
 



ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိ်ုးတက်ရရ်းစ မံကိန််း ၂၀၂၀-၂၀၂၅ (Chin State Tourism 

Development Plan 2020-2025)  

နိဒါန ်း 

၁။ ချင််းပြည်နယ်အစို်းရသည ် ရေသခံပြည်သူလထူု၏ အကျ ိ်းစ ်းြ  ်းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိ်ုးတကမ်ှုရရ ရိစရန် 

လည််းရက င််း၊ ဆင််းရဲန မ််းြ ်းမှုရလျ ျော့နည််းရစရန်လည််းရက င််း၊ ပြည်သူလထူု၏ လူရနမှုဘဝပမင်ျော့ 

တက်ရစရန်သ မက ပြည်နယ်အတ င််း အလုြ်အကိုင်အခ င်ျော့အလမ််းအသစ်မျ ်း လျှင်ပမန်စ  ရြေါ်ထ န််း 

လ ရစရရ်းအတ က ် ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းလ ရရ်းလုြ်ငန််း ကဏ္ဍသည် ပြည်နယ်၏ ဦ်းစ ်းရြ်းကဏ္ဍ 

မျ ်းတ င ်တစ်ခုအြ အဝင်အပဖစ ်သတ်မ တ်ထ ်းြ သည်။ 

၂။ ဤစ မကံိန််းတ င ် ချင််းပြညန်ယ်၏ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းအ ်း ရရရ ည် စနစတ်ကျဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတို်းတက် 

ရစရန ်ရည်ရယ်ွ၍ ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၅ ခုန စ်အထိ ရဆ င်ရွက်ရန်ရ ိသည်ျော့ စ မံကိန််း အဆုိပြ ချက်မျ ်း 

အ ်း န စ်ရ ည်စ မံကနိ််းမျ ်းန င်ျော့ န စ်တိုစ မံကနိ််းမျ ်း ဟူ၍ န စြ်ိုင််းခ ဲက  ရဖ ်ပြထ ်းြ သည်။ ဤစ မံကနိ််း 

သည ် ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျ ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က ် မူဝ ေမျ ်းချမ တ်ပခင််း၊ 

ပြည်နယ်အတ င််း လုြ်ငန််းရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်းကိ ု ပြည်သူထခံျပြရဆ ်းရန ်းပခင််း၊ မဟ ဗျျူဟ မျ ်း 

ရရ်းဆ ဲနိုင်ပခင််း၊ ယခုရရ်းဆ ဲသည်ျော့ စ မံကိန််းရြေါ်အရပခခံ၍ ရေသနတရအဆုိပြ စ မံကနိ််း (Budget Plan) 

မျ ်း ရရ်းဆ ဲပခင််း၊ နိုင်ငံတက အကူအည န င်ျော့ ပြည်တ င််း/ပြည်ြရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံသူမျ ်းကိ ုဖိတ်ရခေါ် ရဆ င် 

ရွက်ပခင််းန ငျော့ ်လုြ်ငန််းမျ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တ င ်အစို်းရ၊ လွှတရ်တ ်၊ ဌ နဆုိင်ရ  

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်းန ငျော့် ပြည်သူမျ ်း ြူ်းရြ င််းအရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက ်

နိုင်ရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ ထိိုု့ပြင် ဟုိတယ်န ငျော့်ခရ ်းသ  ်းလ ရရ်းဝန်ကက ်းဌ နမ  ပြန်လည် မ မ််းမံ ရရ်းဆ ဲမညျော့် 

Myanmar Tourism Master Plan တ င်လည််း ချင််းပြည်နယ်ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း 

အတ က်ရဆ င်ရွက်လိုသညျော့ ်စ မံကနိ််းမျ ်းအ ်း အဆုိပြ တင်သ င််းနိုင်ရန ်အဆင်သငျော့်ရ ရိနရစရရ်းအတ က ်

ကကိ တင် ရဆ င်ရွက်ပခင််း အရနပဖင်ျော့လည််း ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

၃။ ဤစ မကံိန််းကို ပြည်နယ်အစို်းရ၏ ြံျော့ြို်းကူည မှုန င်ျော့ International Trade Center မ  Dr. 

Nicole Hausler ၏ အကကံရြ်းကူည မှုပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ရသ  ချင််းပြည်နယ် ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််း ရက ်မတ ဝင်မျ ်း၏ စ မ််းရည်ပမ င်ျော့တင်ရရ်းဆုိင်ရ  အလုြရ်ံုရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်းမ  ရရ ိခဲျော့ရသ  

ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းဗျျူဟ (၁၁)ရြ်အရြေါ် အရပခခ၍ံ ၂၀၁၉ ခုန စ ်

ဇူလိုင်လန င်ျော့ သသဂုတ်လမျ ်းတ င ်အလုြ်ရံရုဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်း ကျင််းြ၍ ရရ်းဆ ဲခဲျော့ပခင််း ပဖစ်ြ သည်။ 

၄။ ဤစ မကံိန််းရရ်းဆ ဲရ တ င် ချင််းပြည်နယ်ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိ်ုးတက်ရရ်းစ မကံနိ််း ရရ်းဆ ဲ 

ပခင််း အလုြ်ရံရုဆ ်းရန ်းြ မဲျ ်းကိ ု (၃၀.၇.၂၀၁၉)ရက်ရနို့တ င ် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ (၂.၈.၂၀၁၉)ရက်ရနို့တ င် 

တ ်းတိန်ဖမိ ွံ့၊ (၆.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တ င ် မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊ (၉.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တ င ် ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့န င်ျော့ 

သသဂတု်လ(၂၈-၂၉)ရက်ရနို့မျ ်းတ င ် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့မျ ်း၌ ကျင််းြပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ  ရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်း 

တ င် အစို်းရဌ နမျ ်း၊ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းနယ်ြယ်မ  အသင််းအဖ ဲွံ့မျ ်း၊ 



အရြ်ဘက်အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသခံရြ်မိရြ်ဖမျ ်း စသည်ပဖင်ျော့ စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၅၀၀ ခန်ို့န င်ျော့ ရတ ွံ့ဆုံ 

ရဆ ်းရန ်းမှုမျ ်း ပြ လုြ်ခဲျော့ဖြ ်း တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ  မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်ရြေါ် အရပခခံ၍ စ မံကနိ််း 

လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း အဆုိပြ ခဲျော့သကြ သည်။ 

၅။ ဤစ မကံိန််းတ င ် အြိုင််း(၁)အရနပဖင်ျော့ ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းအရပခအရနန င်ျော့ 

လုြ်ငန််းရဆ င်ရကွ်ချကမ်ျ ်း၊ အြိုင််း(၂)တ င် ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း 

စ မံကိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅)၏ စ မကံိန််းလုြင်န််းစဉ်မျ ်းန င်ျော့ အြိုင််း(၃)တ င် အရက င်အထည်ရဖ ်မှုဆုိင်ရ  

ကိစစရြ်မျ ်းန င်ျော့ ရစ င်ျော့သကည်ျော့စစ်ရဆ်းရရ်းဆုိင်ရ ကိစစရြ်မျ ်း ဟူ၍ အြိုင််း(၃)ြိုင််းခ ဲပခ ်း တင်ပြ ထ ်းြ  

သည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိိုင ်း(၁) ချင ်းပပည နယ ၏ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းအခပခအခနနှင ့် လိုပ ငန ်းခ  င ရွက ချက မျ ်း 

 

ချင ်းပပည နယ အခ က င ်း 

၆။ ချင််းပြည်နယ်သည ် ပမန်မ နိုငင်ံအရနောကဘ်က်ြိုင််းတ င ် တည်ရ ဖိြ ်း (၁၃,၉၀၇) စတုရန််းမိုင် 

ကျယ်ဝန််းြ သည်။ အရရ ွံ့ဘက်တ င ်စစက်ိုင််းတိုင််းန င်ျော့ မရက ်းတိုင််း၊ ရတ င်ဘကတ် င် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ 

အရနောက်ရတ င်ဘက်တ င ် ဘဂဂလ ်းရေျော့ရ ်နိုင်ငံန င်ျော့ အရနောကဘ်ကန် င်ျော့ရပမ က်ဘက်တ င ် အနိဒိယ 

နိုင်ငံတိုို့န င်ျော့ နယ်နိမိတ်ချင််းထိစြ်လျက်ရ ြိ သည်။ ပြည်နယ်လဦူ်းရရမ   (၅)သိန််းခန်ို့ရ ိဖြ ်း လူဦ်းရရ၏ 

၈၀% ခန်ို့မ   ရကျ်းလက်ရေသမျ ်းတ င ် ရနထိငု်သကြ သည်။ လူမျ ိ်းစ(ု၅၃)မျ ိ်းရ ိြ သည်။ ရတ င်တန််း 

ရေသတစ်ခုပဖစ်ဖြ ်း ပြည်နယ်၏ ဖမိ ွံ့ရတ မ်   ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ပဖစ်ြ သည်။ ခရိုင(်၄)ခုအပဖစ ် ဖလမ််းခရိုင်၊ 

ဟ ်းခ ်းခရိုင်၊ မင််းတြ်ခရိငု်၊ မတူြ ခရိုငတ်ိုို့ပဖင်ျော့ ဖ ဲွံ့စည််းထ ်းရ ိဖြ ်း ဖမိ ွံ့နယ်(၉)ခုမ   တ န််းဇ၊ံ တ ်းတိန်၊ 

ဖလမ််း၊ ဟ ်းခ ်း၊ မင််းတြ်၊ ထန်တလန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မတူြ န င်ျော့ ြလက်ဝတိုို့ ပဖစြ် သည်။ 

လမ ်းပန ်း က သ ယ ခရ်း 

၇။ ချင််းပြည်နယ်သုိို့ အဓိကအ ်းပဖင်ျော့ ရမ ်ရတ ်ယ ဉ်ပဖင်ျော့လ ရရ ကန်ိုင်ဖြ ်း ကရလ်း-သုိင််းငင််း- 

တ ်းတိန-်ရိလမ််းရသက င််း၊ ကရလ်း-သုိင််းငင််း-ဖလမ််း-ဟ ်းခ ်းလမ််းရသက င််း၊ ဂန်ို့ရဂ -ဘံုဇုံ်း- ဟ ်းခ ်း 

လမ််းရသက င််း၊ ြုဂံ-ရဆ -ကနြ်က်လက-်မင််းတြ-်မတူြ  လမ််းရသက င််းန င်ျော့ ရကျ က်ရတ -်ြလက်ဝ-

ဆမ ်း လမ််းရသက င််းတိုို့မ တဆင်ျော့ လ ရရ က်နိုငြ် သည်။ ရလရသက င််းလိုင််းအရနပဖင်ျော့ လက်ရ ိတ င် 

ကရလ်းရလဆိြ်န င်ျော့ ရည င်ဦ်းရလဆိြတ်ိုို့မ တဆင်ျော့သ လ ရရ က်နိငု်ဖြ ်း ချင််းပြည်နယ် ဖလမ််း 

ရလဆိြ်န င်ျော့ လိငု်လင််းြ ရလဆိြ်တိုို့မ   တည်ရဆ က်ဆဲပဖစ်ြ သည်။ ရရရသက င််းအရနပဖင်ျော့ ရခိုင် 

ပြည်နယ် ရပမ ကဦ််းဖမိ ွံ့မ တဆင်ျော့ လယ်ဖမိ ပမစရ်သက င််းတရလျှ က ် မတူြ ဖမိ ွံ့သုိို့ လည််းရက င််း၊ 

ရကျ ကရ်တ ်ဖမိ ွံ့မ တဆင်ျော့ ကုလ ်းတန ် ပမစ်ရသက င််းတရလျှ က ် ြလက်ဝဖမိ ွံ့သုိို့ လ ရရ က်နိငု်ြ  

သည်။ 

ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ိိုင ရ အချက အလက မျ ်း 

၈။ ပမန်မ နိုင်ငံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က် ကက ်းသကြ်ရဆ င်ရွက်ရန ် ဟုိတယ်န င်ျော့ 

ခရ ်းသ  ်းလ ရရ်းဝန်ကက ်းဌ နမ  တ ဝနယူ်ရဆ င်ရွက်လျက်ရ ိြ သည်။ ချင််းပြညန်ယ် ဟုိတယ်န င်ျော့ 

ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ န၊ ရံု်းခ ဲမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တ င ် ပြည်နယ်တ ဝနခ်ံရံု်းန င်ျော့ မင််းတြ ်

ဖမိ ွံ့တ င ် ရံု်းခ ဲမျ ်းထ ်းရ ိ၍ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းကိ ု ရဆ င်ရွက်လျက်ရ ိြ သည်။  ထိိုု့အပြင် ချင််းပြည် 

နယ်အတ င််း ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းမျ ်း စနစတ်ကျဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းရရ်းန င်ျော့ လုြ်ငန််းမျ ်း ထိရရ က်စ   ရဆ င်ရွက် 

နိုင်ရရ်းအတ က ် ၂၀၁၈ ခုန စ ် စက်တင်ဘ လ ၁၇ ရက်ရနို့တ င ် ပြဌ န််းခဲျော့ရသ  ပမန်မ နိုငင်ံခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််းဥြရေအရ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ အ ်း ပြည်နယ်ဝန်ကက ်း 

ချ ြ်မ  ဥကကဌအပဖစ်တ ဝန်ယူ၍ အဖ ဲွံ့ဝင ် ၁၃ ဦ်းပဖင်ျော့ ၂၀၁၉ ခုန စ ် ဧဖြ လ ၁၂ ရကရ်နို့တ င ် ဖ ဲွံ့စည််းခဲျော့ 

ြ သည်။ 



၉။ ၂၀၁၉ ခုန စ ်သသဂတု်လအထိ ချင််းပြညန်ယ် ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ န၏ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််းဆုိင်ရ  လိငု်စင်ရဆ င်ရကွ်ရြ်းမှုအရ ချင််းပြည်နယ်အတ င််း ဟုိတယ်အရနပဖင်ျော့ ကန်ြက်လက ်

ဖမိ ွံ့တ င ် ဟုိတယ်(၇)လံ်ုး၊ အခန််း (၁၈၁)ခန််း န င်ျော့ မင််းတြ်ဖမ ိွံ့တ င ် ဟုိတယ်(၂)လံ်ုး၊ အခန််း(၅၂)ခန််း၊ 

စုစုရြ င််း ဟုိတယ်(၉)လံ်ုးန င်ျော့ အခန််း (၂၃၃)ခန််း ရ ိြ သည်။ ဆက်လက်၍ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့န င်ျော့ ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့ 

မျ ်းတ င ် ဟုိတယ်(၁)လံ်ုးစ  ထြ်မံဖ င်ျော့လ စ်နိုင်ရန ် တည်ရဆ က်လျက်ရ ိြ သည်။ ထိိုု့အပြင် 

ချင််းပြည်နယ် အတ င််း ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊ မတူြ ဖမိ ွံ့၊ ထန်တလန်ဖမိ ွံ့၊ 

ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ တ ်းတိန်ဖမ ိွံ့ မျ ်းတ င်လည််း ဟုိတယ်မျ ်း ထြ်မံတည်ရဆ က်နိုင်ရရ်းအတ က် 

ရဆ င်ရွက်လျက်ရ ိြ သည်။ လက်ရ  ိ အချနိ်တ င ် ပြည်တ င််း/ ပြည်ဝင် ခရ ်းလ ည်ျော့လည်ရရ်းကုမပဏ  

လုြ်ငန််းလိုငစ်င ် ထုတရ်ြ်းမှုအရနပဖင်ျော့ (၃) ခ ု ရ ိြ သည်။ ဧည်ျော့လမ််းညွှန်အရနပဖင်ျော့ ရေသဆုိင်ရ  

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်လိုင်စင်ရ (၅၄)ဦ်းန င်ျော့ ဧည်ျော့လမ််းညွှန် လိငု်စင်ရ (၄)ဦ်း ရ ိြ သည်။ 

၁၀။ ချင််းပြည်နယ်အတ င််းရ  ိ ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ နမ  လုြ်ငန််းလိုငစ်င ် ရယူ 

ထ ်းရသ  ဟုိတယ်န င်ျော့ တည််းခိုရိြ်သ  (၉)လံ်ုးမ   ရအ က်ြ အတိငု််းပဖစြ် သည-် 

 

စဉ် 
 

ဟုိတယ်အမည် 
အခန််း 

အရရအတ က် 

 

လိြ်စ အပြည်ျော့အစံ ု

 

၁။ 
 

Win Unity 
 

၄၄ ခန််း 
 

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၂။ 
 

ြန််းရလရပြဟုိတယ် 
 

၂၈ ခန််း 
 

အမ တ်(၂)၊ ဖမိ ွံ့မရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၃။ 
 

Sky Palace Hotel 
 

၂၇ ခန််း 
 

အမ တ်(၂)၊ ဖမိ ွံ့မရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၄။ 
 

Mountain View Hill Resort 
 

၂၁ ခန််း 
 

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်က က်၊  ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၅။ 
 

ရရွှေရတ င်တန််း(ရလ က်နူ်း) 
 

၂၁ ခန််း 
 

ဖမိ ွံ့မ(၁)ရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမ ိွံ့ 
 

၆။ 
 
 

Pine Wood Villa 
 

၂၀ ခန််း 

 

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၇။ 
 

Mountain Oasis Resort(1) 
 

၂၀ ခန််း 
 

ဖမိ ွံ့မ(၂)ရြ်က က်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ 
 

၈။ 

 

Hotel Mindat 

 

၃၂ ခန််း 
 

အရရ ွံ့ပြင်ရြက် က်၊  မင််းတြ်ဖမိ ွံ့  
 

၉။ 

 

Mountain Oasis Resort(2) 

 

၂၀ ခန််း 
 

အရရ ွံ့ပြင်ရြက် က်၊ မင််းတြ်ဖမ ိွံ့ 

 

၁၁။ ချင််းပြည်နယ်အတ င််းန စ်အလိကု် ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ခရ ်းသည်ဝင်ရရ က်မှုစ ရင််းအ ်း ရအ က်ြ  

အတိုင််း ရဖ ်ပြအြ်ြ သည-် 

 



စဉ  လအမည  
၂၀၁၇ ခိုနှစ  ၂၀၁၈ ခိုနစှ  ၂၀၁၉ ခိုနစှ  

ပပည တ င ်း ပပည ပ ပပည တ င ်း ပပည ပ ပပည တ င ်း ပပည ပ 

၁ ဇန်နဝ ရ လ ၁၀၅၆ ၃၂၄ ၃၅၇၇ ၆၁၃ ၃၈၅၃ ၃၆၄ 

၂ ရဖရဖ ်ဝ ရ လ ၇၃၀ ၄၀၃ ၂၀၇၇ ၄၃၂ ၂၇၁၅ ၄၇၂ 

၃ မတ်လ ၇၈၆ ၂၈၇ ၁၈၃၁ ၂၇၄ ၂၁၃၁ ၃၅၆ 

၄ ဧဖြ လ ၉၄၂ ၇၄ ၁၅၆၉ ၁၁၂ ၂၅၂၄ ၂၆၄ 

၅ ရမလ ၄၅၀ ၉၈ ၇၀၀ ၄၃ ၁၃၇၄ ၁၁၈ 

၆ ဇ န်လ ၂၆၉ ၃၄ ၂၆၉ ၉၆ ၈၀၂ ၁၅၇ 

၇ ဇူလိိုင လ ၁၃၆ ၄၀ ၁၈၉ ၄၈ ၁၀၂၈ ၂၀၅ 

၈ သသဂတု်လ ၁၄၀ ၆၂  ၃၁၇  ၈၉ ၁၄၀၂ ၁၂၉ 

၉ စက်တငဘ် လ ၂၇၈ ၄၈  ၃၉၉  ၅၅ ၁၄၇၃ ၁၃၆ 

၁၀ ရအ က်တိုဘ  ၈၀၄ ၁၄၅  ၉၅၄  ၅၅ ၂၉၄၀ ၃၅၀ 

၁၁ နိုဝင်ဘ လ ၁၅၈၂ ၄၉၁  ၁၄၈၁  ၂၉၉ ၄၃၄၄ ၇၁၆ 

၁၂ ေ ဇင်ဘ လ ၃၈၇၄ ၄၅၃  ၃၅၄၁  ၂၂၈ ၅၄၃၁ ၄၉၅ 

စိုစိုခပါင ်း ၁၁၀၄၇ ၂၄၅၉ ၁၆၉၀၄ ၂၁၃၆ ၃၀၀၁၇ ၃၇၆၂ 

 

ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ိိုင ရ    ွဲခ  င မှုမျ ်း 

၁၂။ ချင််းပြည်နယ်သည ် ရတ င်တန််းမျ ်း၊ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်ဆုိင်ရ ရှုရမျှ ်ခင််းမျ ်း၊ ရ  ်းြ ်း 

သ ်းင က်တိရစဆ န်မျ ်း၊ ပမစ်ရချ င််းမျ ်း၊ ရရတံခ န်မျ ်းပဖင်ျော့ သ ယ လ ြရသ  ပြညန်ယ်တစ်ခ ု ပဖစ်ြ  

သည်။ ထိိုု့အပြင် ချင််းအမျ ိ်းသမ ်းမျ ်း၏ ြ ်းရဲထို်းပခင််းအရလျော့အထ၊ န ောရခ င််းပဖင်ျော့ ြုရလ မှုတ်ပခင််း 

စသည်ျော့  ကိုယ်ြိုငရ်ို်းရ ဂ တ၊ အရလျော့အထမျ ်း၊ ရတ င်ရြေါ်ရို်းရ ဝ ်းည ြ်အက၊ ချင််းရိ်ုးရ ဓ ်းသိုင််းအက 

