
 

 

 

 

  

 ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖဲွ့ချု ပ် 

(UNWTO) သည် COVID-19 ၏ သက် 

ရရာက်မှုများအား ရလျှော့ချရန် တီထွင် 

ဆန်းသစ်မှုရိှရသာ နည်းလမ်းများကုိ ရှာ 

ရဖွရဖာ်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ Healing 

Solutions for Tourism Challenge Digital 

Presentation ကုိ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်ရန ့

(Madrid time)(၁၂:ဝဝ) နာရီမှ (၁၆:ဝဝ) 

နာရီထိ မမန်မာစံရတာ်ချန်ိ (၁၆:၃ဝ)နာရီ 

မှ(၂ဝ:၃ဝ)နာရီအထိ ကျင်းပမပုလုပ်ခ့ဲရာ  

ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီးဌာန ၊ 

မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ဦးအုန်းရမာင်နှင့် 

ဒုတိယဝန်ကကီး ဦးတင်လတ်တ့ုိ ဦးရဆာင် 

၍ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး ဝန်ကကီး 

ဌာနမှအရာထမ်းများ Video Conferen-

cing စနစ်မဖင့် ပါဝင်တက်ရရာက်ခ့ဲကကပါ 

သည်။      

 အဆုိပါ Digital Presentation          

တွင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချု ပ်မှ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရထွရထွအတွင်းရရးမှူးချု ပ် Mr. Zurab 

Pololikashvili အဖွင့်အမှာစကားရမပာကကားခ့ဲ 

ပပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ် 

သက်၍ (၁) မပည်သူများအတွက် 

COVID-19၏ ဆုိးကျ ို းများရလျာ့ပါးရစ 

ရရးကုစား ရဆာင်ရွက်မခင်း(Healing for 

People)၊ (၂) သာယာဝရမပာရစရရး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုစားရဆာင်ရွက်မခင်း(Healing for 

Prosperity ) နှင့်  (၃)   ခရီးစဉ် 

ရဒသများအတွက်ကုစား ရဆာင်ရွက် 

မခင်း (Healing for Destinations) 

စသည့် အပုိင်း(၃)ပုိင်းတွင် Finalists 

အမဖစ် ရရွးချယ်ထားသူ(၉)ဦးမှ  ရှင်းလင်း 

တင်မပခ့ဲပါသည်။ 

 ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချု ပ် 

(UNWTO)အရနမဖင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရရး 

အဖဲွ  ့ (WHO) ၏ အရထာက်အပ့ံမဖင့် 

COVID-19 ရကကာင့် စီးပွားရရးလုပ်ငန်း 

များ၊ ခရီးစဉ်ရဒသများနှင့် မပည်သူများ 

အရပါ်သက်ရရာက်သည့် ဆုိးကျို းများ 

ကုိ တ့ံုမပန်ရာတွင် အကျို းရကျးဇူးရိှရစ  

မည့် Healing Solutions for Tourism 

Challenge ကုိ ထုတ်မပန်မခင်းမဖစ်ပါ 

ရကကာင်း၊ အဆုိပါအစီအစဉ်သည် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများမပန်လည် ဦးရမာ့လာ 

ရစရရးဆုိင်ရာ စီးပွားရရးအစမပုမှုများ၊ 

စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရရး လုပ်ငန်းရှင် 

များအတွက် နည်းပညာများကုိ 

ရထာက်ပ့ံရပးနုိင်မည်မဖစ်ပါရကကာင်း၊ 

ယခုအခါ Digital Presentation မဖင့် 

အဖဲွ့ဝင် နုိင်ငံများသိရိှရစရန် ကျင်းပမပ  ု

လုပ်မခင်းမဖစ်ပါရကကာင်း သတင်းရရိှ 

ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီးဌာန 

မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ဉီးအုန်းရမာင်သည် 

(၁၁-၅-၂၀၂၀) ရက်ရန ့ မွန်လဲွပုိင်းတွင်  

ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး ဝန်ကကီးဌာန 

မှ အရာထမ်းများ၊ ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး 

နှင့် မန္တရလးတုိင်းရဒသကကီးတ့ုိမှ ရံုးခဲွ 

တာဝန်ခံ များအား Video Conferencing 

မဖင့် ရတွ့ဆံု၍ COVID-19 ရရာဂါ 

ကာကွယ်တားဆီးထိန်းချု ပ်ရရး အတွက် 

သက်ဆုိင်ရာရဒသဆုိင်ရာ ခရီး သွားလုပ် 

ငန်းရကာ်မတီများကုိ ပ့ံပုိးပူး ရပါင်းရဆာင် 

ရွက်ရရး မှာကကားပါသည်။ 

   မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးမှရမပာကကားရာတွင် 

ယခု COVID-19 ရရာဂါကာကွယ်တားဆီး 

ထိန်းသိမ်းရရးအတွက် မိမိတ့ုိရဒသတွင်းရိှ  

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းအဖဲွ့များပူးရပါင်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရဆာင်ရွက်ကာ  ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရကာ်မတီမှတဆင့် တုိင်းရဒသ 

ကကီးမပည်နယ် အစုိးရအဖဲွ့များကုိ ပ့ံပုိး 

ကူညီရဆာင်ရွက်ရရး၊ COVID-19 အလွန် 

ကာလတွင် ကျန်းမာရရးအရ လံုခခုံ စိတ်ချ  

ရပပီး သန့်ရှင်းရသာ ခရီးစဉ်ရဒသများ မဖစ်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရပါ်လာရရး ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် 

ခရီးစဉ်ရဒသ များကုိ စီမံခန့် ခဲွရပးနုိင်မည့် 

Destination Management Organization 

များဖဲွ့စည်းနုိင်ရရး ၊ ကျန်းမာရရး အသိရိှပပီး 

တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ မပုလုပ်ကာ Digital 

နည်းပညာနှင့် ရပါင်းစပ်ပပီး  ဝန်ရဆာင်မှု  

ရကာင်းစွာ    ရပးနုိင်ရသာ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်း ရပါ်ထွက်လာရရးအတွက်  

လုိအပ်သည်များကုိ  ကကိုတင် မပင် 

ဆင် ရဆာင်ရွက်ကကရန် ကိစ္စရပ် 

များကုိမှာကကားပါသည်။                

…..ဒုတိယဝန်ကကီးမှလည်း COVID-

19 ရရာဂါကာကွယ်တားဆီးထိန်း 

ချု ပ်ရရးအတွက် ဟုိတယ် နှင့်ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းများနှင့် ရပါင်းစပ်ညိှ 

နှိုင်းရဆာင်ရွက်ရရး၊ Destination 

Management Organization ဖဲွ့စည်း 

ရရးတ့ုိနှင့် ပတ်သက်၍ မဖည့်စွက် 

ရမပာကကားပပီး မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီးက 

လုိအပ်သည်များ ရပါင်းစပ်မှာကကား 

ကာ အစည်းအရဝးကုိ ရုတ်သိမ်းခ့ဲ 

ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၁)            ၂၀၂၀ပြည့်နစှ်၊ မမလ(၂၆)ရက် 

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ Digital Presentation of Healing Solutions for Tourism Challenge 

ကျင်းပပပုလုပ် 

ပပည်ထောင်စုဝန်ကကီးဦးအုန်းထမာင်  ဝန်ကကီးဌာနမှ အရာေမ်းများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းထေသကကီး နှင့် 

မန္တထလးတိင်ုးထေသကကီးတို့မှ ရုံးခဲွတာဝန်ခံများကုိ Video Conferencing စနစ်ပဖင့် ထတွ့ဆုံ  



 
 

UNWTO ပညာရှင် Dr.Nagore Espinosa နှင့် 

စပိန်နုိင်ငံတက္ကသုိလ် တတိယနှစ်ထကျာင်းသားများအား 

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုပ်နှင့် အရာေမ်း၊ အမှုေမ်းများ Video 

Conferencing စနစ်ပဖင့် ထတွ့ဆုထံဆွးထနွး 

Covid-19ကာလအတွင်း ရက်ကက်ွနှင့် ထကျးရွာများတွင် 

အထပခခံစားထသာက်ကုန် (၅)မျ ို း ပဖန့်ထဝပခင်းနှင့် ထေသတွင်းရိှ 

ဟိုတယ်/တည်းခုိရိပ်သာများ ယာယီပိတ်ေားမှုများအား 

စစ်ထဆး၍ တည်းခုိဆဲနုိင်ငံပခားသားများအားထတွ့ဆုံ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရး 

ဝန်ကကီးဌာန နီလာအစည်းအရဝး ခန်းမ 

၌ (၁၅-၅-၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် ကျင်းပမပ  ု

လုပ်ရသာ UNWTOပညာရှင် Dr.Nagore 

Espinosa နှင့် စပိန်နုိင်ငံ တက္ကသုိလ် 

တတိယနှစ်ရကျာင်းသားများက မမန်မာ 

နုိင်ငံ၏ Sustainable Tourism နှင့် ခရီး 

စဉ်ရဒသ စီမံခန့် ခဲွမှုများ အရကကာင်း 

Online တင်မပမှုကုိ ဝန်ကကီးဌာနမှ ညွှန် 

ကကားရရးမှူးချု ပ်နှင့် အရာထမ်း၊ အမှု 

ထမ်းများ Video Conferencing စနစ် 

မဖင့် တက်ရရာက်ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

 Online တင်မပမှုကုိ ရဆွးရနွးရာ 

တွင် စပိန်နုိင်ငံတက္ကသုိလ် တတိယနှစ်  

ရကျာင်းသား (၅)ဦးမှ မမန်မာနုိင်ငံ၏ 

Sustainable Tourism ရရရှည်ဖံွ ပ့ဖိုးတုိး 

တက်ရရးအတွက် အားသာချက်များ 

(Strengths)၊အားနည်းချက်များ (Weak-  

nesses)၊ အခွင့်အလမ်းများ (Oppor- 

 

 

 

 

 

 

 

 

tunities)၊ အခက်အခဲ များ (Threats) 

စသည့် SWOT analysis များ တင်မပမခင်း၊ 

ရင်ဆုိင်ကကုံရတွ့ရနရရသာ အခက်အခဲ 

များနှင့် ပတ်သတ်ပပီး ခဲွမခမ်းစိတ်မဖာ တင် 

မပမခင်း၊ ဖံွ ပ့ဖိုးတုိးတက်မှုအရမခအရနများ၊ 

အရကာင်အထည် ရဖာ်ရဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှသည့် အစီအစဉ်များအရပါ် တုိင်း 

တာမခင်းနှင့် ဗျူ ဟာကျကျလုပ်ရဆာင် 

မခင်း စသည့် ကဏ္ဍများပါဝင်ရသာ Case 

Study (၅)ခုကုိ UNWTOပညာရှင် 

Dr.Nagore Espinosa နှင့် အမပန်အလှန် 

ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍ စပိန်နုိင်ငံ ရကျာင်း 

သားများ၏ ရဆွးရနွးတင်မပချက်များ အ 

ရပါ်ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီး 

ဌာနမှ ရကျးဇူးတင်စကား မပန်လည် 

ရမပာကကားခ့ဲပပီး ရဆွးရနွးပဲွကုိ ရုတ်သိမ်း 

ခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 
 

 ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန(တာချလိီတ်ရံုးခဲွ)သည် ရှမ်းမပည်နယ် 

(အရရှ့ပုိင်း)၊ တာချလိီတ်ပမို့နယ်တွင် ပံုမှန်ဝင်ရငွမရိှရသာ အရမခခံ လူတန်းစားများ 

အတွက် တာချလိီတ်ပမို့ မိ၊ ပမို့ဖများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အလှူရှင်များမှ ရထာက်ပ့ံ 

ရပးအပ်ရသာ  အရမခခံစားကုန် (၅) မျို းမဖစ်သည့် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ နှင့် ကကက်သွန်နီ 

များကုိ (၁၃.၄.၂၀၂၀) ရက်ရန ့ နံနက်ပုိင်းမှစ၍ ပမို့ရပါ်ရက်ကွက် (၆) ရက်ကွက်၊ 

ရကျးရွာအုပ်စု (၅) အုပ်စုသ့ုိ ဌာနဆုိင်ရာများနှင့် အတူမဖန့်ရဝမခင်းများတွင် ပါဝင် 

ရဆာင်ရွက်ခ့ဲရကကာင်းသိရသည်။ 

         ထ့ုိအမပင် COVID-19 တားဆီးကာကွယ်ရရးအတွက် ဟုိတယ်နှင့် 

တည်းခုိရိပ်သာများ၊ ယာယီပိတ်ထားမှု အရမခအရနများအား သွားရရာက်စစ်ရဆးပပီး 

COVID-19 ကာလအတွင်း မိမိနုိင်ငံများသ့ုိ မပန်ရန်အခက်အခဲရိှ၍  ဟုိတယ်များတွင် 

တည်းခုိရနထုိင်ရနသည့် နုိင်ငံမခားသားများနှင့် ဟုိတယ်တာဝန်ခံ များအား ရတွ့ဆံုပပီး 

ကျန်းမာရရး၊ စားရသာက်ရနထုိင်ရရး ညွှန်ကကားချက်များ အတုိင်း 

လုိက်နာရဆာင်ရွက်ရနထုိင်ရရးနှင့် လုိအပ်သည့်အကူအညီများကုိ  ညိှနှိုင်း 

ရဆာင်ရွက်ရပးခ့ဲ ရကကာင်းသတင်းရရိှပါသည်။ 

ထနပပည်ထတာ်ဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှCOVID-19ကမ္ဘာ့ကပ်ထရာဂါထေးကျထရာက်ထနသည့်ကာလအတွင်း 

