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အမျ ိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း  
ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး ဗဟိရုကာ်မတီ 
(၁/၂၀၂၀) အစည်းအရေးကုိ (၇-၇-
၂၀၂၀) ရက်ရန့ မွန်းလဲွ ၁ နာရီတွင် 
ရနပပည်ရတာ်ရိှ ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွား 
လာရရးေန်ကကီးဌာန အစည်းအရေး 
ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အမျ ိုးသားခရီး 
သွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး ဗဟုိ 
ရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ 
ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရရာက် 
အမှာစကားရပပာကကားသည်။ 

ရရှးဦးစွာ ဒုတိယသမ္မတသည် 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး 
ဌာနရိှ ရလ့ကျင့်ရရးနှင့် ပညာရပးရရး 
ဌာနခဲွ ၊ ခရီးသွားပမှင့်တင်မှု ( Digital  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marketing ) ဌာနခဲွနှင့် e – Government 
Office တ့ုိအား လှည့်လည်ကကည့်ရှုသည်။  
အစည်းအရေးတွင် နုိင်ငံရတာ်၏  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အမျ ိုးသားခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်ရရး ဗဟုိ 
ရကာ်မတီအစည်းအရေး (၁/၂၀၂၀) သ့ုိ  

ရပးပ့ုိသည့် အမှာစကား Video Clip 
ကိုပပသသည်။ 

ထ့ုိရနာက် ဒုတိယသမ္မတက ယရန ့
ကျင်းပသည့် အစည်းအရေးသည် ၂၀၁၈ 
ခုနှစ် တွင် ပပန်လည်ပပင်ဆင် ပပဌာန်း 
ခ့ဲသည့် ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားဥပရဒသစ် 
အရ အမျ ိုးသား ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ဗဟုိရကာ်မတီ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီနှင့် ရဒသဆုိင်ရာခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရကာ်မတီများကုိ ဖဲွ့စည်းဖပီး 
ရနာက်ပုိင်း ကျင်းပသည့် အမျ ိုးသား 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဗဟုိရကာ်မတီ၏  
တတိယ အကကိမ်ရပမာက် အစည်း 
အရေးပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

စာမျက်နှာ ၃ သ့ုိ  

 

 

အားလံုးမဂဂလာပါ။ ဒီကရန့ 
ကျင်းပပပုလုပ်တ့ဲ အမျ ိုးသားခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး ဗဟို 
ရကာ်မတီ (၁/၂၀၂၀) အစည်းအရေး 
ကုိ တက်ရရာက်ရနကကသူများအားလံုး 
ကျန်းမာချမ်းသာ ပါရစရကကာင်း 
နှုတ်ခွန်းဆက်သလုိက်ပါတယ်။ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ(၃)ရက် မှာ 
ကျင်းပခ့ဲတ့ဲ အမျ ိုးသားခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်ရရး ဗဟုိ 
ရကာ်မတီရဲ့ (၁/၂၀၁၈) အစည်း 
အရေးမှာ အမှာစကားရပပာကကားခ့ဲ 
တုန်းက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ဟာ နုိင်ငံအတွက်သာမက တစ်ကမ္ဘာ 
လံုးအတွက် အရရးကကီးတ့ဲ လုပ်ငန်း 
တစ်ရပ် ပဖစ်လာတ့ဲအရကကာင်း၊ ကမ္ဘာ 
လှည့်ခရီးသည်ရတွကုိ ကျွန်မတ့ုိ နုိင်ငံ 
ကိ ု လာရစချင်တယ်ဆုိရင် ဒီခရီး 
သည်များဟာ ကုိယ့်အတွက်ပုိက်ဆံ 
ရှာနုိင်တ့ဲ အခွင့်အရရးတစ်ခုလို့ပဲ 
မစဉ်းစားဘဲ ကျွန်မတ့ုိလိုပဲ လူသား 
ရတွ၊ ကျွန်မတ့ုိလုိပဲ ရပျာ်ရွှင်ချင် 
တယ်၊ ချမ်းရပမ့ချင်တယ်၊ ခဏတာ 
အလည် အပတ်လာတ့ဲ အခါကာလ 
ရလးအတွင်းမှာ စိတ်ရအး လက်ရအး 
နဲ့ ပမင်ချင်ရတွ့ချင်တာရတွကုိ ပမင် 
ရတွ့ဖ့ုိ အခွင့်အရရးရလးရတွ ရချင်  
တယ်ဆုိတ့ဲ ဆန္ဒရတွကုိ ပဖည့်ဆည်း 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရပးမယ်ဆုိရင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် 
ရတွကလည်း ပုိမုိဖပီးရတာ့လာကကမှာ 
ပဖစ်တယ်ဆုိတ့ဲအရကကာင်း ရပပာ 
ကကားခ့ဲပါတယ်။  

အစုိးရအရနနဲ့လည်း ကမ္ဘာလှည့် 
ခရီးသည်ရတွ ပမန်မာနုိင်ငံကုိ လာ 
ရရာက်ဖ့ုိ ပုိမုိလွယ်ကူ အဆင်ရပပ 
ရစရန် ဖပီးခဲ့တ့ဲနှစ်ရတွမှာ ဗီဇာ 
ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ဆုိက်ရရာက် ဗီဇာ 
တ့ုိကုိခွင့်ပပုရပးခ့ဲပါတယ်။ ရအးရအး 
ရဆးရဆး သက်သက်သာသာနဲ့ 
ရှုခင်းကကည့်ရင်း ပဖတ်သွားရတ့ဲဖမို့ 
ရလးရတွမှာ ရပ်တ့ဲအခါမှာ ကျွန်မ 
တ့ုိနုိင်ငံရဲ့ယဉ်ရကျးမှု၊ သရဘာသဘာေ 
ရတွကုိ အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ 
နားလည်နုိင်ရစတ့ဲ နုိင်ငံပဖတ်ရကျာ်   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်တန်း ခရီးစဉ်ရတွ၊ 
မီးရထားခရီးစဉ်ရတွ၊ ရရရကကာင်း 
ခရီးစဉ်ရတွကုိလည်း တုိးတက်ရအာင် 
စီစဉ်ရပးခ့ဲပါတယ်။ 

ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံရဲ့ရရှးအစဉ်အလာ 
ရတွ၊ ကျွန်မတ့ုိရဲ့ယဉ်ရကျးမှုရတွကုိ 
အရပါ်ယံရကကာထက် ပုိဖပီးရတာ့ သိ 
ချင်တ့ဲခရီးသည်ရတွအတွက် ကျွန်မ 
တ့ုိရဲ့နစိ္စဓူေရနထုိင်ရရးနဲ့ပတ်သက်တ့ဲ 
လူမှု အရပခပပု ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ  
လည်း အားရပးခ့ဲပါတယ်။ ဧည့်သည် 
ရတွ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ ့တည်းခုိနုိင်ဖပီး 
သူတ့ုိရဲ့ ကျန်းမာရရးအတွက်လည်း  
စိတ်လံုခခုံမှုရိှရစမယ့်၊ ရေးကကီးကကီး 
မဟုတ်ရပမယ့်လည်း ရနချင်စဖွယ် 
ရကာင်းတ့ဲ တည်းခုိခန်းရတွ၊ ဟိတုယ် 

ရလးရတွလို အရသးစားစီးပွားရရး 
လုပ်ငန်းရတွကုိလည်း အားရပးခ့ဲပါ 
တယ်။ 

 နုိင်ငံပခားကလာတ့ဲ ခရီးသည် 
အများစုဟာ ရုိးရာအစားအစာစားရ 
တာကုိ စိတ်ေင်စားကကတ့ဲအတွက် 
ကျွန်မတ့ုိရဲ့ ပပည်သူပပည်သားရတွရဲ့ 
တစ်ပုိင်တစ်နုိင် လုပ်ငန်းရလးရတွ 
ပဖစ်တ့ဲ ဆုိင်ရလးရတွ၊ တွန်းလှည်း 
ဆုိင်ရလးရတွပဲပဖစ်ပဖစ်၊ စားရသာက် 
ဆုိင်ရသးရသးရလးပဲပဖစ်ပဖစ်၊ လုပ်ငန်း 
ငယ်ရလး ရတွမှာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ 
ကျန်းမာရရးနဲ့ညီတ့ဲရဒသ အစားအစာ 
ရတွကုိ ရေးချ ိုချ ိုနဲ့ ေယ်နုိင်ရစမယ့် 
ပံုစံရလးရတွကုိ စဉ်းစားရပးခ့ဲပါတယ်။ 
ရရေပ်ရတာရတွကုိ ရာသီအလုိက် 
လာရရာက်တ့ဲ ရဆာင်းခုိငှက်ရတွကုိ 
ရစာင့်ကကည့်တ့ဲခရီးစဉ်ရတွ၊ သစ်လုပ်ငန်း 
ရတွမှာ သိပ်မသံုးနုိင်ရတာ့တ့ဲ ဆင် 
ရတွကုိ ရစာင့်ရရှာက်ထိန်းသိမ်းထား 
တ့ဲ ဆင်စခန်းရတွ၊ ရှားပါးသတ္တေါ 
ရတွပဖစ်တ့ဲ ဧရာေတီလင်းပုိင်ရတွကုိ 
ရလ့လာတာ၊ ရဒသခံ တံငါသည်ရတွ 
နဲ့အတူ ငါးဖမ်းတာကုိ ရစာင့်ကကည့်တာ  
စသပဖင့် သဘာေအရပခခံခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရတွကုိလည်း တုိးပမှင့်စီစဉ် 
ရပးခ့ဲတ့ဲအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ  

စာမျက်နှာ ၅ သ့ုိ  

အတဲွ (၁) အမတ်ှ (၂)                 ၂၀၂၀ ပပည့်နစှ်၊ ဩဂုတ်လ ( ၁၉ ) ရက် 

နုိင်ငံတော်၏အေိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တေါ်တအာင်ဆန်းစုကကည် အမျ ိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးေိုးေက်တရး ဗဟုိ တကာ်မေီ 
အစည်းအတေး(၁/၂၀၂၀) သ့ုိ တပးပ့ုိသည့် အမာှစကား 

ေုေိယသမ္မေဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမျ ိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးေိုးေက်တရး ဗဟုိတကာ်မေီ အစည်းအတေး(၁/၂၀၂၀)သ့ုိ 
ေက်တရာက်အမှာစကားတ ပာကကား 



 

ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာန  ပည်တထာင်စုေန်ကကီး ဦးအုန်းတမာင် ဦးတဆာင်သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတကာ်မေီ 
(၂/၂၀၂၀) ကကိမ်တ မာက် အစည်းအတေးကို Video Conferencing  ဖင့် ကျင်းပ 

(၂၃-၆-၂၀၂၀) ရက်ရန့ နံနက် 
ပုိင်းတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီ 
ဥက္ကဌ ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရး 
ေန်ကကီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး 
ဦးအုန်းရမာင် ဦးရဆာင်သည့် ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ (၂/၂၀၂၀)  
ကကိမ်ရပမာက် အစည်းအရေးကို 
ေန်ကကီးဌာန နီလာခန်းမမှာ Video 
Conferencing ပဖင့် ကျင်းပပပုလုပ်ရာ 
အစည်းအရေးသ့ုိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီအတွင်းရရးမှူး ဟုိတယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန 
ဒုတိယေန်ကကီးဦးတင်လတ်၊ ရကာ်မတီ 
ေင်များပဖစ်ကကရသာ ရနပပည်ရတာ် 
ရကာင်စီအပါအေင် တုိင်းရဒသကကီး၊ 
ပပည်နယ်များမှ အစုိးရအဖဲွ့ေင် ေန်ကကီး 
များ၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု 
ဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် 
ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ်နှင့် ေန်ကကီးဌာန 
မှ တာေန်ရှိသူများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
တတ်သိပညာရှင်များနှင့် ခရီးသွား  
လုပ်ငန်း အဖဲွ့အစည်း ကုိယ်စားလှယ် 
များက Online မှ ပါေင်တက်ရရာက် 
ကကပါသည်။ 

အစည်းအရေးတွင် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရကာ်မတီ ဥက္ကဌ ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရး ေန်ကကီးဌာန 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး ဦးအုန်းရမာင်က 
ယခင် ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲသည့် (၁/၂၀၂၀) 
ကကိမ်ရပမာက် အစည်းအရေး၏ ဆံုးပဖတ် 
ချက်များ၊ COVID-19 ကပ်ရရာဂါ၏ 
ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအရပါ် 
သက်ရရာက်မှုကုိ ကုစားမည့် အစီအစဉ် 
(COVID-19 Myanmar Tourism 
Relief Plan) အရပါ် အရပခခံ၍ 
နုိင်ငံရတာ်အစုိးရ၊ ေန်ကကီးဌာနနှင့် 
ပုဂ္ဂလိကအပုိင်းတ့ုိမှ ရဆာင်ရွက်ရ 
မည့် ကစိ္စများကုိ ေုိင်းေန်းရဆွးရနွးရန် 
ရည်ရွယ်ကျင်းပပခင်းပဖစ်ပါရကကာင်း၊ 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 
၀န်ကကီးဌာန အရနနှင့် COVID-19 
ဆုိင်ရာခရီးသွား လုပ်ငန်း ကုစားမှု 
အစီအစဉ် (COVID-19 Tourism 
Relief Plan) ကို ကမ္ဘာ့ခရီးသွား 
အဖွဲ့ချုပ်   UNWTO, အာရှ ပစိဖိတ် 
ခရီးသွားအဖွဲ့ချုပ် PATA တို့၏ 
Guideline များနှင့်အညီ ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အသင်းအဖဲွ့ 
များနှင့် ပူးရပါင်းရရးဆဲွဖပီး CERP 
COVID- 19 Economic Relief Plan 
ရဲ့ ရနာက်ဆကတဲွ်အပဖစ် COVID- 19 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရရး 
အမျ ိုးသားအဆင့်ဗဟုိ ရကာ်မတီကုိ 
တင်ပပထုတ်ပပန်ခ့ဲဖပီးပဖစ်ပါရကကာင်း၊ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည် 
ရှင်သန်လာဖ့ုိဆုိလျှင် ပပည်တွင်းခရီး 
သွားကုိသာ ဦးစားရပး ရဆာင်ရွက်ရ 
မည်ပဖစ်ဖပီး ေန်ကကီးဌာနမှလည်း ခရီး 
သွားပပည်သူများကုိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
၀န်ထမ်းများမှ ရဘးကင်း လုံခခုံစွာ  

၀န်ရဆာင်မှု ရပးနုိင်ရန် Tourism 
National Guidelines ကိ ု ကျန်းမာ 
ရရးနှင့်အားကစား၀န်ကကီးဌာန၊ 
ပ့ုိရဆာင်ရရးနှင့်ဆက်သွယ်ရရး ၀န်ကကီး 
ဌာန၊ သာသနာရရးနှင့် ယဉ်ရကျးမှု 
၀န်ကကီးဌာနနှင့် မိမိ၀န်ကကီးဌာနမှ 
ထုတ်ပပန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက် 
ရတွကုိ စုစည်း ပပုစုထုတ်ပပန် ထားခ့ဲ 
ဖပီးပဖစ်ပါရကကာင်း၊ ထုိက့ဲသ့ုိ ထိထိ 
ရရာက်ရရာက် ထိန်းသိမ်းရဆာင်ရွက် 
နုိင်ရန်  သကဆုိ်င်ရာတုိင်းရဒသကကီး 
နှင့် ပပည်နယ်များမှ ရဒသဆုိင်ရာ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီ၏ စီမံ 
ခန့်ခဲွမှုပဖင့် ရဒသလုိအပ်ချက်အရပါ် 
မူတည်၍ ခရုိင်/ဖမို့နယ် ခရီးစဉ်ရဒသ 
ဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရရးရကာ်မတီများ 
Destination Management 
Organizations (DMOs) များ၏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အခန်းကဏ္ဍကုိ အဓိထား ရဖာ်ရဆာင် 
ရမည်  ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ DMOs များ၏ 
အဓိက လုပ်ငန်းတာေန်အပဖစ် ခရီး 
သွားများအတွက်သာမက ရဒသခံ 
ပပည်သူများအတွက်ပါ လံုခခုံရရး၊ 
ရဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရရးနှင့် ခရီး 
သွားေန်ရဆာင်မှုရကာင်းများ ရရိှရစ 
ရရး ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်း ရဆာင်ရွက်ရပး 
ပခင်းကို ထိထိရရာက်ရရာက် ရဆာင် 
ရွက်နုိင်မည်ဟု ရမျှာ်လင့်ပါရကကာင်း၊ 
Guest List Management System 
ကို တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ် 
များ အားလုံးတွင် အပမန်ဆုံးစတင် 
အသုံးပပုနိုင်ရန် ခရီးသွားများနှင့် 
ရဒသခံပပည်သူများ ရဘးကင်းလံုခခုံ 
ရရး အင်မတန် အရရးကကီးသည့် 
အတွက် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇူလုိင်လ 
ပထမပတ်မှာ စတင်အသံုးပပုနုိင်ရရး 
နှင့် ေန်ထမ်း များကုိလည်း ထပ်ဆင့် 
သင်တန်းများရပးဖပီး ထိရရာက်စွာ 
အသံုးပပုနုိင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်း 
ရဒသကကီး နှင့် ပပည်နယ်များမှ ရဆာင် 
ရွက်ရစလိုပါရကကာင်း၊  

COVID- 19 ရကကာင့် ရပ်တန့် 
ရနသည့် ခရီးသွားလာရရးလုပ်ငန်း 
ပပန်လည်စတင်သည့်အချန်ိတွင်  နုိင်ငံ 
ရတာ်၏ ခရီးသွား မူေါဒပဖစ်သည့် 
Responsible & Sustainable 
Tourism တာ၀န်ယူမှု တာ၀န်ခံမှု  

ရိှဖပီး ရရရှည်တည်တ့ံနုိင်သည့်  ခရီး 
သွားလာရရးလုပ်ငန်းကုိ ရဖာ်ရဆာင် 
ရန် အရရအတွက်ထက် အရည် 
အချင်း ဦးစားရပးသည့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းကုိ ဦးတည်ချက်ထား လုပ် 
ရဆာင်သွားရမည် ပဖစ်ပါရကကာင်း၊  
ေန်ကကီးဌာနအရနနှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းပမှင့်တင်ရရးကုိ ပပည်တွင်း                     
သာမက နုိင်ငံတကာမှာလည်း ပမှင့် 
တင်ရဆာင်ရွက်လျက်ရိှရာမှာ ပမန်မာ 
နုိင်ငံ၏ ခရီးသွားဆဲွရဆာင်မှုများကုိ 
ရုိက်ကူးထား သည့့် စက္ကန့် (၃၀) ကကာ 
Video “Be Enchanted Now, Visit 
Myanmar Soon” ကိ ု BBC တွင် 
ဇွန်လအတွင်း (၇၄) ကကိမ်ထုတ်လွှင့် 
ပပသနုိင်ရရးရဆာင်ရွက်ခဲ့ဖပီး Face-
book, Website နှင့် Webportal 
များကရန ခရီးသွားပမှင့်တင်ရရး လုပ်  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ငန်းရတွကုိ စဉ်ဆကမ်ပပတ် ရဆာင် 
ရွက်လျှက် ရှိပါရကကာင်း၊ COVID-19 
ရရာဂါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုကုိ ထိန်းချုပ်လာ 
နုိင်ဖပီး နုိင်ငံအတွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာ 
မှာ ထုတ်ပပန်ထားရသာ ခရီးသွား 
ကန့်သတ်ချက်များရပဖရလျာ့ရပးပခင်း 
အရပခအရနများအရပါ် မူတည်၍ မိမိ 
တ့ုိခရီးစဉ်ရဒသများအား ရဘးကင်း 
လံုခခုံစိတ်ချမှုရှိရသာ ခရီးစဉ်ရဒသ 
များအပဖစ် အသင့်ပဖစ်ရနရစရရး 
တုိင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များမှ 
ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ 
များနှင့် DMO အဖဲွ့များ၊ Industry 
Stakeholder များအရနနှင့် ေုိင်းေန်း 
ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်သွားကကပါရစ 
လုိရကကာင်း ရပပာကကားပါသည်။  

ထ့ုိရနာက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း  
ရကာ်မတီ အတွင်းရရးမှ းူ ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ်က ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွား 
လာရရးေန်ကကီးဌာနမှ စီစဉ်ရရးဆဲွ 
ထားသည့် COVID-19  ပမန်မာ့ခရီး 
သွား မဟာဗျူဟာ လမ်းပပရပမပံုတွင် 
မဟာဗျူဟာ (၃) ချက် ချမှတ်ထားဖပီး 
အဆင့်ဆင့် အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ 
လည်းရကာင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ 
ပပည်တွင်းခရီးသွားများပဖင့် ပပန်လည 
စတင်ရာတွင် ကကို တင်ပပင်ဆင်ရဆာင် 
ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိလည်း  

 

ရကာင်း၊ ဥပရဒပါ ပပဌာန်းချက်နှင့် 
အညီ DMO များ ဖဲွ့စည်း၍ သက်ဆုိင် 
ရာ ရဒသအလုိက် ခရီးသည်များ 
ရဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး၊ ခရီးစဉ် 
ရဒသဖံွ့ဖဖိုးရရးနှင့် အသစ်ရဖာ်ရဆာင် 
ရရး လုပ်ငန်းများကုိ ထိထိရရာက် 
ရရာက် ရဆာင်ရွက်နုိင်ရရးတ့ုိကုိ 
လည်းရကာင်း၊ Guest List 
Management System စနစ်ကုိ တစ် 
နုိင်ငံလံုးရိှ ဟုိတယ်များ တရပပးညီ 
အသံုးပပုနုိင်ရန် သကဆုိ်င်ရာ ရဒသ 
ဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ 
များမှ ကကီးကကပ်ရဆာင်ရွက်ရရး ဆုိင် 
ရာများကုိ လည်းရကာင်း ရပပာကကား 
ပါသည်။ 

၄င်းရနာက် ဟိတုယ်နှင့်ခရီး 
သွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကကား 
ရရးမှူးချုပ် ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ် က 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီ (၁/၂၀၂၀) 
ကကိမ်ရပမာက် အစည်းအရေး ဆံုးပဖတ် 
ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဆာင်ရွက် 
ထားရိှမှုအရပခအရနများ၊ မသန်စွမ်း 
သူများအရနပဖင့် အတားအဆီးမ့ဲသွား 
လာနုိင်ရရး Burrier Free Tourism 
Pilot Project  ရရးဆဲွနုိင်ရရးဆုိင်ရာ 
များကို ရှင်းလင်းတင်ပပပါသည်။ 

ထ့ုိရနာက် Online မှ တက ်
ရရာက်ကကသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီေင် ရနပပည်ရတာ် ရကာင်စီ 
နှင့် တုိင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစုိးရ 
အဖဲွ့ေင်များ၊ ရကာ်မတီေင်ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း တတ်သိပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိက 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့အစည်း ကုိယ် 
စားလှယ်များက COVID-19ကာကွယ် 
တားဆီးရရးဆုိင်ရာ ထုတ်ပပန်ချက် 
များနှင့်အညီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုး 
တုိးတက်ရရး ကကို တင်ပပင်ဆင်ရဆာင် 
ရွက်ရနမှုများ၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းတွင် လက်ရတွ့ပဖစ်ရပါ်ရန 
သည့် အခကအ်ခဲများ နှင့် လုပ်ငန်း 
ရဆာင်ရွက်ရနမှုအရပခအရနများ၊ ခရီး 
စဉ်ရဒသစီမံခန့်ခဲွရရး ရကာ်မတီ ဖဲွ့ 
စည်းရရးဆုိင်ရာများ၊ COVID-19 
အလွန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည် 
ဖံွ့ဖဖိုး လာရစရရး၊ ခရီးစဉ်ရဒသများ 
စနစ်တကျရိှရစရရးနှင့် ခရီးသွားများ 
ရဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ 
လည်ပတ်နုိင်ရရးဆုိင်ရာများကုိ သက ်
ဆုိင်ရာကဏ္ဍအလုိက် အသီးသီးရဆွး 
ရနွးတင်ပပရာ ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး 
ဦးအုန်းရမာင် နှင့် ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ်တ့ုိက လိုအပ်သည်များ 
ကိ ု ပဖည့်စွက်ရဆွးရနွး ရပါင်းစပ် 
ရဆာင်ရွက်ရပးခ့ဲပါရကကာင်း သတင်း 
ရရိှပါသည်။ 

