
 Page 1 
 

 

အတဲွ (၂) အမတ်ှ (၁)                    ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၀ ) ရက် 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနန့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် နုိင်ငံနတာ်စီမံအုပ်ချုပ်နရး 

နကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံနတာ်ဝေ်ကကီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကကီး မင်းနအာင်လှိုင် တက်နရာက်အမှာစကားနခပာကကားခခင်းမှ နကာက်နှုတ်ချက် 

“ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အားပပးကက 

ပကကာင်း၊ မွန်ပပည်နယ်သည် သာယာလှပသည့်ပေသတစ်ခုပြစ်ပကကာင်း၊ ပရစီးပရလာများပကာင်းမွန် 

ပစပရးနှင့်  မမို့များသန့်ရှင်းသာယာလှပပရး၊  ပတ်ဝန်းကျင်သပ်ရပ်လှပပရး  အားလုံးဝုိင်းဝန်းထိန်းသိမ်း 

ပောင်ရွကက်ကရန်လုိပကကာင်း၊ လမ်းညွှန်အမှတ် 

အသားများ စနစ်တကျရိှပစပရးနှင့် သတ်မှတ်ထား 

သည့် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများအတုိင်း 

လိုက်နာပောင်ရွကပ်ရး ထိန်းသိမ်းကကပ်မတ်ရန် 

လိုပကကာင်း၊ သာယာလှပသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု 

ကုိ ြန်တီးပောင်ရွကန်ိုင်မှသာ ခရီးသွားဧည့်သည် 

များကိ ု ေွဲပောင်နိုင်မည်ပြစ်ပကကာင်း၊ အလားတူ 

ပေသအစားအစာများကုိလည်း ပကာင်းမွန်သန့်ရှင်း 

သပ်ရပ်ပအာင် ပောင်ရွကပ်ခင်း၊ အများသိပအာင် 

ပကကညာပပးပခင်းများ ပောင်ရွက်ပပးပခင်းပြင့်လည်း 

ခရီးသွားများကိ ုေွဲပောင်နုိင်မည်ပြစ်ပကကာင်း။” 

 

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ နအာက်တုိဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နိုင်ငံနတာ်စီမံအုပ်ချုပ်နရးနကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံနတာ်ဝေ်ကကီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကကီး 

မင်းနအာင်လှိုင် မွေ်ခပည်ေယ်အတွင်းရိှ အနေးစား အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားနရး (MSME) လုပ်ငေ်းရှင်များအား 

နတွ့ဆုအံမာှစကားနခပာကကားခခင်းမှ နကာက်နှုတ်ချက် 

ကကိုတင်ပပင်ေင် ပောင် 

ရွက်ထားကကရန်နှင့် ပပည်ပ 

ဧည့်သည်များ နည်းတူ 

ပပည်တွင်းမှ မိမိတ့ုိနုိင်ငံသား 

များကုိလည်း စိတ်ချမ်းပပမ့ 

ပပျာ်ရွှင်စွာပြင့် ခရီးသွား 

လည်ပတ်နိုငရ်န် အတွက် 

ပပည်တွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

များကုိလည်း ပပည့်စံုပအာင် 

ပောင်ရွက် ပပးကကရမည် 

ပြစ်ပကကာင်း” 

“ပပည်တွင်း/ ပပည်ပခရီးသွားလာမှုများ တစ်စထက်တစ်စ ြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပနသည်ကုိ ပတွ ပ့မင်ပနရမပီး လာမည့် 

ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ပပည်တွင်း/ ပပည်ပ ခရီးသွားလာမှု ပုိမုိတုိးတက်လာရန် ပမျှော်မှန်းမပီး  လုိအပ်သည်များကုိ 
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မာတိကာ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ပန့ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ပန့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရး 

ပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချု ပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကကီး 

မင်းပအာင်လှိုင် တက်ပရာက်အမှာစကား ပပပာကကားပခင်းမှ 

ပကာက်နှုတ်ချက်  

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပအာက်တုိဘာလ ၁၈ ရက်ပန့ နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ် 

ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချု ပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကကီး 

မင်းပအာင်လှိုင် မွန်ပပည်နယ်အတွင်းရိှ အပသးစား၊ အငယ်စား နှင့် 

အလတ်စားစီးပွားပရး (MSME) လုပ်ငန်းရှင်များအား ပတွ့ေံု 

အမှာစကားပပပာကကားပခင်းမှ ပကာက်နှုတ်ချက်  

 ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

နှင့် ေန်းသစ်တီထွင်ြန်တီးနုိင်စွမ်းရိှပသာ စီးပွားပရး ပခါင်းစဉ် 

ပြင့် ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ အသပိညာပပးပေွးပနွးပဲွသ့ုိ 

တက်ပရာက်ပခင်းနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံေိုင်ရာ နီပပါသံအမတ်ကကီး 

အား လက်ခံပတွ့ေံု  

 တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းနှင့် စွမ်းပောင်ရည်ပမှင့်တင် 

ပခင်းေိုင်ရာ အလုပ်ရံုပေွးပနွးပဲွနှင့် ပမန်မာ-ရုရှား နှစ်နုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှုပမှင့်တင်ပရးေိုင်ရာ 

ညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးကျင်းပ  

 ပကျးလက်ပေသခရီးသွားလုပ်ငန်း ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးနှင့် 

စီမံကိန်းပရးေဲွပရးေုိင်ရာ ပေွးပနွးပဲွကျင်းပ 

 နုိင်ငံတကာပလပကကာင်းလုိင်းများကုိ ြွင့်လှစ်ပပးခ့ဲသပြင့် 

နုိင်ငံပပါင်း ၇၉ နုိင်ငံမှ နုိင်ငံတကာခရီးသွားများ ဝင်ပရာက် 

ပနကကမပီပြစ်  

 သုပတသနေိုင်ရာအပပခခံ (Basic) နှင့် အထူးကကပ်မတ် 

(Intensive) သင်တန်းြွင့်ပဲွအခမ်းအနားကျင်းပ  

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့ အထိမ်းအမှတ် 

အခမ်းအနားကျင်းပ နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ 

နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချုပ် ဗုိလ်ချုပ်မှူးကကီး မင်းပအာင်လှိုင် 

တက်ပရာက်အမှာစကားပပပာကကား  

 Ural Airlines ၏ On-Board မဂ္ဂဇငး်များတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ 

ခရီးစဉ်ပေသများအပကကာင်း ထည့်သွင်းပရးပေွးပနွး  

 ပနပပည်ပတာ်သ့ုိ ထုိင်းရုပ်သံမီေီယာအြဲွ့များလာပရာက်၍ 

ရုိက်ကူးခ့ဲပသာ မှတ်တမ်းတင်ဗီေီယုိ “The Exclusive” 

Travel Note Show အား ထုိင်းရုပ်သံ Channel တွင် 

ထုတ်လွှင့်ပပသ  

 ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ၊ 

ဟိုချမီင်းမမို့၌  ကျင်းပပသာ (၁၆) ကကိမ်ပပမာက် ဟိုချမီင်း 

နုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွနှင့် အေင့်ပမင့်ြုိရမ်သို့ တက်ပရာက်  

 ယူနန်ပပည်နယ် တယ်ဟုန်းပပည်နယ်ခဲွနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံအကကား 

ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းများပပန်လည် လည်ပတ်နုိင်ပရးနှင့် 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းများ ပူးပပါင်းပောင်ရွက် 

ပရး ပတွ့ေုံပေွးပနွး  

 

 

 

 

 

 

 စပိန်နုိင်ငံ Caceres မမို့၌ အပမင့် ၄၇ မီတာရိှ ကမ္ဘာ့အကကီးေံုး 

ဗုေ္ဓရုပ်ပွားပတာ် အပါအဝင်ပစတီပုထုိးများ တည်ပောက် 

သွားမည် 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရုတ်-ပမန်မာ ချစ်ကကည်ပရး ပညာရည်ချွန်ေု 

ပပးအပ်ချးီပမှင့်ပခင်းနှင့်၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် တက္ကသုိလ် 

ဝင် စာပမးပဲွတွင် ထူးချွန်စွာပအာင်ပမင်သူများအား ဂုဏ်ပပုေု 

ချးီပမှင့်ပခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ 

 ပပင်ဦးလွင်မမို့နှင့် မန္တပလးမမို့၌ ရုရှားဘာသာစကား (အပပခခံ) 

သင်တန်းြွင့်ပဲွကျင်းပ  

 ယခုအခါ ပေးကွက်အပနအထားအရ အလားအလာ 

ပကာင်းမွန်ပသာ ရုရှားခရီးသွားပေးကွက်ကုိ ရရိှနုိင်ရန် 

အတကွ်ဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ကကိုးပမ်းပောင်ရွက်လျက်ရိှ  

 ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးပေါက်တာပေးပအာင် အာေီယံခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အပပန်အလှန်အသိအမှတ် 

ပပုပရး အစီအစဉ်အသိပညာပပးပေွးပနွးပဲွသ့ုိ တက်ပရာက်  

 ပမန်မာနုိင်ငံ၌ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှလုိပသာ ထုိင်းစီးပွားပရးလုပ်ငန်းရှင် 

များအတွက် ပ့ံပုိးပောင်ရွက်ပပးပစလုိပသာ ကိစ္စရပ်များ 

ပေွးပနွး  

 လုပ်ငန်းလုိင်စင် (၄)မျ ို း ခွင့်ပပုပပးထားမှု၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခို 

ရိပ်သာများြွင့်လှစ်ထားမှု၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ပေးထုိးနံှ 

ပပးမှု၊ ပပည်ပဧည့်သည်လာပရာက်မှုနှင့် ဧည့်စာရင်းစီမံ 

ခန့်ခဲွမှုစနစ်အသံုးပပုမှု အပပခအပနများ   

 လ့ူစွမ်းအားအရင်းအပမစ် ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးအတွက်  

အပကာင်အထည်ပြာ် ပောင်ရွက်ပနမှုများ  

 ခရီးသွားပမှင့်တင်ပရးအတကွ် ပောင်ရွက်လျက်ရိှပသာ 

ခရီးသွားပမှင့်တင်ပရးအစီအစဉ်များ  

 နုိင်ငံတကာနှင့်ပေသတွင်းပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှုအစအီစဉ်များ  

 မွန်ပပည်နယ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရး ပောင်ရွက် 

ချက်များ  

 ပဲခူးတုိင်းပေသကကီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရး 

ပောင်ရွက်ချက်များ  

 ရှမ်းပပည်နယ်အတွင်း ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကုိ ကိုဗစ်-၁၉ 

ပရာဂါ ထပ်ပောင်းကာကွယ်ပေးထုိးနံှပပးပခင်း  

 မန္တပလးတုိင်းပေသကကီးတွင် ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းနှင့် 

တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းများ စဉ်ေက်မပပတ်ြွင့်လှစ်  

 အာေီယံ MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) 

စံနှုန်းများေုိင်ရာ အသပိညာပပးပေွးပနွးပဲွ ကျင်းပ  

 အပသးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့် ေီဂျစ်တယ်ပ့ုိကုန် 

လုပ်ငန်းများအတကွ် အာေီယံနည်းပညာပဟာပပပာပဲွနှင့် 

စကားဝုိင်းပေွးပနွးပဲွသ့ုိ Video Conferencing စနစ်ပြင့် ဟုိတယ် 

နှင့် ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပေါက်တာပေးပအာင်တက်ပရာက်  
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    ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါကတ်ာ 

ပေးပအာင်သည် ပမန်မာနုိင်ငံ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ ေန်းသစ် 

တီထွင်မှု၊ အပသးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများ၏ 

ေန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမ်းများ ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ပအာက်တုိဘာလ၂၀ရက်ပန့ နံနက်ပုိင်းတွင်ဝန်ကကီးောနပကျာက်စိမ်း 

ခန်းမ၌ Hybrid စနစ်ပြင့် ကျင်းပပသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ေန်းသစ် 

တီထွင် ြန်တီးနုိင်စွမ်းရိှပသာ စီးပွားပရးပခါင်းစဉ်ပြင့် ကျင်းပပပုလုပ်သည့် 

အသိပညာပပးပေွးပနွးပဲွသ့ုိ တက်ပရာက်သည်။ 

   ပေွးပနွးပဲွသ့ုိ ဝန်ကကီးောနမှ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ်များနှင့် အရာထမ်းများ၊ 

စက်မှုဝန်ကကီးောနနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကကီးောနတ့ုိမှ ြိတ်ကကားထားသူများ၊ 

ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချု ပ်ဥက္ကေနှင့် ညီပနာင်အသင်းများမှ တာဝန် 

ရိှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တက္ကသုိလ်/ပကာလိပ်များမှ ေရာ/ေရာမများ၊ တုိင်းပေသကကီး 

နှင့် ပပည်နယ်ရံုးခွဲများမှ တာဝန်ခံများ တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   ပေွးပနွးပဲွ၌ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက တီထွင်ြန်တီးမှုများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် 

လုပ်ငန်းများကုိ အားပပးပောင်ရွက်ပခင်းများသာမက အားနည်းလျက်ရိှပသာ 

ကဏ္ဍများကုိလည်း သတိပပု၍ ဟန်ချက်ညီစွာအပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက် 

ရန် လုိအပ်ရာဝန်ကကီးောနအပနပြင့်လည်း မသန်စွမ်းခရီးသွားများ ခရီးစဉ်ပေသ 

များသ့ုိ သွားလာရာတွင် လွယ်ကူအေင်ပပပပစပရးအတွက ် အတားအေီးမဲ့ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းက့ဲသ့ုိပသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအမျို းအစားများကုိ တစ်နုိင်ငံလံုး 

အတုိင်းအတာပြင့် အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်လျက်ရိှပါပကကာင်း၊ ေန်းသစ် 

တီထွင်ြန်တီးမှုများ အပကာင်အထည်ပြာ်ရာတွင် မူပုိင်ခွင့်ေုိင်ရာအခွင့်အပရး 

များကဲသ့ုိ့ လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များနှင့်နညး်ပညာတည်ပောက်ပခင်း၊ 

စွမ်းရည်ရိှသူများ ပမွးထုတ်ပခင်းနှင့် ပငွပကကးစပသာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့် 

သည့် အချက်များအပပင် ပထာက်ခံအားပပးပသာ ပတ်ဝန်းကျင်အပနအထား 

များ ြန်တီးပပးပခင်းတ့ုိကုိပါ စဉ်းစားပောင်ရွက်ပပးကကရန် လုိအပ်ပါပကကာင်း၊ 

ယပန့ပေွးပနွးပဲွမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ေန်းသစ်တီထွင်ြန်တီးနုိင်စွမ်း 

ရိှပသာ စီးပွားပရးြံွ့မြိုးတုိးတက်မှုအတွက် အကျို းရလေ်ပကာင်းများပပါ်ထွက် 

လာမည်ဟု ယံုကကည်ပါပကကာင်းနှင့် ပေွးပနွးပပပာကကားမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပနပြင့် 

ပပည့်ပပည့်စုံစုံ တင်ပပပေွးပနွးသွားကကရန် တုိက်တွန်းပပပာကကားပါသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ စက်မှုဝန်ကကီးောန၊ 

အလုပ်သမားဝန်ကကီးောနတ့ုိမှ ညွှန်ကကားပရးမှူးများနှင့် ေုတိယညွှန်ကကားပရးမှူး 

တ့ုိက ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်တီထွင်ြန်တီးမှုနှင့်ေုိင်ပသာ လုပ်ငန်းများ၏ သပဘာ 

သဘာဝများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ေန်းသစ်တီထွင်မှုများ၊ 

အပသးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ပေသတွင်း 

စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများအပပါ် အပထာက်အကူပပုမှုများကုိ ပေွးပနွးတင်ပပကက 

သည်။ ပေွးပနွးတင်ပပချက်များအပပါ် တက်ပရာက်လာကကသူများက ပမးပမန်း 

ပေွးပနွးခ့ဲကကမပီး ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက နိဂံုးချု ပ်အမှာစကားပပပာကကားသည်။ 

   မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ပမန်မာနိုင်ငံေုိင်ရာ နီပပါ 

သံအမတ်ကကီး H.E Mr. Harishchandra Ghimire အားဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စု 

ဝန်ကကီးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံပတွ့ေုံသည်။ 

   ပတွ့ေံုစဉ် ပမန်မာနုိင်ငံနှင့် နီပပါနုိင်ငံတ့ုိအကကား တုိက်ရုိက်ပလပကကာင်းလုိင်း 

များ ပျသံန်းပပပးေဲွပခင်းပြင့် နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားဧည့်သည်များ အပပန်အလှန် 

တုိးပမှင့်လည်ပတ်လာမည့်အပပခအပနနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပူးပပါင်းပောင် 

ရွကမ်ှု တုိးပမှင့်ပရးအတွက ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ အစုိးရောနအချင်းချင်း 

ပတွ့ေံုပေွးပနွးပရးအစီအမံများ ထူပထာင်ပရးအပပင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ 

အချင်းချင်း ထိပတွ့ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပရးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နုိင်ငံအကကား တူညီ 

ပသာ ယဉ်ပကျးမှုနှင့် ကိးုကွယ်ယုံကကည်မှုများကို အပပခခံ၍ လုမိ္ဗနီ-ရန်ကနု် 

(သ့ုိမဟုတ်) လုမိ္ဗနီ-မန္တပလး ညီအစ်မခရီးသွားမမိ ့ုပတာ် ထူပထာင်ပရးကိစ္စရပ် 

များနှင့် ယခင်သပဘာတူညီခဲ့သည့် ပမန်မာ-နီပပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပပါင်း 

ပောင်ရွကပ်ရး နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားပမှင့်တင်ပရး 

ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပရးကိစ္စရပ်များကုိ ရင်းနီှးပွင့်လင်းစွာ ပေွးပနွးခ့ဲပကကာင်း 

သတင်းရရိှပါသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyaemon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာ 

ပေးပအာင်သည် ပအာက်တုိဘာလ ၁၉ ရက်ပန့ နံနက်ပုိင်းတွင် တရုတ်ပပည်သ့ူ 

သမ္မတနုိင်ငံပပကျင်းမမိ ့ု အပပခစုိက် အာေီယံ- တရုတ်ဗဟုိောနနှင့် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနတ့ုိ ပူးပပါင်းကျင်းပပပုလုပ်သည့် တရုတ်ဘာသာ 

စကားသင်တန်း၊ စွမ်းပောင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်းေိုင်ရာ အလုပ်ရံု ပေွးပနွးပဲွနှင့် 

မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ပမန်မာ- ရုရှားနှစ်နုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှု 

ပမှင့်တင်ပရးေုိင်ရာ ညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးသ့ုိ ဗီေီယိုကွန်ြရင့်စနစ်ပြင့် 

တက်ပရာက်သည်။    

ပပည်နထာင်စုဝန်ကကီးနေါက်တာနေးနအာင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးနုိင်စွမ်းရိှနသာ စီးပွားနရး 

နခါင်းစဉ်ပဖင့် ကျင်းပပပုလုပ်နသာ အသိပညာနပးနဆွးနနွးပဲွ 

သ့ုိ တက်နရာက်ပခင်းနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံဆုိင်ရာ နီနပါသံအမတ် 

ကကီးအား လက်ခံနတွ့ဆံု 

တရုတ်ဘာောစကားေင်တေ်းနှင့် စွမ်းနဆာင်ရည် 

ခမှင့်တင်ခခင်းဆုိင်ရာ အလုပ်ရံုနဆွးနနွးပဲွနှင့် ခမေ်မာ - ရုရှား 

နှစ်နုိင်ငံခရီးေွားလုပ်ငေ်း ပူးနပါင်းနဆာင်ရွက်မှု ခမှင့်တင် 

နရးဆုိင်ရာ ညိှနှိုင်းအစည်းအနဝးကျင်းပ 
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   အေုိပါ အလုပ်ရုံပေွးပနွးပွဲတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ဝန်ကကီးောန 

အပနပြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှစတင်ကာ အာေီယံ-တရုတ် ဗဟိုောနနှင့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပရးေုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်လျက် 

ရိှပါပကကာင်း၊ ယခုပွင့်လင်းရာသီမှစ၍ ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ တရုတ်ဧည့်သည်များ 

ပိုမိုလာပရာက်လည်ပတ်ရန် ပမျှော်လင့်ပါပကကာင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကူညီ 

ပထာက်ပ့ံမှုပြင့် မဲပခါင်-လန်ချန်းပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှု မူပဘာင်အရ လ့ူစွမ်းအား 

အရင်းအပမစ်ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးစီမံကိန်းများအပြစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသုပတသန 

စီမံကိန်းနှင့် မုန့်ြုတ်အတတ်ပညာေုိင်ရာသင်တန်းများြွင့်လှစ်ပခင်း စီမံကိန်း 

များကုိ အပကာင်အထည်ပြာ် ပောင်ရွက်လျက်ရိှပါပကကာင်း ပပပာကကားသည်။ 

   ေက်လက်၍ အာေီယံ-တရုတ်ဗဟိုောနမှ အပထွပထွအတွင်းပရးမှူးချုပ် 

H.E. Mr. Shi Zhongjun က အမှာစကားပပပာကကားမပီး တရုတ်နုိင်ငံမှ ဘာသာရပ် 

ေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ဧည့်လမ်းညွှန်ေုိင်ရာ ဝန်ပောင်မှုစံနှုန်း 

များ၊ တရုတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြံွ မ့ြိုးတုိးတက်မှုအလားအလာများ၊ သမားရုိးကျ 

နှင့် ေန်းသစ်တီထွင်မှုရိှပသာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပမှင့်တင်ပကကာ်ပငာပခင်းနည်းလမ်း 

များကိ ုရှင်းလင်းပို့ချပေွးပနွးခဲ့ကကမပီး သင်တန်းသားများကသိရှိလိုသည်များ 

ကိ ုပေွးပနွးပမးပမန်းခဲ့ကကသည်။ 

   မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ပမန်မာ-ရုရှား နှစ်နုိင်ငံခရီးသွား 

လုပ်ငန်း ပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှု ပမှင့်တင်ပရးေုိင်ရာ ညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးပဲွ 

ကုိ ဝန်ကကီးောန နီလာခန်းမ၌ ဗီေီယိုကွန်ြရင့်စနစ်ပြင့် တက်ပရာက်သည်။ 

   အစည်းအပဝးသ့ုိ ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းပအဂျင်စီ၊ နုိင်ငံ 

တကာပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပရးောနအကကီးအကဲ မစ္စတာေီပမန်အုိစမီးလ်ယက်၊ 

စိန့်ပီတာစဘတ်အစုိးရအြဲွ့ဝင် ပပည်ပေက်ေံပရးပကာမ်တီဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ 

အိဗ်ဂီနီေီဂရီဂုိရိြ်၊ ပကာ်မတီ၏ေုတိယဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဗီယာချက်စ်လက်ဗ်ဂျကီာလ် 

ဂပနာ့ဗ်၊ စိန့်ပီတာစဘတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးပကာ်မတီ ေုတိယ 

ဥက္ကဋ္ဌမစ်နာနာအမ်ဂဗီချယီာနှင့် အေင့်ပမင့်အရာရိှကကီးများ၊ ရုရှားြက်ေပရးရှင်း 

နိုင်ငံေိုင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီး ဦးလွင်ဦး၊ ပမန်မာနုိင်ငံေိုင်ရာ ရုရှား 

ြက်ေပရးရှင်းသံရံုးမှ စီးပွားပရးေုိင်ရာ ပကာင်စစ်ဝန် မစ္စတာ အန်ေရီဗီအူနက်ခ်၊ 

ဝန်ကကီးောနမှ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 

ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချု ပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပဇာ်မင်းဝင်း 

နှင့် ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချု ပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်ဝင်း 

နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   အေုိပါ ညိှနှိုင်းအစည်းအပဝးတွင် စိန့်ပီတာစဘတ် အစုိးရအြဲွ့ဝင်ပပည်ပ 

ေက်ေံပရးပကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရုရှားနိုင်ငံေိုင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီး၊ ရုရှား 

ြက်ေပရးရှင်းနုိင်ငံ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြက်ေရယ်ပအဂျင်စီ၏ နုိင်ငံတကာ 

ပူးပပါင်းပောင်ရွကပ်ရးောနခဲွ အကကီးအကဲ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် 

စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစည်းအပဝးသ့ုိ တက် 

ပရာက်လာပသာနှစ်နုိင်ငံမှကုိယ်စားလှယ်များက နှုတ်ခွန်းေက်စကားပပပာကကား 

ကကမပီး ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးစဉ်ပေသများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ို းတို့၏ ရိုးရာ 

ယဉ်ပကျးမှုအပမွအနှစ်များ ပါဝင်ပသာ ၅ မိနစ်စာ ဗီေီယိုြိုင်ကို ပပသသည်။ 

   ေက်လက်၍ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်က ရုရှားနုိင်ငံသား 

များ ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ပုိမိုလာပရာက်လည်ပတ်ပစရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 

ဇူလိုင်လမှစတင်မပီး ရုရှားခရီးသွားများအတွက ် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် တစ်နှစ် 

ခွင့်ပပုထားမပီးပြစ်ပါပကကာင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံအကကားလူမှုစီးပွား 

အကျ ို းရလေ်များ ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပစပရးအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် 

ပိုမိုပူးပပါင်းပောင်ရွကလ်ိုပါပကကာင်း၊ ပမန်မာ-ရုရှား ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ 

အစုိးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပူးပပါင်းပောင်ရွကပ်ရးေုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလညး် 

ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် ပောင်ရွကသွ်ားလုိပါပကကာင်း ပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက် စိန့်ပီတာစဘတ်မမို့၏ ခရီးစဉ်ပေသများပါဝင်ပသာ ဗီေီယိုြိုင် 

ကိ ု ပပသမပီး စိန့်ပီတာစဘတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးပကာမ်တီ 

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ မစ်နာနာအမ်ဂဗီချယီာက နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပူးပပါင်း 

ပောင်ရွကပ်ရးကိစ္စရပ်များ ပေွးပနွးတင်ပပသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်ဝင်းက 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပူးပပါင်းပောင်ရွကလ်ို 

သည့် အစီအစဉ်များကိ ုရှင်းလင်းတင်ပပသည်။         

   ေက်လက်၍ စိန့်ပီတာစဘတ် အစုိးရဘဏ္ဍာပရးေုိင်ရာအြဲွ့အစည်း မမို့ ပတာ် 

ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက် ပပန်ကကားပရးဗျူရုိ၏ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ် 

မစ္စတာအူရီဗီပဘာ်တာပနာ့ြ်နှင့် စိန့် ပီတာစဘတ်ညီလာခံနှင့် ပပပဲွပပသပခင်းေုိင် 

ရာ ဗျူ ရုိ၏ ညွှန်ကကားပရးမှူးချု ပ်ပြစ်သူ မစ္စတာောဂီလ်အက်စ်အာဇရမ်ပနာ့ြ် 

တ့ုိက ခရီးသွားဧည့်သည်များ ခရီးစဉ်ပေသများသ့ုိ လွယ်ကူပချာပမွ့စွာလည်ပတ် 

နုိင်ပရးအတွက် ပပင်ေင်ထားရိှမှု၊ ခရီးသွားပပပဲွများနှင့် အစည်းအပဝးများကျင်းပ 

ပခင်း ေုိင်ရာကိစ္စရပ်များကို ပေွးပနွးတင်ပပကကသည်။ 

   ယင်းပနာက် အစည်းအပဝးသ့ုိ တက်ပရာက်လာကကသူများ၏ ပေွးပနွးချက် 

များအပပါ် အပမင်ပခင်းြလှယ်ခဲ့ကကမပီး ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ပကျးဇူးတင် 

စကားပပပာကကားခ့ဲပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanmar Alin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနိုင်ငံ၊ စီးပွားပရးနှင့်ကူးသန်းပရာင်းဝယ်ပရးဝန်ကကီး 

ောနနှင့် ကျန့်ကျ ို းသိပ္ပံနှင့်နညး်ပညာပကာလိပ်တို့ ပူးပပါင်း၍ ြွင့်လှစ်ပသာ 

“ပကျးလက်ပေသခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးနှင့် စီမံကိန်းပရးေဲွပရး 

ေုိင်ရာ ပေွးပနွးပဲွ” ကုိ ပအာက်တုိဘာလ ၁၂ ရက်ပန့ မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ကျင်းပရာ 

ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါကတ်ာပေးပအာင် ဗီေီယိုကွန်ြရင့်စနစ်ပြင့် တက ်

ပရာက် အမှာစကားပပပာကကားသည်။ 

   ပေွးပနွးပဲွသ့ုိ ကျန့်ကျ ို းအုပ်ချုပ်ပရးနှင့် စီးပွားပရးေုိင်ရာဗျူရုိမှ ညွှန်ကကား 

ပရးမှူး ၊ ကျန့်ကျ ို းခရိုင် ေုတိယအုပ်ချုပ်ပရးမှူးနှင့် ောနေုိင်ရာများမှ 

တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျန့်ကျ ို း သိပ္ပံနှင့်နညး်ပညာပကာလိပ်မှ ေရာ/ေရာမ 

များ၊ ြံွ့မြိုးေဲနိုင်ငံများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရး 

ဝန်ကကီးောနမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ဘာသာရပ်တာဝန်ခံများက Hybrid စနစ်ပြင့် 

ပါဝင်တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   ပေွးပနွးပဲွတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ယခုပေွးပနွးပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံ 

၏ ပကျးလက်ပေသအရင်းအပမစ်များအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုးတိုးတက် 

ရှင်သန်ပရးအတွက ် စီမံကနိ်းပရးေွဲအသုးံချပခင်းေိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် 

အလားအလာများ၊ တရုတ်နုိင်ငံ၏ ပကျးလက်ပေသနှင့် လယ်ယာစုိက်ပျ ို းပရး 

ကဏ္ဍြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးအတွက် ပခတ်နှင့်လိုက်ပလျာညီပထွရှိပသာ ပပုပပင် 

နကျးလက်နေသခရီးသွားလုပ်ငန်းဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်နရးနှင့် 

စီမံကိန်းနရးဆဲွနရးဆုိင်ရာနဆွးနနွးပဲွ ကျင်းပ 
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ပပပာင်းလဲမှုေုိင်ရာများနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားပရးတုိးတက်မှုကုိ အပထာက်အပ့ံ 

ပြစ်ပစပသာ အပတွ့အကကုံများကုိ ပလ့လာမှတ်သားကကရမည်ဟု သိရိှရသည်။  

   ယခုပြစ်ပွားပနပသာ ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါပကကာင့် ခရီးသွားများ၏ 

အပလ့အထများမှာ လူပနထူထပ်မပီး မွန်းကကပ်ပသာ မမို့ပပပနရာများသို့ 

သွားပရာက်လည်ပတ်ပခင်းအစား ပဝးလံ၍ သဘာဝအရသာကုိ ခံစားနိုင် 

ပသာ ပကျးလက်ပေသများသ့ုိ သွားပရာက်လည်ပတ်သည့် ပုံစံသ့ုိ ပပပာင်းလဲ 

လာသည်ကိုပတွ့ရှိရပကကာင်း၊ ပကျးလက်ပေသခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ပေသ 