ကျန်းမာထရးဝန်ေမ်းများအတွက်အထောက်အကူပပုပစ္စညး်များနှင့်ဟိုတယ်ဝန်ေမ်းများအတွက်အထပခခံစားထသာက်ကုန်များ 

ထောက်ပံထပးအပလှ်ူေါန်း 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ရနမပည်ရတာ် ဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ် 

ငန်းရှင်များအသင်းသည် ရနမပည်ရတာ် 

ရှိဟိုတယ်(၁၄)လုံးမှ ဟုိတယ်ဝန်ထမ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရပါင်း ၆၃၅ ဦး အတွက် အရမခခံ 

စားရသာက်ကုန်များ မဖစ်သည့် ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ ပဲ၊ ကကက်သွန် စသည့် ငါးမျိုးအား 

ရထာက်ပ့ံရပးခ့ဲမခင်းကုိ (၁၆-၅-၂၀၂၀) 

ရက်တွင် ရနမပည်ရတာ်ရိှ တံုဂပူရိ 

ဟုိတယ်၌ ရပးအပ်ခ့ဲရကကာင်းသိရသည်။ 

          ရနမပည်ရတာ် ဟုိတယ်ဆုိင်ရာ  

လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဟုိတယ်ဝန်ထမ်း 

ရပါင်း ၆၀၀ ရကျာ်အတွက် အရမခခံစား 

ရသာက်ကုန်များကုိ ရထာက်ပ့ံရပးခ့ဲပပီး 

လက်ရိှတွင် တုိင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် 

အသီးသီးတွင် ဟုိတယ်ဇုန်များ အသီးသီး 

ရိှရာ ဇုန်ရပါင်း ၂၀ မှ ပထမဆံုး အရနမဖင့် 

ရနမပည်ရတာ်ဇုန် ဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 

ရှင်များအသင်းမှ ဟုိတယ် ဝန်ထမ်းများ 

အတွက် ရထာက်ပ့ံရပးခ့ဲမခင်းမဖစ်ရကကာင်း 

သိရသည်။ 

 

        လက်ရိှတွင် ဟုိတယ် ဝန်ထမ်း   

များ၏ လစာများရပးရာတွင် ဟုိတယ် 

ပုိင်ရှင်များမှ ဟုိတယ်၏ ဝင်ရငွ ထွက် 

ရငွရပါ်မူတည်ပပီး ရဆာင်ရွက်ရပးရန 

ရကကာင်းလည်းသိရသည်။ရနမပည်ရတာ် 

ဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

အရနမဖင့် ပထမဆံုး မပုလုပ်ရပးခ့ဲ 

သလုိ လာမည့် ဇွန်လလဆန်းပုိင်း 

အထိ COVID-19 ကပ်ရရာဂါသည် 

လက်ရိှ ပံုစံအတုိင်းသာ ရိှမည်ဆုိပါက 

အသင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များကုိ မပန်လည် 

ဖိတ်ရခါ်ပပီး ဒုတိယအကကိမ် ထပ်မံ

ရထာက်ပ့ံရပးသွားရန် ရည်ရွယ်ထား 

ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       ၂ 



 

 

ရှမ်းပပည်နယ်(ထပမာက်ပုိင်း)အတွင်း ဝဟူန်ကိရုိုနာဗိင်ုးရပ်စ် ထရာဂါအန္တရာယ်ကူးစက်မှု ကာကွယ် တားဆီးထရးအတွက် လားရှိုး-

မူဆယ်ပပည်ထောင်စုလမ်းမကကီးတစ်ထလျာက်ရိှ မမို ့များနှင့်မူဆယ်ခရုိင် အတွင်း ပမနမ်ာ-တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များမှ 

ပပည်တွင်း/ပပည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ၊ ထေသခံပပည်သူများ ဝင်/ေွက်သွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ 

ထစာင့်ကကည့်ကာကွယ်စစ်ထဆးမှုအထပခအထနများအား ကွင်းဆင်း ကကည့်ရှုစစ်ထဆး  
 

         (၁.၂.၂၀၂၀)ရက်ရန့တွင် ရှမ်းမပည်နယ်  

(ရမမာက်ပုိင်း)မပည်နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရရးမှ းူ 

ဦးရကျာ်သူရဇာ် ဦးရဆာင်၍  ရှမ်းမပည်နယ် 

ဝူဟန်ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ် ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 

ကာကွယ်ရရးအဖဲွ  ့ အတွင်းရရးမှူး(၁) မပည် 

နယ်ကျန်းမာရရးနှင့် ကုသရရးဦးစီးဌာနမှူး 

ရဒါက်တာတင်ရမာင်ညွန့်နှင့် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊လားရှိုးရံုးခဲွ 

တာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး 

ဦးသက်လင်း တ့ုိ အဖဲွ့ဝင်အမဖစ်လုိက်ပါ၍ 

လားရှိုးပမို့မှ သိန်းနီပမို့ ၊ ကွတ်ခုိင်ပမို့  များသွား 

ရရာက်ကာ COVID-19 ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု 

ကာကွယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ရဆာင်ရွက် 

ထားရိှမှု အရမခအရနများနှင့်ပတ်သက်၍ 

ပမို့နယ်အုပ်ချု ပ်ရရးမှ းူများနှင့် ပမို့နယ်အဆင့် 

ဌာနဆုိင်ရာများ၊ရပ်/ရကျး အုပ်ချု ပ်ရရးမှ းူများ၊ 

ပမို့နယ်ကျန်းမာရရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှသူ 

များ၊ လူမှုရရးအသင်းအဖဲွ့များ၊ ရပ်မိ/ ရပ်ဖ 

များနှင့်ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးကာ လုိအပ်သည် 

များ မဖည့်ဆည်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲပပီး မူဆယ်ပမို့  

သ့ုိ သွားရရာက်ကာ မမန်မာ-တရုတ်နှစ်နုိင်ငံ 

နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ရပါက်များ မဖစ်ရသာ ကျင် 

စန်းရကျာ့ဂိတ်၊ နန်းရတာ်ဂိတ်၊ ဆင်မဖ  ူဂိတ်၊ 

မန်ဝိန်းဂိတ်၊ မန့်ဟီးရုိး ဂိတ်ရပါက်များမှ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

မပည်တွင်း/မပည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်များ 

နှင့် ရဒသခံမပည်သူများ ဝင်/ထွက်မှု အရမခ 

အရနများနှင့် ရရာဂါ ကူးစက်မှုမရိှရစရရး 

အတွက် ကျန်းမာရရး ဦးစီးဌာနနှင့် ဌာန 

ဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ လူမှုရရးအဖဲွ့များ 

မှ ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု စစ်ရဆးရနမှုများ 

အား ကကည့်ရှုစစ်ရဆး၍ လုိအပ်ရသာ 

ကျန်းမာရရးသံုးပစ္စည်းများ မဖစ်ရသာ အ 

ပူချန်ိတုိင်းကိရိယာများ၊ MASK များအား 

မဖည့်ဆည်း ရဆာင်ရွက် ရပးခ့ဲရကကာင်း 

သိရသည်။   …        

…….(၂.၂.၂၀၂၀)ရက်မေ့တွင်မူဆယ်ခရုိင်၊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ေမ့်ခမ်းမမို့ သ့ုိ ဆက်လက်ထွက်ခွာ၍ 

ေမ့်ခမ်းမမို့  ပမေ်မာ-တရုတ် ေယ်စြ် 

ဝင်/ထွက်မြါက်များအား ကကည့်ရှု၍ 

မရာဂါကာကွယ်မစာင့်ကကည့်စစ်မဆးမှု

များအတွက်လုိအြ်သည်များ လမ်းညွှေ် 

မှာကကားကာ မူဆယ်မမို့မြါ်ရိှဟုိတယ် 

များတွင် မရာဂါကူးစက်မှု မစာင့်ကကည့် 

ကာကွယ်မရး မဆာင်ရွက်ထားရိှမှု 

အမပခအမေများအား စစ်မဆးမှာကကား 

မဆာင်ရွက်ခ့ဲြါသည်။ ဆက်လက်၍ 

မေ့လည်(၂)ောရီတွင် မူဆယ်မရွှေလီ 

ရတောအစည်းအမဝးခေ်းမ၌ မူဆယ် 

 ခရုိင်အုြ်ချု ြ်မရးမှူးနှင့် ဌာေဆုိင်ရာ 

တာဝေ်ရိှသူများ၊ ခရုိင်ကျေ်းမာမရးဦးစီး 

ဌာေမှ းူနှင့်တာဝေ်ရိှသူများ၊ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ၊ မူဆယ် 

ရံုးခဲွတာဝေ်ခံနှင့်တာဝေ်ရိှသူများ၊ မမို့ေယ် 

အဆင့်ဌာေဆုိင်ရာ တာဝေ်ရိှသူများ၊ 

လူမှုမရးအသင်းအဖဲွ့များနှင့်မတွ့ဆံု၍ 

မရာဂါကာကွယ်မစာင့်ကကြ် ကကည့်ရှု 

စစ်မဆးမှုလုြ်ငေ်းစဉ်များနှင့်ြတ်သက်

၍လုြ်ငေ်းလုိအြ်ချက်များအားမဆွးမနွး 

မှာကကားခ့ဲမြီး ပြည်တွင်းသတင်း မီဒီယာ 

များမှ သိရိှလုိသည်များအား မပဖကကား 

ပခင်းများကုိ မဆာင်ရွက်ခ့ဲြါသည်။        

 ဆက်လက်၍ (၃.၂.၂၀၂၀) ရက်မေ ့

တွင် မူဆယ်ခရုိင်၊ မူဆယ်မမို့  

ကကူကုတ် -ြေ်ဆုိင်း၊ ပမေ်မာ-တရုတ် 

ေယ်စြ်ဝင်/ထွက်မြါက် မိေ်းတိေ်ဂိတ် 

အား သွားမရာက်စစ်မဆးကာ လုိအြ် 

သည်များပဖည့်စွက် မှာကကားခ့ဲမြီးမူဆယ် 

ပြည်သ့ူမဆးရံုအား ကကည့်ရှု၍ သံသယ 

လူောမတွ့ရိှြါက မစာင့်ကကည့် ကုသ 

နုိင်မရး မဆာင်ရွက်ထားရိှမှုများအား 

စစ်မဆးခ့ဲမကကာင်း သတင်းရရိှြါသည်။ 

 

ခရိငု်ခရီးစဉ်ထေသစီမံခန့်ခွထဲရးထကာ်မတီဖဲွ့စည်းနုိင်ထရး ညှိနှိုင်းအစည်းအထဝးကျင်းပ၍ ခရီးစဉ်ထေသများ သ့ုိကွင်းဆင်းစစ်ထဆး 

 ခရီးစဉ်ရဒသများအား   စနစ် တကျ ဖံွပ့ဖိးု 

တုိးတက်လာရစရရး အတွက်   ခရုိင်၊ ပမို့နယ် 

ခရီးစဉ်ရဒသဆုိင်ရာ စီမံခန့် ခဲွရရး ရကာ်မတီ 

များကုိဖဲွ့စည်းရဆာင်ရွက်ရန် ကယားမပည် 

နယ်တွင် လိွုင်ရကာ်ခရုိင်နှင့် ရောလခဲခရုိင် 

ခရီးစဉ်ရဒသဆုိင်ရာ  စီမံခန့် ခဲွရရး ရကာ်မတီ 

(၂) ရပ် အားဖဲွ့စည်းရန် အသင်းအဖဲွ့များမှ 

ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် CSOများ 

ကိစုနစ်တကျ ရရွးချယ်နိုင်ရန်အတွက် 

ဟုိတယ် နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီး 

ဌာန(လိွုင်ရကာ်ရံုးခဲွ)သည် ( ၁၃-၅-၂၀၂၀ ) 

ရက် ပုိင်းတွင် လိွုင်ရကာ်ရံုးတာဝန်ခံ နှင့် 

အသင်းအဖဲွ့များမှ    ကုိယ်စားလှယ်များ 

ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးခ့ဲကကပပီး ရကာ်မတီ(၂)ရပ် 

အတွက် ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ရရွးချယ် 

ခ့ဲကကရကကာင်းသိရသည်။ 

 ထ့ုိရနာက် လိွုင်ရကာ်ရံုးတာဝန်ခံ 

နှင့်အဖဲွ့သည် COVID-19 အလွန်တွင် 

ခရီးစဉ်ရဒသများ  သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု နှင့်ဆဲွ 

ရဆာင်မှုရိှရစရန် သစ်တပင်ရတာင်၊ 

လွမ်းရစတီရတာင်၊ ရရွှေလက်ဝါးရတာင်၊ 

မမသပိတ်နှင့်   ဂျပန်ချယ်ရီပင်များ စုိက်ပျိုး 

ထားသည့် ဗုဒ္ဓဥယာဉ်ရတာ်များသ့ုိ ကွင်း 

ဆင်း စစ်ရဆးရဆာင်ရွက်ခ့ဲရကကာင်း 

သတင်း ရရိှပါသည်။ 

   

ခရီးသွားလာမှုကုိ ကန့်သတ်ေားသည့်ကာလအတွင်း သက်ဆုိင်ရာနုိင်ငံများသ့ုိ ပပနလ်ည်မေွက်ခွာနုိင်ထသးသည့် 

ပပည်ပနုိင်ငံသားများအား ထတွ့ဆု ံ
 COVID-19 ကူးစက်ရရာဂါရကကာင့် ကမ္ဘာတဝန်းခရီးသွားလာမှုနှင့်ရလရကကာင်း 

ခရီးစဉ်များကုိ ကန့်သတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း ရှမ်းမပည်နယ် ခရီးစဉ်ရဒသများသ့ုိ 

