍ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက႑ရိွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ရိွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ အားစိုက္ 
ထုတ္မႈတို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွထားပါသည္။ ခရီးသြားမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ခါထပ္ခါ လည္ပတ္မႈအျမင့္ဆံုးအဆင့္ ရရိွထားေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ထူးခြၽန္အမည္ ရထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ 
ေသာ စံႏႈန္းမ်ားအား သိမွတ္လက္ခံ က်င့္သံုးလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤနည္းဗ်ဴဟာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအားလံုး၌ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားထူေထာင္ေရးကို အေလးေပးထားပါသည္။

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ အေလးေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ ေဖာ္ေရြမႈႏွင့္ 
ေႏြးေထြးမႈရိွေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္မွန္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ အရည္အ 
ေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမွ ႏိုင္ငံ၊ ၎၏အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ 
ပံုရိပ္တစ္ခုအား ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ရည္မြန္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းျခင္းသည္ အကုန္အက် မရိွဘဲ ဧည့္သည္၏ ယံုၾကည္အားထားမႈႏွင့္ အၿပံဳး 
မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအျမင္ရိွမႈလည္း ျဖစ္သည္။ 
ပ်ဴငွာေႏြးေထြး ေဖာ္ေရြေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဘားတို႔တြင္ ပိုမို၀ယ္ယူအားေပးျခင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးစဥ္မ်ား 
ပိုမို ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးျခင္းမ်ား တစ္ဆင့္စကားပါး ေရာင္းခ်မႈအားျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ တတိယအခ်က္မွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအျမင္ 
႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈအား ေက်နပ္အားရေသာ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအား 
စိတ္တိုင္းမက်။ စိတ္ပ်က္ေသာ ၀ယ္ယူစားသံုးမႈမ်ားထက္ ပိုမိုထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ရ လြယ္ကူၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္ႏုတ္ထြက္မႈ ျမင့္မားမႈအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ 
သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ခရီးသြားအမ်ားစုသည္ 
၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ရရိွေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ေငြေၾကးအမ်ားအျပား သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ရရိွမႈျမင့္မားေရးႏွင့္ ၎ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ 
ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ အဆင့္ရရိွေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအား 
အေလးေပး က်င့္သံုးရေပမည္။

ဤနည္းဗ်ဴဟာ၏ အေရွ႕ပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္မ်ားအား တညီတၫြတ္တည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ေအာင္ 
သတ္မွတ္ထူေထာင္ရမည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုစံ ေပါင္းစံုအား သြယ္၀ိုက္ရည္ၫႊန္းခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယင္းဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံအားလံုး 
မရိွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကို က်င့္သံုးလ်က္ရိွၿပီး စာပိုဒ္ ၁၁ တြင္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ရာ၌ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စာရင္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ဤသို႔မွတ္ယူ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑ 
မ်ားမွ ဤနည္းဗ်ဴဟာ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အဓိကက်သည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္အခ်က္သံုးရပ္၏ သီးျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား စီစဥ္ 
ေရးဆြဲထားပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ကို အထူးျမင္ 
ေတြ႕လိုလွေသာ္လည္း လက္ရိွေစ်းကြက္အေျခအေနအရ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စံျပဳအပ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း 
မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု သိရိွနားလည္ထားပါသည္။ ပံု ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔၌ တင္ျပထားေသာ 
လက္ရိွအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာအစိုးရမွ အဓိက အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအ 
စဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔အား 
ပထမႏွင့္ ဒုတိယဦးစားေပးေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။၁၅ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားအား 

၁၅ ျမန္မာအစိုးရသည္ အသစ္တည္ေဆာက္ရမည့္ အေဆာက္အီစီမံကိန္းမ်ားထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ရိွႏွင့္ၿပီးေသာ 
     အေဆာက္အီမ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး ၎တို႔အား ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို ႔ခ်ေပးႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသြားပါမည္။
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အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာစနစ္က်င့္သံုးေသာ ပထမနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအျဖစ္ ဦးစားေပးစီစဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယဦး 
စားေပး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လူ႔စြမ္း 
အားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရိွသည္။

ပထမဦးစားေပး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ 
ေနျပည္ေတာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္

ဒုတိယဦးစားေပး

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

စာပိုဒ္စု ၁၁ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ အသိအမွတ္ျပဳထား 
ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

အဓိကက်ေသာ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား

၀န္ေဆာင္မႈ 

အရည္အေသြးစံႏႈန္း

မ်ား တိုးတက္လာေရး

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ 

  စီမံခ်က္မ်ား

- ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ အဆင့္ဆင့္တိုင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ ေဆာင္မႈ/လုပ္ငန္းေဆာင္ 

   ရြက္မႈစံႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား

- လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အားလံုးရိွ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ ခ်ရာ၌ စာေတြ႕ႏွင့္ 

  လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေသာ သင္ၾကားနည္းပါ၀င္ျခင္း
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 

ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ 

မူ၀ါဒေရးရာမ်ား

ႀကိဳတင္စီမံ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ၌ 

ပါ၀င္ေစျခင္း

- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တို႔၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခရီး သြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား 

  အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေထာက္ပံ့ကူညီရာ၌ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုးေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

- လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာသင္ၾကားမႈအစီအ 

   စဥ္မ်ားအၾကား အတိအက် အခ်ိတ္အဆက္မိေစေရး

- အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

  အဆင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ မူ ေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

- (လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္) ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ အေျခခံက်ေသာ အဖိုးတန္သည့္ 

   အင္အားစုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေစေရး

- ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကုန္က်မႈဟု မ႐ႈျမင္ဘဲ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးဟု မွတ္ယူေစျခင္း

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ 

  ထားျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

၀န္ထမ္းေရးရာ

- ၀န္ထမ္းတည္ၿမဲေရးတိုးျမႇင့္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

- တိက်ရွင္းလင္းမႈရိွေသာ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈစံမ်ား

- သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မႈ အရည္အေသြးတညီတၫြတ္တည္းျဖစ္ေရး

- ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ရရိွေရး ပံ့ပိုးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

- သင္ယူမႈသည္ အလုပ္၏ အဓိကက်ေသာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေစေသာ ခံယူခ်က္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္္း
- က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အမ်ားမွ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေစေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း
- အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးျခင္း
- အလုပ္အေျချပဳႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း သင္ၾကားေရးက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ျခင္း
- လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုး ျခင္း
- မန္ေနဂ်ာမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း
- သင္ယူမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ရလဒ္မ်ားဆက္စပ္၍ သိျမင္လာေအာင္ ျပသေပးျခင္း
- စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစေရး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
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- အထူးသျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ျခင္း၊ လူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

   ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္း 

   ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း- ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခြင့္ရိွေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း

- လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပညာေရး အခ်ိတ္အဆက္အားေကာင္းလာေစေရး

- ပညာပို႔ခ်သင္ၾကားေပးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း

- ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္လာေစျခင္း

နစ္နာေၾကးႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

- အလုပ္ေကာင္းမြန္စာၿပီးေျမာက္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း

- အလုပ္အား ထူးခြၽန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

- ေငြေၾကးဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

- ၀န္ထမ္းတို႔၏ ဆုလဒ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း/အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းေဆာင္မႈအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ 

  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လုပ္ငန္းရလဒ္ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ခ်င္း/ အသင္းအဖြဲ႕အလိုက္ ဆုရရိွမႈအၾကား 

  ဆက္စပ္မႈအား ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္ မွတ္ထားရိွျခင္း

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

- အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဆက္လက္ဆည္းပူး 

  လုပ္ကိုင္ တိုးတက္လာေစေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း

- အလုပ္သမားတို႔၏ တာ၀န္သိတတ္မႈ ျမင့္မားလာေစျခင္း

- ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

- အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံအား လိုအပ္သလို လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္မႈမ်ား

- ၀န္ထမ္းတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အထူးခြင့္ေပးျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

- ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္ေစရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း

- လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္း

- လုပ္ငန္းခြင္အား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္း

- ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူညီ တူျဖစ္ေစေရး

- တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံသာမဟုတ္ေသာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 

   ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ 

ဆက္ဆံေရး

- အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အသင္းဖြဲ႕ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး

- ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ားအား ရယူျခင္း

- ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအား အေလးေပးျခင္း

- စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအား ေသခ်ာစဥ္စားသံုးသပ္၍ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မည့္နည္းလမ္းအား က်င့္သံုးျခင္း

- ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား/ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး 

   မူ၀ါဒ ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္

- ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပံုစံေရးဆြဲမႈတို႔၌ ပါ၀င္ေစရန္

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 

မွတ္တမ္းမ်ား

- ၀န္ထမ္းမ်ား လက္စြဲစာအုပ္မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

- တရား၀င္တိုင္ၾကားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

- လုပ္ငန္းရွင္၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစျခင္း

- လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ‘လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန’ ထားရိွျခင္းႏွင့္ 

  ‘၀န္ထမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ’ အား တာ၀န္ရိွသည့္ဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

လူမႈဖူလံုေရး

- လုပ္ငန္းပံုစံႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တာ၀န္ေပးအပ္ထားရိွမႈအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ၿပီး ၎တို႔အား အလုပ္မွ လိုအပ္ 

   ေသာအခ်ိန္တြင္သာ အလုပ္၌ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစေရး

- အလုပ္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ မွ်တေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရး

- ၀န္ထမ္းတို႔ လူမႈဘ၀ဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး
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အစိုးရအဖြဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခန္းက႑ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတည္ျပဳ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုးမွပါ၀င္ 
ေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ေကာ္မတီမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ အသိအျမင္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖန္႔ေစျခင္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အား 
ေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္အ၀ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်မွတ္မႈအစီီအစဥ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရာ၌ 
အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္း 
အား တိုက္႐ိုက္အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိကက်ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး 
ဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန စသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနေလးခုတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ပံ့ပိုးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရဌာန အဆင့္ဆင့္တို႔၌ သတ္မွတ္ရည္ရြယ္ထားေသာ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ အထူးသျဖင့္ 
ပညာေရး၊ အလုပ္သမား၊ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရး
တို႔၌ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဌာနမ်ား အသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအား က်င့္သံုးရာ၌ 
အားနည္းလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွထားပါသည္။

အစိုးရက႑အတြက္ HRDSAP အပိုင္း၏ အေထြေထြရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပို၍ေရရွည္ 
တည္တံ့ၿပီး တာ၀န္သိစိတ္ျပည့္၀ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အား အစိုးရမွ ပံ့ပိုး ေထာက္ကူေပးႏိုင္ရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

- အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေစရန္ အစိုးရဌာနအႀကီး 
 အကဲ အဆင့္မ်ားရိွ အႀကီးတန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟု 
 သုတမ်ားေပးျခင္း
- ေနျပည္ေတာ္ရိွ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုင္းတာမႈအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 
 ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ 
 လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
- ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဆင့္ အႀကီးအကဲရာထူး အဆင့္မ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အႀကီးတန္းဆံုးျဖတ္ 
 ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
 ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဖြယ္ရာ 
 သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
- ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေဒသခံလူထုပါ၀င္မႈ 
 (ရပရ္ြာအေျချပဳ ခရီးသြားလပုင္န္းဟုလည္း သရိိၾွကသည)္ ျမႇင္တ့င္ေရးအား ေထာကပ္ံရ့န ္ခရီးသြားမ်ား လညပ္တရ္ာေနရာေဒသမ်ား 
 ရိွ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္မ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုစီ၌ အဓိကက်ေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရမွ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ လံုေလာက္သည့္ ပညာတတ္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်မႈရရိွ 
ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားရိွေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၎၏ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာ၀န္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အစိုးရႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိျပဳသိရိွလာေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ 
ခ်င္းမွသည္ တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အဆင့္ဆင့္အား သိျမင္လာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ ပံုစံအားလုံး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးႏငွ့္ 
အမ်ားမွ လက္လွမ္းမီသင္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေစာတလ်င္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ 
ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အေဆာက္အအံုႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၌ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ 
ေဆာင္ရာ၌ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား က်င့္သံုးေစေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ဦးစားေပး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သတ္မွတ္ေရးဆြဲသြားပါမည္။ ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးက႑တြင္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး သဘာတူညီခ်က္ (MRA-TP) တို႔ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံေသာ 
မူေဘာင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပညာရည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မူေဘာင္ေရးဆြဲျခင္း 
ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာေစေရး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ၿပီး အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ 
ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္အတူ တသက္တာသင္ယူေလ့လာမႈ အေလ့အက်င့္စနစ္မ်ား ရရိွလာ 
ေစႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရိွခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမႈအား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 
ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရိွေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာတို႔အား သိရိွထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ပထမျဖစ္စဥ္၌ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေစေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ 
သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA) ႏွင့္ ၎၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔မွ 
စြမ္းရည္အဆင့္၊ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳစံမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ အတည္ျပဳရာ၌ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ NSSA မွ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္၌ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ 
ျပသႏိုင္ေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယခင္တတ္ေျမာက္ခဲ့မႈအား အသိအမွတ္ျပဳမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ထိုနည္းတူစြာပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတာင္းဆိုေသာ သက္ဆိုင္ရာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕ 
ရရိွေစေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားေပးႏိုင္ရန္ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္ၾကားနည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈေပးအပ္ႏိုင္ေရးအား အထူးအ 
ေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ေစေရးကုိလည္း အထူးအေလးေပးရပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ HRDSAP 
အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေသာ အလုပ္အဖြဲ႕မွသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ 
စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ စာသင္ခန္းမ်ား၌ သင္ၾကားမႈအား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား 
အႀကံျပဳလ်က္ရိွေသာ ပညာေရးေကာ္မတီမ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တို႔မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံတ၀န္းရိခွရီးသြား 
မ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား တိုးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရိွေၾကာင္း သိရိွနားလည္ထားပါသည္။ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္အရည္အခ်င္း စံႏႈန္းမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္သူမ်ားအား သင္တန္း 
ေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ ဦးစားေပးေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔အား 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္ သင္တန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ရပါမည္။

ေနာင္လာမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ 
မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းစာသင္ခန္းမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးရလဒ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း၏ အေရး 
ပါမႈကို သိရိွနားလည္ထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ အထူးသျဖင့္ HRDSAP ၌ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဦးစားေပး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားရိွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း စာသင္ခန္းမ်ား၌ သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ 
အားေပးလ်က္ရိွၿပီး ပထမဦးစြာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အစိုးရစက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္းသင္႐ိုး၌ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ တကၠသိုလ္သံုးခုရိွ ျပန္လည္စီစဥ္ေရးဆြဲလ်က္ရိွေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၀ိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး မဟာ 
၀ိဇၨာဘြဲ႕တန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရိွသည္။

ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ 
ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ 
ဆင့္တို႔အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံက်င့္သံုးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ ၎၏ 
က႑ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ FDI ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အျခားလြတ္လပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ MTF အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္အတူ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း စတင္တည္ေထာင္ျခင္း အစီအ 
စဥ္ႏွင့္ ITC ႏွင့္ UKAID ၏ ဆန္းသစ္ထီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား စေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ တြဲဖက္မ်ား၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုလ်က္ ရိွၿပီး ၎အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အလားတူအစီအစဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ အျခားခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ား၌ ျပန္လည္အသံုးခ်ေစလိုပါသည္။ 
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈက႑အား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရာ၌ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ေသခ်ာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးထားေသာ ဧည့္၀
န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္သားမ်ား နည္းပါးလ်က္ရိွရာ ကာလတိုမွ ကာလလတ္အထိလည္း ဆက္လက္နည္းပါးႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး ဤလုပ္သားရွား 
ပါးမႈအတြက္ အေျဖမွာ လုပ္ငန္းမ်ားအသီးသီးရိွ လုပ္သား၀န္ထမး္မ်ားအားလံုးအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ လက္ခံရရိွႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ထားပါသည္။

၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူခန္႔ထားေရး၊ ၀န္ထမ္းတည္ၿမဲေရး၊ အသက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းအဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာေစျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင္ခ့န္႔ 
အပ္ေရးအစီအစဥ္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး စေသာ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေရးရာမ်ား၊ အားလံုးတြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
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စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (ကုန္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း)၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု ႀကီးငယ္မေရြး အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရယူရ 
ပါမည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္လာေစရန္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေရးတို႔အေပၚ 
အထူးအေလးေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လည္ပတ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးကို 
အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လုပ္ငန္းက႑ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအရည္အခ်င္းမ်ား တိုး 
တက္ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ ၎တုိ႔အား ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္လာေစရန္ ျမန္မာ့ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားက႑ ပါ၀င္ 
ေသာ ဥပေဒျဖစ္ေစေရးအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒႏွင့္ ၎၏ ဆက္စပ္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
အထူးအေလးေပး ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရိွပါသည္။ ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ဤက႑အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး 
လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ေစမည့္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးႏွင့္ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွ 
လခစားမဟုတ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလလုပ္သားမ်ား (ဥပမာ - ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား)၊ ရာသီအလိုက္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈျပဳထားေသာ ၀န္ထမ္း 
မ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈေပးအပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ လက္မႈပစၥည္းက႑ ႀကီးမားလွေသာေစ်းကြက္တန္ဖိုး၊ ယင္းက႑မွ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ အလုပ္ 
အကိုင္မ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားအၾကား အထူးဆက္စပ္ေနမႈမ်ားအား သိရိွနားလည္ထား 
ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏိုင္ 
ရန္ႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးရိွေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။  HRDSAP မွ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အေျခအေနမ်ားအား အထူးအေလး ေပး 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေဒသအဆင့္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္ ေမြးပညာသင္တန္း 
မ်ားႏွင့္ အစိုးရမွအတည္ျပဳထားေသာ  အလုပ္သင္အျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူလုပ္ကိုင္ေရး  စီမံခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းက႑အား 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ (၁)အစိုးရဌာန၊ လုပ္ငန္းသို႔ကုန္ၾကမ္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားသုိ႔ အစုအဖြဲ႕၀င္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတင္ျပလ်က္ရိွျခင္း၊ (၂) အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးအပ္ျခင္း၊ (၃) လုပ္ငန္းႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္၊ (၄) ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္း စသည္အားျဖင့္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးၿပီး 
တန္ဖိုးရိွေသာ က႑မ်ားမွ ပါ၀င္လ်က္ရိွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အျပည့္အ၀အားေပးကူညီလ်က္ရိွၿပီး အဓိကအေရးႀကီးေသာေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္အျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ကာ အျပည့္အ၀ ေသခ်ာလုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အဖြ႕ဲ၀င္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ၾကားျဖတ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေရးကို အထူးစဥ္းစားသံုးသပ္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လုပ္ငန္း၏ 
ဦးစားေပးကိစၥရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရမည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေပးအပ္ရမည့္ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္ 
ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ား 
ဇယားကြက္ ၈ တြင္    ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရက႑၊    ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္   သင္တန္းမ်ားႏွင့္  ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက က႑ဟူ၍ အဓိက က႑ႀကီးသံုးရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ HRDSAP ၏ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ႀကီး 
(၃) ခုႏွင့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္တြဲလ်က္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္  ထင္ရွားသည့္ က႑မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း ၎တို႔အၾကား 
က႑ခ်င္းဆက္စပ္မႈမ်ားရိွၿပီး ၎တုိ႔အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး အတြက္အစိုးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ရာ၌ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္လွေပ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းက႑အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ဦးေဆာင္ေသာ က႑မ်ားမွပါ၀င္ၿပီး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာက႑မ်ားရိွ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေသာ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ပံ့ပိုးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရွာေဖြ 
လ်က္ရိွသည္။

ဇယားကြက္ ၈- ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း HRDSAP ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္မ်ား
၁။ အစိုးရက႑ ၂။ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ၃။ ပုဂၢလိက က႑

၁-၁ HRDSAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္     
      ရြက္မႈအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ ကဲရန္ လုပ္ငန္း 
      အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕ စည္းျခင္း

၂-၁ အဆင့္ဆင့္တိုင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ 
      ရာ သင္႐ိုး၊ သင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္ 
      မ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား 
      အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

၃-၁ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအ 
      တြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
      ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းအစီအ 
      စဥ္ တစ္ရပ္ေရးဆြဲျခင္း

၁-၂ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
      လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
      အျမစ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
      စြမ္းေဆာင္မႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစ ျခင္း

၂-၂ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား 
      ပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ 
      ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈစနစ္မ်ား ၏
      အားေကာင္း ခိုင္မာေစျခင္း

၃-၂ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျပည့္စံုေသာ
      အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းအစီအ 
      စဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း

၁-၃ လုပ္ငန္း၏ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားေကာက္
      ယူမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
      ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၂-၃ သင္တန္းနည္းျပႏွင့္ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ 
      ဆရာမမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္ 
      အေသြး တိုးျမႇင့္ ျခင္း

၃-၃ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒ 
      ႏွင့္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးမ်ား

၁-၄ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္
      ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အစိုးရ
      ၀န္ထမ္းအမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
      ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၂-၄ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပညာေရး ဆက္စပ္မႈအား 
      ေကာင္းလာေစျခင္း

၃-၄ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တည္
      ၿမဲေရး အားေကာင္းလာေစျခင္း၊ အလုပ္ 
      သင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ 
      ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္
      မႈကို အားေပးျခင္း

၁-၅ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြား 
   လုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ 
   မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၂-၅ အဓိကက်ေသာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ
      ႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းသင္တန္း 
      ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ျခင္း

၃-၅ လက္မႈပစၥည္းက႑ေပၚသို႔ သက္ေရာက္ 
      လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
      ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအားကိုင္တြယ္ 
      ေျဖရွင္းျခင္း

၁-၆ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွအာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္
      ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသက္ 
      ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရွင္မ်ားအျပန္အ 
      လွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရးသေဘာတူညီ
      ခ်က္(MRA-TP) အပါအ၀င္ ခရီးသြား 
      လုပ္ငန္းက႑ သိနားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း

၂-၆ သင္ယူမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္း
      ေစရန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
      နည္းပညာ အသံုးခ်မႈမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီ 
      သင္ယူႏိုင္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

၃-၆ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္
      လက္ေအာက္ညီေနာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
      ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ 
      ေပးအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
      အားေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္း

၁-၇ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသ
      မ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး 
      တိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ေဒသ 
      ခံလူထုပါ၀င္မႈတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ 
      သင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ျခင္း

၂-၇ ဧည့္လမ္းၫႊန္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ စနစ္မ်ား
      ႏွင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္း
      ခိုင္မာလာေစျခင္း