တွင်းစီးပွားပရးနှင့် လူပနမှုဘဝပုံစံပပပာင်းလဲပခင်းေိုင်ရာ ြွံ့မြိုးတိုးတက်မှု 

တိုအ့တွက ် ပမာင်းနှင်အားတစ်ခုပြစ်မပီး နိုင်ငံ၏ GDP နှင့် အလုပ်အကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ ြန်တီးပပးရန်အတွက ် အပထာက်အပံ့တစ်ခုပြစ်ပကကာင်း၊ 

ပေွးပနွးပွဲသ့ုိ ပါဝင်တက်ပရာက်ကကပသာ ကိယု်စားလှယ်များအပနပြင့် ယခု 

ပေွးပနွးပွဲမှ ပကျးလက်ပေသခရီးသွားလုပ်ငန်း ြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးေိုင်ရာ 

နည်းဗျူဟာများ၊ အပတွ့အကကုံပကာင်းများနှင့် နည်းလမ်းများအား 

ဂရုတစုိက်ပလ့လာမှတ်သားသာွးကကရန်နှင့် မိမိတို့၏ အပတွ့အကကုမံျားနှင့် 

နှိုင်းယှဉြ်လှယ်ကာ ရလေ်ပကာင်းများ ပြာ်ထုတ်ပောင်ရွကသွ်ားကကရန် 

တိုက်တွန်းပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက် ကျန့်ကျ ို းအုပ်ချုပ်ပရးနှင့် စီးပွားပရးေိုင်ရာဗျူရိုမှ အေင့်ပမင့် 

အရာရိှကကီးများက ပေွးပနွးပဲွပပုလုပ်ရပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမှာစကားပပပာကကား 

သည်။ ေက်လက်၍ ပေွးပနွးပွဲသ့ုိတက်ပရာက်လာကကပသာ နုိင်ငံအလိုက် 

ကိယု်စားလှယ်များက မိတ်ေက်ရှင်းလင်းတင်ပပကကမပီး ကျန့်ကျ ို းသိပ္ပံနှင့် 

နည်းပညာပကာလိပ်မှ ပကျာင်းအုပ်ကကီးကပေွးပနွးပဲွနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း 

တင်ပပကာ အွန်လိုင်းမှ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကကပါသည်။ 

   ယခုပေွးပနွးပွဲအား ၂၁ ရက်ကကာ ကျင်းပပပုလုပ်သွားမည်ပြစ်မပီး ြံွ့မြိုးေဲ 

၁၀ နုိင်ငံမှ ကုိယ်စားလှယ် ၇၀ ခန့် တက်ပရာက်ကကမည်ပြစ်ပကကာင်းသိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyaemon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာ 

ပေးပအာင်သည် ပအာက်တုိဘာလ ၈ ရက်ပန့ နံနက်ပိင်ုးတွင် ရန်ကုန်မမို့ 

အင်းလျားလိတ်ဟိတုယ်၌ နုိင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဟိုတယ်များမှ တာဝန်ရိှ 

သူများနှင့် ပတွ့ေံုပေွးပနွးသည်။ 

   ထုိသ့ုိပတွ့ေံုစဉ် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧမပီ ၁၇ ရက် မှစတင်၍ 

နုိင်ငံတကာပလပကကာင်းလုိင်းများကုိ ြွင့်လှစ်ပပးခ့ဲမပီး e-business visa, e-

tourist visa များကုိ ခွင့်ပပုပပးခ့ဲသပြင့် ယခုအခါ နုိင်ငံပပါင်း ၇၉ နုိင်ငံမှ နိုင်ငံ 

တကာခရီးသွားများ ဝင်ပရာက်ပနကကမပီပြစ်ပကကာင်း၊ သက်ေုိင်ရာနိုင်ငံ 

အသီးသီးရိှ ပမန်မာနုိင်ငံေုိင်ရာသံရံုးများတွင်လည်း e-visa ပြင့် ပလျှောက်ထား 

နိုင်ရန် ခွင့်ပပုထားပကကာင်း၊  နုိင်ငံပတာ်သ့ုိ ပပးသွင်းရန်ရှိသည့်   ငှားရမ်းခ 

များနှင့် အခွန်အခများကို ပုံမှန်ပပးသွင်းကကပစလုိပကကာင်း၊ နုိင်ငံပတာ် 

အပနပြင့် ရုရှားနုိင်ငံနှင့်  အာေီယံအြွဲ့ဝင် ရှစ်နိုင်ငံသ့ုိ  ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် 

ပပုထားပကကာင်း၊ ယခုပွင့်လင်းရာသီမှ အစပပု၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပုံမှန် 

လည်ပတ်လာချန်ိတွင် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဟုိတယ်များအပပင် နုိင်ငံသား 

ပိုင်ဟိုတယ်၊ တည်းခုိရိပ်သာများနှင့် ေက်စပ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပါအကျို း 

ပြစ်ထွန်းလာမည်ပြစ်ပကကာင်း၊ ထ့ုိအတွက်နုိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု ဟုိတယ်များ 

အားလံုးပူးပပါင်း ပါဝင်ပောင်ရွက်ကကပစလုိပကကာင်းပြင့် ပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု ဟိုတယ်များဘက်မှတာဝန်ရိှသူတစ်ဦး 

က တင်ပပမပီး ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက လုိအပ်သည်များကုိ ပပါင်းစပ်ညိှနှိုင်း 

ပပးသည်။ 

   ေက်လက်၍ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ဧည့်လမ်းညွှန်(အပပခခံ)သင်တန်း 

ြွင့်ပွအဲခမ်းအနားနှင့်   ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းေင်းပွဲ အခမ်းအနားကုိ 

တက်ပရာကအ်ြွင့်အမှာစကား ပပပာကကားသည်။ 

   အေုိပါအခမ်းအနားသ့ုိ ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ရာ ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံ 

သံအမတ်ကကီး ပေါက်တာနစ်ကုိပလးလစ်တုိပါပေါ့ြ်နှင့် သံရံုးမှတာဝန်ရိှသူများ၊  

ောနေုိင်ရာများမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ ရန်ကုန်နုိင်ငံပခားဘာသာတက္ကသုိလ် ေုတိယ 

ပါပမာက္ခချုပ်နှင့် ရုရှားဘာသာစကားောနမှ ပါပမာက္ခ/ ောနမှူးများ၊ ပမန်မာ 

နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်နှင့် ညီပနာင်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ေရာ/ေရာမများနှင့် သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   အခမ်းအနားတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက   ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံ 

အပနပြင့် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်    နှစ်ကာလကကာရှည်စွာ ချစ်ကကည်ရင်းနှီးမှုရှိမပီး 

ယခုအခမ်းအနား ကျင်းပသည့် အင်းလျားလိတ်ဟိတုယ်၊ ပတာင်ကကီးမမို့ 

စဝ်စံထွန်းပေးရုံနှင့် ရန်ကနု် စက်မှုတက္ကသုိလ်တ့ုိကုိလည်း ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်    

ရုရှားနုိင်ငံ၏ အပထာက်အပ့ံပြင့် ပောင်ရွက်ပပးခ့ဲပခင်းပြစ်ပကကာင်း၊ ထ့ုိပကကာင့် 

အင်းလျားလိတ် ဟုိတယ်သည် ရုရှား-ပမန်မာချစ်ကကည်ပရးအတွက ် သမိုင်း 

အပမွအနှစ်တစ်ခုပြစ်ပကကာင်း   လက်ရှိတွင်လည်း ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံ 

နှင့် နှစ်နုိင်ငံချစ်ကကည်ရင်းနှီးစွာပြင့် ပိုမိုပူးပပါင်း ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပကကာင်း၊    

နှစ်နုိင်ငံချစ်ကကည်မှုနှင့်အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများလည်း ြွံ့မြိုးတိုးတက် 

လာမည်ပြစ်ပကကာင်း  ပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကကီးက ရုရှားနှင့်ပမန်မာသည်  

ချစ်ကကည်ရင်းနီှးသည့်ေက်ေံပရးကိ ုတည်ပောက်ထားမပီး လာမည့်နှစ်တွင် 

၇၅ နှစ်ပပမာက် စိန်ရတုနှစ်ပြစ်ပကကာင်း၊ ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းတွင်လည်း 

နှစ်နုိင်ငံပမှင့်တင်ပရးေတက်ထမ်းပုိးပောင်ရွက်နုိင်မည်ဟု ယံုကကည်ပကကာင်း၊ 

မကကာမီကာလတွင် ရုရှားနုိင်ငံသားများအပနပြင့် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အထင်ကရ 

ပနရာများကို လာပရာက်ကကမည်ပြစ်ပကကာင်း၊ လာပရာက်ကကသည့် အခါတွင် 

လည်း ပမန်မာနုိင်ငံကို အထူးကကိုက်နှစ်သက်ကကမည်ဟု ယုံကကည်ပကကာင်း 

ပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက သင်တန်း၌ ထူးချွန်ေုရရိှခဲ့သူများကိ ု

ေုများ ပပးအပ်ချးီပမှင့်မပီး ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ရာ ရုရှားြက်ေပရးရှင်းနိုင်ငံ 

သံအမတ်ကကီးက သင်တန်းသား ကိယု်စားလှယ်တစ်ဦးအား သင်တန်းေင်း 

ပအာင်လက်မှတ်များကိ ုပပးအပ်ခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyemon 

 

 

 

   မဲပခါင်-လန်ချန်းပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှု အထူးရန်ပံုပငွ (၂၀၂၁) အပထာက် 

အပံ့ အစီအစဉ်အရ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသုပတသနစင်တာ တည်ပထာင်ပခင်း 

စီမံကနိ်း (Establishment of Tourism Research Center) ပအာင်ပမင်စွာ 

နုိင်ငံတကာနလနကကာင်းလုိင်းများကုိ ဖွင့်လှစ်နပးခဲ့ေခဖင့် 

နုိင်ငံနပါင်း ၇၉ နိုင်ငံမ ှနိုင်ငံတကာခရီးေွားများ ဝင်နရာက် 

နေကကပပီခဖစ် 
 

ေုနတေေဆုိင်ရာအနခခခံ (Basic) နှင့် အထူးကကပ်မတ် 

(Intensive) ေင်တေ်းဖွင့်ပဲွအခမ်းအေားကျင်းပ 
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အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြွင့်လှစ်ပသာ သုပတသန 

ေိုင်ရာအပပခခံ(Basic)နှင့် အထူးကကပ်မတ်(Intensive)သင်တန်းြွင့်ပွဲ အခမ်း 

အနားကုိ ပအာက်တိုဘာလ ၄ ရကပ်န့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လာပရးဝန်ကကီးောန ပကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ Hybrid စနစ်ပြင့် ကျင်းပသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ခရီးသွားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ အားပကာင်းခိုင်မာပစပရး၊ 

မူဝါေများ၊ စီမံကနိ်းများ ချမှတ်အပကာင်အထည်ပြာ် ပောင်ရွကရ်ာတွင် 

အားပကာင်းပသာ ကိန်းဂဏန်းေုိင်ရာ အချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်မှု 

ရှိပစပရးမှာ အပရးကကီးပသာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပြစ်ပသာပကကာင့် ယင်း 

သုပတသနသင်တန်းကိ ုြွင့်လှစ်သင်ကကားရပခင်းပြစ်မပီး သင်တန်းြွင့်ပွဲအခမ်း 

အနားတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်က သုပတသန ပောင် 

ရွက်ရာတွင် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ပကာက်ယူမှုပပါ်မူတည်မပီး 

သုပတသန၏ ပောင်ရွကခ်ျက်များကို ပပါ်လွင်ပအာင်ပြာ်ထုတ်နိုင်မည် 

ပြစ်သည့်အတွက ် Data များကိ ု ပသချာစွာပကာက်ယူရမည်ပြစ်ကာ စနစ် 

တကျ ထိန်းသိမ်းပောင်ရွက်ရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ သ့ုိမှသာ ပေးကွက၏် 

သပဘာသဘာဝကို နားလည်မပီး လက်ပတွ့ကျပသာ ရည်မှန်းချက်များ 

ချမှတ်၍ အကျ ို းရှိပသာ ပေးကွကေ်ိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ ပြာ်ထုတ်နိုင်ရန် 

နှင့် စီးပွားပရးေုိင်ရာ စိန်ပခါ်မှုများကုိ ရင်ေုိင်ပပြရှင်းမပီး လုပ်ငန်းအသစ်များ 

ချဲ့ထွင်ပြာ်ထုတ်နိုင်မည် ပြစ်ပါပကကာင်း၊ နုိင်ငံတကာပလပကကာင်းလိုင်းများ 

ပပန်လည်စတင်ပပပးေဲွမပီးပနာက် ဝင်ပရာက်လာပသာ နုိင်ငံတကာခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ၏ အချက်အလက်များကုိ စာရင်းပကာက်ယူ၍ သုပတသန 

ပပုလုပ်ပခင်းပြင့် ပေးကွကအ်ပနအထားကို ခန့်မှန်းနုိင်မည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ 

သုပတသနသင်တန်းများတွင် သင်ယူကကမည့် သင်တန်းသားများအပနပြင့် 

လည်း သင်တန်းတွင် သင်ကကားပ့ုိချခဲ့မှုများကိ ု ပသချာစွာပလ့လာမှတ်သား 

မပီး လက်ပတွ့နယ်ပယ်တွင် ပပန်လည်အသံုးချနိုင်ပအာင် ပြန့်ပဝပပးကာ 

ကကိုးစားပောင်ရွကသွ်ားကကရန် တိုက်တွန်းပပပာကကားသည်။  

   ေက်လက်မပီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာသုပတသနစင်တာမှ စီမံကနိ်း 

အြွဲ့ပခါင်းပောင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဦးပအာင်မင်းက သင်တန်းနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပေွးပနွးတင်ပပသည်။  

   အေုိပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ အပပခခံသင်တန်းကို  ပအာက်တိုဘာ ၄ 

ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ြွင့်လှစ်သင်ကကားပပးမည်ပြစ်မပီး အထူးကကပ်မတ်သင်တန်း 

ကိ ုပအာက်တုိဘာ ၁၁ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ရက်သတ္တပလးပတ်ကကာ ြွင့်လှစ် 

သင်ကကားပပးသွားမည်ပြစ်ကာ သင်တန်းတွင် စာရင်းဇယားပကာက်ခံပပုစုမှု 

များကိ ု Quantitative and Qualitative Research Method သရုပ်ခဲွပခင်း 

ပညာရပ်များကုိ အပပခခံ၍ ပောင်ရွက်ပခင်းေုိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ သုပတသန 

ပောင်ရွကမ်ည့် ပုံစံေီဇုိင်းတည်ပောက်ပခင်း၊ Data များ ပကာက်ယူပုံနှင့် 

စစ်တမ်းပမးခွန်းလွှာများ ပပင်ေင်ပခင်း၊ သုပတသနေုိင်ရာ ကျင့်ဝတ်များနှင့် 

အွန်လုိင်း/ ကွင်းေင်းပောင်ရွကပ်ခင်းေိုင်ရာ လိုက်နာသင့်သည်များကို 

Software များ အသံုးပပု၍ သင်ကကားပို့ချပပးသွားမည်ပြစ်သည်။ 

   ခရီးသွားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ အပပခခံသင်တန်းကို ဝန်ကကီးောနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ 