  

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၂ 

 

၅ 



 

စာမျက်နှာ ၁ မှ အဆက် 
 
ဒုတိယအကကိမ် အစည်းအရေး 

တွင် ထွက်ရပါ်လာခ့ဲသည့် ဆံုးပဖတ် 
ချက်များအရပါ် နုိင်ငံရတာ် အပုိင်းနှင့် 
ပုဂ္ဂလိကအပုိင်းတ့ုိ၏ ရဆာင်ရွက်ဖပီး 
ခဲ့သည်များကုိ တင်ပပကကရန်နှင့် 
ရဆာင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည်များကုိ 
အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက် 
နုိင်ရန် ေုိင်းေန်းရဆွးရနွးကကရမည် 
ပဖစ်ရသာ်လည်း COVID-19 ကပ်ရရာဂါ 
ရကကာင့် ရပပာင်းလဲသွားသည့် ခရီး 
သွားလာရရးလုပ်ငန်း အရပခအရနရပါ် 
မူတည်၍ ပမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
မဟာဗျုဟာတခုလံုးကုိ ပပန်လည်သံုး 
သပ်လမ်းညွန်မှု ရပးနုိင်ရရးသည် အရရး 
အကကီးဆံုး ဦးစားရပး ပဖစ်လာခ့ဲပါ 
ရကကာင်း။ 

ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍလုပ်ငန်း 
လမ်းညွှန်ပဖစ်သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ပင်မစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၀) ကုိ ဟုိတယ် 
နှင့် ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာနက 
ရဖာ်ရဆာင်ခ့ဲရာ နုိင်ငံရတာ်က ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍကုိလုပ်ပုိင်ခွင့်ပမှင့်တင်ရပးပခင်း၊ 
ပပည်တွင်းပပည်ပ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုများ 
ဖိတ်ရခါ်ပခင်း၊ ခရီးသွားလာရရးလုပ်ငန်း  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
များတွင် ရဒသခံပပည်သူများ ပုိမုိ 
ပါေင်ရစနုိင်ရန် ရဒသအလုိက်ခရီးသွား 
စီမံကိန်းများ ရရးဆဲွရဖာ်ရဆာင်ရစ 
ပခင်း၊ ပပည်ပခရီးသွားများအား ဆဲွ 
ရဆာင်နုိင်ရန် ပပည်ေင်ခွင့် ရပဖရလျှာ့ 
ရပးပခင်းကုိ သကဆုိ်င်ရာေန်ကကီးဌာန 
များနှင့် ညိှနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရပးပခင်း၊ 
သဘာေခရီး သွားလာရရးလုပ်ငန်း 
တုိးပမှင့်နုိင်ရန် ကန့်သတ်နယ်ရပမများ 
ရပဖရလျှာ့ရပးပခင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံသည် 
တည်ဖငိမ်ရအးချမ်းဖပီး ရဘးအန္တရာယ် 
ကင်းစွာ လာရရာက်လည်ပတ်နုိင် 
သည်ကုိ နုိင်ငံတကာခရီးသွားများ 
သိရိှနုိင်ရန် Digital Marketing လုပ် 
ရဆာင်ပခင်း၊ ပပည်တွင်း ပပည်ပ သတင်း 
မီဒီယာများ ဖိတ်ရခါ်၍ ရုပ်သံအစီအစဉ် 
များ ရုိက်ကူးထုတ်လွှင့်ပခင်း၊ ပပည်ပ 
နုိင်ငံများတွင် RoadShow များ ပပုလုပ် 
ပခင်း၊ FamilirizationTrip များ ဖိတ် 
ရခါ်ပခင်းတ့ုိပဖင့် ရဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်တွင် ပပည်ပခရီးသွား ၃ ဒသမ ၅ 
သန်း ရကျာ် ေင်ရရာက်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉ 
ခုနှစ်တွင် ပပည်ပခရီးသွား ၄ ဒသမ ၄ 
သန်းခန့် အထိ ေင်ရရာက်ခဲ့သပဖင့် 
ပပည်ပခရီးသွား (၁) သန်းနီးပါးခန့်  
 

တုိးတက်ေင်ရရာက်လာခ့ဲပါရကကာင်း။ 
ပင်မစီမံကိန်း၏ ရနာက်ဆံုးနှစ် 

ပဖစ်သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပပည်ပ 
ခရီးသွား ၅ သန်းရကျာ် လာရရာက် 
ရန် ရမျှာ်လင့်ပပင်ဆင်ထားခဲ့ရသာ် 
လည်း COVID-19 ရရာဂါပဖစ်ပွားလာ 
သည့်အခါ ရရာဂါကူးစက်ပပန့်ပွားမှု 
ကိ ု ထိန်းချုပ်ရန် ပပည်ေင်ခွင့်များရပ် 
ဆုိင်းပခင်း၊ ရလရကကာင်းလုိင်းများ ရပ် 
ဆုိင်းပခင်း၊ ရနာက်ဆံုးနှစ်ပဖစ်သည့် 
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပပည်ပခရီးသွား ၅ သန်း 
ရကျာ် လာရရာက်ရန် ရမျှာ်လင့်  
ပပင်ဆင်ထားခ့ဲရသာ်လည်း COVID-19 
ရရာဂါပဖစ်ပွားလာသည့်အခါ ရရာဂါ 
ကးူစက်ပပန့်ပွားမှုကုိ ထိန်းချုပ်ရန် 
ပပည်ေင်ခွင့်များ ရပ်ဆုိင်းပခင်း၊ ရလ 
ရကကာင်းလုိင်းများ ရပ်ဆုိင်းပခင်း၊ ခရီး 
သွားလာခွင့် ထိန်းချုပ်ပခင်း စသည် 
တ့ုိကုိ လုပ်ရဆာင်သည့်အခါ ကမ္ဘာ 
နှင့်တစ်ေန်းရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 
ပပင်းပပင်းထန်ထန် ထိခုိက်မှုများ ပဖစ် 
ရပါ်ခ့ဲပါရကကာင်း။ 

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်၏ 
ခန့်မှန်းချက်အရ ယခုနှစ်ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း အရပခအရနသည် ဖပီးခ့ဲသည့်  
နှစ်ထက်စာလျှင် နုိင်ငံတကာခရီးသည် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
သန်း ၈၅၀ မှ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံထိ 
ရလျာ့နည်းနုိင်ဖပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ 
ေင်ရငွ အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၉၁၀ 
ဘီလီယံ မှ ၁ ဒသမ၂ ထရီလီယံအထိ 
ဆံုးရှုံးနုိင်ကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ 
တုိက်ရုိက်အလုပ်အကုိင်သန်း ၁၀၀ 
မှ၂၀၀ အထိ ဆံုးရှုံးနုိင်သည်ကုိ သိရှိ  
ရပါရကကာင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံအရနပဖင့် 
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နေါရီလတွင် ရလရကကာင်း 
မှ ေင်ရရာက်ခဲ့သည့် ပပည်ပခရီးသွား 
(၁၈၃,၄၁၆)ဦး ေင်ရရာက်ခ့ဲရာမှ ဧဖပီလ 
တွင် (၈၂) ဦးသာ ေင်ရရာက်ခ့ဲပါရကကာင်း၊ 
ယခုနှစ် ဇန်နေါရီလမှ ရမလ အထိ 
နုိင်ငံတကာခရီးသည်ေင်ရရာက်မှုကုိ 
ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်း 
ယှဉ်ပါက ၅၅ ရာခုိင်နှုန်း ရလျာ့နည်း 
ခဲ့ပါရကကာင်း၊ Stay Home အစီ 
အစဉ်ရကကာင့် ပပည်တွင်းခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများသည်လည်း ရပ်ဆိုင်း 
သွားခ့ဲပါရကကာင်း။ 

COVID-19 ရကကာင့် ပဖစ်ရသည့် 
လူမှုစီးပွားသက်ရရာက်မှုများကုိ ရပဖ 
ရလျှာ့ရပးရန် နုိင်ငံရတာ်က CERP 
(COVID-19 Economic Relief Plan) 
ကိ ုချမှတ်လုပ်ရဆာင်ရနဖပီ ပဖစ်ပါ 

  

ရကကာင်း၊ CERP ၏ရနာက်ဆကတဲွ် 
အပဖစ် COVID-19 Tourism Relief 
Plan ကုိ ရရးဆဲွအတည်ပပုချက်ရယူဖပီး 
ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး 
ဌာနက အဆင့် (၃) ဆင့် ပဖင့် စတင် 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရနဖပီ ပဖစ်ပါ 
ရကကာင်း။ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ပထမအဆင့် 
Survival အရနပဖင့် ခရီးသွားလာရရး 
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုိင်စင် 
ရကကးရပဖရလျှာ့ရပးပခင်း၊ ရပးရဆာင် 
ရမည့် အခွန်အခများကုိ အချန်ိကန့် 
သတ်ရရွှ့ဆုိင်း ရပးပခင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်  
များ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ရဆာင် 
နုိင်ရန် အတုိးနှုန်းသက်သာသည့် 
ရချးရငွများ ထုတ်ရပးပခင်း၊ ဌာနပုိင် 
အရဆာက်အဦး ငှားရမ်းခများ သက် 
သာခွင့်ရပးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ 
ေန်ကကီးဌာနများနှင့် ညိှနှိုင်းရပးပခင်း 
စသည်တ့ုိကုိ ရဆာင်ရွက်ဖပီး ရဆာင် 
ရွက်ဆဲပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

ဒုတိယအဆင့် အရနပဖင့် ခရီး 
သွားလာရရးလုပ်ငန်းများ ပပန်လည် 
စတင်နုိင်ရန် Reopening ကိ ု လုပ် 
ရဆာင်မည် ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ နုိင်ငံတကာ 
ရလရကကာင်းလုိင်းများ ပပန်လည်ရပပး 
ဆဲွဖပီး ပပည်ေင်ခွင့်များ ပပန်လည်ရပး 
အပ်၍ ရလဆိပ်များ ပပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်သည်ကုိ ယခုနှစ်၏ တတိယ 
၃ လပတ် ရနာက်ပုိင်းမှသာရမျှာ်လင့် 
နုိင်သည့်အတွက် ပပည်တွင်းခရီးသွား 
လုပ်ငန်းပဖင့် ဦးစွာစတင်ရမည်ပဖစ်ပါ 
ရကကာင်း၊ ထုိသ့ုိ စတင်ရာတွင် COVID-
19 ရရာဂါကူးစက်မှု ပပန်လည်တုိး 
တက်မလာနုိင်ရန် သတိကကီးစွာထား 
ရဆာင်ရွက်ကကရမည်ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ 
ထ့ုိရကကာင့် ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစား 
ေန်ကကီးဌာန၊ ပ့ုိရဆာင်ရရးနှင့်ဆက် 
သွယ်ရရးေန်ကကီးဌာန၊ သာသနာရရး 
နှင့် ယဉ်ရကျးမှုေန်ကကီးဌာန၊ ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာနတ့ုိမှ 
ထုတ်ပပန်သည့် COVID-19 ကပ်ရရာဂါ 
ရဘးကင်းရရး လမ်းညွန်မှုများကုိ 
စုစည်းကာ National Tourism 
Guidelines အပဖစ် ထုတ်ပပန်ထားဖပီး 
ပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

ထိုသို့ထုတ်ပပန်ထားသည့် 
Guideline များကုိ အမှန်တကယ် 
ကျင့်သံုးလုိက်နာဖပီး COVID-19 Safe 
Tourism Destination အပဖစ် ပမန်မာ့ 
ခရီးသွားလာရရးလုပ်ငန်း ပပန်လည် 
ရပါ်ထွက်လာရရးအတွက် ယခုဗဟို 
ရကာ်မတီတွင် ပါေင်သည့် ေန်ကကီး 
ဌာနများ၊ ရကာ်မတီေင်များ၊ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရကာ်မတီ၊ ရဒသဆုိင်ရာခရီး 
သွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီနှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ရိှကကသည့် 
Stakeholder များ အားလံုးေုိင်းေန်း 
ပူးရပါင်း ရဆာင်ရွက်ရပးကကရစလုိပါ 
ရကကာင်း။ 

ဒုတိယအဆင့် Reopening ကိ ု
ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင် စတင်နုိင်ပါက 
တတိယအဆင့် Relaunching ကုိ 

 

ယခုနှစ် စတုတ္ထ၃လပတ်တွင် ASEAN  
နုိင်ငံများ၊ အာရှနုိင်ငံများနှင့် စတင် 
ရဖာ်ရဆာင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါ 
ရကကာင်း၊ မိမိတ့ုိနုိင်ငံနှင့် တုိက်ရုိက် 
ရလရကကာင်းမရိှသည့် လာအုိ၊ ကရမ္ဘာ 
ဒီးယားနုိင်ငံများနှင့် နယ်စပ်ပဖတ်ရကျာ် 
ခရီးသွားလာပခင်းကုိ Travel Bridge 
ပံုစံလုပ်ရဆာင်နုိင်ရန် မိမိတ့ုိနုိင်ငံနှင့် 
တုိက်ရုိက်ရလရကကာင်းရှိသည့် ထိုင်း၊ 
ဗီယက်နမ်နုိင်ငံများနှင့် Travel Bubble 
လုပ်ရဆာင်နုိင်ရန် ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ 
ထုိမှတဆင့် COVID-19 ကုိ ထိန်းချုပ် 
နုိင်ရနဖပီပဖစ်သည့် ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ 
တရုတ်၊ ရဟာင်ရကာင်၊ မကာအုိ 
တ့ုိနှင့် တုိးချဲ့ လုပ်ရဆာင်သွားမည် 
ပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် 
ပမန်မာနုိင်ငံကုိ လာရရာက်ခ့ဲသည့် 
ပပည်ပခရီးသွားများ၏ သံုးစဲွရငွသည် 
အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၂ ဘီလီယံရကျာ် 
ရိှသည်ဟု သိရပါရကကာင်း၊ ဟုိတယ် 
နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းက တုိက်ရုိက် 
အလုပ်ရပးထားသူ ၁ သိန်းနီးပါးရိှဖပီး 
စားရသာက်ဆုိင်၊ အရနှးယာဉ်၊ ပျကံျ 
ရစျးသည်များက့ဲသ့ုိ သွယ်ေုိက်အလုပ် 
အကုိင်ရရိှသူ ၂ သိန်းနီးပါးရိှကာ စုစု 
ရပါင်း ပပည်သူ ၃ သိန်းနီးပါးနှင့် မီှခို 
သူမိသားစုများ အားကုိးအားထားပပု 
ရနရသည်ဟု ရနာက်ဆံုး ရကာက်ယူ 
သည့် စာရင်းဇယားများအရ သိရိှရ 
ပါရကကာင်း၊ ခရီးသွားလာရရးလုပ်ငန်း 
တဆင့်ဖပီးတဆင့် ပပန်လည်စတင်နုိင် 
ပါက လူထုလူတန်းစား အသီးသီးထံ 
တုိက်ရုိက် သ့ုိမဟုတ် သွယ်ေုိက်နည်း 
လမ်းပဖင့် ေင်ရငွများ စီးဆင်းရစဖပီး 
multiplier effect ပဖင့် လူတန်းစား 
နယ်ပယ်ရပါင်းစံုအကျ ိုး ရိှရစမည် 
ပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် မီးခုိး 
မထွက်သည့် စက်ရံုလုပ်ငန်းဟု တင်စား 
ရခါ်ရေါ်ရပပာဆုိနုိင်ရသာ်လည်း ခရီး 
သွားလာပခင်းများရကကာင့် ပဖစ်ရပါ် 
လာသည့် ရဘးထွက်ဆုိးကျ ိုးများ 
ပဖစ်သည့် အမှိုက်စွန့်ပစ်ပခင်းများ၊ ရလထု 
ညစ်ညမ်းပခင်းများနှင့် သဘာေပတ် 
ေန်းကျင် ထိပါး ပျက်စီးပခင်းများပဖစ် 
ရပါ်လာသည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ပပန်လည်စတင်ဖပီး တုိးတက်ရအာင် 
တဆင့်ဖပီးတဆင့် အရကာင်အထည် 
ရဖာ်ရဆာင်ကကရာတွင် ရဂဟစနစ်ကုိ 
ထိခုိက်မှု အနည်းဆံုးပဖစ်ရစရန် တာေန် 
ယူမှုရှိဖပီး ရရရှည်တည်တ့ံရသာ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်းအပဖစ် ရဖာ်ရဆာင်ကကရန် 
လုိအပ်ပါရကကာင်း။ 
 COVID အလွန်ကာလ New 
Normal တွင် ခရီးသွားများ၏ ရရွး 
ချယ်မှုသည် ယခင်ကနှင့်မတူ ရပပာင်း 
လဲသွားဖပီး လူများပပည့်ကကပ်ရနသည့် 
ဖမို့ပပဘေ ခရီးသွားထက် social 
distancing ပဖင့် ရနထုိင်သွားလာ 
ပခင်းများ၊ Natural Tourism, Ethnic 
Tourism, Environmental Tourism 
ကဲ့သ့ုိရသာ ခရီးသွားလာပခင်းများကုိ 

  

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀      

  

 

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

၃ 

 

၅ 



 

ပုိမုိလုိလားလာကကလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်း 
သည့်အတွက် ထုိသ့ုိရသာ ခရီးသွား 
များကို ပုိမုိဆဲွရဆာင်နုိင်မည့် ခရီး 
သွားလာရရး ပံုစံသစ်ကုိ ရဖာ်ရဆာင် 
နုိင်ရန် လိုအပ်မည် ပဖစ်ပါရကကာင်း။ 

 နုိင်ငံတကာတွင် ကျင့်သံုးရန 
သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကုိ 
ရလ့လာဖပီး မိမိတ့ုိနုိင်ငံနှင့် လုိက် 
ရလျာညီရထွပဖစ်သည့် model များ 
အပဖစ်ပပုပပင်ရပပာင်းလဲကာ Safe & 
Enchanting Travel in Myanmar 
ပဖစ်ရစရန် သကဆုိ်င်ရာေန်ကကီးဌာန 
များနှင့် ရဒသဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီများ ရပါင်းစပ်၍ ကကို တင် 
ရလ့လာသံုးသပ်ကကရစလုိပါရကကာင်း။ 

COVID-19 ကပ်ရရာဂါပဖစ်ပွား 
ရနသည့် ကာလတွင်ခရီးသွားလာရရး 
လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ် 
ချက်များကုိပပုပပင်ဖပီး COVID-19 အလွန် 
ကာလတွင် ပမန်မာ့ဟုိတယ်နှင့် ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်တည့်မတ်လာရန်၊ 
အဆင်သင့်ပဖစ်ရနရစရန်၊ ရပပာင်းလဲ 
လာသည့်ပဖစ်စဉ်များနှင့် လိုက်ရလျာ 
ညီရထွပဖစ်ရန် ရပပာင်းလဲနုိင်ရရးသည့် 
ယခု ဗဟိရုကာ်မတီတွင် ပါေင်သည့် 
ေန်ကကီးဌာနများနှင့် ရကာ်မတီေင်များ၊ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ၊ ရဒသ 
ဆုိင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ 
နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် 
ရိှကကသည့် Stakeholder များ အရနပဖင့် 
အားလံုး ေုိင်းေန်းပူးရပါင်း ကကိုးပမ်း 
ရဆာင်ရွက်သွားကကရမည် ပဖစ်ပါ 
ရကကာင်း ရပပာကကားသည်။ 

ယင်းရနာက် ဗဟိုရကာ်မတီ 

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး 
ဦးအုန်းရမာင်က ဟိုတယ်နှင့်ခရီး 
သွားလာရရးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း
၍ ဆကလ်က် အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များ 
နှင့် အစီအမံများကုိ ရှင်းလင်းတင်ပပ 
သည်။ 

ထ့ုိရနာက် ဗဟိရုကာ်မတီ 
အတွင်းရရးမှူ း ဒုတိယေန်ကကီး ဦးတင်လတ် 
က ဟိတုယ်လုပ်ငန်းများနှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများ၏ လတ်တရလာ အရပခ 
အရနများကုိ ရှင်းလင်းတင်ပပသည်။  

ယင်းရနာက် ဗဟိရုကာ်မတီ 
တဲွဖက်အတွင်းရရးမှူး ဟုိတယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန 
ညွှန်ကကားရရးမှ းူချုပ် ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ် 
က ဗဟုိရကာ်မတီ အစည်းအရေး 
(၂/၂၀၁၉) ဆံုးပဖတ်ချက်များ မှတ်တမ်း 
တင်ရပးနုိင်ရရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီေင်နှင့် ရဒသဆုိင်ရာ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီေင်များ ပပင်ဆင် 
ဖဲွ့စည်းနုိင်ရရးနှင့် မသန်စွမ်းသူများ 
အတားအဆီးမ့ဲသွားလာနုိင်ရရးအတွက် 
( Barrier Free Tourism Pilot Project ) 
ရရးဆဲွထားရိှမှုတ့ုိကုိ ရှင်းလင်းတင်ပပ 
သည်။ 
 ထ့ုိရနာက် ဗဟိရုကာ်မတီေင် 
ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီးများ ပဖစ်ကက 
သည့် ဒုတိယ ဗုိလ်ချုပ်ကကီး စုိးထွဋ် ၊ 
ဦးစုိးေင်း၊ ဦးရသာင်းထွန်း၊ ဦးရကျာ်တင်၊ 
သူရဦးရအာင်ကုိ၊ ဦးသန့်စင်ရမာင်၊ 
ရဒါက်တာ သန်းပမင့်နှင့် ရဒါက်တာ 
ပမင့်ရထွးတို ့က ဗဟိုရကာ်မတီ 
အစည်းအရေး (၂/၂၀၁၉) ဆံုးပဖတ်  

ချက်ပါ ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်း 
များ၊ နုိင်ငံပခား ခရီးသွားများလုိက်နာ 
ရဆာင်ရွက်သင့်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ 
ခရီးသွားလာရရးလုပ်ငန်းများ ဖံွ့ဖဖိုး 
တုိးတက်ရရးအတွက် ရပါင်းစပ်ညိှ 
နှိုင်းရဆာင်ရွက်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ 
COVID – 19 ကပ်ရရာဂါပဖစ်ပွားမှု 
ရကကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရပါ် 
အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများ၊ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်စတင်နုိင်ရရး 
နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပပည်ပနုိင်ငံများ၏ 
ရဆာင်ရွက်ရနမှု အရပခအရနများ၊ 
ပပည်ပဘုရားဖူးခရီးသွားလာပခင်း 
ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အရနပဖင့် ကန်ုသွယ်မှုတုိးတက်ဖံွ့ဖဖိုး 
ရရးကုိ အရထာက်အပ့ံ ပပုရနသည့် 
ကစိ္စရပ်များ၊ COVID – 19 ကပ်ရရာဂါ 
နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်ဖွင့် 
လှစ်နုိင်ရရး ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ 
ရှင်းလင်းရဆွးရနွး တင်ပပကကသည်။ 