၃-၇ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
      ေခါင္းေဆာင္မႈ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ 
      ပံ့ပိုးေပးျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မဟာစီမံကိန္းႏွင့္ ၎၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ HRDSAP သည္၎၏ ေရွ႕ 
ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၌ ပါ၀င္ၿပီး ၎မွ က်ား-မအခြင့္အေရး တူညီမႈ၏ အေျခခံေသာ တန္ဖိုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွထားၿပီး တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ 
မဟာဗ်ဴဟာ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ ဆံမႈပံုစံမ်ိဳးမွ မေတြ႕ႀကံဳေစသင့္ေၾကာင္း ပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပဳလုပ္ရာ၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ 
မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အနာဂတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္လာေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ သင္ၾကားေရးသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား၌ 
ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၌ အခြင့္အေရး တန္းတူညီတူရိွမႈအား ထင္ဟပ္ေစၿပီး အားေပးလုပ္ေဆာင္သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းသင္ခန္းစာ၊ တင္ျပမႈပံုစံ၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႕လိုက္ သုေတသနျပဳစာတမ္း 
တင္ျခင္းႏငွ္ ့သ႐ပု္ေဖာ္ေရးသားခ်က္မ်ား၌ က်ား-မ၊ လမူ်ိဳးေရး၊ မသနစ္ြမ္းသမူ်ားအား ခြဲျခားဆကဆံ္ျခင္း သို႔မဟတ္ု အယအူဆ ထင္ျမငခ္်က ္
တစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စြပ္စြဲေ၀ဖန္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေပါင္း ေဖာ္မ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲလုပ္ကိုင္သြားပါမည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါ၀င္မႈကို အားေပး 
ျမႇင့္တင္ျခင္းအား တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လိုက္ သုေတသန စာတမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း ဥပမာမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားအား လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား 
ေနထိုင္ရာေဒသမ်ား၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ မျဖစ္ေစေရး လိမၼာ 
ပါးနပ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေစေရး စီစဥ္ေရးဆြဲရပါမည္။ လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာ “မည္သူကိုမွ ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွ” သည့္ နည္းလမ္းသည္ 
သံုးသပ္မႈျပဳရန္ ေကာင္းေသာ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အတိအက်သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္း ပို႔ခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 
လည္း လူမ်ိဳးဘာသာကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ 
ႏွင့္ သိနားလည္မႈ၊ က်ား-မအခြင့္အေရး တန္းတူညီတူရိွမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမရိွေစေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳ 
ေဘးကင္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစေရး စီစဥ္ေရးဆြဲရပါမည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ဤသင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အား HRDSAP ၌ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအားလံုး၌ ကိုးကားအသံုးျပဳ ထည့္သြင္းပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ယူႏိုင္ေစေရးျမႇင့္တင္ရန္ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ အားေပးလ်က္ရိွသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား အားေပးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဤသို႔ေသာ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရန္ အလားအလာရိွသူမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြဲမ်ား၊ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါက႑မ်ားတြင္ ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္တစ္ခုစီမွ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားေဖာ္ျပထားၿပီး 
ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ ၌ ထပ္ေဆာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုစီအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ငါးႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္းတြင္ စာလံုးနက္ျဖင့္ ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကံျပဳထားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ 
ရည္ တိုင္းတာခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားေသာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထင္ရွားေအာင္ျပဳ၍ အလြယ္တကူသိျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျပသထားပါသည္။

၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရးစေသာ မ်ားျပားလွသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ 
ဆုလဒ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အန္တုရင္ဆိုင္ႏိုင္ေစေရး 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ HRDSAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းလ်က္ရိွ 
ေသာ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈကို ႀကိဳဆိုလက္ခံလ်က္ ရိွသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲလုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနမ်ား၏ နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီႏွင့္ အျခားေသာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈပံုစံ 
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မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ ရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဦးေဆာင္ဌာနမ်ား စာတိုင္၌ (♦) 
သေကၤတ ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသေကၤတမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ရာ ျပည္
နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ရိွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲျပသထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ ၁ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရက႑

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ မတူကြဲျပားမႈ၊ ေနရာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရိွမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲမႈ စသည့္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားမွ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရိွ ဗဟိုအဆင့္မွသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ရာထူးအဆင့္ 
ဆင့္ျဖင့္ အစိုးရဌာနအဆင့္ဆင့္၌ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အစိုးရလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဗဟုသုတျမႇင့္တင္မႈ၊ ပညာေရး၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ အႀကံေပးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရး ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး 
၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနရွိဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ဌာနခြဲ႐ံုးအဆင့္ဆင့္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရိွ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္း လာေစမည့္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၁။ HRDSAP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း 
ထူေထာင္ျခင္း

HRDSAP တြင္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အစဥ္လိုက္ပါ၀င္ရာ အခ်ိဳ႕မွာ တိုက္႐ိုက္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ လြန္စြာနက္နဲ ခက္ခဲက်ယ္ျပန္႔လွေပသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ 
အလ်င္ျမန္ဆံုး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀င္ေငြ၊ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေျခ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဤမဟာဗ်ဴဟာအား ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး အထူးအေလးေပး စဥ္စားရန္ လိုအပ္လ်က္ ရိွေပသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ မူ၀ါဒ 
ေရးရာ လမ္းၫႊန္မႈ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ပိုမိုခက္ခဲနက္နဲၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္ငန္း၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း တြဲဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကူညီေပးျခင္းတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစီးမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြား 
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပါ၀င္မည့္ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလည္း ၎တို႔၏ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္းက႑ႏွင့္ အထူးပတ္သက္ဆက္စပ္ေနမႈ ၎တို႔၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၌ ပါ၀င္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (MHA)၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႕အစည္း (UMTA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (MTGA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕အစည္း (MRA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္၀န္ 
ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (MHPA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း (MTHRDA) တို႔ႏွင့္အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၌ အဓိကက်ၿပီး အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၂။  ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈအားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ 
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈတည္ေဆာက္ရန္ တံု႔ဆိုင္းမႈမရိွ ခ်က္ခ်င္းသင္တန္းေပးရန္ 
လိုအပ္ေသာက႑မ်ားမွာ အမည္အားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဗဟုသုတ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေရးနည္းပညာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ HRDSAP သုေတသနအပိုင္း (၈) တြင္ 
ဤက႑ရပ္အသီးသီးပသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ထားေသာ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္ ႏွစ္ႏွစ္လုပ္ငန္း စီမံကိန္းတစ္ရပ္ပါ၀င္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
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ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလက္တြဲဖက္မ်ားမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွ 
၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမိုခန္႔အပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းအား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ 
၀န္ထမ္းအင္အား စီစဥ္ေနရာခ်ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းသစ္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားအား လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း/ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏီွးကြၽမ္း၀င္ေစျခင္း၊ လူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္မႈ စီမံကိန္း 
မ်ား အားေကာင္းခိုင္မာလာေစမည့္ ပံုမွန္လုပ္နည္း လုပ္ဟန္တစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၃။ လုပ္ငန္း၏ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူမႈ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာစီမံကိန္း (MTMP) တြင္ အမ်ိဳးစံုေသာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း အလုပ္အကိုင္မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာျခင္းသည္ တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ 
ငန္း စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ မျပဳႏိုင္ေသာ 
အရာအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလိုပင္ တာ၀န္သိစိတ္ အျပည့္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ လက္ရိွတြင္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ က႑မ်ား၌ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား မရိွေပ။ ဤသို႔ မွတ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားမရိွမႈသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားသာမက 
ဤလုပ္ငန္းအား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္မ်ားကိုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္။ လက္ရိွခရီးသြားမ်ား 
လည္ပတ္ေရာက္ရိွမႈ၊ လုပ္ငန္းပိုင္း အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ထားရိွမႈ စာရင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ တင္ျပပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္၍ ၎တို႔အား တည္ရိွၿပီးေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ က်င့္သံုးလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္သြား
မည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္လိုအပ္ေသာ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားသည့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူ၍ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းအေပၚ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ား စစ္ေဆးတိုင္းတာ 
အကဲျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ မ်ိဳးစံုေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ထူေထာင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၄။  ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ျခင္း

ဗဟိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေဒသ အဆင့္ဆင့္တို႔၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား 
ေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား အဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း

အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အဓိက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔၀က္လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ 
ေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) မွ ေခါင္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းပုိင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းပါ 
မည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သတ္မွတ္ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သိရိွလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေတာင္း 
ဆိုမႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာ 
ရွင္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားရိွ အႀကီးတန္း 
အရာရိွႀကီးမ်ားအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား သိရိွတိုးပြားလာရန္၊ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံ 
ကိန္း၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
အဆင့္မ်ားအၾကားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ 
၀န္းက်င္တစ္ရပ္ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကပါ၀င္ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စစ္ေဆးအကဲ ျဖတ္မႈမ်ား

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းေရး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပည္ထဲေရး (ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားက႑ 
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ဆိုင္ရာ ရဲဌာနအပါအ၀င္)ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပါ၀င္သည့္ အနည္းငယ္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အမ်ားအျပား ရိွေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထား 
ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသ၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္မႈဆိုးက်ိဳး အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
စီစဥ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ တည္းခိုရန္အိမ္ေလးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ သဘာ 
၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားကို ပိုမိုသိရိွနားလည္ရန္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔ ပါ၀င္ပတ္ 
သက္လ်က္ရိွသည့္ ျမန္မာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာအား ေရွ႕ဆက္အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း၌ပင္ လံု 
ေလာက္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ႂကြယ္၀လာေစေရး၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးခြဲ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္လည္း ခရီးသြားမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မဟာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးခ်မႈတို႔အား စီစဥ္ေရးဆြဲရာ၌ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ 
လ်က္ရိွသည္။ ဤက႑မွာ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေနရာဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း 
တိုးပြားလာမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားက႑ဆိုင္ရာ ရဲဌာနမွ အရာရိွမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
လည္ပတ္မည့္ ေနရာေဒသမ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အသိေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွၿပီး ရဲဌာနတြင္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 
အေျမာက္အမ်ားေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ လက္ရိွကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ သိရိွထားေသာ ဗဟုသုတနယ္ပယ္မ်ား၊ သိရိွေဖာ္ 
ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပး ပို႔ခ်ရမည့္ သင္တန္းမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၎တို႔တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရာ၌ 
အသံုး ျပဳရန္အတြက္ သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ် 
ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားအား ဤ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္အတူ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအသိအျမင္တိုးပြားေစေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုအား အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အရာရိွမ်ားအတြက္ ၄-၅ ရက္ ၾကာျမင့္မည့္ “ခရီးသြားလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္” ဗဟုသုတအသိအျမင္ 
ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္၍ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ခရီးသြားမ်ားအေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္ရိွေသာခရီး 
သြားလုပ္ငန္း။ က်ား-မ အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီး 
သြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း (MTMP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာ၀န္သိစိတ္အျပည့္အ၀ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ (MRTP)၊ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒ၌ ျမန္မာလူထုပါ၀င္မႈ (MCITP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာ (MEPMs) ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (HRDSAP) မ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါမည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ဗဟို၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန (MOHT)၊ သယံ 
ဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန (MONREC)၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန (MOCRA)၊ ျပည္ထဲ 
ေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHA)၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOE)၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန (MOI)၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOPF)၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOC) ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOBA) တို႔မွ ဌာနခြဲ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ထမ္း 
မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဦးတည္ထားေသာ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ 
ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၅။  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဗ်ဴဟာေျမာက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္းႏွင့္အညီ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၄ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ 
အဆင့္ျမင့္လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား ပို႔ခ်ေပးအပ္ထားမႈကို အေျခခံ၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား  ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ လို လားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား
၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အရင္းျမစ္မ်ားအား အကဲျဖတ္တိုင္းတာရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈအား 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရးဆြဲရာ၌ 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ မည္သည့္အကူအညီ လိုအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းဖက္မ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ အခါအား 
ေလ်ာ္စြာ က်င္းပေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အသြင္ပံုစံျဖင့္ ပံ့ပိုး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ ေဒသစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာပို႔ခ်ေပးမႈသင္တန္းမ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားနည္းတူ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အဓိကဦးစားေပး သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ အလားတူသင္တန္းတိုတစ္ခုကိုလည္း 
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးပါမည္။ ဤသင္တန္းအား 
အထက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္း၌  ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးမည့္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သတ္မွတ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူရမည့္ အခန္းက႑မ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာတာ၀န္
၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အေျခအေနမ်ား၊ လည္ပတ္သူမ်ားသြားေရာက္မႈ ေစ်းကြက္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ 
ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ား (DMOs) ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသအဆင့္ လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ႏွင့္ စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈနည္းပညာမ်ား၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားရိွ အဓိကခရီး 
သြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေၾကာင္းအရာတို႔ ပါ၀င္ပါမည္။ ထိုသင္တန္းအား ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးခြဲအဆင့္တို႔မွ အစိုးရ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား ပို႔ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာ စီမံကိန္းေရး 
ဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔အား ေပါင္းစုစည္းရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အေထြေထြလုပ္ငန္း ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကြၽမ္း 
၀င္လာေစရန္ႏွင့္ လည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသအဆင့္၌ တညီတၫြတ္တည္းျဖစ္ေစျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း 
ျခင္းမ်ား အားေပးရန္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎သင္တန္းသည္ လည္ပတ္ရာေနရာရိွ အစိုးရဌာနမ်ားမွ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ား စီမံကိန္းေရး 
ဆြဲမႈစနစ္မ်ား စတင္အသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အသံပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ 
ကိရိယာတစ္ခု၊ လည္ပတ္ရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၆။ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသခံလူထုပါ၀င္မႈတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း

ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ လိုအပ္မည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံု

လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံုကို ခရီသြားမ်ားလည္ပတ္ရာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လည္ပတ္ရာေနရာ 
ေဒသ၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္း (DMO) တစ္ခု ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေပးထားပါမည္။ ၎ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံု၌ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံ 
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ကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ို 
ဂရမ္မ်ားျဖစ္ေသာ Power-Points ႏွင့္ Worksheet မ်ားပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေပမည္။ ၎တို႔တြင္ DMO တစ္ခု 
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ DMO တစ္ခုက ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ DMO 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္ရန္ေနရာမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားအား ပိုမိုသိရိွလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ 
ျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳ အေၾကာင္းအရာမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ “ထပ္ေဆာင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည့္” အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။၁၆ လမ္းၫႊန္ခ်က္အျပည့္အစံုအား 
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၀န္ႀကီးဌာနေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ လည္ပတ္ရာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား လမ္းၫႊန္ခ်က္ အစံု၌ပါ၀င္ေသာ သင္ေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ လမ္းၫႊန္ ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေဒသခံလူထုပါ၀င္မႈ

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထြက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးစြမ္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ 
လည္ပတ္ရန္ေနရာသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေဒသခံ 
ျပညသ္မူ်ား ပါ၀ငမ္ႈကိ ုတက္ႂကြစြာ အားေပးလ်က ္ရိသွည။္ ခရီးသြား လပုင္န္း၌  ေဒသခလံထူ ုပါ၀ငမ္ႈ (CIT) စမီကံနိ္းအခ်ိဳ႕အား ျမနမ္ာႏိငုင္၌ံ 
ထူေထာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၿပီး ၎တို႔အား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
အင္တိုက္အားတိုက္ ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ားအား ေလ့လာသုေတသနျပဳထားခ်က္မ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ 
တြဲဖက္စီစဥ္၍ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ ဤ HRDSAP ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ား၌ 
စာရင္းျပဳေဖာ္ျပထားေသာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၇။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္မ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား 
အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရးသေဘာတူညီခ်က္ (MRA-TP) အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ သိျမင္နားလည္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား 
အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (MRA-TP)၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္႐ိုးၫႊန္း 
တမ္းတို႔အား ျပည္သူတို႔ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွေသာ ေပါင္းစုလုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အတူတူ စီစဥ္ 
ေရးဆြဲပါမည္။ ဤလုပ္ငန္းတို႔အား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန (MOHT)၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOE)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ 
လက္ေအာက္ညီေနာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳ၍ အမ်ားျပည္သူအားလံုး 
သိရိွ လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မီဒီယာက႑စံုအား အသံုးျပဳ၍ ျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ ၂ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရိွ အထူးသျဖင့္ ရိွရင္းစြဲႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေသာ အထင္ကရလည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသႏွင့္ အနီး 
၀န္းက်င္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္းေသာင္းခ်ီ မွန္မွန္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရိွေပသည္။ 
အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရိွရသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ သင္တန္းမ်ားမွ ပို႔ခ်ေပးေသာ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသည္ ဤ 
လုပ္ငန္းက႑၌ အေျခခံအဆင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေျခခံ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈသာ ပံ့ပိုးေပး 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမွာ စတင္မႈေျခလွမ္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၌ 
လက္ရိွလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ေနာင္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ စတင္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကာလတို၊ ကာလရွည္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် 
ဖြဲ႕စည္းေရးဆြဲ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ သင္ယူေလ့လာမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ႏွင့္အတူ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္သည္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈ မူေဘာင္၏ 

၁၆ ဥပမာအေနျဖင့္ https://www.gstcouncil.org အား ၾကည့္႐ႈပါ။
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အဓိကက်ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစံႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ 
ျဖစ္ေစရပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၁။  အဆင့္ဆင့္တိုင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကား 
ေရးပစၥည္းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သင္ၾကားမႈအဆင့္ဆင့္မွ သင္ၾကားေသာဘာသာ
ရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ သင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတုိ႔၌ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွထားပါသည္။ 
ပါ၀င္သည့္ သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပို႔ခ်သင္ၾကားမႈတို႔၌ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈလိုအပ္ၿပီး ၎အား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ 
ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းစံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံ 
မ်ားဆိုင္ရာစံမ်ား တညီတၫြတ္တည္း ျဖစ္ေစေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံုတို႔အား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ပတ္၀န္းက်င္တို႔ႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အသင့္အသုံးျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားမႈတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲ 
ထုတ္လုပ္မႈလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ယခင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားမႈအား အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ပံ့ပိုး ေထာက္ခံမႈသည္လည္း ထပ္မံ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈ “စံ” သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA) 
ႏွင့္အစျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထပ္ေဆာင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အသိအ 
မွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရးဆြဲစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ လိုအပ္ေပမည္။

ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု 
အျဖစ္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ၎၏ လာမည့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ၌ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားရိွ 
စက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္သည္ ရွည္ၾကာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ 
တကၠသိုလ္မ်ားရိွ ပညာေရးအဆင့္ဆင့္တို႔၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ထည့္သြင္းမႈအားေသခ်ာအေလးေပး စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ ျပဳသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ၎သင္႐ိုးႏွင့္ 
သင္ၾကားမႈ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳသင္ၾကားႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္ၾကာေသာ္လည္း စာသင္ခန္း 
တြင္ သင္ၾကားမႈတို႔၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေရးသို႔ တိုက္႐ိုက္အေလးေပး ေဆာင္ 
ရြက္သြားပါမည္။ ၎သင္ၾကားမႈတို႔တင္ ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ သက္ေရာက္ 
မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာမႈ၊ ျမန္မာစာဘာသာရပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွေသာ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားက႑ သို႔မဟုတ္ ပထ၀ီဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာမ်ား၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သို႔ သက္ေရာက္လ်က္ 
ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ပါမည္။ ဤသို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အထင္ကရ လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားရိွ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွလည္း ေနာက္လာမည့္ 
မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ားအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ၎က႑မွ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွေသာ အလုပ္အ 
ကိုင္မ်ားအား သိရိွလာေစရန္ အထူးအေလးေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ တည္ရိွၿပီးေသာ အထင္ကရ လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂံ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ အင္းေလး၊ က်ိဳက္ထို၊ ငပလီ၊ 
ေငြေဆာင္၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ လည္ပတ္ရာေဒသျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္၊ သီေပါ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ က်ိဳင္းတံု၊ 
ၿမိတ္၊ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္ေဒသရိွ ေက်ာင္းမ်ား၌ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ မွတ္မ်ား 
ထုတ္ေပးမႈစနစ္မ်ား အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈစနစ္မ်ား လိုအပ္ ေၾကာင္း 
သိရိွထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္သားအင္အားစုအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ စံအသစ္ေရးဆြဲရန္၊ လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ စံမ်ားအား ဆန္းစစ္တည္း 
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ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးမႈ စနစ္အားလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ 
တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တညီတၫြတ္တည္းျဖစ္မႈ ေသခ်ာေစရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈ 
လက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ စနစ္မ်ား ထူေထာင္သတ္ 
မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၃။ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွေသာ နည္းျပအင္အားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌သာ အမ်ားအျပားရိွေနေပသည္။ 
သင္ၾကားေရး ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား ေနရာေဒသအႏွံ႔ 
ျဖန္႔ၾကက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေစရန္မွာ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အလ်င္အ 
ျမန္ တိုးတက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္း၏ လုပ္သားအင္အား လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ နည္းပညာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီသင္တန္းပို႔ခ်မႈ နည္းစနစ္မ်ား၌ 
ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရိွေသာ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ကထိကမ်ား ေမြးျမဴ
ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး (အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက) မွ အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထား 
ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ကြၽမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ား ပါ၀င္ေသာ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕တစ္ခုအား 
ဖြဲ႕စည္းပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၄။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပညာေရးဆက္စပ္မႈ အားေကာင္းလာေစျခင္း

ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၏ မဆုိင္းမတြ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား သက္ဆိုင္ရာနယ္ 
ပယ္အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အသီးသီးျဖင့္ ဘြဲ႕မ်ားရယူႏိုင္ေရးတို႔ကို သိရိွၿပီးျဖစ္၍ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အဆင့္ 
ဆင့္ရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာေရးကို အထူးအေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမႈအဆင့္၌ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
အဖြဲ႕ (HRDSAP-WG) တြင္ ပါ၀င္ေပမည္။ ဤအဆင့္၌ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈတို႔သည္ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
ထူေထာင္ေရး ပံ့ပိုးေပးမႈ (အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၂-၅ တြင္ ၾကည့္ပါ) မွသည္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ အလုပ္သင္ကာလ 
ပါရိွမႈႏွင့္ ပညာေရးဌာနမွ သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္း၊ 
လမ္းၫႊန္သင္ၾကားျပသျခင္းတို႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာသူမ်ား ပါ၀င္ေစမႈစသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ 
သင္ၾကားေရး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္းအထိ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈအဆင့္ 
အားလံုးတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အားေပးမည့္ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၅။ အဓိကက်ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းေက်ာင္း မ်ား 
ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ျခင္း

