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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ”္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို DVB
Multimedia Group ကေန အပတ္စဥ္ စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူးကာ ဒီဗီြဘီ
ရုပ္သံလုိင္းမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB DEBATE

DVB Debate ဟာ အေတြးျမင္အယူအဆမ်ား ဖလွယ္ကာ လြတ္လပ္စြာ
သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား
ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားမႈေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္တဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဖြဲအ
႔ ေနျဖင့္ အျခား မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ယခုလို ပြင့္လင္းတဲ့
အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္လာဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အပတ္စဥ္

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

Who benefits from the Tourism Flood?
ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကာတြန္းမ်ားကို
ရုပ္သံရိုက္ကူးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္၏ ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာႏွင့္
၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပြဲ
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း DVB
Debate မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားရွိပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

 မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား၊ အႀကံေပးလိုသည္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀၁ ၂၉၂၇၄၃ သို႔ဆက္၍ျဖစ္ေစ၊
debate@dvb.no သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ၍
္ အဖြဲ၀
႔ င္တဦးဦးထံသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

This week’s topic is TOURISM

•

Historical context:

အားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဗီဇာမပါပဲ လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာခဲ့တာဟာ ကိုလိုနီေခတ္မွာျဖစ္ၿပီး၊
သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဧရာ၀တီ ဖေလာ္တီလာ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ေပါင္း ၉

(ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန)

သန္းေလာက္ကို သယ္ေဆာင္ေျပးဆြဲေပးေနခဲ့တဲ့ ၁၉၂၀ ကာလမ်ားမွာေတာ့
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ အထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးကတည္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဟာ

•

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိခဲ့ဘဲ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး စစ္အစိုးရရဲ႕
တံခါးပိတ္မူ၀ါဒေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားဦးေရဟာ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္

•

ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာမႈဟာလည္း
အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြ၊ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား အပါအ၀င္

ေဒသအတြင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၂၉.၇% ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။	
  

သပိတ္ေမွာက္ထားမႈကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္ကစလို႔
မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔လည္း

•

သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ ပထမဆံုးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ
လာေရာက္ လည္ပတ္သူေပါင္း ၂ သန္းအထိ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
၉၃% တိုးတက္လာခဲ့သည္။

•

ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ေပါင္း ၃.၀၁
သန္း ႏွင့္ ၂၀၂၀ မွာ ၇.၄၈ သန္းအထိ လ်ာထားခ်က္ ခ်ထားသည္။
•

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အဆင့္ ၅ ရွိေနၿပီး၊ အစိုးရစာရင္းဇယားမ်ားအရ စီမံကိန္းေပါင္း
၅၁ ခုတြင္ ၂ ဘီလီယံခန္႔ တန္ေၾကးရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ႏွင့္အထက္ ဟိုတယ္မ်ားကို
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ၁၀၀% ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။	
  

•

ဥေရာပ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြက္ “ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးခရီးသြားရန္ေဒသဆု” ကို ေပးအပ္မည္။

Points of view:
● “အဓိက က်ေနာ္တို႔ လိုတာက ခရီးသြားတိုးရစ္ေတြ ၾကာၾကာေနဖို႔နဲ႔ ေနရာမ်ားမ်ား
လည္ပတ္တာမ်ိဳးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ေတြ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား
သံုးျဖစ္ေအာင္လဲ လုပ္ရမယ္။ ဒီလိုျဖစ္မွ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရမွာ”
(ျပည္ ေ ထာင္ စ ု ၀ န္ ႀ ကီ း ဦ းေဌးေအာင္ ၊ ျမန္ မ ာ့ ဟ ိ ု တ ယ္ ႏ ွ င ့ ္
ခရီ း သြ ာ းလာေရးလု ပ ္ င န္ း )

●

“ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားေတြ မံုရြာကို ခဏခဏ လာလည္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔
ေဒသခံေတြကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကရတဲ့ ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ မသိပါဘူး”
(မံ ု ရ ြ ာ ေဒသရွ ိ ေညာင္ ပ င္ ႀ ကီ း ရြ ာ ေဒသခံ တ ဦ း)

●

“အနီးအနားတိုင္းျပည္ေတြက လုပ္ခဲ့သလိုမ်ိဳးေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အဓိက
ႏိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးတဲ့ အခန္းက႑တရပ္ျဖစ္လာေအာင္
အတင္းလမ္းေၾကာင္းတင္ေပးတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး”
(ေဒၚေအာင္ ဆ န္ း စု ၾ ကည္ )

ပြင့္လင္းလာခဲ့ကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားဟာလည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

Facts and Figures :

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ႏွစ္စဥ္ ဧည့္လမ္းညႊန္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ကို
သင္တန္းေပး ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။	
  

•

လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္တခ်ိဳ႕ကေတာ့
တိုင္းျပည္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကျခင္းဟာ အာဏာရွင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို တရား၀င္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳေပးေနသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ
ရရွိလာတဲ့ ၀င္ေငြမ်ားဟာလည္း ေဒသခံလူထုမ်ားဆီ မေရာက္ရွိဘဲ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဆီသို႔သာ
တိုက္ရိုက္ ေရာက္ရွိသြားၾကတယ္လို ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ NLD မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံတြင္ ၁.၂%ျဖင့္
လာေရာက္ၾကသူခရီးသည္ေ၀စု ဒုတိယအနည္းဆံုးသာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊

က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးမွာ စစ္အစိုးရဟာ
၁၉၉၀ ကာလေတြမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၄င္းတို႔ရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာ
တင္ထားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေစဖို႔ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈဟာ
ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔

“Open Skies” မူ၀ါဒ အသစ္အရ ၂၀၁၅ မွစတင္၍ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား

●

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြ
တူညီစြာဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာစီမံကိန္းက ခုိင္မာတဲ့
ခရီးအစပါ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ျမန္မာစီးပြားေရးရဲ႕ ေထာက္တုိင္တခုျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ဆင္းရဲတဲ့သူေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။”
စတီ ဖ င္ ဂ ေရာ့ ဖ ္ ( အာရွ ဖ ြ ံ ႔ ၿ ဖိ ဳ းေရးဘဏ ္ ဒု တ ိ ယ ဥကၠ ႒ )

Information links:
www.tourismconcern.org.uk/burma.html
www.myanmartourism.org
www.tourismtransparency.org
www.dvb.no
www.tourismmyanmar.org
www.umtanet.org
www.myanmar.travel
www.ecoburma.com
www.responsibletravel.com/copy/burma-boycott