မန္တလာတက္ကသုိလ်နှင့် အမျ ို းသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာေီဂရီပကာလိပ် (ရန်ကနု်)မှ 

နည်းပပများ ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြွဲ့ချုပ်မှကိယု်စားလှယ် စုစုပပါင်း 

သင်တန်းသား ၇၀ ပကျာ်ကို Hybrid စနစ်ပြင့် ြွင့်လှစ်သင်ကကားပပးသွား 

မည်ပြစ်ပကကာင်း သိရသည်။  

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyemon 

 

 

 

 

 

   ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာခ့ရီးသွားလုပ်ငန်းပန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို 

စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်ပန့ နံနက်ပုိင်းတွင် ပနပပည်ပတာ်ရိှ ပမန်မာအပပည်ပပည် 

ေိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (ဗဟိုောန-၂)၌ ကျင်းပပပုလုပ်ရာ နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ် 

ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှိုင် 

တက်ပရာက်အမှာစကားပပပာကကားသည်။ 

   အခမ်းအနားသ့ုိ အမျို းသားခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပရးဗဟုိပကာ်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌ၊ နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ ေုတိယဝန်ကကီးချုပ် 

ေုတိယဗုိလ်ချု ပ်မှူးကကီးစုိးဝင်း၊ နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ပရးပကာင်စီအြဲွ့ဝင်များ၊ 

ပကာင်စီတဲွြကအ်တွင်းပရးမှူး၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးများ၊ ပနပပည်ပတာ် 

ပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ ပနပပည်ပတာ်တုိင်းစစ်ောနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ပမန်မာနုိင်ငံေိုင်ရာ 

နိုင်ငံပခားသံရံုးများမှ သံအမတ်ကကီးများ၊ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ်များ၊ အမျ ို းသား 

ခရီးသွားလုပ်ငန်း ြွံ့မြိုးတုိးတက်ပရးပကာမ်တီအြွဲ့ဝင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

တတ်သိပညာရှင်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကခရီးသွားအြဲွ့အစည်း ကုိယ်စားလှယ်များ၊ 

တာဝန်ရှိသူများ တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   ဦးစွာ နိုင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချုပ် 

ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကကီးမင်းပအာင်လှိုင်က အြွင့်အမှာစကားပပပာကကားရာတွင် ကမ္ဘာ့ 

နုိင်ငံများ၌ တာဝန်ယူမှုရိှမပီး ပရရှည်တည်တ့ံခုိင်မမဲသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးနှင့် ကမ္ဘာလံုးအတုိင်းအတာပြင့် ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် 

သွားလာလည်ပတ်နုိင်ပရးတ့ုိကုိ ပမှင့်တင်ပောင်ရွက်နုိင်ပစရန် ကမ္ဘာ့ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်ကိ ု ၁၉၄၆ ခုနှစ်က စတင်ြွဲ့စည်းထားခ့ဲပါပကကာင်း၊ ယပန့ 

အချနိ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပပါင်း ၁၆၀ က အြဲွ့ဝင်နိုင်ငံ 

များအပြစ် ပါဝင်ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါပကကာင်း၊ ကမ္ဘာခ့ရီးသွားလုပ်ငန်း 

အြွဲ့ချုပ်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ဦးပောင်အြွဲ့အစည်းတစ်ခု 

ပြစ်သည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ စီးပွားပရးတုိးတက်ရန် ပမာင်းနှင်အား 

တစ်ရပ်အပြစ် ပမှင့်တင်ပရး၊ ကဏ္ဍစံုြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ပရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲပရးတ့ုိကုိ အားပပးပောင်ရွကလ်ျက်ရှိသည့်အပပင် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းေိုင်ရာ မူဝါေများနှင့် အသိပညာများတိုးတက်ပပန့်ပွားပရး 

လုပ်ငန်းစဉ်များကုိလည်း ဦးပောင်ပထာက်ပ့ံကူညီပပးလျက်ရိှသည်ကုိ ပတွ ပ့မင် 

ရပါပကကာင်း။ 

   ယခုနှစ်အတွက ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်၏ အြွဲ့ဝင်နိုင်ငံပြစ်သည့် 

အင်ေုိနီးရှားနုိင်ငံက ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့အခမ်းအနားကုိ အိမ်ရှင်အပြစ် 

ကျင်းပလျက်ရိှမပီး အထိမ်းအမှတ်ပောင်ပုေ်မှာ “ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုးြို့ 

ပပန်လည်ကကံေပောင်ရွက်စ့ုိ” “Rethinking Tourism” ပြစ်ပါပကကာင်း၊ မပီးခ့ဲ 

သည့်နှစ်များက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရင်ေုိင်ခ့ဲရသည့် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါ၏ 

သက်ပရာက်မှုကိ ုခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ေက်စပ်လုပ်ငန်းများသည် အခက်အခဲ 

များစွာ ရင်ေုိင်ခ့ဲရပါပကကာင်း၊ ထုိသ့ုိပသာအပပခအပနတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနန့ အထိမ်းအမှတ် 

အခမ်းအနားကျင်းပ နုိင်ငံနတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်နရးနကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ 

နုိင်ငံနတာ်ဝန်ကကီးချုပ် ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကကီး မင်းနအာင်လှိုင် 

တက်နရာက်အမှာစကားနပပာကကား 



 Page 7 
 

ပပန်လည်ပတွးပတာသံုးသပ်ပခင်း (Rethink)၊ ပပန်လည်ပောင်ရွက်ပခင်း (React)၊ 

ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပစပခင်း (Resilient) တို့ကုိ ပူးပပါင်းပောင်ရွကက်ကရန် လိုအပ် 

ပါပကကာင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း အြဲွ့ချုပ်အြွဲ့ဝင်ပြစ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံအပနပြင့် 

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစမပီး ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ 

ကုိ ကျင်းပလာခ့ဲသည်မှာ ယပန့ေုိပါက (၁၁) ကကိမ်ပပည့်ပပမာက်ခ့ဲမပီ ပြစ်ပါ 

ပကကာင်း ယခုနှစ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသည့် ပောင်ပုေ်နှင့်အညီ ပမန်မာနုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ရှင်သန်ြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပရးအတွက်ကုိဗစ်-၁၉ 

ကပ်ပရာဂါေိုင်ရာ အဟန့်အတားများကိ ုထည့်သွင်းစဉ်းစားမပီး ချမှတ်ထားခ့ဲ 

သည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာမူဝါေများပြင့် အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက် 

နိုင်ရန် ပပန်လည်ကကံေပြာ်ထုတ်ကကရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါပကကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ပောင်ရွကမ်ှုများ ရပ်တန့်လုနီးပါးပြစ်ခဲ့မပီး ေက်စပ်စီးပွားပရး 

လုပ်ငန်းများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုိ မီှခုိရပ်တည်ပနရသည့် အများပပည်သူများ 

၏ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများလည်း များစွာထိခုိက်ေံုးရှုံးပစခ့ဲပါပကကာင်း၊ 

သက်ေိုင်ရာအစုိးရများအပနပြင့် ကိဗုစ်-၁၉ ကာလအတွင်းမှာ ကပ်ပရာဂါ 

ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသပရး လုပ်ငန်းစဉ်များအပပင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ရပ်တည်ရှင်သန်ပရးကုိ နည်းလမ်းပပါင်းစံုပြင့် ကူညီပ့ံပုိးပပးလျက်ရိှပါပကကာင်း၊ 

တစ်ြက်တွင်လည်း ကျန်းမာပရးေုိင်ရာ ကန့်သတ်ချက်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

နှင့်အညီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ြွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက ် စဉ်ေက် 

မပပတ် စီမံပောင်ရွကပ်ပးလျက် ရှိပါပကကာင်း။ 

   ကိဗုစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါ စတင်ပြစ်ပွားချနိ်မှစမပီး နုိင်ငံပတာ်အစိုးရအပနပြင့် 

ကုိဗစ်-၁၉ ပရာဂါေုိင်ရာ စီးပွားပရးကုစားမှုစီမံကိန်း (COVID–19 Economic 

Relief Plan) အရ နုိင်ငံပတာ်ဘဏ္ဍာပငွ၏ ၃ ရာခုိင်နှုန်းမှ ၄ ရာခုိင်နှုန်းအထိ 

သံုးစဲွရန် သတ်မှတ်ထားခ့ဲရာ ယပန့အထိ ခရီးသွားကုမ္ပဏီ ၂၄၄ ခု၊ ဟုိတယ်နှင့် 

တည်းခိုရိပ်သာ ၃၃၉ ခုတို့ကုိ ကျပ် ၂၁ ေသမ ၄ ဘီလီယံ ထုတ်ပချးခဲ့မပီး 

ပြစ်ပါပကကာင်း၊ နုိင်ငံပိုင် ငှားရမ်းဟုိတယ်များအတွက ်ငှားရမ်းခများကို ၆ လ 

ပရွှ့ေုိင်းပပးပခင်းအပပင်၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဧမပီလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလအထိ 

၂၁ လကုိ ငှားရမ်းခ ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း ပလျှော့ချပပးပခင်း၊ ဟုိတယ်၊ မုိတယ်၊ ခရီးလှည့် 

လည်ပရးလုပ်ငန်းများနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ၏ လုပ်ငန်းလုိင်စင်ပကကးများကုိ 

တစ်နှစ်စာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပခင်းများ ပပြပလျှော့ပောင်ရွကပ်ပးခဲ့ပါပကကာင်း။ 

   ထ့ုိပပင် ပပည်တွင်း/ပပည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်ြွင့်လှစ်နုိင်ပရးအတွက် 

ဦးစားပပးတစ်ရပ်အပြစ် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနအပနပြင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ပနသူများကုိ နုိင်ငံပတာ်၏ ကုိဗစ်-၁၉ကာကွယ်ပေး 

ထုိးနံှပခင်းအစီအစဉ်များတွင် ဦးစားပပးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်အပြစ် ပောင်ရွက်ပပး 

လျက်ရိှမပီးနုိင်ငံတစ်ဝန်းခရီးသွားကဏ္ဍ၌  ပါဝင်လုပ်ကုိင်သူဦးပရ ၃ သိန်းခန့်ကုိ 

ကာကွယ်ပေးထုိးနံှပပးခ့ဲပါပကကာင်း၊ ကုိဗစ်-၁၉ကပ်ပရာဂါပကကာင့် ပမန်မာနုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပပါ် သက်ပရာက်မှုများကုိ တ့ံုပပန်ပောင်ရွက်နိုင်ရန် 

အတွက် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနက ကာလတုိ၊ ကာလလတ်၊ 

ကာလရှည်ပန်းတုိင်များ ပအာင်ပမင်ပစရန်အတွက် မဟာဗျူ ဟာ ၁၈ ခု၊ အပသး 

စိတ် စီမံချက် ၉၃ ခု ပါဝင်သည့် “ပမန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည် 

ဦးပမာ့လာပစပရး မဟာဗျူဟာလမ်းပပပပမပံု (၂၀၂၁-၂၀၂၅)” ကိ ု ပရးေဲွ၍ 

ေက်လက်အပကာင်အထည်ပြာ် ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါပကကာင်း။ 

   ယခုအခါ ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ ကပ်ပရာဂါပြစ်ပွားမှုများကုိ အတုိင်းအတာတစ်ခု 

အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်မပီပြစ်သည့်အတွက ် မိမိတို့ ပမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် 

နိုင်ငံပပါင်း ၁၀၀ ပကျာ်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိ ု ပပန်လည်ြွင့်လှစ်ခဲ့မပီး 

ပြစ်သည်ဟု သိရှိရပါပကကာင်း၊ ယခုကဲသ့ုိ့ ပပန်လည်ြွင့်လှစ်သည့်ပနရာတွင် 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ ပပည်ဝင်ခွင့်ေိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ နိုင်ငံ 

တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကဲွပပားမှုများရိှပနပသးသည်ကုိပတွ ပ့မင်ကကရမည် ပြစ်ပါပကကာင်း၊ 

ယခုကဲသ့ုိ့ ြွင့်လှစ်ပပးခ့ဲသည့်အတွက် ကမ္ဘာအနှံ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ 

ပမလအထိ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် သန်း ၂၅၀ ပကျာ် လှည့်လည်ဝင်ပရာက် 

ခဲ့မပီး ယမန်နှစ်က အလားတူကာလတွင် (၇၇) သန်း ရှိခဲ့သည့်အတွက ်

ယခုနှစ်တွင် ၁၇၃ သန်းခန့် ပုိမုိဝင်ပရာက်ပကကာင်း ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အြဲွ့ချုပ်၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရပါပကကာင်း၊ ရာခုိင်နှုန်းအားပြင့် ၂၂၅ 

ရာခိငု်နှုန်းမျှေ ရိှပါပကကာင်း။ 

   ပမန်မာနိုင်ငံအပနပြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပအာက်တိုဘာလမှစမပီး ကိဗုစ်-၁၉ 

ကပ်ပရာဂါ ပပန့်ပွားမှု အပပခအပနပလျာ့နည်းလာသည်နှင့်အမျှေ ပပည်တွင်း 

ခရီးသွားလာမှုများ စတင်တုိးတက်လာသည်ကို ပတွ့ရိှရပါပကကာင်း၊ ထို့ပပင် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၇ ရက်ပန့မှ စတင်မပီး နုိင်ငံတကာပလပကကာင်းလိုင်း 

များ ပပန်လည်ခွင့်ပပုပပးခ့ဲရာတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်စတင်နိုင်မည့် 

အလားအလာပကာင်းများကိ ု ပတွ့ပမင်ခဲ့ရသည့်အတွက ် ကမ္ဘာလှည့် e-Visa 

ကုိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပမ ၂၀ ရက်က စတင်ခွင့်ပပုခဲ့မပီးပြစ်ပါပကကာင်း၊ ပပည်တွင်း/ 

ပပည်ပ ခရီးသွားလာမှုများတစ်စထက်တစ်စ ြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပနသည်ကိ ုပတွ့ပမင် 

ပနရမပီးလာမည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပပည်တွင်း/ ပပည်ပ 

ခရီးသွားလာမှုပိုမိုတိုးတက်လာရန် ပမျှောမ်ှန်းမပီးလိုအပ်သည်များကိ ု ကကိုတင် 

ပပင်ေင်ပောင်ရွက်ထားကကရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ပပည်ပဧည့်သည်များနည်းတူ 

ပပည်တွင်းမှ မိမိတို့နိုင်ငံသားများကိလုည်း စိတ်ချမ်းပပမ့ပပျာရ်ွှင်စွာပြင့် ခရီး 

သွားလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက ် ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိလုည်း 

ပပည့်စုံပအာင် ပောင်ရွကပ်ပးကကရမည် ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ သပဘာသဘာဝအရ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပပါင်းစုံတွင် 

အကျ ို းပြစ်ထွန်းပစပါပကကာင်း၊ မမို့ပပနှင့် ပကျးလက်ပေသများတွင်ရှိသည့် 

အမျ ို းသမီးများ၊ လူငယ်များနှင့် ပကျးလက်ပနပပည်သူများကိ ု အလုပ်အကိင်ု 

အခွင့်အလမ်းများ ရရိှပစနိုင်သည့်အပပင် မိမိတ့ုိတိုင်းရင်းသားလူမျ ို းများ၏ 

ရိုးရာဓပလ့များ၊ ယဉ်ပကျးမှုအပမွအနှစ်များ၊ သဘာဝအရင်းအပမစ်များနှင့် 

အလှအပများကို ြွင့်လှစ်ပပသနုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရရိှပစမည် 

ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ထ့ုိပကကာင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကိ ု ပုိမို 