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုးသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ အထူးစိတ္၀င္စားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွၿပီးျဖစ္၍ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ထိေရာက္မႈရိွေသာ လက္ေတြ႕က်မႈရိွသည့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေစမည့္ တည္ရိွၿပီး 
ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းဌာနမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ အႀကီးစားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရရွည္စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ား အစျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ စတင္ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားအား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႐ႈေထာင့္မွ ပထမဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
တြင္ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အစိုးရဌာနမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အျပင္ သင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ား၌ ပုဂၢလိကက႑မွလည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္အတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိ 
က အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ေနျပည္ေတာ္ရိွ Hilton 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အင္းေလးေဒသရိွ အင္းသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ သင္တန္းေက်ာင္းတို႔အား စံနမူ 
နာထားသင္ယူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၊ စားဖိုေဆာင္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စံနမူ 
နာျပဳအပ္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းတို႔၌ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို 
အားေပး တိုက္တြန္းသြားပါမည္။
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၆။  သင္ယူမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ား 
ပိုမိုလက္လွမ္းမီသင္ယူႏိုင္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေရရွည္အားျဖင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ၌ ပညာသင္ယူႏိုင္ေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ နည္းပညာအသံုးခ်မႈ 
သည္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ပညာေရး သင္ယူႏိုင္မႈ ျမင့္မားလာ 
ေအာင္ မ်ိဳးစံုေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါသည္။ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ 
အထူးသျဖင့္ လြယ္ကူသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းမွ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေသာ 
သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနေပသည္။ HRDSAP သုေတသနပိုင္းမ်ားမွလည္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားရိွ လုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အြန္လိုင္းမွ သင္ၾကားႏိုင္မႈအား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္မားေၾကာင္း 
ျပသလ်က္ရိွသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ မရိွခဲ့ဘူးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ အားေကာင္းလာမႈ၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳမႈ ရင္းႏီွးတြင္က်ယ္လာမႈႏွင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္မွ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ 
အရပ္ေဒသမ်ားရိွ လူအမ်ားကိုပင္ ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းလ်က္ရိွေပသည္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတာ ေလ့လာသင္ယူရန္ အေ၀းသင္ပညာေရးမွ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွေသာ ခ်ိန္ညိႇရလြယ္ကူသည့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မိသားစုအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္/မိသားစု 
ဘ၀မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေသာ သင္ယူမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ 
အသံုးစရိတ္ ျမင့္မားလ်က္ရိွေနေသးေသာ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္အသံုးျပဳေနေသာ မီဒီယာ (အသံႏွင့္ ဗီြဒီယို) 
အသံုးျပဳေသာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ အႀကိဳစက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္တမ္းအတြက္ သင္ၾကားေရးသင္ခန္းစာမ်ားအား 
အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာရပ္အား သင္ယူႏိုင္ 
မႈ ပိုမိုတြယ္က်ယ္လာႏိုင္ေပသည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မူ၀ါဒႏွင့္အညီ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း ပညာလိုလားေသာ၊ ပညာထူးခြၽန္ 
ေသာသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ အေဆာင္မ်ား၊ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ ပညာသင္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္သြားပါမည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္လည္း ၎၏ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းပို႔ခ်မႈ 
အစီအစဥ္အား က်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ပရိသတ္ဆီသို႔ သင္တန္း 
မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ယူရရိွႏိုင္ေစေရး နည္းလမ္းႏွင့္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ မတူညီေသာ 
သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား က်န္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ 
သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား 
တင္ျပျခင္းအျပင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး သင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၇။ ဧည္လမ္းၫႊန္သင္တန္းပို႔ခ်မႈစနစ္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာ ေစျခင္း

ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတ္မွတ္အရည္ 
အခ်င္း စံႏႈန္းမ်ားအား အသံုးျပဳေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ 
စံသတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း (MTGA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း 
(UMTA) တို႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ဧည့္လမ္းၫႊန္အရည္အခ်င္း အဆင့္မ်ားႏွင့္ စံမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ သင္႐ိုးပါ အခန္းက႑မ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ စမ္းသပ္ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ၎သင္႐ိုးပါ အခန္းက႑မ်ားအား ပို႔ခ်သင္ၾကား 
မည့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္တန္းေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္စံမ်ား 
စနစ္တက်ရိွမႈႏွင့္အတူ သင္တန္းနည္းျပအေရအတြက္ တိုးပြားလာေရး သင္တန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အဓိက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ အျမင့္မားဆံုးေသာ နည္းပညာ၊ သု 
ေတသန၊ သင္ၾကားမႈတို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဌာနမ်ား (Centres 
of excellence) ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ UMTA ႏွင့္ MTGA တို႔မွလည္း NSSA ၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈစံမ်ား ( ဥပမာ - 
ေရငုပ္အကူကိရိယာျဖင့္ ေရငုပ္ျခင္း၊ ေျခလ်င္ခရီးရွည္သြားျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ငွက္ၾကည့္ျခင္း)ႏွင့္အညီ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း 
ေကာင္းမ်ားရိွေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေရး အားကစားအသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းၫႊန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၃ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းပုဂၢလိက က႑

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္၀န္ေဆာင္မႈဗဟိုျပဳေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးေမွ်ာမ္ွန္း 
ခ်က္ျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑စံုမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။ ၎တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အဆင့္ဆင့္တိုင္း၌ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၊ အထူးသျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး 
၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) ႏွင့္ အဓိက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္ႏွင့္ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ရင္းႏီွးစြာ ေဆြးေႏြးညိႇ 
ႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္လ်က္ရိွေသာ တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ စီမံကိန္းမ်ား၏ အခိုင္အမာ ပံ့ပိုးေပးမႈကို ရရိွထားၿပီး ၎တို႔မွ သင္ခန္းစာမ်ား ရရိွသင္ 
ယူႏိုင္သလို စံျပဳအပ္ေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုး၌ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။၁၇ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤအဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေရးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရရိွႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်တတ္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္မႈတို႔၌ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးမႈတို႔ေပၚတြင္ 
မတူည္ေပသည။္ ပိမုိစုံညုီေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိငု္ေလ၊ စီးပြားေရးလပုင္န္းတစခ္ခု်င္း၊ လညပ္တရ္န္ေနရာ 
ေဒသမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရလဒ္ပိုေကာင္းေလျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းက်ယ္ျပန္႔ တြင္က်ယ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံသို႔ 
လည္ပတ္မည့္ ခရီးသြား ပိုမို မ်ားျပားလာေပမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲျခင္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္၀င္စားမႈ 
လည္း ျမင့္မားလ်က္ ရိွသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းရန္ သင္တန္းမ်ားအား တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ေရးဆြဲရေပမည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား 
အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ သင္႐ုိး၊ သင္ခန္းစာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအား HRDSAP ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ ၂ မွတစ္ဆင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တည္ 
ေဆာက္ရာ၌ အသံုးျပဳပါမည္။

နည္းျပမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင္ခ့ရီး 
သြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား အေလးေပးသင္တန္းပို႔ခ်သြားပါမည္။ ကာလတို အထူးသင္တန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ ေနရာ 
အမ်ားအျပား၌ ပို႔ခ်ေပးသြားပါမည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္း၌ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း

နည္းျပမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ေပးၿပီးသည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားစုအား လုပ္ငန္းပိုင္း ဗဟုသုတႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔အား အဆင့္ဆင့္ 
စီစဥ္ေပးအပ္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း သင္တန္းမ်ားအား လည္ပတ္ရာေနရာေဒသအဆင့္ရိွ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ အေတြ႕အႀကံဳရိွ သင္တန္းနည္းျပမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကြၽမ္း၀င္မႈရိွေစရန္ စမ္းသပ္အႀကိဳသင္တန္းမ်ားအား ကာလလတ္ အတိုင္းအတာအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမႇင့္တင္မႈ (အခ်ိန္ကိုက္ 
လုပ္ေဆာင္တတ္မႈ၊ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရိွမႈ၊ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတို႔အား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းတတ္မႈ၊ 

၁၇ ဥပမာအေနျဖင့္ Swisscontact, LuxDev, ILO, UKAID, ITC, GIZ-IAI တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
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ထိေရာက္စြာ ေျပာဆို ဆက္ဆံတတ္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အား ဆက္လက္ဆည္းပူး၍ 
အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လိုမႈ)ႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား (သန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတျပည့္စံုမႈ၊ စီစဥ္တင္ျပတတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ စံႏႈန္းမ်ား) စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၂။  ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းအစီအစဥ္ တစ္ ရပ္ေရးဆြဲျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးစံုေသာ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ မိသားစု 
လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလို အပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းတစ္ခုအား စီစဥ္ၫႊန္ၾကား လည္ပတ္ေစမႈ၊ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆြဲမႈ၊ ခရီးစဥ္တြဲမ်ား ဖန္တီးမႈ၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ 
ျမႇင့္တင္မႈစေသာ အဓိကက်သည့္ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဗဟုသုတမ်ား ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁ ႏွင့္အတူ သင္တန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပံ့ပိုးေပးအပ္ႏိုင္ေစရန္ နည္းျပ 
မ်ားအား သင္တန္းေပးအပ္မႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားအားလည္း စီစဥ္ေရးဆြဲ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၃။ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အလုပ္သမားေရးရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား 
ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရိွသည္ကို သိရိွထား၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္၌ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ သီးျခားဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲမ်ားႏွင့္ စံမ်ားအား က်င့္သံုးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ မတူျခားနားမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ 
အလုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေစေရး လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ လုပ္ငန္းအရြယ္စားႏွင့္ မသက္ 
ဆိုင္ဘဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးေစ 
ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ထားေသာ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲအသံုးျပဳရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

၀န္ထမ္းႏုတ္ထြက္မႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ “လစာခံစားခြင့္ႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မႈ” ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ရိွ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နစ္နာေၾကးေပးအပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရရိွခံစားခြင့္မ်ား ဖန္တီးမႈအေပၚ လမ္း 
ၫႊန္ခ်က္တို႔အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁ ေအာက္၌ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေပးအပ္သြားပါမည္။ ကာလလတ္စီမံခ်က္အတြင္း ဤအစီအစဥ္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မန္ေနဂ်ာအနည္းစုအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 
မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတုအေယာင္ ေဖာင္းပြလ်က္ရိွေသာ လစာေငြမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လုပ္အားခႏွင့္ လစာအ 
ဆင့္မ်ား စံျပဳသတ္မွတ္ထားရိွမႈအား ျမႇင့္တင္ေရး ပါ၀င္ပါသည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၄။ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿမဲေရးအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ အလုပ္သင္မ်ား ႏုတ္ထြက္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈကို အားေပးျခင္း

HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလားအလာရိွေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈစနစ္မ်ား ထူေထာင္ေရး လက္ေတြ႕က်ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား 
စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရာမ်ားတြင္ (၁) တစ္ခ်ိန္တည္း၌ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရွင္မ်ား စာရင္းသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း စနစ္ႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းမွ အလုပ္ေခၚယူမႈစနစ္မ်ား ထူေထာင္ၿပီး 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း႐ံုးမ်ား၌ အလုပ္ေခၚယူမႈဌာန 
ငယ္မ်ား ထားရိွျခင္း၊ (၂) အစိုးရဌာနႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ကြၽမ္းက်င္ 
တတ္ေျမာက္မႈ အေျခခံေသာ အလုပ္အကိုင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ဖန္တီးေရးဆြဲျခင္း၊ (၃) သင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစံမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ထားေသာ သာမန္ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ သင္တန္းမွသည္ ႏိုင္ငံအသိ 
အမွတ္ျပဳ စံအဆင့္မ်ားအထိ ေလ့က်င့္ေပးအပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ (၄) ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ခိုင္မာၿပီး က်ယ္ 
ျပန္႔လာမည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သိျမင္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျပသမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
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၀န္ထမ္းပိုမိုတည္ၿမဲေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးခံ 
စားခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြက္ ၎အဖြဲ႕၀င္တို႔၏ ၀န္ထမ္းတည္ၿမဲေရးနည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားအား စုေဆာင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ၎တို႔တြင္ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းပိုင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ 
ဆိုမႈမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအဆင့္ ျမင့္တက္လာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ပံ့ပိုးပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤက႑ရိွ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁ ႏွင့္ ၃-၂ 
ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ား၏ အေရအတြက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရိွလ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား စာရင္းျပဳစုရန္ သုေတသနျပဳ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သို႔ ျပည္ပထြက္ခြာလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သားမ်ား အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး ဖန္တီးအားေပးသြားရန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲသြားပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၅။ လက္မႈပစၥည္းက႑ေပၚသို႔ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

လက္မႈပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑သို႔ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ဤသို႔ 
အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေျခခံ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ လက္မႈပညာသည္မ်ား၏ ၀င္ေငြနည္းပါးမႈႏွင့္ လက္မႈပညာ 
သည္ လုပ္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူမ်ား ရွားပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ျမန္မာအစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔မွ ျမန္မာ့လက္မႈပညာက႑ ျပန္လည္ထြန္းကားရွင္သန္လာေစေရး ဦးေဆာင္မႈ၁၈ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ သင္တန္းမ်ား      အားေကာင္းလာေစမႈ၊ လက္မႈပညာ သင္ယူေသာ သင္တန္းသား အလုပ္သင္စနစ္စီမံကိန္းမ်ား 
စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ လက္မႈပညာသည္ လုပ္သားမ်ားရရိွေနေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စံျပဳေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လက္မႈပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈအား ျမႇင့္တင္ 
ႏိုင္ေစမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲမႈတို႔ သတ္မွတ္လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ လူ႔
စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑႐ႈေထာင့္မွဆိုရေသာ္ (၁) လုပ္ငန္းပိုင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပါင္းစု၍ လက္မႈလုပ္ငန္းက႑အား အတူတကြ 
ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္ပံ့ပိုးေပးရန္၊ (၂) လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုပို႔ခ်သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
(၃) လက္မႈပညာ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ 
အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၫႊန္ၾကားစီစဥ္ေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၆။  ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ 
ေပးအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္း

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီးပြားေရးက႑ ဆက္လက္ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(MTF) ႏွင့္ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဤသို႔ တိုးတက္မႈအား ဆက္လက္ပံ့ပိုးရန္ တိုးပြားလာေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေပးအပ္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈက႑ကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ဤအေျခအေနအား အခြင့္ေကာင္းယူ၍ (၁) အဖြဲ႕အစည္း၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား၊ အသင္း၀င္မႈဆိုင္ရာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ အေျခခံေကာင္းမ်ားဖန္တီးရန္၊ (၂) ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား သိရိွ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေမးျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း 
ႏွင့္ (၃) ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ေကာင္းမြန္ေသာ စံျပဳလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အေျခခံ၍ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ 
ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းတြဲမ်ား သတ္မွတ္စီစဥ္ထားပါသည္။

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၇။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပး ျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပို႔ခ်ေပးရန္ ဦးတည္ထားၿပီး 

၁၈ လက္မႈပစၥည္းက႑အတြက္ တာ၀န္မ်ားကို သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၏ ယခင္အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းဌာန၊ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္    
    ေရးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အႏုပညာဌာနတို႔ ပါ၀င္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား ခြဲေ၀ ေပးအပ္ရပါမည္။
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၎တို႔တြင္ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈ၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ထားမႈစီမံကိန္း၊ နည္းျပသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ၫႊန္ၾကားျပသေပးျခင္း၊ စီးပြား 
ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းအရည္အေသြး ျပည့္၀ေစေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဥပေဒကဲ့သို႔ ဥပေဒေရးရာ 
မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
အေကာင္းနည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသည္-
- ျပင္ပသင္တန္း (ႏွင့္အြန္လိုင္းမွ သင္ယူေလ့လာျခင္း) တြင္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ၊ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္တိုးျမႇင့္မႈ 
 ႏွင့္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈ၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဧည့္ႀကိဳဆိုေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စားဖိုေဆာင္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အစရိွသည့္ 
 လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံထားေသာ သီးျခားအသက္ေမြး အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အႀကီး 
 တန္းရာထူးမ်ားသို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
- မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား တာ၀န္ခ်ိန္မစတင္မီ 
 တစ္နာရီႀကိဳတင္၍ အခ်ိန္တိုသင္တန္းေလးမ်ားအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သီးျခား အထူးသင္တန္းမ်ားအား စီးပြား 
 ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာ 
 သင္တန္းမ်ား လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံုမွ ပံ့ပိုး ေပးအပ္သြားပါမည္။
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အပိုင္း ၃ ― အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

HRDSAP မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အားေကာင္းလာေစရန္ 
မ်ားျပားလွေသာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းအား အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ 
လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္ျမန္ဆန္သကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အေဆာတလ်င္ ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္ၿပီး တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ိဳးစံု 
သည့္ ၀န္ထမ္းသစ္ လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုထပ္ပို၍ပင္ ဆက္လက္လိုအပ္ႏိုင္ေပသည္။ အစိုးရဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ ပုဂၢလိကဌာန အစီအစဥ္မ်ားမွ မ်ိဳးစံုလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အား မဟာဗ်ဴဟာ 
ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဗ်ဴဟာ၌ ပါ၀င္သည့္ က႑မ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းပါမည္။ 
ဇယားကြက္ ၉ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္တြင္ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) 
ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဓိက အဖြဲ႕၀င္မ်ားသာမက ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ားအလိုက္ က်င္းပေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ပါ၀င္မည့္ အျခားေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 
အျခားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား “*” ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ဇယားကြက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႕ (NSSA) အား မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (WG) တြင္ NSSA မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၎၏ ဟိုတယ္ႏွင့္ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ေကာ္မတီတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ ၉ - လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္း (HRDSAP) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္
ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ

အစိုးရဌာနမ်ားက႑ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ား
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ Luxembourg Development

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း Swisscontact
အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း 

ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားအသင္း
ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း (ILO)

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား 

အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း
Myanmar Centre for Responsible Business

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန*

ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန*
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း
အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန*
ျမန္မာႏိုင္ငံ

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအသင္း
GIZ

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန*
ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏုပညာႏွင့္ 

လက္မႈပညာအသင္း
အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား*
ႏိုင္ငံျခားမွ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ဟိုတယ္မ်ားမွ 
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားအဖြဲ႕

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မည့္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ အနည္းဆံုး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎အဖြဲ႕အား အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားပါသည္ -
 - HRDSAP အား အေကာ္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ  အထူးသျဖင့္ ၎၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား တိုးတက္မႈအေျခအေနအား 
  ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
 - ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (MTMP)အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ 
  ရည္ တည္ေဆာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း
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 - အရည္အေသြးျပည့္မီေစမႈအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင့္အားလံုး၌ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
  ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးေစျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
  တိုးတက္ေရးၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ရိွ အဓိကက်ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ 
  လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္အဆင့္ အရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရိွေစ 
  ေရး ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ပံ့ပိုးေပးေစျခင္း
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းစနစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအဖြဲ႕ 
  အစည္း (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား) ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ ၎လုပ္ငန္းအတြင္း ပိုမိုေကာင္း 
  မြန္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေပးအပ္ႏိုင္ေရး ဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လႈံ႕ေဆာ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္း
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၎တို႔အား အမ်ားမွ လက္လွမ္းမီ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္ေစမႈ 
  အား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းသတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းေရး အျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္း 
  ေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသခံအဆင့္မ်ား၌ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရိွေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား 
  ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား အကဲျဖတ္ျခင္း
 - ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား တိုင္း တာစစ္ေဆးႏိုင္ေစ 
  မည့္ သက္ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၫႊန္းျပပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
 - HRDSAP ၏ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းေပးမႈ 
  ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခြဲေကာ္မတီမ်ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္း
 - ျပည္သူမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါမႈ၊ ၎မွ မ်ားျပားလွေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
  ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈတို႔ကို ပိုမိုသိျမင္နားလည္လာေစျခင္း
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
  မတူညီေသာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
  တစ္ရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္
 - လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ေျပာင္းလဲမႈအားလုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အစိုးရႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လက္ တြဲဖက္လုပ္ငန္း 
  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈလိုအပ္သည့္ က႑အား သတ္မွတ္ေပးျခင္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ပညာေပးေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါမည္။ HRDSAP ၏ ငါးႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ မ်ားျပားစံုလင္လွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ဦးေဆာင္ဌာနအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားရာ ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ႀကီးမွ လက္ေအာက္ဌာနမ်ားႏွင့္  ၀န္ထမ္းမ်ားအား သီးျခားလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္မ်ားေပးအပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္က႑မ်ားကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္ 
မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လပုင္န္းအဖြဲ႕၌ပါ၀င္ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထြေထြတာ၀နမ္်ားႏငွ္ ့သကဆ္ိငုရ္ာက႑မ်ားမွာ  ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစပ္ါသည။္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးရိွ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရိွေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းေပးရာ၌ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါမည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ -

 - လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အား မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈအဆင့္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
  ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအား အသိေပးတင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အစိုးရ စက္မႈ လက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း 
  သင္႐ိုးမ်ားမွ အစျပဳ၍ ၎သင္႐ိုးမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းမႈ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
  သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
 - လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘြဲ႕သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ 
  ႏိုင္ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳသြားမည္။
 - လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အား ပုဂၢလိကက႑မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ပိုမို ေထာက္ပံ့ အားေပးေဆာင္ 
  ရြက္ေစေရး အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳသြားမည္။
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 - ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းအား အေျခခံေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ 
  ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္သင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ကထိကမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ သင္ျပမႈ 
  အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ ေပးအပ္ႏိုင္ေစေရး အဓိကအခန္းက႑မွ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား 
  ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားပါမည္။
 - လုပ္ငန္အဖြဲ႕ႏွင့္တြဲဖက္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းတြဲမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ျမင့္တက္လာေသာ 
  အလပုအ္ကိငုအ္ခြင္အ့လမ္းမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးလာမႈႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့ပိမုိကု်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးႏငွ္ ့သငတ္န္းမ်ားလိအုပခ္်ကတုိ္႔ကုိ 
  စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ကာ ၎သင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီး 
  ဌာနအား အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MOLIP) တြင္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 
၎လုပ္ငန္းအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ 
တာ၀န္မ်ား ရိွပါသည္။ MOLIP သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါမည္-

 - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ (လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း 
  မ်ား) ၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အေလးထား စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ ျပဳေစျခင္းႏွင့္ ဤခရီးသြားလုပ္ငန္းအား ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏ 
  အဓိကအခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စက္မႈလက္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း 
  မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အရည္အေသြး တိုးျမႇင့္လာေရး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္
 - ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSSA) မွ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳစနစ္မ်ား၊ လုပ္ 
  ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္၊ က်င့္သံုး၊ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လိုအပ္ပါက အႀကံျပဳရန္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈကို စစ္ေဆးတိုင္းတာ၍ မွတ္တမ္းျပဳစုရာ၌ အဓိကအခန္း 
  က႑မွ ပါ၀င္ရန္
 - အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ ဗီဇာစနစ္ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအား လည္ပတ္သူမ်ားသို႔ ဖြင့္လွစ္ေပး ေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
  ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား၌ အႀကံျပဳသြားရန္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOPF) သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
အားလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ /တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ 
၎တို႔အား ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္    ဘ႑ာေငြမ်ား သတ္မွတ္ခြဲေ၀ေပးျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ရိွပါ 
သည္။ MOPF သည္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တြဲဖက္၍ -

 - ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးရိွ မတူညီေသာ လက္ေအာက္ဌာနမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအား 
  သိရိွေအာင္ျပဳလုပ္၍ ၎ဌာနမ်ားအား အနာဂတ္၌ မည္သို႔ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ရာ၌ အကူအညီေပးပါမည္။
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္လာမႈအား စစ္ေဆးတိုင္းတာ၍ မွတ္တမ္းျပဳစုရာ၌ 
  အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္သြားပါမည္။
 - ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က႑မ်ား၌ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား အျမင့္မားဆံုး အေျခအေနအထိ တိုးပြားလာေရး 
  မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲ၍ ဤသုိ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား 
  အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး-
 - HRDSAP ႏွင့္ ၎၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ 
  ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန (MONREC) အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား တိုင္းတာစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ထားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားသစ္ေတာႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္၌ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို စီမံ 
ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ရိွၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈ 
နည္းဗ်ဴဟာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၌ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ MONREC တြင္ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ရိွေနပါသည္။ MONREC သည္ 
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HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္တြဲဖက္၍ -

 - ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းရိွ ၎၏ အဓိကဌာနမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
  သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
  အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါမည္။
 - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
  သတ္မွတ္ပါမည္။
 - MONREC ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈအစီ 
  အစဥ္မ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဌာန ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
  ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား ေရးဆြဲပို႔ခ်ေပးရာ၌ ပါ၀င္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
 - ျပည္သူမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ အေရးပါမႈအား သိရိွမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အထူး ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္း 
  မ်ား၌ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳသြားပါမည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈ၌ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရဲဌာနႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) တို႔ အတြက္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ MOHA သည္ ႏိုင္ငံ၏ 
မည္သည့္ေဒသအား ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ခြင့္ျပဳေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တာ၀န္ရိွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ 
MOHA တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရိွေနပါသည္။ 
MOHA သည္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္တြဲဖက္၍ -

 - ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းရိွ ၎၏ အဓိကဌာနမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
  သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
  အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါမည္။
 - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
  သတ္မွတ္ပါမည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းအရ ေတြ႕ျမင္ေလ့လာႏိုင္ေသာ အသိစိတ္အားျဖင့္ ခံစားသိရိွ 
ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တုိ႔အား ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္၀ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား (ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ေနရာမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္) သည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MOCRA တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အမ်ားအျပား ရိွေနပါသည္။ MOCRA သည္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္တြဲဖက္၍ -

 - ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းရိွ ၎၏ အဓိကဌာနမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
  သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
  အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါမည္။
 - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
  သတ္မွတ္ပါမည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOEA) သည္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္အ 
တြက္ တာ၀န္ရိွေသာ အစိုးရဌာန ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၌ အထူးစိတ္၀င္စား 
လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွထားၿပီး ၎ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္းၾကဥ္းေပးမည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤအထူးအေျခအေနအရပ္အရ MOEA မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအ 
ျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရိွေနပါသည္။ MOEA သည္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္တြဲဖက္၍ -

 - တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းရိွ ၎၏ 
  အဓိကဌာနမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခြဲမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
  တက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္၍ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲ 
  သတ္မွတ္၍
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 - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
  သတ္မွတ္ပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား သည္ HRDSAP အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ၌ က႑မ်ိဳးစံုမွ 
ပါ၀င္ပါမည္။ နည္းဗ်ဴဟာ၌ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း 
ပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအား အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရး၊လုပ္
ငန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေစေရး 
ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်မႈႏွင့္ သင္ယူမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားမီဒီယာအေျခခံေသာ နည္းပညာမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ယူႏိုင္ေစေရး ဆန္းစစ္တီထြင္သြားရန္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား ရင္းႏီွးစြာ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ 
သြားပါမည္။ MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ားလက္ခံေသာ တူညီသည့္ ရလဒ္တစ္ခုရေရး 
အတူပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညိႇႏိႈင္း၍ HRDSAP ႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ HRDSAP ၌ ခ်မွတ္ထားေသာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုစီတိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အေထာက္အပံ့့ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးသြား
ပါမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ေအာက္လုပ္ငန္းဌာန အသီးသီး (ဟိုတယ္မ်ား၊ 
တိုးေအာ္ပေရတာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ တိုးရစ္ဂိုက္မ်ား၊ သင္တန္းပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား)၏ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္း အျမစ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အေလးထားျဖည့္ဆည္းသြားရန္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ျမန္မာ့မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင္သ့င္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ေပးမႈတို႔အား ပံ့ပိုးကူညီေပးရာ၌ မရိွမျဖစ္ အေရးပါေသာ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎တို႔ 
၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ႀကိဳဆုိလ်က္ရိွၿပီး ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ့ပိုးေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအား ပံ့ပိုးအားေပးလ်က္ရိွသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အစီအ 
စဥ္မ်ားအား ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပါ၀င္ရန္ စိတ္အား 
ထက္သန္ေသာ၊ မ်ားျပားလွေသာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုေသာ တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား HRDSAP 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အဓိကအဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထည့္သြင္းထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၌ 
ပါ၀င္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အၿမဲအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္၍ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါက 
သင့္ေလ်ာ္သလို ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚသြားပါမည္။ အတိအက် သတ္မွတ္ရည္ရြယ္ထားေသာ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အထူးႀကိဳးစား 
ပါ၀င္လ်က္ရိွေသာ အျခားတြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါက သတ္မွတ္အစည္းအေ၀းတို႔၌ တက္ေရာက္ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚ 
သြားပါမည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) သည္ HRDSAP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရာ၌ 
ဦးေဆာင္သြားပါမည္။ ထို႔ျပင္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုင္းတာမႈ အၫႊန္းမ်ား 
အရ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တင္ျပေသာ ကာလအလိုက္ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအ 
စဥ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္ မွတ္တမ္းပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ပထမသံုးႏွစ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၿပီးေနာက္တြင္ Lux Dev ၏ ျမန္မာ/၀၀၁ စီမံကိန္းမွ MOHT အား လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးစီမံ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရး HRDSAP အား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ထားမႈကိုတင္ျပထား ပါသည္။ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ စာတမ္း ၁ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ ကြာဟႏိုင္မႈရိွႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
အေရးပါပါသည္။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

HRDSAP ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္သံုးရပ္၌ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂၁ ခ်က္ ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔ေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစု 
၄၉ အား ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစုအားလံုးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္မွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇.၃၁ သန္း 
(ဇယားကြက္ ၁၀) ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၉ မွ ၃၂ ခုအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး 
၎တို႔အား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၂.၄၇ သန္း လိုအပ္ပါမည္။ အဓိကျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
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သင္တန္းေက်ာင္းဌာနမ်ား ထူေထာင္ရန္ အဓိကဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အဦး အစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ HRDSAP ၌ အစိုးရဘ႑ာေငြမ်ားအား အလံုးစံုအသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ 
၎၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးရာ၌ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ 
အဓိကရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အေလးအနက္ထား သံုးသပ္မႈျပဳသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ 
ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦး တပ္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွပင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၌ ေဖာ္ျပ ထားေသာ အျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ဇယားကြက္ ၁၀ - ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (HRDSAP) ၏ ခန္႔မွန္းကုန္က် 
စရိတ္ အဆိုျပဳခ်က္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး အတြက္ ခန္႔မွန္း 
ကုန္က်စရိတ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ-သန္း)

ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ 
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ- သန္း)

ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစိုးရဌာနက႑ ၅.၆၈ ၅.၁၈

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ 
သင္တန္းဌာနက႑

၅၈.၀၆ ၅၅.၄၁

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက က႑ ၃.၅၇ ၁.၈၈

စုစုေပါင္း ၆၇.၃၁ ၆၂.၄၇
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ - ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း

ငါးႏွစ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၀

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ             ျဖင့္ သိသာကြဲျပားေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဦးေဆာင္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းေကာ္လံ၌ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အကူအညီ 
လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား (   ) သေကၤတ ျဖင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၁ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနက႑

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကုန္က်စရိတ္

(US$)
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ညႊန္ျပခ်က္မ်ား

၂၀
၁၆

၂၀
၁၇

၂၀
၁၈

၂၀
၁၉

၂၀
၂၀

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၁။ HRDSAP အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုဖြဲ႕စည္းျခင္း

၁-၁-၁။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တာ၀န္လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း - အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊
 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လက္တြဲဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၌ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ ထမ္းေဆာင္ရ 
မည့္ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားတို႔အား သေဘာတူအတည္ျပဳ
ျခင္း၊ HRDSAP ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံ
ကိန္းမ်ား သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀း
ပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, MOE, MOLIP, 
MOPF, MOCRA, 
MONREC, MOHA, 
MTF, MHA, UMTA, 
MTGA, MRA, MHPA, 
MTHRDA, DPs (   )

၅၀,၀၀၀ HRDSAP လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဖြဲ႕
စည္းၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ
လုပ္ငန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၂။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOHT) ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ 
အားေကာင္း ခုိင္မာေစျခင္း 

၁-၂-၁။ HRDSAP သုေတသနအပိုင္း ၈ အား ေရွ႕ဆက္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ရန္ MOHT ဗဟိုဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခု
ဖြဲ႕စည္းျခင္း - အပိုင္း ၈ ၌ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာ
အား အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳျခင္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားတို႔ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ 
လိုအပ္ပါက လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
အေထာက္အပံ့ရွာေဖြရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲ 
ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ေရွ႕ ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

X

X

X

X

X

ရံုးခြဲမ်ားအပါအ၀င္
MOHT

၁,၅၀၀,၀၀၀ ဗဟိုဌာနအား သတ္မွတ္ဖြဲ႕
စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
ငယ္ထူေထာင္ျခင္း၊ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္
မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၃။ လုပ္ငန္း၏ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

၁-၃-၁။ ခရီးသြားမ်ား စာရင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ တင္ျပမႈ
နည္းလမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း - ဗဟိုဌာန
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းအား ႀကီးၾကပ္စီမံရန္
တာ၀န္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္
စစ္ေဆး၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေစရန္ TOR ေရးဆြဲဖြဲ႕
စည္းျခင္း၊ အစိုးရဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ 
တာ၀န္မ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္ေသာ စနစ္သစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္
ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပို႔ခ်ရမည့္ သင္
တန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၫႊန္ၾကား ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာအကဲျဖတ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ခ်ိန္ညိႇ ေျပာင္းလဲ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

X

X

X

MOHT, MOPF,
MOLIP, MTF, MOHA, 
CSO (   )

၂၅၀,၀၀၀ စီစဥ္ေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ထား 
ေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား
ေကာက္ယူမႈႏွင့္ တင္ျပမႈ
နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္စနစ္ 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာ
အားေကာင္းလာေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပို႔ခ်
ထားေသာ သင္တန္းမ်ား
ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိလာေသာ
လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း



72

၁-၃-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္စာရင္း မွတ္တမ္း
မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ တင္ျပမႈနည္းလမ္းမ်ား - ဗဟိုဌာ
နအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းအား ႀကီးၾကပ္စီမံရန္
တာ၀န္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္
စစ္ေဆး၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေစရန္ TOR ေရးဆြဲဖြဲ႕
စည္းျခင္း၊ အစိုးရဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္
တာ၀န္မ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္ေသာ စနစ္သစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္
ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပို႔ခ်ရမည့္ သင္ 
တန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေရး ဆြဲပို႔ခ် 
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၫႊန္ၾကားႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာအကဲျဖတ္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ခ်ိန္ညိႇေျပာင္းလဲ
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

X

X

X

MOLIP, MOPF,
MOHT, CSO

၂၅၀,၀၀၀ HRDSAP လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဖြဲ႕
စည္းၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ
လုပ္ငန္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပျခင္း

၁-၃-၃။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတို႔ပါ၀င္ေသာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္
ရာစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူေရးစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အသံုး
ျပဳျခင္း - (၁) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားမွ ထြက္
ခြာမည့္ ခရီးသည္မ်ားအား ၎တို႔ ေခတၱတည္းခိုလည္
ပတ္စဥ္အတြင္း ဟိုတယ္မ်ား၌ ေပးရေသာေငြေၾကးတန္
ဖိုးႏွင့္ ရရိွေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခရီးစီစဥ္ေပးေသာလုပ္
ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ၎
တို႔အား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ လည္ပတ္ရာေနရာမ်ားအေပၚ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျပဳျခင္း၊ 
(၂) ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမွေပး
ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္၊ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ
အတြင္း ပံ့ပိုးပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သင္တန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းႏွင့္ 
၎သင္တန္းမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အျမင္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားအား သိရိွႏိုင္
ရန္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ (၃) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔
စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးသင္တန္း တက္ေရာက္
သူမ်ားမွ သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
သင္ယူရရိွမႈမ်ားအား စစ္ေဆးသိရိွႏိုင္ေစရန္ စစ္တမ္း
ေကာက္ယူမႈျပဳျခင္း၊ (၄) ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၎တို႔၏ ၀န္
ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္မ်ား
အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား သိရိွႏိုင္
ေစရန္ အဓိကလည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ား၌ ျပည္သူ႔အ
ျမင္ သေဘာထား စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူမႈမ်ားျပဳျခင္း
ႏွင့္ (၅) အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားသို႔ ေပးအပ္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ ေထာက္ပံ့
မႈ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးရန္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ 
အႀကီးတန္း ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေမးျမန္း စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ
မ်ား, MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား(    )

၂၅၀,၀၀၀ ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိလာေသာ
စစ္တမ္းမ်ားမွ အစီရင္ခံစာ
မ်ားႏွင့္အတူ မူ၀ါဒသစ္
ေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ား
အေၾကာင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၄။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 
စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ျခင္း

၁-၄-၁။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား အဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္ လမ္းၫႊန္
ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားေပးအပ္ျခင္း - လမ္းၫႊန္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္
မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေစရန္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕ငယ္တစ္
ခု ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္၍ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားရန္ ဗဟိုဌာနတစ္ခု 
ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္
မွတ္ျခင္း၊ ဦးတည္ထားေသာဌာနမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားေပးျခင္း၊ ပို႔ခ်ရန္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ လို
အပ္ပါက သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သင္တန္း
ေပးျခင္း၊ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးမည့္ 
စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာ သို႔ျပန္ဆိုျခင္း၊ လိုအပ္ေသာေနရာ၌ 
အဆင့္ျမင့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း

X

X

X

MOHT, (    ) ၂၅၀,၀၀၀ ဗဟိုဌာန ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္
ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္
ရာ ကၽြမ္းက်င္အတက္
ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း
ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္လမ္းညႊန္
ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား ပို႔ခ်
ေပးအပ္ျခင္း
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၁-၄-၂။ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
သင္တန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈေဆာင္
ရြက္ျခင္း - HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း၌ အဓိ
က၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္
ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္ အလံုး
စံုအား အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔
ခ်မႈ အထူးလိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ေနရာဌာနမ်ားအား သတ္
မွတ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆးအ
ကဲျဖတ္မႈတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္
အတတ္ပညာရွင္မ်ား သတ္မွတ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ သင္
တန္းပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္မႈမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈေဆာင္
ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လိုအပ္
ပါက ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ရွာေဖြ သတ္မွတ္ျခင္း

X

X

X

MOHT, MOCRA,
MONREC, MOHA (   )

၂၅၀,၀၀၀ အဓိက၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္
ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ
မ်ားျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး
ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စစ္
ေဆးအကဲျဖတ္မႈ ေဆာင္
ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္
တန္းပို႔ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္း
စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္
မွတ္ျခင္း

၁-၄-၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဗဟုသုတႂကြယ္၀လာ 
ေစေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ျခင္း - သင္တန္း 
မ်ား ပို႔ခ်ရန္ MOHT မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕
ငယ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္း၌ ပို႔ခ်ေပး
မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ၌ အသံုး
ျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္
ဆိုျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေစရန္ အဖြဲ႕အား သင္
တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္
ေဆာင္ရမည့္ ဌာနမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်
ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္၍ ထပ္မံလိုအပ္ေသာ အကူအညီႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္း

X

X

X

MOHT,  MOE,
MOLIP, MOPF, 
MOCRA, MONREC, 
MOHA, MOEA, 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဆိုင္ရာ႐ံုးခြဲမ်ား (     )

၅၀၀,၀၀၀ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည့္အဖြဲ႕
ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်
ေပးမည့္ ပစၥည္းမ်ား သတ္
မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းေပါင္း
၄၀ ပို႔ခ်ေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၅။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

၁-၅-၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမ်ား၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း - ခရီးသြား
လုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၌ အကူအညီ လိုအပ္လ်က္ရိွ 
ေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား ဦး
စားေပး သတ္မွတ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေရး
ဆြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းပြဲ
မ်ား က်င္းပျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ 
ဗဟုသုတရိွမႈအား စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈျပဳ၍ ပို႔ခ်ေထာက္ပံ့
ေပးရမည့္ သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဗဟုသုတ ျမႇင့္တင္
ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာ၌ 
လမ္းၫႊန္မႈေပးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီလိုအပ္ပါက ခ်ိတ္ဆက္
ေပးျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ 
မ်ား, (    )

၅၀၀,၀၀၀ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး
ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေကာင္စီ ၈-ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာင္စီ
မ်ား၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား
သတ္မွတ္ေပးျခင္း

၁-၅-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ဗဟုသုတႂကြယ္၀လာ 
ေစေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲပို႔ခ်ျခင္း - လုပ္ငန္း
၁-၄-၃ အတြက္ ကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာ
ရွင္အဖြဲ႕အား အသံုးျပဳျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ၌ ပါ၀င္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
သင္တန္းပို႔ခ်ရာ၌ အသံုးျပဳရမည့္ ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း
ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုမႈျပဳျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်
ေပးႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အား သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္
အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဌာနမ်ားသတ္မွတ္
ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ 
ထပ္မံလိုအပ္ေသာ အကူအညီႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း

X

X

X

MOHT - MOE,
MOLIP, MOPF,
MOCRA, MONREC, 
MOHA, MOEA (    ) 
တို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီးဆိုင္ရာ ႐ံုးခြဲမ်ား

၄၀၀,၀၀၀ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည့္
အဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ 
ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
သင္တန္းေပါင္း ၂၀ 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၆။ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားရိွ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ေဒသခံလူထု
ပါ၀င္မႈတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း

၁-၆-၁။ ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (DMOs) မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေရး
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း - DMOs 
အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ႀကီးထြား
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ု
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အျပည့္အစံုအားေရးဆြဲ
ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၎
လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္ႏိုင္ေရး
MOHT ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ လမ္းၫႊန္
ခ်က္အျပည့္အစံုအား အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိက
လည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသမ်ားအား ဦးစားေပးသတ္မွတ္
ျခင္း၊ DMOs လမ္းၫႊန္ခ်က္အစံုကို အသံုးျပဳမႈအား ၫႊန္
ျပကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူေပးျခင္း

X

X

X

X

MOHT, ေရြးခ်ယ္ထား 
ေသာ DMOs (    )

၁,၀၀၀,၀၀၀ လမ္းညႊန္ခ်က္အျပည့္အစံု
အား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀
ေပးအပ္ျခင္း၊ သင္တန္း
ေပါင္း ၄၀ ပို႔ခ်ေပး၍ စီစဥ္
ညႊန္ၾကားမႈေပးျခင္း

၁-၆-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ လူထုမွပါ၀င္မႈ (CIT) စီမံကိန္းမ်ား 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္ရြာအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း (CBT) မ်ားအား သုေတသန
ျပဳေလ့လာမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ား
ႏွင့္ MOHT မွ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပို႔ခ်
ေသာ သင္တန္းမ်ား၌ CIT က႑ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေၾကာင္း 
အရာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ၎ေနရာေဒသမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာေစျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီး စီစဥ္
ထည့္သြင္းျခင္း၊ CBT အား အထူးစိတ္၀င္စားေသာ
သတင္းေထာက္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ၎တို႔အား
CBT စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားရရိွေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္အက်ဥ္း
ခ်ဳပ္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန
အား ပံ့ပိုးေပး၍ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သတင္းမီဒီယာ
ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ အားေပးျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, ၈၀,၀၀၀ CBT သုေတသနစာတမ္း
ျပဳစုမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစ
ျခင္း၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္း
မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သင္
တန္းအစီအစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္
ေစျခင္း၊ သတင္းစာ 
ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေဆာင္းပါး
မ်ားထည့္သြင္း၍ အမ်ားသိ
ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁-၆-၃။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ လူထုမွပါ၀င္မႈ (CIT)၊ ရပ္ရြာလူထု 
အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း - CBT စီမံခ်က္နယ္ပယ္ေဒသမွ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ CBT သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္လာရန္ 
စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္အရည္အခ်င္းမ်ားရိွေသာ 
လုပ္ငန္းပိုင္း အသက္ေမြးပညာရွင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္
ျခင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ားႏွင့္အတူ CBT စီမံ
ခ်က္ နယ္ပယ္ေဒသႏွင့္ ၎၀န္းက်င္ရိွ သုေတသနျပဳ
ထားမႈမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား
စီစဥ္ေပးျခင္း၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္ယူထားေသာ သင္ခန္း
စာမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ CBT ေဒသမ်ားအား 
စိတ္၀င္စားေသာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ စီစဥ္ေပးလ်က္ရိွေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ CBT ေဒသမ်ားျဖစ္ရန္ အလားအ
လာရိွေသာ ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ရန္ သြားေရာက္ေလ့လာ
မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ CBT ေဒသ ျမႇင့္တင္မႈ၌ စိတ္ပါ၀င္စား
ေသာ ျပည္ပခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ 
CBT စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္
ေသာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပး ျခင္း 

X

X

X

X

X

MOHT, UMTA, DPs, 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

၁၅၀,၀၀၀ CBT သင္တန္းနည္းျပ ၁၀
ဦးအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
အလားအလာရွိေသာ CBT 
စီမံခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပး
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအရင္းအ
ျမစ္ေစ်းကြက္ရွိ ျပည္ပခရီး
စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္
ဆက္အတည္ျပဳျခင္း၊ သင္
တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ 
CBT ေနရာေဒသအသစ္ 
၁၀ ခု ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၁-၇။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (MRA-TP) အပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အား သိနားလည္လာေစမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း

၁-၇-၁။ သံုးႏွစ္ၾကာေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္သူလူထုအား အသိပ
ညာေပးမႈ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္း - အာဆီ
ယံႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ MRA-TP အား လိုက္နာ အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာအား ဦးေဆာင္စီစဥ္ေရးဆြဲ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ ဗဟိုဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးျခင္း၊ ဌာန
ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမႈျပဳ၍ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ သတင္း
ေထာက္မ်ားႏွင့္အတူ နည္းဗ်ဴဟာအား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
ပိုမိုေကာင္း မြန္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာအရ
႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးႏွင့္ သတင္း ေဆာင္းပါးအခ်က္အလက္
မ်ား ျပင္ဆင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ 
နည္းဗ်ဴဟာအားတင္ျပၿပီး လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအ
တြက္ ဘ႑ာေငြမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာမွတစ္
ဆင့္တင္ျပအသိေပးေသာ နည္းဗ်ဴဟာအား အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ နည္း
ဗ်ဴဟာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

X

X

X

MOHT, MOI, MOE, 
MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၂၅၀,၀၀၀ နည္းဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊
နည္းဗ်ဴဟာအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္း
စီမံကိန္းအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း

၁-၇-၂။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - 
ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း
တာ၀န္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္
ဦးခ်င္းအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားသတ္
မွတ္ျခင္း၊ ဆုေပးရန္ ေရြးခ်ယ္မည့္ စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲသတ္
မွတ္ျခင္း၊ အမ်ားသိရိွေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေၾက
ညာျခင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား ပိုမိုသိရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း

X

X

X

X

MTF, MHA, UMTA, 
MTHRDA, MHPA, 
MTGA, MRA

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွ
ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ပါ
မည္။

ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ အခမ္းအနား
အား ႏွစ္စဥ္က်င္းပပါမည္။

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၂ - ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မႈ

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကုန္က်စရိတ္

(US$)
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ညႊန္ျပခ်က္မ်ား

၂၀
၁၆

၂၀
၁၇

၂၀
၁၈

၂၀
၁၉

၂၀
၂၀

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၁။ အဆင့္ဆင့္တိုင္းရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုး၊ သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

၂-၁-၁။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အဆင့္
ျမႇင့္တင္ျခင္း - အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ သင္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ သင္႐ိုးမ်ားအား ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ သင္တန္းအစီ
အစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမည့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္း
မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စံျပဳအာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ 
သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္
လည္ေရးသားျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္စိစစ္ျခင္း၊ အရည္
အခ်င္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား CATC ႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး 
ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ားသင္ၾကား
ေရးပစၥည္းအသစ္မ်ား အသံုးျပဳ သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ သင္
တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း