စသည်ျော့ ချင််းရို်းရ အကအမျ ိ်းမျ ိ်းသည် ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းကို ဆ ဲရဆ င်လျက်ရ ိြ သည်။ ရို်းရ  

ြ ဲရတ ်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ချင််းန စ်သစ်ကူ်းြ ဲရတ ်န င်ျော့ ချင််းအမျ ိ်းသ ်းရနို့ြ ဲရတ ်တိုို့မ ှ ှ  ချင််းပြည်နယ်၏ 

အထင်ကရြ ဲရတ ်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ကျင််းြရလျော့ရ ိြ သည်။ ချင််းရို်းရ  ဂျြ်ခုတထ်ည်မျ ်းမ  လည််း 

ချင််းပြည်နယ်၏ တမူထ်ူးပခ ်းရသ  ရို်းရ ဝတ်စံုမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ပမတ်နို်းစ  ဝတ်ဆင်သကဖြ ်း ရေသထ က် 

လက်ရဆ င်မ န်အပဖစ ် ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းမ  ဝယ်ယူရလျော့ရ ြိ သည်။ ထြ်မံရဖ ်ထုတ်ရန ် လိအုြ် 

လျှက်ရ ိရသ  လံယူု်းြ ဲရတ ်၊ ခ  ေိုြ ဲရတ န် င်ျော့ ချင််းရို်းရ န စ်သစ်က်ူးြ ဲရတ (်THO)ြ  ဲ မျ ်းကဲျော့သုိို့ရသ  

ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်း၊ ဘ  လ်နဲရတ င်၊ ဟရ ်းဖ ်းရကျ်းရွ ၊ က မိုရတ င်၊ သ က ရ်ဆည်န င်ျော့ ကက ်းယ န််းရတ င်၊ 

ြိန််းြိရကျ်းရွ ၊ ချင််းရို်းရ ရစ ဘ်  ်းအိမ ် မျ ်း၊ ကျ ်းေိ ု ရကျ်းရွ  ကဲျော့သုိို့ရသ  ခရ ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်း၊ 

မဲဘု၊ ရအတ  ၊ ဆ ဘူ်းသ ်း၊ သကက်သ ်း ဖက်ဖယ်သုတ် ကဲျော့သုိို့ရသ  ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းမ  လည််း 



ခရ ်းသ  ်းဆ ဲရဆ င်မှုမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ထြ်မံ တည်ရ ရိနြ သည်။ ချင််းပြညန်ယ်၏ ခရ ်းစဉ်ရေသမျ ်းအ ်း 

ရတ င်ြိုင််းရေသန င်ျော့ ရပမ ကြ်ိုင််းရေသ ဟူ၍ ရဖ ်ပြသ  ်းမည ်ပဖစ်ြ သည်။ 

ချင ်းပပည နယ ခတ င ပိိုင ်းရှ ိခရ ်းစဉ ခဒသမျ ်း 

၁၃။ ချင််းပြည်နယ်ရတ င်ြိုင််းရေသတ င ်မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ မတူြ န င်ျော့ ြလက်ဝဖမိ ွံ့နယ်မျ ်း 

ြ ဝငြ် သည်။ ရတ င်ြိုင််းရေသသည် သဘ ဝအလ အြမျ ်းရြ ကက ယ်ဝရသ ရသက င်ျော့ သဘ ဝ 

အရပခခံ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းကိ ုအဓိကထ ်းရဆ င်ရွက်နိငု်ြ သည်။ 

ခခါနူ်းစိုမ ခဒသ 

၁၄။ အ ဆ ယံ အရမ အန စ်သဘ ဝဥယျ ဉ်ပဖစရ်သ  နတ်မရတ င(်ရခ နူ်းစုမ)်သည် ချင််းပြည်နယ် 

ရတ င်ြိုင််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြန် င်ျော့ မတူြ ဖမိ ွံ့နယ် (၃)ဖမိ ွံ့နယ်အသက ်းတ င ်တည်ရ ဖိြ ်း အပမင်ျော့ရြ 

(၁၀၂၀၀) ရ ိြ သည်။ ြင်လယ်ရရမျကန် ောပြင်အထက ် ၃၀၅၃ မ တ တ င်ရ ိဖြ ်း ချင််းပြည်နယ်တ င ်

အပမင်ျော့ဆုံ်းရတ င ် တစ်ခုပဖစ်ဖြ ်း အရရ ွံ့ရတ င်အ ရ ၏ ရပမသ ်းဖံု်းလွှမ််းရသ  အပမင်ျော့ဆုံ်းရတ င်လည််း 

ပဖစ်ြ သည်။ နတ်မရတ င(်ရခ နူ်းစုမ)်သည ် ၂၇၉ ဧရိယ  စတုရန််းမိုင်ရ ိဖြ ်း ၂၀၁၀ခုန စ်တ င ်

အမျ ိ်းသ ်းဥယျ ဉ်အပဖစ ်သတ်မ တ်ခဲျော့ဖြ ်း ခရ ်းသ  ်းမျ ်းအတ က ်ဖ င်ျော့လ စ်ရြ်းခဲျော့ြ သည်။ 

၁၅။ ရခ နူ်းစုမ်ရေသတ င ် သဘ ဝသစ်ြင်မျ ိ်းစိတ်မျ ်း၊ ရဆ်းဖက်ဝင်အြင်မျ ိ်းစိတမ်ျ ်း၊ ရ  ်းြ ်း 

သ ်းင က်တိရစဆ န်မျ ်းပဖစ်ရသ  မျက်ခံု်းပဖျူင က်ပြ ရချ က်၊ ရအ က်ချင််းင က်၊ င က်မင််းသ ်းဝမ််းပဖျူ၊ 

ပမန်မ င က်တစမ်ျ ိ်းအြ အဝင ်င က်မျ ိ်းစတိ်ရြ င််း(၃၄၅)မျ ိ်း၊ လိြ်ပြ မျ ိ်းစတိ ်မျ ိ်းစံနု င်ျော့ အပခ ်း နိုို့တိုက် 

သတတဝ မျ ်း၊ န စ်တစ်ရ သက်တမ််းရ  ိ ဘိုတဲအရဆ က်အဦ၊ ရက ရလ င််းရရတံခ န်န င်ျော့ လံယူု်းြ ဲရတ ် 

မျ ်းကိ ုရလျော့လ နိုင်ြ သည်။ ထိိုု့အပြင် သဘ ဝအရပခခံခရ ်းစဉ်၊ စ န်ို့စ ်းမှုအရပခခံခရ ်းစဉ်၊ ယဉ်ရကျ်းမှု 

အရပခခံခရ ်းစဉ်၊ ရြ်ရွ လူထု အရပခပြ  ခရ ်းစဉ်မျ ်းလည််း ရလျော့လ ခံစ ်းနိငု်ြ သည်။ 

ဘံိုတလ ခရတံခ န  

၁၆။ ဘံုတလ ရရတံခ န်သည ် ချင််းပြညန်ယ်ရတ င်ြိုင််း၊ မတူြ ဖမိ ွံ့နယ်ရ  ိ ထ ရဆ င််းရကျ်းရွ အန ်း 

တည်ရ ြိ သည်။ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ဘံုတလ ရရတံခ န်သုိို့ ထ ရဆ င််းရကျ်းရွ မ  

ရတ တ င််း ရပခလျင်ခရ ်းတိ(ုShort Trek) ပဖင်ျော့ သ  ်းရရ က်နိငု်ပခင််း၊ သဘ ဝရြ က်ြင်မျ ်း၊ လိြ်ပြ  

မျ ိ်းစိတမ်ျ ်းန င်ျော့ ရေသခံမျ ်း၏ လူရနမှုဘဝြံုစံမျ ်းကိ ုရလျော့လ နိုင်ြ သည်။ 

က မိိုခတ င  

၁၇။ က မိုရတ င်သည ် ချင််းပြည်နယ် ရတ ငြ်ိုင််း၊ ြလက်ဝဖမ ိွံ့နယ်၊ တင်ဘနု််းရကျ်းရ ွအန ်းတ င် 

တည်ရ ဖိြ ်း အပမင်ျော့ရြ ၄၂၆၉ ရြ ရ ြိ သည်။ က မိုရတ ငတ် င ် ရရရအ်းစခန််း၊ ရတ င်ထြိ်စခန််းန င်ျော့ 

ရက ကရ်ို်းြငစ်ခန််းဟူ၍ ြိုင််းပခ ်းထ ်းြ သည်။  



ချင ်းပပည နယ ခပမ က ပိိုင ်းရှ ိခရ ်းစဉ ခဒသမျ ်း 

၁၈။ ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြိငု််းရေသတ င ် ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ ်းတိန်၊ တ န််းဇနံ င်ျော့ ထနတ်လန်ဖမိ ွံ့ 

နယ်မျ ်း ြ ဝင်ြ သည်။ ရပမ က်ြိငု််းရေသသည် ချင််းပြည်နယ်၏ သမိုင််းရသက င််းမျ ်းစ  တည်ရ ိရနဖြ ်း 

ရိရရကန်၊ ကရနေ ရတ င်န င်ျော့ ဇိန်မူရတ င်ရေသမျ ်းမ   ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း အဓိက လ ရရ က် 

လည်ြတ်သကရသ ရနရ မျ ်း ပဖစ်ြ သည်။ 

ရိခရကန  

၁၉။ ရိရရကန်သည ် အသည််းန လံု်းြံုသဏဌ နရ် ိဖြ ်း ချင််းပြည်နယ် ရပမ က်ြိုင််း ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့တ င် 

တည်ရ ြိ သည်။ ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြိငု််း ရိရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့သည ် အနိဒိယနိုင်င ံ မ ဇုိ်းရမ်ပြည်နယ်န င်ျော့ 

နယ်နိမိတ်ချင််း ထိစြ်လျက်ရ ိြ သည်။ ရိရရကန်ရေသတ င ် ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရတ  

ရတ င်သဘ ဝ အလ အြမျ ်း၊ က ဲပြ ်းရသ  ယဉ်ရကျ်းမှုရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ သဘ ဝအရပခခံခရ ်းစဉ်၊ 

ရကျ်းရွ စိကု်ြျ ိ်းရရ်း အရပခခံခရ ်းစဉ်၊ စ န်ို့စ ်းမှုအရပခခံခရ ်းစဉ် စသည်တိိုု့ကို ရလျော့လ ခံစ ်းနိုငြ်  

သည်။ 

ကခနဒ ခတ င  

၂၀။ ကရနေ ရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ်ရပမ က်ြိုင််း တ ်းတိန်ဖမိ ွံ့နယ်တ င်တည်ရ ိြ သည်။ ကရနေ  

ရတ င်သည် ချင််းပြည်နယ်အတ င််း ေုတိယအပမင်ျော့ဆုံ်းရတ င်ပဖစဖ်ြ ်း အပမင်ျော့ရြ (၈၈၆၈) ရ ိြ သည်။ 

ဇိန မူခတ င  

၂၁။ ဇိန်မူရတ င်သည ် ချင််းပြညန်ယ်ရပမ ကြ်ိုင််း ဖလမ််းဖမ ိွံ့နယ်အတ င််း တည်ရ ြိ သည်။ ဇိန်မူ 

ရတ င်တ င ် သဘ ဝရြ က်ြင်မျ ်း၊ သစ်ြင်ြန််းမန်မျ ်း၊ င က်မျ ိ်းစိတ်န င်ျော့ လိြ်ပြ မျ ိ်းစိတ်မျ ်း၊ ရတ  

တ င််း လမ််းရလျှ က်ပခင််း (Hiking & Trekking) ရဆ င်ရွက်နိုငပ်ခင််းန င်ျော့ ရတ င်ရပခရ ိ ရကျ်းရွ မျ ်း 

တ င် ရေသခံလူထု၏ လူရနမှုဘဝြံုစံမျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုဓရလျော့မျ ်းကိ ုရလျော့လ နိုင်ြ သည်။ 

ရှ လ လိုမ ခံတပ  

၂၂။ ရ  ်းလုမ်ခံတြ်သည် တ ်းတိန်ဖမ ိွံ့နယ် ရဝ ျော့ရလ ျော့ရကျ်းရွ အန ်း ရရမျက်န ောပြင ်အပမင်ျော့ရြ ၄၀၀၀ 

တ င်တည်ရ ိရသ  ပမန်မ နိငု်ငံ၏ ကိုလုိန နယ်ချဲွံ့ရတ ်လ န်ရရ်းသမိုင််းတ င် ထင်ရ  ်းသည်ျော့ မင််းလ ခံတြ် 

ဖြ ်းလျှင် ေုတိယအထင်ရ  ်းဆုံ်းရသ  ခံတြ်တစ်ခုပဖစြ် သည်။ စ ်းယင််းချင််းဘ သ ပဖင်ျော့ ရ  လ်ဆုိ 

သည်မ   န ော်းရနောက်ဦ်းရခ င််းပဖစ်ဖြ ်း လုမ််းဆုိသည်မ   ခံတြ်ဟု အဓိြပ ယရ်ြ သည်။ ရ  လ်လုမ်ခံတြ် 

တစ်ဝိုက်တ င ် မရမျော့အြ်ရသ  နယ်ချဲွံ့ခံစစ်သမိုင််းမ တ်တိငု်အပဖစ ် အရင ွံ့အသက်မျ ်းကိ ု ပမင်ရတ ွံ့နိုင ်

မည် ပဖစ်ြ သည်။  

 



ချင ်းပပည နယ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  အ ်းသ ချက မျ ်း၊ အ ်းနည ်းချက မျ ်း၊ 

အခ င ့်အလမ ်းမျ ်းနှင ့် ဖခိမ ်းခပခ က မှုမျ ်း အခပခပပဇယ ်း 

အ ်းသ ချက်မျ ်း အ ်းနည််းချက်မျ ်း 
 တက်ကက ရသ  အရြ်ဖက် လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််း 

မျ ်း ရ ိပခင််း 
 မြျက်စ ်းရသ်းရသ  သဘ ဝ ရတ ရတ င် 

အလ အြမျ ်း ကျန်ရ ိရနရသ်းပခင််း 

 ရေသတည်ဖငိမ်ရအ်းချမ််းပခင််း 
 လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစ ်ရြ ကက ယ်ဝပခင််း 

 ပြည်ရထ ငစ်ုန င်ျော့ ရေသအစို်းရ၏ ြူ်းရြ င််း 
အ ်းရြ်းကူည မှုရရ ပိခင််း 

 ယဉ်ရကျ်းမှု ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း အမျ ိ်းအစ ်း 
က ဲပြ ်းစံလုင်ပခင််း 

 

 လမ််းြန််းဆက်သ ယ်ရရ်း အ ်းနည််းရနရသ်း 

ပခင််း 
 အရပခခံ အရဆ က်အဦ အ ်းနည််းပခင််း 
 ကျွမ််းကျင်လုြ်သ ်း အင်အ ်းနည််းြ ်းပခင််း 

 လူမျ ိ်းစုန င်ျော့ ဘ သ စက ်း က ဲပြ ်းမှု မျ ်းပြ ်း 
ပခင််း 

 သစ်ရတ န င်ျော့ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်အ ်း 
ထိန််းသိမ််းမှု အ ်းနည််းပခင််း 

 ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းဆိုင်ရ  လှုြ်ရ  ်းမှုမျ ်း 
(Tourism Activities) နည််းြ ်းပခင််း 

 ခရ ်းသည်မျ ်း လည်ြတမ်ှု အချနိ်တိုရတ င််း 
ပခင််း 

အခ င်ျော့အလမ််းမျ ်း ဖခိမ််းရပခ ကမ်ှုမျ ်း 
 ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််း ရဆ င်ရွက်ရန် 

မရဖ ်ထတု်ရရသ်းရသ  သဘ ဝ 

အရင််းအပမစ်မျ ်းရ ိပခင််း 
 ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ရင်န  ်းပမ  ြ်န ံလိုသူမျ ်းအ ်း 

ဆ ဲရဆ င်နိုင်ပခင််းန င်ျော့ အရထ က်အြံျော့မျ ်း 
ရယူနိုင်ပခင််း 

 တယ်လ ဖုန််းဆက်သ ယ်ရရ်းန င်ျော့ အင်တ နက် 
လိုင််းမျ ်း ရက င််းမ န်ပခင််း 

 နယ်စြ်ကုန်သ ယ်ရရ်းစခန််းမျ ်း 

ဖ င်ျော့လ စ်လ ပခင််း 
 ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း 

အသက ်း စိတ်ဝငစ် ်းမှုမျ ်းလ ပခင််း 
 ပြည်ြရရ က် ရေသခံလူငယ်မျ ်း ပြန်လည် 

အရပခပြ လ ပခင််း 

 ရ သ ဥတုရပြ င််းလဲမှု ပမန်ဆန်ပခင််း န င်ျော့ 
သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်သင်ျော့ပခင််း 

 ကျွမ််းကျင်လုြ်သ ်းမျ ်း ပြင်ြသုိို့ 
သ  ်းရရ က်လြု်ကုိင်ပခင််း 

 သင်သက ်းမှု အရည်အရသ ်း နိမ်ျော့ြ ်းရနရသ်း 
ပခင််း 

 ပြည်တ င််းရ  ိ အပခ ်းထင်ရ  ်းရသ  ခရ ်းစဉ် 
ရေသမျ ်းန င်ျော့ ရဝ်းလရံခ င်သ ပခင််း 

 ခရ ်းစဉ်ရနရ မျ ်းအ ်း ထိန််းသိမ််းရစ င်ျော့ရရ  က် 

မှု အ ်းနည််းပခင််း 
 ဧည်ျော့သည် လ ရရ က်လညြ်တ်မှု မျ ်းပြ ်း 

လ ပခင််းရသက င်ျော့ ရဘ်းထ က်ဆုိ်းကျ ိ်းမျ ်း ပဖစ် 
ရြေါ်လ နိငု်ပခင််း 

 

ချင ်းပပည နယ ၏ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းအခပခအခန 

၂၃။ ချင််းပြည်နယ်သည ် ရတ င်တန််းမျ ်း အဆင်ျော့ဆင်ျော့က ရံထ ်းပခင််း၊ ယခင်က လမ််းြန််းဆက် 

သ ယ်မှု အ ်းနည််းပခင််း၊ ချင််းပြည်နယ် ရတ င်ြိုင််းရေသမျ ်းပဖစ်ရသ  ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ မတူြ  

ဖမိ ွံ့မျ ်းန င်ျော့ ရပမ က်ြိုင််းရေသမျ ်းပဖစ်ရသ  ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ တ ်းတိန်ဖမ ိွံ့မျ ်းသုိို့ ဆက်သ ယ် 

သည်ျော့ ပြည်နယ်လမ််းမသည် ယခုန စ်က လမျ ်းမ သ  အဆင်ျော့ပမ င်ျော့တင်က  ရတ ငရ်ပမ က်ဆက်သ ယ် 

ရရ်းလမ််းရသက င််း ချတိ်ဆက်မိလ ပခင််း ပဖစ်ြ သည်။ ယခင်က ချင််းပြည်နယ်သုိို့ ဝင်ရြ က်အရနပဖင်ျော့ 



လည််း မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့မ  တဆင်ျော့ဝင်လမ််းရသက င််းန င်ျော့ ကရလ်း၊ သုိင််းငင််းန င်ျော့ ဘံုဇုံ်း၊ 

ဟ ်းခ ်း အဝင်လမ််းရသက င််းအပဖစ ်ရတ င ်ရပမ က ်သ ်းပခ ်းစ ရ ိရနြ သည်။ 

၂၄။ ချင််းပြည်နယ် ရတ င်ြိုင််းန င်ျော့ ရပမ က်ြိုင််း ခရ ်းစဉ်ရေသအရပခအရနအ ်း ရအ က်ရဖ ်ပြြ  ြံုအ 

တိုင််း ရလျော့လ သုံ်းသြ်မည်ဆုိြ က ရတ င်ြိုင််းကန်ြက်လက်န င်ျော့မင််းတြ်ဖမိ ွံ့မျ ်းသည် ခရ ်းသ  ်းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းမှု 

အဆင်ျော့ Development Stage သုိို့ ရရ က်ရ ိရနဖြ ်း ပဖစ်ြ သည်။ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း၏ ရက င််းကျ ိ်း၊ 

ဆုိ်းကျ ိ်းမျ ်း ခံစ ်းပခင််းန င်ျော့တက  ခရ ်းသည် ရရ က်ရ မိှုမ  လည််း တို်းတက်လျှက်ရ ိြ သည်။ သုိို့ရ တ င် 

မသက ခင ် Stagnation State သုိို့ ရရ က်ရ ိက  ခရ ်းသ  ်းရနရ အသစ်မျ ်းန င်ျော့ ခရ ်းသည် လှုြ်ရ  ်းမှု 

အစ အစဉ်မျ ်း (New Attraction, New Tourist Activities) အသစ်ထြ်မ ံမရဖ ထ်ုတန်ိုင်ပခင််း၊ ခရ ်း 

သ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  ဝန်ရဆ ငမ်ှု အရည်အရသ ်းမျ ်း ပမ င်ျော့တင်ရရ်း စသည်ျော့ အစ အစဉ်မျ ်း မရ ိြ က 

ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းကျဆင််းမှု (Decline Stage) သုိို့ ရရ က်ရ ိလ မည် ပဖစ်ြ သည်။ 

 

 

 

 

 

Tourist Area Life Cycle 

၂၅။ ချင််းပြည်နယ် ရပမ ကြ်ိုင််းဖမ ိွံ့မျ ်းပဖစ်သည်ျော့ ဖလမ််း၊ တ ်းတိန်၊ ဟ ်းခ ်း ရေသမျ ်းသည် လက်ရ ိ 