ရရာက်ရိှရနကကသည့်နုိင်ငံမခားသားခရီးသွား ဧည့်သည်အချို ့သည် မူရင်းနုိင်ငံများသ့ုိ မပန် 

လည်မထွက်ခွာနုိင်ရသးေဲ တည်းခုိဆဲ ဟုိတယ်/တည်းခုိရိပ်သာများတွင် ဆက်လက် 

တည်းခုိရနထုိင်လျက်ရိှရာ ရှမ်းမပည်နယ် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာန 

ရံုးခဲွများမှ တာဝန်ရိှသူများသည် မမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင် များအသင်း 

(ရှမ်းဇုန်)မှ တာဝန်ရိှသူများ လုိက်ပါလျှေက် (၂၅.၄.၂၀၂၀) ရက်ရန့မှ (၁.၅.၂၀၂၀) ရက်ရန 

အ့တွင်း အဆုိပါတည်းခုိဆဲ မပည်ပနုိင်ငံသားများထံသ့ုိ သွားရရာက်ရတွ့ဆံု၍ 

ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်မပန်ထားရသာ လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်   

 

 

 

 

 

 

 

ရဒသန္တရအမိန့်များကုိရှင်းလင်းရမပာကကား 

မခင်း လုိအပ်သည်များကုိ ညိှနှိုင်းရမဖ ရှင်း 

 

 

 

 

 

 

 

ရပးမခင်းများကုိ ရဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       ၃ 



 

ဧရာဝတီတိုငး်ထေသကကီးအတွင်းရှိ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ဖွင့်လစှ်နုိင်ထရး 

စတငထ်ဆာငရ်ွက် 

             ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ကပ်ရရာဂါ  (Pandemic)  အမဖစ် ထုတ်မပန်ထားရသာ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ကာကွယ်ထိန်းချု ပ်နုိင်ရရးအတွက် မမန်မာ 

တစ်နုိင်ငံလံုးရိှ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနများကုိ ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစား 

ဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကကံမပုချက်များနှင့်အညီ လုိက်နာရဆာင်ရွက် 

ပပီးမှသာ ဖွင့်လှစ်ကကရန်နှင့်  (COVID -19)  ကာကွယ်ထိန်းချု ပ်ရနသည့် ကာလအတွင်း 

မရိှမမဖစ်လုိအပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ အများမပည်သူဆုိင်ရာဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် 

အများမပည်သူအတွက်လုိအပ်ရသာလုပ်ငန်းများကုိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ် 

ရရးနှင့် မပည်သ့ူ အင်အားဝန်ကကီးဌာနမှ (၃.၅.၂၀၂၀) ရက်စဲွမဖင့် Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ အလုပ်ဌာနများ လုိက်နာ 

ရဆာင်ရွက်ရန် မဖည့်စွက်အသိရပးရကကညာချက် ထုတ်မပန်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ 

ရကကညာချက်ပါ  အများမပည်သူဆုိင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဟုိတယ်၊ 

မုိတယ်နှင့်တည်းခုိခန်းလုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်သည်မဖစ်ရာ ဧရာဝတီတုိင်းရဒသကကီး 

အတွင်းရိှ ဟုိတယ်၊ မုိတယ်နှင့်တည်းခုိခန်းလုပ်ငန်းများသည် ကျန်းမာရရးနှင့် 

အားကစားဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကကံမပုချက်များနှင့် အညီ ဖွင့်လှစ်ရဆာင် 

ရွက်နုိင်ရရး၊ သတ်မှတ်ချက်များအရပါ် လုိက်နာမှုရိှ/မရိှ စိစစ်ကကပ်မတ်နုိင်ရရး 

အတွက် (၁၄-၅-၂၀၂၀) ရက်ရန၊့ တုိင်းရဒသကကီးအစုိးရအဖဲွ  ့ အစည်းအရဝးတွင် ဟုိ 

တယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ တုိင်းရဒသကကီးဦးစီးမှ းူမှ ရှင်းလင်းတင်မပ 

ရဆွးရနွးခ့ဲရကကာင်းသိရသည် 

 ဟုိတယ်၊ မုိတယ်နှင့် တည်းခုိခန်းများ၏ လုိက်နာရမည့်အချက်များအား 

သတ်မှတ်မခင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များအရပါ် လုိက်နာမှုရိှ/မရိှ စိစစ်ကကပ်မတ် 

စစ်ရဆးရရးအဖဲွ  ့ ဖဲွ့စည်းမခင်း၊ အဖဲွ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ရဆးပပီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် 

ကုိက်ညီမပည့်မီရသာ လုပ်ငန်းများအား မပန်လည် ရဆာင်ရွက်ခွင့်မပ မုခင်းများကုိ  

ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်သွားမည်မဖစ်ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။  

 

Mask များအခမ့ဲထဝငှပခင်းနှင့် အသိပညာထပးထဆာင်ရွက ်
COVID-19 နှင့်ပါတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းထေသကကီး၊ 

မံုရွာရုံးအသိပညာထပးထဆွးထနွးပဲွကျင်းပ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         မန္တရလးတုိင်းရဒသကကီး၊ မပင်ဦးလွင်ခရုိင် မုိးကုတ်ရဒသတွင် လက်တရလာ 

မဖစ်ပွားရနရသာ Covid-19ရရာဂါကာကွယ်တားဆီရရးအတွက် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ မုိးကုတ်ရံုးခဲွမှဦးရဆာင်၍ မုိးကုတ်ပမို့နယ် 

ရစတနာ့ဝန်ထမ်းပ့ံပုိးကူညီရရးအဖဲွ့၏ ပူးရပါင်းပါဝင်းမှုမဖင့် မပုလုပ်ရသာ Mask 

Campaign လုပ်ငန်းများကုိ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ မုိးကုတ်ရံုးခဲွ 

တာဝန်ခံနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ ရစတနာရှင်လူငယ်များပူးရပါင်း၍ လူသွားလူလာများရသာ 

လမ်းများနှင့် လူစည်းကားရာရနရာများသ့ုိသွားရရာက်၍ Covid-19 ရရာဂါ 

ကာကွယ်ရရးလုပ်ငန်းများ အရထာက်အကူမပုရန်အတွက်     လမ်းသွားလမ်းလာ 

များအား Mask များ အခမ့ဲရဝငှမခင်းနှင့် စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားမခင်းရိှ/မရိှစစ်ရဆး၍ 

ကျန်းမာရရးဆုိင်ရာ အသိပညာရပးလုပ်ငန်းများကုိ မုိးကုတ်ပမို့ ၊ ပမို့မရပ်၊ 

လမ်းမရတာ်လမ်း၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကာမှုဦးစီးဌာန၊ မုိးကုတ်ရံုးခဲွရရှ့တွင် 

ရမလ(၁၇)ရက်ရန့က ရဆာင်ရွက်ခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

        2019 Novel Coronavirus ရရာဂါပုိးနှင့်ပါတ်သက်၍ အသိပညာရပး ရဆွးရနွးပဲွ 

အား မံုရွာပမို့  Glorious Hotel တွင် (၃.၂.၂၀၂၀) ရက်ရန နံ့နက်(၁၀)နာရီမှ (၁၁:၃၀) 

နာရီထိ ကျင်းပမပုလုပ်ခ့ဲပပီး အဆုိပါရဆွးရနွးပဲွသ့ုိ တုိင်းအဆင့်/ ခရုိင်အဆင့် ဌာန 

ဆုိင်ရာများ၊ ဟုိတယ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဟုိတယ်ဝန်ထမ်းများ၊ စည်ပင်သာယာရရး 

လုိင်စင်ရတည်းခုိခန်းပုိင်ရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများစုစုရပါင်း(၈၀)ဦးခန့် တက်ရရာက် 

ခ့ဲရကကာင်းသိရသည်။ 

         အဆုိပါရဆွးရနွးပဲွသ့ုိ စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီးအစုိးရအဖဲွ၊့ လူမှုရရးဝန်ကကီး 

ရဒါက်တာရဇာ်ဝင်းမှ အဖွင့်အမှာစကားရမပာကကားခ့ဲပပီး 2019 Novel Coronavirus 

ရရာဂါပုိးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တုိင်းရဒသကကီးမပည်သ့ူကျန်းမာရရးဦးစီးမှူး ရဒါက်တာ 

ဝင်းလွင်မှ ရရာဂါရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျယ်ကျယ်မပန့် မပန့် 

ရဆွးရနွးခ့ဲပါသည်။ ၎င်းရနာက် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ 

တုိင်းရဒသကကီးတာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး ဦးရအာင်သူဦးမှ နိဂံုးချု ပ်စကား 

ရမပာကကားခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

 

 

COVID-19 Positive No 8 သွားထရာက်ရာလမ်းထကကာင်းတစ်ထလျှောက် ကာကွယ်ေိန်းချုပ်နည်း လုပ်ငန်းစဉမ်ျားပပုလုပ် 

         စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီးအတွင်း COVID-19 Positive No.8 သွားရာလမ်း 

ရကကာင်းတစ်ရလျှောက် လုိအပ်သည်များ ကာကွယ်ထိန်းချု ပ်နုိင်ရန် တုိင်းရဒသကကီး 

အစုိးရအဖဲွ့၏ တာဝန်ရပးချက်အရ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ 

တုိင်းရဒသကကီးတာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူး ဦးရအာင်သူဦးသည် ဆက်စပ် 

ဌာနဆုိင်ရာများမဖစ်ရသာ တုိင်းမပည်သ့ူကျန်းမာရရးဦးစီးဌာန၊ တုိင်းမီးသတ်ဦးစီး 

ဌာနမှတာဝန်ရိှသူများ၊ ခရုိင်/ ပမို့နယ်အဆင့်ရိှတာဝန်ရိှသူများ၊ ဟုိတယ်ဝန်ထမ်း 

များနှင့်အတူ (၂၈.၃.၂၀၂၀) ရက်ရန ့COVID-19 ရရာဂါကာကွယ်ထိန်းချု ပ်ရရးဆုိင်ရာ 

များကုိ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       ၄ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID -19 ကာလတွင် တိုင်းထေသကကီး/ပပည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထနထသာ ဟုိတယ်များစာရင်း (၁၅-၅-၂၀၂၀) 

 ဟိုတယ်နင့်ှ ခရီးသွားလာထရး ၀န်ကကီးဌာနမှ မည်သည့် ဟိုတယ်ကိုမျှေ ပိတ်ေားရန် ညွှန်ကကားေားပခင်း မရှထိသာ်လည်း ပပည်နယ်နင့်ှ တိုင်းထေသကကီးအစိုးရ 

အချ ို ့က COVID -19 ကပ်ထရာဂါ ကာကွယ်ေိန်းချုပ်ရန် ထေသန္တရ လိုအပ်ချက်အရ ဟိုတယ်များ ပိတ်ေားရန် ညွန်ကကားေားပခင်း ရှိပါသည်။ 

 အလုပ်သမား၊ လ၀ူင်မှုကကီးကကပ်ထရးနှင့် ပပည်သ့ူအင်အား ဝန်ကကီးဌာနက ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာများကို အများပပည်သူ ၀န်ထဆာင်မှု 

လုပ်ငန်းအပဖစ် သတ်မှတ်ေားမပီး ကျန်းမာထရးနှင့် အားကစား၀န်ကကီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ရန် ပပင်ဆင်မပီး အလုပ်သမား၊ 

လ၀ူင်မှုကကီးကကပ်ထရးနှင့ ်ပပည်သ့ူအင်အား ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာထရး၀န်ကကီးဌာနတ့ုိ၏ စစ်ထဆးမှု ခံယူဖွင့်လှစ်ရန် ညွန်ကကားေားပါသည်။ 

 ခရီးသွားပပည်သူများ သိရိှနုိင်ရန် ပပည်နယ်နငှ့် တိုင်းထေသကကီးအလုိက် ဖွင့်လှစ် လုပ်ငန်းထဆာင်ရွကထ်နထသာ ဟိုတယ်များနှင့် ဖွင့်လှစ်ေားပခင်းမရှိထသာ 

တိုင်းထေသကကီး/ပပည်နယ်များ၏ ၁၅-၅-၂၀၂၀ ရက်ထန့ စာရင်းကို တင်ပပေားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

 (သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး/ ပပည်နယ် ခရီးသွားထကာ်မတီများမှ ထပးပို့ထသာ စာရင်းအား စုစည်းတင်ပပေားပခင်းပဖစ်ပါသည်) 

 ထအာက်ထဖာ်ပပပါတုိင်းထေသကကီး/ပပည်နယ်များတွင် ဟိုတယ်များဖွင့်လှစ်ေားပခင်းမရှိပါ 

(က)  မန္တထလးတုိင်းထေသကကီး 

(ခ ) စစ်ကိုင်းတိုင်းထေသကကီး 

(ဂ ) ဧရာဝတီတိုင်းထေသကကီး 

(ဃ) ကချင်ပပည်နယ် 

(င ) ချင်းပပည်နယ်  

စာမျကန်ှာ (၆)သ့ုိ 
 

 

ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာန၏ မူဝါေထရးရာ ထဆာင်ရွက်ချက်များ 

      ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီး  

ဌာနသည် ၁၉၉၃ နှစ်က ရရးဆဲွမပဌာန်း 

ခ့ဲရသာ မမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လာရရး ဥပရဒကုိ ရခတ်စနစ်နှင့် လုိက် 