X

X

X

X

X

MOE, သင္တန္းေက်ာင္း 
မ်ား, MTF, MHA, 
UMTA, MOHT

၅၀၀,၀၀၀ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရ
မည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား
အား အတည္ျပဳသတ္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္
ျခင္း၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္း
မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊
သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ဆရာမ်ား
အား သင္တန္းေပးျခင္း၊
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္
အား အသံုးျပဳျခင္း
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၂-၁-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအား အစိုးရစက္မႈလက္မႈအထက္တန္း
ေက်ာင္းမ်ား သင္႐ိုး၌ စတင္မိတ္ဆက္သင္ၾကားျခင္း - 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဗဟိုအဖြဲ႕
မ်ား သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းရန္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အ
စည္းအေ၀းမ်ား၌ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
အေၾကာင္း ထည့္သြင္းမႈ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား 
အေျခခံ၍ အစိုးရစက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း
မ်ား သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
မိတ္ဆက္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ ပို႔ခ် သင္ၾကားေရး
အတြက္ အဓိက ပညာသင္ေက်ာင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္း ပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
အား သင္တန္းေပးျခင္း

X

X

X

MOE, MOHT, 
MTHRDA, MHPA, (    )

၃၀၀,၀၀၀ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အစိုးရ
စက္မႈလက္မႈ အထက္
တန္းေက်ာင္းမ်ား ခရီး
သြားလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၂-၁-၃။ ယခင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားမႈအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
(RPL) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈျပဳမည့္ပစၥည္း
မ်ား ေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္း - အမ်ိဳးသား ကြၽမ္းက်င္ပညာအဆင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႕ (NSSA) ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ 
စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ ပဏာမအဆင့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္
NSSA အတြက္ ကြၽမ္းက်င္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္သား
မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပး
အပ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ အရည္အခ်င္း 
အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္ လက္မွတ္မ်ားရရိွႏိုင္ေစေရး RPL 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း

X

X

X

X

NSSA, MOLIP, MOE, 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား, 
MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(    )

၅၀၀,၀၀၀ အရည္အခ်င္းရိွေသာ လုပ္
သားမ်ားအား အသိအမွတ္
ျပဳျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၌ရိွၿပီး
ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား
အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း

၂-၁-၄။ စာသင္ခန္းမ်ား၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာေရးျမႇင့္တင္ရန္ 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္း - ဤနည္းဗ်ဴဟာအား 
ေရးဆြဲမႈ၌ဦးေဆာင္ရန္ ဗဟိုဌာနႏွင့္ အဓိကပါ၀င္မည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာရပ္မ်ား၏ ရိွၿပီးေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းစာသင္
ခန္းမ်ား၌ ထည့္သြင္းျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူအရင္းအျမစ္မ်ား 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာ၌ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား
အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ
မ်ား သင္ၾကားရာ၌ ဆရာ၊ ဆရာမအား အေထာက္အကူ
ေပးမည့္ သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္
ျခင္း၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ ဦးစားေပး 
လည္ပတ္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္
ၾကားေရးပစၥည္း သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕ အစည္းအ
ေ၀းမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္းသင္ခန္းစာ
မ်ား အသံုးျပဳစမ္းသပ္သင္ၾကားျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ျပန္
လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္စိစစ္ျခင္း၊ သင္
ၾကားေရးအေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
သံုးစြဲသင္ၾကားမႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္း

X

X

X

X

MOE, MTF, MHA, 
UMTA, MTMC, MHPA, 
(    )

၅၀၀,၀၀၀ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္း 
အဆင့္ စာသင္ခန္းမ်ား၌ 
အသံုးျပဳမည့္ သင္ၾကားေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင္
ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေရး
ဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတ
၀န္းရိွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
လည္ပတ္ရာေနရာေဒသ
မ်ားရိွ မူလတန္းႏွင့္
အထက္တန္း အဆင့္စာ
သင္ခန္းမ်ား၌ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဘာသာရပ္မ်ား
သင္ၾကား ေပးျခင္း
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈစနစ္မ်ား အားေကာင္း ခိုင္မာ
လာေစျခင္း

၂-၂-၁။ သင္တန္းပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းမ်ား အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အဆင့္
ျမႇင့္တင္ျခင္း - လက္ရိွ စံႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္
ျခင္း၊ ဦးစားေပးအလုပ္အကိုင္ နယ္ပယ္မ်ား သတ္မွတ္
ျခင္းႏွင့္ CATC ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာအရည္
အခ်င္း သတ္မွတ္အဆင့္စံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အာဆီယံ
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပးအပ္လ်က္ရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာ
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား စံႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္း
စစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NSSA တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္၍ လိုအပ္ပါက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္စိစစ္ျခင္း၊ ပညာ
ေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOE)၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္
ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန (MOLIP) တို႔ႏွင့္
အတူ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္
မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈ စနစ္မ်ား ေရးဆြဲဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး 
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်မႈ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈ 
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးေစျခင္း

X

X

X

X

MOHT, MOE, MOLIP, 
NSSA, MTHRDA, MHA, 
MRA, UMTA, (    )

၁,၀၀၀,၀၀၀ သင္တန္းပို႔ခ်မႈစံႏႈန္းအသစ္
ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးမႈ
စနစ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲျပင္
ဆင္ျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း၊ 
သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္
မ်ားအား သင္တန္းေက်ာင္း
မ်ား၌ အသံုးျပဳေစျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၃။ သင္တန္းနည္းျပႏွင့္ သင္ၾကားေရး ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ျခင္း

၂-၃-၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘြဲ႕တန္းမ်ား၌ သင္ၾကားလ်က္ရိွေသာ 
ကထိကမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း 
- သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား ဆန္းစစ္တိုင္းတာမႈျပဳျခင္းႏွင့္ ဘာ
သာစကား ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အကဲျဖတ္စစ္ေဆး
ျခင္း၊ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ ပညာေရး၊ သင္
တန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းတိုမ်ားမွသည္ မဟာ
ဘြဲ႕တန္း အစီအစဥ္မ်ားအထိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္း
မ်ားႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
လိုအပ္ပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားမႈလမ္းၫႊန္ခ်က္
မ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ သင္တန္းတိုမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ သင့္ 
ေလ်ာ္ေသာ ႏွစ္ရွည္ပညာေရး သင္တန္းမ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္း တက္ေရာက္ေစျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, DPs, MOE, 
(    )

၁,၀၀၀,၀၀၀ ဗဟုသုတစစ္ေဆးတိုင္းတာ
မႈ ျပဳျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္ၾကားျဖတ္ 
သင္တန္းမ်ား၌ မြမ္းမံသင္
ၾကားေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေရး
တာ၀န္ခံ ၀န္ထမ္း ၅၀ အား
သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္း ၂၅ 
ဦးအား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ မဟာဘြဲ႕
တန္းမ်ား တက္ေရာက္
ေစျခင္း

၂-၃-၂။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားအား ပညာ
ေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း - ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ပညာရပ္ နယ္ပယ္စံုပါ၀င္ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား
အား သင္တန္းနည္းျပ ဆရာမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲစီစဥ္
ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းအေတြ႕
အႀကံဳရိွေသာသူမ်ားအား ေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္း၊ သင္တန္း
မ်ားဆ က္လက္ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ နည္းျပမ်ားအား ၎တို႔၏
သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား၌ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ
ဦးစားေပး နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အေျခတည္ေသာ နည္းျပ
မ်ားအေပၚ အေလးထား၍ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ လက္ခံရရိွ
ေသာ နည္းျပအေရအတြက္ တိုးပြားလာေစျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, DPs, MTHRDA, 
MHPA, (    )

၁,၀၀၀,၀၀၀ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား 
သင္တန္းပို႔ခ်မ အစီအစဥ္
မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊  ႏွစ္စဥ္
သင္တန္း နည္းျပဆရာ
ဦးေရ ၂၀ မွ ၄၀ ထိ 
ေလ့က်င့္သင္တန္း
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၄။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပညာေရးဆက္စပ္မႈ အားေကာင္းလာေစျခင္း

၂-၄-၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈ၌ လုပ္
ငန္းခြင္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း - ခရီးသြား
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုး ပို႔ခ်မႈ၌ ပါ၀င္
မည့္လုပ္ငန္းခြင္ပိုင္း ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ား စာရင္းျပဳစုစီစဥ္ျခင္း၊ အပတ္စဥ္ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာမႈႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ သင္ယူမႈနည္း
လမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳေစေရး လုပ္ငန္းခြင္မွ 
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

X

X

X

X

X

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ 
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုး 
ေပးျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်မည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မွ ကြၽမ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္
မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ 
ဦးတည္ေသာ ေဟာေျပာပို႔
ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ား က်င္းပစီစဥ္ေပးျခင္း
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၂-၄-၂။ ဘြဲ႕၀င္တန္းမ်ား သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ အလုပ္သင္က႑
ပါ၀င္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း - အလုပ္သင္က႑မ်ား အစျပဳထည့္
သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္
ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သင္မ်ား လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈရိွ
ေရး စစ္ေဆးသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းကူးေကာ္
မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အလုပ္သင္က႑အတြက္
သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ သင္ၾကားေပးအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စီစဥ္ေရး
ဆြဲျခင္း၊ အလုပ္သင္က႑မ်ား စတင္ထည့္သြင္းလုပ္
ေဆာင္ျခင္း၊ NSSA အား အလုပ္သင္က႑စနစ္ ေရးဆြဲ 
မႈ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ထည့္သြင္းေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း

X

X

X

X

MOE, သင္တန္းေက်ာင္း 
မ်ား, MTF, MHA, 
UMTA, MOHT

၂၀၀,၀၀၀ လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းကူး
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း
ထူေထာင္ထားရိွျခင္း၊ 
အလုပ္သင္က႑ သင္ယူမႈ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္
သင္မ်ားအား လက္ခံသင္
ၾကားေပးမည့္ လုပ္ငန္းဌာန
မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား၌ 
အလုပ္သင္က႑
ပါ၀င္ေစျခင္း

၂-၄-၃။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္
ငန္းခြင့္သုေတသန စာတမ္းျပဳစုေရးသားမႈကို အားေပး
ျမႇင့္တင္ျခင္း - လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းကူး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕
စည္းေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္း သုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္
ေသာ က႑မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္ ျပည္ပရိွ တကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳ အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲ
ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

X

X

X

X

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား, 
MOHT, MTF ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား, (     )

၂၅၀,၀၀၀ လုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းကူး
ေကာ္မတီ မ်ား ဖြဲ႕စည္းထူ
ေထာင္ျခင္း၊ သုေတသန
ျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ က႑
မ်ား ဦးစားေပးသတ္မွတ္
ေပးျခင္းႏွင့္ လက္တြဲဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္
ဆက္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳ 
စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစု
ထုတ္ေ၀ျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၅။ အဓိကက်ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ျခင္း

၂-၅-၁။ အေျခခံအေဆာက္အီမ်ားဆိုင္ရာ ေရရွည္စီမံကိန္းအစီ
အစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ သင္တန္းအေဆာက္အီမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈ၌ ပင္မရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - 
သင္ၾကားေရးဌာနေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး ဦးစားေပးေန
ရာမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ PPPs အပါအ၀င္ ဘ႑ာေငြသတ္
မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြမႈနည္းလမ္းမ်ားသတ္မွတ္
ျခင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ထိေရာက္မႈရိွေသာ လက္ေတြ႕က်
သည့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမည့္ ရိွရင္းစြဲသင္ၾကားေရး
ဌာနမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးဌာန
သစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း

X

X

X

X

X

MOPF, MOE, MOHT, 
MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား, (     )

၅၀,၀၀၀,၀၀၀ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ဌာနမ်ား 
အတြက္ ဦးစားေပးေနရာ
မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
သင္ၾကားေရး ဌာနမ်ား
အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အသစ္ 
တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၆။ သင္ယူမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစရန္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာအသံုးခ်မႈမ်ား ပိုမိုလက္လွမ္းမီ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ 
တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

၂-၆-၁။ အင္တာနက္ႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရး
အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ ေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္း - နည္းဗ်ဴ
ဟာေရးဆြဲမႈအား ဦးေဆာင္မည့္ ဗဟိုဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း
သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးပို႔ခ်မည့္ သင္တန္းမ်ားအား 
အြန္လိုင္းႏွင့္ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ သင္ယူရရိွႏိုင္ေစေရး 
စီစဥ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ား
မွ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားသံုးသပ္မႈ အပါ
အ၀င္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရးဆြဲထား
ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ အခ်က္အလက္မ်ားအား HRDSAP 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား 
ေထာက္ျပျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ/ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ 
လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မီဒီ
ယာမွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စမ္းသပ္
သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ပို႔ခ်
ျခင္း၊ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မႈသိရိွ
ေအာင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ
မႈႏွင့္အညီ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပို႔ခ်
ျခင္း

X X

X

MTHRDA, MOHT, 
MHA, MRA, UMTA, 
(    )

၁,၀၀၀,၀၀၀ အင္တာနက္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား
မွ တစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူ
မႈ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္း၊ သင္တန္း
မ်ားအား အြန္လိုင္းႏွင့္ 
အျခားမီဒီယာ လိုင္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ သင္ယူရရိွေစျခင္း
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၂-၆-၂။ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ သင္ယူႏိုင္
ေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း - ပညာသင္ဆု
ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေပါင္း
စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ သင္ၾကားေရး
ပစၥည္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား အသံုးျပဳ
မႈႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္
မ်ား စီစဥ္ပံ့ပိုးေပးျခင္း

X

X

X

MOE, MOPF, MOHT, 
MTF

၁,၀၀၀,၀၀၀ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုမွပညာေရးႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ား သင္ယူရရိွ
ႏိုင္ေစေရး

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၂-၇။ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းပို႔ခ်မႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္း

၂-၇-၁။ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္စံမ်ား
ေရးဆြဲျခင္း - ဧည့္လမ္းၫႊန္က႑၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္
ရာ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းမႈျပဳျခင္း၊ 
အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ
မ်ားဆိုင္ရာ စံမ်ားႏွင္အညီ ျဖစ္ေစေရး၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္အ
မ်ိဳးအစားအဆင့္ဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း
မ်ား မူၾကမ္းျပဳေရးသားစီစဥ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းသတ္ 
မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အ 
စည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ၎စနစ္မ်ားအား စမ္း 
သပ္အသံုးျပဳ ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက စိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
NSSA မွ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွေရး သတ္မွတ္ထားေသာ 
စံႏႈန္းမ်ားတင္ျပျခင္း

X NSSA, MOHT, MOLIP, 
MTGA, UMTA, MTHR-
DA, (     )

၆၀,၀၀၀ NSSA မွ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္
စံႏႈန္းမ်ားအား အတည္ျပဳ
ေပးျခင္း

၂-၇-၂။ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း စံႏႈန္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း၊ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္တန္း
ပို႔ခ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္  စိစစ္
ျပင္ဆင္ျခင္း - သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းစံႏႈန္းမ်ား အသံုး
ျပဳႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္ေရးသားျပဳစုထုတ္
ေ၀ျခင္း၊ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း စံႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳေရး 
နည္းျပမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အသစ္သတ္မွတ္ 
လိုက္ေသာ အရည္အခ်င္းစံႏႈနးမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး
ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း သင္ခန္းစာမ်ားအား ျပန္လည္
ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင္တန္းသင္ခန္းစာ
အသစ္မ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ နည္းျပမ်ားအား 
သင္တန္းေပးျခင္း

X

X

MOHT, NSSA, MTGA, 
UMTA, MTHRDA, (    )

၁၅၀,၀၀၀ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္
ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
သင္ၾကား ေလ့က်င့္ပို႔ခ်
ျခင္း၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 

၂-၇-၃။ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး 
အေသးစိတ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း - “ဧည့္လမ္း 
ၫႊန္မူ၀ါဒေဘာင္” ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ဧည့္လမ္းၫႊန္ သင္တန္း
ပို႔ခ်မႈ၌ လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းႏွင့္
လက္ရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈတို႔အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္
ျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈအား MOHT၊ MTGA၊ UMTA၊ 
NSSA ႏွင့္ MTHRDA  တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ 
အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ ေနရာသံုးခု၌ ဧည့္လမ္းၫႊန္ 
သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေစရန္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္း
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

X

X

X

MOHT, MTGA, UMTA, 
MTHRDA, NSSA, (    )

၄၀၀,၀၀၀ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္းမ်ား 
က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ 
အေသးစိတ္ စီမံကိန္းေရး
ဆြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ 
သင္တန္းေက်ာင္း ၃-ခု၌ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း
အဆင့္အားလံုး ပံုမွန္ဖြင့္ 
လွစ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း
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၂-၇-၄။ ေစ်းကြက္အတြင္း အထူးလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလ်က္ရိွ
ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွသည့္ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း - ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအတြက္
ေစ်းကြက္အတြင္း လိုအပ္ခ်က္အထူးျမင့္မားေသာက႑
မ်ား သိရိွေစရန္ UMTA အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈျပဳျခင္း၊ ဧည့္
လမ္းၫႊန္မ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေစရန္ ေစ်းကြက္
အတြင္း လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလ်က္ရိွေသာ က႑မ်ားအား 
ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ သင္ခန္းစာမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ အထူးစိတ္ပါ၀င္
စားေသာ အဖြဲ႕မ်ားေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အာဆီယံ
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေဒသမ်ား၌ အသံုးျပဳ
လ်က္ရိွေသာ သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သင္တန္း၌ ပို႔ခ်မည့္ သင္ခန္းစာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူၾကမ္းေရးသားျခင္း၊ သတ္မွတ္
အရည္အခ်င္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းအ
ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ သတ္မွတ္သင္ခန္း
စာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အဆံုးသတ္စီစဥ္ေရးဆြဲ
ျခင္း၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း

X

X

X

X

MOHT, MTGA, UMTA, 
MTHRDA, NSSA

၂၀၀,၀၀၀ ေစ်းကြက္အတြင္း အထူး 
လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလ်က္
ရိွေသာ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား
အတြက္ သင္ခန္းစာအ
ေၾကာင္းအရာမ်ား စီစဥ္ေရး
ဆြဲျခင္းႏွင့္ NSSA မွ
အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပး
ျခင္း၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား
အား သင္တန္းေပးျခင္း၊
ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္း
ေကာင္းမ်ား ရရိွလ်က္ရိွ
ေသာ ေနရာေဒသမ်ား၌ 
ဧည့္လမ္းၫႊန္ဦးေရ ၁၀၀
အား သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ ၃ - ပုဂၢလိကခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကုန္က်စရိတ္

(US$)
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ညႊန္ျပခ်က္မ်ား

၂၀
၁၆

၂၀
၁၇

၂၀
၁၈

၂၀
၁၉

၂၀
၂၀

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

၃-၁-၁။ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း - အာဆီယံ
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ စံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွေသာ သင္ၾကားေရး ပစၥည္းမ်ားအသံုး
ျပဳ၍ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား
အတြက္ သီးျခားသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ေရး 
စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္အတြက္ ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနရာေဒသမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္
မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ 
ေဒသခံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္
ရြက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ရမည့္ သင္တန္းနည္းျပ
မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

X

X

X

MOHT, DPs, MHA, 
MRA, MHPA (    )

၅၀၀,၀၀၀ သင္တန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ 
သင္တန္းနည္းျပ ၁၀၀ 
အား သင္တန္းေပးျခင္း

၃-၁-၂။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း - ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးထားေသာ နည္းျပမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း
ဦးစားေပးနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း သင္တန္း
ေပးအပ္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္
တန္းပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ က႑မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး
ပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

X

X

X

X X

MOHT, DPs, MHA, 
MRA, MHPA (    )

၅၀၀,၀၀၀ သင္တန္းသာဦးေရ ၁၀၀၀ 
အား သင္တန္းေပါင္း ၈၀ 
ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား
ေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၁။ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

၃-၂-၁။ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်
ေပးျခင္း - အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားေရး
ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္
တန္း မ်ားေရးဆြဲစီစဥ္ျခင္း၊ ၁-၆-၁ မွ လုပ္ငန္းပိုင္းကဲ့သို႔
ပင္CBT/CIT ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ သီးျခားသင္ၾကားေရးက႑
ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ ဦးစားေပး
နယ္ေျမေဒသမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္တန္းအစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည့္ နည္းျပမ်ား 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နည္းျပမ်ားအား 
သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

X

X

X

X X

MOHT, DPs, MHA, 
MRA, MHPA (    )

၅၀၀,၀၀၀ သင္တန္းသာဦးေရ ၁၀၀၀ 
အား သင္တန္းေပါင္း ၈၀ 
ပို႔ခ်ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား
ေပးျခင္း
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အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၃။ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဥပေဒ က်င့္သံုးေစေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးေရာ

၃-၃-၁။ အလုပ္သမားဥပေဒအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
သီးျခားဥပေဒအပိုဒ္ခြဲ မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း - ျပင္
ဆင္ျဖည့္စြက္ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ 
ဥပေဒအပိုဒ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ရန္ MOLIP မွ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ဥပေဒမ်ား အဆိုျပဳေရး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္
စြက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

X

X

X

MOLIP, MOHT,
MTF, MHA, UMTA, 
MTGA, MRA,
FDI-ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၅၀,၀၀၀ အလုပ္သမားဥပေဒ၌ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
သီးျခားဥပေဒ အပိုဒ္ခြဲမ်ား 
ေရးဆြဲထည့္သြင္းျခင္း 
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ 
အတည္ျပဳေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၄။ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿမဲေရးအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ အလုပ္သင္မ်ား ႏုတ္ထြက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈအားေပးျခင္း

၃-၄-၁။ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္မႈစ 
နစ္မ်ား စတင္က်င့္ သံုးျခင္း - အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ ကမာၻ႔ေဒသမ်ား၌ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ 
ခရီးသြားလုပ္နင္း၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈ စနစ္မ်ားအား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စံျပဳအပ္
ေသာ နမူနာစနစ္မ်ားအား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ထံ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး
တိုင္ပင္မႈျပဳျခင္း၊ လက္ေအာက္ဌာနခြဲမ်ားမွ နမူနာစနစ္
အား စမ္းသပ္ က်င့္သံုးမႈအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတ၀န္း၌ က်င့္
သံုးမည့္ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈစနစ္ တစ္ခုေရးဆြဲၿပီး 
စတင္က်င့္သံုးရန္ မူေဘာင္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြး ခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳ
ေစျခင္း

X

X

X

MTF, MOLIP, MOHT, 
MHA, UMTA,
MTHRDA, MHPA, (    )

၁၀၀,၀၀၀ စံျပဳသတ္မွတ္အပ္ေသာ 
၀န္ထမ္း ေခၚယူခန္႔အပ္မႈ
စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား စီစဥ္ေရး
ဆြဲျခင္း၊ 
စံျပဳ၀န္ထမ္းေခၚယူ 
ခန္႔အပ္မႈ စနစ္အား က်င့္
သံုးျခင္း

၃-၄-၂။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈနည္း
လမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ 
သိရိွမႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္ ႐ုပ္သံ႐ိုက္ကူး
ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳ
တင္ျပခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း - အမ်ားျပည္သူမွ ပိုမိုသိရိွ
သတိျပဳလာေစေရး နည္းဗ်ဴဟာ (အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ 
၁-၇) အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ႐ိုက္ကူး
ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အားက်ခံမည့္ အစိုးရဌာန၊ 
ပုဂၢလိကဌာနႏွင့္ DP ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား သတ္
မွတ္ျခင္း၊ မီဒီယာ အစီအစဥ္ထုတ္လႊင္႔ျခင္း

X

X

MOHT, MTF, MOI, 
MHA, UMTA (     )