က လတ င ်လမ််းြန််းဆက်သ ယ်မှု အရတ ်အသင်ျော့ရက င််းမ န်လ ပခင််းတိုို့ရသက င်ျော့ ပြည်တ င််းခရ ်းသ  ်း 

မျ ်း လ ရရ က်လည်ြတ်လျှက်ရ ိဖြ ်း ပြည်ြခရ ်းသည် ရရ က်ရ ိမှုမ   အနည််းငယ်သ  ရ ိြ သည်။ 

ထိိုု့ရသက င်ျော့ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းစတင ်ရဖ ်ထုတ်ပခင််း Exploration Stage အရနပဖင်ျော့ တည်ရ ရိနဖြ ်း ခရ ်း 

သ  ်းကုမပဏ မျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းအတ က် ယခုအခ  ခရ ်းစဉ်ရေသရ  ရဖ ရတ ွံ့ရ ိမှု Discovery 

အပဖစ ်တည်ရ ကိ  ဖလမ််း ရလယ ဉက် င််းအသစ် တည်ရဆ က်ရနပခင််း၊ ဟုိတယ်မျ ်း တည်ရဆ က် 

လ ပခင််းန င်ျော့ ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း တည်ရ လိ ပခင််း၊ ခရ ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်းကိ ု ရ  ရဖ ရဖ ်ထုတ်လ  

နိုင်ပခင််းတိုို့ရသက င်ျော့ ခရ ်းစဉ်ရေသဖ ံွံ့ဖဖိ ်းမှုမျ ်းမ   စတင်ပဖစရ်ြေါ်လ ရနဖြ  ပဖစ်ြ သည်။ 

ချင ်းပပည နယ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  ခ  င ရွက ခွဲ့်မှုမျ ်း 

၂၆။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က ် ရအ က်ြ လုြင်န််းစဉ်မျ ်းကို 

ရဆ င်ရွက်ခဲျော့ြ သည်- 



 (က) ခစျ်းက က ပမြှင ့်တင ပခင ်းနငှ ့် ခစျ်းက က ချတိ  က ပခင ်းလိုပ ငန ်းမျ ်း ခ  င ရွက ပခင ်း 

  ရစျ်းက က်ပမ င်ျော့တင်ပခင််းန င်ျော့ ရစျ်းက က်ချတိဆ်က်ပခင််း  လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ 5th   Myanmar 

  International Travel Mart ပြြ ဲကက ်းကိ ု ရန်ကုန်ဖမိ ွံ့၊ တြ်မရတ ်ခန််းမ၌ (၁၂.၁.၂၀၁၉) 

  ရက်ရနို့န ငျော့(်၁၃.၁.၂၀၁၉)ရက်ရနို့မျ ်းတ င ်ကျင််းြခဲျော့ရ  ချင််းပြည်နယ် ဟုိတယ်န ငျော့်ခရ ်းသ  ်း 

  ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ နအရနပဖင်ျော့ ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့၏ လမ််းညွှန်ချကန် င်ျော့အတူ 

  ချင််းပြည်နယ် ဟုိတယ်န ငျော့်တည််းခိုရိြ်သ လုြ်ငန််းရ ငမ်ျ ်းအသင််း၊ ရြ်ရွ လူထုအရပခပြ  

  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရဆ င်ရွက်ရနရသ  ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်းပဖငျော့ ်ြူ်းရြ င််း၍ ၎င််းပြြ ဲကက ်း 

  တ င် ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆ ဲရဆ င်မှု ပြခန််း(၄)ခန််း ြ ဝင်ပြသခဲျော့ြ သည်။ 
 

  ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ ်းစဉ်ရေသဆုိင်ရ  သတင််းအချက်အလက်မျ ်းပဖနိ်ု့ပဖျူ်းနိုင်ရရ်း အတ က် 

  ရသ ်လည််းရက င််း၊ ပြည်နယ်၏ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ပမ ငျော့်တင်ရသက ်ပင ရန်အတ က်ရသ ် 

  လည််းရက င််း၊ Business to Business အရနပဖငျော့ ်ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ခရ ်းသ  ်းလုြင်န််း 

  ကုမပဏ မျ ်းန ငျော့ ်ရ ်းက က်ချတိ်ဆက်ပခင််း၊ Business to Consumer အရနပဖငျော့် ပြြ ဲသုိို့ 

  လ ရရ က်ရသ  ပြည်တ င််း / ပြည်ြ ခရ ်းသ  ်းဧညျော့သ်ည်မျ ်းအ ်း ချင််းပြည်နယ်သုိို့ လ  

  ရရ က ်လည်ြတ်နိုင်ရန ်ြိုမိုဆ ဲရဆ င်ရရ်းကိ ုရည်ရယ်ွ၍ ပြြ ဲတ င ်ြ ဝင်ပြသပခင််းပဖစ် 

  ြ သည်။ 
 

  ၎င််းပြြ ဲတ င ် ချင််းပြည်နယ်၏ သ ယ လ ြရသ  ရတ ရတ ငရ်ရရပမမျ ်း၏ အလ ၊ 

  တမူထ်ူးပခ ်းရသ  ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အန စ်မျ ်း၊ ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ ်း 

  သ  ်းထုတက်ုန်မျ ်းကိ ု မ တ်တမ််းဓ တ်ြံုမျ ်းပဖငျော့်ရသ ်လည််းရက င််း၊ မ တ်တမ််းဗ ေ ယုိ 

  ပဖငျော့်ရသ ်လည််းရက င််း ပြသခဲျော့ဖြ ်း ရို်းရ အစ ်းအရသ က်မျ ်းပဖငျော့ ်လ ရရ က်ရလျော့လ  

  သူမျ ်းအ ်း ရကျွ်းရမ ်းဧညျော့ခ်ံခဲျော့ြ သည်။ ပြခန််းတ င် ချင််းပြည်နယ်ထ က် ရက ်ဖ ၊ ချင််းရို်းရ  

  အထည်လုြ်ငန််းန ငျော့ ် အမ တ်တရလက်ရဆ င်လြု်ငန််း လုြ်ကိုင်လျှက်ရ ိရသ သမူျ ်း 

  ကိ ု ဖိတ်ရခေါ်၍ အမ တ်တရလက်ရဆ င်မျ ်းအရနပဖငျော့ ် သ မက ချင််းရို်းရ အစ ်းအစ ၊ 

  ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကို ပြသရစခဲျော့ြ သည်။ ထိိုု့အတူ အိုင််းေ ်း (Aidii) ဂျြ်ခုတ်လုြ်ငန််းမ  အမျ ိ်း 

  သမ ်းတစ်ဦ်းအ ်း ဖိတ်ရခေါ်က  ဂျြ်ခုတ်ရနြံုန ငျော့ ်ချင််းြ ်းရဲထို်းအဖ  ်းတစ်ဉ ်းကို ရခေါ်ရဆ င် 

  ခဲျော့ဖြ ်း ချင််းရို်းရ အရလျော့အထမျ ်းကိ ု ဂဏု်ယူစ   ရဖ ်ထုတ်ပြသခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ ပြြ ဲ 

  ဖ ငျော့်ြ ဲန ငျော့ ် ြိတ်ြ ဲတ င်လည််း ချင််းရို်းရ  ဝ ်းည ြ်အက၊ ဓ ်းသုိင််းအကမျ ်းပဖငျော့ ် ြ ဝင်ရဖျ ရ်ပဖ 

  ကပြမှုမျ ်းလည််း ပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။ 
  

  ပြြ ဲတ င ် ခရ ်းသ  ်းပခင််းကိ ု စိတ်ဝင်စ ်းရသ  ပြည်တ င််း/ပြည်ြခရ ်းသ  ်း ဧညျော့သ်ည်မျ ်း 

  သ မက ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရ င်မျ ်းအရနပဖငျော့ ် ချင််းပြည်နယ်အတ င််း 

  ခရ ်းစဉ်မျ ်း စ စဉ်ရရ င််းချနိငု်ရရ်းအတ က ် ချင််းပြည်နယ် ပြခန််းကိ ု စိတ်ဝင်တစ ်းလ  

  ရရ က်ရလျော့လ ဖြ ်း အဆုိြ ပြြ ဲတ င ် ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းပြခန််းအရနပဖငျော့ ် ပြခန််း 

  အထူ်းဆု (Special Booth) ဆုန ငျော့ ် ဂဏု်ပြ ဆုမျ ်းကိ ု ဆ တ်ခူ်းရယူခဲျော့ြ သည်။ ထိိုု့ပြင် 



  ချင််းပြည်နယ်သုိို့ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းအရနပဖင်ျော့ အဆင်ရပြရချ ရမ ွံ့စ   လ ရရ က် 

  လည်ြတ်နိုင်ရရ်းအတ က် ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  အချက်အလက်မျ ်း 

  ြ ဝငရ်သ  Chin Tourist Guide Map မျ ်းကိုလည််း ထုတရ်ဝပဖန်ို့ပဖျူ်းခဲျော့ြ သည်။ 
 

 (ခ) ပပည တ င ်း/ပပည ပ ရင ်းနှ ်းပမြှ ပ နှံမှုမျ ်း ဖိတ ခခေါ်ပခင ်း 

  ချင််းပြည်နယ်သုိို့ ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်သညျော့် အရနပဖငျော့် ချင််းပြည် 

  နယ် အစို်းရအဖ ဲွံ့၏ လမ််းညွှန်ချကန် ငျော့်အတူ ပမန်မ နိုငင်ံကုန်သည်ကက ်းမျ ်းန ငျော့ ် စက်မှု 

  လက်မှုအသင််းချ ြ်မ  ကက ်းမ ျူ်း၍ ရနပြည်ရတ ်၌ (၂၈.၁.၂၀၁၉) ရက်ရနို့န ငျော့ ်(၂၉.၁.၂၀၁၉) 

  ရက်ရနို့ မျ ်းတ င ် ကျင််းြခဲျော့ရသ  Invest Myanmar Summit (2019) ပြြ ဲကက ်းတ င် 

  ချင််းပြည်နယ်ရ  ိ အပခ ်းဌ နဆုိင်ရ မျ ်းန ငျော့်အတူ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န မံှုဖိတ်ရခေါ်ပြခန််း(၂)ခန််း 

  ြ ဝင်ပြသခဲျော့ြ သည်။ ထိိုု့အတူ ရန်ကနု်ဖမိ ွံ့တ င် (၁၆.၃.၂၀၁၉)ရက်ရနို့န ငျော့ ်(၁၇.၃.၂၀၁၉) 

  ရက်ရနို့မျ ်းတ င် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့၊ ရင််းန  ်းပမ ြ်န ံမှုန ငျော့က်ုမပဏ မျ ်းညွှန်သက ်းမှု 

  ဦ်းစ ်းဌ န(DICA)၊ ချင််းပြည်နယ် ကုန်သည်မျ ်းန ငျော့်စက်မှုလြု်ငန််းရ င်မျ ်းအသင််း(CSCCI)၊ 

  DaNa  Facility  န ငျော့ ်  VDB  Loi  Com.Ltd., တိုို့ ြူ်းရြ င််း၍ ကျင််းြရသ  Chin State 

  Investment and Product Fair ပြြ ဲကက ်းတ င ် ချင််းပြညန်ယ် ဟုိတယ်န ငျော့်ခရ ်းသ  ်း 

  ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ နအရနပဖငျော့ ် ချင််းပြညန်ယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ပြခန််း(၃)ခန််း ြ ဝင် 

  ပြသခဲျော့ြ သည်။ ထိိုု့အပြင် ၂၀၁၉ ခုန စ ်စက်တင်ဘ လ ၁၀ ရက်ရနို့န င်ျော့ ၁၁ ရက်ရနို့မျ ်း 

  တ င် ရနပြည်ရတ ်ရ ိ  MICC-2 ၌ ကျင််းြခဲျော့သညျော့ ်  Myanmar Global Investment 

  Forum တ င ်ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့န င်ျော့အတူ ြူ်းရြ င််းြ ဝင်ရဆ ငရ်ွက်ခဲျော့ြ သည်။ 
 

  ချင််းပြည်နယ်အတ င််းရ  ိ ခရ ်းသ  ်းလ ရရ်းဆုိင်ရ  ဆ ဲရဆ င်မှုမျ ်းကိ ု ရဖ ်ထုတ်ပြသ 

  ရံုသ မက ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  စ ်းြ  ်းရရ်းအခ ငျော့်အလမ််းမျ ်း ြိုမိုဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတို်းတက် 

  လ ရစရန်န ငျော့ ် တိုင််းပြည်၏ မ ်းခို်းတိတ်စက်ရံုဟု တင်စ ်းရခေါ်ရဝေါ်သကရသ  ခရ ်းသ  ်း 

  လုြ်ငန််းပဖငျော့ ်  ချင််းပြညန်ယ်၏  လူမှုစ ်းြ  ်းရရ်း ကဏ္ဍအ ်း ပမ ငျော့်တင်နိငု်ရရ်းအတ က် 

  ပြည်တ င််း/ပြည်ြ လုြ်ငန််းရ င်မျ ်းမ  ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံမှုမျ ်း လ ရရ က်ရဆ င်ရွက်နိုငရ်ရ်း 

  ကိ ု ရည်ရယ်ွ၍ ပြခန််းြ ဝင ်ပြသခဲျော့ပခင််းပဖစ်ြ သည်။ 
  

 ပြခန််းမျ ်းတ င ် ချင််းပြည်နယ်၏ သ ယ လ ြရသ  ရတ ရတ ငရ်ရရပမမျ ်း၏အလ ၊ 

 တမူထ်ူးပခ ်းရသ  ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း၊ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အန စ်မျ ်း၊ ချင််းပြည်နယ်၏  ခရ ်း 

 သ  ်း ထုတက်ုန်မျ ်းကိ ု ရဖ ်ထုတ်ပြသပခင််းန ငျော့်အတ ူ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  ရင််းန  ်း 

 ပမ  ြ်န ံမှုအခ ငျော့်အလမ််းမျ ်းန ငျော့ ် အလ ်းအလ မျ ်းပဖငျော့ ် ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံ 

 လိသူု လုြ်ငန််းရ င်မျ ်းကိ ုဖိတ်ရခေါ်ခဲျော့ြ သည်။ 

 အဆုိြ  Invest Myanmar Summit (2019), Chin State Investment and 

 Product Fair န င်ျော့ Myanmar Global Investment Forum ပြြ ဲကက ်းမျ ်းတ င် 



 ပြည်တ င််း/ပြည်ြရ  ိ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န မံညျော့လ်ုြ်ငန််းရ င်မျ ်းမ  စိတ်ဝင်တစ ်းလ ရရ က ်

 ရလျော့လ ခဲျော့သက၍ သတင််းအချက်အလက်မျ ်းကိ ု ရယူဖြ ်း ချင််းပြည်နယ်သုိို့ လ ရရ က် 

 လည်ြတ်က  ရင််းန  ်းပမ  ြ်န နံိုင်မညျော့ ် ကဏ္ဍမျ ်းကိ ု ရဆ ်းရန ်းခဲျော့ြ သည်။ ထိိုု့အတူ Chin 

 State Investment and Products Fair ပြြ ဲကက ်းတ င ် ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့န ငျော့ ်

 ပြည်တ င််း/ပြည်ြ လုြ်ငန််းရ င်မျ ်းမ  ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံမှုပြ လုြ်ရန ် လုြ်ငန််းကက ်း (၄)မျ ိ်း 

 နော်းလည်မှုစ ချွန်လွှ (MoU)ရရ်းထိ်ုးခဲျော့ရ  ဟုိတယ်န ငျော့်ခရ ်းသ  ်းကဏ္ဍအရနပဖငျော့် လုြ်ငန််း 

 တစ်မျ ိ်း ြ ဝင်ခဲျော့ြ သည်။ 
 

 (ဂ) ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ိိုင ရ  လူူ့စ မ ်းအ ်းအရင ်းအပမစ ဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတိို်းတက ခရ်းခ  င ရကွ ပခင ်း 

  ချင််းပြည်နယ်ရ  ိရေသခံပြည်သူမျ ်း၏ အလုြ်အကိုင်အခ ငျော့်အလမ််းမျ ်းရရ ိနိငု်ရရ်း၊  ခရ ်း 

  သ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  ဗဟုသုတမျ ်း ရရ ိနိငု်ရရ်းန ငျော့ ် ကကိ တင်ပြင်ဆငန်ိုင်ရရ်း၊ ခရ ်းသ  ်း 

  ဧညျော့သ်ည်မျ ်းန ငျော့် လ ယ်ကူရချ ရမ ွံ့စ   ဆက်ဆံနိုင်ရရ်းန ငျော့ ်လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစမ်ျ ်း 

  ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းတိုို့ကိ ု ရည်ရယ်ွ၍ ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့၏ လမ််းညွှန်မှုန ငျော့ ် ချင််း 

  ပြည်နယ်၊ ဟုိတယ်န ငျော့်ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ န၏ ဦ်းရဆ င်မှုပဖငျော့ ် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တ င် 

  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  အရပခခံအဂဂလိြ်စ န ငျော့ ် က န်ြျျူတ သင်တန််း၊ ထန်တလန်ဖမိ ွံ့ 

  နယ် သ ကိရ်ရကျ်းရွ န ငျော့ ်ဖလမ််းဖမိ ွံ့နယ်၊ ရိေ်ရခ ေ ရ်ဖမိ ွံ့န ငျော့ ်ြလက်ဝဖမိ ွံ့တိုို့တ င ်ခရ ်းသ  ်း 

  လုြ်ငန််းန ငျော့ ်  ဧညျော့ဝ်တ်ရကျြ န်မှုဆုိင်ရ   အရပခခံသင်တန််း၊ ကနြ်က်လက်ဖမိ ွံ့တ င် 

  ဟုိတယ်န ငျော့်တည််းခိုရိြ်သ ဝန်ရဆ င်မှုဆုိင်ရ သင်တန််း(၃)မျ ိ်း ဟူ၍ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

  ဆုိင်ရ သင်တန််း(၅)ကကိမ်ဖ ငျော့်လ စ်ရြ်းခဲျော့ပခင််း၊ ကယ ်းပြည်နယ်န ငျော့ ် ဖမိ င်ရေသ၏ လူထု  

  အရပခပြ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရလျော့လ ရရ်းခရ ်းစဉ် သ  ်းရရ က်ပခင််းန ငျော့ ် ရေသဆုိင်ရ ခရ ်း 

  သ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ ၏ စ မ််းရည်ပမ ငျော့တ်င်ရရ်းအလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ဲကိ ု ကျင််းြပြ လုြ် 

  ခဲျော့ြ သည်။ 
 

  ထိိုု့ပြင ် ချင််းပြည်နယ်အတ င််းရ  ိ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ မ  တ ဝန် 

  ရ ိသူမျ ်း၊ အသင််းအဖ ဲွံ့မျ ်းမ  ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ရြ်ရွ မျ ်းမ  ရေသခံကိုယ်စ ်းလ ယ် 

  မျ ်း ြ ဝင်ရသ   ရလျော့လ ရရ်းအဖ ဲွံ့ အရနပဖငျော့ ် ကယ ်းပြည်နယ်န ငျော့ ်  ဖမိ င်ရေသမျ ်းသုိို့ 

  (၁၂.၅.၂၀၁၉)ရက်ရနို့မ  (၁၉.၅.၂၀၁၉)ရက်ရနို့အထိ သ  ်းရရ ကက်  ယင််းပြည်နယ်၊ 

  ရေသမျ ်း၏ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရဆ င်ရွက်ရနမှု အရပခအရနမျ ်းန ငျော့ ်  ရက င််းကျ ိ်း 

  ဆုိ်းကျ ိ်းမျ ်းကိ ုရလျော့လ နိုင်ရရ်းအတ က ်စ စဉ်ရဆ င်ရွကရ်ြ်းခဲျော့ြ သည်။ ချင််းပြည်နယ် 

  ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ ၏ စ မ််းရည်ပမ ငျော့်တင်ရရ်းဆုိင်ရ  ြထမအကကိမ ်

  အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ဲကိ ု၂၀၁၉ ခုန စ်၊ ဧဖြ လ (၂၉-၃၀) န ငျော့ ်ရမလ (၂-၃)ရက်ရနို့မျ ်းတ င် 

  လည််းရက င််း၊ ၂၀၁၉  ခုန စ ် သသဂတု်လ(၂၆-၂၇)ရက်ရနို့မျ ်းတ င ် ေုတိယအကကိမ်အပဖစ် 

  လည််းရက င််း ရက ်မတ ၏လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းန ငျော့ ်လုြ်ထံု်းလုြ်နည််းမျ ်းကို  ရက ်မတ  

  အဖ ဲွံ့ဝင်မျ ်း သိရ ိနော်းလည်ရစရန ်ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ 



အပိိုင ်း(၂) ချင ်းပပည နယ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်း စ မံကနိ ်း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်း 
 

ခဒသ ိိုင ရ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းခက  မတ ၏ စ မ ်းရည ပမြှင ့်တင ခရ်း ိိုင ရ  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲ ကျင ်းပ 

ပခင ်း 

၂၇။ ပမန်မ နိငု်င ံ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဥြရေအရ ဖ ဲွံ့စည််းထ ်းရ ိသည်ျော့ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆုိင်ရ  

ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ ၏ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်း ြိုမိုထရိရ က်ရအ င်ပမငစ်   ရဆ င်ရွက်နိငု်ရရ်း 

အတ က် ချင််းပြည်နယ် ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ နန င်ျော့ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရ ကုန်သ ယ်မှု 

ဗဟုိဌ န(International Trade Center)တိုို့ြူ်းရြ င််း၍ ချင််းပြည်နယ် ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

ရက ်မတ ၏ စ မ််းရည်ပမ င်ျော့တင်ရရ်းဆုိင်ရ  အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်းအ ်း ချင််းပြည်နယ် ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရ ိ 