ဆက်လက်၍ ဒုတိယေန်ကကီးများ 
ပဖစ်ကကသည့် ဦးတင်ပမင့်၊ ရဒါက်တာ 
ရဲပမင့်ရဆွနှင့် ဦးပမင့်ကကိုင်၊ အဖမဲတမ်း 
အတွင်းေန် ဦးမျ ိုးပမင့်ရမာင်တ့ုိက 
ဌာနအလုိက် ရဆာင်ရွက်လျှက်ရိှသည့် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး
ဆုိင်ရာ အရပခအရနများကုိ ရှင်းလင်း 
တင်ပပကကသည်။ 
 ယင်းရနာက် ဗဟိရုကာ်မတီေင် 
ရနပပည်ရတာ်ရကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ ၊ တုိင်း 
ရဒသကကီး နှင့် ပပည်နယ် ေန်ကကီးချုပ် 
များ၊ တုိင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ် 
ေန်ကကီးများ၊ ဗဟုိရကာ်မတီေင် ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း တတ်သိပညာရှင်များ၊ 
 

ပုဂ္ဂလိကခရီးသွားအဖဲွ့အစည်း ကုိယ်စား 
လှယ်များနှင့် တာေန်ရိှသူများက 
ရဒသအလုိက်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုး 
တုိးတက်ရရး ရဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုများကုိ 
Video Conferencing စနစ်ပဖင့် 
ရှင်းလင်းတင်ပပကကသည်။ 

ထ့ုိရနာက် အမျ ိုးသားခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး ဗဟိ ု
ရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ သမ္မတ 
ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ က ရှင်းလင်း 
ရဆွးရနွးတင်ပပချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း 
၍ ရပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းရပးဖပီး နိဂံုးချုပ် 
အမှာစကားရပပာကကားရာတွင် ကမ္ဘာ့ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ (World Tourism 
Organization) ၏ ထုတ်ပပန်ချက်အရ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်မှု 
နှုန်းမှာ ၄၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိ 
သပဖင့် တုိးတက်မှုအရိှဆံုးစာရင်းေင်ခဲ့ 
သည်ဟ ု သိရပါရကကာင်း၊ ထ့ုိရကကာင့် 
ပမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ အတုိင်း 
အတာ တစ်ခုအထိ ရအာင်ပမင်ခဲ့ပခင်း 
အား အသိအမှတ်ပပု ဂုဏ်ယူရမည် 
ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ ထို့သ့ုိရသာ ရအာင် 
ပမင်ခဲ့မှုသည် သက်ဆုိင်ရာ တာေန်ရှိ 
သူများအားလံုး တက်ညီလက်ညီ 
ေုိင်းေန်း ကကိုးပမ်းမှု၏ အသီးအပွင့် 
ရလဒ်ရကာင်း ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ COVID 
အလွန်ကာလတွင်လည်း အဆုိပါနှုန်း 
အတုိင်း ဆကလ်က် ကကို းပမ်းရဆာင် 
ရွက်သွားကကရန် တုိက်တွန်း ရပပာကကား 
သည်။ 

 

ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာန  ပည်တထာင်စုေန်ကကီး ဦးအုန်းတမာင်  မန်မာနုိင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မေနုိင်ငံ 

သံအမေ်ကကီး H.E.Mr.Lee Sang . hwa အား Video Conferencing  ဖင့် လက်ခံတေွ့ဆံု 

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရး 
ေန်ကကီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး 
ဦးအုန်းရမာင်သည် (၁၉-၆-၂၀၂၀) 
ရက်ရန့ နံနကပုိ်င်းတွင် ပမန်မာနုိင်ငံ 
ဆုိင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနုိင်ငံ သံ 
အမတ်ကကီး H.E. Mr. Lee Sang.hwa 
အား ရနပပည်ရတာ်ရိှ ေန်ကကီးဌာန 
နီလာအစည်းအရေးခန်းမ၌ Video 
Conferencing ပဖင့် လက်ခံရတွ့ဆံု 
ပါသည်။ ရတွ့ဆံုရာတွင် ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန 
ဒုတိယေန်ကကီး ဦးတင်လတ်၊ ဟိတုယ် 
နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန 
ညွှန်ကကားရရးမှူ းချုပ် ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ် 
နှင့် တာေန်ရိှသူများက Online မှ 
ပါေင်တက်ရရာက်ကကပါသည်။     

  ရတွ့ဆံုစဉ်COVID-19 ကူးစက် 
ရရာဂါရကကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အရပါ် ထိခိုက်မှုများကုိ ပပန်လည် 
ကစုားရရးအတွက် COVID-19 ဆုိင် 
ရာ ပမန်မာ့ခရီးသွား မဟာဗျူဟာ 
လမ်းပပရပမပံု ဟုိတယ်နင့်ှခရီးသွား  
လာရရးေန်ကကီးဌာနမှ ရရးဆဲွ၍ အ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ရနမှု 
အရပခအရနများ၊ ပပည်တွင်းခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ပပန်လည်စတင်နုိင်ရရး 
အတွက် ခရီးစဉ်ရဒသများ၊ ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့် ဆကစ်ပ် 
လုပ်ငန်းများ COVID-19 ကာကွယ် 
တားဆီးရရးဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း 
ကမ်းများ နှင့်အညီ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ် 
ရဆာင်ရွက်ရနမှုအရပခအရနများ၊ 
COVID Safe Services များ အတွက် 
Standard Operating Procedure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SOP)များပဖင့် ပပည်တွင်း ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းနှင့် ဆကစ်ပ်လုပ်ငန်းများကုိ 
စနစ်တကျ စတင်ဖပီးချန်ိတွင် ရဒသ 
တွင်းနှင့်နုိင်ငံတကာမှ ခရီးသွားဧည့် 
သည်များအား တဆင့်ဖပီးတဆင့် 
ဖိတ်ရခါ်ရဆာင်ရွက်မည့် အရပခအရန 
များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည်ဖံွ့ဖဖိုး 
လာရန် Bilateral Travel Bubbles 
များ တည်ရထာင်ရာတွင် အာဆီယံ 
နှင့် အာရှနုိင်ငံများမှ တစ်ဆင့်ချင်း 
ရဆာင်ရွက်မည့် အရပခအရနများ၊ 

ပမန်မာ-ကုိရီးယားသံတမန်  ဆက်သွယ်ရရး 
ထူရထာင်မှု ၄၅ နှစ် ရပမာက် အထိမ်း 
အမှတ်အပဖစ် ပမန်မာ-ကုိရီးယား 
နှစ်နုိင်ငံအကကား ခရီးသွားပမှင့်တင်ရရး 
အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ 
လက်မှတ်ရရးထုိးနုိင်ရရး ရဆာင်ရွက် 
မည့်အရပခအရနများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံ 
သည် CLMV နုိင်ငံများတွင် ပါေင် 
သည် နှင့်အညီ ၂၀၂၁ တွင် ကျင်းပ 
မည့် မဲရခါင်-ကုိရီးယား Exchange 
Year တွင် မဲရခါင်-ကိုရီးယား Travel 
Bubble ပပင်ဆင်ရဆာင်ရွက်ရရး အရပခ 
အရနများ၊ ေန်ကကီးဌာနမှ Relief 
Package အပဖစ် ရဆာင်ရွက်ရနသည့် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ မွမ်းမံသင် 
တန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်ပမှင့် 
တင်ရရးသင်တန်းများ ရန့တွက်ရပး 
တက်ရရာက်နုိင်ရရး စီမံရဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိရာ ကုိရီးယား အပပည်ပပည် 
ဆုိင်ရာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရး 
ရအဂျင်စီ(KOICA) မှ ပါေင်ကူညီရပး 
နုိင်ရရး ဆုိင်ရာများကုိ ရဆွးရနွးခ့ဲ 
ပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 
 

 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၄ 

 

၅ 



 

စာမျက်နှာ ၁ မှ အဆက် 
 
ပပည်ပခရီးသွား ၄ သန်း ၃ သိန်းရကျာ် 
အထိ ေင်ရရာက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကရန့ 
အမျ ိုးသားခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုး 
တုိးတက်ရရးဗဟုိရကာ်မတီ (၁/၂၀၂၀) 
အစည်း အရေးကျင်းပတ့ဲအချန်ိမှာ 
ရတာ့ COVID-19 ကပ်ရရာဂါ 
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖ့ုိ အပန်းရပဖ 
ခရီးစဉ်ရတွအတွက် ပပည်ေင်ခွင့်ရပ် 
ဆုိင်းထားတာ၊ ပံုမှန်ခရီးသည်ပ့ုိ 
ရဆာင်ရရး ရလယာဉ်ပျသံန်းမှုရတွ 
ရပ်ဆုိင်းထားတာ၊ ခရီးသွားရတွ လာ 
ရရာက်လည်ပတ်ရလ့ရိှတ့ဲ ရဒသရတွ 
ပိတ်သိမ်းထားတာ ရတွရကကာင့် တစ် 
ကမ္ဘာလံုးမှာ ခရီးသွားလာရရး လုပ်ငန်း 
ဟာ လံုးေရပ်ဆုိင်းသွားတ့ဲ အရပခအရန 
ပဖစ်ပါတယ်။  

ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံအရနနဲ့ ၂၀၂၀၊ 
ဧဖပီလကစဖပီး ခရီးသွားလာတာရတွ 
နဲ့ လူစု လူရေးရတွကုိ ကန့်သတ်ခဲ့တ့ဲ 
အတွက် COVID-19 ပထမလှိုင်း ရုိက် 
ခတ်တာကို အတုိင်းအတာ တစ်ခု 
အထိ ရအာင်ရအာင်ပမင်ပမင် ထိန်းချုပ် 
ထားနုိင်ခ့ဲပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ ရရွှစက် 
ရတာ် ဘုရားပဲွလုိ ရာသီပဲွရတွ၊ 
သကကဂန်လုိ ရုိးရာပဲွရတွ ဖျက်သိမ်းရတာ၊ 
တန်ခုိးကကီးဘုရားရတွအားလံုး ေင်ခွင့် 
ပိတ်ထားရတာရတွဟာ ပပည်ပခရီး 
သွားေင်ရရာက်မှု ရပ်ဆုိင်းသွား ရစရံု 
သာမက ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ပါ လုံးေရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ အရပခ 
အရန ပဖစ်ရပါ်ခ့ဲဖပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
တစ်ခုလံုးကုိ ထိခိုက်ရစခ့ဲပါတယ်။ 

 COVID-19 ကပ်ရရာဂါရဲ့ ထိခုိက် 
မှုရတွကုိ ကုစားမှုရတွ ရဆာင်ရွက်ရာမှာ 
ပံုမှန်ေင်ရငွမရိှတ့ဲ အရပခခံလူတန်းစား 
အိမ်ရထာင်စု တစ်ခုစီအတွက် ကျပ် 
တစ်ရသာင်းခဲွဖုိး ရိက္ခာရေငှတာကို 
ပထမအကကိမ် ရဆာင်ရွက်ရပးဖပီး ပဖစ် 
ပါတယ်။ ဒုတိယအကကိမ်အပဖစ် မိသားစု 
၅ သန်း ၄ သိန်းရကျာ် ကိ ုရငွသား ၂ 
ရသာင်းစီ ရပးအပ်သွားဖ့ုိ စီစဉ်ရနပါ 
တယ်။ လုပ်ငန်းရတွကုိ ကစုားမှုရပး 

ရာမှာရတာ့ လုပ်ငန်းရှင်ရတွက လုပ်ငန်း 
ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ဖပီး ေန်ထမ်း 
ရတွ အလုပ်အကိုင်ရရိှကာ ေင်ရငွရရိှ 
ရရးကုိ ဦးတည်ချက်ထား ကူညီရပး 
ပါတယ်။ ဘဏ်တုိးရတွ ရလျှာ့ချရပး 
ပခင်း၊ လုိင်စင်ခွန်ရတွ အချန်ိကာလ 
သတ်မှတ် ကင်းလွတ်ခွင့် ပပုပခင်း၊ 
ရပးရဆာင်ရမယ့် ေင်ရငွခွန်ရတွ၊ 
ကန်ုသွယ်လုပ်ငန်းခွန်ရတွ ရရွှ့ဆုိင်း 
ရပးသွင်းခွင့်ပပုပခင်းတ့ုိနဲ့ ရပဖရလျှာ့ 
ရပးခ့ဲသလုိ လက်ခစားစနစ်နဲ့ ရဆာင် 
ရွက်ရနတ့ဲ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများ၊ 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနဲ့ 
အရသးစား၊ အငယ်စားနဲ့အလတ်စား 
စီးပွားရရးလုပ်ငန်းများအတွက် ၁ ရာခုိင်  
နှုန်း အတုိးနဲ့ တစ်နှစ်ရချးရငွ ကျပ် 
ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ်ရချးခ့ဲဖပီး 
၂၀၀ က ၅၀၀ အထိ ထပ်မံထုတ်ရချး  
ရပးသွားဖ့ုိရိှပါတယ်။ ဒီလုိ ထုတ်ရချး 
ရပးတာဟာ လုပ်ငန်း ရပ်ဆုိင်းရနစဉ် 
ကာလမှာ ေန်ထမ်းများကုိ လစာရပး 
ထားနုိင်ရရး အကူအပ့ံအပဖစ် ထုတ်ရချး 
ရပးတာပဖစ်ဖပီး နုိင်ငံရတာ်ဘဏ္ဍာ ပဖစ် 
တ့ဲအတွက် ေင်ငွရရိှရအာင် လုပ်ငန်း 
လုပ်ရဆာင်ဖပီး သတ်မှတ်ကာလမှာ 
ပပန်လည် ရပးဆပ်ရမှာပဖစ်ပါတယ်။  
အခုလိ ု ပပည်ေင်ခွင့်ရတွရပ်ဆုိင်း 
ထားဖပီး အကူအညီရပးရရးခရီးစဉ် 
များမှအပ နုိင်ငံတကာ ရလယာဉ်များ 
ဆုိက်ကပ်ခွင့် ပပန်မရပးရသးတ့ဲအချန်ိ 
မှာ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရရး 
လုပ်ငန်းရတွအရနနဲ့ ပပည်တွင်းခရီး 
သွားလုပ်ငန်းကုိသာ ဦးစွာ လုပ်ရဆာင် 
ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိလုပ်ရဆာင်ရာ 
မှာ ခရီးသွားရရာ ေန်ရဆာင်မှု ရပးတ့ဲ 
ေန်ထမ်းရရာ ရဘးကင်း လံုခခုံမှုကုိ 
ပထမဦးစားရပးအရနနဲ့ ရဆာင်ရွက်ရ 
ပါမယ်။ ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစား 
ေန်ကကီးဌာန၊ ပ့ုိရဆာင်ရရးနှင့် ဆက် 
သွယ်ရရးေန်ကကီးဌာန၊ သာသနာရရး 
နှင့်ယဉ်ရကျးမှုေန်ကကီးဌာနနဲ့ ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာနတ့ုိက 
ထုတ်ပပန်ထားတ့ဲ COVID-19 ကပ် 
ရရာဂါထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရရး လမ်း 

ညွန်မှုရတွကုိ တိတိကျကျလုိက်နာဖ့ုိ 
သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရတာေန်ရိှသူရတွ၊ 
လုပ်ငန်းရှင်ရတွ၊ ေန်ထမ်းရတွ ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်သွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 
လူသားရဲ  ့သဘာေက ပဖစ်စမှာ ရကကာက် 
ဖပီး စည်းကမ်းလုိက်နာရပမယ့် ကကာ 
လာရင် ရပါ့သွားဖပီး အမှုမ့ဲ အမှတ်မ့ဲ 
ရနတတ်၊ လုပ်တတ်တာကုိ သတိ 
မလွတ်ရစဘဲ ရစာင့်ကကည့်ကကပ်မတ် 
ရနဖ့ုိ ရဆာင်ရွက်ရမှာပဖစ်ပါတယ်။ 
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 
လုပ်ငန်းဟာ အရင်က ပပည်ပခရီးသွား 
ကုိ အဓိကဦးတည်ချက်ထား ေန်ရဆာင် 
မှုရပးခ့ဲရပမယ့် အခုအခါမှာပပည်တွင်း 
ခရီးသွားအဓိကနဲ့ လုပ်ငန်းပပန်စရမှာ 
ပဖစ်တ့ဲအတွက် ပပည်ပခရီးသွားနဲ့ 
ပပည်တွင်းခရီးသွားရတွရဲ့ မတူညီတ့ဲ 
သဘာေရတွ၊ ရမျှာ်လင့်ချက်ရတွ၊ သံုး 
စဲွနုိင်စွမ်းရတွကုိ ပပန်လည်ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားဖပီး ပပည်တွင်းခရီးသွားရတွ 
ကုိ ဆဲွရဆာင်နုိင်တ့ဲ ခရီးစဉ်ရတွ စတင် 
ရဆာင်ရွက်ရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

အခုကတည်းက COVID-19 
အလွန်မှာ ကကုံရမယ့် အရနအထား 
အတွက် ပပည်တွင်းခရီးသွားနဲ့ ကကို 
တင်ပပင်ဆင်ထားမှ ရနာင်တစ်ချန်ိ 
ပပည်ပခရီးသွားရတွ ပပန်ေင်လာရင် 
အဆင်သင့်ပဖစ်မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ အခု 
COVID-19 ရကကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရတွ အားလံုးအတူတူ လံုးေရပ်သွား 
ရတာ့ ပပန်ဖွင့်တ့ဲအချန်ိ တစ်နုိင်ငံထက် 
တစ်နုိင်ငံ သူ့ထက်ငါ ကုိယ့်ဆီ ဧည့်သည် 
လာရအာင် အဖပိုင်အဆုိင် ဆဲွရဆာင် 
ကကမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ကုိယ်က သူတ့ုိနဲ့ 
မတူရအာင် ဘယ်လိုဆဲွရဆာင်မလဲ 
ဆုိတာ စဉ်းစားဖပီး ကကိုတင်ပပင်ဆင် 
ထားဖ့ုိ လုိပါမယ်။ 

ဒီလုိ ကကိုတင်ပပင်ဆင်ရနတ့ဲအချန်ိ 
မှာ မလုပ်မပဖစ်သတိထားဖပီး လုပ်ကုိ 
လုပ်ရဆာင်ရမယ့် ကိစ္စကရတာ့ အရပခ 
ခုိင်ဖပီး ခရီးစဉ်ရဒသရတွရဲ ့အရည်အရသွး 
တုိးတက်ရရးနဲ့ အသစ်ရဖာ်ထုတ်မယ့် 
ခရီးစဉ်ရဒသရတွရဲ့ သဘာေမပျက် 
ရအာင် ထိန်းသိမ်းရရးပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီအတွက် နုိင်ငံရတာ်အစုိးရ ရဆာင် 
ရွက်ဖ့ုိကုိချည်းပဲ ရစာင့်မရနဘဲ သက ်
ဆုိင်ရာ ေန်ကကီးဌာနရတွ၊ လုပ်ငန်းရှင် 
ရတွ၊ ရဒသခံ ပပည်သူရတွ ပူးရပါင်း 
ပါေင်တ့ဲ လုပ်ငန်းအဖဲွ့ရတွနဲ ့ထိန်းသိမ်း 
ရဆာင်ရွက်သွားရမှာ ပဖစ်ပါတယ်။  

COVID-19 အလွန်မှာ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း ပပန်လည် ရှင်သန်လာဖ့ုိ 
အရတွးသစ် ရတွနဲ့ လုပ်ဖ့ုိလုိပါတယ်။ 
အရတွးသစ်ရတွရရအာင် စဉ်းစားကက 
ပါ။ ဒီအရတွးသစ်ရတွကုိ အရကာင်း 
ဆံုးနည်းနဲ့ အရကာင်အထည်ရဖာ်နုိင် 
ရပါမယ်။ အရကာင်အထည်ရဖာ်တ့ဲ 
အခါ နုိင်ငံရဲ့ရရရှည်အကျ ိုးကုိ မျက ်
ပခည်မပပတ်ကကပါနဲ့။ ကျွန်မတ့ုိနုိင်ငံ 
ဟာ ပပည်ရထာင်စုပါ။ ပပည်ရထာင်စု 
ဆုိတာ တုိင်းရင်းသား လူမျ ိုး ရပါင်းစံု 
နဲ့ ဖဲွ့စည်းထားတာပဖစ်ပါတယ်။ ဘာ 
လုပ်ငန်းလုပ်လုပ် ကျွန်မတ့ုိ ပပည်ရထာင်စု 
ကကီး အကျ ိုးကုိ မရမ့ဘဲနဲ့လုပ်ရဆာင် 
ရစချင်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ် 
ရာမှာလည်း တုိင်းရဒသကကီး တစ်ခု 
တည်း၊ ပပည်နယ်တစ်ခုတည်း အကျ ိုး 
ရိှဖ့ုိထက် ကျွန်မတ့ုိ ပပည်ရထာင်စုသား 
အားလံုး အကျ ိုးရိှရအာင် ရပါင်းစပ် 
ညိှနှိုင်း ရဆာင်ရွက်ရစချင်ပါတယ်။ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်းရကကာင့် ပပည်ရထာင်စုသား 
ရတွပုိဖပီးရတာ့ နီးစပ်လာတာမျ ိုး၊ 
ညီညွတ်လာတာမျ ိုး၊ ပုိဖပီးရတာ့စည်း 
လံုးလာတာမျ ိုးပဲ ပဖစ်ရစချင်ပါတယ်။ 
တစ်ရယာက်န့ဲတစ်ရယာက် အဖပိုင်အဆုိင် 
လုပ်ဖပီးရတာ့ စိတ်ေမ်းကဲွတာမျ ိုး 
မဟုတ်ဘဲ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ဖပီး 
ဟန်ချက်ညီညီ တုိးတက်လာတာမျ ိုး 
ပဖစ်ရစချင်ပါတယ်။ ညီညီညွတ်ညွတ် 
နဲ့ ကျွန်မတ့ုိ နုိင်ငံသူ၊ နုိင်ငံသား 
အများစုကကီးအတွက် အကျ ိုး ပဖစ်ရစ 
မယ့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရတွ အပမန်ဆံုး 
ပပန်လည်ရှင်သန်လာရအာင် ရဖာ်ရဆာင် 
နုိင်ပါရစ၊ ပပည်သူရတွရဲ့ လူမှုစီးပွားရရး 
ဘေ တုိးတက်ဖ့ုိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက 
ထိရရာက်စွာ ပ့ံပုိးနုိင်ပါရစလ့ုိ ဆန္ဒ 
ပပုပါတယ်။ 

COVID-19 Relief Package 1, ခရီးသွားလုပ်ငန်း (အတ ခခံ) သင်ေန်းဖွင့်လှစ် ခင်း 
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ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန၏ အစီအစဉ်ပဖင့် ဖွင့်လှစ်ရသာ 

COVID-19 Relief Package 1, ခရီးသွားလုပ်ငန်း (အရပခခံ) သင်တန်းကိ ု (၁-
၈-၂၀၂၀)ရက်ရန့တွင် တနသဂာရီတုိင်းရဒသကကီး၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကကားမှု 
ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ကျင်းပရာ သင်တန်းဖွင့်ပဲွသ့ုိ ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် တကရ်ရာက်၍ အဖွင့် 
အမှာစကား ရပပာကကားရာ ယခုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရပခင်းသည် COVID-19 
ရရာဂါပဖစ်ပွားရနသည့်ကာလနှင့် အလွန်ကာလများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား 

ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စတင်နုိင်ရရးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် 
ဆက်နွယ်မှုရိှသူများအား ေန်ရဆာင်မှု အရည်အရသွးတုိးတက်ရစရန်အတွက် 
နုိင်ငံရတာ်မှ အကုန်အကျခံကာ ဖွင့်လှစ်ရပခင်းပဖစ်ပါရကကာင်း၊ ဒါရကကာင့် 
သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသား များအရနပဖင့်လည်း ထိထိရရာက်ရရာက် အကျ ိုး 
ရိှစွာ ကကို းစားသင်ယူကကရန်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည် စတင်ချန်ိတွင် 
မိမိတ့ုိ၏ ကျွမ်းကျင်မှု တုိးတက်ရရး၊ အကျ ိုးရှိစွာ အသံုးချနုိင်ရရးရည်ရွယ်၍ 
ဖွင့်လှစ်ပခင်းပဖစ်ပါရကကာင်း ရပပာကကားခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါသင်တန်းသ့ုိ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့်နယ်ပယ်မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ (၂၀) ဦး 
တက်ရရာက်လျက်ရှိရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 အဆုိပါ သင်တန်းများကုိ ထားေယ်၊ ဟားခါး၊ ရမာ်လဖမိုင်၊ ရန်ကုန်၊ 
မန္တရလး၊ ပုဂံ၊ ရညာင်ရရွှ ၊ရကာ့ရသာင်း၊ ဖမိတ်၊ လိွုင်ရကာ်၊ မရကွး ဖမို့များတွင် 
(၈-၈-၂၀၂၀) ရက်ရန့မှ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်ရန့အထိ စရန တနဂဂရနွ ပိတ်ရက် 
များတွင် ၄ ပတ်ကကာ ဖွင့်လှစ်သင်ကကားလျက်ရှိဖပီး ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 
ေန်ကကီးဌာနအရနပဖင့် သင်တန်းတက်ရရာက်သူများအား ရထာက်ပ့ံရကကးရငွ 
(၁) ရက် (၄၈၀ေိ/-) ကျပ်နှုန်း ရထာက်ပ့ံရပးအပ်ဖပီး သင်တန်းပ့ုိချရပးရသာ 
ဆရာများအား (၁) ရက် (၁၀၀၀ေိ/-) ကျပ်နှုန်းပဖင့် ချးီပမှင့်ရပးအပ်လျက် 
ရိှပါသည်။ 
 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၅ 

 

၅ 



 

 

  

 

ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာနနှင့် ဂျပန်နုိင်ငံေကာပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်တရးတအဂျင်စီ (JICA) ေို့အကကား COVID – 19 
Strategic Tourism Plan and Tourism Master Plan နှင့် ပေ်သက်၍ Video Conferencing ကျင်းပ ပုလုပ် 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဂျပန်နုိင်ငံတကာ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရးရအဂျင်စီ (JICA)တ့ုိမှ  ယခု 

လက်ရိှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ၏ ရပပာင်းလဲမှုများ၊ အထူးသပဖင့် COVID- 19 
၏ အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများနှင့် Myanmar Tourism Master Plan ကို 
ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ (၉-၆-၂၀၂၀) ရက်ရန့ (၁၄:ေေ)နာရီ 
အချန်ိတွင် ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာနနှင့် Video Conferencing  
ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ ့ရာ ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ် ဦးရဆာင်၍  
တာေန်ရိှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖဲွ့ေင်များ၊ ဂျပန်နုိင်ငံတကာ  ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရရး 
ရအဂျင်စီ (JICA) ဘက်မှ  JICA Myanmar Office မှ Senior Representative 
ပဖစ်သူ Mr. MATSUOKA Hajime မှ ဦးရဆာင်၍  တာေန်ရိှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖဲွ့ေင် 
များတ့ုိ ပါေင်တက်ရရာက်ခ့ဲကကပါသည်။ 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ  ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် 
ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ်က  ရဆွးရနွးရပပာကကားရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဂံဖမို့ရှိ 
“ပုဂံခရီးစဉ်ရဒသတွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှု စံပပပံုစံ ရဆာင်ရွက် 
မှု စီမံကိန်း” ကို JICA မှ (၃)နှစ်တာကာလအတွင်း ရထာက်ပ့ံခ့ဲမှုအတွက် 
ရကျးဇူးတင်ရိှပါရကကာင်းနှင့် ပုဂံရဒသကို ကမ္ဘာ့အရမွအနှစ်စာရင်းေင်အပဖစ် 
အရထာက်အကပူပုပါရကကာင်း၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ် (UNWTO) ၏ 
မှတ်တမ်းအရ ကမ္ဘာအန့ံှပဖစ်ရပါ် ရနသာ COVID-19 ရကကာင့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
တွင် နုိင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည် အရရအတွက် ၆၀ ရာခုိင်နှုန်းမှ ၈၀ ရာခိုင်  

နှုန်းသ့ုိ ကျဆင်းမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါရကကာင်း၊  ပမန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် 
ထိခိုက်ဆံုးရှုံးမှုများပဖစ်ရပါ်ခဲ့ဖပီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နေါရီမှ ဧဖပီလအထိ ပမန်မာ 
နုိင်ငံသ့ုိခရီးသွားဧည့်သည် အရရအတွက်မှာ ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 
နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄၅% ရလျာ့နည်းသွားပါရကကာင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍ၏ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရပါ် သက်ရရာက်မှုများကုိ ရလျာ့ပါးရစရန် COVID-19 
Tourism Relief Plan တွင် မဟာဗျူဟာ ၃ခုနှင့် လုပ်ရဆာင်ချက် အစီအစဉ် 
၁၂ ခုတ့ုိတွင် နည်းပညာအကူအညီ (သ့ုိမဟုတ်) ရငွရကကးများကုိ ရထာကပ့ံ်ရပး 
ပခင်းအားပဖင့် အဆုိပါစီမံကိန်းတွင် ရဖာ်ပပထားရသာလုပ်ငန်းများကုိ အရကာင် 
အထည်ရဖာ်ရာတွင် အရထာက်အကူပဖစ်ရစသပဖင့် ေန်ကကီးဌာနနှင့်အတူ 
ပူးရပါင်းပါေင်ကူညီရဆာင်ရွက်ရစလုိပါရကကာင်း ရပပာကကားခ့ဲပါသည်။ 

ထ့ုိရနာက် အဆုိပါအစည်းအရေးတွင် ပါေင်တကရ်ရာက်လာကကသူများမှ 
ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မစီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၀) ကာလဖပီးဆုံး 
ရတာ့မည်ပဖစ်ရသာရကကာင့် UNWTO နှင့် Luxdev တ့ုိ၏အစီအစဉ်ပဖင့် Master 
Plan (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ကုိ စီစဉ်လျက်ရိှရသာ်လည်း COVID-19 ပဖစ်ပွားမှုရကကာင့် 
Recovery Plan ကိ ု စီမံကိန်းအရနပဖင့် ရဆာင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားရကကာင်း၊ 
အဆုိပါ Plan ပါ ရဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ COVID-19အလွန်ကာလများ 
တွင် ဂျပန်ခရီးသွား ပမှင့်တင်ရရး ကိစ္စရပ်များ ကူညီရဆာင်ရွက်ရပးရန်နှင့်  
COVID-19 Tourism Relief Plan နှင့် ပတ်သက၍် အပုိင်း(၃)ပုိင်း ခွဲပခားထားမှု၊ 
အပုိင်း(၁) ဆက်လက်ရပ်တည်နုိင်ရရး (ကုိယ်ပုိင်အရင်းအနီှး ထူရထာင်ပခင်းနှင့် 
အကျ ိုးတူခံစားခွင့်အစီအစဉ်)၊ အပုိင်း(၂) ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပခင်း (Lockdown 
နှင့် Quarantine ကာလရပဖရလျှာ့ပခင်း)နှင့် အပုိင်း(၃) ပပန်လည်မိတ်ဆကပ်ခင်း 
(ပမန်မာနုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ ဆန်းသစ်တီထွင်ပခင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များရပဖရလျှာ့ပခင်း) တ့ုိနှင့် စပ် လျဉ်းသည့် အရကကာင်းအရာများ၊ နုိင်ငံရတာ်မှ 
Stimulus package များ ရဆာင်ရွက်မှု၊ ခရီးစဉ်ပမှင့်တင်ရရး ရဆာင်ရွက်မှု၊ 
COVID-19 အလွန်ကာလအတွက် အဓိက ခရီးသွားရစျးကွက်များအပဖစ် အာရှ 
နုိင်ငံများအား ဦးတည်ချက်ထားရဆာင်ရွက်မှု ပပည်တွင်း ခရီးသွားပမှင့်တင်ရရး 
အစီအစဉ်များ၊ E-commerce platform တည်ရထာင်ရန်လုိအပ်မှု၊ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများ၊ အရသးစားအလတ်စား ပပန်လည်ထူရထာင်မည်ဆုိပါက ရငွရကကး 
အရင်းအနီှးများအတွက် ဖံွ့ဖဖိုးမှုမိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများမှ အကူအညီရယူ 
လုိမှုများနှင့် ပတ်သက၍် အသီးသီးရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

 

(၄၅)ကကိမ်တ မာက် မဟာမဲတခါင်တေသခွဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့အစည်းအတေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအတေးများကျင်းပ 
 

(၄၅) ကကိမ်ရပမာက် မဟာမဲရခါင် 
ရဒသခဲွခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ အစည်း 
အရေးကုိ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ 
ရက်ရန့၊ မွန်းလဲွ(၁၃:၁၅) နာရီအချန်ိ 
တွင် Video Conferencing ပဖင့် 
ကျင်းပရာ ပမန်မာနုိင်ငံ ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန၊ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ 
ညွှန်ကကားရရးမှ းူချုပ် ဦးရမာင်ရမာင်ရကျာ် 
က အစည်းအရေး၏ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် 
ရဆာင်ရွက်ဖပီး အစည်းအရေးကုိ အစီ 
အစဉ်အတုိင်း ကျင်းပခ့ဲပါသည်။  

အဆုိပါ အစည်းအရေးသ့ုိ မဟာ 
မဲရခါင်ရဒသခဲွ အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများပဖစ်  
ကကရသာ တရုတ်၊ ကရမ္ဘာဒီးယား၊ 
လာအုိ၊ ပမန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် 
နုိင်ငံတ့ုိရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေန်ကကီး 
ဌာနများမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာ 
ပုိင်အဖဲွ့ ရခါင်းရဆာင်များနှင့် ကုိယ်စား 
လှယ်များ၊ အာရှဖံွ့ဖဖိုးရရးဘဏ် 
Regional Cooperation and  
Operations Coordination Division 

မှဒါရုိက်တာ Mr. Alfredo Perdiguero 
နှင့် Project Administration ဌာနမှ 
Unit Head ပဖစ်သူ Mr. Steven 
Schipani၊ မဟာမဲရခါင်ရဒသခဲွ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ညိှနှိုင်းရရးရံုးမှ အမှုရဆာင် 
ဒါရုိက်တာ Mr. Jens Thraenhart 
နှင့် အပခားဖိတ်ကကားထားသူများ စုစု 
ရပါင်း (၄၄) ဦး ပါေင်တက်ရရာက်ကက 
ပါသည်။ 

ယခုကျင်းပသည့် (၄၅) ကကိမ် 
ရပမာက် မဟာမဲရခါင်ရဒသခဲွ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ အစည်းအရေးတွင် 
COVID-19 ကာလအတွင်း မဲရခါင် 
ရဒသခဲွအဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများ၏ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ရင်ဆုိင်ရနရသည့် 
အရပခအရနများ၊ Post COVID-19 
ကာလ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည် 
ဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်လာရရးအတွက် ပပင်ဆင် 
ချမှတ်သင့်ရသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
များ၊ မဟာမဲရခါင်ရဒသခဲွ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရစျးကွက်ပမှင့်တင်မှုအစီအစဉ် 
(၂၀၁၅-၂၀၂၀) အား အရကာင်အထည် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရနမှုများနှင့် ပပင်ဆင် 
ရရးဆဲွရရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မဲရခါင် 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ညိှနှိုင်းရရးမှူးရံုးမှ 
ရဆာင်ရွက်ရနသည့် မဲရခါင်ရဒသတွင်း 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပမှင့်တင်ရရး လုပ်ငန်း 
ရဆာင်ရွက်ချက်များ၊ မဟာ မဲရခါင် 
ရဒသခဲွ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့၏ ၂၀၂၀ 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ မဟာမဲရခါင် 
ရဒသခဲွ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ အစည်း 
အရေး ကျင်းပရရး အစီအစဉ်များ၊ 
မဟာမဲရခါင်ရဒသခဲွ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အရပခခံအရဆာက်အဦး ဖံွ့ဖဖိ းုတုိးတက် 
ရရး စီမံကိန်းဆုိင်ရာ ကိစ္စများ၊ မဟာ 
မဲရခါင်ရဒသခဲွအဖဲွ့ေင် နုိင်ငံများနှင့် 
ဖံွ ဖ့ဖိးုမှုမိတ်ဖက် အဖဲွ့အစည်းများအကကား 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက် 
ရနမှုများ၊ Post COVID-19 ကာလ 
တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်ရှင်သန် 
ဖံွ့ဖဖိုးရရးအတွက် ဆကလ်က်ရဆာင် 
ရွက်ကကမည့် အစီအမံများကုိ ညိှနှိုင်း 
ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 
 

 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၆ 

 

၅ 



 

 

(၂၃) ကကိမ်တ မာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ကကီးကကပ်မှုတကာ်မေီ၏ Video Conferencing 
အစည်းအတေးကျင်းပ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(၂၃)ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ 

ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီ၏ အစည်းအရေးကုိ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၁၆)ရကရ်န့ 
နံနက် ၈:၃၀ နာရီမှ ရန့လည် ၁၁:၃၀ နာရီ အထိ Video Conferencing ပဖင့် 
ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲရာ အင်ဒုိနီးရှားနုိင်ငံမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ အပဖစ် 
ရဆာင်ရွက်ခ့ဲကကဖပီး အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပုိင်အဖဲွ့ရခါင်းရဆာင် 
များ၊ အာဆီယံအဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံအရထွရထွ 
အတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

ယခုအစည်းအရေးသည် (၅၁) ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အာဏာပုိင်အဖဲွ့ အစည်းအရေး၏ ရလဒ်များအ ရပါ် ရဆာင်ရွက်ဖပီးစီးမှုအရပခ 
အရနများ၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အပပန်အလှန်  

အသိအမှတ်ပပုရရးအစီအစဉ် (Mutual Recognition Arrangement on 
ASEAN- Tourism Professionals-MRA-TP) ကုိ အာဆီယံအဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများ၌ 
အရကာင်အထည်ရဖာ်မှု အရပခအရနများ၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှတ်ပံုတင်စနစ် (ASEAN Tourism Professionals 
Registration System- ATPRS) ကုိ အသစ်ပပန်လည်ရရးဆဲွဖပီးစီးမှု အရပခ 
အရနများ၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် အဆုိပပုရန်ရှိသည့်စီမံကိန်းအသစ်များ၊ COVID-
19 ပဖစ်ပွားရနစဉ် ကာလအတွင်း အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင် 
ပညာရှင်များအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဖံွ့ဖဖိုးရရး ရဆာင်ရွက်မှုအရပခ 
အရနများကုိ ရဆွးရနွးညိှနှိုင်းနုိင်ရန် ကျင်းပပပုလုပ်ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါအစည်းအရေးကုိ ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ 
ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်နှင့် တာေန်ရိှသူများက ပါေင်တက်ရရာကခ့ဲ်ဖပီး 
ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ASEAN MRA-TP အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရရးအတွက် 
National Tourism Professional Board (NTPB)နှင့် Tourism Professional 
Certification Board(TPCB) ပပန်လည်ဖဲွ့စည်းမှုအရပခအရနများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံမှ 
ဉီးရဆာင် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်လျက်ရိှရသာ အာဆီယံခရီးသွား 
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းဆုိင်ရာ ဒုတိယ 
အကကိမ်ရဒသတွင်းအလုပ်ရံုရဆွးရနွးပဲွကုိ COVID-19 ရရာဂါထိန်းချုပ်နုိင်မှု 
အရပါ်မူတည်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လအတွင်းသ့ုိ ရပပာင်းရရွှ့ကျင်းပရန် စီစဉ် 
ထားရိှမှုအရပခအရနများကုိ ရဆွးရနွးတင်ပပခ့ဲပါသည်။ 

(၂၄) ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ 
ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီ၏ အစည်းအရေးကုိ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလရနာက်ဆံုး 
အပတ်တွင် စင်ကာပူနုိင်ငံ၌ ကျင်းပပပုလုပ်ရန် အတည်ပပုခ့ဲကကဖပီး အစည်းအရေး 
ကိ ုရန့လည် ၁၁:၃၀ နာရီအချန်ိတွင် ရုပ်သိမ်းခ့ဲပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 
 

Travel Bubble/ Corridor Framework တရးဆွဲတရးအကကိုညိှနှိုင်းအစည်းအတေးကျင်းပ ခင်း 
 

အာဆီယံနုိင်ငံရခါင်းရဆာင်များ၏ (၃၆) ကကိမ်ရပမာက် ထိပ်သီးအစည်း 
အရေးနှင့် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် COVID-19 သက်ရရာက်မှုများကို 
ရလျာ့ပါးသက်သာရစရရးနှင့် ပပန်လည်ထူရထာင်ရရးအတွက် ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ 
သည့် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ေန်ကကီးများ၏ COVID-19 ဆုိင်ရာအထူး 
အစည်းအရေး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ COVID-19 အလွန်ကာလတွင် 
အာဆီယံသ့ုိ လာရရာက်လည်ပတ်မည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းတွင် ပါေင်ရဆာင်ရွက်ရနသူများ၏ ယံုကကည်မှုကုိပမှင့်တင်ရန်၊ နုိင်ငံ 
အလုိက် Travel Procedure များ တစ်ရပပးညီပဖစ်ရစရန်နှင့် ရဒသတွင်းပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်မှုကုိ ပမှင့်တင်ရန် အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများအတွင်း Travel Corridor/ 
Bubble ထူရထာင်ရဆာင်ရွက်သွားရန်အတွက် အကကို ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးကို  
၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်ရန့(ကကာသပရတးရန့) ရန့လည် ၁:၃၀နာရီ တွင် အာဆီယံ 
အတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ  Assistant Director (ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် 
အဆင့်ရိှသူ) Mr. Le Quang Lan က ဦးရဆာင်၍ ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် ဦးရဆာင်ရသာ 
ကိုယ်စားလှယ်အဖဲွ့ ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ပါသည်။ 

အာဆီယံရခါင်းရဆာင်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေန်ကကီးများ၏ လမ်းညွှန် 
ချက်ကုိ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရန် ပဏာမအဆင့်အရနပဖင့်  အာဆီယံ 
အတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ ဦးရဆာင်၍ ASEAN Framework to facilitate the 
Travel Bubble Scheme ရရးဆဲွပပုစုသွားမည်ပဖစ်ပါသည်။ ကနဦးအရနပဖင့် 
အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံချင်းစီ၏ သရဘာထားမှတ်ချက်များ ရယူသွားမည်ပဖစ်ရာ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ယခုကျင်းပသည့် ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးသည် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ သီးပခား သရဘာ 
ထားမှတ်ချက် ရယူသွားရန်အတွက် ကျင်းပပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါ Travel Corridor/ Bubble Framework ရရးဆဲွတည်ရဆာက်ရာတွင် 
မိမိတ့ုိ နုိင်ငံအတွင်း ခရီးသွားလာရရးနှင့်ဆက်စပ်ရသာ ကျန်းမာရရး၊ နုိင်ငံပခားရရး၊ 
သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ရရးနှင့် လူေင်မှုကကီးကကပ်ရရး စသည့်ဌာနများနှင့် ဖပီးပပည့်စံုရသာ 
ညိှနှိုင်း ရပါင်းစပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် လုိအပ်မည်ပဖစ်ဖပီး အပပန်အလှန်သရဘာတူ 
လက်ခံသည့် Standard Protocol Procedure များကုိ အာဆီယံအဆင့် 
အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်သွားမည်ပဖစ်ပါ၍ အာဆီယံအတွင်းရရးမှူး 
ချုပ်ရံုးမှ မူကကမ်းရရးဆဲွဖပီးစီးပါက အာဆီယံ Sectoral Body များ ပဖစ်သည့် 
ကျန်းမာရရးေန်ကကီးဌာန၊ နုိင်ငံပခားရရးေန်ကကီးဌာန၊ ပ့ုိရဆာင်ရရးေန်ကကီးဌာန 
နှင့် အလုပ်သမား၊ လူေင်မှုကကီးကကပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင်အားေန်ကကီးဌာနများမှ 
သရဘာထား မှတ်ချက်များ၊ အကကံပပုချက်များနှင့်အညီ အတည်ပပုရဆာင်ရွက် 
ရန်ပဖစ်ပါရကကာင်း အကကံပပု ရဆွးရနွးခ့ဲပါသည်။ 

အဆုိပါ Framework မူကကမ်းအား အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းေန်ကကီးများမှ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စကတ်င်ဘာလတွင် လှည့်လည်စာပဖင့် လက်မှတ်ရရးထုိး အတည် 
ပပုသွားရန် လျာထားဖပီး အရကာင်အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် နုိင်ငံ 
အလုိက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည် ဖွင့်လှစ်မှုအရပါ်မူတည်၍ အာဆီယံ 
အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံ အချင်းချင်းအပပင် အာဆီယံပပင်ပနုိင်ငံများပဖင့်ပါ Bilateral ရသာ် 
လည်းရကာင်း၊ Multilateral ရသာ်လည်းရကာင်း ရဆာင်ရွက်နုိင်မည် ပဖစ်ပါ 
ရကကာင်း ရဆွးရနွးခ့ဲကကဖပီး ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးကုိ ရန့လည် ၂:၀၀ နာရီတွင် 
ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

  

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀      

 

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

၇ 

 

၅ 



 

COVID-19 တရာဂါသက်တရာက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ASEAN Tourism Crisis Communication Team ၏ Video Conference 
အထူးအစည်းအတေးကျင်းပ 

COVID-19ရရာဂါသက်ရရာက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ASEAN Tourism 
Crisis Communication Team၏ Video Conference အထူးအစည်းအရေး 
(Special Video Conference Meeting of ASEAN Tourism Crisis 
Communication Team on COVID-19) ကုိ (၄-၆-၂၀၂၀) ရက်ရန့ နံနက် 
ပုိင်းတွင် ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲရာ မရလးရှားနုိင်ငံမှ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ် ရဆာင်ရွက်ခ့ဲဖပီး 
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပုိင်အဖဲွ့များမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ 
အတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရစျးကွက်ညိှနှိုင်းရရးမှူးတ့ုိ ပါေင်တက်ရရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

၎င်းအထူးအစည်းအရေးကုိ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် ကျင်းပခ့ဲသည့် 
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ေန်ကကီးများ၏ COVID-19 ဆုိင်ရာ Video Conference 
အထူးအစည်းအရေးဆံုးပဖတ်ချက်များအရ ရနာက်ဆကတဲွ်လုပ်ငန်း အရကာင် 
အထည်ရဖာ်ရဆာင်မှုတစ်ခုအပဖစ် တုိးတက်မှုများကုိ အစီရင်ခံတင်ပပရန်၊ 
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အရရးရပါ်အရပခအရန ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရရး 
ဆုိင်ရာအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ (Terms of Reference) ကို 
ရဆွးရနွးအတည်ပပုရန်၊ COVID-19 ရရာဂါဆုိင်ရာ လက်ရိှအရပခအရနများနှင့် 
ရလျာ့ချရရးဆုိင်ရာ အရတွ့အကကုံရကာင်းများကုိ အပပန်အလှန် မျှရေရန်နှင့် 
သတင်းအမှားများပပန့်ပွားမှုမရိှရစရရးအတွက် နုိင်ငံအလုိက် COVID-19 ဆုိင်ရာ 
သတင်းအချက်အလက်များကုိ အာဆီယံေကဆုိ်ဒ်တွင် လွှင့်တင်သွားရန် ရည် 
ရွယ်၍ ကျင်းပပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