ရလျာ ညီရထွရိှရစရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိ 

ကရရစီစနစ်ကုိ အရထာက်အကူမပ  ု ရစ 

ရန်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပရဒကုိ မပန်ဌာန်းခ့ဲပါ 

သည်။  

       ယင်းဥပရဒနှင့်အညီ ခရီးသွားလုပ် 

ငန်း များ ရရရှည်ဖံွ ပ့ဖိုးတုိးတက် ရစရန်  

ရကာ်မတီသံုးရပ် ဖဲွ့စည်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲ   

ပါသည်။ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ၊ ဥက္ကဌ ဦး 

ရဆာင်သည့် အမျို းသားခရီးသွားလုပ် 

ငန်းဖံွ ပ့ဖိုးတုိးတက်ရရး ဗဟုိရကာ်မတီ 

ကုိ ၆-၂-၂၀၁၉ ရက်ရန့တွင် လည်း 

ရကာင်း ၊ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး ၊ ဥက္ကဌ 

ဉီးရဆာင်သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ် 

မတီကုိ ၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက်ရန ့တွင်လည်း 

ရကာင်း ၊ ရနမပည်ရတာ်ရကာင်စီ ဥက္ကဌ 

နှင့် တုိင်းရဒသကကီး/မပည်နယ် ဝန်ကကီး  

ချု ပ်များ ဥက္ကဌ ဦးရဆာင်သည့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရကာ်မတီကုိ ၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက် 

ရန့တွင် လည်းရကာင်း ၊ ရနမပည်ရတာ်  

ရကာင်စီ ဥက္ကဌနှင့ ် တိုင်းရဒသကကီး/ 

မပည်နယ် ဝန်ကကီးချု ပ်များ ဥက္ကဌ ဦးရဆာင် 

သည့် ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွား လုပ်ငန်း 

ရကာ်မတီ (၁၅) ရပ်ကုိ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက် 

ရန့တွင် ဖဲွ့စည်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည် ။ 

       ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင် 

များ သိရိှလုိက်နာ ရဆာင်ရွက်ရစရန် 

အတွက် ဟုိတယ် သ့ုိမဟုတ် တည်းခုိ 

ရိပ်သာရဆာက်လုပ်မခင်းနှင့် မပ မုပင်မွမ်းမံ 

မခင်းတ့ုိအတွက်ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ရလျှောက် 

ထားမခင်းဆုိင်ရာအမိန့် ၊ ဟုိတယ် လုပ်ငန်း  

လုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့် ၊ တည်းခုိရိပ်သာ 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့် ၊ ခရီးလှည့် 

လည်ရရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့် 

နှင့်ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း လုိင်စင်ဆုိင်ရာ 

အမိန့် တ့ုိကုိ ၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက်ရန့နှင့် 

လုိင်စင်ရကကး ၊ လုိင်စင်အသစ်လဲလှယ် 

ရကကး ၊ လုိင်စင်ဒဏ်ရကကး နှင့် ဝန် 

ရဆာင်ရကကးများ သတ်မှတ်မခင်းကုိ 

၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်ရန့တွင် ရဆာင်ရွက် 

နုိင်ခ့ဲပါသည် ။ 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၅ 

 

၅ 

ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာန၏ မူဝါေ 

(၆) ရပ် 
၁။    ခရီးသွားလာထရးလုပ်ငန်းများကို နိငု်ငံထတာ်အတွက် နိငု်ငံပခားထငွ 

ရာှထဖွထပးသည့် အထရးကကီးထသာစီးပွားထရး ကဏ္ဍ ပဖစ်ထစထရး၊ 

၂။    ခရီးသွားလာထရးလုပ်ငန်း ထရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲထရး အတွက် 

တိုင်း ရင်းသားအားလုံး၏ ယဉ်ထကျးမှုအထမွအနှစ်များ၊ ဓထလ့ 

ေုံးစံများ၊ ထရထပမထတာထတာင် သောဝပတ်ဝန်းကျင်များကို 

ေိန်းသိမ်းထစာင့်ထရှာက်ထရး၊ 

၃။    ခရီးသွားလာထရးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ တိုးတက်ကျယ်ပပန့်ထအာင် 

ထဆာင်ရွကပ်ခင်းပဖင့် ပပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားထရးေဝများ ဖွံ့မဖိုး 

တိုးတက်ထစထရးနငှ့် ပပည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့မဖိုး 

တိုးတက်ထစထရး၊ 

၄။    နိငု်ငံတကာနှင့်ထေသတွင်း ချုပ်ဆိုေားထသာ သထောတူ 

စာချုပ်များကိနုိငု်ငံ၏ အကျ ို းစီးပွားနှင့်ယှဉ်၍ တတ်စွမ်း သမျှေ 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ထရး၊ 

၅။    မငိမ်းချမ်းထရးတည်ထဆာက်ရာတွင် ခရီးသွားလာထရးကဏ္ဍ 

အထနပဖင့် ပါဝင်ပဖည့်ဆည်း အကျ ို းပပုထစထရး၊ 

၆။    ထရရည်ှတည်တံ့ခိုင်မမဲမပီး အများပါဝင်မှုရိှထသာ တာဝန်သိ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထဖာ်ထဆာင်ထရး။ 

 

ဟိုတယ်နှင ့ ်ခရီးသွားလာထရးဝန် ကကီးဌာန၏ 

ရည်မှန ်းချက်များ  

o မပည်တွင်းမပည်ပရေးကွက်ကို ထိရရာက်စွာရဖာရ်ဆာင်မခင်းမဖင့် မမန်မာနိုင်ငံ 

အား နိုင်ငံတကာခရီးသွားရဒသအမဖစ်မမှင့်တင်ရဆာင်ရွကရ်န်။ 

o ခရီးသွားဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များလုပ် 

ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရရးများကုိ ကာကွယ်ရပးရန်နှင့်၎င်းတ့ုိေက်မှလည်း တာဝန် 

သိ စိတ်မဖင့် လုိက်နာရဆာင်ရွကရ်စရန်။ 

o ခရီးသွားဝန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ၏အရည်အရသးွနှင့်လုံမခုမှုကုိအရလးရပး 

ရဆာင်ရွကရ်န်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှု တိုးတက်မှုကုိ အတူတကွပူရပါင်း 

ရဆာင်ရွကပ်ပီး မမှင့်တင်ရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစပပီး အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမ်းများ 

နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမမစ်ကို ဖန်တီးရဆာင်ရွကရ်န်။ 

o နိုင်ငံရတာ်၏ ရရရှည်တည်တံခိုင်ပမဲရသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သောဝပတ် 

ဝန်းကျင်အရမခမပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရရှာက်ရရးကို အရလးရပးရသာ တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဖွံ့ပဖိုး 

တိုးတက်ရစရန်။ 

o ရဒသခံစီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ၊ အရသးစား အလတ်စား စီးပွားရရး လုပ်ငန်း 

များ၊ ရဒသခံများအတွက် စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများကို ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစရန် 

နှင့် ရပ်ရွာအရမခမပု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုိ ရဖာ်ရဆာင်ရန်။ 

o မပည်တွင်းမပည်ပ ရလ့ကျင်သင်တန်းရကျာင်းများ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွကရ်န် 

နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ကျွမ်းကျင်သူများမှ သုရတသနလုပ်ငန်းများ 

ရဆာင်ရွကမ်ခင်းမဖင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ပဖိုးတုိးတက်ရစရန် 
 



 

ထနပပည်ထတာ်ပပည်ထောင်စုနယ်ထပမအပါအဝင် တိုင်းထေသကကီး/ပပည်နယ်များအလိုက် ဖွင့်လှစ်ေားသည့် ဟိုတယ် အထရအတွက် (၁၅-၅-၂၀၂၀) 

စဉ ် တိုင်းထေသကကီး/ပပည်နယ် ဟိုတယ် အလုံးထရ စဉ် တိုင်းထေသကကီး/ပပည်နယ် ဟိုတယ် အလုံးထရ 

၁ ရနမပည်ရတာ်  ၄၆  ၇ ကရင်မပည်တယ်  ၁၇ 

၂ ရန်ကနု်တိုင်းရဒသကကီး  ၂၈၅ ၈ မွန်မပည်နယ်  ၂၇ 

၃ ပဲခူးတုိင်းရဒသကကီး  ၄၆ ၉ ရခိုင်းမပည်နယ်  ၂၄ 

၄ တနသသာရီတိုင်းရဒသကကီး  ၉ ၁၀ ရှမ်းမပည်နယ်(ရတာင်ပိုင်း)  ၁၀ 

၅ မရကွးတုိင်းရဒသကကီး  ၁၅ ၁၁ ရှမ်းမပည်နယ်( ရမမာကပ်ိုင်း)  ၇ 

၆ ကယားမပည်နယ်  ၁ ၁၂ ရှမ်းမပည်နယ်(အရရှ့ပုိင်း)  ၃၆ 

 စုစုထပါင်း  ၅၂၃ 

COVID -19 ကာလတွင် တုိင်းထေသကကီး/ပပည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ထနထသာ ဟိုတယ်များစာရင်း (၁၅-၅-၂၀၂၀) အထသးစိတ်ကို 

https://www.facebook.com/moht.mm/posts/2902873363164745 တွင် ဝင်ထရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
 
 

 

 

စထတးထကးရှင်း (Staycation) မှသည် ကုိဗစ်အလွန်ဆသ့ုိီ 

 Covid-19ကာလတွင် ခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

သည် နုိင်ငံအရြ်ရြ် မဒသအရြ်ရြ်တ့ုိ၏ 

ကူးစက်မရာဂါထိေ်းချု ြ်မရး လုြ်ငေ်းစဉ် 

များနှင့်အတူ ဆုိင်းင့ံမငိမ်သက်လျှက်ရိှမြီး 

ခရီးသွားလုြ်ငေ်းတွင် ဆက်နွှယ်လုြ်ကုိင် 

မေသူများ (Stakeholders) အမေပဖင့် အ 

ခက်အခဲ အကကြ်အတည်းမျို းစံုကုိ ရင်ဆုိင် 

ရင်း ကုိဗစ်အလွေ်ကာလကုိ မမျှာ်မတွး 

ပြင်ဆင် လျှက်ရိှသက့ဲသ့ုိ ခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒချမှတ်သူများ အမေပဖင့် 

လည်း ကုိဗစ်အလွေ်ကာလ မလျှာက်လှမ်း 

ရမည့်ခရီးအတွက် သင့်မလျာ်မည့် အခင်း 

အကျင်းကုိ ပြင်ဆင်မဆာင်ရွက်လျှက် ရိှ 

သည်ကုိ မတွ ပ့မင်မေရြါသည်။ 

     လက်ရိှ Covid-19 ကူးစက်မရာဂါ ထိေ်း 

ချု ြ်မှုရလဒ်များအရ အမပခအမေကုိ အ 

မကာင်းဘက်ဆီ ဆက်ထိေ်းလာနုိင်ြါက 

အာဆီယံမဒသတွင်း နုိင်ငံအချို ့၌ ခရီးသွား 

လုြ်ငေ်း ပြေ်လည် အစြျိုးလာနုိင်မသာ 

အချေ်ိသည်လာမည့် ဩဂုတ်လနှင့်စက်တင် 

ဘာလမလာက်ပဖစ်မည်ဟု ခေ့်မှေ်းလျှက်ရိှ 

သည်ကုိကကားသိမေရြါသည်။ အမပခအမေ 

နှင့်အချေ်ိအခါအရအတည်တကျ တွက်ချက် 

ထုတ်ပြေ်ပခင်းထက် မှေ်းဆကကည့်ရံုမျှသာ 

ပဖစ်သည်။ ကူးစက်မရာဂါ ထိေ်းချု ြ်နုိင်မှုအ 

မြါ်မူတည်၍ အဆင့်ဆင့်မသာမပဖ မလျာ့မှု 

များနှင့်အတူ ဒုတိယလှိုင်း (Second Wave) 

ဟူမသာ မခိမ်းမပခာက်မှုကလည်း အပခား 

မသာ စီးြွားမရးလုြ်ငေ်းများေည်းတူ ခရီး 

သွားလုြ်ငေ်းေယ်ြယ်က လူများအဖ့ုိ ရင် 

တထိတ်ထိတ်နှင့်ရိှမေရမြီး ယင်းဂယက် 

လှိုင်းပဖစ်မလာဖ့ုိ မမျှာ်လင့်ဆုမတာင်းမေကက 

ရသည်။  

 ခရီးသွားလုြ်ငေ်း ပြေ်လည်အစြျိုး နုိင်ဖ့ုိ 

မိမိတ့ုိမဒသတွင်း ကူးစက်မရာဂါထိေ်း  

ချု ြ်နုိင်ရေ် လုိအြ်သက့ဲသ့ုိ မေးကွက်ဦး  

တည်ရာ အရြ်မဒသများ၏ ကူးစက်ရရာ 

ဂါ ထိန်းချု ပ်နုိင်မှုသည်လည်း အဓိကကျ 

ပါ သည်။ လူအများစုမှာ Covid-19 က 

ရပးသည့် စိတ်ဖိစီးမှု တစ်ရပွ့တစ်ပုိက် 

မဖင့် အိမ်တွင်းရအာင်းရနကကရသည် မဖစ် 

ရာ ခရီးသွားလာလုိစိတ် ပြင်းပြလျှက်ရိှ 

သည်မှာ အပငင်းြွားဖွယ်ရာ မရိှမသာ် 

လည်း ခရီးသွားလာရေ် မငွမကကးစရိတ် 

စက သံုးစဲွနုိင်မှုကလည်း အခရာကျလှ 

သပဖင့်ယင်း အချက်ကုိလည်း ထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရြါမည်။  

........ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုြ်ငေ်းအဖဲွ(့UNWTO) 