၁၅၀,၀၀၀ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာ
ေပး ႐ုပ္သံႏွင့္ မွတ္တမ္း
႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္
ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၄။ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿမဲေရးအားေကာင္းလာေစျခင္း၊ အလုပ္သင္မ်ား ႏုတ္ထြက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 
ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈအားေပးျခင္း

၃-၄-၁။ စံျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခန္႔အပ္မႈ 
စနစ္မ်ား စတင္က်င့္ သံုးျခင္း - အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကမာၻ႔ေဒသမ်ား၌ အသံုးျပဳလ်က္ရိွ
ေသာ ခရီးသြားလုပ္နင္း၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈ စနစ္မ်ား
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
စံျပဳအပ္ေသာ နမူနာစနစ္မ်ားအား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ထံ တင္ျပျခင္းႏွင့္ေဆြး
ေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳျခင္း၊ လက္ေအာက္ဌာနခြဲမ်ားမွ နမူနာ
စနစ္အား စမ္းသပ္ က်င့္သံုးမႈအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတ၀န္း၌ 
က်င့္သံုးမည့္ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈစနစ္ တစ္ခုေရးဆြဲ
ၿပီးစတင္က်င့္သံုးရန္ မူေဘာင္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရြး ခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳ
ေစျခင္း

X

X

X

MTF, MOLIP, MOHT, 
MHA, UMTA, 
MTHRDA, MHPA, (    )

၁၀၀,၀၀၀ စံျပဳသတ္မွတ္အပ္ေသာ 
၀န္ထမ္း ေခၚယူခန္႔အပ္မႈ
စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား စီစဥ္ေရး
ဆြဲျခင္း၊ 
စံျပဳ၀န္ထမ္းေခၚယူ 
ခန္႔အပ္မႈ စနစ္အား
က်င့္သံုးျခင္း
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၃-၄-၂။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ထမ္း ေခၚယူခန္႔အပ္မႈနည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ 
သိရိွမႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္ ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူး
ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳ
တင္ျပခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္း - အမ်ားျပည္သူမွ ပိုမိုသိရိွသတိ
ျပဳလာေစေရး နည္းဗ်ဴဟာ (အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ၁-၇)
အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ ႐ိုက္ကူးထုတ္
လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အားက်ခံမည့္ အစိုးရဌာန၊ ပုဂၢလိက
ဌာနႏွင့္ DP ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
မီဒီယာ အစီအစဥ္ထုတ္လႊင္႔ျခင္း

X

X

MOHT, MTF, MOI, 
MHA, UMTA (    )

၁၅၀,၀၀၀ အမ်ားျပည္သူ အသိပညာ
ေပး႐ုပ္သံႏွင့္ မွတ္တမ္း
႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္
ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၃-၄-၃။ ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ
တစ္ရပ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိုလုပ္သားတို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ
မႈကို အားေပးျခင္း - ျပည္ပရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ လုပ္
ကိုင္လ်က္ရိွေသာ လုပ္သားအေရအတြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္း
စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ တိုင္းတာ သိရိွႏိုင္မည့္ သုေတသ
နတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္ရိွလုပ္ငန္းခြင္ အေျခရိွ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စ
ရိတ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားအား HRDSAP လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၌ တင္ျပေဆြး
ေႏြးမႈျပဳျခင္း၊ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ား၊ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကုန္
က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားအား အကဲ
ျဖတ္တိုင္းတာျခင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
သင့္ေလ်ာ္သလို ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း၊ နည္းဗ်ဴဟာအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

X

X

X

MOLIP, MOHT, 
MTHRDA, MHPA, MHA

၂၀,၀၀၀
(နည္းဗ်ဴဟာ 
ေရးဆြဲထုတ္ 
ေဖာ္ရန္ 
အတြက္သာ
ျဖစ္ၿပီး အျခား
ကုန္က်စရိတ္
မ်ား မသိရိွ 
ႏိုင္ေသးပါ)

ျပည္ပေျပာင္းေရႊ႕လုပ္
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
ထိုလုပ္သားတို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရိွလာေရး 
အားေပးအေထာက္အ
ကူျပဳမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ
တစ္ရပ္ေရးဆြဲ ေဖာ္
ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕မ်ားမွ အတည္
ျပဳေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၅။ လက္မႈပစၥည္းက႑ေပၚသို႔ သက္ေရာက္လ်က္ရိွေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

၃-၅-၁။ လက္မႈပညာက႑အားျမႇင့္တင္ရန္ “လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အ
စည္းအုပ္စုမ်ား” ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း - ျမန္မာအစိုးရ 
ပင္မ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဦးေဆာင္အရာရိွအား ဤလုပ္ငန္း
စီမံကိန္းအား စီမံခန္႔ခြဲရန္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ HRDSAP
သုေတသန အပိုင္း ၄ (ခ) အား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆို
မႈျပဳျခင္း၊ အဓိကလည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းရန္ အစိုးရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မဗဟိုဌာန
မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရး သုေတသနအပိုင္း ၄(ခ)
အစီရင္ခံစာအား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ရာေနရာ
ေဒသအဆင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ၎လည္
ပတ္ရာေဒသအဆင့္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားမွ ရလဒ္မ်ား
ႏွင့္ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစုျခင္း၊ လက္မႈ
ပညာက႑ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေထာက္
ကူျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

X

X

MOC, MOCRA, MOE, 
MACA, MSSA

၄၀,၀၀၀ ျမန္မာအစိုးရပင္မ၀န္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာန
ဦးေဆာင္အရာရိွ 
သတ္မွတ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊
အဓိက လည္ပတ္ရာေနရာ
ေဒသမ်ား၌ လက္မႈပညာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း
အုပ္စု ၅-စု ဖြဲ႕စည္းထူ
ေထာင္ျခင္း လက္မႈပညာ
က႑လုပ္ငန္း စီမံကိန္း
ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း

၃-၅-၂။ လက္မႈပညာရွင္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးမႈ အားေကာင္းလာေစျခင္း-လက္မႈ
ပညာက႑ဆိုင္ရာ တည္ရိွၿပီးေသာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳ၍ (၁) လက္မႈပညာအထူးျပဳ
ဘာသာရပ္မ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ (၂) 
အသက္ေမြး ပညာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင္
ပို႔ခ်ေပးရန္ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အသက္ေမြးပညာ
သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရး
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ေပးမည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားေရးဆြဲ
ျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈနည္းပညာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား စနစ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေရး၊ 
သင့္ေလ်ာ္ ညီၫြတ္သလို သင္တန္းနည္းျပမ်ားသတ္မွတ္
ေရြးခ်ယ္၍ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးပညာ
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ သတ္
မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

X

X

MOC, MOCRA, MOE, 
MACA, MSSA

၄၀,၀၀၀ ျမန္မာအစိုးရပင္မ၀န္ႀကီး
ဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာန
ဦးေဆာင္အရာရိွ 
သတ္မွတ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊
အဓိက လည္ပတ္ရာေနရာ
ေဒသမ်ား၌ လက္မႈပညာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း
အုပ္စု ၅-စု ဖြဲ႕စည္းထူ
ေထာင္ျခင္း လက္မႈပညာ
က႑လုပ္ငန္း စီမံကိန္း
ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္း
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၃-၅-၃။ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာအလုပ္သင္
အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း - ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဒသ
မ်ား၌ လက္ရိွတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ သင္ၾကားလုပ္ကိုင္
ေစ၍ လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအား တရား၀င္စာ
ရင္း မွတ္တမ္းတင္မႈ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးပို႔ခ်ေပး
လ်က္ရိွေသာ သင္တန္း မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာအား အကဲျဖတ္ စစ္ေဆး
ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ 
လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား သတ္မွတ္အတည္ျပဳရန္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္
ေဆး အကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ စမ္း
သပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါက စိစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
NSSA မွ အတည္ ျပဳေရးအတြက္ သတ္မွတ္စံအဆင့္မ်ား 
တင္ျပျခင္း၊ သတ္မွတ္ကြၽမ္းက်င္ အဆင့္မ်ားအတိုင္း 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး သင္တန္းသံုး လက္စြဲစာ
အုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း၊ သတ္မွတ္စံမ်ားအတိုင္း 
အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး နည္းျပမ်ားအား သင္တန္း
ပို႔ခ်ျခင္း

X

X

X

X

MOE, MOC, MOCRA, 
NSSA, MACA, (    )

၅၀၀,၀၀၀ MOE ႏွင့္ MOC တို႔ႏွင့္
အတူ လက္မႈပစၥည္းထုတ္
လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အလုပ္သင္မ်ား လက္ခံ
သင္ၾကားေပးမႈ ထူေထာင္ 
ထားရိွမႈအား မွတ္တမ္း
တင္ျခင္း၊ NSSA မွ လုပ္
ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္
မ်ားအတည္ျပဳေပးျခင္း၊ 
သတ္မွတ္စံအဆင့္မ်ား
အား အသံုးျပဳေရးသင္
တန္းသံုးလက္စြဲ စာအုပ္
မ်ား 
ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္စနစ္မ်ားအား 
အတည္ျပဳျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစျခင္း

၃-၆-၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ညီေနာင္အသင္း
မ်ားဆိုင္ရာ မသိရိွေသးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္း - HRDSAP အပိုင္း ၅ အစီရင္ခံစာမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကြာဟခ်က္မ်ား သိရိွေအာင္
ေဆာင္ရြက္ ျခင္းႏွင့္ TOR ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ စာရင္း
သြင္းမႈအဆင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမွတ္
တမ္းမ်ားထားရိွမႈ၊ တည္ရိွဆဲအဖြဲ႕အစည္း၊ အဖြဲ႕အစည္း
၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ စစ္ေဆး
ထားေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၀င္မ်ား
၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရိွေသာ ရာထူးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ၎တို႔၏
ရာထူးအဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သတင္း
အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုႏွင့္ လက္ေအာက္လုပ္ငန္း
ဌာနမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေစေရး အလားအလာ
တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား 
သင့္ေလ်ာ္သလို စုေဆာင္းျပဳစုျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ကြန္ပ်ဴ တာပ႐ိုဂရမ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈ ကတိျပဳ၍ သတင္း
အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း

X

X

MTF and associations, 
(    )

၁၀,၀၀၀ MTF ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္း
တစ္ခုခ်င္း၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရး
အခ်က္အလက္မ်ား အတိ
အက်မွတ္တမ္းျပဳစု 
ထားရိွျခင္း

၃-၆-၂။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးပါ၀င္ေသာစီးပြားေရးစီမံ
ကိန္းေရးဆြဲမႈ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း - 
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းက်င့္ထံုး
တို႔အား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားမႈကို အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕အား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ ဘ႑ာ
ေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပင္
ဆင္မႈႏွင့္ အသင္း၀င္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ေစ်း
ကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲ
က်င္းပေပးျခင္း

X

X

MTF ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား, (     )

၅၀,၀၀၀ အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
အသင္း အတြင္းေရးမွဴး
မ်ားအား စီးပြားေရး 
စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
က်င္းပ စီစဥ္ေပးျခင္း
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၃-၆-၃။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ေစျခင္း - 
MTF ႏွင့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဆန္းသစ္
တီထြင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား က်င့္သံုးမႈကိုလမ္းၫႊန္ေပးရန္ မဟာဗ်ဴဟာ
ေျမာက္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ တစ္ခု သို႔မဟုတ္
တစ္ခုထက္ပိုေသာ အဓိကက်ေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ 
ကိုးကားမႈျပဳႏိုင္ေသာ အေခၚအေ၀ၚ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္က႑မ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ ၁၀-ႏွစ္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္အားရွာ
ေဖြျခင္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္
ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က်င့္သံုးမႈ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေစေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳျခင္း

X

X

X

X

MTF ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား, (     )

ႏွစ္စဥ္
၈၀,၀၀၀

စီးပြားေရးအႀကံေပးပညာ
ရွင္မ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္း
ကိုးကားမႈျပဳႏိုင္ေစမည့္ 
အေခၚအေ၀ၚ သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကံ
ေပးပညာရွင္မ်ား
ခန္႔အပ္ျခင္း

၃-၆-၄။ MTF ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကကြန္ပ်ဴ 
တာကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ထားရိွျခင္း - အသင္း၀င္
မ်ားအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရး
ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳႏိုင္
ေစေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ခ်င္းမွ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ 
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ထားေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္တစ္ခု ဖန္တီးထူေထာင္ေရးအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္း

X MTF ႏွင့္ ညီေနာင္ 
အသင္းမ်ား, (     )

၃၀,၀၀၀ အနည္းဆံုးအသင္းဖြဲ႕
၆-ခုမွ သံုးစြဲမည့္ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမည့္ 
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္
တစ္ခုစီစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း

၃-၆-၅။ အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးအပ္
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား အားေကာင္းလာေစျခင္း - လုပ္ငန္း
ကြၽမ္းက်င္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စမ္းသပ္အစီအစဥ္
နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို အားေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
ျမႇင့္တင္ေပးအပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္
အလားလာေကာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြအကဲျဖတ္ျခင္း

X

X

X

MTF ႏွင့္ ညီေနာင္ 
အသင္းမ်ား, (    )

၁၀၀,၀၀၀ ၀န္ေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ေပး
အပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားေရး
ဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္
အနည္းဆံုး လုပ္ငန္းဌာန 
၃-ခု၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္သား
၄၀၀ အား အဂၤလိပ္ဘာ
သာ စကားသင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ေပးျခင္း

၃-၆-၆။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပရိွ အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးျခင္း -အဓိကလည္ပတ္
ရာေနရာေဒသမ်ားရိွ ညီေနာင္အသင္းမ်ားသို႔ ခရီးသြား
လာေရာက္မႈနည္းပါးေသာ ကာလမ်ား၌ အစိုးရအ
ေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဘာသာစကားအထူးသင္
တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ စမ္းသပ္ပို႔ခ်ျခင္းျပဳႏိုင္ရန္ 
အသင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ႐ံုးဌာနမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

X

X

X

X

MTF ႏွင့္ ညီေနာင္ 
အသင္းမ်ား

စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ
ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ျခင္း

သစ္တန္းအစီအစဥ္ ၃-ခု 
ေရးဆြဲ၍ ႏွစ္စဥ္ပို႔ခ်
ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း

အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ၃-၇။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

၃-၇-၁။ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ေပး
ျခင္း - ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရး (HRD) သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္စီစဥ္ျခင္း၊ 
သင္တန္းမ်ား၌ ပို႔ခ်သင္ၾကားျပသေပးမည့္ နည္းျပမ်ား
အား သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထား
ေသာ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ 
လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္
တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပး၍ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ား
အား သင္တန္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

X

X

X

X

X

MOHT, MHA, MRA, 
UMTA (    )

၂၀၀,၀၀၀ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား အား 
သင္တန္းေပါင္း 
၃၀ ပို႔ခ်ေပး ျခင္း၊ 
၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ 
အား သင္တန္းပို႔ခ်
ေပးျခင္း
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ 

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေစ်းကြက္အေနအထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ား

ဇယားကြက္ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား လက္ခံရရိွမႈမွ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၃၁၉-သန္း မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ၂,၁၂၂-သန္းအထိ ျမင့္တက္ရရိွခဲ့ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္က႑မွၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာအစိုးရမွ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းတခြင္မွ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္မႈမရိွေသးပါ။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္ 
စီ (WTTC) မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးခန္႔အပ္ေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၅၀၅,၀၀၀ 
(အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၁.၈%) ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း (တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္၀ိုက္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား) ၁,၁၃၄,၅၀၀ (အလုပ္အ 
ကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၄%) အထိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတင္ျပထားပါသည္။ အေထာက္အထားမ်ားအရ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ထိုအလုပ္ 
ခန္႔အပ္မႈမ်ားမွ ၅၀% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။

ပံု ၆ - ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ခရီးသြားမ်ား လက္ခံရရိွမႈ (၂၀၁၁-၂၀၁၅)

ပံု ၇ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရိွမႈသည္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္တြင္ ၇၃၁,၂၃၀ ဦးမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄,၆၈၁,၀၂၀ ဦး 
အထိ တိုးျမင့္မႈကုိ ျပသထားပါသည္။ ဇယားကြက္ ၅ (အဓိကအစီရင္ခံစာ) ၌ ေဖာ္ျပထား ေသာ ႏိုင္ငံ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္မႈစာရင္း 
အင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ အဓိက၀င္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ 
(၇၂.၁%) ေသာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားသည္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပသထားပါသည္။ ၎တို႔မွ 
သိသာထင္ရွားစြာပင္ (၆၅.၇%) သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ေဒသ ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္ႏွင့္ မိုင္းလားတို႔မွတစ္ဆင့္ 
၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉.၉% သည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ၁၁.၅% သည္ အေရွ႕ေတာင္ေဒသတို႔မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ 
ဤသို႔ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၀င္ေရာက္လည္ပတ္ေနထိုင္မႈ ၂၄ နာရီေအာက္ 
ေလွ်ာ့နည္းေသာ ေန႔တာအခ်ိန္၀င္ေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္မႈအပိုင္းတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈေစ်း 
ကြက္၌ အျမန္ဆန္ဆံုး တိုးတက္လာမႈ စုစုေပါင္းတိုးျမင့္လာမႈႏႈန္း (၅၀%) အထက္ပင္ရိွေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ (၃၈.၆%) ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ 
(၂၆.၅%) အသီးသီးျဖင့္ ၀င္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွေပသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ၁.၁၈ သန္း ဦးေ
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ရေရာက္ရိွမႈႏႈန္းစံခ်ိန္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ေသာၿမိဳ႕အျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေလဆိပ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္ထားရိွမႈႏွင့္အတူ ဤနႈန္းထားအတိုင္း ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္တို႔၌ ဆက္လက္တိုးတက္သြားမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အုပ္စုဖြဲ႕ ခရီးသြားလာမႈေစ်းကြက္၌ က်ဆင္းမႈရိွၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ခရီးသြားလာမႈ ေစ်းကြက္၌ 
ျမင့္တက္မႈရိွေၾကာင္း စီရင္တင္ျပၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ခရီးသြားလာမႈ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ အိမ္နီး 
ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆရပါသည္။

ပံု ၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွေသာ နိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား၊ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း

ေစ်းကြက္အရင္းအျမစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ ၃-ခုသို႔ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၌ ေရာက္ရိွသူမ်ားမွ ၁၅.၇% သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး 
၁၁.၃% သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသီးသီးေရာက္ရိွၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္အရင္းအျမစ္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ပါ၀င္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (၆.၄%)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၅.၁%)၊ ကိုရီးယား ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (၄.၉%)၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ (၃.၆%)၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ 
(၃.၅%)၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ (၃.၅%) ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ (၃.၁%) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ခရီးသြားေစ်းကြက္၏ (၇၂.၁%) သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ (၁၆%)ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား 
(၆.၄%) ျဖင့္ အသီးသီးရိွၾကပါသည္။ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ၀င္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းျပဳစုရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။

ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ လည္ပတ္ေသာ ခရီးသြားအေရအတြက္ထက္ပင္ မ်ားျပားလွေပရာ အေရးႀကီးေသာ 
ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမွ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုထားမႈ မရိွေသာ္ လည္း  မီဒီယာမ်ားမွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြား 
၅-သန္းရိွေၾကာင္း ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလးကန္၊ ပင္းတယ၊ ပုဂံ၊ ပုပၸါးေတာင္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ ေရႊစက္ေတာ္၊ က်ိဳက္ထိုႏွင့္ ေခ်ာင္းသာ 
ကမ္းေျခတို႔သည္ အမ်ားဆံုးလည္ပတ္ၾကေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။၁၉ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးသြားလာမႈပံုစံ၊ 
အျပဳအမူႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္မတူ လြန္စြာျခားနားလ်က္ ရိွေပသည္။ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးထြက္လည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းခရီးသြားေစ်းကြက္၏ အထူးအေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ပြဲေတာ္က်င္းပေသာ ကာလမ်ား၌ အမ်ားဆံုးလည္ပတ္မႈမ်ားမွ လည္ပတ္ရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔၌ အခက္အခဲမ်ား ေပၚ 
ေပါက္ေစပါသည္။

၁၉ https://lyinmyanmar.wordpress.com/2014/07/25/domestic-tourism-industry-sees-comeback/တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။
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MOHT မွ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ပ်မ္းမွ်တည္းခိုေနထိုင္မႈသည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္တြင္ ၇-ရက္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ တြင္ ၉-ရက္အထိ ျမင့္တက္သြား 
ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခရီးသြားတစ္ဦးခ်င္း ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် သံုးစြဲမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၅ မွ ၁၇၁ အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း 
ထားပါသည္။

ပံု ၈ သည္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အတြင္း ႏိုင္ငံ၀င္ေပါက္အားလံုးမွ လအလိုက္ ခရီးသြားေရာက္ရိွမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ ျပထားၿပီး ၂၀၁၄-ခုႏွစ္မွလြဲ၍ ခရီး 
သြား၀င္ေရာက္မႈအားလံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ပါက ခရီးသြားမ်ား အမ်ားဆံုးေရာက္ရိွ ေသာ ကာလ (ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လ) ႏွင့္ ခရီးသြား 
မ်ား အနည္းဆံုးေရာက္ရိွေသာ ကာလ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ) မ်ားဟူ၍ အတက္အက် အနည္းငယ္ရိွေၾကာင္း ျပသထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ သိသာထင္ရွားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ဂိတ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ၂၄ နာရီေအာက္ေလ်ာ့ 
လည္ပတ္ေနထိုင္ေသာ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရိွမႈကို အဓိကေစ်းကြက္မ်ားအျဖစ္ မ႐ႈျမင္ဘဲ ပံု ၄ (အဓိကအစီရင္ခံစာ) ၌ တူညီေသာ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ လအလိုက္ေရာက္ရိွေသာ ခရီးသြားမ်ားအေရအတြက္ကို တင္ျပထားပါသည္။ 
စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာ တိက်ခိုင္မာမႈရိွေသာ္လည္း ဤကာလအတြင္း တိုးျမႇင့္ေရာက္ရိွမႈသည္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း 
ေႏွးသြားကာ ခရီးသြားမ်ား အျမင့္ဆံုးေရာက္ရိွမႈကာလႏွင့္ အနည္းဆုံးေရာက္ရိွေသာ ကာလၾကား သိသာထင္ရွားေသာ ကြာဟခ်က္သည္ 
သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ပံုမွန္တိုးျမင့္မႈပံုစံသည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္သား ေစ်းကြက္အတြက္ တိုးတက္လာေစမည့္ အလားအ 
လာမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ ပိုမိုမွ်တေစမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ေပသည္။

ပံု ၈ - ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၀င္ေပါက္အားလံုးမွ လအလိုက္ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရိွမႈ

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရရိွမႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသြားအေရအတြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ အဓိကအေၾကာင္း 
ရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရ၏ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာ၀က္ဆိုက္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ၅-ရက္တာအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ ၃-ခုမွ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရိွ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးမ်ား၌ ေန႔ခ်င္းၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ဗီဇာမ်ားခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရိွပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားတစ္ခုခု တက္ေရာက္ရန္ လာေသာသူမ်ားအတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာမ်ားအား MOHT သို႔မဟုတ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လိုင္စင္ရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ရရိွႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာအစိုးရသည္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ေခတ္မီေအာင္ ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ကာလတိုမွ 
ကာလလယ္တစ္ခုအတြင္း ကုန္းတြင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာစနစ္ 
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ရရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တာခ်ီလိတ္၊ ျမ၀တီႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္ဗီဇာမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ 
ပထမဆံုးနယ္စပ္ဂိတ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