ပြည်နယ်စ မံကနိ််းရံ်ုး အစည််းအရဝ်းခန််းမ၌ ြထမအကကိမ်ကိ ု ၂၀၁၉ ခုန စ ် ဧဖြ လ (၂၉)(၃၀)ရက်ရနို့ 

န င်ျော့ ရမလ (၂)(၃)ရက်ရနို့မျ ်းတ င ် လည််းရက င််း၊ ေုတိယအကကိမ်ကိ ု ၂၀၁၉ ခုန စ် သသဂတု်လ (၂၆) 

(၂၇) ရက်ရနို့မျ ်းတ င ်လည််းရက င််း ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ ထိရုဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်းတ င ်ချင််းပြည်နယ်အတ င််း 

ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရစရန်အတ က် ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ  

၏ လုြ်ငန််းတ ဝန်မျ ်းန င်ျော့ လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ထိရရ က်စ   အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်နိုငရ်ရ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  မူဝ ေမျ ်းအ ်း ချမ တ် အရက င်အထည်ရဖ န်ိုင်ရရ်း၊ ရရရ ည်တည်တံျော့ရသ  

ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းတစ်ရြ ် ရြေါ်ထ န််းလ ရစရရ်း၊ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက ်

ရနသူမျ ်းအသက ်း အခက်အခဲမျ ်း ရပဖရ င််းနိုင်ရရ်းန င်ျော့ ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းဆိုင်ရ  လုြ်ငန််းလိုငစ်င် 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းစဉ် အဆင်ျော့မျ ်း ချမ တ်နိုငရ်ရ်းအတ က ်အပြည်ပြည်ဆုိင်ရ  ကုန်သ ယ်မှု 

ဗဟုိဌ န(International Trade Center)မ အကကံရြ်းပဖစ်သူ ကျွမ််းကျင်ြည ရ င ်Dr. Nicole Hausler 

န င်ျော့အတ ူရဆ ်းရန ်းခဲျော့သကြ သည်။ အဆုိြ  အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ (ဲ၂)ကကိမ်မ  ရအ က်ြ  ချင််းပြည်နယ် ခရ ်း 

သ  ်းလုြ်ငန််း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း ရမျှ ်မ န််းချက် န ငျော့ ်မဟ ဗျျူဟ  (၁၁)ရြ်အ ်း ရဖ ်ထုတ်ရရ ိခဲျော့ြ သည်- 

 ချင ်းပပည နယ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတိို်းတက ခရ်း ခမ   မှန ်းချက  

 ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းပဖငျော့ ်ရရရ ည်ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရသ  ချင််းပြည်နယ်၏ လူမှုစ ်းြ  ်းအသုိက်အဝန််း 

 ဆ သုိို့ (Towards the Chin State’s Sustainable Socio-economic development by 

 Tourism Industry) 

 ချင ်းပပည နယ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတိို်းတက ခရ်း မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရပ  

 ၁။ ယဉ်ရကျ်းမှု သမိုင််းအရမ အန စ်န င်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ထိန််းသိမ််းရစ င်ျော့ရရ  က်ပခင််းန င်ျော့ 

  ရရရ ည်တည်တံျော့ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရရ်းအတ က ်စ မံကနိ််းမျ ်း ရရ်းဆ ဲ စ မံခန်ို့ခ ဲရရ်း 

 ၂။ ရေသဆုိင်ရ  ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်းန င်ျော့ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုဓရလျော့ထံု်းစမံျ ်းကို ပမ င်ျော့တင်ရသ  

  ရတ င်တက်ခရ ်းစဉ်မျ ်းကိ ုရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

 ၃။ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင်န င်ျော့ ရတ ရိုင််းတိရစဆ န်မျ ်း ထိန််းသိမ််းပခင််းအတ က ် အရထ က် 

  အကူပြ ရသ  သဘ ဝအရပခခံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း စ မံခန်ို့ခ ဲမှုအစ အစဉ်မျ ်း ရြေါ်ထ န််း 

  လ ရစရရ်း 



 ၄။ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဝန်ရဆ င်မှု(ထုတက်ုန်)၊ ခရ ်းစဉ်ရေသအသစ်(CBT/CIT)န င်ျော့ ဧည်ျော့သည် 

  မျ ်းအတ က ်အရတ ွံ့အကကံ ရက င််းမျ ်း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတကရ်ရ်း 

 ၅။ ရေသ၏ ြတ်ဝန််းကျငန် င်ျော့ကိကု်ည ရသ  ဟုိတယ်န င်ျော့တည််းခိုရိြ်သ မျ ်းန င်ျော့ ရကျ်းရွ  

  ရနအမိ်မျ ်းတ င ်တည််းခိုရနထိငု်သည်ျော့ အစ အမံမျ ်း ရြေါ်ထ န််းလ ရစရရ်း စ မံခန်ို့ခ  ဲ 

 ပခင််း 

 ၆။ ရေသဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်မှု အစ အစဉ်မျ ်းတ င် ရေသခံလူမှုအသုိက်အဝန််းမျ ်း၏ အခ င်ျော့ 

  အလမ််းမျ ်းကိ ုအ ်းရက င်ရစရရ်း 

 ၇။ လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစန် င်ျော့ နည််းြည ကျွမ််းကျငမ်ှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း 

 ၈။ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်းန င်ျော့ ရပမယ စ မံခန်ို့ခ မဲှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်း 

  တက်ရရ်း 

 ၉။ ရေသခံမျ ်း၏ လူမှုစ ်းြ  ်းအဆင်ျော့အတန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က ် အရထ ကအ်ြံျော့ 

  ရြ်းရသ  ပြည်တ င််းန င်ျော့ပြည်ြမ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ဆက်စြ်ရသ  ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံမှု 

  မျ ်း၊ ရင ရသက်းန င်ျော့ နည််းြည  အကူအည မျ ်းကိ ုရယူနိုင်ရစရရ်း 

 ၁၀။ ရစျ်းက က်ရ  ရဖ ရရ်းန င်ျော့ ရစျ်းက က်ပမ င်ျော့တငရ်ရ်း 

 ၁၁။ လူမှုဘဝန င်ျော့ သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က ် လွှတရ်တ ်၊ အစို်းရ၊ 

  ရေသခံလူမှုအဖ ဲွံ့ဝင်မျ ်းန င်ျော့ သုရတသ မျ ်း စသည်ျော့ ြူ်းရြ င််းြ ဝင်ရနသူမျ ်းအသက ်း 

  ြူ်းရြ င််းရဆ င်ရကွ်မှု အ ်းရက င််းရစရရ်း 
 

ချင ်းပပည နယ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်း စ မံကနိ ်း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲမျ ်း  

ကျင ်းပပခင ်း 
 
 

၂၈။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိ်ုးတက်ရရ်းစ မံကိန််း (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲရ တ င် 

ချင််းပြည်နယ်ခရ ်းသ  ်းလုြင်န််းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းမဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်ကို အရပခခံ၍ အကကိ အလုြ်ရံ ု

ရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်းကိ ု (၃၀-၇-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တ င် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ (၂.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တ င် တ ်းတိန်ဖမ ိွံ့၊ 

(၆.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တ င ် ကန်ြက်လကဖ်မိ ွံ့၊ (၉.၈.၂၀၁၉) ရက်ရနို့တ င ် မင််းတြ်ဖမိ ွံ့န င်ျော့ သသဂတု်လ 

(၂၈-၂၉)ရက်ရနို့မျ ်းတ င ်ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့မျ ်း၌ ကျင််းြပြ လုြ်ခဲျော့ြ သည်။ 

 
 

ဖလမ ်းဖမိ ွံ့တ င  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲကျင ်းပပခင ်း 
 

၂၉။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစ မကံိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲပခင််း အကကိ  

အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းကိ ု (၃၀-၇-၂၀၁၉)ရကရ်နို့တ င ် ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ ဖမိ ွံ့နယ်ခန််းမ၌ လွှတ်ရတ ် ကိုယ်စ ်း 

လ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတ င််း လူမှုအဖ ဲွံ့အ စည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း စုစုရြ င််း 

လူဦ်းရရ ၁၁၂ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ  ရဆ ်းရန ်းြ ဲသုိို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ  ဝိုင််းဝန််း 

ရဆ ်းရန ်း၍ ရအ က်ြ အဆုိပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၁၅)ခုကိ ုရဖ ်ထုတ်ရရ ိခဲျော့ြ သည်။ 



စဉ  လိုပ ငန ်းအမည  ဦ်းခ  င မည ့် 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မနှ ်းကိုန ကျ 

စရိတ  ကျပ (သန ်း) 

သတ မှတ  

က လ 

(က) ရေသအရပခအရနန င်ျော့ကုိက်ည ၍ ရို်းရ ဆန ်

ရသ  တည််းခိုစရ ရနရ မျ ်း၊ ဘန်ဂလိ ု

မျ ်းကုိ ရိရရကန်၊ ဆရူ်ဘုန်ရလယ ဉ် 

က င််းအန ်း၊ လိုင်ဗ ်းဆည်အန ်း၊ ဘ  လန်ဲလ ်

န င်ျော့ ဇနိ်မှုရတ င်တိုို့တ င ်တည်ရဆ က်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ဆည် 

ရပမ င််း၊ သစ်ရတ ၊ 

ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိုသူမျ ်း 

 

၇၅၀ 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

(ခ) ဖလမ််း-တ ရွှေန််း (၄)မိုင ် လမ််းအဆင်ျော့ပမ င်ျော့ 

တင်ပခင််းန င်ျော့ ဖလမ််း-ဘ  လ်နဲလ ်ရတ င်ရပခ 

(၃)မိုင ်လမ််းအဆင်ျော့ပမ င်ျော့တင်ပခင််း 

ရကျ်းလက်၊ 

လမ််းဦ်းစ ်း 

၁၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ဂ) ဆရူ်ဘုန်ရလယ ဉ်က င််းတ င ် Information 

Counter ဖ ငျော့်လ စ်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ရလရသက င််းဦ်းစ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀ ရအ က် 

တိုဘ လ 

(ဃ) အမျ ်းသုံ်းသနိ်ု့စင်ခန််း တစ်ခုအ ်း ဖလမ််းဖမိ ွံ့ 

က ်းဝင််းတ င ်ရဆ က်လုြ်ပခင််း 

စည်ြင ် ၃၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(င) ဆရူ်ဘုန ် ရလယ ဉ်က င််းတ င ် အမျ ်းသုံ်း 

သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်း ရမ ်ရတ ်ယ ဉ် စနစ ်

ထ ်းရ ိရရ်း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ြိုို့ဆက် 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၅၀၀ ၂၀၂၀ 

(စ) လိုင်ဗ ်း+ဇနိ်မှု အရပခပြ  အြန််းရပဖခရ ်း 

ရလျော့လ ရရ်းအစ အစဉ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

န င်ျော့ ဖလမ််း-ဇနိ်မှုရတ င ် (Hiking  Trail) 

ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊  ဆည် 

ရပမ င််း၊ သစ်ရတ ၊ 

ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိုသူမျ ်း

၊ ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၇၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၃ 

(ဆ) ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်း ရဖ ်ထတု်ပခင််း ယဉ်ရကျ်းမှု၊ 

တိုင််းရင််းသ ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၁၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၃ 

(ဇ) ဖလမ််းဖမ ိွံ့ (colonial buildings and 

Heritage Site) + လံုြ ်းရတ င ်(Playground 

Area)+ တ ရွှေန််းရွ  ရလျော့လ ရရ်းခရ ်းစဉ် 

မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

စည်ြင်၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န  ံ

လိုသူမျ ်း 

၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

( ) န ော်းရနောက်ခခ ံ ရလျော့လ ရရ်း ခရ ်းစဉ်မျ ်း 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ည) Organic ဟင််းသ ်းဟင််းရွက်/ သစ်သ ်းဝလ ံ

ပဖနိ်ု့ပဖျူ်းရရ င််းချနိုင်ရန ်ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

သစ်သ ်းဝလံအသင််း 

၁၅ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဋ) ယက်ကန််းရကျ င််းတ င ်  ရို်းရ သဘ ဝ 

ဆို်းရဆ်းလုြင်န််းမျ ်းန င်ျော့  လက်မှုသင်တန််း 

မျ ်းရြ်းပခင််း 

အရသ်းစ ်း စက်မှု/ 

လက်မှု၊ ယကကန််း 

သင်တန််းရကျ င််း  

၁၅ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 



(ဌ) ချင််းရိ်ုးရ  အစ ်းအစ မျ ်း သနိ်ု့ရ င််းစ   

ဝန်ရဆ င်မှုရြ်းနိုငရ်ရ်းအတ က် လိုအြ် 

ရသ  သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

စ ်းသုံ်းသူရရ်းရ  

၁၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဍ) ဖလမ််းဖမ ိွံ့တ င ် အရြျ ်စ ်း စက်ဘ ်းခရ ်းစဉ် 

မျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း   

ဟုိတယ်/ ခရ ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၁၅ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

(ဎ) ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ ကျင်မ  လ်ရြ်က က်တ င် ဟုိတယ် 

တည်ရဆ က်ရန ်ရဆ င်ရွက်ပခင််း 

ချင််းပြညန်ယ ် အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၂၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ဏ) သတင််းအချက်အလက်ပဖနိ်ု့ပဖျူ်းနိုင်ရရ်း 

အတ က် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆိုင်ရ  website 

မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း   

ချင််းပြညန်ယ ် အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ပြန/်ဆက် 

၃၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

တ ်းတိန ဖမိ ွံ့တ င  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲကျင ်းပပခင ်း 

၃၀။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစ မကံိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲပခင််း အကကိ  

အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းကိ ု (၂-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တ င ် တ ်းတိန်ဖမိ ွံ့၊ အရထ ရထ အုြ်ချ ြရ်ရ်းမ ျူ်း အစည််း 

အရဝ်းခန််းမ၌ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတ င််း လူမှုအဖ ဲွံ့အ 

စည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၆၈ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ  ရဆ ်းရန ်းြ ဲသုိို့ 

တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ  ဝိုင််းဝန််းရဆ ်းရန ်း၍ ရအ က်ြ အဆုိပြ လုြ်ငန််းစဉ်(၁၉)ခုကို ရဖ ်ထုတ်ရရ ိ 

ခဲျော့ြ သည်။ 

စဉ  လိုပ ငန ်းအမည  ဦ်းခ  င မည ့် 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျ 

စရိတ ကျပ (သန ်း) 

သတ မှတ  

က လ 

(က) ကရနေ ရတ င်ရပခရ ိ အ လ ယ်၊ ဆိုဇန်၊ 

ထ  ရစ က် တိုို့တ င ် ဟုိတယ်တစ်လံ်ုးန ငျော့် 

စ ်းရသ က်ဆုိင ်တည်ရဆ က်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊   

ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိုသူ 

မျ ်း 

 

၂၅၀ 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ခ) ကရလ်း-တ ်းတိန်၊ ဟ ်းခ ်း-ဖလမ််း-တ ်းတိန၊် 

တ ်းတနိ-်ရိ၊ တ ်းတိန-်တ န််းဇ ံ လမ််းမျ ်းအ ်း 

အဆငျော့်ပမ ငျော့်တင်ပခင််း 

ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ လမ််းဦ်းစ ်း 

၁၃၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

(ဂ) 
ရ  လ်လုမ်ခံတြ-်ရဇ င်ရက င-်လဲင်နူ်းြ ်း 

လမ််းရဖ က်လုြ်ပခင််း 

ချင််းပြည်နယ် အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ ရကျ်းလက်၊ 

လမ််းဦ်းစ ်း 

၈၀ 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ဃ) အမျ ်းသုံ်းသန်ို့စင်ခန််းမျ ်း ရဆ က်လုြ်ပခင််း 

(ဖမိ ွံ့ဝင်ဆ ဆုိင်တ င ် တ ဲရဆ က်ရန်န ငျော့် 
ရြ်က က် (၄)ခုတ င ်(၁)လံု်းစ  ရဆ က်ရန)် 

စည်ြင ် ၆၄ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(င) အမျ ်းသုံ်း သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း 

ရဆ င်ရွက်ပခင််း 

ြိုို့ဆက်၊ ရမ ်ရတ  ်

ယ ဉ် အသင််း၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၁၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 



(စ) လမ််းညွှန်ဆုိင််းဘတု်မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း လမ််းဦ်းစ ်း၊ စည်ြင ် ၆၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဆ) ချင််းရိ်ုးရ  ယဉ်ရကျ်းမှုမျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

(အက/ဂ တ)န င်ျော့ ရေသဆိုင်ရ  ဧည်ျော့လမ််းညွှန် 

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊  

၅၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

 

(ဇ) ကြ်တဲလ်၊ လဲလ်န်ူးြ ်းသုိို့ ရပခလျှင်ခရ ်းစဉ် 

ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း၊ 

ဟုိတယ/်ခရ ်း 

၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ြည ရြ်း) 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

(ရစျ်းက က်) 

( ) ြည ရြ်းရဟ ရပြ ြ မဲျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း

၊ ြည ရ င်မျ ်း၊ ဌ န 

ဆိုင်ရ မျ ်း 

၅x၅=၂၅ (တစန် စ ်

တစ်ကကိမ)် 

န စ်စဉ်ြ င်ျော့လင််း 

ရ သ ချနိ ်

(ည) ရုြ်သံအစ အစဉ် ရိုက်ကူ်းပခင််းန င်ျော့ ထုတ်လွှင်ျော့ 

ပခင််း 

တိုင််းရင််းသ ်းရုြ်သံ

(ဖလမ််း၊ မင််းတြ)် 

၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဋ) ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းန င်ျော့ြတ်သက်ရသ  အသိ 

ြည ရြ်းဆိုင််းဘုတ်၊ Poster မျ ်းကြ်ပခင််း 

(တစ်ရွ လျှင် ၅ခုကြ်) (တစ်လလျှင် 

၁၀ရွ ကြ)် 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

စည်ြင ်

၁၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဌ) Child Safe Tourism Awareness၊ 

Responsible Tourism Awareness န ငျော့်ြတ် 

သက်ရသ  အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င် 

ရွက်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း 

 

၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 

(ဍ) သတင််းအချက်အလက် ပဖန်ို့ပဖျူ်းရရ်းအတ က် 

Chin Tourism Information Webpage ပြ လုြ်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ ခရ ်း ၁၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဎ) FAM Trip မျ ်း၊ ရလျော့လ ရရ်းခရ ်းစဉ်မျ ်း စ စဉ် 

ရြ်းပခင််း 

ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀ အတ င််း 

(ဏ) ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း (ခ  ေို၊ ရ ဲလ် 

ရဆ မ််းြ ဲမျ ်း ကျင််းြပခင််း) 

ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု 

၅၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၅ 

(တ) ယဉ်ရကျ်းမှုအဖ ဲွံ့ ဖ ဲွံ့စည််းပခင််း (ရို်းရ ဓရလျော့ 

ထိန််းသိမ််းပခင််းန ငျော့ ်ပမ ငျော့်တင်ပခင််း) 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ထ) ဓ တ်ြံုန ငျော့ ် ရေသထုတ်ကုန်ပြြ ဲမျ ်း စ စဉ်ရြ်း 

ပခင််း (Photo Exhibition & Product Fair ) 

ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၅၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၃ 

(ေ) ဧည်ျော့သည်မျ ်းအတ က် ခရ ်းစဉ်လမ််းညွှန် 

စ အုြ်ထုတ်ရဝပခင််း (သုရတသနပြ လုြ်ပခင််း 

န င်ျော့ ထုတ်ရဝပခင််း) 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ခရ ်း 

သ  ်းလုြင်န််းရ င်မျ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 



(ဓ) က ်းရမ င််း/ စက်ဘ ်း ခရ ်းစဉ်ဖြိ ငြ် ဲမျ ်း စ စဉ် 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း (Event and Driving 

Tour) 

ချင််းပြညန်ယ်အစို်းရ 

အဖ ဲွံ့၊  ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ကန ပက လက ဖမိ ွံ့တ င  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲကျင ်းပပခင ်း 

၃၁။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစ မကံိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲပခင််း အကကိ  

အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းကိ ု (၆-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့တ င ် ကနြ်က်လက်ဖမိ ွံ့၊ Pine Wood Villa Hotel ၌ 

လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတ င််း လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိ 

ဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း စုစရုြ င််း လူဦ်းရရ ၆၄ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ  

ရဆ ်းရန ်းြ ဲသုိို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ  ဝိုင််းဝန််းရဆ ်းရန ်း၍ ရအ က်ြ အဆုိပြ လြု်ငန််းစဉ်(၂၂)ခုကို 

ရဖ ်ထုတ် ရရ ိခဲျော့ြ သည်။ 

စဉ  လိုပ ငန ်းအမည  ဦ်းခ  င မည ့် 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျ 

စရိတ ကျပ (သန ်း) 

သတ မှတ  

က လ 

(က) သမိုင််းရသက င််း အထင်ကရပဖစ်ရသ  ရနရ  

မျ ်းန င်ျော့ ရကျ က်ဖျ  အစုအရဝ်းလိုက်ရ ိသညျော့် 

ရနရ မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င ်

 

၂၅  

 

၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

 

(ခ) ကန်ြက်လက်ဖမိ ွံ့ရ  ိ မျ ိ်းန ယ်စ(ု၅)မျ ိ်း၏ ရို်းရ  

ပြခန််းမျ ်းဖ င်ျော့လ စ်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်း 

မှု ဆို၊ က၊ ရရ်း၊ တ ်း သင်တန််းမျ ်း  ကျင််းြ 

ရြ်းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၅၀ 

 

၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

 

(ဂ) ရို်းရ အဝတ်အစ ်း ယက်လုြ်သညျော့် ယက်ကန််း 

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း 

ချက်ပြ တ်ရရ င််းချနိငု်ရန ် သင်တန််းမျ ်းရြ်း 

ပခင််းန င်ျော့ ဖြိ င်ြ မဲျ ်းကျင််းြရြ်းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

 

(ဃ) ရဆ ရလ င််း၊ ခ ရတ ်န င်ျော့ င ေို ရကျ်းရွ မျ ်း 

တ င ်န စစ်ဉ် ရကျ က်ြျဉ်ချ  ြ ဲ ကျင််းြရြ်းပခင််း 

လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရေသခံ 

မျ ်း၊ ဟုိတယ/် ခရ ်း 

၃၀၀ 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

(င) မျ ိ်းန ယစ်ုမျ ်း ယဉ်ရကျ်းမှု ဖလ ယ်သညျော့် 

အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ မဲျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ရေသခံမျ ်း၊ ဟုိတယ်/ 

ခရ ်း 

၂၅ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၃ 

(စ) CBT ရကျ်းရွ  ခရ ်းစဉ်အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထတု် 

ရြ်းပခင််း (င ေို၊ လ ရလ င််းြန််း) 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရင််းန  ်း 

ပမ  ြ်န ံလိုသူမျ ်း၊ 

သစ်ရတ  

၂၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ 



(ဆ) ခရ ်းစဉ်ရေသသစ်မျ ်း ရဖ ထ်ုတ်ရြ်းပခင််း ဟုိတယ်/ခရ ်း ၂၅ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  

(ဇ) စိုက်ြျ ိ်းရရ်းအရပခခ ံ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

အရက င်အထည်ရဖ  ်ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၈၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

( ) သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ ်အစ အမံမျ ်း အတ က် 

အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်းန င်ျော့ ထိန််းသိမ််းရရ်း 

အစ အမံမျ ်းရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ြတ်ဝန််းကျင်၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ရေသခံမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ 

ရဘ်းအနတရ ယ် 

၁၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ည) သ ်းင က်တိရစိဆ န်မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်းအတ က် 

အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

သစ်ရတ ၊ ရခ န်ူးစမု ်

အုြ်ချ ြ်ရရ်းမ ျူ်းရံု်း၊ 

ြတ်ဝန််းကျင ်

၅၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဋ) သစ်ရတ ထနိ််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်းန င်ျော့    

ပြန်လည်စိုက်ြျ ိ်းရြ်းပခင််းလုြင်န််းမျ ်း 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်း

မ ျူ်းရံု်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ြတ်ဝန််းကျင်၊ 

သစ်ရတ  

၁၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဌ) လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရစရရ်း 

အတ က် သင်တန််းရကျ င််း ရဆ က်လုြ်ရြ်း 

ပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ြည ရရ်း 

၃၀၀ 

 

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

(ဍ) ဆ ဲရဆ င်မှုရ ိရသ  ခရ ်းစဉ်ရေသမျ ်းရ  ိ လမ််း 

မျ ်း အဆင်ရပြရအ င် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

နတလ၊ ရကျ်းလက်၊ 

လမ််းဦ်းစ ်း 

၂၀၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၃ 

(ဎ) ချင််းရိ်ုးရ  လက်မှုလုြ်ငန််းမျ ်းန င်ျော့ ရေသ 

ထ က်ကုန်မျ ်းအတ က် သင်တန််းရြ်းပခင််း၊ မျ ိ်း 

ထုတ်ပခင််းန င်ျော့ စိုက်ြျ ိ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရက်ွ 

ရြ်းပခင််း 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

သစ်သ ်းဝလံ၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ CSO၊ 

၁၅၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၅ 

(ဏ) မုန််းရချ င််း ရလ ရလ  ်ခရ ်းစဉ် ရဖ ်ထတု်ပခင််း ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိုသူ 

မျ ်း၊ ဟုိတယ/်ခရ ်း၊  

၁၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(တ) ဟုိတယ်ဇုန် အြ အဝင်စနစ်ကျရသ  ဖမိ ွံ့ပြ 

ဖ ဲွံ့စည််းမှုန ငျော့ ်ဖမိ ွံ့က က်သစ်ရဖ ထ်ုတ်ရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရပမစ ရင််း၊ စည်ြင ်

၅၀၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၃ 

(ထ) ရေသန င်ျော့ကုိက်ည သည်ျော့ စိုက်ြျ ိ်းရရ်းစနစ ်ရဖ ် 

ထုတ်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ စိုက်ြျ ိ်းရရ်း နည််းြည  

သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ ရေသခံ ၁၅၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၃ 

(ေ) အမျ ်းသုံ်းသန်ို့စင်ခန််းမျ ်း ရဆ က်လုြ် 

ရြ်းပခင််း (ဖမိ ွံ့တ င််းန င်ျော့ ၁၀ မိုင်စခန််း) 

စည်ြင ် ၈၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

(ဓ) ရေသခံမျ ်း အလုြ်အကုိင်ရရ ိရရ်းအတ က် ခရ ်း 

သ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ြတ်သက်ရသ  သင်တန််းမျ ်း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ြည ရရ်း၊ က.ည.န၊ 

၄၅ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 



ရြ်းပခင််းန င်ျော့ ဘ သ စက ်း သင်တန််းမျ ်း 

ရြ်းပခင််း (ယ ဉ်ရမ င််း သင်တန််း၊ က န်ြျျူတ  

န င်ျော့ အဂဂလိြ်စ  သင်တန််းမျ ်း)   

အရသ်းစ ်း စက်မှု 

လက်မှု 

(န) ရေသန င်ျော့သက်ဆုိင်ရသ   ရုြ်သံအစ အစဉ် 

မျ ်း ရိုက်ကူ်း၍ ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ရုြ်သံလိုင််း 

မျ ်းတ င ်တင်ဆက်ပြသပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ပြန်သက ်းရရ်း 

၂၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

(ြ) ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း အဆင်ျော့မ ရအ င ် ထုတ် 

လုြ် ရရ င််းချနိငု်ရန်သငတ်န််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ဟုိတယ် 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

(ဖ) လမ််းညွှနစ် အုြ်န င်ျော့ လက်ကမ််းစ ရစ ငမ်ျ ်း 

ထုတ်ရဝပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ဟုိတယ ်

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း၊ 

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း 

၁၅ ၂၀၂၀- 

၂၀၂၁ 

 

မင ်းတပ ဖမိ ွံ့တ င  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲကျင ်းပပခင ်း 

၃၂။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစ မကံိန််း(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲပခင််း အကကိ  

အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းကိ ု (၉-၈-၂၀၁၉)ရကရ်နို့တ င ် မင််းတြ်ဖမိ ွံ့၊ ဖမိ ွံ့နယ်စည်ြင်သ ယ ရရ်းအဖ ဲွံ့ 

အစည််းအရဝ်းခန််းမ၌ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတ င််း လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း စုစုရြ င််း လူဦ်းရရ ၁၂၁ ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ 

ြ သည်။ အဆုိြ  ရဆ ်းရန ်းြ ဲသုိို့ တက်ရရ က်လ သူမျ ်းမ  ဝိုင််းဝန််းရဆ ်းရန ်း၍ ရအ က်ြ  အဆုိပြ  

လုြ်ငန််းစဉ်(၃၅)ခုကိ ုရဖ ်ထုတ ်ရရ ိခဲျော့ြ သည်။ 
 

စဉ  
 

လိုပ ငန ်းအမည  
ဦ်းခ  င မည ့် 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျ 

စရိတ ကျပ (သန ်း) 

သတ မှတ  

က လ 

(က) ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုသင်တန််းမျ ်း ပြ လုြ်ရြ်း 

ပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

ဖမိ ွံ့မိဖမ ိွံ့ဖ၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု 

၃၅ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(ခ) ရပခလျင်ခရ ်းစဉ် (Trekking) လမ််းရသက င််း 

အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း 

  

ရကျ်းလက်၊ဧည်ျော့လမ််း 

ညွှန်မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ 

ခရ ်း၊ရခ န်ူးစုမ်အုြ်ချ ြ ်

ရရ်းမ ျူ်းရံ်ုး၊ ရေသဆိုင် 

ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

ရက ်မတ  

၁၀ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ 

(ဂ) ရေသအလိုက် ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်း ကျင််းြပခင််း 

(လံုယူ်းြ ဲ၊ ကုံမ်သ ၊ ချင််း အမျ ိ်းသ ်း ရနို့ြ ဲ) 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရေသခံ 

လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

ဟုိတယ်လုြ်ငန််းရ င ်

မျ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၅ 



(ဃ) ရခ နူ်းစုမ်အမျ ိ်းသ ်း ဉယျ ဉ်အတ င််းရ ိ သဘ ဝ 

ြတ်ဝန််းကျင်န ငျော့်ရတ ရိငု််းတိရစိဆ န်မျ ်း 

ထိန််းသိမ််း ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း 

ြတ်ဝန််းကျင်၊ရေသခံ 

မျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ခရိုင် 

ရထ /အုြ်၊ ရခ နူ်းစုမ ်

အုြ်ချ ြ်ရရ်းမ ျူ်းရံု်း 

၁၅ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(င) သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင ် ထိန််းသိမ််းရရ်း အထိမ််း 

အမ တ်ရနို့မျ ်းတ င ် လူထုြ ဝင်လှုြ်ရ  ်းမှုမျ ်း၊ 

ြန််းချ  ၊ ရဆ င််းြ ်း၊ က တ န််း၊ စ စ စ ကုံ်း၊ 

ကျြန််းစက ်းရပြ ဖြိ င်ြ ဲမျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း 

ြည ရရ်း၊ သစ်ရတ ၊ 

ြတ်ဝန််းကျင ်

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(စ) ရခ နူ်းစုမ်အမျ ိ်းသ ်းဉယျ ဉ် အတ င််းန ငျော့ ် အန ်း 

ရ ိ ရကျ်းရွ မျ ်းတ င ် သဘ ဝြတ်ဝန််းကျင် 

ထိန််းသိမ််းက က ယ်ရရ်း ရဟ ရပြ ြ မဲျ ်း၊ 

အသိြည ရြ်း ရဟ ရပြ ြ မဲျ ်း ပြ လုြ်ရြ်း 

ပခင််း 

ရထ /အုြ်၊ သစ်ရတ ၊ 

ြတ်ဝန််းကျင်၊ 

ရခ နူ်းစုမ ်

အုြ်ချ ြ်ရရ်းမ ျူ်းရံု်း 

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(ဆ) စိုက်ြျ ိ်းရရ်းကုိ အရပခခံရသ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

ြိုမိုပဖစ်ထ န််းရစရန ်     အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

ရေသခံမျ ်း 

၈၀ ၂၀၂၁- ၂၀၂၃ 

(ဇ) မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တ င ် နိုင်ငံပခ ်းသ ်း ခရ ်းသ  ်း 

ဧည်ျော့သည် ရစ င်ျော့ရရ  က်ရရ်း ရဲတြ်ဖ ဲွံ့ ဖ ဲွံ့စည််း 

ရြ်းပခင််းန င်ျော့ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ဆုိင်ရသ  

စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျ ်း ထုတ်ပြန်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

ပမန်မ နိုငင်ံရဲတြဖ် ဲွံ့ 

၂၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

( ) မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နယ်ရ  ိဖ  ရရတံခ န်၊ (၆)မိုင ်ရတ င် 

အ ်း ထိန််းသိမ််းက က ယ်ပခင််း၊ ဦ်းဝမမသူရမ င် 

ြန််းခခံပြ လုြ်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ အုတ်ဂအူ ်း ပြန် 

လည် ပြ ပြင်ထနိ််းသိမ််းရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊  

စည်ြင်၊ ရထ /အုြ်၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

သစ်ရတ  

၁၀၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

(ည) ရခ နူ်းစုမ ် ဧရိယ အတ င််း ရတ မ ်းရိှုွံ့မှုမျ ်းမ   

တ ်းဆ ်းရန ် ရတ င်ဇလတ်အြင်ရပခတ င် 

သဘ  ဝရကျ က်မျ ်းပဖင်ျော့ ရဘ င်ခတ်ပခင််းန င်ျော့  

ရတ မ ်း က က ယ်ရန် ရတ င်ရြေါ်တ င ် မို်းရရ 

ရလ  င်ကန် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း  

သစ်ရတ ၊ ရေသခံ 

မျ ်း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ 

ရခ နူ်းစုမ ် အုြ်ချ ြ် 

ရရ်းမ ျူ်းရံ်ုး 

၇၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ဋ) ရို်းရ လက်မှုြစစည််းမျ ်း ထုတ်လုြ်ရရ င််းချ 

နိုင်ရန်သငတ်န််းမျ ်းရြ်းပခင််း(အထည်၊ ြလိုင််း 

ရတ င််း၊ ရခ င်အုိ်း၊ ရဆ်းအုိ်း) 

ပမန်မ နိုငင် ံ

အမ တ်တရ ြစစည််း 

ထုတ်လုြ်ပဖန်ို့ပဖျူ်း 

ရရ င််းချသူမျ ်း 

အသင််း၊ ရေသခံမျ ်း 

 

 

၂၅ 

 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 



(ဌ) နည််းြည ရ ငမ်ျ ်းရခေါ်ယူ၍ သစ်ခ မျ ိ်းန ယ် 

မျ ်း ပြန်လည်စိုက်ြျ ိ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ သစဉ် 

သစ်ဖုမျ ်း (ဝဥ၊ စြျစ်၊ ရထ ြတ်၊ ရက ်ဖ ၊ 

စရတ ဘ်ယ်ရ ၊ လက်ဖက်၊ နောနတ)် စိုက်ြျ ိ်း 

နည််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ ဖမိ ွံ့နယ ်

ရထ /အုြ်၊သစ်ရတ ၊ 

အရသ်းစ ်း စက်မှု 

လက်မှု၊ သစ်သ ်းဝလံ၊ 

ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ ်

ရရ်းမ ျူ်းရံ်ုး 

 

၉၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဍ) န ော်းရနောက်ရမ ်းပမျူရရ်း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င် 

ရွက်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ န ော်းရနောက်ခခ ံ ရလျော့လ ရရ်း 

ခရ ်းစဉ် ရဖ ်ထတု်ရြ်းပခင််း 

ရထ /အုြ်၊ 

ရမ ်းပမျူရရ်း၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၂၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ဎ) မင််းတြ်ဖမိ ွံ့နယ်တ င ် ခရ ်းစဉ်ရေသ အသစ် 

မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း   

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််းရက ်မတ ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ရေသခံ 

မျ ်း၊ ဧည်ျော့လမ််းညွှန် 

မျ ်း 

၁၀၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဏ) လူထုအရပခပြ ခရ ်းသ  ်းလုြင်န််းန င်ျော့ သက်ဆုိင် 

ရသ  အသိြည ရြ်း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း 

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််းရက ်မတ ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(တ) ဧည်ျော့လမ််းညွှန(်Guide) သင်တန််းမျ ်း ဖ ငျော့်လ စ် 

ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း ၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(ထ) ရေသအရဆ က်အဉ  ြံုစံမြျက် တည််းခိစုရ  

ရနရ မျ ်း သငျော့်ရတ ်သညျော့ ် ရကျ်းရွ မျ ်းတ င် 

ရဆ က်လုြ်ရြ်းပခင််းန ငျော့ ်လမ််းမျ ်း ရဖ က်လြု် 

ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

ရထ /အုြ်၊ 

ရကျ်းလက်၊ နတလ 

၁၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ေ) ရို်းရ ြစစည််း ထိန််းသိမ််းပြသသူမျ ်းအ ်း 

ရထ က်ြံျော့ရြ်းပခင််းန ငျော့်ရရ ်းရဟ င််းအရမ အန စ် 

မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း  

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ 

ရထ /အုြ် 

၁၅ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဓ) ရေသဆိုင်ရ  အချက်အလက်မျ ်း ပြ စ၍ု  

စ အုြ်မျ ်း ထုတ်ရဝပခင််း၊ လက်ကမ််းစ ရစ င် 

မျ ်း ပဖနိ်ု့ရဝပခင််း 

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊ 

ဟုိတယ် လုြ်ငန််းရ င ်

မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

 

၁၅ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(န) ခရ ်းသ  ်းမျ ်းကုိ ဆ ဲရဆ င်နိုင်ရသ  လှုြ်ရ  ်းမှု 

အစ အစဉ်မျ ်းရဆ င်ရွက်ပခင််း (ရမျှ ်စင်၊ မ န် 

တံတ ်း၊ Cable ကကိ ်း ရထ ်းကုိ ြတ်ဝန််းကျင် 

ထိခိုက်မှု အနည််းဆံု်းပဖစ်ရအ င ် တည် 

ရဆ က်ပခင််း၊ လိုအြ်သညျော့် ရင ရသက်းနည််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််း ရက ်မတ ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ လမ််း 

ဦ်းစ ်း၊ ရဆ က်လုြ် 

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 



ြည န င်ျော့ ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်ရဆ င် 

ရွက်ပခင််း) 

ရရ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိ ု

သူမျ ်း 

(ြ) ရေသခံမျ ်းအ ်း ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ရဆ ငမ်ှု 

ကျွမ််းကျင်ရစရန ် ရလျော့ကျငျော့်သင်သက ်းရြ်း၍  

ဝန်ထမ််းမျ ်း ခနိ်ု့အြ်ရြ်းပခင််း  

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

 

၁၀ 

 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

 

(ဖ) ရခ နူ်းစုမ်လမ််းရသက င််း၊ မက  အိမ်နူ်း လမ််း 

ရသက င််း၊ ြလိြ်ထ   လမ််းရသက င််းမျ ်းတ င် 

Eco-lodge ရဆ က်လုြ်ရြ်းပခင််း 

ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်း 

မ ျူ်းရံု်း၊ လုြ်ငန််းရ င ်

မျ ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလိ ု

သူမျ ်း၊ ရေသခံမျ ်း 

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဗ) ရကျ က်ထုရလဆြိ်အ ်း အမျ ်းပြည်သူ 

သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း  ရဆ င်ရက်ွ 

နိုင်ရန ် ရဆ က်ရွက်ရြ်းပခင််း (ရန်ကုန-် 

ရကျ က်ထု၊ ြုဂ-ံ

ရကျ က်ထုတိုက်ရိုက်ရလရသက င််းလိုင််း) 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရလရသက င််း ဦ်းစ ်း၊ 

က က ယ်ရရ်း 

 

၅၀၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဘ) သင်သက ်းရရ်း Centre မျ ်းန င်ျော့ ကျန််းမ  ရရ်း 

Centre မျ ်း တည်ရဆ က်ရြ်းပခင််း  

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

ကျန််းမ  ရရ်း၊ 

ရထ /အုြ်၊ စည်ြင ်

၁၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(မ) အဂဂလိြ် ဘ သ စက ်း  အဆင်ျော့ပမ င်ျော့တင်ပခင််း 

န င်ျော့ အပခ ်းဘ သ စက ်း ၂ မျ ိ်း သင်တန််း 

မျ ်းရြ်းပခင််း  

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ ခရ ်း 

 

၁၅ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(ယ) Information Counter ရဆ က်လုြ်ရြ်း 

ပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

စည်ြင်၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၆၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ရ) အမျ ်းသုံ်းသန်ို့စင်ခန််းမျ ်း ရဆ က်လုြ်ရြ်း 

ပခင််း၊   

စည်ြင ် ၆၅ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

 

(လ) ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းန င်ျော့ ြတ်သက်ရသ  ရေသ 

တ င််း သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ အင််းရလ်းရ ိ 

သင်တန််းရကျ င််းတ င်ရေသခံမျ ်းတက်ရရ 

က် နိုင်ရန ်ချတိ်ဆက်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

ရေသဆိုင်ရ  

ခရ ်းသ  ်း လုြ်ငန််း  

ရက ်မတ  

၇၅ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ဝ) ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကုိ ဘ သ ပြန်မှု မ န်ကန်ရစ 

ရရ်းအတ က် ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊ ချင််း စ ရြ 

ြည ရ ငမ်ျ ်း၊ ပမန်မ စက ်း ကျွမ််းကျင်သမူျ ်း 

ြူ်းရြ င််းဖြ ်းရေသအရခေါ်အရဝေါ်မျ ်းကုိရခ င််းစဉ် 

မျ ်း ပြ လုြ်၍ ရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ချင််း 

စ ရြ ြည ရ င်မျ ်း၊ 

ပမန်မ  စက ်း ကျွမ််း 

ကျင်သမူျ ်း၊ ရေသခံ 

မျ ်း၊ ဧည်ျော့လမ််းညွှန ်

မျ ်းအသင််း 

၂၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 



(သ) ရေသထ က်ကုန်မျ ်းအ ်း အရည်အရသ ်း 

ရက င််းမ န်ရသ  ကုန်ရချ အဆင်ျော့ ထုတ်လြု် 

နိုင်ရန ် နည််းြည  သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ 

ရေသထ က်ကုန်ြစစည််း ပြြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်း 

ပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

အရသ်းစ ်း စက်မှု 

လက်မှု၊ စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

သစ်သ ်းဝလ ံ

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ဟ) ခရ ်းသ  ်းပြြ ဲမျ ်း၊ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှု  ပြြ ဲမျ ်း 

န င်ျော့ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န မံှုပြြ မဲျ ်း ကျင််းြပြ လြု်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရင််းန  ်း 