ပကာင်းမွန်ပစပရး စီမံခန့်ခွဲပပးနိုင်ရန်အတွက် တာဝန်သိမပီး ပရရှည်ြွံ့မြိုး 

တိုးတက်ပရးကိ ု ဦးတည်ပောင်ရွကပ်ပးနုိင်ရန်အတွက ် အစုိးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍမှ တာဝန်ရိှသူများအတူတကွပူးပပါင်းလုပ်ပောင်ကကရမည် ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   အားလံုးသရိှိကကသည့်အတိုင်း ပမန်မာနိုင်ငံအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို 

လုပ်ကုိင်ပောင်ရွက်ရန်အတွက် အရင်းအပမစ်များစွာ ပုိင်ေုိင်ထားသည့် နုိင်ငံ 

ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ပတာင်ပပါ်၊ ပပမပပန့်၊ ကမ်းရုိးတန်း၊ ပမစ်ဝှမ်း၊ ပင်လယ်ကမ်းပပခ 

များ စသည့်မတူကွဲပပားထူးပခားလှပသည့် သဘာဝရှုခင်းများ၊ သမိုင်းဝင် 

ပရှးပဟာင်းယဉ်ပကျးမှုအပမွအနှစ်များ၊ အပရာင်အပသးွစံုလင်သည့် 

တိုင်းရင်းသားလူမျ ို းများ၏ ရိုးရာဓပလ့များနှင့် လူပနမှုဘဝပံုစံများသည် 

ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိ ုေွဲပောင်နိုင်သည့်အရာများ ပြစ်ကကပါပကကာင်း။ 
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   တစ်ချနိ်တည်းတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပနပြင့် တည်းခိုပနထိုင်ပရးနှင့် 

ဧည့်ဝတ်ပကျပွန်ပရး ကဏ္ဍအပပင် ကျန်းမာပရးကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ပောင်ပရး 

ကဏ္ဍ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ လမ်းတံတားကဏ္ဍ၊ စည်ပင်သာယာလှပပရးကဏ္ဍ၊ 

မမို့ပပနဲ့ပကျးလက်ပေသြွံ့ မြိုးပရးကဏ္ဍ၊ အပသးစားအလတ်စား စီးပွားပရး 

လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုကဏ္ဍစသည့် ကဏ္ဍစံုြွံ့မြိုးတုိးတက်ပရးကိ ု

ချတိ်ေက်ြန်တီးပပးနုိင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုပြစ်သပြင့် တန်းတူညီမျှေမပီး 

အားလံုးပါဝင်ပောင်ရွက်နုိင်ရန်အပထာက်အကူပပုသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်း 

ပြစ်သည်ဟုေိုနိုင်ပါပကကာင်း၊အေိုပါ လုပ်ငန်းများကိစုနစ်တကျ စုပပါင်း 

ပောင်ရွကပ်ခင်းပြင့် တီထွင်ြန်တီးမှုအပပခပပုသည့် စီးပွားပရးပံုစံတစ်ရပ်ကုိ 

ပြာ်ပောင်နုိင်မည့်အလားအလာများကုိပတွ့ပမင်ရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   နုိင်ငံအတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပပည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း 

များ တုိးတက်လာမည်ေုိပါက နုိင်ငံ၏စီးပွားပရးနှင့် ြံွ့မြိုးတုိးတက်မှုများသည် 

များစွာ ပပပာင်းလဲသွားမည်ပြစ်ပကကာင်း၊ ထ့ုိပကကာင့် အားလံုးမှ ကဏ္ဍ 

အသီးသီးက ဝုိင်းဝန်းပောင်ရွကပ်ပးကကရန် တုိက်တွန်းလုိပါပကကာင်း။ 

   ထ့ုိပပင် ပမန်မာနိုင်ငံအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပန်လည်စတင်ရာတွင် 

ရာသီဥတုပပပာင်းလဲမှုေိုင်ရာ ပောင်ရွကမ်ှုများ၊ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု ပလျှော့ချ 

ပရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားဘဝစဉ်ေက်မပပတ်ြွံ့မြိုးတိုးတက် 

ပရး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ဝန်ပောင်မှုများအတွက ်အင်တာနက်အပပခခံ 

ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုးံပပုပရးစသည့် ကမ္ဘာလုံးေုိင်ရာ ရည်မှန်းချက် 

များကိလုည်း ကမ္ဘာခ့ရီးသွားလုပ်ငန်းအြွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အတူပူးပပါင်း 

အပကာင်အထည်ပြာ် ပောင်ရွကသွ်ားရမည် ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   အထူးသပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံကို လာပရာက်လည်ပတ်ကကသည့် ခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ စိတ်ပအးချမ်းသာစွာပြင့် သွားလာလည်ပတ်နိုင်ရန်၊ ခရီးသွား 

များအတွက် လိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေစ်ဂျစ်တယ် 

နည်းပညာပြင့် ပပည့်ပပည့်စုံစုံနှင့် လွယ်ကူလျင်ပမန်စွာ ရရှိနိုင်ပအာင်စီစဉ်ပပး 

ရန်၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ ပပည်ဝင်၊ ပပည်ထွကခ်ွင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

နှင့် ကျန်းမာပရးေုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိလုည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းပစရန် 

အတွက ် ေက်စပ်ဝန်ကကီးောနများ အားလံုးကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပောင်ရွက် 

သွားကကရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   အေုိပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးကိုလည်း လုိအပ်ရင်လုိအပ်သကဲသ့ို့ 

ပပန်လည်ပပ ပုပင်ြန်တီးပြာ်ပောင်သွားကကရမည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ထုိသ့ုိပောင်ရွက် 

ပခင်းပြင့် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်လည်း အပခားနုိင်ငံများနည်းတူ 

အရိှန်အဟုန်ပြင့် ြွံ့မြိုးတိုးတက်လာမည်ပြစ်ပါပကကာင်း။ 

   “ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုးြို့ ပပန်လည်ကကံေပောင်ရွကစ်ို့” ေိုသည့် ၂၀၂၂ 

ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့အထိမ်းအမှတ်ပောင်ပုေ်အတုိင်း ပမန်မာနုိင်ငံ 

၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပရရှည်တည်တံ့မပီး ကက့ံကကံခ့ံနိုင်ရန်အတွက ် ပပန်လည် 

ကကံေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မိမိတို့အားလံုးတက်ညီလက်ညီ ပူးပပါင်း 

ပါဝင်ပောင်ရွကသွ်ားကကရန် တိုက်တွန်းပါပကကာင်းပြင့် ပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက်ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချု ပ် အပထွပထွအတွင်းပရးမှူးချု ပ်၏ 

သတင်းစကားရုပ်သံဗီေီယိုကုိ ကကည့်ရှုကကသည်။ ထို့ပနာက် နုိင်ငံပတာ်စီမံ 

အုပ်ချု ပ်ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချု ပ်က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့ 

အထိမ်းအမှတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုးပရး စွန့်ဦးတီထွင်မှုမပိုင်ပွဲ (Myanmar 

Innovative Tourism Startup Competition) တွင် ပထမေု ရရိှသည့် 

ဦးပကျာ်ပမတ်သူ၊ ေုတိယေုရရှိသည့် ပေါ်ပုိးသရီိထွန်း၊ တတိယေု ရရိှသည့် 

ပေါ်နီလာ၊ ပရာင်စုံဓာတ်ပုံမပိုင်ပွဲတွင် ပထမေုရရိှသည့် ဦးပမင့်သန်း၊ 

ေုတိယေုရရိှသည့် ဦးပမာင်ရ(ခ)ဦးစိုးလွင်၊ တတိယေုရရှိသည့် ဦးစည်သူ 

ပအာင် တို့အား ေုများအသီးသီးပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ 

   ယင်းပနာက် နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌ ေုတိယ 

ဝန်ကကီးချုပ်က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့ အထိမ်းအမှတ်ပောင်းပါးမပိုင်ပွဲ 

တွင် ပထမေုရရှိသည့် ပေါ်ေုရည်ထွန်း၊ ေုတိယေုရရိှသည့် ပေါ်ခင်သူဇာ 

ဝင်း၊ တတိယေုရရိှသည့် ပေါ်သီတာပအာင်၊ နှစ်သိမ့်ေုရရိှသည့် ပေါ်ခုိင်ရတနာ 

ထိန်ထိန်ပအာင်၊ ကျပန်းစကားပပပာမပိုင်ပွဲတွင် ပထမေုရရှိသည့် ဦးပအာင် 

ပကာင်းပမတ်၊ ေုတိယေုရရိှသည့် ပေါ်သရိီပမတ်နုိး၊ တတိယေုရရိှသည့် 

ပေါ်ခိုင်ပရွှစင်ဝင်း၊ နှစ်သိမ့်ေုရရိှသည့် ပေါ်ပရွှရည်လျှေမံွန်း တ့ုိအား ေုများ 

အသီးသီး ပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပေါက်တာပဋ္ဌးပအာင်က ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့အထိမ်းအမှတ် တက္ကသုိလ် 

အေင့် စာစီစာကံုးမပိုင်ပွဲနှင့် အပပခခံပညာအေင့် စာစီစာကံုးမပိုင်ပွဲတို့တွင် 

ေုရရိှသည့် ပကျာင်းသား၊ ပကျာင်းသူများကို ေုများပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ 

   ယင်းပနာက် နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နုိင်ငံပတာ်ဝန်ကကီးချု ပ် 

နှင့် အြဲွ့ဝင်များသည်ေုရရိှသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပံု 

ရိုက်ကးူကကသည်။ 

   ထ့ုိပနာက ် နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီဥက္ကဋ္ဌ နုိင်ငံပတာ် 

ဝန်ကကီးချုပ်နှင့် အခမ်းအနားတက်ပရာက်လာကကသူများသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပန့အထိမ်းအမှတ်အပြစ် ခင်းကျင်းပပသထားသည့် 

တိုင်းပေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များရှိ ခရီးစဉ်ပေသအလိုက် ပပခန်းများ၊ ပမန်မာ 

နိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအြွဲ့ချုပ်နှင့် ညီပနာင်အသင်းများမှ ပပသထားသည့် 

ပပခန်းများနှင့် တုိင်းရင်းသားလူမျို းများပရးရာဝန်ကကီးောနမှ ပပခန်းများကုိ 

လှည့်လည်ကကည့်ရှုခဲသ့ည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 
   

  

 

   ပမန်မာ-ရုရှား နှစ်နုိင်ငံချစ်ကကည်ရင်းနီှးမှု ပုိမုိခုိင်မမဲပစပရးအတွက် ရုရှားခရီးသွား 

ဧည့်သည်များအား ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပပုပပးထားခ့ဲရာ ရုရှားခရီးသွားပေးကွက် 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမိုြွံ့မြိုးတိုးတက်လာပရးကုိ အပထာက်အကူပပုနိုင်ပစရန် 

အတွက ် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်သည် စက်တင်ဘာလ 

၁၅ ရက်ပန့မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ဝန်ကကီးောန နီလာခန်းမ၌ video conferencing 

စနစ်ပြင့် ရုရှားနုိင်ငံ အပပခစုိက် Ural Airlines Magazine မှ အယ်ေီတာချုပ်နှင့် 

ကိယု်စားလှယ်အြွဲ့ကိ ုလက်ခံပတွ့ေုံသည်။  

 
 

 

 

 

   ထုိသ့ုိ ပတွ့ေုံစဉ် ရုရှားနိုင်ငံတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပမှင့်တင် 

ပရးအတွက ် ပရှ့ေက်လက်ပူးပပါင်းပောင်ရွကလုိ်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် 

သိရှိလိုသည်များကိ ု ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပပန်အလှန်ပေွးပနွးပမးပမန်းကာ 

Ural Airlines ၏ On-Board မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးစဉ်ပေသ 

များအပကကာင်း ထည့်သွင်းပရးနှင့် Ural Airlines Magazine အြွဲ့အတွက ်

ပမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ မီေီယာခရီးစဉ်များ ြိတ်ပခါ်ပောင်ရွကပ်ရးကိစ္စရပ်များကို 

ပေွးပနွးညှိနှိုင်းခ့ဲကကသည်။ 

Ural Airlines ၏ On-Board မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ 

ခရီးစဉ်နေသများအနကကာင်း ထည့်သွင်းနရးနဆွးနနွး 
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   ပတွ့ေုံပေွးပနွးပဲွသ့ုိ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးနှင့်အတူ ရုရှားြက်ေပရးရှင်း 

နိုင်ငံေိုင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီး ဦးလွင်ဦး၊ ဝန်ကကီးောနမှ ညွှန်ကကားပရးမှူး 

ချုပ်များနှင့် တာဝန်ရိှသူများပါဝင်တက်ပရာက်ခ့ဲမပီး Ural Airlines Magazine မှ 

အယ်ေီတာချုပ်၊ အပရာင်းပမှင့်တင်ပရးတာဝန်ခံနှင့် ပလယာဉ်ခရီးစဉ်ေိုင်ရာ 

ပစျးကွက်ပမှင့်တင်ပရးတာဝန်ခံတို့ တက်ပရာက်ခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။  

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံ၏ စီးပွားပရးြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးအတွက် 

အပထာက်အပ့ံပြစ်ပစပသာ လုပ်ငန်းတစ်ခုပြစ်သည့်အပပင် ပေသခံပပည်သူများ 

၏ လူမှုစီးပွားဘဝြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးနှင့် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ 

ြန်တီးပပးနုိင်ပသာ ေင့်ပွားအကျ ို းသက်ပရာက်မှုများ ရရှိနိုင်သည်။ 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြွံ့မြိုး 

တိုးတက်ပရးကို ပောင်ရွကရ်ာတွင် ပပည်တွင်းပပည်ပသတင်းမီေီယာများ၌ 

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားေဲွပောင်မှုပနရာများကို ထုတ်လွှင့်ပပသနိုင်ရန် စီစဉ် 

ပောင်ရွက်ပခင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်ပသာ သတင်းအချက် 

အလက်များကို ပြန့်ပဝပပးပခင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပကာင်းမွန်ပသာပုံရိပ်ကို 

ပမှင့်တင်ပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ အစဉ်တစုိက်ကကိုးပမ်းပောင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ 

   ယခုအခါ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားပမှင့်တင်ရန်နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ 

သ့ုိ ထုိင်းနိုင်ငံမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိုမိုလာပရာက်လည်ပတ်ပစရန် 

ရည်ရွယ်၍ ပမန်မာနိုင်ငံ Sai Swe Co.,Ltd, ထုိင်းနုိင်ငံရိှ Best International 

Travels and Agency နှင့် ထုိင်းရုပ်သံ Channel များမှ ကုိယ်စားလှယ်များသည် 

ဇူလုိင်လ ၃၁ ရက်တွင် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စု 

ဝန်ကကီးပေါက်တာပေးပအာင်နှင့်ပတွ့ေံုခဲ့မပီး ရန်ကနု်မမို့နှင့် ပနပပည်ပတာ်ရိှ 

အထင်ကရပနရာများသ့ုိ သွားပရာက်ကာ မှတ်တမ်းတင်ဗီေီယိုများ ရုိက်ကူးခ့ဲ 

ကာ ထုိင်းနုိင်ငံရိှ ရုပ်သံ Channel တစ်ခုပြစ်ပသာ Channel 5 ရုပ်သံလုိင်းတွင် 

အပတ်စဉ်စပနပန့ည ၉ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်ပပသလျက်ရိှသည်။ 

   ထုိင်းနိုင်ငံမှ မီေီယာကုိယ်စားလှယ်အြွဲ့သည် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပေါက်တာပေးပအာင်နှင့် ပတွ့ေံုမပီး ပမန်မာနုိင်ငံရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြစ်ပပါ် 