အစည်းအရေးကို ဟိ ုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာနမှ 
ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ် ရဒါ်ခင်သန်းေင်းနှင့် တာေန်ရိှသူများက Online မှ 
ပါေင်တက်ရရာက်ခ့ဲကကဖပီး အစည်းအရေးတွင် အာဆီယံအတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ 
(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲရသာ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ေန်ကကီးများ၏ COVID-19 ဆုိင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအရေး 
ရလဒ်များနှင့် ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ရဆာင်ရွက်ရနသူများ 
အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ မျှရေရရး ယန္တရားတစ်ရပ် ရဖာ်ရဆာင် 
ရရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ အကျဉ်းချုပ်တင်ပပပခင်း၊ အာဆီယံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရစျးကွက်ပမှင့်တင်ရရး ရအဂျင်စီမှ COVID-19 ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
များကို မျှရေရန်နှင့် ရစျးကွက်ပမှင့်တင်ရရးအတွက် Website Platform အဆင့် 
ပမှင့်တင်ရရးကုိ အကျဉ်းချုပ် တင်ပပပခင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်ရဆာင်ရွက်သည့် 
မရလးရှားနုိင်ငံမှ လကရိှ်အသံုးပပုရနသည့် Platform တွင် သတင်းအချက် 
အလက်များ မျှရေရန် အကကပံပုတင်ပပပခင်း၊ အာဆီယံအဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများမှ 
COVID-19 ရရာဂါဆုိင်ရာ လက်ရိှအရပခအရနများ၊ ရလျာ့ချရရးဆုိင်ရာ အရတွ့ 
အကကုံရကာင်းများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရရးအရပခအရနများ 
ကိ ု အစီရင်ခံတင်ပပပခင်း၊ အာဆီယံအရရးရပါ်အရပခအရန ဆက်သွယ်ရဆာင် 
ရွက်ရရးအဖဲွ့၏ ဥက္ကဋ္ဌတာေန်ကုိ အလှည့်ကျတာေန်ထမ်းရဆာင်ရရးများကို 
ညိှနှိုင်း ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

အာဆီယံအရရးရပါ်အရပခအရနဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရရးအဖဲွ့(ASEAN 
Tourism Crisis Communication Team-ATCCT) ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် ချက်များ 
(Terms of Reference) အရ အာဆီယံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖုိရမ် ၂၀၂၀/၂၀၂၁ ကုိ 
လက်ခံကျင်းပမည့် ကရမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံသည် အာဆီယံအရရးရပါ် အရပခအရန 
ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရရးအဖဲွ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းရကာင်း၊ အင်ဒုိနီးရှား 
နုိင်ငံမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းရကာင်း အသီးသီးရဆာင်ရွက်သွားမည်ပဖစ် 
ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

  

 

(၉) ကကိမ်တ မာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းယှဉဖ်ပိုင်စွမ်းရည် မှင့်ေင်တရးတကာ်မေီ၏  Video Conferencing 
အစည်းအတေးကျင်းပ 

 

(၉) ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ယှဉ်ဖပိုင်စွမ်းရည်ပမှင့်တင်ရရး 
ရကာ်မတီအစည်း အရေးကုိ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇) ရက်ရန့ နံနက ်၈:၃၀ 
နာရီမှ ရန့လည် ၁၂:၀၀ နာရီအထိ Video Conferencing ပဖင့် ကျင်းပ 
ပပုလုပ်ခ့ဲရာ ဖိလစ်ပုိင်နုိင်ငံမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စင်ကာပူနုိင်ငံနှင့် ဘရနုိူင်း နုိင်ငံတ့ုိမှ ပူးတွဲ 
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများအပဖစ် ရဆာင်ရွက်ခဲ့ဖပီး အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာ 
ပုိင် အဖဲွ့ရခါင်းရဆာင်များ၊ အာဆီယံအဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 
အာဆီယံအရထွရထွ အတွင်းရရးမှူးချုပ်ရံုးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါေင် 
တက်ရရာက်ခ့ဲကကပါသည်။  

ယခုအစည်းအရေးသည် (၅၁) ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အာဏာပုိင်အဖဲွ့ အစည်းအရေး၏ ရလဒ်များအ ရပါ် ရဆာင်ရွက်ဖပီးစီးမှု အရပခ 
အရနများ၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ Digital Platform အဆင့် ပမှင့်တင် 
ရရးဆန်းစစ်ရလ့လာမှုအရပခအရနများ၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေးကကွ် 
ပမှင့်တင်ရရးမဟာဗျူဟာ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ (ASEAN Tourism Marketing Strategy 
2021-2025) (မူကကမ်း) ရရးဆဲွပပုစုမှုအရပခအရနများ၊ အာဆီယံခရီးသွား 
လုပ်ငန်းဖုိရမ်နှင့် ပူးတဲွကျင်းပသည့် ခရီးသွားပပပဲွ (Travex) ကိ ု ပူးရပါင်း 
ကျင်းပရရးအတွက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပုိင်အဖဲွ့နှင့် အာဆီယံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ (ASEAN Tourism Association- ASEANTA) တ့ုိ အကကား 
နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) ရရးထုိးရရးနှင့် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေးကွက် 
ပမှင့်တင်ရရး ကိစ္စရပ်များကုိ အကကပံပုရဆွးရနွးနုိင်ရန် ကျင်းပပပုလုပ်ပခင်း 
ပဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါအစည်းအရေးကုိ ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဉီးစီးဌာနမှ 
ဌာနတာေန်ခံ ညွှန်ကကားရရးမှူးနှင့် တာေန်ရှိသူများက ပါေင်တက်ရရာက် 
ခဲ့ကကဖပီး အစည်းအရေးတွင် အာဆီယံ အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ 
က COVID-19 အလွန်ကာလတွင် အာဆီယံရဒသသ့ုိ လာရရာက်လည်ပတ်ရန် 
အလားအလာရိှသည့် နုိင်ငံ (၄) နုိင်ငံပဖစ်သည့် အိန္ဒိယ၊ အရမရိကန်၊ ယူရကနှင့် 
ကသစရကတးလျနုိင်ငံများ၏ ရေးကကွ်အရပခအရနကို သံုးသပ်ရဆွးရနွးပခင်း၊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
အာဆီယံရဒသ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရေးကွက်ပမှင့်တင်နုိင်ရရးအတွက် ဒီဂျစ်တယ် 
နည်းပညာကုိ အသံုးပပု၍ Website နှင့် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာများတွင် 
လွှင့်တင်ရကကာ်ပငာပခင်း၊ ခရီးသွားများအား Campaign များ ပပုလုပ်၍ ဆဲွရဆာင် 
ပခင်းစသည့်ကိစ္စရပ်များကုိ ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

ထ့ုိအပပင် COVID-19  အရပခအရနများရကကာင့် ကရမ္ဘာဒီးယားနုိင်ငံတွင် 
အာဆီယံခရီးသွား လုပ်ငန်း ဖုိရမ်- ၂၀၂၁ ကိ ုရပပာင်းရရွှ့ကျင်းပရရး၊ အာဆီယံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ၏ ကာလလယ် ပပန် 
လည်ရလ့လာသံုးသပ်ရန် ပပင်ဆင်ရဆာင်ရွက်ရရး ကိစ္စရပ်များကုိလည်း 
အတည်ပပု ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

(၁၀) ကကိမ်ရပမာက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း ယှဉ်ဖပိုင်စွမ်းရည်ပမှင့်တင် 
ရရး ရကာ်မတီ အစည်းအရေးကို၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ရနာကဆံု်း 
အပတ်တွင် စင်ကာပူနုိင်ငံ၌ ကျင်းပပပုလုပ်ရန် အတည်ပပုခ့ဲဖပီး အစည်းအရေး 
ကိုရန့လည်၁၂:၀၀နာရီတွင်ရုပ်သိမ်းခ့ဲပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၈ 

 

၅ 



ာာာာ 

 

“New Normal Life ဆီသ့ုိ ခရီးသွားကာစေငစ်ို့” 
 

COVID-19 ကပ်ရရာဂါပဖစ်ပွားခ့ဲ 
ချန်ိမှစ၍ လူသားတ့ုိအရနပဖင့် “New 
Normal Lifestyle” ဟူရသာ စကား 
လံုးနှင့် ရနသားကျရနဖပီဟု ယူဆမိ 
သည်။ New Normal Lifestyle 
ဆုိသည်မှာ COVID-19 ရရာဂါကူးစက် 
ပပန့်ပွားရနရသာ ကာလတွင် လူသား 
တ့ုိအားလံုးအတွက် ရန့စဉ်ဘေရိှ 
လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်များ၊ သွားလာလှုပ်ရှား 
မှုများမှ ရပပာင်းလဲလုပ်ရဆာင်သွားရ 
မည့် ရနထုိင်မှုပံုစံ အသစ်များပင်ပဖစ် 
သည်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ 
မတ်လ အကုန်ခန့်က စတင်ရတွ့ရိှခဲ့ 
ရသည့် COVID-19 ကပ်ရရာဂါ၏ 
အကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရကကာင့် Stay 
at home ရနထုိင်ခ့ဲရသည့်ကာလများ 
တွင် အလုပ်အကိုင် အဆင်မရပပမှု 
များ၊ လူမှုရရး၊ စီးပွားရရးအဆင်မရပပ 
မှုများ ရတွ့ကကုံခဲ့ရမည် ပဖစ်သက့ဲသ့ုိ 
လူတ့ုိ၏ သရဘာသဘာေအရ အိမ် 
တွင်ရနရသည့် အချန်ိကာလများ ကကာ 
ရညာင်းလာသည့်အခါ ဖငီးရငွ့ပခင်း၊ 
စိတ်ဓာတ်ကျပခင်းနှင့် စိတ်အလိုမကျ 
ပခင်း၊ ရရာဂါမပဖစ်ပွားမီ ကာလရိှ ရန 
ထုိင်မှုကုိ သတိတရပဖစ်ပခင်းတ့ုိ ခံစား 
ရမည်မှာ မလွဲမရသွပင်ပဖစ်သည်။ 

ထ့ုိအပပင် COVID-19 ရရာဂါ  မပဖစ် 
ပွားမီက ရကျာင်းသားများ ရကျာင်း 
ပိတ်ချန်ိကာလ၊ ရနွရာသီ အားလပ် 
ရက်ကာလ၊ သကကဂန်ရံုးပိတ်ရက်ကာလ 
များတွင် ခရီးသွားမည်ဟု စီစဉ်ထား 
ရိှဖပီး မသွားခ့ဲရသည်များ၊ ခရီးသွား 
ချင်ရသာ်လည်း မသွားခ့ဲရသည်များ 
ရိှခဲ့မည်ပဖစ်ဖပီး COVID-19 ကာလကကီး 
ဖပီးလျှင် မိသားစုနှင့်အတူပဖစ်ရစ၊ 
သူငယ်ချင်း မိတ်ရဆွများနှင့် ပဖစ်ရစ 
ခရီးသွားမည်ဟု  ရည်ရွယ်ထားသည်များ 
ရိှမည်ပဖစ်သည်။ လက်ရှိအချန်ိတွင် 
COVID-19 ကပ်ရရာဂါကုိ ကာကွယ် 
ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အစုိးရနှင့် သက ်
ဆုိင်ရာ အဖဲွ့အစည်းအားလံုးမှ 
ကကိုးစားရဆာင်ရွက်ရနမှုများရကကာင့် 
COVID-19 ကာလအတွင်း၌ ပိတ်ခ့ဲရ 
သည့် ခရီးစဉ်ရဒသများနှင့် ဟုိတယ် 
လုပ်ငန်းများကုိ ကျန်းမာရရးညွှန်ကကား 
ချက်များနှင့်အညီ စစ်ရဆးကာ ပပန် 
လည်ဖွင့်လှစ်ရနဖပီ ပဖစ်သည့်အတွက် 
COVID-19 အလွန်ကာလတွင် ကျန်း 
မာရရးဆုိင်ရာ စည်းကမ်းများကုိ တိကျ 
ရသချာစွာ လိုက်နာလျက် မိမိတ့ုိ၏ 
New Normal Lifestyle ကုိ ခရီးသွား 
ပခင်းပဖင့် စတင်ကကရန် အကကပံပုလုိပါ 
သည်။ 
ခရီးသွား ခင်းတကကာင့်ဘယ်လိုအကျ ိုး
တကျးဇူးများရနုိင်မလဲ 

ခရီးစဉ်ရဒသတစ်ခု၊ ပတ်ေန်းကျင် 
အသစ်တစ်ခုသ့ုိ အလည်အပတ်ခရီး 
သွားရရာက်သည့်အခါ အဆုိပါရဒသ 
တွင် ရနထုိင်ကကသည့် ရဒသခံများ၏ 
လူရနမှုဓရလ့စရုိက်များ၊ ယဉ်ရကျးမှု 
ထံုးတမ်းအစဉ်အလာများ၊ ရနာက်ခံ 

သမုိင်းရကကာင်းများစသည့် ရလ့လာစရာ 
ဗဟုသုတများစွာ ရရိှရစပါသည်။ ထို့ 
အပပင် ခရီးသွားပခင်းသည် ကျန်းမာရရး 
ကုိ ပုိမုိရကာင်းမွန်လာရစရန် အရထာက် 
အကူရပးရံုသာမက စိတ်ဖိစီးမှုများ 
ကိ ု ရလျာ့နည်းရစဖပီး လူသားတ့ုိ၏ 
တီထွင်ကကံဆလုိစိတ်ကုိလည်း တုိးတက် 
ရကာင်းမွန်ရစသည်ဟု ရလ့လာမှု 
စစ်တမ်းများတွင် ရဖာ်ပပထားရိှပါသည်။ 
ထ့ုိရကကာင့် COVID-19 ကာလအတွင်း 
ရတွ့ကကုံခဲ့ရသည့် အဆင်မရပပမှုများမှ 
ရုန်းထွက်ကာ ပုိမုိရကာင်းမွန်ရသာ 
အရတွးအရခါ်အသစ်များနှင့် မိမိတ့ုိ၏ 
New Normal Lifestyle စတင်ရန် 
ဆန္ဒပပုလျက် ခရီးသွားပခင်းကုိ အလွန် 
နှစ်သက်သူတစ်ရယာက် အရနပဖင့် 
ခရီးသွားပခင်း၏အကျ ိုးရကျးဇူးများ
ကိ ုပပန်လည်မျှရေချင်ပါသည်။ 
(၁)လူမှုဆက်ဆံတရးကိုပုိမုိေွင်ကျယ် 
တကာင်းမွန်တစ ခင်း 

ခရီးသွားသည့်အခါ လူရနမှုပံုစံ၊ 
ဘာသာစကားစသည့် မတူညီသည့် 
အရာများကုိ ရလ့လာခွင့်ရမည့်အပပင် 
ခရီးသွားရင်း မိတ်ရဆွအသစ်များ တုိး 
ပွားလာနုိင်ပါသည်။ မိမိနှင့် ဘာသာ 
စကား၊ ဓရလ့စရုိက် မတူညီသည့်လူ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
များ၊ မရင်းနီှးသည့်လူများကုိ မည်သ့ုိ 
ပပုမူဆက်ဆံရမည်ကုိ နားလည်လာ 
နုိင်သည်။ မိမိနှင့်ခရီးအတူသွားသည့် 
မိတ်ရဆွသူငယ်ချင်းများနှင့်လည်း 
အချင်းချင်း ရုိင်းပင်းကူညီလျက် ပုိမို 
ခိုင်မာသည့် ဆကဆံ်ရရးကုိ တည် 
ရဆာက်နုိင်မှာ ပဖစ်သည့်အပပင် လူမှု 
ဆက်ဆံရရးနယ်ပယ်တွင် သိသာစွာ 
တုိးတက် ရကာင်းမွန်လာရစပါသည်။ 
(၂) စိေ်ချမ်းသာမှုကုိရရိှတစ ခင်း 

လူသားတ့ုိ ရန့စဉ်ကျင်လည်ရာ 
ဘေတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဖိအားများ၊ စိတ် 
ဖိစီးမှုများ ကုိယ်စီရိှတတ်ကကပါသည်။ 
အထူးသပဖင့် ယခုလုိ ကပ်ရရာဂါ 
ကာလအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင် အဆင် 
မရပပမှုရကကာင့်ပဖစ်ရစ၊ မိသားစုနှင့် 
ရေးကွာဖပီး ရနရပခင်းရကကာင့် ပဖစ်ရစ 
အရကကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကကာင့် စိတ်ဖိစီး 
မှုဒဏ်ကုိ ပုိခံစားရသည်များ ရိှမည် 
ပဖစ်ရာ ရန့စဉ်ရှင်သန်ရနသည့် ပတ် 
ေန်းကျင်မှ ရုန်းထွက်၍ အပခားရနရာ 
သစ်သ့ုိ ခရီးသွားပခင်းပဖင့် စိတ်ဖိစီးမှု 
များကို ရလျှာ့ချရပးဖပီး စိတ်ချမ်းသာ 
မှုကုိ ရရိှရစပါသည်။ 
(၃) အတေွးအ မင်များ ပုိမုိကျယ် ပန့် 
လာတစ ခင်း  

ခရီးသွားပခင်းရကကာင့်မတူညီသည့် 
လူရနမှုပံုစံ၊ ယဉ်ရကျးမှုစသည်တ့ုိကုိ 
ရလ့လာခွင့် ရသည့်အခါ စိန်ရခါ်မှု 
အခက်အခဲများကုိ မတူညီသည့် ရှုရထာင့် 
မျ ိုးစံုမှ ရပဖရှင်းနုိင်မည့် သင်ခန်းစာ 
များ ရရိှရစ၍ အရတွးအပမင်များ 
ပုိမုိကျယ်ပပန့်လာရစပါသည်။ 
(၄) စိေ်ရှည်သည်းခံလာတစ ခင်း 

ခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံ 
တွင် မိမိအစီအစဉ်နှင့် ထပ်တူမကျ 
သည့်အချန်ိများရိှတတ်သလုိ မိမိနှင့် 
ရနထုိင်မှုပံုစံမတူညီရသာ ခရီးသွား 
ရဖာ်များနှင့်ရတွ့ကကုံတတ်ပါသည်။ 
ထုိသ့ုိ အရပခအရန အရပ်ရပ်နှင့် 
အဆင်မရပပမှုများကုိ ကကုံရတွ့ရသည့် 
အခါ ရည်ရွယ်ရာ ခရီးစဉ်ရဒသသ့ုိ 
ရချာရမွ့စာွ ရရာက်ရိှနုိင်ရရးအတွက် 
အချင်းချင်း စိတ်ရှည်သည်းခံရသည့် 
အချန်ိများရိှမည်ပဖစ်သည်။ စိတ်ရှည် 
သည်းခံပခင်းသည် ရပျာ်ရွှင်ဖွယ်ရာ 
ခရီးတစ်ခုပဖစ်လာရန် အရထာက်အပ့ံ 
ပဖစ်သက့ဲသ့ုိ ခရီးသွားသည့် အကကမ်ိ 
ဖန်များလာသည့်အခါ ရန့စဉ်ဘေရိှ 
အလဲွအမှားများကုိလည်း သည်းခံ 
စိတ်ရမွး၍ ရအာင်ပမင်စွာ ရကျာ်ပဖတ် 
နုိင်မည် ပဖစ်ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(၅)ေီထွင်ဖန်ေီးနုိင်စွမ်းကုိ 
 မင့်ေက်တစ ခင်း 

ရနရာရဒသအသစ်သ့ုိ ခရီးသွားရ  
သည့်အခါ အရတွ့အကကုံအသစ်များ၊ 
အရတွးအပမင်အသစ်များ  ရရိှဖပီး မိမိ 
ရန့စဉ်ဘေ လုပ်ငန်းရဆာင်တာအတွက် 
အကကံဉာဏ်သစ်များ ရရိှလာရစပါ  
သည်။ ထ့ုိရကကာင့် မိမိတ့ုိ၏ ရန့စဉ် 
လုပ်ရုိးလုပ်စဉ်မှ ခဲွထွက်ကာ ဆန်းသစ် 
သည့် အရတွးအရခါ်များနှင့် ရန့စဉ် 
ဘေ အခက်အခဲကုိ စိန်ရခါ်ရန် ခရီး 
သွားပခင်းက အရထာက်အကရူပးနုိင် 
ပါသည်။ 
(၆)တေသန္တရဗဟုသုေများကုိ 
လက်တေွ့ရရိှတစ ခင်း 

ခရီးသွားပခင်းသည် မိမိနှင့်ရင်းနီှး 
ကျွမ်းေင်မှုမရိှရသာ နယ်ပယ်တစ်ခု 
ကိ ု လက်ရတွ့ရလ့လာခွင့် ရနုိင်သည့် 
ပညာရပ်ဟ ု ယူဆမိသည်။ ခရီးသွား 
ရင်းရရိှသည့် အရတွ့အကကုံ၊ ဗဟုသုတ 
များကို မည်သည့်တက္ကသုိလ်တွင် 
ပဖစ်ရစ သင်ယူ၍မရနုိင်ပါ။ လက်ရတွ့ 
ဆန်သည့် အရတွးအရခါ်များ၊ ရဒသန္တရ 
ဗဟုသုတများဟူသည် ခရီးသွားပါမှ 
ရှာရဖွရတွ့ရိှနုိင်မည်ပင် ပဖစ်သည်။ 
(၇)အမှေ်ေရများဖန်ေီးနုိင် ခင်း 

ခရီးသွားပခင်းပဖင့် ရရိှခဲ့သည့် 
အမှတ်တရများသည် နှစ်ရပါင်းမည်မျှ 
ကကာကကာ မရမ့နုိင်စရာပင် ပဖစ်သည်။ 
မိမိချစ်ခင်ရသည့် မိသားစု၊ မိတ်ရဆွ၊ 
သူငယ်ချင်းများနှင့် ခရီးသွားသည့် 
အခါ အမှတ်တရများ ဖန်တီးလျက် 
ပုိမုိရင်းနီှးချစ်ခင်ဖွယ် ဆကဆံ်ရရးမျ ိုး 
တည်ရဆာက်နုိင်မည် ပဖစ်သက့ဲသ့ုိ 
ဘေတစ်ရလျှာက်လံုးတွင်လည်း 
ရအာက်ရမ့တသလွမ်းရမာဖွယ်ရာ 
ပဖစ်ရနမည်မှာ အရသအချာပင် ပဖစ် 
သည်။ 
Covid-19 ကာလအလွန်မှာ ဘယ် 
လုိခရီးစဉ်မျ ိုး စေင်ကကမလဲ 

ခရီးသွားပခင်းသည် ညအိပ်ခရီး 
စဉ်များ၊ ရက်ရှည်ခရီးများကုိသာ ဆုိ 
လုိပခင်းမဟုတ်ဘဲ စိတ်အပန်းရပပ 
ရစရန်နှင့် အရပပာင်းအလဲတစ်ခုပဖစ် 
ရစရန်အတွက် မိမိရန့စဉ်ကျင်လည် 
ရနသည့် ပတ်ေန်းကျင်မှ အပခားပတ် 
ေန်းကျင်တစ်ခုသ့ုိ အလည်အပတ် 
သွားပခင်းပင် ပဖစ်သည်။ ဥပမာဆုိရ 
ရသာ် မိမိတ့ုိ၏ သူငယ်ချင်းရဆွမျ ိုး 
အိမ်၊ မိမိရနထုိင်ရာ ဖမို့အနီးအနားရိှ 
သဘာေအလှအပရနရာများ၊ ဘုရား 
ရကျာင်းကန်များစသည့် ရန့ချင်းပပန် 
ခရီးတုိရလးများကုိ စီစဉ်လည်ပတ် 
ပခင်းသည်လည်း ခရီးသွားပခင်းဟု 
ဆုိနုိင်ပါသည်။ ထ့ုိရကကာင့် Covid-19 
ကာလအလွန်တွင် ခရီးထွက်မည်ဟု 
ရည်ရွယ်ထားသူများသည် လည်းရကာင်း၊ 
ရက်ရှည် ခရီးစဉ် သွားရရာက်ရန် 
အခက်အခဲ ရိှသူများသည် လည်း 
ရကာင်း မိမိတ့ုိနှင့်နီးစပ်ရာခရီးစဉ်မှ 
အစပပု၍ သွားရရာက်လည်ပတ်ရန် 
တုိက်တွန်းလုိပါသည်။ 
New Normal Life ဆီသ့ုိ 