အမေပဖင့်လည်း ကူးစက်မရာဂါြျံ့ြွားမှု 

နှင့် ြတ်သက်၍ ထိေ်းချု ြ်နုိင်မှုအမြါ် မူ 

တည်ကာ အကေ့်အသတ်များပဖင့် 

တပဖည်း ပဖည်း ပြေ်လည်မပဖမလျာ့မြးနုိင်                          

 
 

 

 

 

 

မည့် အမပခအမေများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

နုိင်ငံတကာ ခရီးသွားလာမှုသည် မြီးခ့ဲ 

သည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက (၆၀) ရာခုိင် 

နှုေ်းမှ (၈၀) ရာခုိင်နှုေ်းအထိ ကျဆင်းနုိင် 

မပခရိှမကကာင်း ခေ့်မှေ်းထားသည်ကုိ မတွ့ 

ရိှရြါသည်။ ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအရမခအရနသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် 

ရလာက်မှသာ ပံုမှန်အရမခအရနသ့ုိ မပန် 

လည်ရရာက်ရိှနုိင်မည်ဟု အချို ့ရသာ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သူများက 

ခန့်မှန်းထားသည်ကုိလည်း ရတွ့ရသည်။ 

သ့ုိရာတွင် မရမျှော်မှန်းနုိင်ရသာ အရမခ  

အရနအား ကကိုတင်မှန်းဆမခင်းသာ မဖစ်   

၍ Covid-19 အား ကာကွယ်၊ ထိန်းချု ပ်၊ 

ကုသနုိင်စွမ်းအရပါ်သာ အဓိက မူတည် 

ပါမည်။  

 ရဒသတွင်းနုိင်ငံများတွင် ထုိင်းနုိင်ငံ 

သည် ကုိရုိနာဗုိင်းရပ် ရရာဂါကူးစက်မှု   

အတန်အသင့်များ မပားခ့ဲပပီး (၁၄-၅-

၂၀၂၀)ရက်ရန့အထိ (၃၀၁၈)ဦးကူးစက် 

ခံခ့ဲ ရပါသည်။ သ့ုိရသာ်စနစ်ကျပပီး 

တင်းကကပ်ရသာ ထိန်းချု ပ်မှုများမဖင့် 

ကူးစက်ရရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးရရး 

ကုိ အရလးထား ရဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ပပီးခ့ဲ 

သည့် ရက်သတ္တ တစ်ပတ်အတွင်း 

ရန့စဉ် ရရာဂါပုိးအသစ် ရတွ့ရိှသူဆယ်  

ဂဏန်းရအာက် ကျဆင်း လာသည်အ 

ထိ ထိန်းချု ပ်လာနုိင်သည် ကုိ ရတွ့ရိှရ  

 

 

 

 

 

ပါသည်။ (၁၃.၅.၂၀၂၀) ရက် ရန့တွင် 

(သုည) ဦးနှင့် (၁၄.၅.၂၀၂၀) ရက် 

ရန့တွင်မူ (၁) ဦးသာ ရတွ့ရိှခ့ဲရပါသည်။ 

 ယင်းအရမခအရနတွင် ထုိင်းနုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် (အထူး 

သမဖင့်ဟုိတယ်နှင့် အပန်းရမဖရနရာများ 

သည်) ရဒသတွင်း ထုတ်မပန်ထား သည့် 

ကူးစက်ရရာဂါ ကာကွယ်တား ဆီးရရး 

အကန့်အသတ်များ အရ “စရတးရကး 

ရှင်း” “Staycation” (stay + vacation)  

ဟူရသာ အသံုးကုိ သံုးနှုန်းကာ မိမိရန  

ထုိင်ရာ အနီးဝန်းကျင်ရိှ အလည်အ    

ပတ်နှင့် အပန်းရမဖရနရာများသ့ုိ သွား 

လာလည်ပတ် အပန်းရမဖမခင်း ပံုစံမဖင့် 

ဝန်ရဆာင်မှုများ ရပးအပ်နုိင်ရန် ကကိုး 

စားအားထုတ် လာကကသည်ကုိ ရတွ့ရိှ 

ရနရပါသည်။ အကန့်အသတ်များ 

ကကားမှ မဖစ်နုိင်ရမခအရိှဆံုး အခွင့် 

အလမ်းကုိ အမိအရ ရယူနုိင်ရန် စဉ်း 

စားရဆာင်ရွက်ကကမခင်းသာမဖစ်သည်။ 

 လတ်တရလာ Covid-19 ကုိရုိနာ 

ဗုိင်းရပ် ကူးစက်ရရာဂါနှင့် ပတ်သက် 

၍ အရမခအရနကုိတည်တည် ပငိမ်ပငိမ် 

မဖင့် ထိန်းသိမ်း နုိင်လာပပီး ကုိရုိနာ 

ဗုိင်းရပ်ရရာဂါပုိးကူးစက်ခံရသူအသစ် 

မရတွ့ရိှရသည်မှာ ရက် သတ္တပတ် 

အနည်းငယ် ကကာလာပပီ မဖစ်သည့် 

ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ သည်လည်း ရမဖရလျာ့ 

မှုများနှင့်အတူမပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်

ငန်း (Domestic  Tourism) မဖင့် 

မပန်လည် စတင်ရန် ကကိုးပမ်း 

အားထုတ်လာသည်ကုိ ရတွ့ရပါ မည်။ 

ကုိဗစ်အလွန်ကာလ ထုိင်းနုိင်ငံ၏ 

ခရီးသွား လုပ်ငန်းရေးကွက်ကုိ ကူး 

စက်ရရာဂါ ထိန်းချု ပ်နုိင်ခ့ဲသည့် 

တရုတ် နုိင်ငံသား ခရီးသွားများအား 

(တရုတ်နုိင်ငံအတွင်း ကူးစက်မှုနည်း/ 

မရိှရသာ မပည်နယ်များနှင့် ကုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရရဒသများမှမဖစ်နုိင်) ဦး 

တည်၍ အကန့်အသတ်များမဖင့် 

(ဥပမာ-ကူးစက်ရရာဂါ ကင်းရှင်း 

ရကကာင်း ရဆးစစ်ချက် အရထာက်အ 

ထားစသည်) လက်ခံဝန်ရဆာင်မှု ရပး 

ရန် ကကိုးပမ်းလာနုိင်ရကကာင်း ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ သတင်းများတွင် ဖတ် 

ရှုရသည်။ ထုိင်းနုိင်ငံသည် ကုိဗစ်ကာ 

လမတုိင်မီကပင် ဥရရာပ နုိင်ငံများမှ  

ဆက်ရန်စာမျက်နှာ - ၁၆ သ့ုိ 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၆ 

 

၅ 

https://www.facebook.com/moht.mm/posts/2902873363164745


 

  

ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်တိင်ုးထေသကကီးမှ ညွှန်ကကားထရးမှူး ဦးထဆာင် ထသာအဖွဲ့မှ Holly Hotel တိုးချဲ့အထဆာက် 

အအုံသစ်တွင် Quarantine ထစာင့်ကကပ် ကကည့်ရှု့ ရန်အတွက် ကကိုတင် ထဆာင်ရွက်မှုများအားပူးထပါင်းထဆာင်ရွက် 

  

 

 

 

 

 

 

 

    ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး ဝန်ကကီးဌာန 

နှင့် ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး အစုိးရအဖဲွ့၏ 

ကကီးကကပ် လမ်းညွှန်မှု၊ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး 

ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီ၏ 

အနီးကပ်ကကီးကကပ်မှုမဖင့် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

ညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တုိင်းရဒသ  

ကကီးသည် Coronavirus (COVID-19) 

ကကိုတင်ကာကွယ်မရးအတွက် MTF/ 

MHA/MHA (ရေ်ကုေ်ဇံု)/MTA အြါအဝင် 

ညီမောင်အသင်းများနှင့် (၂၇.၃.၂၀၂၀) 

ရက်မေ့တွင် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်ခ့ဲြါ 

သည်။ ယခုကာလတွင် COVID19နှင့် 

ြတ်သက်၍ Quarantine မစာင့်ကကြ် 

ကကည့်ရှု့မှု့မဆာင်ရွက်ရေ်ရေ်ကုေ်တုိင်း 

မဒသကကီး၊ ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွား 

ညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေမှ ညွှေ်ကကား 

မရးမှ းူ ဦးစီးမသာအဖဲွ့မှ Holly Hotel   

တိုးချဲ့အမဆာက်အအုံသစ်အား 

ကျေ်းမာမရးဦးစီးဌာေမှ လုိအြ်မှုရိှလျှင် 

ထားရိှနုိင်မရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

တာဝေ်ရိှသူများနှင့် ကကိုတင်ပြင်ဆင် 

မဆာင်ရွက်ခ့ဲြါသည်။ Holly Hotel 

တုိးချဲ့အမဆာက်အအံုသစ်တွင်အခေ်း 

(၁၀၀)ခေ့် Quarantine မစာင့်ကကြ် 

ကကည့်ရှုမှုနှင့်ြတ်သက်၍ ထားရိှသွား 

မည်ပဖစ်ြါသည်။လတ်တမလာ 

ဟုိတယ် (ရေ်ကုေ်ဇံု)တွင် ဟုိတယ် 

(၆)လံုး ၌ Quarantine မစာင့်ကကည့်သူ 

ပမေ်မာ(၄၁၅)ဦး၊ နုိင်ငံပခားသား (၆၅)ဦး 

စုစုမြါင်း(၄၈၀)ဦးခေ့် ကျေ်းမာမရးဦးစီး 

ဌာေ၊ MTF ညီမောင်အသင်းများမှ 

တာဝေ်ရိှသူများနှင့် ြူးမြါင်းမဆာင် 

ရွက် မေရာချထားခ့ဲမြီး ပဖစ်ြါသည်။ 

COVID-19 နှင့်ြတ်သက်၍ ရေ်ကုေ်တုိင်း 

မဒသကကီးကျေ်းမာမရးဦးစီးဌာေ၊ ဟုိတယ် 

နှင့်ခရီးသွားညွှေ်ကကားမှုဦးစီးဌာေ၊ MHA 

(ရေ်ကုေ်ဇံု) အြါအဝင် သက်ဆုိင်ရာ 

ညီမောင်အသင်းများ၊ လူ၊ ြုဂ္ဂိုလ်များ 

နှင့်ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်ခ့ဲြါသည်။      

ထ့ုိအမပင် ရမလအတွင်း မမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ 

Relief Flight များမဖင့် မပန်လည်ဝင် 

ရရာက်လာရသာ မမန်မာနုိင်ငံသားများ 

အတွက် Hotel Quarantine ဟုိတယ် 

အလံုး (၂၀)၊ အခန်းရပါင်း (၁၁၄၁) ခန်း 

ကုိမပင်ဆင်ထားပပီး လုိအပ်သည်များ 

ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်လျှေက်ရိှပါသည် 

 

ခရီးသွား ကျဆင်းလာမခင်း ရကကာင့် 

(တစ်ဖက်တွင်လည်း ရမျှော်မှန်းထားရသာ 

ဧည့်သည်အရရအတွက် မပည့်မီရန်) 

တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယက့ဲသ့ုိ ရသာ 

နုိင်ငံမပင်ပခရီးသွားလာသူ (Outbound 

Traveler) အရရအတွက် များပပီး 

ရငွရကကးသံုးစဲွနုိင်မှု အားရကာင်းသည့် 

ရေးကွက်များသ့ုိ ဦးတည်ရည်ရွယ် 

မမှင့်တင်လျှေက် ရိှသည်ကုိ ရတွ့ရိှရသည်။ 

ပပီးခ့ဲသည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ထုိင်းနုိင်ငံသ့ုိ 

နုိင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် (၃၉.၈) 

သန်း ဝင်ရရာက်ခ့ဲပပီး တရုတ်နုိင်ငံသား 

ဧည့်သည် (၁၀.၉၉) သန်းနှင့် အိန္ဒိယနုိင်ငံ 

 ဧည့်သည် (၁.၉) သန်းဝန်းကျင် 

လာရရာက် လည်ပတ်ခ့ဲရကကာင်း ထုိင်း 

နုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ စာရင်းဇ 

ယားများအရ သိရိှရသည်။၂၀၁၉ ခုနှစ် 

တွင် တရုတ်နုိင်ငံသား နုိင်ငံ မပင်ပခရီး 

သွားရရာက်သူ (Outbound Traveler) 

(၁၃၄) သန်းခန့် ရိှပပီး အိန္ဒိယ နုိင်ငံသား 

နုိင်ငံမပင်ပခရီး သွားရရာက်သူ 

(Outbound Traveler) (၂၆.၂၉) သန်း ရိှ 

ရကကာင်း UNWTO ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း  

ဆုိင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များ 

အရ သိရိှရပါသည်။ 

     ကုိရီးယားနုိင်ငံသည်လည်း Covid-19 

ကုိရုိနာဗုိင်းရပ် ကူးစက်ရရာဂါ နှင့် ပတ် 

သက်၍ အရစာဆံုး ထိန်းချု ပ်နုိင်သည့် 

နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံမဖစ်ပပီး အာဆီယံနုိင်ငံများ 

အတွက် ကုိရီးယား ရေးကွက်သည် 

လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနုိင်သည့် နုိင်ငံ 

တစ်နုိင်ငံ မဖစ်လာနုိင်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  

ခရီးသွား လုပ်ငန်း စာရင်းဇယားများအရ 

ကုိရီးယား နုိင်ငံသား နုိင်ငံမပင်ပ ခရီးသွား     

ရရာက်သူ (Outbound Traveler) (၂၈.၇) 