တိုးတက်မှု၊ ခရီးသွားဧည့်သည်များအားြိတ်ပခါ်ရန် ပပင်ေင်ပောင်ရွကပ်နမှု 

ကုိ ပမးပမန်းခဲ့ရာ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ကုိဗစ်အလွန်ကာလများတွင် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ တစ်ပြည်းပြည်းပပန်လည်ပကာင်းမွန်လာပစပရးအတွက် 

တစ်ဦးကုိတစ်ဦးကူညီပောင်ရွက်ကကရန် လုိအပ်ပကကာင်းနှင့် ထုိင်းနုိင်ငံမှခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ လာပရာက်လည်ပတ်ကကပရးပပပာကကားခ့ဲသည်။  

   ထုိင်းနိုင်ငံရှိ Best International Travels and Agency အပနပြင့် ယင်း 

ခရီးစဉ်သည် အထူးခရီးစဉ်တစ်ခုပြစ်မပီး ပမန်မာနုိင်ငံအပကကာင်း ပထမေံုးအကကိမ် 

ရိုက်ကးူထုတ်လွှင့်ပခင်းပြစ်ပကကာင်းနှင့် အေိုပါ ခရီးစဉမ်ှတ်တမ်းတင်ဗီေီယို 

“The Exclusive” Travel Note Show ကုိ ထုိင်းနုိင်ငံ Channel 5 ရုပ်သံလိုင်း 

တွင် ထုတ်လွှင့်ပပသလျက်ရိှကာ ေက်လက်၍လည်း မန္တပလးမမို့ နှင့် ပုဂံမမို့များ 

သ့ုိ သွားပရာက်ကာ ခရီးသွားေွဲပောင်မှုပနရာများကုိ ရုိက်ကးူထုတ်လွှင့် 

သွားမည်ပြစ်ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ မ့ြိုးတုိးတက် 

ပရးနှင့် ပေးကွကပ်မှင့်တင်ပရးအတွက ် နုိင်ငံတကာနှင့် ပေသတွင်းအေင့် 

ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှုများတွင် တက်ကကစွာပါဝင်ပောင်ရွက်ပခင်း၊ နိုင်ငံတကာ 

ခရီးသွားပပပဲွများတွင်ပါဝင်၍ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပံုရိပ်နှင့်ခရီးစဉ်ပေသများပမှင့်တင် 

ပကကာ်ပငာပခင်းလုပ်ငန်းများကုိ အစဉ်တစုိက်ပောင်ရွက်လျက်ရိှရာ ပပည်ပထာင်စု 

ဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်သည် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ၊ ဟုိချမီင်းမမို့၌ စက်တင် 

ဘာလ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ (၁၆) ကကိမ်ပပမာက် ဟိုချမီင်း 

နိုင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွနှင့် အေင့်ပမင့်ြိုရမ်သ့ုိ ပါဝင်တက်ပရာက်သည်။  

   အေုိပါခရီးသွားပပပွဲကို “Growth Forward Together” ပခါင်းစဉ်နှင့်အတူ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ အေင့်ပမင့်ြုိရမ်ကုိ ပူးတဲွကျင်းပပပုလုပ်ခ့ဲပခင်းပြစ်မပီး 

ပမန်မာနိုင်ငံမှ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

နှင့်အတူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံေုိင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီး ဦးပကျာ်စိုးဝင်း၊ 

ဝန်ကကီးောနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်နှင့် 

ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပစျးကွက်ပမှင့်တင်ပရးအသင်းတ့ုိမှ ကုိယ်စားလှယ် 

များ ပါဝင်တက်ပရာက်သည်။  

   ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် မွန်းလဲွပုိင်းတွင် ကုိဗစ်-၁၉ 

ကာလအတွင်း “စီးပွားပရး-အပန်းပပြခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာများကို 

ဟုိချမီင်းမမို့နှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံတွင်ပမှင့်တင်ပြာ်ထုတ်ပခင်း” အခမ်းအနားသ့ုိ 

ပါဝင်တက်ပရာက်သည်။ “စီးပွားပရးအပန်းပပြခရီးသွားလုပ်ငန်း” သည် 

အပန်းပပြခရီးသွားစဉ်အတွင်း ပောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ပူးတဲွ 

ပောင်ရွက်ပခင်းပြစ်မပီး ထုိက့ဲသ့ုိ ပောင်ရွက်ပခင်းပြင့် အချန်ိနှင့်ကုန်ကျစရိတ် 

များကိ ု ပချွတာနုိင်မပီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပန့စဉ်လူမှုဘဝမျှေတနိုင်ပစသပြင့် 

ကိဗုစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အေိုပါခရီးသွားလာမှုပုံစံသစ်များ ြွံ့မြိုးတိုးတက ်

လာပခင်းပြစ်ပါပကကာင်း၊ အေုိပါခရီးသွားလုပ်ငန်း ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရးအတွက် 

ယဉ်ပကျးမှု၊ သဘာဝအရင်းအပမစ်၊ ေန်းသစ်ပသာ လူပနမှုအပတွ့အကကုံများ 

သည် အပထာက်အကူပြစ်ပစပါပကကာင်း၊ ထ့ုိအပပင် တည်းခုိပနထုိင်ပရးကဏ္ဍ 

တွင်လည်း အရည်အပသွးပပည့်ဝပသာ ဝန်ပောင်မှုများပပးစွမ်းနုိင်ပခင်းသည် 

လည်း အေုိပါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွကမ်ျားစွာ အပရးကကီးပသာ သွင်းအားစု 

တစ်ခုပြစ်ပါပကကာင်း၊ ပလေိပ်များနှင့် ပလပကကာင်းသယ်ယူပို့ပောင်ပရး 

နနပပည်နတာ်သ့ုိ ထုိင်းရုပ်သံမီေီယာအဖဲွ့များလာနရာက်၍ 

ရုိက်ကူးခ့ဲနသာ မှတ်တမ်းတင်ဗီေီယုိ “The Exclusive” Travel 

Note Show အား ထုိင်းရုပ်သံ Channel တွင် ထုတ်လွှင့်ပပသ 

ပပည်နထာင်စုဝန်ကကီး နေါက်တာနေးနအာင် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ၊ 

ဟုိချမီင်းဖမို့၌  ကျင်းပနသာ (၁၆) ကကိမ်နပမာက် ဟုိချမီင်း 

နုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွနှင့် အဆင့်ပမင့်ဖုိရမ်သ့ုိ တက်နရာက် 
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ကဏ္ဍများမှလည်း ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ပဘးကင်းလံုခခုံမပီးလျင်ပမန် 

ပချာပမွ့ပသာ ခရီးစဉ်များကိ ု ြန်တီးပပးနုိင်ရန်လည်း လုိအပ်ပါပကကာင်း၊ 

၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ဟုိချးီမင်းမမို့နှင့် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံတွင် စီးပွားပရး-အပန်းပပြ 

ခရီးသွားဧည့်သည် (၁ ေသမ ၇) သန်း ရရိှပရး ပမျှော်မှန်းချက်အရ ဟုိတယ်၊ 

ခရီးသွားကဏ္ဍနှင့် ပလပကကာင်းကဏ္ဍများတွင် ပူးပပါင်းပောင်ရွကပ်နမှု 

အပပခအပနများကို သက်ေုိင်ရာ အစုိးရ-ပုဂ္ဂလိကကုိယ်စားလှယ်များက 

ပေွးပနွးပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ဗီယက်နမ်နုိင်ငံတွင်  စီးပွားပရး-အပန်းပပြခရီးသွားလုပ်ငန်း ြံွ မ့ြိုး 

တုိးတက်ပရးကုိ အပထာက်အကူပပုပစမည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းပရးေဲွပြာ်ပောင် 

ပနမှုကိ ုပလ့လာကကည့်ရှုမပီး  သက်ေိုင်ရာစီမံကနိ်းတာဝန်ခံများက ရှင်းလင်း 

တင်ပပချက်များအပပါ် သိရိှလုိသည်များကုိ ပပန်လည်ပမးပမန်းပေွးပနွးခ့ဲပါသည်။  

   ေက်လက်၍ညပနပုိင်းတွင် တက်ပရာက်လာသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီး 

များ၊ အေင့်ပမင့်အရာရိှကကီးများ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပ ခရီးစဉ်ဝယ်ယူသူများအတွက် 

ဗီယက်နမ်နုိင်ငံက တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် “ဗီယက်နမ်ည” ညစာစားပဲွ အခမ်း 

အနားကုိ ဟိုချမီင်းမမို့ရိှ GEM စင်တာတွင် ကျင်းပရာ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပါဝင်တက်ပရာက်သည်။ အေိုပါ အခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်လာသည့် 

လာအို၊ ကပမ္ဘာေီးယား၊ ပမန်မာနှင့် ဗီယက်နမ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီးများ၊ 

အေင့်ပမင့်အရာရိှကကီးများနှင့် ခရီးစဉ်ဝယ်ယူသူများကုိဟုိချမီင်းပပည်သ့ူပကာ်မတီ 

ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာြန်မိုင်က ကကိုေိုအြွင့်အမှာစကားပပပာကကားမပီး ညစာစားပဲွ 

အခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်လာသည့် ဧည့်သည်ပတာ်များကို ဗီယက်နမ် 

နိုင်ငံက နုိင်ငံပြစ်တည်လာမှုသမိုင်းပကကာင်းများနှင့် ရုိးရာယဉ်ပကျးမှုများကို 

သရုပ်ပြာ်ကပပပြျာ်ပပြ တင်ေက်ခဲ့သည်။  

    စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နံနက်ပုိင်းတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ဟုိချမီင်းမမို့  

ရှိ ေုိင်းဂုပံပခန်းနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် (၁၆)ကကိမ်ပပမာက ် ဟုိချမီင်း 

နုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွ ြွင့်ပဲွအခမ်းအနားနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ 

ပပည်တွင်း/ပပည်ပပပခန်းများ ပါဝင်ပပသပနမှုကုိ လုိက်လံကကည့်ရှုသည်။ ထ့ုိပနာက် 

ြိုရမ်သ့ုိ တက်ပရာက်လာသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီးများနှင့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာစီးပွားပရးလုပ်ငန်းများမှ “နုိင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ပပန်လည်ထူပထာင်မှုအပပြရှာပရးနှင့် ပရရှည်တည်တံ့ြွံ့မြိုးပရး” အေင့်ပမင့် 

ြုိရမ်ကုိ ေက်လက်ကျင်းပသည်။ အေုိပါ ြုိရမ်တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပပန်လည်ထူပထာင်ပရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တက်ပရာက် 

လာသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီးများ၊ အေင့်ပမင့်အရာရိှကကီးများနှင့် ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍကိယု်စားလှယ်များမှ သက်ေိုင်ရာကဏ္ဍအလုိက် ကကိုးပမ်းပောင်ရွက် 

ခဲ့မှုနှင့် မုိက်(စ်) ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြစ်သည့် Meeting၊ Incentive၊ Convention၊ 

Exhibitionများပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပုိမိုပကာင်းမွန်ပစပရး အထူးပပု 

ပောင်ရွကရ်န် လိုအပ်သည်များကိ ုမျှေပဝခဲ့ကကသည်။  

   ထ့ုိပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် အေိုပါခရီးသွားပပပွဲတွင် ပမန်မာ 

နုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းပစျးကွက်ပမှင့်တင်ပရးအသင်းမှ ပမန်မာနုိင်ငံကုိယ်စားပပု 

ခရီးသွားပပခန်း ခင်းကျင်းပပသပနမှုများနှင့် ပပည်တွင်းပပည်ပမှ စိတ်ပါဝင်စားသူ 

များ ပမန်မာပပခန်းသို့ လာပရာက်ပလ့လာကကည့်ရှုပနမှုကို သွားပရာက်ကကည့်ရှု 

အားပပးသည်။  

   ေက်လက်၍ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် စက်တင်ဘာ ၈ ပန ့မွန်းလဲွပုိင်းတွင် 

ကပမ္ဘာေီးယားနုိင်ငံနှင့် နှစ်နုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပမှင့်တင်ပရးအတွက် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီးပေါက်တာသွန်ခွန်းနှင့် ကုိယ်စားလှယ်အြဲွ့ကုိ ဟုိချမီင်း 

မမို့ရိှ ပနေန်းဟုိတယ်တွင် လက်ခံပတွ့ေံုသည်။ ပတွ့ေံုစဉ် ကပမ္ဘာေီးယား-

ပမန်မာ နှစ်နုိင်ငံအပပန်အလှန် ပလ့လာပရးအြဲွ့(FAM Trip) များ ပစလွှတ်ပခင်း၊  

နှစ်နုိင်ငံခရီးသွားပမှင့်တင်ပရးအမှတ်တံေိပ် ပြာ်ပောင်ပခင်းနှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ 

မတ်လတွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် ITB Berlin ခရီးသွားပပပွဲတွင် 

ပမန်မာ-ကပမ္ဘာေီးယားနှစ်နုိင်ငံ ပူးပပါင်းကာ နှစ်နုိင်ငံခရီးစဉ်ပေသတစ်ခုအပြစ် 

ခရီးသွားပပခန်း ြွင့်လှစ်ပပသပရးကိစ္စတ့ုိကုိ ရင်းနီှးပွင့်လင်းစွာ ပေွးပနွးညိှနှိုင်း 

ခ့ဲကကသည်။ 

    ထ့ုိပနာက် ညပနပုိင်းတွင် ကပမ္ဘာေီးယားနုိင်ငံမှ ခရီးသွားပပပဲွသ့ုိ တက်ပရာက် 

လာပသာ ကုိယ်စားလှယ်များအတွက် တည်ခင်းဧည့်ခံပသာ “ကပမ္ဘာေီးယားည” 

အခမ်းအနားကုိ ဟုိချးီမင်းမမိ ့ု ရိှရက်(စ်)ဟုိတယ်တွင် ကျင်းပရာ အေုိပါ အခမ်း 

အနားသ့ုိ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးနှင့် ကုိယ်စားလှယ်အြဲွ့တ့ုိမှတက်ပရာက်ခ့ဲသည်။  

   အေုိပါ (၁၆)ကကိမ်ပပမာက် ဟုိချမီင်းနုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွနှင့် အေင့်ပမင့် 

ဝန်ကကီးများြုိရမ်သ့ုိ နိုင်ငံပပါင်း (၂၅) နိုင်ငံမှ ပပည်တွင်း/ပပည်ပ ပပခန်း (၂၆၀) 

ပါဝင်ပပသခဲ့မပီး အစုိးရ-ပုဂ္ဂလိက ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ဝန်ကကီးများနှင့် 

အေင့်ပမင့်အရာရိှများ၊ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ထုတ်ကုန် 

နှင့် ခရီးစဉ်ပရာင်းချသူ/ ဝယ်ယူသမူျား၊ သတင်းမီေီယာများ တက်ပရာက် 

ခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanmar Alinn 

 
   တရုတ်နုိင်ငံ ယူနန်ပပည်နယ် တယ်ဟုန်းပပည်နယ်ခွဲနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံအကကား 

ရှိရင်းစွဲ ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းများပပန်လည် လည်ပတ်နိုင်ပရး၊ ဟိုတယ် 

နှင့် ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းများ ပူးပပါင်းပောင်ရွကန်ိုင်ပရးတ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း 

မပီး စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်ပန့ နံနက်ပိငု်းတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရး 

ဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးပေါက်တာပေးပအာင်နှင့် တယ်ဟုန်းပပည်နယ်  

ခွ ဲကုန်သည်ကကီးများအသင်း(ပနပပည်ပတာ)် ပမန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရုံးတို့ 