ပမ  ြ်န မံှု ကုမပဏ မျ ်း 

ညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ န 

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၁- ၂၀၂၃ 

(ဠ) သဘ ဝချည်ထညမ်ျ ်းကုိ ရေသအတ င််း 

ထုတ်လုြ်နိငု်ရန်တ က် ြည ရ င်မျ ်း ဖိတ်ရခေါ် 

ဖြ ်း သင်တန််းမျ ်းဖ ငျော့လ် စ်ရြ်းပခင််း 

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််း ရက ်မတ  

ရြ်မိရြ်ဖ၊ယက်ကန််း 

ရကျ င််း၊ ယဉ်ရကျ်းမှု 

 

၅၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(အ) ဘံုတလ ရရတံခ န်အန ်းတ င ် သဘ ဝအရပခခံ 

ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််း အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွက်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

သစ်ရတ ၊ရထ /အုြ်၊ 

ြတ်ဝန််းကျင ်

၈၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(က

က) 

က မိုရတ င်တ င ် သဘ ဝအရပခခံ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််း အရက င်အထည်ရဖ ် ရဆ င်ရွက် 

ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

သစ်ရတ ၊ရထ /အုြ်၊ 

ြတ်ဝန််းကျင ်

၁၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ခခ) ထ ်းလင််းဖမိ ွံ့၊ ရဆ က်လုြ်ရရ်းဝန််းထဲရ  ိ ချင််း-

ဗမ  ချစ်သကည်ရရ်း ရကျ က်တိုင ် ရနရ အ ်း 

ပြန်လည်ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

ဟုိတယ/်ခရ ်း၊ 

သက်ဆုိင်ရ  

အစို်းရအဖ ဲွံ့ 

၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

ဟ ်းခါ်းဖမိ ွံ့တ င  အလိုပ ရံိုခ  ်းခန ်းပ ွဲကျင ်းပပခင ်း 

၃၃။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းစ မံကိန််း (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ရရ်းဆ ဲပခင််း 

ရနောက်ဆုံ်း အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းကက ်းကိ ု (၂၈-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့န င်ျော့ (၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက်ရနို့မျ ်းတ င် 

ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့၊ Carson Hall ၌ ပြည်နယ်ဝန်ကက ်းမျ ်း၊ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်း၊ ဟုိတယ်န င်ျော့ ခရ ်း 

သ  ်းလ ရရ်းဝန်ကက ်းဌ န(ရနပြည်ရတ )်န င်ျော့ ပမန်မ နိုငင်ံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရ င်မျ ်းအသင််းမ  ကိုယ်စ ်း 

လ ယ်မျ ်း၊ ဌ နဆုိင်ရ အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသတ င််း လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျ ်း၊ ရေသခံ 

ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်းစုစုရြ င််းလူဦ်းရရ၁၀၀ဦ်းပဖင်ျော့ ကျင််းြခဲျော့ြ သည်။ အဆုိြ ရဆ ်းရန ်းြ သုိဲို့ တက်ရရ က ်

လ သူမျ ်းမ  ဝိုင််းဝန််းရဆ ်းရန ်း၍ ရအ က်ြ  အဆုိပြ  လုြ်ငန််းစဉ်(၃၀)ခုကိ ုရဖ ်ထုတ် ရရ ိခဲျော့ြ သည်။ 
 

စဉ  
 

လိုပ ငန ်းအမည  
ဦ်းခ  င မည ့် 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျ 

စရိတ ကျပ (သန ်း) 

သတ မှတ  

က လ 

(က) ရို်းရ ြ ဲရတ ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ၍် ဖမိ ွံ့နယ် 

အလိုက် အလ ည်ျော့ကျ ကျင််းြရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

၁၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၅ 



(ချင််းအမျ ိ်းသ ်းရနို့၊ ရခ င်ကျွဲြ ဲ၊ န စ်သစ်ကူ်းြ ၊ဲ 

လံုယူ်းြ ဲ၊ န င်ျော့မျ ိ်းန ယစ်ုအလိုက်ြ ဲရတ ်မျ ်း) 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ 

ဖမိ ွံ့မိဖမ ိွံ့ဖ 

(ခ) ရို်းရ လက်မှုလုြ်ငန််းမျ ်း ရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း 

န င်ျော့ ဖြိ င်ြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း 

(ဉြမ - ယက်ကန််း၊ ြလိုင််း၊ ဂျြ်ခုတ်) 

လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််း 

မျ ်း၊ ရကျ်းလက်၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၃၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဂ) မျ ိ်းန ယစ်ုအလိုက် ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအကမျ ်း 

ရဖ ်ထုတ်ပခင််းန င်ျော့ အကအဖ ဲွံ့မျ ်း ဖ ဲွံ့ စည််းပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဃ) ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းရဖ ်ထတု်ပခင််း၊ 

ချက်ပြ တ်နည််း  သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ 

ဖြိ င်ြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ လူမှု 

အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း 

၃၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ 

(င) ရို်းရ ြ ဲမျ ်း ပြ လုြ်ရ တ င ် စိုက်ထူထ ်းသညျော့် 

မ တ်တိုငမ်ျ ်း၊ ရကျ က်ပြ ်းမျ ်း၊ တူရိယ  

မျ ်းကုိ စနစ်တကျ ထိန််းသိမ််း ပြသပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရေသခံ၊ 

လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၅ 

(စ) ချင််းပြညန်ယ်အတ င််းရ  ိ ရ သ ြ ဲရတ မ်ျ ်းကုိ 

ရ သ ပြကခေိန ်ရရ်းဆ ဲပခင််း 

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၃၀ ၂၀၂၀ 

(ဆ) ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရ  ိယဉ်ရကျ်းမှု ပြတိုက်အ ်း အဆငျော့် 

ပမ ငျော့်တင်ပခင််းန င်ျော့ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တ င ် ယဉ်ရကျ်းမှု 

ပြတိုက် ဖ ငျော့်လ စ်ရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရရ ်းရဟ င််း သုရတ 

သန/ အမျ ိ်းသ ်း 

ပြတိုက်န ငျော့စ် သကညျော့ ်

တိုက် ဦ်းစ ်းဌ န 

၈၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဇ) ခုစိလိုဘိုရတ ငတ် င ်ရစတ တည်ပခင််း၊ (၉) ဖမိ ွံ့ 

နယ်အတ က်အရဆ က်အဦရဆ က်၍ ပြတိုက် 

ဖ ငျော့်လ စ်ပခင််း၊ ရို်းရ စ ်းရသ က်ဆုိင ် ဖ ငျော့်လ စ် 

ပခင််း၊ လက်ရဆ င်ြစစည််း အရရ င််းဆိငု် 

ဖ ငျော့်လ စ်ပခင််းန ငျော့ ်ရကျ က်တိုင်မျ ်း ပြ လုြ်ပခင််း 

ပဖငျော့် ခရ ်းစဉ် ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း   

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရထ /အုြ်၊ ဟုိတယ/် 

ခရ ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြန်  ံ

လိုသူမျ ်း 

 

၁၀၀ ၂၀၂၃-၂၀၂၅ 

( ) ရေသအလိုက် ရတ င်တက်ခရ ်းစဉ်မျ ်းကုိ 

စနစတ်ကျ ရဖ ်ထုတ်ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ည) ရကျ်းရွ မျ ်းတ င ် သဘ ဝြတဝ်န််းကျင ်ထိန််း 

သိမ််းရရ်းန ငျော့်ရတ ရိငု််းတိရစိဆ န်မျ ်းထနိ််းသိမ််း

ရရ်းဆိုင်ရ  အသိြည ရြ်းပခင််း 

ြတ်ဝန််းကျင်ဦ်းစ ်း 

ဌ န၊ သစ်ရတ ၊  

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဋ) သင်ျော့ရလျ ်သည်ျော့ ရကျ်းရွ မျ ်းတ င ် Eco 

Lodge/ CBT village မျ ်း အရက င်အထည် 

ရဖ  ်ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရေသ 

ခံ၊ လုြ်ငန််းရ ငမ်ျ ်း  

၈၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 



(ဌ) န ိ င(်Noi)ရချ င််းတ င ် ဆည်တည်ရဆ က်၍ 

ရလ စ ်းပခင််း၊ ြန််းခခံန ငျော့ ် ကစ ်းက င််း ပြ လုြ၍် 

ခရ ်းသ  ်းရနရ  တစ်ခ ုရဖ ်ရဆ င်ရြ်းပခင််း 

ဆည်ရပမ င််း၊ 

စည်ြင်၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၃- ၂၀၂၅ 

(ဍ) ရေသခံပြည်သူမျ ်းခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း၏ အကျ ိ်း 

ရကျ်းဇ်ူးမျ ်း သိရ ိရန် ြည ရြ်း ရဟ ရပြ ပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း ၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဎ) ရကျ်းရွ ရနအိမ်မျ ်းတ င ်ခရ ်းသ  ်းမျ ်း တည််းခို 

ပခင််းဆိုင်ရ  စံနှုန််းမျ ်း၊ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််း 

မျ ်းကုိလျှင်ပမန်စ  သတ်မ တ်ထ ်းရ ရိြ်းနိုင်ရန် 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်း

သ  ်း 

လုြ်ငန််းရက ်မတ ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၈၀ 

 

၂၀၂၃- ၂၀၂၅ 

(ဏ) ဟုိတယ်/တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း ရဆ က်လုြ် 

ရ တ င ် ရပမယ ကိစစရြ်မျ ်းအ ်း ရေသခံမျ ်း 

ကုိ ဗဟုိပြ ၍ လ ယ်ကူစ   ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရပမစ ရင််း 

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(တ) စ န်ို့ြစ်ြစစည််းမျ ်း စနစ်တကျ စ န်ို့ြစ်နိငု်ရန် 

ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

စည်ြင ် ၃၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

(ထ) ရရ၊ လျှြ်စစ်န င်ျော့ လမ််းြန််းဆက်သ ယ်ရရ်း 

အဆင်ရပြရချ ရမ ွံ့ရအ င် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

လမ််းဦ်းစ ်း၊ လျှြ်စစ်၊ 

စည်ြင ်

၁၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ေ) ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းန ငျော့်ြတ်သက်ရသ သငတ်န််း 

မျ ်း ဖ ငျော့်လ စ်ရြ်း၍ ရေသခံမျ ်းအ ်း ကဏ္ဍ 

အလိုက်အလုြ်ခန်ို့အြ်ရြ်းပခင််း  

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င ်

၃၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဓ) သင်တန််းမျ ်း ဖ င်ျော့လ စရ်ြ်းပခင််း (ဘ သ  

စက ်း၊ ဧည်ျော့လမ််းညွှန်၊ အစ ်းအရသ က် 

ဝန်ရဆ င်မှုန င်ျော့ ချက်ပြ တ်နည််း၊ က န်ပြျူတ  

သင်တန််း) 

ဟုိတယ်/ခရ ်း ၅၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(န) အမျ ်းသုံ်း သန်ို့စငခ်န််းမျ ်း တည်ရဆ က် 

ရြ်းပခင််း 

စည်ြင ် ၁၀၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ြ) ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့ရ  ိ က ်းကက ်းက င််းအ ်း အဆင်ျော့ပမ င်ျော့ 

တင ်ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ သတင််း အချက် 

အလက်ရက င်တ ဖ င်ျော့လ စ်ပခင််း 

စည်ြင်၊ ြိုို့ဆက်၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၅၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဖ) Digital Marketing စနစ ်အရက င်အထည်ရဖ ် 

ရဆ င်ရွက်ပခင််းန င်ျော့ ချင််းပြညန်ယ ် အမ တ် 

တံဆိြ်တစ်ခ ုရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

 

 

၅၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ဗ) ပြည်တ င််း ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ 

ချစ်သကည်ရင််းန  ်းမှုခရ ်းစဉ် ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

 

၁၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 



(ဘ) ရကျ်းလက်ရနပြည်သူမျ ်း၊ ရေသခံမျ ်း အ ်း 

ခရ ်းသ  ်းလြု်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရရ်းတ င် ြိုမိုြ ဝင်လ  

ရစရန ် လိုအြ်ရသ  နည််းြည ၊ အရတ ွံ့ 

အကကံ မျ ်း ရရ ိရစရန ် ကူည ြံျော့ြို်းရြ်းပခင််း၊ 

အရသ်းစ ်း အလတ်စ ်း လုြ်ငန််းမျ ်း အကူ 

အည ရြ်းပခင််း 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

အရသ်းစ ်း စက်မှု 

လက်မှု 

၂၀  

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(မ) ရေသ၏ ြတ်ဝန််းကျင်န ငျော့ ် ကုိက်ည ရသ  

ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ရ သ ၊ ရေသ အရင ွံ့အသက်ြ ရ ိ 

ရသ  ဟုိတယ်/တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း ရဆ က် 

လုြ်ရြ်းပခင််းန ငျော့ ် အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်း 

ပဖညျော့်ဆည််းရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ ခရ ်း၊ 

လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း 

၂၀၀  

၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ယ) ခရ ်းစဉ်ရေသအသစ်မျ ်းရဖ ထ်ုတ်ပခင််း 

(ရိ၊ ဟရ ဖ ်းရကျ်းရ ွ၊ ရ  ်းလုမ်ခတံြ)် 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း 

၄၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(ရ) ရေသ သစ်ခ မျ ိ်းရင််းမျ ်း ပြန်လည်ရဖ ်ထတု်  

၍ ရေသခံမျ ်းအ ်း နည််းြည န ငျော့ ် ရင ရသက်း 

အကူအည မျ ်းရြ်း၍ ပြန်လညစ်ိုက်ြျ ိ်း၊ ထုတ် 

လုြ်၊ ရရ င််းချပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

သစ်ရတ ၊ 

စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊ 

ရေသခံမျ ်း 

၂၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

 

(လ) ရဘ ြ ်းရတ င်၊ ကျ  ရ ယ န်၊ ဇနိ်မှုရတ င်၊ မ အဲြ ်း 

ရတ ငန် ငျော့်ထ အုိရတ င်မျ ်း၏ ခရ ်းသ  ်းလြု် 

ငန််း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းမှုအတ က် အရပခခံအချက်အလက်မျ ်း 

ပြ စုပခင််း 

ြတ်ဝန််းကျင်၊ 

သစ်ရတ ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း 

၁၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၂ 

(ဝ) ထန်တလန်န ငျော့ ် ဟ ်းခ ်းဖမ ိွံ့နယ်မျ ်းရ  ိ ရဘ ြ ်း 

ရတ င်၊ကျ  ရ ယ န်၊ ဇနိ်မှုရတ င်၊ မ အဲြ ်းရတ င် 

န ငျော့်ထ အုိရတ င်သုိို့သ  ်းရရ က်လညြ်တ်နိငု ်

ရရ်း၊ လမ််းြန််းဆက်သ ယ်ရရ်း ပြ လုြ်ပခင််း၊ 

ရတ ငမ်ျ ်း၏ သမိုင််းန ငျော့်လူထုအကျ ိ်းပြ ြံုမျ ်း 

အ ်း မ တ်တမ််းပြ စုဖြ ်း အမျ ်းပမင်သ သညျော့် 

ရနရ မျ ်းတ င်စ သ ်း ထို်းရြ်းပခင််း 

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ဖမိ ွံ့ 

စ /ခန်ို့၊ လမ််းဦ်းစ ်း၊ 

သစ်ရတ ၊  

ြတ်ဝန််းကျင ်

၃၀ ၂၀၂၀- ၂၀၂၃ 

(သ) သုရတသနလုြ်ငန််းအတ က် ရံြံုရင ရ  ရဖ ရြ်း 

နိုင်ရရ်းအတ က် ရက ်မတ အဖ ဲွံ့ ဖ ဲွံ့စည််းရြ်းရန် 

န ငျော့်တကကသုိလ်မျ ်းမ  သုရတသနလုြ်ငန််းမျ ်း 

လ ရရ က် ပြ လုြန်ိုင်ရန ် ရဆ င်ရွက်ရြ်း 

ပခင််း  

ပြည်နယ်အစို်းရ၊ 

ရေသဆိုင်ရ ခရ ်း

သ  ်း လုြ်ငန််း 

ရက ်မတ ၊ 

တကကသုိလ်မျ ်း 

 

၁၀၀ 

 

၂၀၂၀- ၂၀၂၅ 

 



ချင ်းပပည နယ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းစ မံကိန ်း (၂၀၂၀-၂၀၂၅) 

မဟ ဗျျူဟ (၁) ယဉ ခကျ်းမှု သမိိုင ်းအခမ အနှစ နငှ ့် ရိို်းရ ဓခလ့်မျ ်း ထိန ်းသိမ ်းခစ င ့်ခရှ က ပခင ်းနငှ ့် 

ခရရှည တည တံ့်ဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းခရ်းအတ က  စ မံကနိ ်းမျ ်း ခရ်း  ွဲ စ မံခန ့်ခ ွဲခရ်းကိို အခက င အထည ခဖ  နိိုင  

ခရ်းအတ က  ခအ က ပါ စ မံကိန ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ (၁) ရိို်းရ ပ ွဲခတ  မျ ်း ခဖ  ထိုတ ၍ ဖမိ ွံ့နယ အလိိုက  အလှည ့်ကျ ကျင ်းပခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အန စ်မျ ်း တိမ်ရက  မရြျ က်ြျက ်

   ရအ င်န င်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ရရရ ည်တည်တံျော့ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းအ ်း ပမ င်ျော့တင်ရြ်းနိုင်ရန်အတ က ် ြထမဦ်းစ   

အကျဉ ်းချ ပ    ချင််းအမျ ိ်းသ ်းရနို့၊ ရခ ငက်ျွဲြ ဲ၊ န စ်သစက်ူ်းြ ဲ၊ လံယူု်းြ ဲန င်ျော့ မျ ိ်းန ယ်စုအလိကု် 

   ြ ဲရတ ်မျ ်း၏ အချက်အလက်မျ ်းစုစည််း၍ ြ ဲရတ ်ပြကခေိန(်Festival Calendar) 

   ပြ လုြ်ပခင််းန င်ျော့ အဆုိြ  ြ ဲရတ ်မျ ်းအ ်း ရ သ အလုိက် ရေသအလုိက် အလ ည်ျော့ 

   ကျ ကျင််းြသ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့် ယဉ်ရကျ်းမှု၊ တိုင််းရင််းသ ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁၅၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ချင််းပြညန်ယ်တစဝ် မ််းလံ်ုး 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၁ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

လိုပ ငန ်းစဉ (၂)  မျ ိ်းန ယ စိုအလိိုက  ရိို်းရ ယဉ ခကျ်းမှု အ ိို၊ အက၊ အခရ်း၊ အတ ်းမျ ်း ခဖ  ထိုတ  

   ပခင ်း၊ ရိို်းရ ပစစည ်းမျ ်း ထိန ်းသိမ ်းခရ်းနငှ ့် သင တန ်းမျ ်းခပ်းပခင ်း  

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်းမှုအရမ အန စ်မျ ်း တိမ်ရက  မရြျ က်ြျက ်

   ရအ င်န င်ျော့ ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်း ရရရ ည်တည်တံျော့ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ချင််းရို်းရ  ယဉ်ရကျ်းမှုမျ ်းကိ ုရဖ ်ထုတ်၍ ခရ ်းသ  ်းမျ ်းဆ ဲရဆ င်မှု တစ်ခုအပဖစ ်

အကျဉ ်းချ ပ   ဖန်တ ်းပခင််း၊ ဆုိ-က-ရရ်း-တ ်း ဖြိ င်ြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ မျ ိ်းန ယ်စုမျ ်း အချင််းချင််း 

   ယဉ်ရကျ်းမှု ဖလ ယ်သည်ျော့ အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််းန င်ျော့ ရို်းရ  

   ြစစည််းထိန််းသိမ််းပြသသူမျ ်းအ ်း ရထ ကြ်ံျော့ရြ်းပခင််းန င်ျော့ ထိန််းသိမ််းရရ်း သင်တန််း 

   ရြ်းပခင််းမျ ်း လုြ်ရဆ င်သ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့်  ရထ /အြု်၊ ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁၈၅) 



ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - တ ်းတိန်၊ မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

လိုပ ငန ်းစဉ (၃) ရိို်းရ လက မှုလိုပ ငန ်းမျ ်းနငှ ့် ရိို်းရ အစ ်းအစ မျ ်း ခဖ  ထိုတ ပခင ်း၊ သင တန ်း 

   မျ ်းခပ်းပခင ်းနှင ့် ဖပိ င ပ ွဲ၊ ပပပ ွဲမျ ်း ကျင ်းပခပ်းပခင ်း  

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ ရို်းရ လက်မှုလြု်ငန််းမျ ်း၊ ရို်းရ အစ ်းအစ မျ ်းကိ ု ပြည်တ င််း 

   ခရ ်းသ  ်းမျ ်း သ မက ပြည်ြခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းအထိ သိရ ိခံစ ်းနိငု်ရစ 

   ရန် ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရို်းရ လက်မှုလုြင်န််းမျ ်း (ဂျြ်ခုတ်ထည်၊ ြလိငု််းရတ င််း၊ လည်ဆ ဲ၊ ရခ င်အုိ်း၊ 

အကျဉ ်းချ ပ    ရဆ်းအို်း) န င်ျော့ ရို်းရ အစ ်းအစ  (ဆ ဗူ်းသ ်း၊ သကက်သ ်းဖကဖ်ယ်သုြ်၊ မဲဘု၊ 

   ရအတ  ) စသည်တိိုု့ကိ ု ရဖ ်ထုတ်၍ ဝန်ရဆ င်မှုရက င််းမ န်ရစရန် သင်တန််း 

   မျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ ရစျ်းက ကဝ်င်ရရ က်နိငု်ရရ်းအတ က် ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့်  အစ ်းအရသ က်န င်ျော့ရဆ်းဝ ်းက ြက်ဲရရ်းဦ်းစ ်းဌ န၊  ယဉ်ရကျ်းမှု၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း   လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ပမန်မ နိုင်င ံအမ တ်တရြစစည််း ထုတလ်ုြ်ပဖန်ို့ပဖျူ်းရရ င််းချ 