သန်းရိှသမဖင့် ဦးတည်ရာ ရေးကွက်   

 (Target Market) အမဖစ် သတ်မှတ် 

ရဆာင် ရွက်ရန် အလားအလာ ရိှပါသည်။ 

       Covid-19 ရကကာင့် ထိခုိက်မှုအများဆံုး 

ခံစားရနရသည့် အရနာက်နုိင်ငံများ အဖ့ုိ 

ကုိဗစ်အလွန် ဦးတည်ရာ ရေးကွက် မဖစ် 

လာနုိင် / မမဖစ်လာနုိင်ကုိမူ ယင်းနုိင်ငံများ 

၏ လူမှုစီးပွား၊ ခရီးသွားလာရန် စိတ်အား 

ထက်သန်မှုနှင့် ရငွရကကးသံုးစဲွနုိင်မှု အရမခ 

အရနများကုိ စနစ်တကျ မပန်လည် 

ရလ့လာသံုးသပ်ရန် လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

     သ့ုိမဖစ်၍ မမန်မာနုိင်ငံ၏ ကုိဗစ်အလွန် 

ကာလ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးတည်ရာ 

ရေးကွက်သည် အလားအလာရိှသည့် 

တရုတ်၊ ကုိရီးယားနှင့် အိန္ဒိယရေးကွက် 

များ မဖစ်နုိင် / မမဖစ်နုိင် ဆုိသည်မှာ ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းတွင် ဆက်နွှယ်လုပ်ကုိင်ရန 

သူများ (Stakeholders) အရနမဖင့် ယင်း 

နုိင်ငံများအား အဓိက ဦးတည်ရာ 

ရေးကွက် အမဖစ် လက်ခံလုိမှု ရိှ / မရိှ နှင့် 

ယင်းရေးကွက်ကုိ ဆဲွရဆာင်နုိင်မည့် 

ဝန်ရဆာင်မှု အရည်အရသွးနှင့် ခရီးသွား 

မမှင့်တင်ရရး ရဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်း အရပါ် 

မူတည်ပါလိမ့်မည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          ကုိဗစ်မတုိင်မီကာလတွင် တရုတ် 

နှင့် ကုိရီးယားနုိင်ငံများကုိ မိမိတ့ုိ အဓိက 

ဦးတည်ရာ ရေးကွက်အမဖစ် မမှင့်တင် 

ရဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ယင်းနုိင်ငံများမှ ခရီးသွား 

ဧည့်သည် သိသိသာသာ တုိးတက်ဝင် 

ရရာက်ခ့ဲပါသည်။ 

      လက်ရိှအချန်ိတွင် မမန်မာနုိင်ငံသည် 

လည်း Covid-19 ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်ကူး 

စက် ရရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍ နုိင်ငံရတာ် 

အစုိးရ၏ စနစ်တကျ ကကိ းုပမ်းထိန်း 

ချု ပ်မှု၊ ရစတနာရှင်များ၏ ပူးရပါင်းပ့ံပုိး 

ကူညီရဆာင်ရွက်မှု ပရဟိတ လူမှုရရး 

အသင်း အဖဲွ့များနှင့် ရစတနာ့ဝန်ထမ်း 

များ၏ ကူညီရဆာင်ရွက်ရပးမှုနှင့် နုိင်ငံ 

သားများ၏ အရလးထားလုိက်နာ ၊ 

ရဆာင်ရွက်မှုများရကကာင့် ရကာင်းမွန် 

စွာ ထိန်းချု ပ်နုိင်သည့်  အရမခအရနတွင် 

ရိှရနကာ အရမခအရနကုိ ဆက်လက် 

ထိန်းသိမ်းနုိင်မည်   ဆုိပါကလာမည့် 

ဇွန်လအတွင်း ရမဖရလျာ့မှုများ ရိှလာနုိင် 

မည်ဟု ရမျှော်လင့် ရပါသည်။ 

         ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်သူများ 

အရနမဖင့်လည်း Coronavirus Disease 

2019 ကာကွယ်၊ ထိန်းချု ပ်၊ ကုသရရး 

အမျိုးသားအဆင့်ဗဟုိရကာ်မတီ၊ ကျန်းမာ 

ရရးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန၊ဟုိတယ် 

နှင့်ခရီးသွားလာရရး ဝန်ကကီးဌာနနှင့် 

သက်ဆုိင်ရာ မပည်နယ်နှင့်တုိင်းရဒသ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကကီး အစုိးရအဖဲွ့တ့ုိ၏ Covid-19ဆုိင်ရာ 

ညွှန်ကကားချက်များ နှင့်အညီ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်း ဝန်ရဆာင်မှုများ ရပးအပ်နုိင် 

ရန် မပင်ဆင်ရဆာင်ရွက်ကကဖ့ုိ 

လုိအပ်ပါ  

လိမ့်မည်။ အချို ့ရသာ လုပ်ငန်းများ 

အရနမဖင့်လည်း ညွှန်ကကားချက်များနှင့် 

အညီဝန်ရဆာင်မှုရပးနုိင်ရန် စတင်မပင်  

ဆင်ရဆာင်ရွက်လျှေက် ရိှသည်ကုိကကား 

သိရပါသည်။ 

          နုိင်ငံတကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 
 

 မလည်ပတ်နုိင်ရသးချန်ိတွင် ခရီးသွား 
 

 လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ရပ်  
 

တည်ရှင်သန်နုိင်ရရး စရတးရကးရှင်း  

 (Staycation)  မှ အစမပု၍ မပည်တွင်း  
 

 

 ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Domestic Tourism)  
 

ကုိသာ မမဖစ်မရန အားမပုရဆာင်ရွက် 

ရမည်ဟုလည်း စာရရးသူ အရနမဖင့် 

 အမပည့်အဝ လက်ခံယံုကကည်ပါသည်။ 
ထုိမှတဆင့် ယံုကကည်စိတ်ချရရသာ 

ခရီးစဉ်ရဒသတစ်ခုအမဖစ် နုိင်ငံ၏ ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းပံုရိပ်အား  မမှင့်တင်ရဆာင် 

ရွက်ရင်း ကူးစက်ရရာဂါနှင့်ပတ်သက်၍  
  

အာမခံချက်ရပးနုိင်သည့် အရထာက် 

အထားများရယူလျှေက် နုိင်ငံတကာခရီး 

သွားများကုိ လက်ခံဝန်ရဆာင်မှု ရပး 

မခင်းမဖင့် နုိင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်း 

(International Tourism) ဖံွ ပ့ဖိုးမှု 

အရိှန် ရလာမည်မဖစ်သည်။   

     အချု ပ်အားမဖင့်ဆုိရသာ် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ 

၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ နာလန် 

ထူနုိင်ရရး အရကာင်းဆံုးမပင်ဆင်ကာ 

ဆုိင်းင့ံရပ်တန့်ရနရသာ ရမခလှမ်းများကုိ 

အားမာန် အမပည့်မဖင့် မပန်လည်အစပျို း 

ရန်နှင့် အရမခအရနတည်ပငိမ်ဖံွ ပ့ဖိုးလာ 

ရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ဆက်နွှယ် 

လုပ်ကုိင်ရနသူများ (Stakeholders) 

အားလံုး ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးရပါင်း 

ရဆာင်ရွက်ရန်သာ မဖစ်ပါရကကာင်း။ 

ထအာင်သက်ေွန်း 

(ဟုိတယ်/ခရီး) 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၇ 

 

၅ 



 

Covid 19 ကာလအတွင်းHotel Quarantine ဝန်ထဆာင်မှုကိ ုထဆာင်ရွက်ထပးသည့် ရန်ကုန်တုိင်းထေသကကီးအတွင်းရိှ 

ဟိုတယ်(၉)လံုးအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်ထောင်စုဝန်ကကီးမှ ချးီပမှင့်ထသာ ဂုဏ်ပပုလက်မှတ်ကို 

ကိုယ်စားထပးအပ် 
      Covid-19 ကာလအတွင်းတွင် 

မပည်ပမှ ဝင်ရရာက်လာရသာ Quarantine 

ဝင်ရရာက်ရန်လိုအပ်သည့် သူများ 

ကိုHotel Quarantine ဝန်ရဆာင်မှု 

ကို ရဆာင်ရွက်ရပးခဲ့သည့် ရန်ကုန် 

တိုင်းရဒသကကီး အတွင်းရှ ိ ဟိုတယ် 

( ၉ ) လုံး မဖစ်သည့် City Hotel Yangon၊ 

The Gandamar Hotel၊ Yangon Airport 

Hotel၊ 7 Mile Hotel၊ Myanmar Life 

Hotel၊ KC Hotel၊ City Golf Resort Hotel၊ 

Holy Hotel (2)၊ Shwe Pyi San Yar Hotel 

တို့အားဟိုတယ်နှင့ ်ခရီးသွားလာရရး 

ဝန်ကကီးဌာန ၊ မပည်ရထာင်စုဝန်ကကီး  

မှချ းီမမှင့ ်ရသာဂုဏ်မပုလက်မှတ်

ကို ကုိယ်စားရပးအပ်ခ့ဲပါသည်အဆုိပါ 

ဟုိတယ်(၉)လံုးအား ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန် 

တုိင်းရံုး ညွှန်ကကားရရးမှုး နှင့် တာဝန် 

ရိှသူများမှ (၂၁-၄-၂၀၂၀) ရက် ရန့တွင် 

တုိင်းရဒသကကီး ညွှန်ကကားရရးမှုးရံုး၌ 

ဟုိတယ်များအား အချန်ိမခား၍ ကျန်းမာ 

ရရးနှင့်အားကစား ဝန်ကကီးဌာနမှ ထုတ် 

မပန်ထားရသာ ညွှန်ကကား ချက်များနှင့် 

အညီ ဟုိတယ်တာဝန်ရိှ သူများအား 

ဂုဏ်မပုလက်မှတ်အား ရပးအပ်ခ့ဲပါ 

သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Relief Package အပဖစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း(အထပခခ)ံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကကားနုိင်ထရး 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပုဂ္ဂလိကအသင်အဖဲွ့များ၊ ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းထဆွးထနွး 
 ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီးဌာန၏ ဦးရဆာင်လမ်းညွှန်မှုမဖင့် COVID-19 

အလွန်ကာလတွင် COVID-19 ရကကာင့် မမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကျဆင်းလျက်ရိှရသာ တုိင်းရဒသကကီး/မပည်နယ်များတွင် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း မပန်လည်မမှင့်တင်နုိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဟုိတယ်ဆုိင်ရာဝန်ရဆာင်မှု 

(မွမ်းမံ) ၃ပတ် (၁၅)ရက် သင်တန်းများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း (အရမခခံ) ၄ ပတ် 

(၈)ရက် သင်တန်းကုိ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးဝန်ကကီးဌာန၏ ဦးရဆာင်မှု၊ မမန်မာ 

နုိင်ငံဟုိတယ်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ မမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသင်းနှင့် မမန်မာနုိင်ငံ ဧည့်လမ်းညွှန်များ 

အသင်းတ့ုိ၏ ပူးရပါင်းပါဝင်မှုမဖင့် COVID-19 အလွန်ကာလ (ခန့်မှန်းရမလနှင့် ဇွန်လ 

အတွင်း)ဖွင့်လှစ်သွားမည် မဖစ်ပါသည်။ 

            အဆုိပါသင်တန်းများ ရအာင်မမင်စွာဖွင့်လှစ်သွားနုိင်ရရးအတွက် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊တနသသာရီတုိင်းရဒသကကီးရံုးမှ ညွှန်ကကားရရးမှ းူ၊ ဦးညိုရအး 

ဦးရဆာင်၍ တုိင်းရဒသကကီးအစား အရသာက်နှင့်ရဆးဝါးကကီးကကပ်စစ်ရဆးရရး ဦးစီး 

ဌာန၊ တုိင်းဦးစီးမှ းူ၊ မမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ထားဝယ် 

ခရုိင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတ့ုိမှ ဥက္ကဌများနှင့် ကုိယ်စားလှယ်များမဖင့် 

ညိှနှိုင်းအစည်းအရဝးကုိ (၁၄-၅-၂၀၂၀)ရက်ရန့တွင် မပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

 

 အစည်းအရဝးတွင် သင်တန်းကျင်းပမည့်ရန့ရက်၊ သင်တန်းသားရရွးချယ်မှု 

အစီ အစဉ်၊ သင်တန်း ဆရာများရရွးချယ်မခင်းတ့ုိနှင့်ပတ်သက်၍ ရဆွးရနွးညိှနှိုင်းကာ 

ညွှန်ကကားရရးမှ းူမှ သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် သင်တန်းဆရာများဉာဏ်ပူရဇာ်ခ၊ 

သင်တန်းသားများအတွက် ရန့တွက်စရိတ်တ့ုိအား ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 

ဝန်ကကီးဌာနမှ ကျခံရဆာင်ရွက်ရပးသွားမည်မဖစ်ရကကာင်း ရှင်းလင်းရမပာကကားသွား 

ပါသည်။ အဆုိပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရမခခံသင်တန်းကုိ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ရမလ (၃၀) 

ရက်ရန့မှ ဇွန်လ (၂၁)ရက်ရန့အထိ အပတ်စဉ် စရန၊ တနဂသရနွရန့များတွင် 

သင်တန်းသား(၂၀)ဦးမဖင့် ထားဝယ်ပမို့ ရိှ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ 

သင်တန်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်မဖစ်ရကကာင်း သတင်းရရိှ ပါသည်။ 

 

Travel Tanintharyi Website လွှင့်တင်နုိင်ထရး ထဆာင်ရွက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ တနသသာရီတုိင်းရဒကကီး၊ ညွှန်ကကား 

ရရးမှူးရံုးအရနမဖင့် တနသသာရီတုိင်းရဒသကကီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းရစျးကွက် မမှင့်တင် 

ရရးအတွက် Travel Tanintharyi Website လွှင့်တင်နုိင်ရန် အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ 