စိစစ္ေလ့လာခ်က္

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (MTMP) တြင္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈ၊ ပ်မ္းမွ် 
ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈ၊ ခရီးသြားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေနထိုင္လည္ပတ္သည့္ကာလႏွင့္ သံုးစြဲမႈတို႔ အတြက္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ပံုမွန္၊ အလယ္လတ္ႏွင့္ 
အမ်ားဆံုး တိုးတက္လာႏိုင္မႈအား ေဖာ္ျပထားခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို မွတ္သားဖြယ္ ေတြ႕ရိွရပါသည္ -

 (၁) ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားေရာက္ရိွမႈသည္ MTMP ၏ အမ်ားဆံုးတိုးတက္လာႏိုင္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ပင္ ေက်ာ္ 
  လြန္လ်က္ရိွသည္။ (၃,၀၀၉,၆၆၃ ဦးေရဟု ခန္႔မွန္းထားမႈထက္ေက်ာ္လြန္၍ စင္စစ္ အားျဖင့္ ၄,၆၈၁,၀၂၀ ဦးေရ ေရာက္ရိွ
 (၂) လက္ရိွကာလ၌ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ေငြသံုးစြဲမႈသည္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္အတြက္ MTMP မွ အျမင့္ဆံုးခန္႔မွန္းထားမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေပသည္။
  (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ လက္ေတြ႕၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၁ ျဖစ္သည္)
 (၃) လက္ရိွကာလ၌ ပ်မ္းမွ်ေနထိုင္တည္းခိုကာလသည္ ၂၀၂၀-ခုႏွစ္အတြက္ MTMP မွ ခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။
  (၈-ရက္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ၊ လက္ေတြ႕၌ ၉-ရက္ ျဖစ္သည္)
 (၄) ခရီးသြားမ်ား စုစုေပါင္းသုံးေငြသည္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြက္ MTMP မွ အလယ္လတ္အဆင့္ ခန္႔မွန္းထားမႈ ေအာက္ အနည္းငယ္သာ 
  ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ (၂.၁၉ အေမရိကန္ေဒၚလာဟု ခန္႔မွန္းထားရာ လက္ေတြ႕၌ ၂.၁၂ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖစ္သည္)

ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ား တိုးတက္ေရာက္ရိွမႈသည္ ခန္႔မွန္းထားခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေရာက္ရိွမႈသည္ ခန္႔မွန္းထားေသာ တိုးျမင့္မႈထက္ပင္ ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက နယ္စပ္ဂိတ္ 
၀င္ေပါက္မ်ားမွ ေရာက္ရိွမႈမ်ားသည္ MOHT ၏ ပ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈ၊ ပ်မ္းမွ် တည္းခိုေနထိုင္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားမ်ား 
စုစုေပါင္း သံုးစြဲမႈမွတ္တမ္းစာရင္းမ်ား၌ ပါ၀င္မႈမရိွေပ။ MOHT အေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စာရင္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
ေကာင္းမြနခ္ိငုမ္ာေရး လိအုပခ္်က္ရိွေၾကာင္းႏငွ္ ့အစိုးရႏငွ္ ့ပဂုၢလိကက႑ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွမံႈႏငွ္ ့ဦးစားေပးဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားႏငွ္အ့ည ီ
မွတ္တမ္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အေသးစိတ္တင္ျပႏိုင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလက္တြဲဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အကူအညီအား 
လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

နယ္ေျမေဒသအလိုက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ

၂၀၁၃-ခုႏွစ္အတြင္း MTMP မွ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသို႔ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ၾကၿပီး ေျမာက္ဖက္စြန္းႏွင့္ 
ေတာင္ဘက္ေဒသမ်ားသို႔ အနည္းငယ္သာ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ ပံု ၁ (အဓိကအစီရင္ခံစာ) တြင္ 
၂၀၁၁-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄-ခုသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရိွမႈ အေျခအေနႏွင့္ တိုးျမင့္ 
လာမႈကို ျပသထားၿပီး ပံု ၂ (အဓိကအစီရင္ခံစာ) တြင္ ၎ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား 
ညအိပ္တည္းခိုမႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို ျပသထားပါသည္။ ဇယားကြက္ ၁၂ တြင္ ၎ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေျခခံေသာ အခ်က္အ 
လက္မ်ား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎တို႔တြင္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၌ စုစုေပါင္း ညအိပ္တည္းခုိမႈ 
ျမင့္တက္မႈႏႈန္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏွစ္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား မျပည့္စံုေသာ္လည္း ၎တို႔မွ ေအာက္ပါတို႔ကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္ -

 - ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈျမင့္မားေသာ 
  ထိပ္ဆံုး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၅-ခု ျဖစ္ပါသည္။
 - ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စုစုေပါင္း ညအိပ္တည္းခိုမႈ အေရအတြက္ ၄၀၀,၀၀၀ 
  ထက္ပိုၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း ၁၉၉,၀၀၀ မွ ၂၄၀,၀၀၀ အၾကား 
  အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။
 - ကယားျပည္နယ္သည္ ညအိပ္တည္းခိုမႈ ၁၅၂% ျမင့္တက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စုစုေပါင္း ညအိပ္တည္း 
  ခိုမႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး စစ္ကုိင္းတိုင္း (၃၃.၅%)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (၂၈.၂%)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (၂၆.၄%)ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ (၂၃.၈%) 
  တို႔ျဖင့္ အသီးသီးလက္ခံရရိွခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ အမ်ားစုသည္ အမ်ားဆံုးလည္ပတ္တည္းခိုေသာ 
  ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားထက္ အေတာ္ေလးေလွ်ာ့နည္းေသာ အေျခခံႏႈန္းထားတစ္ခု စတင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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 - စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၎၏အေရွ႕ဘက္ 
  ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ နယ္စပ္ဂိတ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားအမ်ားစုသည္ ညအိပ္တည္းခိုျခင္း မျပဳသကဲ့သို႔ 
  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ နယ္စပ္ဂိတ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ေသာ ခရီးသြားရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစုသည္လည္း ညအိပ္ 
  တည္းခိုမႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွတည္းခိုေသာ္လည္း အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပမႈမရိွျခင္း 
  ေၾကာင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။

ဇယားကြက္ ၁၂ - ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ေရာက္ရိွမႈႏွင့္ 
ညအိပ္တည္းခိုမႈ

ထပ္မံႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳ၍ ဇယားကြက္ ၁၃ တြင္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဓိကက်ေသာ လည္ပတ္ရာေနရာေဒသမ်ား၌ တည္းခို 
ခန္း၊ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း တိုးျမင့္လာမႈႏွင့္ ၎ႏွစ္မ်ား အတြင္း စုစုေပါင္း တိုးျမင့္လာမႈႏႈန္းကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဇယားကြက္တြင္ ၂၀% အထက္ စုစုေပါင္း ျမင့္တက္လာမႈႏႈန္းရိွေသာ ေနရာေဒသမ်ားအား အေရာင္ျဖင့္ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာ 
ေဒသမ်ားအားလံုးသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စိစစ္ေလ့လာခ်က္၌ အထင္အရွား ျပသထားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ တည္ရိွၿပီး 
၎တို႔သည္ တည္းခိုမႈႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္မ်ား၌ ထင္ရွားေသာျမင့္တက္မႈႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွေသာ တည္ညီသည့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္၍ ၎တို႔မွ ဇယားကြက္ ၆ ရိွ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား က်ိဳးေၾကာင္း ညီၫြတ္ခိုင္လံုမႈအား အတည္ျပဳထားပါသည္။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဤစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အမည္အားျဖင့္ (၁) ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္ေရာက္ရိွမႈႏွင့္ ညအိပ္တည္းခုိမႈ 
အေရအတြက္ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ (၂) ခရီးသြားႏွင့္ တည္းခိုမႈျမင့္တက္ႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ရရိွေနေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ၾကားျဖတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ျပသလ်က္ရိွေပသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၃

Journeys Adventure Travel and Intrepid မွ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ 
နယ္ရိွ Action Aid ၏ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (CBT)

၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ Action Aid မွ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေလးခု၌ ေရးႀကီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသခံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး “ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားမွ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေသာ 
စာရင္းအခ်က္ အလက္ေကာက္ယူမႈ၊ ၎ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀အား သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲရန္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲမႈတုိ႔ 
ျပဳလုပ္ေသာ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဒသခံလူထုဘ၀ တိုးျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး အစီအစဥ္ 
(village-book)” စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆည္တည္ေဆက္မႈအား ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ 
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွၿပီး ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
စီစဥ္တက်ရိွျခင္းေၾကာင့္ Action Aid မွ ပုဂံေဒသ၀န္းက်င္ရိွၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေဒသခံၿမိဳ႕မ်ားအား ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္လာေစမည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွမႈအား သံုးသပ္လ်က္ရိွသည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ထိုေဒသသို႔ Journeys အဖြဲက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့မႈမွ ညအိပ္တည္းခိုရန္ ထိုေက်းရြာ၌ ခရီးသြားအဖြဲ႕ ၁၆ 
ေယာက္အထိ ေခၚေဆာင္သြားရန္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းတစ္ခု ေပၚထြန္းျဖစ္တည္ ေစခဲ့သည္။ Journeys အဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာအေျခစိုက္ 
နယ္ခံ လူထုပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းတစ္ခုအား ၎တို႔၏ ေက်းလက္ေဒသခရီး အစီအစဥ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းရန္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ရွာေဖြလ်က္ ရိွသည္။  Journeys အဖြဲ႕သည္    Action Aid ႏွင့္    ေဒသခံတို႔     ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္မႈ  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ 
Village-book ၏ ေနသားတက် ျဖစ္လ်က္ရိွသည့္ ႐ုပ္ပံုျပကာလအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈျပကၡဒိန္၊ ၎၏လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအား ေက်နပ္အားရလ်က္ရိွသည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းခရီးစဥ္တစ္ရပ္ သြားေရာက္၍ ေက်းရြာသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လည္ပတ္ညအိပ္တည္းခိုမႈ 
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား ရွင္းျပ အသိေပးေျပာဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္း၌  ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ 
စကားေျပာျခင္း၊ ေဒသထြက္အစားအစာႏွင့္ မုန္႔မ်ား ျမည္းစမ္းျခင္း၊ စက္ဘီးစီး၍ လည္ပတ္ေလ့လာျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ 
ႏွင့္အတူ   ေက်းရြာတြင္း   လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းခရီးစဥ္အား Journeys  အဖြဲ႕၏  ျပည္ပလုပ္ငန္းတြဲဖက္
 Intrepid Travel မွ ခရီးသြားမ်ားေသာ ကာလ၌ တစ္လလွ်င္ ၈ ေယာက္မွ ၁၀ ေယာက္အထိ အုပ္စုမ်ား၊ ခရီးသြားနည္းပါးေသာ ကာလ၌ 
၃-ေယာက္မွ ၅-ေယာက္အထိ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕၍ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ေပါင္း ၁၀၀၀ အထိ ပို႔လႊတ္ေရး အစီအစဥ္ 
အားျဖင့္ လက္ခံထားပါသည္။ ဤသို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားမႈမ်ားမွ လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားကို အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းေၾကာင့္ Action 
Aid ႏွင့္ ေဒသခံလူထုသည္ လုပ္ငန္းတိုးျမင့္လာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မႈတို႔၌ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ 
အသင့္ရိွေနေပသည္။

ခရီးသြားအဖြဲ႕မ်ားအား လက္ခံႏိုင္ရန္ Action Aid သည္ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တည္းခိုရန္ အခန္း 
ငါးခန္းတြဲႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းႏွင့္တြဲလ်က္ ေရခ်ိုးခန္းေျခာက္ခန္း၊ စားဖုိေဆာင္တစ္ခု၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ စားပြဲႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ားႏွင့္ဧည့္ 
ႀကိဳေဆာင္တို႔ အသီးသီးပါရိွေသာ တစ္ထပ္အိမ္ငယ္ေလးမ်ား သံုးခု ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္မႈအား ဇူလိုင္လ၌ စတင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ သန္႔ရွင္းေစေရးသင္တန္းမ်ားလည္း တၿပိဳင္တည္း ပို႔ခ်သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၌ ပထမခရီးသြားအဖြဲ႕အား လက္ခံရန္ အားလံုး အစီအစဥ္တက် ရိွလ်က္ရိွသည္။ စီးပြားေရးစီမံကိန္း 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္ႏွင့္ Action Aid သည္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၉၅% အား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး Journeys အဖြဲ႕မွ 
ခရီးသြားမ်ား လိုအပ္ခ်က္အဆင့္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး ခရီးစဥ္စီစဥ္ေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အီပံုစံမ်ား အတည္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ 
ေဒသခံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်မႈတို႔တြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား -
- စီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာမ်ား၌ Action Aid ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေလးႏွစ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ေက်းရြာ 
 တစ္ရာ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ႏႈန္းမွ် သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။
- Action Aid မွ CBT စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ လုပ္အားခမ်ား
- Journeys အဖြဲ႕မွ တစ္ဦးခ်င္းခရီးသြားလာမႈ ကုန္က်စရိတ္ = ေဒသခံလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္၀င္မႈ အေမရိကန္ 
 ေဒၚလာ ၁၀ ပါ၀င္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ ျဖစ္ၿပီး ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ မွ် ရရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 



92

 ထိုပထမႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ခရီးသြားလာလည္ပတ္သူ မ်ားမွ ထပ္မံ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ မွ ၁၀,၀၀၀ အထိ လွဴဒါန္းမည္ဟု 
 ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
- ေက်းရြာမွ ၁၆-ဦးပါ ခရီးသြားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ရရိွႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြ = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၄၀*
- စီမံကိန္းပါ ေက်းရြာမွ ခရီးသြား မ်ားေသာကာလ၌ တစ္လလွ်င္ ရရိွႏိုင္ေသာ၀င္ေငြ = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၄၀၀*
- စီမံကိန္းပါ ေက်းရြာမွ ပထမတစ္ႏွစ္အတြက္ ရရိွႏိုင္ေသာ၀င္ေငြ = အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅,၀၀၀*
- Action Aid မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်းရြာသို႔ ၂-ပတ္ၾကာ တကၠသိုလ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။
- Journeys မွ  စီမံကိန္း၌ ႏွစ္ႏွစ္တာပါ၀င္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွထားပါသည္။
- ေဒသခံမ်ားမွ ေဒသထြက္မုန္႔ပဲသေရစာမ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ အပို၀င္ေငြ အနည္းငယ္ ထပ္မံရ 
 ရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဤ၀င္ေငြအမ်ားစုအား ေဒသခံေစ်းမ်ားမွ အစားအစာမ်ား၊ ေဒသခံဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ တည္းခိုေဆာင္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစားအစာမ်ား ခ်က္ 
ျပဳတ္မည့္ မိသားစုမ်ား၊ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖေရးအုပ္စုႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားစရိတ္မ်ား ေပး 
ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း၌ပင္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ Actioin Aid မွ ၀န္ထမ္း စရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖိုးအခရယူမည္ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၄ - စကားစုအေခၚအေ၀ၚမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ADB အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္

ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း

ASEAN-MRA-TP အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား 
အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္

CATC အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ စံျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာရပ္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

CIT လူထုမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္မႈ

CBT ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း

CESR ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ

DMO လည္ပတ္ရာေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အစည္း

DPs မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

EIA သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၌ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ား စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း

GOM ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ

HEI အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနတကၠသိုလ္မ်ား

HR လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား

HRD လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

HRDSAP လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း

HRDSAP-WG လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ILO ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕

ILO STED ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕မွ မတူကြဲျပားေသာ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား

JICA ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕

MCITP ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ၌ ျမန္မာျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈ

MEPMS ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ

MHA ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

MHPA ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားအသင္း

MOAI လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

MOBA နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

MOC စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOCRA သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန

MOCOP သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန

MOE ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOEA တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

MOECAF သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန

MOFA ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOFR ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန

MOHA ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOHT ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOI စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
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MOI စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန

MOIP လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန

MOLES အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOLIP အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန

MONPED အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

MONREC သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOPF စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MORA သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MORT မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOSAT သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန

MOSWRR လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOT ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

MRA ျမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

MRA-TP ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး 
သေဘာတူညီခ်က္

MRTP ျမန္မာႏိုင္ငံ တာ၀န္သိစိတ္ျပည့္၀ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒ

MTF ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

MTGA ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း

MTHRDA ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း

MTMP ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း

NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း

NSSA ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖြဲ႔

NTPB အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕

PA ကာကြယ္ထားေသာေဒသမ်ား

RPL ယခင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားမႈအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

TDCC ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ

TOT သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

TPCB ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕

TVET စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း

TTA ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕

UAGO ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး

UMTA ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႕

UNWTO ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း

WG လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

WTTC ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၅
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

Afirmative Action
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ငယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ 
ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ 
ရြက္မႈျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
မူ၀ါဒေဆာင္ရြက္ခ်က္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟုလည္း ေခၚေ၀ၚသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ 
အဖြဲ႕၀င္တို႔အား အခြင့္အာဏာရိွေသာ ေနရာမ်ား၌ ထားရိွျခင္း

Appraisal
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈစီမံကိန္းအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း

Autocratic Leadership
အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေခါင္းေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း၏ မူ၀ါဒအား ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ လက္ေအာက္ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား ၫႊန္ၾကားျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ထံုးမ်ား၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈမရိွ ပုဂၢိဳလ္စြဲရိွျခင္း၊ တသီးတျခားေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ 
ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈမရိွျခင္း

Behavioural Based Interview
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ဗဟုသုတအေျခခံေသာ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ

ေနာင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈအား ခန္႔မွန္းႏိုင္ေရး 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ သို႔မဟုတ္ 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအား ျပသႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ဥပမာေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ၏ ရိွရင္းလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုေဆာင္ရြက္နည္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ 
နည္းလမ္းတစ္ခု

Behavioural Competency
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ သို႔ မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေအာင္ျမင္မႈ
သို႔ မည္မွ်ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု အလုပ္အကိုင္အကဲျဖတ္မႈ/ လုပ္ငန္းစြမ္း 
ေဆာင္ရည္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မည့္ ၀န္ထမ္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား အကဲ 
ျဖတ္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ တိုင္းတာမႈ

Benchmarking
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအၾကား 
ႏိႈင္းယွဥ္အကဲျဖတ္မႈ

မတူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မတူညီေသာဌာန 
မ်ားအၾကား အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေရအတြက္ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုးျပဳ၍ ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပဳေသာ နည္းလမ္း

Branding
ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ သတ္မွတ္ျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား မတူညီေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မတူညီ 
ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစေရး အမည္နာမသတ္မွတ္ေခၚတြင္ေစမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္

Change Management
စီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ ေျပာင္းလဲျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အေျပာင္းအလဲစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ၎ေျပာင္းလဲမႈ 
အား စတင္က်င့္သံုးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲလုုပ္ငန္း
မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ

Coaching
နည္းျပလမ္းၫႊန္ျခင္း

အထက္မွေအာက္သို႔ သင္ၾကားျပသေပးမႈကဲ့သို႔ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ လက္ေအာက္ 
၀န္ထမ္းအၾကား တစ္ဦးခ်င္းနည္းျပလမ္းၫႊန္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္။ Mentoring 
(သင္ၾကားၫႊန္ျပေပးျခင္း) ၌လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
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Competency-based pay
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျချပဳ 
လုပ္ခလစာေပးျခင္း

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေျချပဳလုပ္ခလစာေပးမႈသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၎တို႔ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ လုပ္ငန္းသေဘာတရား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းသိနားလည္မႈ၊ ၎တို႔ 
ရရိွ တတ္ေျမာက္ထားေသာ တတ္ကြၽမ္းမႈမ်ားအား လုပ္ငန္းအသံုးခ်မႈအား အသိ 
အမွတ္ျပဳေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သတ္မွတ္ေပးသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း 
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတအေျခခံေသာ လုပ္ခလစာဟုလည္း သိရိွၾကပါသည္။

Compensation
၀န္ထမ္းမ်ား၏ နစ္နာေၾကးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထူေထာင္ထားေသာ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ နစ္နာေၾကးႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္အား ေပးအပ္ရန္တာ၀န္ရိွေသာ
အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ ၎၏ မီွခိုမိသားစုအားေပးအပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ တာ၀န္ထမ္းဆာင္စဥ္ျဖစ္ေပၚေသာ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ 
မႈအတြက္နစ္နာေၾကးျဖစ္သည္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥ 
ရပ္၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ 
ေပၚေပါက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈအတြက္သာျဖစ္ၿပီး 
ႁခြင္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ပါ၀င္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးဥပေဒ
မ်ား၌ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေစမႈ၊ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ လြဲမွားစြာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈ သို႔မဟုတ္ 
တရားမ၀င္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွေစမႈမ်ား
အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ေၾကာင္း ျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ ျပခ်က္ပါ၀င္သည္။

Competencies
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္အရင္းခံ၊ အက်င့္ 
စ႐ိုက္၊ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ၊ တကိုယ္ရည္ရပ္တည္ခံယူခ်က္၊ လူမႈေရး၌ 
ပါ၀င္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအက်င့္

Conidentiality agreement
လုပ္ငန္းသတင္းမ်ား လံုၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ 
သေဘာတူညီခ်က္

၀န္ထမ္းမွ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္ မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈမရိွေစရန္ 
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္

Contract for services
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ

တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ အလုပ္အပ္ႏွံမႈ 
သေဘာတူညီခ်က္

Contract of service
လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈစာခ်ဳပ္

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္

Core competencies
အဓိက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ မရိွမျဖစ္အေရးပါေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၌ ရိွအပ္ေသာ တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

Distance Learning
အေ၀းသင္ပညာေရး

စာသင္ခန္း သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားမႈဌာနႏွင့္ေ၀းေသာ ေနရာေဒသမွ အျခားေနရာ 
ေဒသတစ္ခုသို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သို႔မဟုတ္ အသံျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ 
မ်ား၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္အေျခခံစနစ္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးမီဒီယာမ်ိဳးစံု နည္းပညာမ်ားေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ၍ ပညာေရး 
သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ထုတ္လႊင့္ေပးမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္

Disciplinary procedure
လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

၀န္ထမ္းမွ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက လုပ္ငန္းခြင္၌ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႀကီးမားေသာ အျပစ္တစ္ခု 
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက အလုပ္မွထုတ္ပယ္ႏိုင္သည္။

Discrimination
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ လူတစ္ခုအဖြဲ႕အား 
မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈ



97

Due diligence
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အကဲျဖတ္မႈ

လုပ္ငန္းရလဒ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ လံုေလာက္ေသာ၊ တိက်သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရယူ၍ ျပဳလုပ္မည့္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူမႈအေသးစိတ္အား စစ္ေဆးရန္ ျပဳလုပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ၀ယ္
ယူမႈဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာ၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

E-commerce
အီလက္ထေရာနစ္စနစ္သံုး စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္မႈ

ေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ရာ၌ 
အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ

Emotional Intelligence
စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအသိဥာဏ္

လူတစ္ဦးခ်င္း၌ ပိုင္ဆိုင္ေသာခံစားသိရိွမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈအား 
နားလည္ေပးႏိုင္မႈ၊ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈစေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွလံုးရည္