   သူမျ ်းအသင််း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁၆၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - တ ်းတိန်၊ ဖလမ််း၊ မင််းတြ်၊ ကန်ြက်လက်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၂ ခုန စ်အထ ိ
 

မဟ ဗျျူဟ (၂) ခဒသ ိိုင ရ  ရိို်းရ ပ ွဲခတ  မျ ်းနငှ ့် ရိို်းရ ယဉ ခကျ်းမှုဓခလ့်ထံို်းစမံျ ်းကိို ပမြှင ့်တင  

ခသ  ခတ င တက ခရ ်းစဉ မျ ်းကိို ခဖ  ထိုတ နိိုင ခရ်းအတ က  ခအ က ပါ စ မကံိန ်းလိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို 

ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခတ င တက ခရ ်းစဉ (Hiking Tour)မျ ်း ခဖ  ထိုတ ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ သဘ ဝရတ ရတ င ် အလ အြမျ ်းအ ်း ပြည်တ င််း/ပြည်ြ 

   ခရ ်းသ  ်းမျ ်း ရလျော့လ ခံစ ်းနိုင်ပခင််း၊ ရကျ်းရ ွမျ ်းရ  ိလူမျ ိ်းစုမျ ်း၏ ရို်းရ ယဉ်ရကျ်း 

   မှုမျ ်းကိုရလျော့လ ခစံ ်းနိုင်ပခင််း၊ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရသက င်ျော့ ရေသခံမျ ်းအရနပဖင်ျော့ 

   ရို်းရ ဓရလျော့မျ ်းကိ ု ရရရ ည်တည်တံျော့ရအ င် ပမတ်နို်းစ   ထိန််းသိမ််းတကရ်စရန ်

   ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ြထမဦ်းစ   သဘ ဝအရပခခံခရ ်းသ  ်းလြုင်န််း ရဆ င်ရွက်ရန ်အလ ်းအလ ရ ိ 

အကျဉ ်းချ ပ   ရသ  ရေသမျ ်းကိ ု ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ အဆုိြ ရေသမျ ်းရ  ိ ရေသခံမျ ်းအ ်း ခရ ်း 

   သ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ြတ်သက်ရသ  ဗဟုသုတမျ ်း ရဟ ရပြ ပခင််းန င်ျော့ ရင််းန  ်းပမ  ြ ်



   န ံလုိသူမျ ်းကိ ုဖိတ်ရခေါ်ရဆ င်ရွက်ပခင််းမျ ်း လုြ်ရဆ င်သ  ်းြ မည်။ 

  

ခ  င ရွက မည ့် သစ်ရတ ၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံလုိသူမျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ခရ ်း၊ ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက မ်တ  

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၃၁၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - လိငု်ဗ ်း-ဇိန်မူ၊ ဖလမ််း-ဇိန်မူ၊ ဖလမ််း-လံြု ်း-တ ရွှေန််း၊ ကြတ်ဲလ်-လဲလ်နူ်းြ ်း၊ 

   မင််းတြ်ဖမ ိွံ့နယ်၊ က မိုရတ င်၊ ရဘ ြ ်းရတ င-်ကျ  ရ ယ န်-မ အဲြ ်းရတ ငန် င်ျော့ 

   ထ အိုရတ င ်ရေသမျ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၂ ခုန စ်အထ ိ
 

မဟ ဗျျူဟ (၃) သဘ ဝပတ ဝန ်းကျင နှင ့် ခတ ရိိုင ်းတရိစဆ န မျ ်း ထိန ်းသိမ ်းပခင ်းအတ က  

အခထ က အကူပပ ခသ  သဘ ဝအခပခခံခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း စ မံခန ့်ခ ွဲမှုအစ အစဉ မျ ်း ခပေါ်ထ န ်းလ  

ခစခရ်းအတ က  ခအ က ပါ စ မံကိန ်းလိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   သဘ ဝအခပခခံခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း(Ecotourism)နှင ့် လူထိုအခပခပပ  သဘ ဝ 

   အခပခခံခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း(Community Based Ecotourism)ခဖ  ထိုတ ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ အထင်ကရ ခရ ်းစဉ်ရေသတစ်ခုပဖစ်သည်ျော့ ရခ နူ်းစုမ ် အမျ ိ်းသ ်း 

   ဥယျ ဉ်ကိုအရပခပြ ရသ  သဘ ဝအရပခခခံရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းပဖင်ျော့ သဘ ဝြတ်ဝန််း 

   ကျင ် ကိုလည််းရက င််း၊ ရေသခံပြည်သူလထူု၏ အလုြ်အကိုင ် ဝင်ရင အခ င်ျော့ 

   အလမ််းမျ ်း ရရ ိရစရန်လည််းရက င််း  ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရခ နူ်းစုမ်အမျ ိ်းသ ်းဥယျ ဉ်အတ င််းရ ိသဘ ဝြတ်ဝန််းကျငန် င်ျော့ရတ ရိုင််းတိရစိဆ န် 

အကျဉ ်းချ ပ   မျ ်း ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရကွ်ပခင််း၊  ဖလမ််းဖမိ ွံ့နယ်၊ ဆယ်ြ ်း 

   ရကျ်းရွ န င်ျော့ တလန်ကျနိ်ရကျ်းရွ အန ်းတ င် တည်ရ ရိသ  မို်းရ စ်ရတ င ် အန ်း 

   သဘ ဝခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရဆ င်ရကွ်ပခင််း၊ မင််းတြ်ဖမိ ွံ့တ င ် ရေသခံအစုအဖ ဲွံ့ 

   ြိုင ် သစ်ရတ  ဧရိယ တ င် ရို်းရ ဆန်ရသ  Ecolodge မျ ်း တည်ရဆ က်၍ 

   သဘ ဝသစ်ရတ  အရပခခံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရဖ ်ရဆ င်ပခင််းန င်ျော့ ရခ နူ်းစုမ ်

   ရတ င်ရေသအရပခပြ ၍ သဘ ဝအရပခခံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း 

   မျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။  

ခ  င ရွက မည ့် သစ်ရတ ၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလုိသူမျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ခရ ်း၊ ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက မ်တ  

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၃၀၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဖလမ််း 



ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၄) ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းဝန ခ  င မှု(ထိုတ ကိုန )၊ ခရ ်းစဉ ခဒသအသစ (CBT/CIT)နှင ့် 

ဧည ့်သည မျ ်းအတ က  အခတ ွံ့အကကံ ခက င ်းမျ ်း ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မကံိန ်း 

လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းစဉ ခဒသအသစ မျ ်း ခဖ  ထိုတ ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်အတ င််းခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်လ ရစရရ်းန င်ျော့ ခရ ်းသ  ်း 

   လုြ်ငန််းမ  ရေသခံပြည်သူမျ ်း အကျ ိ်းခစံ ်းနိုင်ရစရန်ရညရ်ွယ်ြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရြ်ရွ လူထုအရပခပြ ခရ ်းသ  ်းလုြင်န််း ရဆ င်ရွက်ရန ် အလ ်းအလ ရ ိရသ  

အကျဉ ်းချ ပ   ရကျ်းရွ မျ ်းကိ ု ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ ဘံုတလ ရရတံခ န်အန ်းတ င ် သဘ ဝအရပခခံ 

   ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရဖ ်ရဆ င်ပခင််း၊ န ိ ငရ်ချ င််းတ င ် ဆည်တညရ်ဆ က်၍ ခရ ်း 

   သ  ်း အြန််းရပဖစရ ရနရ  ရဖ ်ရဆ င်ပခင််း၊ မုန််းရချ င််းရလ ရလ   ်ခရ ်းစဉ်မျ ်း 

   ရဖ ်ထုတ်ပခင််း၊ ရိ၊ ဟရ ဖ ်းရကျ်းရွ န င်ျော့ ရ  ်းလုမ်ခံတြ်မျ ်းတ င ် ခရ ်းစဉ်ရေသ 

   အသစ်မျ ်း ရဖ ်ထုတ်ပခင််းန င်ျော့ သမိုင််းရသက င််း အထင်ကရပဖစရ်သ  ရနရ မျ ်း 

   ကို ရဖ ်ထုတ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။   

ခ  င ရွက မည ့် ယဉ်ရကျ်းမှု၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလုိ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  သူမျ ်း၊ ဆည်ရပမ င််း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရထ အြု်  

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁,၆၄၅) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ချင််းပြညန်ယ်တစဝ် မ််း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၅) ခဒသ၏ ပတ ဝန ်းကျင နှင ့်ကိိုက ည ခသ  ဟိိုတယ နှင ့်တည ်းခိိုရိပ သ မျ ်း နှင ့် ခကျ်းရွ  

ခနအမိ မျ ်းတ င  တည ်းခိိုခနထိိုင သည ့် အစ အမံမျ ်း ခပေါ်ထ န ်းလ ခစခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မံကိန ်း 

လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ (၁) ခဒသအခပခအခနနှင ့်ကိိုက ည ၍ ရိို်းရ  န ခသ  တည ်းခိိုစရ ခနရ မျ ်း  

   ခဖ  ထိုတ ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ခရ ်းသ  ်းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ချင််းရို်းရ  အရင ွံ့အသက်မျ ်းကိ ု ခံစ ်း၍ အဆင်ရပြ 

   ရချ ရမ ွံ့စ   တည််းခိုရနထိငု်နိငု်ရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရိရရကန်၊ ဆူရ်ဘုန်ရလယ ဉက် င််းအန ်း၊ လိငု်ဗ ်းဆည်အန ်း၊ ဘ  လ်နဲလန် င်ျော့ 

အကျဉ ်းချ ပ   ဇိန်မူရတ င်အန ်းတ င ် ရို်းရ ဆန်ရသ  တည််းခိုစရ ရနရ မျ ်း တည်ရဆ က် 



   ပခင််း၊ရခ နူ်းစုမ်လမ််းရသက င််း၊ မက  အိမ်န်ူးလမ််းရသက င််း၊ ြလိြ်ထ  လမ််းရသက င််း 

   မျ ်းတ င ်eco-lodge တည်ရဆ က်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့် သစ်ရတ ၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံလုိသူမျ ်း၊ ဆည်ရပမ င််း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း   ရခ နူ်းစုမ်အုြ်ချ ြ်ရရ်းမ ျူ်းရံု်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁,၀၃၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ ်းတိန်၊ ဟ ်းခ ်း၊ မင််းတြ်၊ ကနြ်က်လက ်

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 

လိုပ ငန ်းစဉ (၂)  ဟိိုတယ မျ ်းနှင ့် စ ်းခသ က  ိိုင မျ ်း တည ခ  က ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်အတ င််း ဟုိတယ်လြု်ငန််းမျ ်း စနစ်တကျ ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်လ ရစ 

   ရရ်းန င်ျော့ ဝန်ရဆ င်မှုရက င််းမ န်ရသ  စ ်းရသ က်ဆုိင်မျ ်း ရြေါ်ထ န််းလ ရစ 

   ရန် ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ဖလမ််းဖမိ ွံ့၊ ကျင်မ  လ်ရြ်က က်တ င ် ဟုိတယ်တည်ရဆ က်ပခင််း၊ ကရနေ  

အကျဉ ်းချ ပ   ရတ င်ရပခရ  ိအ လ ယ်၊ ဆုိဇန်၊ ထ  ရစ ကတ်ိုို့တ င် ဟုိတယ်န င်ျော့ စ ်းရသ က်ဆုိင ်

   တည်ရဆ က်ပခင််းန င်ျော့ ဟ ်းခ ်းဖမိ ွံ့တ င ် ရေသြတ်ဝန််းကျင်န င်ျော့ ကိုက်ည ရသ  

   ဟုိတယ်တည်ရဆ က်ပခင််းလုြ်ငန််းမျ ်း၊ ခုစ လိုဘိုရတ င်တ င ် တ ဝ  အရဆ က် 

   အဦ တည်ရဆ က်၍ ပြတိုက်ဖ င်ျော့လ စပ်ခင််း၊ ရို်းရ စ ်းရသ က်ဆုိင ်ဖ င်ျော့လ စ်ပခင််း၊ 

   လက်ရဆ င်ြစစည််း အရရ င််းဆုိင်ဖ င်ျော့လ စ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်း 

   ြ မည်။  

ခ  င ရွက မည ့် ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့၊ ရထ အြု်၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံလုိသူမျ ်း၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ြတ်ဝန််းကျင ်

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၆၅၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ ်းတိန ်

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၂ ခုန စ်အထ ိ
 

မဟ ဗျျူဟ (၆) ခဒသဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက မှု အစ အစဉ မျ ်းတ င  ခဒသခံလူမှုအသိိုက အဝန ်းမျ ်း၏ အခ င ့် 

အလမ ်းမျ ်းကိို အ ်းခက င ခစခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မကံိန ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  

လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ (၁) စိိုက ပျ ိ်း/ခမ ်းပမျူခရ်းကိို အခပခခံခသ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းမျ ်း အခက င အထည  

   ခဖ  ပခင ်း 



ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်ရ  ိ ရေသခံအမျ ်းစုသည ် စိုက်ြျ ိ်း/ ရမ ်းပမျူရရ်းကိ ု အဓိကထ ်း 

   ရဆ င်ရွက်သကရသ ရသက င်ျော့ ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း အရန 

   ပဖင်ျော့ အဆုိြ  ရေသခံမျ ်း၏ လူရနမှုဘဝကို ခံစ ်းနိငု်ရစရရ်းန င်ျော့ ရေသခံမျ ်း 

   အရနပဖင်ျော့လည််း စိုက်ြျ ိ်း/ရမ ်းပမျူရရ်းမ  ရရ ိရသ ဝင်ရင အပြင် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းမ  

   အြိုဝင်ရင  ရရ  ိခံစ ်းနိုင်ရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   စိုက်ြျ ိ်းရရ်း အရပခခံခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း (Agricultural Tourism)၊ န ော်းရနောက်ခခ ံ

အကျဉ ်းချ ပ   ရလျော့လ ရရ်း ခရ ်းစဉ်မျ ်း၊ သစ်ရတ ထိန််းသမိ််းရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်းန င်ျော့ ပြန်လည် 

   စိုက်ြျ ိ်းပခင််းလုြင်န််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။   

ခ  င ရွက မည ့် စိုက်ြျ ိ်းရမ ်းပမျူရရ်း၊ သစ်ရတ ၊ ရေသခံမျ ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၂၇၅) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ချင််းပြညန်ယ်တဝ မ််း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

လိုပ ငန ်းစဉ (၂)  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းတ င  ခဒသခံမျ ်း အလိုပ အကိိုင ရရှိခစခရ်းအတ က  ပည ခပ်း 

   ပခင ်းနှင ့် သင တန ်းမျ ်း ခ  င ရွက ခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်ရ  ိရေသခံလူငယ်မျ ်း ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းတ င ်ြိုမိုြ ဝင်လ ရစရရ်း 

   န င်ျော့ ၎င််းတိုို့၏ ရ ိရင််း လုြ်ငန််းမျ ်းမ  ဝင်ရင အပြင ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းမ  အြိုဝင် 

   ရင  ရရ  ိခံစ ်းနိုငရ်စရရ်း၊ ကူည ရဆ င်ရရန် ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ြတ်သကရ်သ  ဗဟုသုတမျ ်းအ ်း ရေသခံလူငယ်မျ ်းသိုို့ 

အကျဉ ်းချ ပ   အသိြည ရြ်းပခင််းန င်ျော့ သင်တန််းရြ်းပခင််းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်၍ ခရ ်းသ  ်း 

   ကဏ္ဍတ င ် ရေသခံလူငယ်မျ ်းအ ်း ဦ်းစ ်းရြ်း အလုြ်ခန်ို့ထ ်းရြ်းပခင််းမျ ်း၊ 

   ရို်းရ ဓရလျော့အရသက င််းမျ ်းကိ ုချင််းလူမျ ိ်း ပမန်မ စက ်းကျွမ််းကျင်သူမျ ်း ြူ်းရြ င််း 

   ၍ ရဆ ်းရန ်းြ မဲျ ်း ပြ လုြ်ပခင််းန င်ျော့ ရေသခံမျ ်း အရသ်းစ ်းအလတ်စ ်း လုြ်ငန််း 

   မျ ်း ရဆ င်ရွက်နိုငရ်စရန ်ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။   

ခ  င ရွက မည ့် အရသ်းစ ်းစကမ်ှုလက်မှု၊ ချင််းစ ရြြည ရ င်မျ ်း၊ ရေသခံဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း   လုြ်ငန််းရ င်၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း၊ ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ  

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၂၅၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဟ ်းခ ်း၊ ဖလမ််း၊ တ ်းတိန ်

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၇) လူူ့စ မ ်းအ ်းအရင ်းအပမစ နှင ့် နည ်းပည ကျွမ ်းကျင မှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  

ခအ က ပါစ မကံိန ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 



လိုပ ငန ်းစဉ (၁) စိိုက ပျ ိ်းခရ်း၊  လက မှုလိုပ ငန ်းနှင ့် ခဒသထ က ကိုန မျ ်းအ ်း  အရည အခသ ်း 

   ခက င ်းမ န ခသ  ကိုန ခချ အ င ့်ထိုတ လိုပ နိိုင ရန  နည ်းပည ခပ်း သင တန ်း 

   မျ ်း ခ  င ရွက ခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ ရေသထ က်ကုန်မျ ်းအ ်း အရည်အရသ ်းရက င််းမ န်ရသ  

   ကုန်ရချ အဆင်ျော့ထုတ်လုြ်ဖြ ်း ပြည်တ င််း/ပြည်ြသိုို့ တင်ြိုို့ရရ င််းချနိုင်ရန်န င်ျော့ 

   လ ရရ က်လည်ြတ်ရသ  ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း အမ တ်တရအပဖစ် ဝယ်ယူ 

   အသုံ်းပြ နိုင်ရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရေသန င်ျော့ကိကု်ည ရသ  စိုကြ်ျ ိ်းရရ်းစနစ ် ရဖ ်ရဆ င်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ စိုက်ြျ ိ်းရရ်း 

အကျဉ ်းချ ပ   နည််းြည   သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ ရို်းရ ဆုိ်းရဆ်းလြု်ငန််းမျ ်းန င်ျော့  လက်မှု 

   သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ နည််းြည ရ င်မျ ်း ရခေါ်ယူ၍ သစ်ခ မျ ိ်းန ယ်မျ ်း ပြန်လည် 

   စိုက်ြျ ိ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း၊ ရေသထ က်ကနု် ြစစည််းမျ ်းအ ်း ကုန်ရချ  အဆင်ျော့ 

   ထုတလ်ုြ်နိုင်ရရ်းအတ က ် နည််းြည သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််းန င်ျော့ ကုန်စည်ပြြ ဲ 

   မျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။   

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ အရသ်းစ ်းစက်မှုလကမ်ှု၊ သစ်သ ်းဝလံအသင််း၊ စိုက်ြျ ိ်းရရ်း၊  

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ယကကန််းသင်တန််းရကျ င််း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၄၂၅) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဖလမ််း၊ ကန်ြကလ်က်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

လိုပ ငန ်းစဉ (၂)  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းနှင ့်ပတ သက ခသ  သင တန ်းမျ ်းခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းစနစ်တကျဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတို်းတကရ်ရ်းအတ က် လိအုြ် 

   ရသ  လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစ်ရက င်မ နရ်စရရ်းန င်ျော့ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းမ  ရေသခံ 

   လူငယ်မျ ်း အလုြ်အကိုင် အခ င်ျော့အလမ််းရရ ိရစနိုင်ရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ရေသခံမျ ်း ခရ ်းသ  ်းကဏ္ဍတ င ်ြ ဝင်ရဆ င်ရွက်နိငု်ရရ်းအတ က ်လိအုြ်ရသ  

အကျဉ ်းချ ပ   ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ လူူ့စ မ််းအ ်းအရင််းအပမစ ် 

   တို်းတက်ရစရရ်းအတ က ်သင်တန််းရကျ င််းရဆ က်လြု်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ လူထု  

   အရပခပြ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  သင်တန််းမျ ်းရြ်းပခင််း၊ ဧည်ျော့လမ််းညွှန်  

   သင်တန််းမျ ်းန င်ျော့ ဘ သ စက ်းသင်တန််းမျ ်း ဖ င်ျော့လ စ်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း 

   ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။  

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ ြည ရရ်း၊ ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရက ်မတ ၊  

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ဟုိတယ်/ ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၄၂၅) 



ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဖလမ််း၊ ကန်ြကလ်က်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

လိုပ ငန ်းစဉ (၃) ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ိိုင ရ ၊ပတ ဝန ်းကျင  ိိုင ရ နငှ ့် သဘ ဝခဘ်းအနတရ ယ  ိိုင  

   ရ  ပည ခပ်းခဟ ခပပ ပ ွဲမျ ်း ခ  င ရွက ခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း ရရရ ည်တည်တံျော့ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း၊ သဘ ဝ 

   အလ အြမျ ်း ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်းရသက င်ျော့ မြျက်စ ်း မရြျ က်ြျက်ရစရရ်း 

   န င်ျော့ သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယရ်သက င်ျော့ ြျက်စ ်းဆုံ်းရံှု်းမှု နည််းြ ရစရန ် ရည်ရယ်ွ 

   ြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းစဉ်ရေသမျ ်းတ င်အသိြည ရြ်းဆုိငဘ်ုတ်မျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းမျ ်းတ င ်