လက်ရိှအချန်ိတွင် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ 
ေန်ထမ်းများ၊ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ 
ေန်ရဆာင်မှုရပးမည့်သူများအရနပဖင့် 
ပပည်တွင်း ခရီးသွားဧည့်သည်များကုိ 
ကကိုဆုိရန်၊ ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစား 
ေန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ပပန်ထားရသာ 
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လံုခခုံ 
စိတ်ချရရသာ ေန်ရဆာင်မှုများရပး 
နုိင်ရန်နှင့် ခရီးသွားများ၏ လုိအပ် 
ချက်များကုိ ဦးစားရပးမည့် အစီအစဉ် 
များကို ပဖည့်စွက်ရဆာင်ရွက်သွားရန် 
အဘက်ဘက်မှ ပပင်ဆင်ရနကကသည် 
နှင့်တစ်ရပပးညီ ခရီးသွားဧည့်သည် 
များအရနပဖင့်လည်း New Normal 
ဟုရခါ်ဆုိသည့် ရနထုိင်မှုပံုစံအသစ် 
များပဖင့် ပမန်မာပပည်ရိှ ရတာရတာင် 
သဘာေရှုခင်းများဆီ သွားရရာက် 
လည်ပတ်ပခင်းပဖင့် Covid-19 ကပ် 
ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်မှုရကကာင့် 
ကကုံရတွ့ခံစားခ့ဲရသည့် စိတ်အရမာ 
များရပပရပျာက်နုိင်ကကရစရန် ဆုမွန် 
ရကာင်း ရတာင်းအပ်ပါသည်။ 

ထက်ထက်တေ 
(ဟုိေယ်/ခရီး) 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀      

 

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

၉ 

 

၅ 



 

ကယား ပည်နယ်၊ ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ 
Hotel Guest List Management System (HGLMS) စနစ ်

အသံုး ပုရာေွင် ပုိမုိလွယ်ကူတစတရးအေွက် Passport, Visa 
သင်ေန်းဖွင့်လှစ်သင်ကကား ခင်း 

ကယား ပည်နယ်၊ တေါေမကကီး (CBT တကျးရွာ) ၌ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ  ပန်လည်စေင်ချနိ်ေွင် 

အဆင်တ ပတစတရးအေွက် အသိပညာတပးသင်ေန်းများ 
ပုိ့ချ ခင်း 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 

ေန်ကကီးဌာန၏ ရဆာင်ရွက်မှုပဖင့် 
ဟိတုယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်သာများမှ ဧည့်  
စာရင်းရပးပ့ုိရာတွင် လွယ်ကူ အဆင် 
ရပပရစရရးအတွက် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ 
ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် 
Hotel Guest List Management 
System (HGLMS) စနစ်အား 
တရပပးညီ အသံုးပပု ရဆာင်ရွက်လျက် 
ရိှပါသည်။ 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု
ဦးစီးဌာန၊ ကယားပပည်နယ်၊ လိွုင်ရကာ် 
ရံုးခဲွသည် ကယားပပည်နယ် အလုပ်သမား၊ 
လူေင်မှုကကီးကကပ်ရရးနှင့် ပပည်သူ့အင် 
အားဆုိင်ရာ ပပည်နယ်ဦးစီးမှူးရံုးနှင့်  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပူးရပါင်း၍ ဟုိတယ်၊ တည်းခုိရိပ်သာ 
များအရနပဖင့် နုိင်ငံပခားသားများ၏ 
Passport, Visa ဆုိင်ရာ အချက် 
အလက်များအား (HGLMS) စနစ်တွင် 
ထည့်သွင်းရာ၌ မှန်ကန်မှုရိှရစရရး 
အတွက် Passport, Visa ဆုိင်ရာ 
ပထမအကကိမ် သင်တန်းကုိ (၉-၇-
၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် ဟိတုယ်နှင့်ခရီး 
သွားညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကယား 
ပပည်နယ်၊ လွိုင်ရကာ်ရံုးခဲွ သင်တန်း 
ခန်းမ၌ ပပုလုပ်ခ့ဲဖပီး သက်ဆုိင်ရာ 
ဌာနဆုိင်ရာ ေန်ထမ်းများနှင့်  ဟုိတယ်၊ 
တည်းခုိရိပ်သာ (၈) လံုးမှ ေန်ထမ်း 
များကို ပ့ုိချသင်ကကားရပးခ့ဲပါသည်။ 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန (လိွုင်ရကာ်ရံုးခဲွ) သည် ကယား 
ပပည်နယ် ဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း၊ ကကက်ရပခနီအသင်းနှင့် ဒီးရမာ့ဆုိဖမို့နယ် 
ကျန်းမာရရးဦးစီးဌာနတ့ုိ ပူးရပါင်း၍ ၁၂-၇-၂၀၂၀ ရကရ်န့တွင် ဒီးရမာ့ဆို 
ဖမို့နယ်ရိှ ရဒါတမကကီး (CBT ရကျးရွာ)၌ COVID-19 အလွန် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
များ ပပန်လည်စတင်ချန်ိတွင် အဆင်ရပပရချာရမွ့ရစရရးနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည် 
များသာမက ရဒသခံတုိင်းရင်းသားများပါ ရဘးကင်းရစရရးအတွက် COVID-
19 ရရာဂါဆုိင်ရာ အသိပညာရပး သင်တန်းနှင့် ကကက်ရပခနီရရှးဦးသူနာပပု 
သင်တန်းများကုိ လကရ်တွ့သင်ကကားပ့ုိချ ခ့ဲပါသည်။ 

ထ့ုိအပပင် ရဒါတမကကီးရကျးရွာ၌ CBT လုပ်ငန်းအဖဲွ့ အတွင်းရရးမှူးနှင့် 
ရတွ့ဆံုကာ ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစားေန်ကကီးဌာန၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
လာရရးေန်ကကီးဌာန၏ COVID-19 ဆုိင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများ ပပန်လည်စတင်ရဆာင်ရွက်ရနမှု အရပခအရနများအား ရှင်းလင်း 
ရပပာကကားခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

 

မတကွးေုိင်းတေသကကီးတေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းတကာ်မေီနှင့်  မန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းေို့ တေွ့ဆုံ 
(၃၀.၆.၂၀၂၀) ရက်ရန့၊ မွန်းလဲွပုိင်းတွင် မရကွးတုိင်းရဒသကကးီ ရဒသ 

ဆုိင်ရာခရီးသွား လုပ်ငန်းရကာ်မတီနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်းတ့ုိ ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးပဲွ အခမ်းအနားကုိ မရကွးတုိင်းရဒသကကီးအစုိးရ 
အဖဲွ့ရံုး အစည်းအရေးခန်းမ၌ ကျင်းပပပုလုပ်ရာ တုိင်းရဒသကကီး ေန်ကကီးချုပ် 
ရဒါက်တာရအာင်မုိးညို၊ လူေင်မှုကကီးကကပ်ရရးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ် 
ေန်ကကီး ဦးပမင့်ရအာင်၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဒုတိယ 
ဥက္ကဋ္ဌ (၁) နှင့် တာေန်ရိှသူများ တက်ရရာက်ခ့ဲကကပါသည်။  

အစည်းအရေးတွင် ရဒသဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ 
ေန်ကကီးချုပ် ရဒါက်တာရအာင်မုိးညိုနှင့် ရဒသဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ်မတီ 
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ေန်ကကီး ဦးပမင့်ရအာင်တ့ုိက အမှာစကားရပပာကကားဖပီး ပမန်မာ 
နုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) က ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကုိ ရှင်းလင်းတင်ပပဖပီး၊ ရဒသဆုိင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီေင် အတွင်းရရးမှူး ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဉီးစီးဌာန 
(မရကွးရံုးခဲွ)မှ ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှ းူ ဦးပမင့်စိန်က တုိင်းရဒသကကီးခရီးသွား 

လုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရးဆုိင်ရာများ 
ကိ ုရဆွးရနွးတင်ပပခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းရနာက် တက်ရရာက်လာကကသူ 
များက မရကွးတုိင်းရဒသကကီးအတွင်း 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး 

ဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ (CBT) ရကျးရွာ 
များနှင့် ရရပုတ်ကကီးရကျးရွာ မုိးရာသီ 
သစ်ပင် စုိက်ပျ ိုးနုိင်ရရးကစိ္စများ ရဆွး  
ရနွးခ့ဲကကပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါ 
သည်။ 

 

စစ်ကုိင်းေိုင်းတေသကကီး တေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းတကာ်မေီ(၄/၂၀၂၀)ကကိမ်တ မာက်အစည်းအတေးကျင်းပ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရး 

ေန်ကကီးဌာန၏ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွား 
လုပ်ငန်းဥပရဒ ၂၀၁၈ နှင့် အညီ 
ဖဲွ့စည်းခ့ဲသည့် စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီး 
ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီ (၄/၂၀၂၀) ကကိမ်ရပမာက် 
အစည်းအရေးကုိ (၂-၇-၂၀၂၀) ရက်ရန့  

 
 
 
 
 
 
 
 
မွန်းလဲွပုိင်းတွင် မံုရွာဖမို့၊ စစ်ကုိင်းတုိင်း 
ရဒသကကီးအစုိးရအဖဲွ့ရံုး၊ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှ 
မှုအစည်းအရေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီး ရဒသဆုိင်ရာ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းရကာ်မတီ၊ ဒုတိယ 
ဥက္ကဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရရးေန်ကကီး 
ဦးစုိးဦး၊ ရကာ်မတီ အတွင်းရရးမှူး  

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဦးစီး 
ဌာန(မံုရွာရံုးခဲွ) ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှ းူ 
ဦးရအာင်သူဦး၊ ရကာ်မတီေင် ဌာန 
ဆုိင်ရာများ၊ ရကာ်မတီေင် ပညာရှင် 
နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း ကုိယ်စားလှယ် 
များ တက်ရရာက်ခ့ဲကကပါသည်။ 

အစည်းအရေးတွင် ရကာ်မတီ 
အတွင်းရရးမှူးက ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီမှ ညွှန်ကကားချက်များ၊ယခင် 
အစည်းအရေး ဆံုးပဖတ်ချက်အရပါ် 
လုိက်နာရဆာင်ရွက် ဖပီးစီးမှု အရပခ 
အရနများ၊ ဟုိတယ်/တည်းခုိရိပ်သာ 
လုပ်ငန်းလုိင်စင်၊ဟုိတယ်/တည်းခုိရိပ်
သာ သကတ်မ်းတုိးနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်၊ 
ရဒသဆုိင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန် သက်တမ်း  

တုိးကိစ္စရပ်များကုိ ရကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပ 
အတည်ပပုချက် ရယူခ့ဲပါသည်။ 

ထ့ုိရနာက် တကရ်ရာက်လာကက 
သည့် ရကာ်မတီေင်များက စစ်ကုိင်း 
တုိင်းရဒသကကီးအတွင်း ခရီးစဉ်ရဒသ 
စီမံခန့်ခဲွမှုအဖဲွ့ (DMO) များ ဖဲွ့စည်း 
ရရးဆုိင်ရာများ၊ ခရီးစဉ်ရဒသများ 
ဖံွ့ဖဖိုးရရးနှင့် ခရီးစဉ်သစ်များ ရဖာ် 
ရဆာင်ရရး၊ COVID အလွန်တွင် New 
Normal ပံုစံပဖင့် ခရီးသွားလာရရး 
ကကိုတင်ပပင်ဆင်မှုများ ရဆာင်ရွက်ရန် 
ကစိ္စများကုိ သက်ဆုိင်ရာ ကဏ္ဍ 
အလုိက် အသီးသီး ရဆွးရနွးခ့ဲကကပါ 
ရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၁၀ 

 

၅ 



 

 

ပုဂံဖမို့ေွင် Bagan Hotel Strategy တရးဆွဲတရးဆုိင်ရာတဆွးတနွးပဲွကျင်းပ 
 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန၊ သာသနာရရးနှင့်ယဉ်ရကျးမှု 
ေန်ကကီးဌာန၊ ပမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် Consultant  
ပဖစ်သူ Prof Richard Mackay တ့ုိ ပူးရပါင်းကာရဆာင်ရွက်လျက် ရိှသည့် 
Bagan Hotel Strategy ရရးဆဲွရရးဆုိင်ရာ ရဆွးရနွးပဲွ အခမ်းအနားကုိ (၃-၇-
၂၀၂၀) ရက်ရန့ နံနကပုိ်င်းတွင် ပုဂံဖမို့ရိှ ပုဂံရရှးရဟာင်းသုရတသနပပတုိက် 
အစည်းအရေးခန်းမ၌ ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲသည်။ ရဆွးရနွးပဲွသ့ုိ ဟိတုယ်နှင့်ခရီး 
သွားလာရရးေန်ကကီးဌာန၊ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကား 
ရရးမှူးချုပ် ဉီးရမာင်ရမာင်ရကျာ်နှင့် တာေန်ရှိသူများ၊ ရရှးရဟာင်းသုရတသန 
နှင့် အမျ ိုးသားပပတုိက်ဉီးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်၊ ပမန်မာနုိင်ငံ 
ဟိတုယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း (ပုဂံဇုန်) ဥက္ကဌ၊ ဌာနဆုိင်ရာများမှ 
တာေန်ရိှသူများနှင့် ဟိတုယ်လုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရရာက်ကကသည်။ 

ရဆွးရနွးပဲွတွင် ဟိတုယ်နင့်ှခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကကားရရး 
မှူးချုပ် ဉီးရမာင်ရမာင်ရကျာ် နှင့် ရရှးရဟာင်းသုရတသနနှင့် အမျ ိုးသား 
ပပတုိက်ဉီးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်တ့ုိက အဖွင့်အမှာစကားရပပာ  

ကကားခ့ဲကကဖပီး တက်ရရာက်လာကကသည့် ပမန်မာနုိင်ငံဟိုတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 
ရှင်များ အသင်း(ပုဂံဇုန်)ဥက္ကဌ၊ ဌာနဆုိင်ရာများမှ တာေန်ရိှသူများနှင့် ဟုိတယ် 
လုပ်ငန်းရှင်များက Bagan Hotel Strategy  ရရးဆဲွရရးဆုိင်ရာများ၊ ရရှ့ဆက် 
ရဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ အသီးသီး ရဆွးရနွးခ့ဲကကရကကာင်း သတင်း 
ရရိှပါသည်။ 

 

ဟိုေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာန၏ မူေါေ 
(၆) ရပ် 

၁။    ခရီးသွားလာတရးလုပ်ငန်းများကုိ နုိင်ငံတော်အေွက် နုိင်ငံ ခားတငွ 

ရှာတဖွတပးသည့် အတရးကကီးတသာစီးပွားတရး ကဏ္ဍ  ဖစ်တစတရး၊ 

၂။    ခရီးသွားလာတရးလုပ်ငန်း တရရှည်ေည်ေ့ံခုိင်ဖမဲတရး အေွက် 

ေုိင်း ရင်းသားအားလံုး၏ ယဉ်တကျးမှုအတမွအနှစ်များ၊ ဓတလ့ 

ထံုးစံများ၊ တရတ မတောတောင် သဘာေပေ်ေန်းကျင်များကို 

ထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး၊ 

၃။    ခရီးသွားလာတရးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ေုိးေက်ကျယ် ပန့်တအာင် 

တဆာင်ရွက် ခင်း ဖင့်  ပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားတရးဘေများ ဖံွ့ဖဖိုး 

ေုိးေက်တစတရးနှင့်  ပည်ေွင်းပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖံွ့ဖဖိုး ေုိးေက် 

တစတရး၊ 

၄။    နုိင်ငံေကာနှင့်တေသေွင်း ချုပ်ဆုိထားတသာ သတဘာေူ စာချုပ် 

များကုိ နုိင်ငံ၏ အကျ ိုးစီးပွားနှင့်ယှဉ်၍ ေေ်စွမ်းသမျှ အတကာင် 

အထည်တဖာ်တဆာင်တရး၊ 

၅။    ဖငိမ်းချမ်းတရးေည်တဆာကရ်ာေွင် ခရီးသွားလာတရးကဏ္ဍ 

အတန ဖင့် ပါေင် ဖည့်ဆည်း အကျ ိုး ပုတစတရး၊ 

၆။    တရရှည်ေည်ေ့ံခုိင်ဖမဲဖပီး အများပါေင်မှုရှိတသာ ောေန်သိ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း တဖာ်တဆာင်တရး။ 

 

 

 

  

ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာန၏ မူေါေတရးရာ တဆာင်ရွက်ချက်များ 

      ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး  
ဌာနသည် ၁၉၉၃ နှစ်က ရရးဆဲွပပဌာန်း 
ခ့ဲရသာ ပမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
လာရရး ဥပရဒကုိ ရခတ်စနစ်နှင့် လုိက် 
ရလျာ ညီရထွရိှရစရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိ 
ကရရစီစနစ်ကုိ အရထာက်အကူပပု ရစ 
ရန်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနုိင်ငံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပရဒကုိ ပပန်ဌာန်းခ့ဲပါ 
သည်။  
       ယင်းဥပရဒနှင့်အညီ ခရီးသွားလုပ် 
ငန်း များ ရရရှည်ဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက် ရစရန်  
ရကာ်မတီသံုးရပ် ဖဲွ့စည်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲ   

ပါသည်။ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ၊ ဥက္ကဌ ဦး 
ရဆာင်သည့် အမျ ိးုသားခရီးသွားလုပ် 
ငန်းဖံွ ဖ့ဖိ းုတုိးတက်ရရး ဗဟုိရကာ်မတီ 
ကုိ ၆-၂-၂၀၁၉ ရက်ရန့တွင် လည်း 
ရကာင်း ၊ ပပည်ရထာင်စုေန်ကကီး ၊ ဥက္ကဌ 
ဉီးရဆာင်သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရကာ် 
မတီကုိ ၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက်ရန ့တွင်လည်း 
ရကာင်း ၊ ရနပပည်ရတာ်ရကာင်စီ ဥက္ကဌ 
နှင့် တုိင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ် ေန်ကကီး  
ချုပ်များ ဥက္ကဌ ဦးရဆာင်သည့် ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းရကာ်မတီကုိ ၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက် 
ရန့တွင် လည်းရကာင်း ၊ ရနပပည်ရတာ်  

ရကာင်စီ ဥက္ကဌနှင့ ် တိုင်းရဒသကကီး/ 
ပပည်နယ် ေန်ကကီးချုပ်များ ဥက္ကဌ ဦးရဆာင် 
သည့် ရဒသဆုိင်ရာ ခရီးသွား လုပ်ငန်း 
ရကာ်မတီ (၁၅) ရပ်ကုိ ၁၂-၄-၂၀၁၉ ရက် 
ရန့တွင် ဖဲွ့စည်းရဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည် ။ 
       ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းရှင် 
များ သိရိှလုိက်နာ ရဆာင်ရွက်ရစရန် 
အတွက် ဟုိတယ် သ့ုိမဟုတ် တည်းခုိ 
ရိပ်သာရဆာက်လုပ်ပခင်းနှင့် ပပပုပင်မွမ်းမံ 
ပခင်းတ့ုိအတွက်ကကိုတင်ခွင့်ပပုချက်ရလျှာက် 
ထားပခင်းဆုိင်ရာအမိန့် ၊ ဟုိတယ် လုပ်ငန်း  
လုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့်၊ တည်းခုိရိပ်သာ 

လုပ်ငန်းလုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့် ၊ ခရီးလှည့် 
လည်ရရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်ဆုိင်ရာအမိန့် 
နှင့်ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်း လုိင်စင်ဆုိင်ရာ 
အမိန့် တ့ုိကုိ ၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက်ရန့နှင့် 
လုိင်စင်ရကကး ၊ လုိင်စင်အသစ်လဲလှယ် 
ရကကး ၊ လုိင်စင်ဒဏ်ရကကး နှင့် ေန် 
ရဆာင်ရကကးများ သတ်မှတ်ပခင်းကုိ 
၃၀-၄-၂၀၁၉ ရက်ရန့တွင် ရဆာင်ရွက် 
နုိင်ခ့ဲပါသည် ။ 

ဟိုေယ်နှင့ ်ခရီးသွားလာတရးေန ်ကကီးဌာန၏ 

ရည်မှန်းချက်များ  

o ပမန်မာနုိင်ငံကုိ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ခရီးစဉ်ရဒသတစ်ခုအပဖစ် ရပါ်ထွက် 
လာရစရရးအတွက် ထိရရာက်ရသာ ပပည်တွင်းပပည်ပရစျးကွက် ပမှင့်တင်မှု 
များ ရဆာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် အရထာက်အကပူဖစ်ရစရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်သူနှင့်ခရီးသည်တ့ုိ၏ အခွင့်အရရးကုိ ကာကယ်ွ 
ရပးရန်နှင့် ယင်းတ့ုိ၏တာေန်ေတ္တရားများကုိ သိရှိလုိက်နာရစရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းေန်ရဆာင်မှုများ၏ အရည်အရသွးနှင့် လံုခခုံစိတ်ချရမှုကုိ 
အာမခံနုိင်ရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရရးဆုိင်ရာ ညိှနှိုင်း 
ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုကုိ ပမှင့်တင်သွားရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ပညာရပ်များ တုိးတက်ထွန်းကားရစ၍ အလုပ် 
အကုိင်အခွင့်အလမ်းနှင့် လူသားအရင်းအပမစ်များ ပုိမုိဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစရန်။ 

o တာေန်ယူမှုရိှရသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစဖပီး နုိင်ငံရတာ် 
၏ ရရရှည်စဉ်ဆက်မပပတ်ဖံွ့ဖဖိုးရရး၊ သဘာေအရပခခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် 
ပတ်ေန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရရးကုိ အရထာက်အကူပဖစ်ရစရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ အရပခပပု၍ ရဒသအလုိက် ဆကစ်ပ်စီးပွားရရးလုပ်ငန်း 
များ၊ အရသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရရးလုပ်ငန်းများ ပုိမုိဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက် 
လာရစရန်၊ရဒသခံများ၏ စီးပွားရရးအခွင့်အလမ်းများ တုိးတက်ဖံွ့ဖဖိုးလာ 
ရစရန်နှင့် လူထုအရပခပပုခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစရန်။ 

o ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ သုရတသနပပုလုပ်ပခင်း၊ စာတမ်းများပပုစုပခင်း 
တ့ုိကုိ ပပည်တွင်းပပည်ပမှ သက်ဆုိင်ရာ တက္ကသုိလ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
တွင် လက်ရတွ့ပါေင်ရဆာင်ရွက်သူများနှင့် ညိှနှိုင်းပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရန် 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၁၁ 

 

၅ 



 

“ရန်ကုန်ဖမို့ရဲ့ခရီးသွားခရီးစဉ်သစ်” 
ရန်ကုန်ဖမို့ဟာ ပပည်တွင်းပပည်ပ 

ခရီးသွားရတွအတွက် လည်ပတ်ရလ့  

လာစရာရနရာရတွ အများအပပားရိှ 

ရနပါတယ်။ ရရွှတိဂံုရစတီအပါအေင် 

အထင်ကရ ရစတီပုထုိးရတွ၊ ရရှး 

ရဟာင်းအရဆာက်အအံုရတွ၊ ဖမို့ပပ 

ရရှးရဟာင်းယဉ်ရကျးမှု အရမွအနှစ် 

ရတွ၊ ပန်းဥယျာဉ်နဲ့ အပခားစိတ်ေင် 

စားစရာရနရာရတွ တည်ရှိရနပါ 

တယ်။ ဒီရနရာရတွဟာသမုိင်းတန်ဖုိး 

ကကီးမားတ့ဲ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရရှာကမ်ှု 

ရတွလည်း အဖမဲပပုလုပ်ရနရတ့ဲ အရမွ 

အနှစ်ရတွ ပဖစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဖမို့ 

မှာ ပပည်တွင်းပပည်ပ ခရီးသွားရတွ 

အတွက် ဆဲွရဆာင်မှုရိှနုိင်တ့ဲ ခရီးစဉ် 

ရတွ ရဖာ်ရဆာင်ဖ့ုိလည်း ကကိုးစားရန 

ပါတယ်။ အခုဆုိရင် ခရီးသွားခရီးစဉ် 

သစ်တစ်ခုကုိ ရဖာ်ရဆာင်နုိင်ရရး 

ရလ့လာဆန်းစစ်မှုရတွ ပပုလုပ်ရနတ့ဲ 

အပပင် အရကာင်အထည် ရဖာ်နုိင်ရရး 

လည်း ကကိုးစားရနဖပီပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီခရီးစဉ်သစ်ကရတာ့ ရန်ကုန် 