ကုန်သွယ်မှုစင်တာ(International Trade Cetre) နှင့်ပူးရပါင်း၍ (၂၈-၄-

၂၀၂၀)ရက်ရန့မှစ၍ အရကာင်အထည် ရဖာ်ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှရကကာင်းသိရသည် 

အဆုိပါ Website ရအာင်မမင်စွာလွှင့်တင်နုိင်ရရး အတွက် တုိင်းရဒသကကီးအတွင်းရိှ 

ခရီးစဉ်ရဒသများဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ၊  ဟုိတယ်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အချက် 

အလက်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အချက် အလက်များ စုစည်းမခင်း၊ 

မပုစုမခင်းလုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှရကကာင်းသိရသည်။ 

         ၎င်းTravel Tanintharyi Website အား Covid-19 အလွန် တနသသာရီ 

တုိင်းရဒသကကီး ခရီးသွား လုပ်ငန်းရစျး ကွက်မမှင့်နုိင်ရရးနှင့် မပန်လည်ဖံွ ပ့ဖိုး တုိးတက် 

ရရးတ့ုိအတွက် စဉ်ဆက်မမပတ်ကကိုးပမ်း ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှပပီး အမမန်လွှင့်တင်နုိင် 

ရရးအတွက်လည်း ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါရကကာင်း သတင်းရရိှ ပါသည်။ 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၈ 

 

၅ 



 

 

MOHT COVID-19 Resilience Package များအပဖစ် 

ခရးီသွားလုပ်ငန်းဝန်ထဆာင်မှု (အထပခခံ) သင်တန်းများ နှင့် ဟုိတယဆ်ိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှု (မွမ်းမံ) 

သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည့်အထကကာင်း ထကကပငာပခင်း 
 ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍလူ့စွမ်းအားအရင်းအမမစ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ရစရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 

ရကကာင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှေက်ရိှရသာ တိုင်းရဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်များ၌ ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ မပန်လည် 

မမှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ရဆာင်မှု (အရမခခံ) သင်တန်းများ ကို မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရဒသကကီး အသီးသီး၌ လည်းရကာင်း၊ 

ဟုိတယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှု (မွမ်းမံ) သင်တန်းများကို ဟုိတယ်ဇံု အသီးသီး၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်မဖစ်ပါသည်။ 

  MOHT COVID-19 Resilience Package (1) - Tourism Capacity Building for Tourism Related Grassroots Personnel 

ခရီးသွားလပု်ငန်းဝန်ရဆာင်မှု (အရမခခံ) သင်တန်းများ အတွက် အရသးစိတ်အချက်အလက်များကို Website Link -

 https://bit.ly/3fSoEPe (သ့ုိမဟုတ်) Facebook Page Link - https://bit.ly/2Z7q828 တွင် ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

 MOHT COVID-19 Resilience Package (2)- Hospitality Capacity Upgrading for Tourism Industry Personnel 

ဟုိတယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ရဆာင်မှု(မွမ်းမံ) သင်တန်းများအတွက် အရသးစိတ်အချက်အလက်များကို Website Link -

 https://bit.ly/2WC8i5D (သ့ုိမဟုတ်) Facebook Page Link - https://bit.ly/3fVzkwE တွင် ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 
 

တနသသာရီတုိင်းထေသကကီး၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ Hotel Guest List Management System(HGLMS)သင်တန်း 

ဖွင့်လှစ်သင်ကကား 
 ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရးဝန် 

ကကီး ဌာနသည် ရနမပည်ရတာ် ရကာင် 

စီနယ်ရမမ၊ တုိင်းရဒသကကီးနှင့်မပည် 

နယ်များရိှ ဟုိတယ်နှင့် တည်းခုိရိပ်သာ 

များ၊ ဆက်စပ်ဌာနဆုိင်ရာများသ့ုိ ရန့ 

စဉ်တည်းခုိသည့် ဧည့်စာရင်းရပးပ့ုိ မှု 

အဆင်ရမပရစရရး၊ စက္ကူသံုးစဲွမှု ရလျာ့ 

နည်းရစရရး တ့ုိအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

ရဒသများရိှ ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ် 

သာများသ့ုိ လာရရာက်တည်းခုိရသာ 

ခရီးသွား ဧည့်သည်များစာရင်းကုိ 

Online စနစ်မဖင့် ရပးပ့ုိနုိင်ရန် Hotel 

Guest List Management System  

(HGLMS)စနစ်ကုိ တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် 

၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ ဇွန်လဆန်း၌ စတင် 

အသံုးမပုနုိင်ရန် ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွား 

ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ ရံုးခဲွများ အရန 

မဖင့် သက်ဆုိင်ရာရဒသရိှ ဟုိတယ်နှင့် 

တည်းခုိရိပ်သာများလည်း လုိက်ပါ အ 

သံုးမပု နုိင်ရစရရး ရလ့ကျင့်သင်ကကား 

ရပး လျက်ရိှပါသည်။ 

 တနသသာရီတုိင်းရဒသကကီး အတွင်း 

ရိှ ဟုိတယ်နှင့် တည်းခုိရိပ်သာများ အ 

ရနမဖင့် လာရရာက်တည်းခုိရသာ ခရီး 

သွားဧည့်သည်များစာရင်းကုိ Online 

စနစ်မဖင့် ရပးပ့ုိနုိင်ရန် Hotel Guest List  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management System (HGLMS)စနစ် 

အသံုးမပုမှုသင်တန်းကုိ (၂၁-၅-၂၀၂၀ ) 

ရက်ရန့တွင် ထားဝယ်ပမိ ့ုရိှ ဟုိတယ် 

နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ သင်  

တန်းခန်းမ၌ ထားဝယ်ခရုိင်အတွင်းရိှ 

ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်သာများမှ သင် 

တန်းသား(၂၀)ဦးကုိ လည်းရကာင်း၊ 

(၂၂-၅-၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် ထားဝယ်  

ပမိ ့ုနယ်နှင့် ရလာင်းလံုးပမိ ့ုနယ် တ့ုိရိှ 

ဆက်စပ်ဌာနဆုိင်ရာများမှ သင်တန်း 

သား(၁၀)ဦးကုိလည်းရကာင်း သင် 

တန်း ပ့ုိချခ့ဲပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 အဆုိပါ Hotel Guest List 

Management System (HGLMS) 
စနစ်အသံုးမပုမှု သင်တန်းအား (၂၅-၅-

၂၀၂၀)ရက်ရန့တွင် ဟုိတယ်နှင့်ခရီး 

သွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ ပမိတ်ရံုးခဲွ 

နှင့် ရကာ့ရသာင်းရံုးခဲွ တ့ုိမှ တာဝန်ခံ 

ဝန်ထမ်းများကုိ Online စနစ်မဖင့် ထပ် 

ဆင့်ပ့ုိချသွားမည်မဖစ်ပပီး အဆုိပါ ရံုးခဲွ 

များမှ သက်ဆုိင်ရာခရုိင်များရိှ ဆက်စပ် 

ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိ 

ရိပ်သာများမှ ဝန်ထမ်းများအား 

ဆက်လက် သင်တန်းပ့ုိချသွားမည်မဖစ် 

ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်ေားရိှလျက်ရိှထသာ Information Counter များ 
No. Counter Name Location No. Counter Name Location 

1. Yangon  Around the station 15. Bagan Nyaung Oo Ariport 

2. 1. Arrival Hall 2. Terminal 1(Arrival Hall) 16. Bagan Bagan Office 

3. No (118), Maharbandoola Kyaut Tadar Township 17. Bagan Bagan- Nyaung Oo Market counter 

4. Mandalay  

 

Around Tadar Oo 18. Myawady On the bridge and right hand side Myawady 

5. In Mandalay Station 19. Kyaikhtiyo Near Entrance Kyinteeyo (Eastern of Kyaiktto Hotel) 

6. Mandalay Swam No.(68 x 27) Corner 20. Mawlamyein No (118), Lower Main Road, Phattan ward 

7. Pyin Oo Lwin No.(120), Kyay Nan road 21. Loikaw In the Airport 

8. Taunggyi No.(142), Bogyoke road, Myoma street, Taunggyi 22. Kawthaung Kawthaung quay 

9. Heho Around Heho Airport 23. Pathein No (24), Park street, No (4) ward 

10. Kalaw Word No. (1), beside State road 24. Chaungtha Into The Azura Hotel 

11. PaeKo Rose street, Zatan word, Paeko 25. Nge Saung Junction Hotel Zone road, No.(3) ward, B.E.H.S, Nge Saung 

12. Nyaun Shwe Win word, Kannar road, Nyaun Shwe 26. Bago Between No. (3)road and No.(4), Northern Zaiga Ning 

13. Tachileik Tachilike Office 27. Thandwe Thandwe Airport 

14. Kyaing Tone Around Airport    

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၉ 

 

၅ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fSoEPe%3Ffbclid%3DIwAR1c6vK3jXQwsC1T5Xv423WYdPFX81c9m4j2hhP-708ccU7pRPkWvMpMUEk&h=AT1PwoxdSuYRGCWc_m820GGnV30RLFX18QyUcgiqhpIRSCzzpWLdsxCUGfxoyvycsYj8b2bWyQHQBBByDsBJRXyzvGi3MsvRQu5x_zmhYbCKPAEQvAZSS28z3WR_wxTa9Oy3rO8LW3A1DW6ijgG6psCXiieknqz8k4Q1Jo-Ti50vLZ_QgLZ-Q5pDbTZKsWDdhqtdil0-27nt-aWWczVXFfOPDjcws6i6S8fMOnV-tT34HyStZsbmetIwsLCCRmZ9oV2BoATC1LrMb22qA-aWNTxVgGyMZe8wSUBRBb_gi-S9cgxKtCIbgER9_MPBgtxUNOkCM9zRrg14WL4uBX-OZG01NjfzvDbQpL8uMMrz4O-Vuz3ZFeIIOwjz1GfynScVS3vVEU9_IY6-s_7ctC2duWcu7ZcpwV2aNYTWAPbN1vaCVJRO_tuu2K8bH1N70zBx0yIXAGt0U0KisKfvkxcmlVKUrBmBe2paKBx94CxXI74x9INF5G8oxxyY6MSQomX4Kd1grrxzfqHVXMjkp6-JLYSESCRwVexqjkP4cjtEIdY9fjG16Iaa9OjYA72GFtfPMmNMTBKBTUw2ajtCXu4iJ-b1BX8R8CFtOXKv6DnHvMoHAED7Ehc4n3IP_1gx8PCq
https://bit.ly/2Z7q828?fbclid=IwAR3b70qpM8NIGb3dA_S4CDkhOr7pe-BwFYW1UJl3kppnSpc9wmJE_1zYEN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WC8i5D%3Ffbclid%3DIwAR1NcLgJtMqAT5CwRpOxSwN_xKUufouUHPf6W1LYHGIoJ2ffVUZMJQcR7jo&h=AT1V3Ijmf0d8QLsTsPkAwnuA0KjWW4c-NqUvGiBSv_K1JHepS3sCOOMvVqiPFxgYkC1m--W_sYvWMVUw2-h1vUYlJGd3PZncjn42lFFHFyPQ9rTYhgxo1TGFvxA2ddjBoQyo4ALYCzKapXd4r-_5xkdKdRB-mCWyLLVifYrTtxxPv6I76WRORIWUWvkUFEF2ceCDlDEp-0J_6BqZPpBNQU_bzLmZPu7Zxi-OXwszRN1b7zLR3yeKIcG8uTJvnzRpIQoIKJtPGGGV38lqzyNNaU5TZ4Uc9xvNBPN0BcOXYcyofFaURIhiFXRutIuK9hpi_5UQE8HcHmXMHh-Socw1wRD7EdThrrsRT-7Mii01yBMH49_3wVtv_xFvikQ8ewqSLeBsD32sh5ynN43tpefD4zK6M3bydPGEYMV3nvo_8X_SN5g43mJB1AcTN05bXm-94UDzXN3J3u26Weibu7LaNmsnbAUG-o9Qt9fDvtfX_vYGjdaHG1qidQqRNRkzsAa5rCh8Tk3ZS7EQDGNfnUz3hR1fia9_61tW3mn-eMmWAVNgHa_sPmvP-7wWU2h9HHDOeg_XZmw7inCQWjrglHF6DP7TI5A7ahC7HNpzQSYoZ_OTraqqC1hN4qrr9dYe8EmL
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fVzkwE%3Ffbclid%3DIwAR1PNJQSRGEuZk1chjBgRqA1GmPV7sBF7LBl714E_lMq2Yqeb6F-nTOB8nE&h=AT1sfVYL6F502dyAcUZgoF9d0-fT68A9ZfVOVpze8KdNk_AFmC4LpiDM2AiJt2cUt1VZ6ypbCV6pZEaKSHR0AqIe2FFNtbIiDKKyPim7RbSZtQ5H5Rc2IcjcBG4NWcz7ZNYbRnZAUdtSQyQiu6nexilwPfojikPlbC3MK7SvkMAY9D4UA-WHpV9zji5bIqQkLCYg8wKCF2iQf6M4SQMIkMcDCGA8rRK7Gzs8_t5TkOZYIkAlWNzIKrHnIDQaYstVllh6KjZB_sPrBlbGyFL9lY31SpWjSy3J0bXrmep5mlBf_KM7xfI_C-aKF5vgC_t1edzESbOXQ3MURBwyTzqB8FVf6XWHts1lE9QjdPHH8uJ4xtTyKybYuxHa0-IIjffmzCyBywAZz835HXFTUOxTJnx-V3ovPkiwHcIrEOyB-vClLQpFm2rHpg3muUV8EEEZ2pKkIUBv5W-KZ1aE9lrdT-fpuldYLEIw8TzScMY5ntRAeoYoUT8ob290BWzLJ97JBD-9JDwgATDx6whikUQ51e3DS2MiwGms7b3_gH6MD8O3OzzTHWJ4ub9ZEJE9hBXjqtUgE3EQKpaVwddzNVfwjku5W2f7ro4euOaDyg_wfo55fbQaAv3g-vBDZi-OWRmi