အကျဉ ်းချ ပ   ကရလ်းသူငယ်အသုံ်းချမှု မရ ိရစရန ်(Child Safe Tourism Awareness) အသိ 

   ြည ရြ်းရဟ ရပြ ြ ဲမျ ်း ကျင််းြပခင််း၊ သဘ ဝရဘ်းအနတရ ယ်ဆုိင်ရ  အစ အမံ 

   မျ ်းအတ က်အသိြည ရြ်းပခင််းန င်ျော့ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက ်

   ရြ်းပခင််း၊ သ ်းင က်တိရိစဆ န ်ထိန််းသိမ််းရရ်းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း၊ ရခ န်ူးစုမ ်အမျ ိ်းသ ်း 

   ဥယျဉ်ဧရိယ အတ င််း ထိန််းသိမ််းရရ်းလြု်ငန််းမျ ်း၊ ရကျ်းရွ ရနအမိ်မျ ်းတ င ်

   ခရ ်းသ  ်းမျ ်းတည််းခိုပခင််းဆုိင်ရ စနံှုန််းမျ ်းသတ်မ တ်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ စ န်ို့ြစြ်စစည််း 

   မျ ်း စနစ်တကျစ န်ို့ြစ်နိငု်ရန်ရဆ ငရ်ွက်ရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက် 

   သ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ စည်ြင်၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ သစ်ရတ ၊ ရခ နူ်းစမု်အုြ်ချ ြ ်

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ရရ်းမ ျူ်းရံု်း၊ ရဘ်းအနတရ ယ၊် ရေသခံမျ ်း၊ ြတ်ဝန််းကျင်၊ ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

   လုြ်ငန််းရက ်မတ ၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၄၀၅) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - တ ်းတိန်၊ ကန်ြကလ်က်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၂ ခုန စ်အထ ိ
 

မဟ ဗျျူဟ (၈) ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်း ိိုင ရ  အခပခခံအခ  က အဦမျ ်းနှင ့် ခပမယ စ မံခန ့်ခ ွဲမှု ဖ ံွံ့ဖဖ ိ်း 

တိို်းတက ခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မံကနိ ်းလိုပ ငန ်းစဉ ကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ  ခဒသခံမျ ်း၏ လူမှုစ ်းပ  ်း အ င ့်အတန ်းပမင ့်မ ခရ်းအတ က  အခပခခံအခ  က အဦ 

  မျ ်း ခ  က လိုပ ခပ်းပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်သုိို့ ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း အဆင်ရပြရချ ရမ ွံ့စ   သ  ်းလ နိုင ်

   ရရ်းအတ က ် အရပခခံအရဆ က်အဦမျ ်း ရြ မျ ်းလ ရစရန်န င်ျော့ ရေသခံမျ ်း 

   လူရနမှုအဆင်ျော့အတန််းပမင်ျော့မ ်းလ ရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 



လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းစဉ်ရေသရ ိ လမ််းမျ ်းအဆင်ျော့ပမ င်ျော့တင်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း(ကရလ်း-တ ်းတိန်၊ 

အကျဉ ်းချ ပ   ဟ ်းခ ်း-ဖလမ််း-တ ်းတိန်၊ တ ်းတိန-်ရိ၊ တ ်းတိန် - တ န််းဇလံမ််းမျ ်း၊ ရ  လ်လုမ် 

   ခံတြ်-ရဇ င်ရက င-်လဲင်နူ်းြ ်း လမ််းရဖ က်လြု်ပခင််း၊ ဖလမ််း-တ ရွှေန််း (၄) မိုင် 

   န င်ျော့ ဖလမ််း - ဘ  လ်န ဲ (၃)မိုင ် လမ််းမျ ်းအဆင်ျော့ပမ င်ျော့တင်ပခင််း)၊ information 

   counterဖ င်ျော့လ စ်ပခင််း၊ အမျ ်းသုံ်းသန်ို့စင်ခန််း(Public Toilet)ရဆ က်လြု်ပခင််း၊ 

   အမျ ်းသုံ်းသယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဖ ်ရဆ ငရ်ြ်းပခင််းန င်ျော့ က ်းကက ်း 

   က င််းမျ ်း အဆင်ျော့ပမ င်ျော့တငရ်ြ်းပခင််း၊ လမ််းညွှန်ဆုိင််းဘုတ်မျ ်း ပြ လုြ်ရြ်းပခင််း၊ 

   ဟုိတယ်ဇုန် ြ ဝငရ်သ  ဖမိ ွံ့ပြစ မကံိန််းရဖ ်ထုတ်ရြ်းပခင််း၊ ရကျ က်ထရုလဆိြ ်

   အ ်း  အမျ ်းပြည်သူ  သယ်ယူြိုို့ရဆ င်ရရ်းလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်နိငု်ရန ်

   ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း၊ သင်သက ်းရရ်း စင်တ န င်ျော့ ကျန််းမ ရရ်း စင်တ မျ ်း တည် 

   ရဆ က်ရြ်းပခင််း၊ ဟုိတယ်န င်ျော့တည််းခိုရိြ်သ မျ ်း တည်ရဆ က်ရ တ င ် ရပမ 

   ယ ကိစစမျ ်းအ ်း ရေသခံမျ ်းကိ ုဗဟုိပြ ၍ လ ယ်ကူစ  ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််းန င်ျော့ 

   ရရ၊ လျှြ်စစ်မ ်းမျ ်း အဆင်ရပြရချ ရမ ွံ့ရအ င ် ရဆ င်ရွက်ရြ်းပခင််း စရသ  

   လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။  

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ လမ််းဦ်းစ ်း၊ စည်ြင်၊ ြိုို့ဆက်၊ ရပမစ ရင််း၊ လျှြ်စစ်၊  နတလ၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ရကျ်းလက်လမ််းဦ်းစ ်း၊ ရလရသက င််းဦ်းစ ်း၊ က က ယ်ရရ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း  

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၇,၅၁၉) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - တ ်းတိန်၊ ဖလမ််း၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၉) ခဒသခံမျ ်း၏ လူမှုစ ်းပ  ်းအ င ့်အတန ်းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  အခထ က အပံ့် 

ခပ်းခသ  ပပည တ င ်း/ပပည ပမ ှ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းနှင ့် က စပ ခသ  ရင ်းနှ ်းပမြှ ပ နှံမှုမျ ်း၊ ခင ခ က်းနှင ့် 

နည ်းပည အကူအည မျ ်းကိို ရယူနိိုင ခစခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မကံိန ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င  

ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းသ  ်းမျ ်းကိို စ ွဲခ  င နိိုင ခသ  လှုပ ရှ ်းမှုအစ အစဉ မျ ်း ခ  င ရွက ခပ်း 

   ပခင ်း 

ရည ရွယ ချက -  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းတ င ် ပြည်တ င််း/ပြည်ြ ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံမှုမျ ်းမ  ရရ ိလ ရသ  

   အကျ ိ်းရကျ်းဇူ်းမျ ်းသည် ချင််းပြည်နယ်၏ လူမှုစ ်းြ  ်းတို်းတကရ်ရ်းကိုတစ်ဖက ်

   တစ်လမ််းမ  အရထ က်အကူပြ နိုငရ်စရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ခရ ်းစဉ်ရေသမျ ်းတ င ် ခရ ်းသ  ်းမျ ်းကိ ု စ ဲရဆ င်နိုင်ရသ  အစ အမံ (ရမျှ ်စင်၊ 

အကျဉ ်းချ ပ   မ န်၊တံတ ်း၊ရကဘယ်ကကိ ်းရထ ်း)မျ ်းအ ်း ြတ်ဝန််းကျင်ထခိိုက်မှု အနည််းဆုံ်း 



   ပဖင်ျော့တည်ရဆ က်ပခင််းန င်ျော့ လိအုြ်သည်ျော့ နည််းြည ၊ ရင ရသက်းမျ ်းအ ်း ပြည်တ င််း/ 

   ပြည်ြ ရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံမှုမျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။  

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ လမ််းဦ်းစ ်း၊ ရဆ က်လြု်ရရ်း၊ ရင််းန  ်းပမ  ြန် ံလုိသူမျ ်း၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက မ်တ ၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁၀၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - မင််းတြ ်

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၁၀) ခစျ်းက က ရှ ခဖ ခရ်းနငှ ့် ခစျ်းက က ပမြှင ့်တင ခရ်းမျ ်း ခ  င ရွက နိိုင ခရ်းအတ က  

ခအ က ပါစ မကံိန ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ချင ်းပပည နယ ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းပမြှင ့်တင ခရ်းလိုပ ငန ်းမျ ်း ခ  င ရွက ပခင ်း  

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်၏ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  အချက်အလက်မျ ်း အလ ယ်တကူ 

   ရရ ိနိုင်ရစရရ်းန င်ျော့ ချင််းပြည်နယ်ရ  ိ ခရ ်းစဉ်ရေသမျ ်းအ ်း ပြည်တ င််း / ပြည်ြ 

   ခရ ်းသ  ်းဧည်ျော့သည်မျ ်း စိတ်ဝငစ် ်းမှုပမင်ျော့မ ်းလ ရစရန ်ရည်ရယ်ွြ သည်။ 

လိုပ ငန ်းစဉ   ပြည်တ င််း ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ ချစ်သကည်ရင််းန  ်းမှုခရ ်းစဉ်(FAM 

အကျဉ ်းချ ပ   Trip) လုြ်ရဆ င်ပခင််း၊ အရြျ ်စ ်း စကဘ် ်းန င်ျော့က ်းရမ င််းခရ ်းစဉ်မျ ်း ရဆ င် 

   ရွက်ရြ်းပခင််း၊ သတင််းအချက်အလက်ပဖန်ို့ပဖျူ်းနိုင်ရရ်းအတ က ် ချင််းပြညန်ယ် 

   ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ   website ပြ လုြ်ပခင််းန င်ျော့ ချင််းပြညန်ယ် ခရ ်းသ  ်း 

   လုြ်ငန််း ဆုိင်ရ  အမ တ်တံဆိြ်ပြ လုြ်ပခင််း၊ ဓ တ်ြံုပြြ ဲန င်ျော့ ရေသထုတက်ုန် 

   ပြြ ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ ဧည်ျော့သည်မျ ်းအတ က် ခရ ်းစဉ် လမ််းညွှန်စ အုြ်န င်ျော့ 

   လက်ကမ််းစ ရစ င်မျ ်း ထုတရ်ဝပခင််း၊ ရေသန င်ျော့သက်ဆုိင်ရသ  ရုြ်သအံစ  

   အစဉ်မျ ်း ရိုက်ကူ်း၍  ပြည်တ င််း / ပြည်ြ ရုြ်သလံိငု််းမျ ်းတ င ် ပြသပခင််းန င်ျော့ 

   Digital Marketing အရက င်အထည်ရဖ ်ပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်သ  ်း 

   ြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ ပြန်သက ်းရရ်းန င်ျော့ ပြည်သူူ့ဆက်ဆံရရ်းဦ်းစ ်းဌ န၊ လူမှုအဖ ဲွံ့ 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  အစည််းမျ ်း၊ ခရ ်းသ  ်းကုမပဏ မျ ်း၊ ဧည်ျော့လမ််းညွှန်မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၄၂၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ ်းတိန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- ၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၃ ခုန စ်အထိ 
 

မဟ ဗျျူဟ (၁၁) လူမှုဘဝနှင ့် သဘ ဝပတ ဝန ်းကျင  ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတိို်းတက ခရ်းအတ က  လွှတ ခတ  ၊ အစိို်း 

ရ၊ ခဒသခံလူမှုအဖ ွဲွံ့ဝင မျ ်းနငှ ့် သိုခတသ မျ ်း စသည ့် ပူ်းခပါင ်းပါဝင ခနသူမျ ်းအ က ်း ပူ်းခပါင ်း 



ခ  င ရွက မှု အ ်းခက င ်းခစခရ်းအတ က  ခအ က ပါစ မံကနိ ်း လိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းကိို ခ  င ရွက ရန  

လိိုအပ ပါသည ။ 

လိုပ ငန ်းစဉ  ခရ ်းသ  ်းလိုပ ငန ်းခ  င ရွက သူမျ ်းအ က ်း ပူ်းခပါင ်းပါဝင လှုပ ရှ ်းမှု အစ အစဉ မျ ်း 

  ခ  င ရွက ခပ်းပခင ်း  

ရည ရွယ ချက -  ချင််းပြည်နယ်အတ င််း အစို်းရ၊ ြုဂဂလကိန င်ျော့ ရေသခံ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း  

   အသက ်း ြူ်းရြ င််းရဆ င်ရွကမ်ှုပဖင်ျော့ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ွံံ့ဖဖိ ်းတိ်ုးတက်လ မှုမ  

   ရရ ိလ ရသ အကျ ိ်းရကျ်းဇူ်းမျ ်းကိ ု ပြည်နယ်ရန ပြည်သူလထူု ခံစ ်းနိုင်ရစရန ် 

   ရည်ရယ်ွြ သည်။  

လိုပ ငန ်းစဉ   အစို်းရ၊ လုြ်ငန််းရ ငမ်ျ ်းန င်ျော့ ရေသခံလူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း ြ ဝငရ်သ  ခရ ်းသ  ်း 

အကျဉ ်းချ ပ   လုြ်ငန််း အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ဲမျ ်းကိ ု တစန် စ်လျှင ် တစ်ကကိမ ် ကျင််းြရြ်းပခင််း၊ 

   သုရတသနလုြ်ငန််းမျ ်း ရဆ င်ရွက်ပခင််း၊ ရကျ်းရွ မျ ်းတ င ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

   အသိြည ရြ်းပခင််းမျ ်း  ရဆ င်ရွက်ပခင််း န င်ျော့   အထိန််းအမ တ်ရနို့မျ ်းတ င် 

   (ကျြန််း စက ်းရပြ ၊ စ စ စ ကံု်း) ဖြိ ငြ် ဲမျ ်း ကျင််းြရြ်းပခင််း လုြ်ငန််းမျ ်း 

   ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။ 

ခ  င ရွက မည ့် ပြည်နယ်အစို်းရ၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်း၊ ရေသဆုိင်ရ  ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း 

အဖ ွဲွံ့အစည ်း  ရက ်မတ ၊ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရ င်မျ ်း၊ ဟုိတယ်/ခရ ်း 

ခန ့်မှန ်းကိုန ကျစရိတ - ကျြ်သန််း (၁၂၀) 

ခ  င ရွက မည ့်ခနရ - ဖလမ််း၊ တ ်းတိန်၊ ကန်ြက်လက်၊ မင််းတြ်၊ ဟ ်းခ ်း 

ခ  င ရွက မည ့်က လ- တစ်န စ်လျှင ်တစ်ကကိမ ်(၂၀၂၀ ခုန စ်မ  ၂၀၂၅ ခုန စ်အထိ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အပိိုင ်း(၃) စ မံကနိ ်း အခက င အထည ခဖ  မှု ိိုင ရ  ကိစစရပ မျ ်းနှင ့် ခစ င ့် ကည ့်စစ ခ ်းခရ်း ိိုင ရ  

ကိစစရပ မျ ်း 

၃၄။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််း စနစ်တကျ ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်းအတ က ်ချင််းပြညန်ယ် ရေသ 

ဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ ကိ ု ဖ ဲွံ့စည််းထ ်းဖြ ်းပဖစြ် သည်။ အဆုိြ  စ မံကိန််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း 

အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တ င ် ရက ်မတ အဖ ဲွံ့ဝင်မျ ်းအပြင ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းန င်ျော့ဆက ်

စြ်ရသ  ဌ နဆုိင်ရ မျ ်း၊ ရေသတ င််း အဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်းန င်ျော့ လုြ်ငန််းအရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င် 

ရွက်သ  ်းမည်ပဖစြ် သည်။ ထိိုု့အပြင် စ မကံိန််းြ  လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက် 

ရနစဉ်က လအတ င််း သက်ဆုိင်ရ  ဌ နအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ လုြ်ငန််းစဉ်ရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်း 

တို်းတက်မှုန င်ျော့စြ်လျဉ််း၍ န စ်ြတ်လည ် လုြ်ငန််းည ိနိှုင််းအစည််းအရဝ်းမျ ်း ကျင််းြသ  ်းရမည် ပဖစ်ြ  

သည်။ လုြ်ငန််း စတင်ဖြ ်း ြထမန စ်တ င ် လုြ်ငန််းအရက င်အထည်ရဖ ်မှုန င်ျော့စြလ်ျဉ််း၍ ဌ နဆုိင် 

ရ မ  တင်ပြချက်မျ ်းကိ ုရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းရက ်မတ  အစည််းအရဝ်းတ င် ရဆ ်းရန ်း စ စစ ်

က  လိအုြ်သလို ပြင်ဆင်မှုမျ ်းကိ ု ရဆ င်ရွက်သ  ်းြ မည်။ စ မကံိန််း လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း ရဆ င်ရွက် 

ရ တ င ် ရပမပြင ် ရဆ င်ရွက်ချက်မျ ်းန င်ျော့ စ မံကိန််းရည်မ န််းချက်မျ ်းြ  အချနိ်က လ သတ်မ တ်ချက် 

မျ ်းမ   လက်ရတ ွံ့တ င် က  ဟမှုမျ ်းရ ိနိုင်သပဖင်ျော့ အရက င်အထည်ရဖ ်ရမည်ျော့ အချနိ်က လန င်ျော့ 

ရည်မ န််း ချက်မျ ်းကိ ု ရပြ င််းလ ယ် ပြင်လ ယ် ရ ိြ သည်။ ဤစ မံကိန််းမ  လည််း ရေသ၏ 

အရပခအရနန င်ျော့ အချနိ ် က လအရ ြိုမိုရက င််းမ န်ရသ  လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း၊ အကကံဉ ဏ်ရက င််းမျ ်း 

ရ ိြ က ထြ်မံပဖည်ျော့သ င််း တည််းပဖတ်နိငု်ရသ  စ မံကနိ််းတစ်ရြ်ပဖစ်ြ သည်။ 

စ မံကိန ်းလိုပ ငန ်းစဉ မျ ်းအတ က  လိိုအပ ခသ  ဘဏ္ဍ ခရ်း 

၃၅။ စ မံကိန််းြ  လုြ်ငန််းစဉ်မျ ်းကိ ု အရက ငအ်ထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်ရ တ င ် ပြည်ရထ င်စုအဆင်ျော့၊ 

ပြည်နယ်အဆင်ျော့ရ ိ ဆက်စြ်ဌ နမျ ်းန င်ျော့ ဘဏ္ဍ ရန်ြံုရင မျ ်းမ  အကူအည  ရယူနိုင်ရရ်း၊ ဖမိ ွံ့နယ်န င်ျော့ 

ခရိုင်မျ ်းမ  ဘဏ္ဍ န စ်အလိကု ် ရေသနတရဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရရ်း အဆုိပြ လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရန်ြံုရင မျ ်း ရယူ 

နိုင်ရရ်းရဆ င်ရကွ်ရ တ င ်ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖ ိ်းတို်းတကရ်ရ်းကိ ုအရပခခံရသ  ရေသနတရ ဖ ံွံ့ဖဖိ ်းရရ်း 

လုြ်ငန််းမျ ်းအရနပဖင်ျော့ ရေသခံပြည်သူမျ ်း၊ လွှတရ်တ ်ကိုယ်စ ်းလ ယ်မျ ်းန င်ျော့ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည််းမျ ်းမ  

တင်ပြရတ င််းခံရယူရဆ င်ရွကန်ိုင်ရန ်ရည်ရယ်ွထ ်းရ ိြ သည်။ ထိိုု့အပြင်အချ ိွံ့ရသ  စ မံကနိ််း လုြ်ငန််း 

စဉ်မျ ်းကိုခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ စ မံကိန််းမျ ်းကညူ ရဆ င်ရွက်ရြ်းရနရသ  နိုင်ငတံက အဖ ဲွံ့အစည််း  

မျ ်း န ငျော့် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဆုိင်ရ  အသင််းအဖ ဲွံ့မျ ်းမ  အကူအည မျ ်း ရယူ၍ ရသ ်လည််းရက င််း၊ 

ရေသခံ လုြ်ငန််းရ င်မျ ်းန ငျော့် ပြည်တ င််း/ပြည်ြရင််းန  ်းပမ  ြ်န ံသူမျ ်းအ ်း ဖိတ်ရခေါ်၍ရသ ်လည််းရက င််း 

ရဆ င်ရွက် သ  ်းမည်ပဖစြ် သည်။ 

နိဂုံ်း 

၃၆။ ချင််းပြည်နယ် ခရ ်းသ  ်းလုြ်ငန််းဖ ံွံ့ဖဖိ ်းတို်းတက်ရရ်း မဟ ဗျျူဟ (၁၁)ရြ်အရြေါ်အရပခခံ၍ ရရ်းဆ ဲ 

ထ ်းရသ  စ မံကိန််းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်းကို ချင််းပြည်နယ်အစို်းရအဖ ဲွံ့၊ ချင််းပြည်နယ်ရေသဆုိင်ရ ခရ ်းသ  ်း 

လုြ်ငန််းရက ်မတ ၊ ချင််းပြည်နယ် ဟုိတယ်န င်ျော့ခရ ်းသ  ်းညွှန်သက ်းမှုဦ်းစ ်းဌ န၊ ဌ နဆုိင်ရ မျ ်း၊ 

အသင််းအဖ ဲွံ့မျ ်းန င်ျော့ လုြ်ငန််းရ င်မျ ်း ြူ်းရြ င််း အရက င်အထည်ရဖ ်ရဆ င်ရွက်သ  ်းမည်ပဖစ်ြ သည်။ 