တုိင်းရဒသကကီး ရကျာက်တန်းဖမို့နယ် 

အတွင်းမှာရိှတ့ဲ ရရလယ် ရကျာက်တန်း 

ဘုရားကရနဖပီး ရကျာက်တန်း တစ် 

ဖက်ကမ်းက ရွာရတွကုိ ရလ့လာနုိင် 

ဖ့ုိစီစဉ်ရနတ့ဲ ခရီးစဉ်ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီ 

ခရီးစဉ်သစ် ပဖစ်ရပမာက်နုိင်ရရး 

အတွက်လည်း ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွား 

လာ ရရးေန်ကကီးဌာန ဒုတိယေန်ကကီး 

ဦးတင်လတ်ကလည်း ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 

ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က အဲဒီရနရာ ရတွကုိ 

ကင်ွးဆင်းစစ်ရဆး ကကည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ 

ဒီခရီးစဉ်ကုိ သွားရရာက်တ့ဲအခါ  မှာ 

ရကျာက်တန်း ဖမို့နယ် မီးပပရကျး 

ရွာမှာရိှတ့ဲ အဘိရသကရဘာဂရသနမင်း 

တည်ထားခ့ဲတ့ဲ ဉာဏ်ရတာ် ၃၆ ရတာင် 

ခန့်ပမင့်တ့ဲ ဓာတ်ရပါင်းစု ဆုရတာင်း 

ပပည့် ရရွှဘုံသာရစတီ၊ သံတဲ ရကျးရွာ 

ရကျာက်တုိင်ကမ်းရပခမှာ အပန်းရပဖ 

နုိင်သလုိ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာ တည်ရဆာက် 

ဖွင့်လှစ်ခဲ့တ့ဲ မီးပပတုိက်ရဟာင်း စတ့ဲ 

ရနရာရတွကုိ ရရာက်ရှိရလ့လာနုိင်ပါ 

တယ်။ ခရီးစဉ်ရဒသသစ် ရဖာ်ရဆာင် 

နုိင်ရရးနဲ့ လူထုအရပခပပု ခရီးသွား 

ခရီးစဉ် ပဖစ်ရပါ်နုိင်ရရးရတွကုိ စတင် 

နုိင်တ့ဲ အရပခအရနရတွ ရှိရနဖပီ ပဖစ် 

ပါတယ်။  

တရှးတဟာင်းသမုိင်းေင်တရွှေဂူကကီးတစေီ

ကိ ုဖူးတ မာ်နုိင် 

ရကျာက်တန်းဖမို့က ငါးမုိင်အကွာ 

မှာရိှတ့ဲ ဥယျာဉ်ရွာမှာလည်း ရရှး 

ရဟာင်းသမုိင်းေင် ရရွှဂူကကီးရစတီ ကိ ု

ဖူးရပမာ်နုိင်ပါတယ်။ဒီလိုရွာများရိှ ခရီး 

စဉ်ရနရာရတွ၊ ကမ်းရပခတစ်ရလျှာက် 

ရကျးရွာရတွ လည်ပတ်တာ၊ ရကျးရွာ 

ရတွရဲ့ လူမှုဘေရနထုိင်မှုရတွနဲ့ စား 

ေတ် ရနရရးအတွက် ရန့စဉ်လုပ်ကုိင် 

ရနမှုရတွကုိ ဖမို့ပပနဲ့ တစ်ဆက်တစ် 

စပ်တည်း သွားရရာက်ရလ့လာလ့ုိရ 

မှာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီရနရာရတွကုိ ခရီး 

စဉ်သစ်အရနနဲ့ ရဖာ်ရဆာင်ရင် လုိအပ် 

ချက်ရတွ ထပ်ဖပီး ပဖည့်ဆည်းရပးဖ့ုိ 

လည်း ရိှရနပါတယ်။ 

ရကျာက်တန်း ရရလယ်ဘုရား 

ဟာ ထူးပခားစွာ တည်ရှိရနဖပီး ထုိင်းနဲ့ 

တရုတ်နုိင်ငံသား အများစုက လာ 

ရရာက်ဖူးရပမာ်ရလ့ရိှကကပါတယ်။ ဒီလို 

လာရရာက် ဖူးရပမာ်ရင်းနဲ့ အနီးေန်း 

ကျင်မှာရှိတ့ဲ အဲဒီရနရာရတွကုိ ရန့ 

ချင်းပပန် ရလ့လာရရးခရီးသွား ခရီး 

စဉ်အရနနဲ့ ရဖာ်ရဆာင်နုိင်တ့ဲ အခွင့် 

အလမ်း ရိှရနပါတယ်။ ဒါ့အပပင် 

ပီလခတ်ရကျးရွာမှာရိှတ့ဲ ပီလခတ် 

စရီအန်ဂါလဲ အိစ်စရီ-စရီ မဟာမူနီ 

(စ်)ေရရ် ဟိန္ဒူဘုရားရကျာင်းကလည်း  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စိတ်ေင်စားစရာ ရလ့လာနုိင်တ့ဲရနရာ 

တစ်ခု ပဖစ်ပါတယ်။ 

ပေ်ေန်းကျင်တေွကုိ ပုိမုိတလ့လာလုိ 

ဒီရန့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအများ 

စုဟာ သက်ဆုိင်ရာ နုိင်ငံရတွရဲ့ ပပည် 

သူရတွ၊ အထူးသပဖင့် ရကျးလက်ရန 

ပပည်သူရတွရဲ့ ရန့စဉ်လူမှုဘေရတွနဲ့ 

သဘာေအတုိင်း တည်ရှိရနတ့ဲ ပတ် 

ေန်းကျင် ရတွကုိ ပုိမုိရလ့လာလုိကက 

တ့ဲ ဆန္ဒရိှရနပါတယ်။ ရခတ်မီဖံွ့ဖဖိုး 

တုိးတက်မှုရတွနဲ့ အလှမ်းကွာရေးတ့ဲ 

သ့ုိမဟုတ် မလှမ်းမကမ်းခရီးမှာရိှတ့ဲ 

ရကျးလက်ရဒသခံရတွရဲ့ ဘေရနထုိင် 

မှုရတွကုိ ပုိဖပီးစိတ်ေင်စားကကပါတယ်။ 

လူထုအတ ခ ပုခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဒီလုိ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားရတွ စိတ် 

ေင်စားမှုရိှရနတ့ဲ ခရီးစဉ်ကုိ အရကာင်း 

ဆံုး ရပါင်းကူးဆက်သွယ် ရပးနုိင်တာ 

ကရတာ့ လူထုအရပခပပုခရီးသွားလုပ် 

ငန်းပဲ ပဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလုိ အရပခအရန 

မျ ိုးမှာ ရဒသခံပပည်သူရတွနဲ့ ပူးရပါင်း 

ဖပီး လုိအပ်ချက်ရတွကုိလည်း ပဖည့် 

ဆည်းကာ အရကာင်အထည် ရဖာ်နုိင် 

ရင်ရတာ့ ရဒသခံရတွအတွက် အသက် 

ရမွးေမ်းရကျာင်း အလုပ်ရတွ၊ အခွင့် 

အလမ်းရတွ ထွက်ရပါ်လာမှာ ပဖစ်ပါ 

တယ်။ 

ရအာင်ပမင်တ့ဲ လူထုအရပခပပုခရီး 

သွားလုပ်ငန်း စီမံကိန်းရတွဆုိတာ 

ရဒသခံ လူမှုအသုိက်အေန်းနဲ့ ခရီး 

သွား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူရတွ အတူ 

တကွ ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုကရနဖပီး 

ထွက်ရပါ်လာနုိင်တာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

တကယ်ရတာ့ လူထုအရပခပပု ခရီး  

သွား လုပ်ငန်းဆုိတာကလည်း လူမှု 

အသုိက်အေန်းတစ်ရပ် အတွင်း ရန 

ထုိင်ကကတ့ဲ ရဒသခံရတွ ကုိယ်တုိင် 

သူတ့ုိရဲ့ လူမှုအသုိက်အေန်းဆီကုိ 

ခရီးသွား ဧည့်သည်ရတွကုိ ဖိတ်ရခါ် 

တ့ဲ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမျ ိုးအစား 

ပဖစ်ပါတယ်။  

ခရီးစဉ်သစ်တေွကုိတဖာ်တဆာင်နုိင်တရး 

ကကိုးစား 

ဒီလုိ အရကကာင်းအချက်ရတွရကကာင့်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လည်း ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီးအတွင်း 

မှာ လူထုအရပခပပု ခရီးသွား ခရီးစဉ် 

သစ်ရတွကုိ ရဖာ်ရဆာင်နုိင်ရရး ကကိုး 

စားရနတာ ပဖစ်ပါတယ်။ ဒါရကကာင့် 

လည်း လှည်းကူးဖမို့နယ် ရရရကျာ် 

ရကျးရွာမှာရှိတ့ဲ Mother Earth 

Organic Farm မှာ Eco Tourism နဲ့ 

Farm Tourism ခရီးစဉ်သစ်ရတွ 

ရဖာ်ရဆာင်နုိင်ရရးကုိလည်း အရပခ 

ရနရတွ ရလ့လာရနတာ ရိှပါတယ်။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက် 

တယ်ဆုိတာကလည်း ဟိတုယ်ရတွ၊ 

ခမ်းနားတ့ဲ ပပယုဂ်ကကီးရတွရိှတ့ဲ ရနရာ 

ရတွမှာပဲ တုိးတက်နုိင်တာ မဟုတ်ပါ 

ဘူး။ ရနရာတုိင်း၊ ရဒသတုိင်းမှာ ကကီး 

ကျယ် ခမ်းနားတ့ဲ ဟိတုယ်ကကီးရတွ 

ရိှနုိင်ဖ့ုိ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါရကကာင့် 

လည်း ရပ်ရွာအရပခပပုတ့ဲ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းရတွ ပုိမုိဖပီး ကျယ်ကျယ်ပပန့် 

ပပန့်ပဖစ်ရအာင် တာေန်ရိှသူရတွက  

စီစဉ်ရဆာင်ရွက်ရနပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံမှာ ရပ်ရွာအရပခပပု ခရီး  

သွားလုပ်ငန်းရတွ ကျယ်ကျယ်ပပန့် 

ပပန့်ပဖစ်ရအာင်ရဖာ်ရဆာင်ရပးရနတာ 

ရတွ့ရပါတယ်။ အခုဆုိရင် ရန်ကုန် 

တုိင်းရဒသကကီး တံွရတးဖမို့နယ် 

ကျ ိုက်သလဲ ရကျးရွာမှာလည်း လူထု 

အရပခပပု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရဖာ် 

ရဆာင်ထားဖပီး ပဖစ်ပါတယ်။ အခု 

ရကျာက်တန်းဖမို့နယ်မှာ ရဖာ်ရဆာင် 

နုိင်ရင်ရတာ့ ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး 

အတွင်းမှာ လူထု အရပခပပု ခရီးသွား 

လုပ်ငန်း ခရီးစဉ်သစ်တစ်ခု ထပ်မံ 

ထွက်ရပါ်လာမှာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

စနစ်ေကျ တဆာင်ရွက်ေေ်ကကဖ့ုိ 

ပမန်မာနုိင်ငံရဲ့ တုိင်းရဒသကကီး၊ 

ပပည်နယ် အသီးသီးမှာရိှတ့ဲ ရကျးရွာ  

ရဒသ ၁၂ ခုရကျာ်မှာ လူထုအရပခပပု 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးစဉ်သစ် ရတွ 

ရဖာ်ရဆာင်ထားဖပီး ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီလုိ ရဖာ်ရဆာင်တ့ဲ ရကျးရွာရတွမှာ 

ရိှတ့ဲ ရဒသခံရတွက ဧည့်ခံရကျွးရမွး 

တာကအစ အားလံုး သဘာေကျကျနဲ့ 

သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပဖစ်ဖပီး အဆင့်ပမင့်ပမင့် 

ေန်ရဆာင်မှုရပးနုိင်ဖ့ုိအတွက် ရလ့ကျင့် 

သင်ကကားရပးရနသလုိ ရကျးရွာနဲ့ 

သဘာေ အရင်းအပမစ်ရတွကုိလည်း 

စနစ်တကျ ရဆာင်ရွက်တတ်ကကဖ့ုိ 

လည်း သင်ကကားရပးရနတာ ရိှပါ 

တယ်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံမှာ လူထုအရပခပပု 

ခရီးသွား လုပ်ငန်းဟာ ပထမဆံုးအ 

ရနနဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပုိင်းက 

ချင်းပပည်နယ် နတ်မရတာင် အမျ ိုး 

သား ဥယျာဉ်အနီး ရဆာ်ရယာင်း 

ရကျးရွာမှာ စတင် အရကာင်အထည် 

ရဖာ် ရဆာင်ရွက်ခ့ဲတာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီခရီးစဉ် ဖွင့်ပဲွကုိရတာ့ ရဆာ်ရယာင်း 

ရကျးရွာမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နေါရီ ၃ 

ရက်မှာ ကျင်းပခ့ဲတာ ပဖစ်ပါတယ်။ 

အခုလည်း ရန်ကုန်တုိင်းရဒသ 

ကကီးအတွင်းမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ဖံွ့ဖဖိုးရရး ကုိဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလ 

အတွက် ကကို တင်ပပင်ဆင် စီစဉ်မှုရတွ 

ရဆာင်ရွက်ရနဖပီ ပဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိ ု

ပပင်ဆင်တ့ဲရနရာမှာ ခရီးသွားခရီးစဉ် 

သစ်အပဖစ် ရကျာက်တန်းဖမို့နယ်က 

ရကျးရွာရတွကုိ ရရွးချယ်ကာ ရဖာ် 

ရဆာင်နုိင်ရရး ရလ့လာ ဆန်းစစ်မှု 

ရတွ ပပုလုပ်ပခင်း ပဖစ်ပါတယ်။ အ 

ရကာင်အထည် ရဖာ်နုိင်ခဲ့ရင်ရတာ့ 

ရန်ကုန်ဖမို့မှာ ခရီးသွားခရီးစဉ်သစ် 

တစ်ခု ထွက်ရပါ်လာရတာ့မှာ ပဖစ်ပါ 

တယ်။ ။ 

 ဇင်လင်း မင့် 

     Source from:  မန်မာ့အလင်း 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀      

 

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

၁၂ 

 

၅ 



 

ရန်ကုန်ေိုင်းတေသကကီး၊ ေဂံုဖမို့နယ် COVID-19 Relief Package 2 ဟုိေယ်ဆိုင်ရာေနတ်ဆာင်မှု (မွမ်းမံ) သင်ေန်းဖွင့်ပဲွ 
အခမ်းအနားကျင်းပ ခင်း 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး ေန်ကကီးဌာန၏ ဉီးရဆာင်လမ်းညွှန်မှု၊ 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဉီးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး ညွှန်ကကား 
ရရးမှူးရံုး၏ စီစဉ်ကကီးကကပ်မှု၊ ပမန်မာနုိင်ငံ ဟုိတယ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) နှင့် ပမန်မာနုိင်ငံ ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆုိင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသင်းတ့ုိ ပူးရပါင်းပါေင်မှုပဖင့် ဖွင့်လှစ်ရသာ COVID-
19 Relief Package 2 ဟိတုယ်ဆုိင်ရာေန်ရဆာင်မှု (မွမ်းမံ) သင်တန်းဖွင့်ပဲွအား 
၁၀-၈-၂၀၂၀ ရကရ်န့ နံနက်ပုိင်းတွင်  ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး၊ ဒဂံုဖမို့နယ်ရှိ 
Yuzana Garden Hotel တွင် ပပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

အဆုိပါသင်တန်းကုိ ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီးအတွင်း ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွား 
ကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအား အရင်းအပမစ်ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစရန်နှင့် COVID-19 ရကကာင့် 
ကျဆင်းလျက်ရိှရသာ ဟိတုယ်များတွင် လုပ်ကုိင်လျက်ရှိရသာေန်ထမ်းများနှင့် 
COVID -19 ရကကာင့် ဟိတုယ်များတွင် ရခတ္တရပ်နားထားရသာ ဟုိတယ်ေန် 
ထမ်းများအား အရည်အရသွးပမှင့်တင်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဧည့်ကကို/အိပ်ခန်း 
ရဆာင် ထိန်းသိမ်းရရး၊ အစားအစာနှင့် အရဖျာ်ယမကာေန်ရဆာင်မှု၊ Hotel 
Reservation နှင့် ကျန်းမာရရး ဗဟုသုတဆုိင်ရာ ဘာသာရပ် (၄) ခုအား 
ဖွင့်လှစ်သင်ကကားရပးလျက် ရှိပါသည်။   

သင်တန်းတွင် ပမန်မာနုိင်ငံဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ကျွမ်းကျင်  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပညာရှင်များ အသင်းမှဆရာ/ဆရာမများက ပ့ုိချသင်ကကားရပးလျက်ရိှဖပီး  
ဘာသာရပ်တစ်ခုလျှင် သင်တန်းသား (၁၀)ဉီးစီပဖင့် ကျန်းမာရရးနှင့်အားကစား 
ေန်ကကီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ (၁၀-၈-၂၀၂၀)ရက်ရန့မှ (၂၈-၈-၂၀၂၀) 
ရက်ရန့အထိ (၁၅) ရက်ကကာ ဖွင့်လှစ်သင်ကကားလျက်ရှိရာ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
လာရရးေန်ကကီးဌာနအရနပဖင့် သင်တန်းတက်ရရာက်သူများအား ရထာကပ့ံ် 
ရကကးရငွ တစ်ရန့လျှင်(၄၈၀ေိ/-)ကျပ် ရထာက်ပ့ံရပးအပ်လျက် ရှိရကကာင်း 
သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

ပုဂံတညာင်ဉးီတေသ၌  ပည်ေွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်ေမ်း(Local survey) တကာက်ယူ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာနသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစရန်အတွက် ကဏ္ဍရပါင်းစံုမှ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဟုိတယ် 
နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍအပပင် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများပါ လူစွမ်းအားအရင်းအပမစ်များ 
ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်လာရစဖပီး အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ရရိှရစရန်နှင့် ရဒသ  

တွင်းခရီးစဉ်သစ်များ ရှာရဖွရဖာ်ထုတ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ 
ဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်ရအာင်ရဆာင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိအရပခအရနနှင့် ကိုက်ညီဖပီး 
ထိထိရရာက်ရရာက် ရဆာင်ရွက် နုိင်ရန် ပပည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်း 
(Local survey) ရကာက်ယူလျက်ရိှပါသည်။ 

ထုိသ့ုိ ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ လတ်တရလာပဖစ်ရပါ်လျက်ရှိရသာ COVID-
19 ရရာဂါရကကာင့် ကျဆင်းလျက်ရိှသည့် ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 
ပပန်လည်ဉီးရမာ့လာရစရရး ရဆာင်ရွက်ရာတွင် အရထာက်အကူပဖစ်ရစရန် 
ရည်ရွယ်၍ (၈-၈-၂၀၂၀) ရက်ရန့ နံနကပုိ်င်းနှင့် ညရနပုိင်းတ့ုိတွင်  ဟိတုယ် 
နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဉီးစီးဌာန 
(ပုဂံရံုးခွဲ) တာေန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကကားရရမှူး ဉီးေင်းရအာင်နှင့် အရာထမ်း၊ အမှု 
ထမ်းများသည် ပုဂံရညာင်ဉီးဖမို့ရိှ အလုိရတာ်ပပည့်ဘုရားအနီးနှင့် ပုဂံဖမို့သစ်ရှိ 
ရလာကနန္ဒာဘုရားအရပခတွင်လည်းရကာင်း၊ ရကျာက်မျက်ရမာ်ဘုရားနှင့် ပုဂံ 
ဖမို့ရဟာင်းရှိ သရပါတံခါးအနီးသ့ုိ သွားရရာက်၍ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ 
ရရာက်ရိှလာရသာ ပပည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်များကုိ သွားရရာက်ရတွ့ဆံုကာ 
ခရီးသွားဧည့်သည်စစ်တမ်း Local survey များ ရကာက်ယူခဲ့ရကကာင်း 
သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

COVID-19 Relief Package Training 1 &2 သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရိှမှု အရပခအရန 

COVID-19 Relief Package Training -1 
(ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အတ ခခံသင်ေန်းများ ဖွင့်လှစ်မှု) 

COVID-19 Relief Package Training -2 
(ဟုိေယ်ဆုိင်ရာ ေန်တဆာင်မှု မွမ်းမံသင်ေန်းများ ဖွင့်လှစ်မှု) 

သင်ေန်းကာလ သင်ေန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် 
ဖမို့များ 

သင်ေန်းသား
ဦးတရ 

သင်ေန်းကာလ သင်ေန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် 
ဖမို့များ 

သင်ေန်းသား
ဦးတရ 

Phase 1 
(၁-၈-၂၀၂၀ ) ရက်တန့မှ 
(၃၀-၈-၂၀၂၀ ) ရက်တန့အထိ 
 

၁။ ရန်ကုန် 
၂။ မန္တရလး 
၃။ ပုဂံ 
၄။ ရတာင်ကကီး (ရညာင်ရရွှ) 
၅။ ထားေယ် 

၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 

Phase 1 
(၄-၈-၂၀၂၀ ) ရက်ရန့မှ  
(၂၄-၈-၂၀၂၀ ) ရက်ရန့အထိ 
 

၁။ ရန်ကုန် 
၂။ မန္တရလး 

၄၀ 
၄၀ 

 

Phase 2 
(၈-၈-၂၀၂၀) ရက်တန့မှ  
(၆-၉-၂၀၂၀) ရက်တန့အထိ 
 

၁။ ပဲခူး 
၂။ ဟားခါး 
၃။ ရကာ့ရသာင်း 
၄။ လိွုင်ရကာ် 
၅။ မရကွး 
၆။ ရမာ်လဖမိုင်   
၇။ ဖမိတ် 
၈။ ပမစ်ကကီးနား 
၉။ ပုသိမ် 
၁၀။ စစ်ရတွ 
၁၁။ သံတဲွ 
၁၂။ စစ်ကုိင်း (မင်းကွန်း) 

၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 
၂၀ 

Phase 2 
(၁၀-၈-၂၀၂၀ ) ရက်ရန့မှ  
(၂၈ -၈-၂၀၂၀ ) ရက်ရန့အထိ 
 

၁။ မံုရွာ 
၂။ထားေယ် 
၃။ပမစ်ကကီးနား 
၄။ဘားအံ 
၅။ဟားခါး 
၆။ကျ ိုင်းတံု 
၇။ လားရှိုး 

၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 
၄၀ 

စုစုတပါင်း ၁၇ ကကိမ် ( ၁ ဖမို့လျှင် ၁ ကကိမ်နှုန်း)      ၃၄၀ ဦး စုစုရပါင်း ၉ ကကိမ် ( ၁ ဖမို့လျှင် ၁ ကကိမ်နှုန်း)     ၃၆၀ ဦး 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၁၃ 