Employee Relations
အလုပ္သမားေရးရာမ်ား

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း နစ္နာမႈ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းေပး ျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈအား ရည္ၫႊန္းရန္အသံုးျပဳေသာ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ေ၀ါဟာရတစ္ရပ္

Employee retention
၀န္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေရး

၀န္ထမ္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ 
၀န္ထမ္း မ်ား အလုပ္၌ တည္ၿမဲေရးကို အားေပးေထာက္ကူမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔အား စီစဥ္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းေရးရာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

Empowerment
လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းမႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ 
ျပဳမူလုပ္ ကိုင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားရိွမႈ

Equity theory
တန္းတူညီတူရိွမႈ

လူတိုင္းသည္ တရားမွ်တမႈအား လိုလားၾကသည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၌ ၎တို႔ 
အား မွ်တစြာဆက္ဆံမႈရိွ/မရိွအား အျခားသူမ်ား၏ ရရိွခံစားခြင့္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳၾကၿပီး  မွ်တေသာ ေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံေရးကို လိုလားၾကသည္။

Exit Interview
လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းသိရိွရန္ လူေတြ႕ ေမးျမန္းမႈ

၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ႏုတ္ထြက္မႈအတြက္ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းအား သိရိွႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ 
ထို၀န္ထမ္းအား လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ ျဖစ္သည္။ ၎ေမးျမန္းမႈအား ထို၀န္ထမ္း၏ 
တိုက္႐ိုက္အထက္အရာရိွမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Extrinsic rewards
အျခားေသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား

ေငြႏွင့္ ေငြမဟုတ္ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မႈဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္ထမ္း
ခ်င္း၊ အထက္ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ လုပ္ငန္းေရးရာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား

Fixed Term Employment
အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖင့္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းတို႔အၾကား ၀န္ထမ္းအားအလုပ္ခန္႔အပ္မႈသည္ သတ္မွတ္ 
ရက္စြဲ သို႔မဟုတ္ ကာလကုန္ဆံုးမႈ သို႔မဟုတ္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 
ကိစၥရပ္ ေပၚေပါက္မႈ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္စီမံကိန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိျဖစ္ေၾကာင္း
သေဘာတူညီထားမႈ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၅၆ တြင္ ၾကည့္ပါ။

Goal Setting
လုပ္ငန္းပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊  တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ 
ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
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Good faith bargaining
သေဘာတူညီမႈရရိွေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ

၂၀၀၀-ခုႏွစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအပိုဒ္ ၄ ေအာက္ရိွ တာ၀န္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရိွေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အခ်ိန္ကာလ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳရန္ျဖစ္သည္။

Grievance
နစ္နာမႈေတာင္းဆိုခ်က္

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဘက္မွ နစ္နာမႈအား 
ေတာင္းဆိုခ်က္

HR Audit
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အားအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ထိိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈရိွ/မရိွ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ 
မႈ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတြင္းျဖစ္ေစ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စစ္ေဆး 
အကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

HR information systems
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး 
သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္

HR Development
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ပန္းတိုင္ေရာက္ရိွေရး အေထာက္အကူျပဳမည့္ ၀န္ထမ္း 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ 
တို႔အား ျမႇင့္တင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ သင္တန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည္။

HR Management
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရိွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ 
သင္တန္းေပးမႈ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ 
ျမႇင့္တင္အားေပးမႈႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးေပးအပ္ျခင္း 
စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။

HR planning
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၏ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္း

Human Capital
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား စုစည္းထားမႈ

Incentive pay
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစေရး 
ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္းမႈ

၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္မ်ား 
သာလြန္ ေစေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ခြန္အားေပးရန္ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္ 
အသံုးျပဳေသာ အျခားေသာခံစားခြင့္

Independent contractor တသီးပုဂၢလလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီး ၎မွ အျခားလူပုဂၢိဳလ္/လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ 
အစည္းျဖင့္ ၎၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္မႈ

Individual employment agreement 
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအၾကား 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္အလုပ္ခန္႔အပ္ 
ထားရိွမႈ

Induction
တရား၀င္အလုပ္ခန္႔အပ္ပြဲ

၀န္ထမ္းသစ္အား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသို႔ တရား၀င္ စတင္ခန္႔အပ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္

Industrial relations
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအၾကား ဆက္ဆံေရး

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအယူအဆမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
ေလ့လာျခင္း

Intangible rewards
ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳအားေပးမႈ

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ အလုပ္အားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္
မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးမြမ္းမႈကဲ့သို႔ 
ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ စိတ္ခြန္အားေပးမႈ အသိအမွတ္ျပဳမႈ

International Labour Organisation
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း

ကုလသမဂၢမွ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ေပးေသာအဖြဲ႕အစည္း

Intrinsic reward ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပန္းတိုင္၊ ရည္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္းအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတြက္ ေပးအပ္ေသာဆု
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Job analysis
အလုပ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ေရးသားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္စိစစ္မႈ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ေရးသားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ 
အဆင့္

Job Description
အလုပ္တာ၀န္ ေဖာ္ျပခ်က္

လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား၊ ဤအလုပ္ 
အားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ၀န္ထမ္း၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ 
ေသြး အခ်က္အလက္မ်ားစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ 
လုပ္ငန္းအား ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္

Job evaluation
လုပ္ငန္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးအပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳၿပီး 
၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလုပ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ခလစာႏႈန္း ေပးအပ္ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၌ အလုပ္တစ္ခုအား အျခားအလုပ္တစ္ခုႏွင့္ 
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Key Result areas
လုပ္ငန္းပိုင္းတိုင္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထူေထာင္ရာ၌ 
အသံုးျပဳၿပီး ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းအကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္စဥ္ အလုပ္တစ္ခု၏ 
အဓိကအေရးႀကီး ေသာ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသည္။

KPI’s
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျပသေသာ အၫႊန္းမ်ား

ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္ျပသေသာ အၫႊန္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းႏွင့္ 
၎၏ အထက္မန္ေနဂ်ာ/ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနအၾကား 
သေဘာတူသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုအတြင္း 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာ၀န္မ်ား ျဖစ္သည္။

KSAs
ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ရိွအပ္ေသာ လူတစ္ဦး၏ ဗဟုသုတ၊ 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ 
ေသြးမ်ား

Labour Market
လုပ္သားေစ်းကြက္

ေဒသတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခု၌ ျဖစ္ေပၚတည္ရိွေသာ 
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

Leadership
ေခါင္းေဆာင္မႈ

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုအား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေပးမႈ၊ လႊမ္းမိုး 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ပန္းတိုင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရိွေရး စီမံၫႊန္ၾကားမႈ

Leadership Development
ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရး

ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈအဆင့္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ 
၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ပံုစံမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး 
အေထာက္အကူျပဳရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ သမား႐ိုးက်ႏွင့္ 
တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား

Legislation 
ဥပေဒ

လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ လိုက္နာရမည့္ဥပေဒ

Mentoring
သင္ၾကားလမ္းၫႊန္ျပသေပးျခင္း

လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမွ လုပ္ငန္းခြင္၀င္သူမ်ားအား သင္ျပေပးမႈအားျဖင့္ ျပင္ပ 
နည္းျပႏွင့္ ၀န္ထမ္းအၾကား တစ္ဦးခ်င္း သင္ျပလမ္းၫႊန္ျပသေပးမႈ ျဖစ္သည္။ 
နည္းျပလမ္းၫႊန္ျခင္း (Coaching) ၌လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Minimum wages
အနည္းဆံုးလုပ္အားခ

အစိုးရမွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ 
၀င္ေငြ

Mission Statement
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္

ကုမၸဏီ၏ အမည္၊ လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ေဖာ္ျပထားခ်က္
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Motivation
စိတ္ခြန္အားေပးမႈ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ေစ 
ေသာ အေၾကာင္းအရင္း(မ်ား)၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လုပ္ကိုင္ပံု
လုပ္ကိုင္နည္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အယူအဆမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ 
သည္။

Motivational theories
စိတ္ခြန္အားေပးေသာ အယူအဆမ်ား

လူမ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စိတ္ခြန္အားျပည့္ေစမည္ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းခ်က္

Mutuality of interests
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
၀န္ထမ္း တို႔၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွျခင္း

Negotiation
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈ

ညီလာခံစည္းေ၀းမႈပံုစံအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွေရး 
အျမင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္

Nepotism
ေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရး၀ါဒ

ဦးေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားကဲ့သို႔ ရာထူး 
ႀကီးရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေနရာေပးမႈ၊ အေရးေပးမႈ

Observation interview
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ၀န္ထမ္းအားအကဲျဖတ္မႈ

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ 
မ်ားစုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္

OSH               
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး - လုပ္ငန္းခြင္၌လုပ္သားတို႔၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ

Organisational Culture
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ 
က်င့္၀တ္မ်ား

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုး၏ ယံုၾကည္မႈ၊ 
ေလးစားတန္ဖိုးထားအပ္ ေသာ စံမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ 
လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား စုေပါင္းေသာစနစ္တစ္ခုမွ ေပါက္ထြက္လာေသာ ပံုစံတစ္ခု

Organisational theories အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
အယူအဆမ်ား

သိပၸံနည္းက် စီမံခန္႔ခြဲလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ဆံေရးသည္ ကနဦးအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အယူအဆႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၎တို႔ ႏွစ္ခုလံုးသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွေပသည္။

Orientation
မိတ္ဆက္ျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္မ်ား၊ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ကုမၸဏီသမိုင္းေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ပန္းတိုင္၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္စည္းမ်ဥ္းဆိုုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပး၍ မိတ္ဆက္ျခင္း။ Induction 
(တရား၀င္အလုပ္ခန္႔အပ္ပြဲ) ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဆင္တူ သည္။

Outplacement
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရေသာ ၀န္ထမ္းအတြက္ 
အလုပ္အကိုင္ အသစ္ရွာေဖြရန္ ကူညီေပးမႈ

အလုပ္ရွင္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ေသာအခါ ေပးအပ္ေသာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ၿပီးၿပီး ၎တြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ၊ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္ရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ အကူအညီကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။

Outsourcing
လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း

အလုပ္ရွင္မွ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္အား တာ၀န္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္အား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အက်ိဳး ခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းေပးမႈတို႔အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္အၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသေဘာတူညီမႈ

Pay 
လစာ

အေျခခံလစာသည္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ေသာ ပံုေသလစာ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္အားချဖစ္သည္။ လစာသည္ ၀န္ထမ္းမွရရိွေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
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Peer appraisal
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်ငး္ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္မႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈအားစစ္ေဆးရန္ လံုေလာက္ 
ေသာ အခြင့္အေရးရိွသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း ၀န္ထမ္းအားျပန္လည္ဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္မႈျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္မႈနည္းဗ်ဴဟာ

Performance Management
လုပ္ငန္းေဆာင္ရက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား သိရိွနားလည္သေဘာေပါက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား သတ္မွတ္အ
ကဲျဖတ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

Performance planning
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ျခင္း

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အသံုးျပဳ 
ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

Personal grievance
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ နစ္နာမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း

တစ္ဖက္မွ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ အျခားတစ္ဖက္သို႔ 
နစ္နာမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ

Positive discrimination
အျပဳသေဘာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

Afirmative action. အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။

Quality management
လုပ္ငန္းအရည္အေသြး စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္႔ခြဲမႈ

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအား အသံုးျပဳသူ လိုအပ္ခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ လိုလားခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး 
ေသခ်ာေစသည့္ စနစ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၎၌ အရည္အေသြး၊ 
ပံုစံ၊ သံုးစြဲသူအႀကိဳက္ ျဖစ္မႈ၊ လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ အသံုးျပဳမႈ စသည့္ အေၾကာင္းရပ္ ၅-ခု ပါ၀င္ပါသည္။

Recruitment
၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔အပ္မႈ

ေပးအပ္မည့္ လုပ္ငန္းေနရာတာ၀န္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ တို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသို႔ ခန္႔အပ္ ပါ၀င္ေစမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္

Redundancy
၀န္ထမ္းေလွ်ာ့ခ်မႈ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ေသာ ပမာဏထက္ ၀န္ထမ္းပိုလွ်ံေသာအခါ၌ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

Remuneration
လုပ္ခလစာေပးအပ္ျခင္း

လုပ္ခလစာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈအရ 
ေပးအပ္ေသာ အခေၾကးေငြအားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။

Right to manage
စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္

ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ အတြင္းမွ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈ၊ ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္ 
မႈမရိွဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား လည္ပတ္ 
လုပ္ကိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္

Risk management
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါက လုပ္ငန္း၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအား ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အာမခံ 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းဗ်ဴဟာမ်ား

Salary
လစာ

ဤအသံုးအႏႈန္းအား ၀န္ထမ္းမွ အခ်ိန္နာရီမည္မွ်ပင္ လုပ္ေစကာမူ ႏွစ္စဥ္ရရိွ 
ေသာ ႏႈန္းႏွင့္ ကာလတစ္ခုမွ ေနာက္ကာလတစ္ခု ေရာက္ရိွေသာ္လည္း 
မေျပာင္းလဲဘဲရိွေနေသာ အေျခခံလစာကို ေဖာ္ျပရာ၌အမ်ားဆံုးသံုးေလ့ရိွသည္။

Stakeholders
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွ မတူညီေသာ 
လုပ္ငန္းအစုရွယ္ယာ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ဤေ၀ါဟာရအား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ရိွေသာ တစ္ဦးခ်င္း၌ ၎တို႔ စိတ္ပါ၀င္စား
ရာ က႑အသီးသီးရိွၾကၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သေဘာထားတိုက္ဆိုင္မႈ 
မရိွေသာ အုပ္စုမ်ားရိွသည့္ အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ ျဖစ္သည္။

Strategic HRM
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း



102

Strategic Planning
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေရရွည္ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး 
ေနာက္တြင္ ၎တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္အေကာင္းဆံုး 
နည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

Structural capital
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ

၀န္ထမ္းသည္ အလုပ္မွ အိမ္သို႔ျပန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္မွထြက္ခြာလွ်င္ျဖစ္ေစ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၌ က်န္ရစ္ေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
စားသံုးသူ မ်ားစာရင္း၊ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္မ်ား စသည္တို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ Customer Capital ၌လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Succession planning
ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္မႈ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

အဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းအႀကီးအကဲတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေနာင္အခ်ိန္ကာလ 
တစ္ခု၌ လုပ္ငန္းမွ ထြက္ခြာမည္ဟု သိရိွထား၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
အလုပ္မွ ထြက္ခြာမႈမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ရိွ၍ 
ျဖစ္ေစ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာသူမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း 
ပါ၀င္ပါသည္။

Tangible rewards
ထိေတြ႕စမ္းသပ္ရရိွႏိုင္ေသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ား

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ဆုမ်ား (လက္ေဆာင္ကဒ္၊ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ေငြစုလက္မွတ္ တို႔ကို ဆိုလိုသည္)

Total Remuneration
စုစုေပါင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္

ေငြေၾကး၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြသားမဟုတ္ေသာ 
အျခားပစၥည္း တစ္ခုခု ေပးအပ္မႈမ်ားစသည့္ ပံုစံအားလံုးပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား

Training and development
သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အေျခခံအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္တစ္ရပ္အား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္အသိႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္တတ္ 
ေျမာက္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ရရိွေစမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

Training Needs Analysis
ပို႔ခ်ရန္လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား သိရိွႏိုင္ေစရန္ 
စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ

၀န္ထမ္း၌ လိုအပ္ခ်က္ရိွေနေသာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈအား လက္ရိွ သို႔မ 
ဟုတ္ အနာဂတ္ကာလ၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ကို သိရိွႏိုင္ေစ
ရန္စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ သင္တန္း/ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစား
မ်ား ႏွင့္ မည္သည့္သင္တန္း/ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အား ဦးစားေပးဆာင္ရြက္ရမည္ 
စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မႈနည္းလမ္း

Turnover
အလုပ္မွႏုတ္ထြက္မႈ

ဆႏၵအရ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမပါဘဲ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
လုပ္ငန္းအင္အားစု၌ အေျပာင္းအလဲမ်ား

Unions
သမဂၢမ်ား

အလုပ္သမားအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး 
အစားအလိုက္ တရား၀င္စုဖြဲ႕ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

Wages
လုပ္အားခ

လုပ္အားခဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ နာရီအလိုက္၊ ေန႔တြက္ သို႔မဟုတ္ 
ရက္သတၱပတ္ အေျခခံမူအားျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ ေပးအပ္ေသာ အေျခခံလုပ္အားခ
အား ေဖာ္ျပရန္ အမ်ားဆံုးသံုးပါသည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈသည္ တရား၀င္၊ ယာယီ
သို႔မဟုတ္ က်ပန္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပိုင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔
အပ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
လုပ္အားခ ပမာဏသည္ (မ်ားေသာအားျဖင့္) ၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ 
နာရီအေရအတြက္အလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

Wellness programme
၀န္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္

လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ အျခားျပင္ပ အားကစားေလ့က်င့္ခန္းမမ်ား၊ 
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့
ခ်ျခင္း/ ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အလုပ္မွပ်က္ကြက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားက်ဆင္းမႈႏွင့္ပတ္
သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မွ ကုန္က်မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံရရိွမႈ 
ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။
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Work-life Balance
အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀ မွ်တမႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ မည္သည့္အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ သည္ စသည္တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသတ္မွတ္ထားရိွျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ဘ၀၏ အႏွစ္သာရကို အေကာင္းဆံုးခံစားႏိုင္ေစေပသည္။ 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘ၀အႏွစ္သာရ ျပည့္၀မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ 
ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ရပ္လံုးကို ျဖည့္ဆည္း ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး စံတစ္ခုအျဖစ္ 
ေလးစားလိုက္နာပါက အလုပ္ႏွင့္ ဘ၀ သမမွ်တမႈရိွႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္း က်င္တို႔ကို 
အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရိွေစပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၆
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစာရင္း

Higher Education
သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေနရာ ေပးအပ္ေသာပညာရည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/အစီအစဥ္

MHRI (ျမန္မာ့လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္အသက္ေမြး ပညာသင္ေက်ာင္း)

ရန္ကုန္ ခရီးသြားလာမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ  အသိအမွတ္ျပဳမူေဘာင္ (QCF) အဆင့္ ၄၊ ၅၊ ၆

Enlightenment Institute ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲခြဲမႈ လက္မွတ္
မႏၲေလး ဟိုတယ္ႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း

မႏၲေလးႏွင့္ 
ရန္ကုန္

စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာမ်ား) အမ်ိဳးသားကြၽမ္းက်င္ပညာအဆင့္ အကဲျဖတ္ 
စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးေသာသင္တန္း

Temasek International College ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ  ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ

Asia Masters 
ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္း

ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဒီပလိုမာႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ 
မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး  အတြက္ Centre 
of Excellence (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ 
ေဘာဂေဗဒ ဌာန၊ UNESCO ႏွင့္ Pepsi 
ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ)

ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ

Strategy First institute ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း
Inspiro institute ရန္ကုန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒီပလိုမာ

စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း 

သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေနရာ ေပးအပ္ေသာပညာရည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/အစီအစဥ္
The Limited Edition
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
သင္တန္းေက်ာင္း (TLE)

ရန္ကုန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာအစားအစာထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာ မုန္႔ဖုတ္သင္တန္း
အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာသင္တန္း

Lotus 
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း

ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံတကာမုန္႔ဖုန္သင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာမုန္႔ဖုတ္အလွဆင္သင္တန္း
အိမ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း
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သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေနရာ ေပးအပ္ေသာပညာရည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/အစီအစဥ္
HTTC ရန္ကုန္ ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း

အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္လုပ္မႈ
ဟိုတယ္ဆိုင္ရာစာရင္းကိုင္သင္တန္း
အေရွ႕တိုင္းအစားအစာႏွင့္အခ်က္အျပဳသင္တန္း
ဟို္တယ္လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္း
အေျခခံကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းသံုး

Star resources ရန္ကုန္ ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း
ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း
ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္သင္တန္း
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာသင္တန္း
အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာအစားအစာခ်က္ျပဳတ္မႈသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာမုန္႔ဖုတ္သင္တန္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒီပလိုမာ
အထူးအေဖ်ာ္ယမကာေဖ်ာ္စပ္မႈသင္တန္း
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာမဟာဘြဲ႕ (ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ) 

ေရႊစားပြဲ ရန္ကုန္ အခ်က္အျပဳတ္၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာအေျခခံသင္တန္း
မႏၲေလး ဟိုတယ္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္း 
TRC ဟိုတယ္ႏွင့္အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္း (ရန္ကုန္)

မႏၲေလး/ 
ရန္ကုန္

အေျခခံဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ႏိုင္ငံတကာမုန္႔ဖုတ္သင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာအစားအစာခ်ဳပ္ျပဳတ္မႈသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာဟိုတယ္လုပ္ငန္းသံုးသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာဧည့္ႀကိဳသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာအစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာအိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္သင္တန္း
အေျခခံခရီးစဥ္စီစဥ္မႈသင္တန္း
အေျခခံဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း
ဧည့္လမ္းၫႊန္မြမ္းမံသင္တန္း
ႏိုင္ငံတကာဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
အေျခခံအစားအစာေဘးကင္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ 
ျပင္ဆင္မႈသင္တန္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း
အမ်ိဳးသားကြၽမ္းက်င္ပညာအဆင့္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ 
ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေပးေသာသင္တန္း
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သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေနရာ ေပးအပ္ေသာပညာရည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္/အစီအစဥ္
Asia Masters ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္း ရန္ကုန္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၀န္ေဆာင္မႈ

ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္သင္တန္း
အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ (အခ်က္အျပဳတ္)
အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ (မုန္႔ဖုတ္)
အေဖ်ာ္ယမကာေဖ်ာ္စပ္မႈ
အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ CTH ဒီပလိုမာႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာ

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း
အစားအစာခ်က္ျပဳတ္မႈ အေျခခံသင္တန္း
အစားအစာခ်က္ျပဳတ္မႈ အဆင့္ျမင့္သင္တန္း

ျမန္မာ့မုန္႔ဖုတ္ သင္တန္းေက်ာင္း
(Eldorado)

ရန္ကုန္ မုန္႔ဖုတ္သင္တန္းမ်ား

စကၤာပူ-ျမန္မာ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း 
(SMVIT)

ရန္ကုန္ ဧည့္ႀကိဳဌာနလုပ္ငန္း
အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း
စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း

အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း ရန္ကုန္ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဒီပလိုမာ
Swiss Contact ျမန္မာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အစီအစဥ္ (VSDP)– ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္း (HTI Component)
အင္းေလးအေမြအႏွစ္ 
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းသင္တန္း (IHHVTC)

အင္းေလး အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းမႈသင္တန္း
ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္မကာ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္း
အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္မႈသင္တန္း

မႏၲေလးပရဟိတ ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္း မႏၲေလး အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္း
ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္မကာထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း
ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

အာရွ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 
အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း (HIA)

ရန္ကုန္ အခ်က္အျပဳတ္ကြၽမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ အစားအစာႏွင့္
အေဖ်ာ္မကာ၀န္ေဆာင္မႈ ကြၽမ္းက်င္လက္မွတ္
လုပ္ငန္းခြင္သံုးအိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ
လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဧည့္ႀကိဳ၀န္ေဆာင္မႈကြၽမ္းက်င္မႈ

Columbus အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း ရန္ကုန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္အေျခခံသင္တန္း
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