 

 

 

 

 

 

 ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာမရးဝေ်ကကီး 

ဌာေတွင် ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

ဥြမဒ-၂၀၁၈ြါ ရည်ရွယ်ချက်များ အ 

မကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်မရးနှင့် 

ရည်ရွယ်ချက်တွင်ြါရိှမသာ ခရီးသွား 

လုြ်ငေ်းပမှင့်တင်မရး မဆာင်ရွက်ရေ် အ 

တွက် လုိအြ်သည့် ပြင်ဆင်ပဖည့်စွက် 

မှုများကုိ မဆာင်ရွက်နုိင်မရး ညိှနှိုင်းအ 

စည်း အမဝးကုိ ၈.၃.၂၀၂၀ ရက်မေ ့

ေံေက်ြုိင်းတွင် ဝေ်ကကီးဌာေ၏ ေီလာအ 

စည်းအမဝးခေ်းမ ၌ ကျင်းြြါသည်။ 

 အစည်းမဝးသ့ုိ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လာမရးဝေ်ကကီးဌာေ ဒုတိယဝေ်ကကီး 

ဦးတင်လတ်၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှေ် 

ကကားမှုဦးစီးဌာေ ညွှေ်ကကားမရးမှူးချု ြ် 

ဦးမမာင်မမာင်မကျာ်နှင့် ဝေ်ကကီးဌာေမှ 

တာဝေ်ရိှသူများ၊ ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွား 

လုြ်ငေ်းအဖဲွ့ချု ြ်၊ ပမေ်မာနုိင်ငံဟုိတယ် 

လုြ်ငေ်းရှင်များအသင်းနှင့် ပမေ်မာနုိင်ငံ 

ခရီးသွား လုြ်ငေ်းရှင်များ အသင်းတ့ုိမှ 

ဥက္ကဌများနှင့် ပမေ်မာနုိင်ငံ ခရီးသွားလုြ် 

ငေ်း မေကွက်ပမှင့်တင်မရး အသင်းမှ 

အလုြ်အမှုမဆာင်များ တက်မရာက်ခ့ဲ 

ကကြါသည်။  

 အစည်းအမဝးတွင် ဒုတိယဝေ်ကကီး 

ဦးတင်လတ်က ပမေ်မာနုိင်ငံ၏ ဟုိတယ်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နှင့်ခရီးသွားလုြ်ငေ်း ဖံွ မ့ဖိုးတုိးတက်မရး 

မဆာင်ရွက်ရာတွင် နုိင်ငံမတာ်အစုိးရ 

နှင့် ြုဂ္ဂလိြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်လျှက် ရိှြါ 

မကကာင်း၊ အထူးသပဖင့်  ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် 

ပြင်ဆင်ပြဌာေ်းခ့ဲသည့် ပမေ်မာနုိင်ငံ ခရီး 

သွားလုြ်ငေ်းဥြမဒအသစ်ကုိ ပြည့်ပြည့် 

ဝဝ အမကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက် 

နုိင်ရေ်အတွက် လုိအြ်သည့် အစီအမံ 

များချမှတ်ရေ် လုိအြ်လျှက်ရိှြါမကကာင်း၊ 

ထုိက့ဲသ့ုိ မဆာင်ရွက်ရာတွင် မဒသတွင်း 

နုိင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများ အသီးသီးမှ 

မဆာင်ရွက်လျှက် ရိှသည့် ခရီးသွားလုြ် 

ငေ်းဖံွ မ့ဖိုးမရးနှင့် ပမှင့်တင်မရး အမကာင် 

အထည်မဖာ်မေမှုများကုိ အတုယူမလ့ 

လာ အမကာင်ထည်မဖာ်ရေ် လုိအြ်ြါ 

မကကာင်း၊ ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဥြမဒ-၂၀၁၈၏ ရည်ရွယ်ချက်ပဖစ် မသာ 

ပမေ်မာနုိင်ငံကုိ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုြ်ငေ်း၏ 

ခရီးစဉ်မဒသတစ်ခုအပဖစ် မြါ်ထွက်လာ 

မစမရးအတွက် ထိမရာက်မသာ ပြည် 

တွင်းပြည်ြမေးကွက်ပမှင့် တင်မှုများ 

မဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့်အမထာက် အကူ 

ပဖစ်မစရေ်ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ အ 

မကာင်အထည်မဖာ် မဆာင်ရွက်နုိင်မရး 

အတွက် လက်ရိှဥြမဒတွင် အဖဲွ့အစည်း 

အဆင့်ဆင့်မှ လုြ်ကုိင်မဆာင်ရွက်ခွင့် 

ရရိှနုိင်မသာ ပြဌာေ်းချက်မျို း ထည့်သွင်း 

ပြဌာေ်းနုိင်ရေ်လုိအြ်ြါမကကာင်း၊ လက်ရိှ 

ကမ္ဘာ့နုိင်ငံများ၏ ခရီးသွားလုြ်ငေ်း ဖံွ  ့

မဖိုးမှု အရိှေ်အဟုေ် ပြေ်လည်  ဦးမမာ့ 

လာရေ် လုိအြ်မသာ အစီအမံများ ချ 

မှတ်မဆာင်ရွက်မေချေ်ိတွင် ပမေ်မာ   

နုိင်ငံ၏ ခရီးသွားလုြ်ငေ်းကဏ္ဍ လ့ူစွမ်း 

အားဖံွ မ့ဖိုးတက်မရး၊ ခရီးစဉ်မဒသများ 

စေစ်တကျ စီမံကွြ်ကဲနုိင်မရးနှင့် ယခု 

က့ဲသ့ုိ လုြ်ငေ်းအစီအစဉ်များမဆာင်ရွက် 

နုိင်ရေ် ဥြမဒြါပြဌာေ်းချက်များကုိ ပြေ် 

လည်သံုးသြ်၍ လုိအြ်သည်များ ပြေ် 

လည်ပဖည့်စွက်နုိင်ရေ် ဝုိင်းဝေ်းမဆွး မနွး 

ကကမစလုိမကကာင့်ပဖင့် မပြာကကားြါသည်။ 

 ထ့ုိမောက် တက်မရာက်လာကက 

သည့် ပမေ်မာနုိင်ငံခရီး သွားလုြ်ငေ်း 

အဖဲွ့ချု ြ်၊ ပမေ်မာနုိင်ငံ ဟုိတယ်လုြ်ငေ်း 

ရှင်များအသင်းနှင့် ပမေ်မာနုိင်ငံ ခရီးသွား 

လုြ်ငေ်းရှင်များအသင်းတ့ုိမှဥက္ကဌများ၊ 

ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုြ်ငေ်းမေကွက် 

ပမှင့်တင်မရးအသင်းမှ အလုြ်အမှု 

မဆာင်များနှင့် ဝေ်ကကီးဌာေမှ တာဝေ်ရိှ 

သူများက ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

ဥြမဒြါပြဌာေ်းချက်များကုိ ပြေ်လည် 

ပဖည့်စွက်မရး ဆုိင်ရာများ ခရီးသွား 

လုြ်ငေ်း ဖံွ မ့ဖိုးမရးဆုိင်ရာများကုိ 

သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍအလုိက် အသီးသီး 

အကကံပြုမဆွးမနွးတင်ပြကကရာ ဒုတိယ 

ဝေ်ကကီး ဦးတင်လတ်က လုိအြ်သည် 

များကုိ ပဖည့်စွက်မဆွးမနွးမြီး မြါင်းစြ် 

မဆာင်ရွက်မြးခ့ဲြါမကကာင်း သတင်းရရိှ 

ြါသည်။ 
 

 

 

 

 

 ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာမရးဝေ် 

ကကီးဌာေ၊ ဒုတိယဝေ်ကကီး ဦးတင်လတ် 

သည် ၁၄-၃-၂၀၂၀ ရက်မေ ့ ေံေက်ြုိင်း 

တွင် ရေ်ကုေ်မမို့ ၊ ပမေ်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ် 

နံှမှုမကာ်မရှင်ရံုးတွင် ပြုလုြ်မသာ 

Coronavirus Disease (COVID-19) 

မကကာင့် ပဖစ်မြါ်လာနုိင်သည့် စီးြွားမရး 

သက်မရာက်မှုများအမြါ် ကုစားမရး 

လုြ်ငေ်း မကာ်မတီအစည်းအမဝးသ့ုိ 

တက်မရာက်မြီး ခရီးသွားလုြ်ငေ်းများ 

အမေပဖင့် လတ်တမလာကကုံမတွ့ 

မေရသည့် COVID-19 ဗုိင်းရြ်စ်မကကာင့် 

ကကုံမတွ့မေရသည့် လုြ်ငေ်းအခက်အခဲ 

များ၊ ဝေ်ကကီးဌာေမှ မဆာင်ရွက်မြးမေ 

မှုများနှင့် ထြ်မံမဆာင်ရွက်မြးရေ် 

လုိအြ်ချက်များနှင့် နုိင်ငံမတာ်မှကူညီ 

မထာက်ြံမြးနုိင်မည့်ကိစ္စရြ်များကုိ 

ကျယ်ကျယ်ပြေ်ပ့ြေ့် အကကံပြုမဆွးမနွး 

ခ့ဲြါသည်။ 

 ထ့ုိမောက် ဒုတိယဝေ်ကကီးသည်  

၁၅-၃-၂၀၂၀ရက်မေ့ ေံေက်ြုိင်းတွင် 

ပမေ်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုြ်ငေ်း ကျွမ်းကျင် 

ြညာရှင်များအသင်း၊ ပမေ်မာနုိင်ငံ 

စားမသာက်ဆုိင်လုြ်ငေ်းရှင်များအသင်း 

တာဝေ်ရိှသူများနှင့် မတွ့ဆံုခ့ဲမြီး ခရီး 

သွားလုြ်ငေ်း ဖံွမဖိုးတုိးတက်မရးကုိ 

ပြည်ေယ်နှင့်တုိင်း၊ခရုိင်အလုိက် မဆာင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွက်နုိင်မည့် DMO များဖဲွ့စည်းနုိင်မရး 

လတ်တမလာ ကကုံမတွ့ မေရသည့်  

COVID-19 မကကာင့် ခရီးသွားလုြ်ငေ်း 

တ့ံုဆုိင်းမေမသာ ကာလတွင် ခရီးသွား 

လုြ်ငေ်း ေယ်ြယ်ရိှအလုြ် သမားများ 

(အမပခခံ ြ့ုိမဆာင်မရးအလုြ် သမား 

များ)ကုိ လုိအြ်သည့် လုြ်ငေ်း 

ကျွမ်းကျင်မှု သင်တေ်းများ ြ့ုိချနုိင်မရး၊ 

COVID-19 ကကုံမတွ့မေရသည့် ကာလ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နှင့် အလွေ်ကာလများတွင် မဆာင်ရွက် 

ရမည့် လုြ်ငေ်းကိစ္စရြ်များကုိ မဆွးမနွး  

ခ့ဲြါသည်။ ယင်းမောက် ဒလမမို့ေယ်၊ 

အ.မ.က (၇) မကျာင်းသ့ုိသွားမရာက်၍ 

ဒလမမို့ေယ် အတွင်းတွင် နုိင်ငံပခား 

သားဧည့်သည်များအား ဝေ်မဆာင်မှု 

မြးမေမသာ အမနှးယာဉ် လုြ်သား 

များအား မတွ့ဆံုမြီး လုြ်သားများ 

မတွ က့ကုံမေရသည့် အခက်အခဲများ၊ 

ဝေ်ကကီးဌာေမှ ကူညီ မြးနုိင်မည့် 

ကိစ္စရြ်များ၊ နုိင်ငံပခားသား ဧည့်သည် 

များကုိ ဝေ်မဆာင်မှုမြးရာ တွင် 

စေစ်တကျ ဝေ်မဆာင်မှုမြးနုိင်မရး 

အတွက် သင်တေ်းဖွင့်လှစ်မြးသွား 

မည့် အစီအစဉ်များကုိ ရှင်းလင်းမပြာ 

ကကား ခ့ဲမြီး အမနှးယာဉ် လုြ်သား များမှ 

တင်ပြမှုများကုိ ပြေ်လည်မဆွးမနွးမပြာ 

ကကားခ့ဲ မကကာင်းသတင်းရရိှြါသည်။  

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၆-၅-၂၀၂၀       

 

အတွဲ (၁) အမှတ် (၁)                ၂၂-၄-၂၀၂၀       

၁၀ 

 

၅ 
ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာနတွင် ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပထေ ၂၀၁၈ ပါရညရွ်ယ်ချက်များ 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ထရးနှင့် ခရးီသွားလုပ်ငန်းပမှင့်တင်ထရးထဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ထသာ 

ပပင်ဆင်ပဖည့်စွက်မှုများကုိထဆာင်ရွက်နိုင်ထရးညှိနှိုင်းအစည်းအထဝကျင်းပ 

    

 ဟုိတယန်ှင့်ခရီးသွားလာထရးဝန်ကကီးဌာနတွင် ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပထေ ၂၀၁၈ ပါရညရွ်ယ်ချက်များ 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ထဆာင်ရွက်ထရးနှင့် ခရးီသွားလုပ်ငန်းပမှင့်တင်ထရးထဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ထသာ 
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