 

၅ 



 

 

 

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်
မှ (၃၂)ကကိမ်ရပမာက် အရရှ့အာရှ 
ပစိဖိတ်ရဒသများနှင့် ရတာင်အာရှ 
ရဒသများအတွက် ပူးတဲွရကာ်မရှင် 
အစည်းအရေး(32ndCommisssion 
for East Asia & the Pacific(CAP)–
Commission for South Asia (CSA) 
Joint Meeting) အစည်းအရေးကုိ 
(၃ေ-၆-၂၀၂၀) ရက်ရန့တွင် စပိန် 
နုိင်ငံ မက်ဒရစ်ဖမို့၌ (Madrid Time) 
အချန်ိ (၉:ေေ) မှ(၁၁:၃၀) နာရီထိ 
ပမန်မာ စံရတာ်ချန်ိ (၁၃:၃ေ) နာရီမှ 
(၁၆:ေေ)နာရီထိ  Video Conferencing 
ပဖင့် ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ ဟုိတယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန၊ ဒုတိယ 
ေန်ကကီး ဦးတင်လတ် ဦးရဆာင်၍  
ညွှန်ကကားရရးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကကား 
ရရးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကကားရရးမှူး 
များ Online မှ ပါေင်တကရ်ရာက်ခဲ့ 
ကကပါသည်။ 

အဆုိပါ အစည်းအရေးတွင် ကမ္ဘာ့ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ် (UNWTO) 
အဖဲွ့ေင်နုိင်ငံ(၁၇)နုိင်ငံမှ ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ ေန်ကကီးများနှင့်အဆင့် 
ပမင့်အရာရိှကကီးများ၊ မိတ်ဖက်နုိင်ငံ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရဟာင် 
ရကာင်၊ မကာအုိအထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 
ရဒသရိှ တက္ကသုိလ်များမှရကျာင်းအုပ် 
ကကီးများ၊ UNWTO မှ အဆင့်ပမင့် 
အရာရိှကကီးများ Online မှ ပါေင် 
တက်ရရာက်ကကပါသည်။ 

အစည်းအရေးတွင် UNWTO မှ 
Secretary General ပဖစ်သူ Mr. 
Zurab Pololikashvili က COVID-19 
ကပ်ရရာဂါပဖစ်ပွားရနမှုတ့ံုပပန်နုိင်ရန်
အတွက် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချု ပ် 
၏ ကနဦး ရဆာင်ရွက်မှုများ၊ လှုပ်ရှား  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
မှုများနှင့် ပတ်သက်ရသာ အစီရင်ခံ 
စာကုိရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း၊  အာရှပစိဖိတ် 
နုိင်ငံများတွင် COVID-19 အလွန် 
နုိင်ငံတကာခရီးသွားများကုိ ပပန်လည် 
ဖွင့်လှစ်မည့် အရပခအရနများကုိ ရှင်း 
လင်းတင်ပပပခင်း၊ CAP-CSA အဖဲွ့ေင် 
နုိင်ငံများမှ COVID-19 အား တုန့်ပပန် 
သည့် မူေါဒဆုိင်ရာများကုိ ရှင်းလင်း 
တင်ပပပခင်း၊ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု၊ တီထွင် 
ဆန်းသစ်မှုများနှင့် နည်းပညာဆုိင်ရာ 
များနှင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ၏ 
ယံုကကည်စိတ်ချမှုများ ပပန်လည်တည်  
 

ရဆာက်ပခင်းဆုိင်ရာ အရကကာင်းအရာ 
များကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှကျွမ်းကျင် 
ပညာရှင်များက ရှင်းလင်းတင်ပပပခင်း 
နှင့် ရဆွးရနွးပခင်းများ ပပုလုပ်ရဆာင် 
ရွက်ခ့ဲကကပါသည်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံအရနပဖင့်လည်း  
ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး 
ဌာန ဒုတိယေန်ကကီးမှ ခရီးသွားလုပ် 
ငန်းအရပါ် COVID-19 သက်ရရာက်မှု 
များကို ရလျာ့ချနုိင်ရရး ရဆာင်ရွက် 
ထားရိှမှုများ၊ COVID-19 ဆုိင်ရာ ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ကုစားမှုအစီအစဉ်ကုိ 
နုိင်ငံရတာ်ဘတ်ဂျက်ကုိ အသံုးပပု၍ 
အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက် 
ရနမှုများ၊ “COVID-19 Myanmar 
Tourism Strategic Road Map”အရ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည် ပမှင့်တင် 
နုိင်ရရးအတွက် ဆက်လက်ရပ်တည် 
နုိင်ရရး၊ ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ပခင်းနှင့် 
ပပန်လည်မိတ်ဆကပ်ခင်းဟူ၍ မဟာ 
ဗျူဟာအဆင့်(၃)ဆင့်ပဖင့် အရကာင် 
အထည်ရဖာ်ရဆာင်ရွက်ခ့ဲမှုများ၊ နုိင်ငံ 
တကာအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်ရနမှုများကုိ ပါေင်ရဆွးရနွး 
ရပပာကကားရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

 

  

ဟိတုယ်နှင့် ခရီးသွားလာရရး 
ေန်ကကီးဌာနနှင့် အရမရိကန်-အာဆီယံ 
စီးပွားရရးရကာင်စီ အဖဲွ့အစည်းတစ်ခု 
ပဖစ်သည့် US-ASEAN Business 
Council (US-ABC) အကကား COVID-
19 နှင့်ဆက်စပ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ဆုိင်ရာ အရလ့အကျင့်ရကာင်းများ 
ပူးရပါင်းဖလှယ်ရရးနှင့် COVID-19 
အလွန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန် 
လည်ဦးရမာ့လာရစရရး လုပ်ငန်းစဉ် 
များတွင်  ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုများ 
ပမှင့်တင်ပခင်းပဖင့် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် 
COVID-19 သက်ရရာက်မှုများ ရလျာ့ချ 
ရန်ရည်ရွယ်၍  Video Conferencing 
အစည်းအရေးတစ်ရပ်ကုိ ၂၂-၇-၂၀၂၀ 
ရက်ရန့တွင် ကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲရာ 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး 
ဌာနမှ ဒုတိယေန်ကကီး ဦးရဆာင်၍ 
ေန်ကကီးဌာနမှ တာေန်ရှိသူများ ပါေင် 
တက်ရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

အစည်းအရေးတွင် ဟိတုယ်နှင့် 
ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီးဌာန ဒုတိယ 
ေန်ကကီးက ပမန်မာနုိင်ငံတွင် လက်ရှိ 
COVID-19 ပဖစ်ရပါ်မှု အရပခအရနများ၊ 
COVID-19 ရကကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ကဏ္ဍအရပါ်  သက်ရရာက်မှုများကုိ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရလ့လာဆန်းစစ်မှုများ ရဆာင်ရွက် 
ရနမှုနှင့် ဆုိးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုများ 
ရလျှာ့ချနုိင်ရရးအတွက် နုိင်ငံရတာ်၏ 
COVID-19 Economic Relief Planနှင့်   
ေန်ကကီးဌာန၏ COVID-19 Myanmar 
Tourism Strategic Road Map အရ 
Stimulus Package နှင့် ရချးရငွပ့ံပုိး 
ရပးမှု အရပခအရနများ၊ လူ့စွမ်းအား 
အရင်းအပမစ် ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး 
ရဆာင်ရွက်ရနမှု အရပခအရနများ၊ 
WHO၊ UNWTO နှင့် ကျန်းမာရရး 
ေန်ကကီးဌာနတ့ုိ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ 
ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန် 
လည်ဖွင့်လှစ်နုိင်ရရး စီစဉ်ရဆာင်ရွက်  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရနမှုအရပခအရနများ၊ COVID-19 ရရာဂါ 
ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကယ်ွမှုရကာင်းမွန် 
သည့် ရဒသတွင်းနုိင်ငံများနှင့် Travel 
Bubble/Travel Corridor အရကာင် 
အထည်ရဖာ်ရန် ညိှနှိုင်းရဆာင်ရွက် 
ရနမှုအရပခအရနနှင့်  ေန်ကကီးဌာန၏ 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ
ရဆာင်ရွက်မှု အရပခအရနများကုိ 
ရဆွးရနွးရပပာကကားခ့ဲပါသည်။  

အဆုိပါ အစည်းအရေးသ့ုိ US-
ABC ၏တာေန်ရိှသူများနှင့်တကွ အဖဲွ့ 
ေင်ကုမ္ပဏီများပဖစ်ကကရသာ Agoda၊ 
Expedia Group၊ Google၊ Marriott 
International နှင့် Visa တ့ုိမှ ကိုယ်  
 

စားလှယ်များ ပါေင်တက်ရရာက်ခ့ဲကက 
ဖပီး  ဆက်စပ်နုိင်ငံများအတွင်း ကဏ္ဍ 
အလုိက်ရဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် COVID-
19 ဆုိင်ရာ အရတွ့အကကုံရကာင်းများ 
နှင့် လက်ရိှရဆာင်ရွက်ရနမှု အရပခ 
အရနများအပါအေင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုအ 
လားအလာရကာင်းများအရ ဟုိတယ်၊ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်လုိသည်များနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ဖွင့် 
လှစ်မည့် အရပခအရနများကုိ ပပန်လည် 
ရဆွးရနွးရမးပမန်းတင်ပပကကပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် 
COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရရး 
နှင့် COVID-19 အလွန် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ဦးရမာ့ 
လာရစရရးအတွက် Digital နည်း 
ပညာ အရပခခံရသာ လူ့စွမ်းအား 
အရင်းအပမစ်ပမှင့်တင်ရရး၊ ရစျးကွက် 
ပမှင့်တင်ရရး၊ Digital Payment ပဖင့် 
ရငွရပးရချရရးနှင့် Online ခရီးသွား 
ေန်ရဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ လုိင်စင်ရယူ 
ရရး  လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ရွက်သွားမည့် အရပခအရနများ 
ကုိ ရဆွးရနွးညိှနှိုင်းခ့ဲရကကာင်း သတင်း 
ရရိှပါသည်။ 

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်မှ (၃၂)ကကိမ်တ မာက် အတရှ့အာရှပစိဖိေ်တေသများနှင့် တောင်အာရှတေသများအေွက် 
ပူးေွဲတကာ်မရှင်အစည်းအတေး (32nd  CAP-CSA Joint Meeting)  ကျင်းပ ပုလုပ် 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀      

 

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

၁၄ 

 

၅ 

ဟုိေယ်နှင့် ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာနမှ ေုေိယေနက်ကီး ဦးတဆာင်၍ အတမရိကန်-အာဆီယံ စီးပွားတရးတကာင်စီနှင့် Video 
Conferencing အစည်းအတေးကျင်းပ ပုလုပ် 



 

 

 

(၂၆-၇-၂၀၂၀) ရက်ရန့ နံနက်ပုိင်း 
တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီမံကိန်း 
ဆုိင်ရာ ကစိ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ရတွ့ဆံုရဆွးရနွးပဲွကုိ ဟိတုယ်နှင့်ခရီး 
သွားလာရရးေန်ကကီးဌာန ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ် ဦးရဆာင်၍ ရန်ကုန်ဖမို့ 
Center for Tourism Development 
(CTD) ၌ ကျင်းပရာ ရဆွးရနွးပဲွသ့ုိ 
ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး အစုိးရအဖဲွ့ 
ကရင်တုိင်းရင်းသားရရးရာေန်ကကီး   
ရဒါ်ရနာ်ပန်းသဥ္ဇာမျ ိုး၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီး 
သွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်နှင့် ညီရနာင် 
အသင်း(၁၁)သင်းမှ ဥက္ကဌများ၊ အတွင်း 
ရရးမှူးများနှင့် တာေန်ရိှသူများ တက ်
ရရာက်ကကပါသည်။ 

ရဆွးရနွးပဲွတွင် ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ်က ယခုခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ပင်မစီမံကိန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၅ သည် 
ယခင်ပင်မစီမံကိန်းကုိ အရပခခံ၍ 
COVID-19 အလွန်တွင် ရပပာင်းလဲ 
လာမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပံုစံသစ် 
နှင့် လိုက်ရလျာ ညီရထွမှုရှိရအာင်၊ 
နုိင်ငံတကာစံချန်ိစံညွှန်းနှင့်အညီ ပပုစ ု 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရရးဆဲွထားပါရကကာင်း၊ ပင်မစီမံကိန်း 
တွင် မဟာဗျူဟာ(၆) ရပ်ပါေင်ဖပီး 
မဟာဗျူဟာများကုိ ထိရရာက်စွာ 
အရကာင်ထည် ရဖာ်ရဆာင်နုိင်ရန် 
လက်ရိှ အမှန်တကယ် ပဖစ်ရပါ်ရန 
သည့် အရပခအရနနှင့် ကုိက်ညီမှုရိှရစ 
ရန်အတွက် လကရ်တွ့လုပ်ငန်း 
ရဆာင်ရွက်ရနသည့် ပမန်မာနုိင်ငံခရီး 
သွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်နှင့် ညီရနာင် 
အသင်းများ၏ အကကံပပုချက်များကုိ 
လည်း ပင်မစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်း  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
သွားမည် ပဖစ်ပါရကကာင်း၊ ထို့ရကကာင့် 
တက်ရရာက်လာကကသူများအရနပဖင့် 
ပင်မစီမံကိန်းတွင် ထပ်မံပဖည့်စွက်လို 
သည်များကုိ အကကံပပုရဆွးရနွးကကရစ 
လုိပါရကကာင်း ရပပာကကားပါသည်။ 

ထ့ုိရနာက် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန၊ ရလ့ကျင့်ရရး 
နှင့်ပညာရပးရရးဌာနခဲွမှ ညွှန်ကကား 
ရရးမှူးက   ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပင်မ  
စီမံကိန်းရရး ဆဲွရဆာင်ရွက်ထားရိှမှု 
များ  စီမံကိန်းပါ  မဟာဗျူဟာ (၆)ရပ်  

နှင့် ရဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက် 
များကိုရှင်းလင်းတင်ပပပါသည်။ 

၄င်းရနာက် တက်ရရာက်လာ 
ကကသည့် ကရင်တုိင်းရင်းသားရရးရာ 
ေန်ကကီး ရဒါ်ရနာ်ပန်းသဥ္ဇာမျ ိုး၊ ပမန်မာ 
နုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖဲွ့ချုပ်နှင့် 
ညီရနာင်အသင်း (၁၁) သင်းမှ ဥက္ကဌ 
များ၊ အတွင်းရရးမှူးနှင့် အလုပ်အမှု 
ရဆာင်များက ခရီးသွားလုပ်ငန်းပင်မ 
စီမံကိန်းတွင် ပဖည့်စွက်သင့်သည့် 
အချက်များကုိ အကကံပပုရဆွးရနွးဖပီး၊ 
ရန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီးအတွင်း ခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်မှုရဆာင်   
ရွက်ရနမှုများ၊ ခရီးစဉ်ရဒသအသစ် 
များ ရဖာ်ထုတ်ရရး ရဆာင်ရွက်ရနမှု 
များ၊ လက်ရိှ ရတွ့ကကုံရနရသည့် 
အခက်အခဲများနှင့်သကဆုိ်င်ရာကဏ္ဍ
အလုိက် လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနမှု 
အရပခအရနများကုိ အသီးသီး ရဆွး 
ရနွးတင်ပပကကရာ ဒုတိယေန်ကကီးက 
လုိအပ်သည်များကုိ ပဖည့်စွက် ရဆွး 
ရနွးကာရပါင်းစပ် ရဆာင်ရွက်ရပးခ့ဲ 
ပါရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

 

 

ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရး 
ေန်ကကီးဌာန၊ဒုတိယေန်ကကီးဦးတင်လတ် 
နှင့် တာေန်ရိှသူများသည် ရှမ်းပပည် 
နယ်(အရရှ့ပုိင်း)၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရစရန်နှင့်ခရီးစဉ်ရဒသ 
ဖံွ့ဖဖိုး တုိးတက်ရစရန် ဇူလိုင် ၃၁ရက် 
က  တာချလိီတ်ဖမို့၊ Golden Triangle 
Paradise Hotel သ့ုိ သွားရရာက်ကာ 
ကျန်းမာရရးနှင့် အားကစားေန်ကကီး 
ဌာနမှ ထုတ်ပပန်ထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ 
ရရာဂါ ကာကွယ်ရရး သတ်မှတ်ချက် 
များနှင့်အညီ  ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် 
ပပင်ဆင်ထားရိှမှုများ၊ ပမန်မာ-လာအုိ 
နှစ်နုိင်ငံ နယ်စပ် ေမ်ပံုဆိပ်ကမ်း၊ 
ပမန်မာ-ထုိင်း ချစ်ကကည်ရရးတံတား 
(၁)၊ ပမန်မာ-လာအုိ-ထုိင်း  သံုးနုိင်ငံ 
ရရွှကတိဂံရနရာများကုိ ခရီးသွားဆဲွ 
ရဆာင်မှုနှင့် ခရီစဉ်ရဒသအသစ်များ 
ရဖာ်ရဆာင်နုိင်မှု အရပခအရနများနှင့် 
ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွားလာရရးေန်ကကီး 
ဌာန၊ တာချလိီတ်ရံုးခဲွ၏ သတင်းနှင့် 
ပပန်ကကားရရး ရကာင်တာ၊ ဟိတုယ် 
နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှု ဦးစီးဌာနရံုး 
(တာချလိီတ်) အရဆာက်အဦအသစ် 
တည်ရဆာက်ရနမှုအား ကကည့်ရှုစစ် 
ရဆးဖပီး မုိင်းဖုန်းဆရာရတာ်ရကျာင်း 
အတွက် အလှူရငွများ ရပးအပ်လှူဒါန်း 
ခဲ့သည်။ 

ထ့ုိရနာက် ဟိတုယ်နှင့်ခရီးသွား 
လာရရးေန်ကကီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ်သည် တာချလိီတ်ဖမို့ 
နယ်တွင် ခရီးစဉ်ရဒသ စီမံခန့်ခဲွရရး 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရကာ်မတီ (DMO) တွင် ပါေင်မည့် သူ 
များအား  အာခါရုိးရာစားရသာက် 
ဆုိင်တွင် ရတွ့ဆံုဖပီး ပမန်မာနုိင်ငံခရီး 
သွားလုပ်ငန်း ဉပရဒပါ ပပဌာန်းချက် 
များနှင့်အညီ တုိင်းရဒသကကီးနှင့် 
ပပည်နယ်များတွင် ေန်ကကီးချုပ်များ 
ဦးရဆာင်သည့် ရဒသဆုိင်ရာခရီသွား 
လုပ်ငန်းရကာ်မတီများ ဖဲွ့စည်း၍ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်များ ခဲွရေရပးခ့ဲရကကာင်း၊ 
သက်ဆုိင်ရာ ရဒသအလုိက်  ခရီးစဉ် 
ရဒသ စီမံခန့်ခွဲရရး ရကာ်မတီဖဲွ့စည်း 
ရာတွင် ခရီးစဉ်ရဒသဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ရရး 
ခရီးစဉ်ရဒသအသစ်နှင့် ခရီးစဉ်လမ်း 
ရကကာင်းအသစ်များကုိ ထိထိရရာက် 
ရရာက် ရဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ရဒသခံများ၊ 
ရဒသအာဏာပုိင်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင် 
များကို အချ ိုးညီညီ ဖဲွ့စည်းရမည်ပဖစ် 
ရကကာင်း၊ လုပ်ငန်းပပန်လည် စတင်ရာ 
တွင် ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဉီးစားရပး အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ဖပီး ခရီးသွား 
ပပည်သူများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပါ 
အေင် ဆကစ်ပ်လုပ်ငန်း ရဆာင်ရွက် 
ရနသူများ အရနပဖင့် ကျန်းမာရရးနှင့် 
အားကစားေန်ကကီးဌာနမှ ထုတ်ပပန် 
ထားသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကာ 
ကယ်ွရရး အသိရပးသတ်မှတ်ချက် 
များကို စနစ်တကျ လိုက်နာရဆာင် 
ရွက်နုိင်ရန် ခရီးစဉ်ရဒသ စီမံခန့်ခွဲရရး 
ရကာ်မတီများက ကကပ်မတ်ရဆာင်ရွက် 
ရမည် ပဖစ်ရကကာင်း ရပပာကကားရာ 
တက်ရရာက်လာကကသည့်  ပပည်နယ် 
လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ ဌာနဆုိင် 
ရာများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တာေန်ရှိ 
သူများက သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍအလုိက် 
လုပ်ငန်းရဆာင်ရွက်ရနမှုများကုိ ရဆွး 
ရနွးတင်ပပရာ ဒုတိယေန်ကကီးက လုိ 
အပ်သည်များကုိ ပဖည့်စွက်ရဆွးရနွး  

ကာ ရပါင်းစပ်ရဆာင်ရွက်ရပးခ့ဲသည်။ 
ယင်းရနာက် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လာရရး ေန်ကကီးဌာန၊ ဒုတိယေန်ကကီး 
ဦးတင်လတ်နှင့် တာေန်ရှိသူများသည်  
ကသဂုတ် ၁ ရက်က တာချလိီတ်ဖမို့နယ်၊ 
ရဟွရံုရကျးရွာနှင့် ရဟွဇုန်ရကျးရွာ 
များတွင် လူထုအရပခပပု ခရီးသွား 
လုပ်ငန်း (CBT) ရဖာ်ရဆာင်နုိင်မှု 
အရပခအရနများ၊ ခရီးစဉ် အသစ်များ 
ရဖာ်ရဆာင်နုိင်မှု အရပခအရနများကုိ 
ကကည့်ရှုစစ်ရဆးခ့ဲဖပီး ကျ ိုင်းလပ်ဖမို့ 
အနီးရိှ ပမန်မာ-လာအုိ နှစ်နုိင်ငံ 
ချစ်ကကည်ရရးတံတားသ့ုိ သွားရရာက် 
ကာ Travel bubble ရဖာ်ရဆာင်နုိင်မှု 
အရပခအရနများကုိ ကကည့်ရှုစစ်ရဆး 
ခဲ့သည်။ 

ထ့ုိရနာက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ဟုိတယ် 
နှင့် ခရီးသွားလာရရး ေန်ကကီးဌာန၊ 
ဒုတိယေန်ကကီး ဦးတင်လတ်နှင့် တာ 
ေန်ရိှသူများသည် ကျ ိုင်းတံုဖမို့ ဗုဒ္ဓ 
ဉယျာဉ်၌  ဘုရားဖူးခရီး သွားလာမှု 
အရပခအရနများကုိ ကကည့်ရှုကာ ဗုဒ္ဓ 
ဉယျာဉ်ဆရာရတာ်ထံ အလှူရငွများ 
ဆက်ကပ်လှူဒါန်းဖပီး ကျ ိုင်းတံုဖမို့နယ် 
ရနာင်ငင်းရကျးရွာ လူထုအရပခပပုခရီး 
သွားလုပ်ငန်း အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ရွက်ရနမှုနှင့် ပမရရွှရည် ရရပူ 
အပန်းရပဖစခန်း  ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
အရကာင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ရွက် 
ရနမှု အရပခအရနများကုိ ကကည့်ရှုစစ်  
ရဆးဖပီး လုိအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာ 
ကကားခ့ဲရကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တေွ့ဆုံတဆွးတနွးပဲွကျင်းပ 

အတဲွ (၁) အမှတ် (၂ )                ၁၉-၈-၂၀၂၀       

 

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

၁၅ 

 

၅ 

ဟုိေယ်နှင့်ခရီးသွားလာတရးေန်ကကီးဌာန၊ ေုေိယေနက်ကီး ဦးေင်လေ် ရှမ်း ပည်နယ်(အတရှ့ပုိင်း)၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖံွ့ဖဖိုးေိုးေက်တရး 
ကွင်းဆင်းစစ်တဆး 



 