ပနပပည်ပတာ် ၌ ပတွ့ေံုပေွးပနွးခဲ့သည်။ 

   ထုိသ့ုိပတွ့ေုံစဉ် တရုတ်-ပမန်မာ ပေွမျ ို းပပါကပ်ြာ် ချစ်ကကည်ပရးပွဲပတာ် 

များပောင်ရွကပ်ရး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးေိုင်ရာ 

သင်တန်းများ ပူးပပါင်းြွင့်လှစ်ပရး၊ ယူနန်ပပည်နယ် မန်စီမှ မန္တပလးနှင့် ရန်ကုန် 

သ့ုိ ပျသံန်းခ့ဲသည့် စင်းလံုးငှားပလယာဉ်ခရီးစဉ်များ ပပန်လည်စတင်ပရး၊ 

တရုတ်-ပမန်မာနုိင်ငံအကကား ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးလုပ်ငန်းများ ြံွ့မြိုး 

တုိးတက်ပရး၊ ခရီးသွားကဏ္ဍပမှင့်တင်ပရး၊ ဘာသာစကားသင်တန်းများ ြွင့်လှစ် 

ပရးေုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကုိလည်း ထည့်သွင်းပေွးပနွးခ့ဲပကကာင်းသိရသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ပပည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ပုိမုိတုိးတက်ဝင်ပရာက်လာပရး 

အတွက် ခရီးသွားပေးကွက်ပုိမုိရရိှရန် ကကိုးပမ်းအပကာင်အထည်ပြာ်ရာတွင် 

တရုတ်ခရီးသွားပေးကွကသ်ည် ကမ္ဘာ့ Outbound ခရီးသွားပေးကွက်၏ 

ပမာင်းနှင်အားတစ်ခု အပြစ်ရှိပနပကကာင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ခရီးသွား 

၁၅၅ သန်းခန့် ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းခရီးစဉ်ပေသများသ့ုိ သွားလာလည်ပတ်မှု 

အများေံုးအပနအထားတွင် ရိှခဲ့ပကကာင်းနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ 

တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည် ၁ေသမ ၄ သန်းပကျာ် ဝင်ပရာက်ခ့ဲပကကာင်းသိရသည်။  

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanmar Alin 

ယူနန်ပပည်နယ် တယ်ဟုန်းပပည်နယ်ခဲွနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံအကကား 

ခရီးသွားလာနရးလုပ်ငန်းများပပန်လည် လည်ပတ်နုိင်နရးနှင့် 

ဟုိတယ်နှင့် ခရီးသွားလာနရးလုပ်ငန်းများ ပူးနပါင်း 

နဆာင်ရွက်နရး နတွ့ဆံုနဆွးနနွး 
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   စပိန်နိုင်ငံအပပခစုိက် Lumbini Garden Foundation ၏ ဥက္ကေပြစ်သူ Mr. 

Jose Maunel Vilanova Aleman ဦးပောင်ပသာအြွဲ့သည် ဗုေ္ဓဘာသာ 

အပပခခံပသာ အာရှ-ဥပရာပခရီးသွားလုပ်ငန်း ြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပစရန် ရည်ရွယ်၍ 

စပိန်နုိင်ငံတွင် ပောင်ရွက်မည့် The Great Maha Karuna စီမံကိန်းနှင့် 

စပ်လျဉ်းမပီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပေါက်တာပေးပအာင်ကို ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်ပန့ နံနက် ၉ နာရီတွင် 

ပနပပည်ပတာ်ရှ ိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၌ လာပရာက် 

ပတွ့ေံုသည်။  

   ပတွ့ေုံပေွးပနွးပဲွတွင် Lumbini Garden Foundation ၏ ဥက္ကေ ပြစ်သူ 

Mr. Jose Maunel Vilanova Aleman က စီမံကနိ်းတွင် စပိန်နိုင်ငံ Caceres 

မမို့တွင် အပမင့် ၄၇ မီတာရိှ ကမ္ဘာအ့ကကီးေံုး ဗုေ္ဓရုပ်ပွားပတာ် အပါအဝင် 

နီပပါ၊ သီရိလကကာ၊ ပမန်မာ၊ ဘူတန်၊ ထုိင်းစသည့် ဗုေ္ဓဘာသာနိုင်ငံများရှိ 

အထင်ကရ ပစတီပုထုိးများ၊ ဘာသာပရးေိုင်ရာ အပောက်အဦများနှင့် 

အသံုးအပောင်များကိ ု တည်ပောက်သွားမည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ယခုစီမံကနိ်း 

ပအာင်ပမင်ပအာင် အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွကန်ိုင်ပရးအတွက ် ပမန်မာ 

နိုင်ငံသည် အပရးပါပသာအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပနသည့်အတွက ် ဝုိင်းဝန်း 

ကူညီပောင်ရွကပ်ပးပစလုိပကကာင်း ပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ယခုကဲ့သ့ုိ ပမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ ကိယု်တိုင် 

ကိယု်ကျလာပရာက်ပခင်းပြင့် တိုင်းပပည်၏ အပပခအပနများကုိ သိပမင်ခွင့် 

ရရိှမည်ပြစ်ရာ ယခုခရီးစဉ်၏ အပတွ့အကကုံပကာင်းများအား စပိန်နိုင်ငံသို့ 

ပပန်လည်ပရာက်ရှိသည့်အခါ တစ်ေင့်စကား တစ်ေင့်နား ေုိသည့် ခရီးသွား 

ပမှင့်တင်ပရးပောင်ပုေ်အတိုင်း ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် ပောင်ရွကပ်ပးပစလို 

ပါပကကာင်း၊ မိမိတ့ုိ ဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ဗုေ္ဓဘာသာပပန့်ပွားပရး၊ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းြံွ့မြိုးပရးနှင့် ချစ်ကကည်ပရးခုိင်မမဲတုိးတက်ပရးတ့ုိအတွက် ေက်လက် 

ပူးပပါင်းပောင်ရွကသွ်ားမည်ပြစ်ပါပကကာင်း ပေွးပနွးပပပာကကားခ့ဲပကကာင်း 

သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 

 

 

 

 

   ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်သည် ဩဂုတ်လ ၂၇ ရကပ်န့ 

နံနက်ပုိင်းတွင် မဂကလာသီရိဟုိတယ်၌ ကျင်းပပသာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် တရုတ်-ပမန်မာ 

ချစ်ကကည်ပရးပညာရည်ချွန်ေု ပပးအပ်ချးီပမှင့်ပခင်း အခမ်းအနားသို့ တက် 

ပရာက်သည်။ 

   အခမ်းအနားတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရး 

ဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းစနစ်တကျြွံ့မြိုးတိုးတက်လာပစပရး 

အတွက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာသင်တန်းများ၊ ဘာသာစကား 

သင်တန်းများ စဉ်ေက်မပပတ် ြွင့်လှစ်ပပးလျက်ရှိရာ ရန်ကနု်မမို့ရိှ ပမန်မာ 

နိုင်ငံေိုင်ရာ တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၊ မန္တပလးမမို့ရိှပကာင်စစ်ဝန်ရံုး 

တို့၏ ပ့ံပိုးကူညီမှုပြင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ၊ ောနေုိင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက ်

တရုတ်ဘာသာစကား သင်တန်းများအား အကကိမ်ပပါင်းများစွာ ြွင့်လှစ်ပပး 

နိုင်ခဲ့ပါပကကာင်း၊ ယခုအခါ ခရီးသွားပေးကွက်တွင် အလားအလာပကာင်း 

များရှိပနသည့် တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းကို ပုဂံမမို့တွင် မကကာပသးမီ 

ရက်များကပင် ြူးကျင့် နုိင်ငံတကာဘာသာစကားသင်ကကားပရးောနနှင့်ပူးပပါင်း 

မပီး ြွင့်လှစ်ပပးနုိင်ခ့ဲပါပကကာင်း၊ ထ့ုိအတူ ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းကိုလည်း 

ရန်ကနု်၊ မန္တပလးနှင့် ပုဂံမမို့များတွင် ြွင့်လှစ်ပပးလျက်ရှိပါပကကာင်း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ထ့ုိပပင် တရုတ်နုိင်ငံ၏ ပ့ံပုိးကူညီမှုပြင့် စီမံကိန်းများလည်းပောင်ရွက်လျက် 

ရိှရာ မဲပခါင်-လန်ချန်း ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှု အထူးရန်ပံုပငွ အပထာက်အပံ့ 

ပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသုပတသနစီမံကနိ်းနှင့် မုန့်ြုတ်အတတ်ပညာေိုင်ရာ 

သင်တန်းများြွင့်လှစ်ပခင်း စီမံကနိ်းများကို ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါပကကာင်း၊ 

ထူးချွန်ေုရ ပကျာင်းသား/ ပကျာင်းသူများအပနပြင့် နိုင်ငံပတာ်မှ အားထားရ 

ပသာ သားပကာင်း/ သမီးပကာင်းများ ပြစ်လာပစရန်နှင့် နုိင်ငံပတာ်၏အကျို း 

စီးပွားအတွက် တတ်စွမ်းသမျှေကကိုးပမ်းကကပစလုိပကကာင်း ပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက် ပမန်မာနုိင်ငံေုိင်ရာ တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနုိင်ငံသံရံုး ယဉ်ပကျးမှု 

သံမှူးက ပညာရည်ချွန်ေုပပးအပ်ပခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပပမပီး 

ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်က ထူးချွန်ေုရ ပကျာင်းသား 

ပကျာင်းသူ ၁၀ ဦးကုိ ပညာရည်ချွန်ေုများ ပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ 

   ေက်လက်၍ တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး ယဉ်ပကျးမှုသံမှူး၊ 

ပညာပရးဝန်ကကီးောန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနတ့ုိမှ တာဝန် 

ရှိသူများက ထူးချွန်ေုရ ပကျာင်းသား/ ပကျာင်းသူများကို ပညာရည်ချွန် 

ေုများ ပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ အေုိပါ အခမ်းအနားတွင် ထူးချွန်ပကျာင်းသား/ 

ပကျာင်းသူ စုစုပပါင်း ၄၀ တ့ုိကုိ တစ်ဦးလျှေင် ပငွကျပ် ၅ သိန်းနှုန်းပြင့် 

ပငွကျပ် သိန်း၂၀၀ တန်ြုိးရှိ ပညာရည်ချွန်ေုများ ပပးအပ်သည်။ 

   မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ဝန်ကကီးောန ပကျာက်စိမ်း 

ခန်းမ၌ ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပညာသင်နှစ် တက္ကသုိလ်ဝင် 

စာပမးပဲွတွင် ထူးချွန်စွာပအာင်ပမင်သူများအား ဂုဏ်ပပုေုချးီပမှင့်ပခင်းနှင့် 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ပညာသင်စရိတ်ပထာက်ပံ့ပပးအပ်ပခင်း 

အခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်အမှာစကားပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ပညာသင်ပထာက်ပ့ံစရိတ်များကုိ 

ပပးအပ်ရာ ဝန်ကကီးရုံး၊ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ် ဦးလှိုင်ဦးနှင့် ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ် ဦးပမာင်ပမာင်ပကျာ် 

တို့က လက်ခံရယူကကသည်။ 

စပိန်နုိင်ငံ Caceres မြို့၌ အမြင့် ၄၇ ြီတာရိှ ကြ္ဘာ့အကကီးဆံုး 

ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတတာ် အပါအဝင်တစတီပုထုိးြျား တည်တဆာက် 

သွားြည်  

 

၂၀၂၂ ခုနှစ် တရုတ်-ပမန်မာ ချစ်ကကည်နရး ပညာရည်ချွန်ဆု 

နပးအပ်ချးီပမှင့်ပခင်းနှင့်၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် တက္ကသုိလ် 

ဝင် စာနမးပဲွတွင် ထူးချွန်စွာနအာင်ပမင်သူများအား ဂုဏ်ပပုဆု 

ချးီပမှင့်ပခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ 
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   ယင်းပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် 

တက္ကသုိလ်ဝင်စာပမးပဲွတွင် ထူးချွန်စွာပအာင်ပမင်ခ့ဲကကသူ သံုးဦးကုိ ေုတံေိပ်၊ 

ဂုဏ်ပပုလက်မှတ်နှင့် ေုပငွများပပးအပ်ချးီပမှင့်သည်။ ေက်လက်၍ ညွှန်ကကား 

ပရးမှူးချုပ်များ က ထူးချွန်စွာပအာင်ပမင်ခဲ့ကကသူများကိ ု ေုတံေိပ်၊ ဂုဏ်ပပု 

လက်မှတ်နှင့် ေုပငွများပပးအပ်ချးီပမှင့်ခ့ဲကကမပီး ေုရရိှသူများကုိယ်စား ထူးချွန် 

စွာ ပအာင်ပမင်ခ့ဲသူတစ်ဦးက ပကျးဇူးတင်စကားပပန်လည်ပပပာကကားသည်။ 

   ဩဂုတ်၂၇ ရက်ပန့ ကျင်းပပသာ အခမ်းအနားတွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ 

အထက်တန်းနှင့် တက္ကသုိလ်အေင့် ပကျာင်းသား/ ပကျာင်းသူ စုစုပပါင်း (၂၉၁) 

ဦး အတွက ်ပညာသင်ပထာက်ပံ့စရိတ်ပငွကျပ် ၃၆၆၄၀၀၀နှင့် တက္ကသုိလ်ဝင် 

စာပမးပဲွတွင် ဂုဏ်ထူးပြင့် ထူးချွန်စွာပအာင်ပမင်သူခုနစ်ဦးအတွက် တစ်ဘာသာ 

လျှေင် ပငွကျပ်တစ်သိန်းနှုန်း၊ ရုိးရုိးပအာင်ပမင်သူ ရှစ်ဦးအတွက ် တစ်ဦးလျှေင် 

၅၀၀၀၀ ကျပ်နှုန်းပြင့် စုစုပပါင်း (၁၅) ဦးအတွက ် ဂုဏ်ပပုေုပငွ ကျပ် 

၁၃၀၀၀၀ဝ စုစုပပါင်းတန်ြိုးပငွကျပ် ၄၉၆၄၀၀ဝ ကိ ု ပပးအပ်ချးီပမှင့်ခဲ့ 

ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyemon 

 
   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာ 

ပေးပအာင်သည် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်ပန့ နံနက်ပိင်ုးတွင် ပပင်ဦးလွင်မမို့ 

ပရွှနန်းထိုက်ဟိတုယ်၌ ကျင်းပပသာ ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းြွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားနှင့် နုိင်ငံအေင့် ကျန်းမာပရးနှင့် ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရး 

အသိအမှတ်ပပုတံေိပ်များ ပပးအပ်ပခင်းအခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ြွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက နုိင်ငံပတာ်အစိုးရအပနပြင့် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိ ု အထူးအပလးထားကာ ပပင်ဦးလွင်မမို့အား ခရီးသွား 

မမို့ပတာ် (Tourist City) အပြစ် အပကာင်အထည်ပြာ်ရန် လမ်းညွှန်ထားရိှ 

ပါပကကာင်း၊ ဝန်ကကီးောနအပနနှင့် ပမန်မာ-ရုရှား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပုိမိုတုိးပမှင့် 

ပူးပပါင်းပောင်ရွက်နုိင်ပရးအတွက် ရုရှားနုိင်ငံတွင်ကျင်းပပပုလုပ်ပလ့ရှိပသာ 

နိုင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွများတွင်လည်း ပါဝင်ပပသရန် လိုအပ်ပါပကကာင်း၊ 

အလားတူ အာေီယံမူပဘာင်တွင် ရုရှားနုိင်ငံနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ 

ပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှုများရှိပါပကကာင်း၊ ထို့အပပင် ဝန်ကကီးောန၏ website 

နှင့် ခရီးသွားပမှင့်တင်ပရးေုိင်ရာစာပစာင်များတွင်လည်း ရုရှားဘာသာပြင့် 

ထုတ်ပဝပခင်း၊ လွှင့်တင်ပခင်းများ ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါပကကာင်း။ 

   ယခုသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား ၅၀ တက်ပရာက်ကကမပီး ၆ လကကာ 

ြွင့်လှစ်သင်ကကားပပးမည် ပြစ်ပကကာင်းပပပာကကားသည်။ ယင်းပနာက် 

ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် နိုင်ငံအေင့် ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းပရးအသိအမှတ်ပပုတံေိပ်ရရိှပသာ ပပင်ဦးလွင်ရှိ ဟိုတယ် ၁၀ လံုး 

အား အသိအမှတ်ပပုတံေိပ်များကိ ုပပးအပ်သည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ပပင်ဦးလွင်ရှိ ဟိုတယ်များ၌ တာဝန် 

 ထမ်းပောင်လျက်ရှိကကပသာ ဟိုတယ် ၁၉ လံုးမှ ဝန်ထမ်း ၁၁၄ ဦးကုိ 

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယ်ပေး တတိယအကကိမ် (Booster Dose) ထပ်ပောင်း 

ထိုးနံှပခင်း အခမ်းအနားသ့ုိတက်ပရာက် အားပပးကကည့်ရှုသည်။ 

   မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် မန္တပလးနုိင်ငံပခားဘာသာ 

တက္ကသုိလ်အစည်းအပဝးခန်းမ၌ မန္တပလးမမို့ရိှ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အသင်းအြဲွ့များ၊ မန္တပလးတုိင်းပေသကကီး ပမန်မာ-တရုတ် ချစ်ကကည်ပရးအသင်း 

ေုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့နှင့် ပတွ့ေုံကာ တရုတ်ခရီးသွား ပေးကွက်ကုိ ပမှင့်တင်နုိင် 

ပရးအတွက် တရုတ်ခရီးသွားများအား ြိတ်ပခါ်နုိင်ပရးနှင့် တရုတ်ဘာသာစကား 

သင်တန်းများြွင့်လှစ်သင်ကကားနိုင်ပရးကိစ္စရပ်များကိပုေွးပနွးကကသည်။ 

   ယင်းပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် မန္တပလးနုိင်ငံပခားဘာသာ 

တက္ကသုိလ်၌ ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ ရုရှားဘာသာစကား(အပပခခံ)သင်တန်းြွင့်ပဲွ 

အခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက်မပီး အြွင့်အမှာစကားပပပာကကားသည်။ 

   ယင်းပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးနှင့် တုိင်းပေသကကီးဝန်ကကီးချုပ်တ့ုိသည် 

ရုရှားဘာသာစကား သင်ကကားပနပသာ Language Lab သ့ုိသွားပရာက် 

ကကည့်ရှုမပီး မန္တပလးမမို့ရိှ ဟိုတယ်များ၌ တာဝန်ထမ်းပောင်လျက်ရှိကကပသာ 

ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ၂၀၈ ဦး ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ပေး တတိယအကကိမ် 

ထပ်ပောင်းထုိးနှံပနမှုကို လုိက်လံအားပပးကကည့်ရှုခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyemon 

 
   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာ 

ပေးပအာင်သည် ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်ပန့ မွန်းလဲွပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မမိ ့ု 

အင်းယားကန် ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပသာ ရုရှားဘာသာစကား သင်တန်းြွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားနှင့် နုိင်ငံအေင့် ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရး 

အသိအမှတ်ပပုတံေိပ် များ ပပးအပ်ပခင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ပရာက်သည်။ 

   အခမ်းအနားသို့ ရန်ကနု်တိုင်းပေသကကီး ဝန်ကကီးချုပ် ဦးစုိးသနိ်းနှင့်အစုိးရ 

အြွဲ့ဝင် ဝန်ကကီးများ၊ ရန်ကနု်နိုင်ငံပခားဘာသာတက္ကသုိလ်မှ ပါပမာက္ခချုပ်နှင့် 

ရုရှားဘာသာောနမှ ေရာ၊ ေရာမများ၊ ရန်ကန်ုမမို့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ေီဂရီ 

ပကာလိပ်မှ ပကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဘာသာောနမှ ေရာ၊ ေရာမ 

များ၊ ောနေုိင်ရာများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပမန်မာနုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

အြဲွ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရိှသူများ၊ ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း 

ပရး အသိအမှတ်ပပုတံေိပ်ရရိှကကပသာ ဟိုတယ်များမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ 

ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းသို့ တက်ပရာက်ကကမည့် သင်တန်းသား 

သင်တန်းသူများ တက်ပရာက်ကကသည်။ 

   သင်တန်းြွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ဟိုတယ်နှင့်ခရီး 

သွားလာပရးဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ လ့ူစွမ်းအား 

အရင်းအပမစ် ြံွ့မြိုးတိုးတက်ပရးအတွက ် ယခင်ကပင် ဟုိတယ်ဝန်ပောင်မှု 

သင်တန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်ဝန်ပောင်မှုသင်တန်းများ 

အပပင် နိုင်ငံပခားဘာသာစကားသင်တန်းများကိ ု ြွင့်လှစ်ပို့ချပပးခဲ့ပါပကကာင်း၊ 

ယခုအခါ ပေးကွကအ်ပနအထားအရ အလားအလာပကာင်းမွန်ပသာ ရုရှား 

ခရီးသွားပေးကွကက်ိ ု ရရိှနိုင်ရန်အတွက ် ဝန်ကကီးောနအပနပြင့် ကကိုးပမ်း 

ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါပကကာင်း၊ နုိင်ငံပတာ်အကကီးအကဲ၏ ခရီးစဉ်အတွင် 

ရုရှားနိုင်ငံသားများကိ ု ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပပးခ့ဲသပြင့် ရုရှားခရီးသွား 

ဧည့်သည်များ ပုိမုိလာပရာက်လည်ပတ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းပကာင်းများ 

ပပါ်ပပါကလ်ာမပီပြစ်ပါပကကာင်း၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ရုရှားနုိင်ငံ 

ပမာ်စကိမုမို့၌ ကျင်းပမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပပပဲွသ့ုိ ပါဝင်ပပသကာ ခရီးသွား 

ခပင်ဦးလွင်ပမို့နှင့် မန္တနလးပမို့၌ ရုရှားဘာောစကား 

(အနခခခံ) ေင်တေ်းဖွင့်ပဲွကျင်းပ 

ယခုအခါ နေးကွက်အနေအထားအရ အလားအလာ 

နကာင်းမွေ်နော ရုရှားခရီးေွားနေးကွက်ကို ရရိှနိုင်ရေ ်

အတွက်ဝေ်ကကီးဌာေအနေခဖင့် ကကိုးပမ်းနဆာင်ရွက်လျက်ရိှ 
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လုပ်ငန်း ပမှင့်တင်ပောင်ရွကန်ိုင်ရန်အတွက ် သံရုံးများနှင့် ချတိ်ေက်ကာ 

ပါဝင်ပောင်ရွကသွ်ားရန်ရိှပကကာင်း ပပပာကကားသည်။ 

   ေက်လက်၍ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးနှင့် ဝန်ကကီးချု ပ်တ့ုိသည် ရန်ကုန်မမို့  

နုိဗုိတယ်ဟုိတယ်၌ ကျင်းပပသာ ဟုိတယ်များ၌ တာဝန်ထမ်းပောင်လျက်ရိှ 

ကကပသာ ဟုိတယ်ဝန်ထမ်း ၁၂၅ ဦးကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ပေးတတိယ 

အကကိမ် (Booster Dose) ထပ်ပောင်းထုိးနံှပခင်း အခမ်းအနားသ့ုိ တက်ပရာက် 

သည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် အင်းလျားကန်ဟုိတယ် အစည်းအပဝး 

ခန်းမ၌ ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြွဲ့ချုပ်ဥက္ကေနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ပမန်မာ-တရုတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပမှင့်တင်ပရးအြဲွ့ဥက္ကေနှင့် အြွဲ့ဝင်များကို 

ပတွ့ေံုကာ တရုတ်ခရီးသွားပေးကွက်ပမှင့်တင်ပရးကိစ္စရပ်များကို ပေွးပနွး 

ညိှနှိုင်းသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်ပန့ နံနက်ပိငု်းတွင် ရန်ကနု် 

အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ ပလေိပ်ရိှ ောနေိုင်ရာများနှင့်ပတွ့ေုံ၍ နိုင်ငံတကာ 

ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ထွက်သွားလာမှု လွယ်ကူအေင်ပပပပစပရး၊ ခရီးသွား 

ဧည့်သည်ဝင်ပရာက်မှုအချက်အလက်များနှင့် စာရင်းဇယားများ ပပည့်စုံစွာ 

ရရိှနိုင်ပရး၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ ပဘးကင်းလံုခခုံပရး၊ 

လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပလယာဉ်ခရီးစဉ်များ တုိးတက်ပပပးေဲွနိုင်မည့် 

အပပခအပနများနှင့် လက်ခံပောင်ရွကပ်ပးနိုင်မည့် အပပခအပနများကို 

ပမးပမန်းကာ လုိအပ်သည်များကိ ုပပါင်းစပ်ညိှနှိုင်း ပောင်ရွကပ်ပးသည်။ 

   ယင်းပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ရန်ကနု်အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 

ပလေိပ်အတွင်းရှိ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ပရးပကာင်တာများ၊ လံုခခုံပရးနှင့် 

ကျန်းမာပရး စစ်ပေးပနမှုများကိ ု လှည့်လည်ကကည့်ရှုကာ လိုအပ်သည်များ 

မှာကကားသည်။ ထို့ပနာက် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးသည် ဝန်ကကီးောနမှ ြွင့်လှစ် 

ဝန်ပောင်မှုပပးလျက်ရိှသည့် သတင်းနှင့်ပပန်ကကားပရးပကာင်တာသ့ုိ သွားပရာက် 

ကာ ခရီးသွားဧည့်သည်များမှန်ကန်ပသာသတင်းအချက်အလက်များ ပပးနုိင်ပရး၊ 

ခရီးသွားပမှင့်တင်ပရး စာအုပ်များ၊ လက်ကမ်းစာပစာင်များ၊ ပပမပုံများ 

ပြန့်ပဝပပးမှုကို ကကည့်ရှုစစ်ပေးခဲ့ပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 

 

 

 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနသည် အာေီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် အပပန်အလှန်အသိအမှတ်ပပုပရးအစီအစဉ် 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professional 

ASEAN MRA-TP)ကုိ အြဲွ့ဝင်နုိင်ငံများနှင့်အတူ အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင် 

ရွက်လျက်ရိှရာ ASEAN MRA-TP ကုိ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် 

ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်  ပြာ်ပောင်နုိင်ပစရန်ရည်ရွယ်၍ ASEAN MRA-TP အသိ 

ပညာပပးပေွးပနွးပဲွကုိ ဩဂုတ်လ ၁၁ ပန ့ ညပနပုိင်းတွင် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 

လာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ Hybrid စနစ်ပြင့် ကျင်းပသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ပေွးပနွးပဲွသ့ုိ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်၊ ဝန်ကကီးောနမှ 

ညွှန်ကကားပရးမှူးချုပ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများ၊ 

နိုင်ငံအေင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအြဲွ့ (NTPB)နှင့် ခရီး 

သွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ထုတ်ပပးပရး 

အြွဲ့(TPCB) အြွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းပေသကကီးနှင့်ပပည်နယ်ရုံးခွဲများမှ အရာထမ်း/ 

အမှုထမ်းများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်နှင့် ညီပနာင်အသင်းအြဲွ့ 

များမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ပရာက်ခဲ့ကကသည်။ 

   ပေွးပနွးပဲွတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင်က ASEAN MRA-

TP သပဘာတူညီချက်တွင် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ အလုပ်အကုိင် 

အမျို းအစား ၃၂ မျ ို းအပပင် ယခုအခါ MICE အလုပ်အကုိင် ၂၁ မျ ို း နှင့် Event 

အလုပ်အကုိင် ၁၁ မျ ို း၊ ပနာက်ထပ် ၃၂ မျ ို းကုိ ထပ်တုိးအတည်ပပုသွားနုိင်ပရး 

အတွက် ပနာက်ေက်တဲွ ပပင်ေင်ချက် အပပခပပုစာချု ပ် Protocol to Amend the 

ASEAN MRA-TP ကုိ အာေီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကကီးများက လှည့်လည်စာ 

ပြင့် လက်မှတ်ပရးထုိးခ့ဲမပီး ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ယင်းအပပခပပု စာချုပ်အရ ASEAN 

MRA-TP ယန္တရားပအာက် တွင် အလုပ်အကုိင် ၆၄ မျ ို းအထိ ရိှလာမည်ပြစ် 

ပါပကကာင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ASEAN MRA-TP ကုိ အဓိက key player 

များပြစ်သည့် အမျို းသားအေင့် Master Trainer နဲ ့ Master Assessor တ့ုိက 

ဦးပောင်အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက်လျက်ရိှပါပကကာင်း၊ ASEAN MRA-TP 

အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရာတွင် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ ရိှပနနုိင် 

သပြင့် လုိအပ်ချက် များကုိလည်း ရှုပထာင့်ပပါင်းစံုက ပပန်လည်ပလ့လာစိစစ်မပီး 

အားလံုးဝုိင်းဝန်းပူးပပါင်းပောင်ရွက်သွားကကရန်လုိအပ်ပါပကကာင်း၊ သ့ုိမှသာ 

အာေီယံပေသတွင်း ဝန်ပောင်မှုကုန်သွယ်ပရးနှင့် အပခားပသာ သပဘာတူ 

စာချု ပ်များ၊ မူပဘာင်များအရ အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ် 

များတွင် အာေီယံ အြဲွ့နုိင်ငံများနှင့်အတူ ဟန်ချက်ညီညီလုိက်ပါ ပူးပပါင်း 

ပောင်ရွက်နုိင်မည်ပြစ်ပါပကကာင်း၊ ထ့ုိအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ တက်ပရာက် 

ပနကကပသာ တတ်သိပညာရှင်များက တက်ကကစွာပါဝင်ပေွးပနွးအကကံပပ ကုကပစ 

လုိပကကာင်း တုိက်တွန်းပပပာကကားသည်။ 

   ေက်လက်၍ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ ပလ့ကျင့်ပရးနှင့် 

ပညာပပးပရးောနခဲွ ညွှန်ကကားပရးမှူး ဦးပနာင်ပနာင်လင်းပအာင်က ASEAN 

MRA-TP အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်မှုများနှင့် ပရှ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို 

လည်းပကာင်း၊ အလုပ်သမားညွှန်ကကားပရးဦးစီးောန ညွှန်ကကားပရးမှူး 

ပေါ်ပမပမသက်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ပရွှ့ပပပာင်းသွား 

လာမှု လွယ်ကူပချာပမွ့ပစပရး ပောင်ရွက်ပနမှုကုိလည်းပကာင်း၊ နည်းပညာ၊ 

သက်ပမွးပညာနှင့် ပလ့ကျင့်ပရးဦးစီးောန၊ ညွှန်ကကားပရးမှူး ပေါက်တာ 

ပပည့်ပကျာ်သူက သက်ပမွးပညာသင်တန်းများ ြွင့်လှစ်ပ့ုိချပနမှုကုိလည်းပကာင်း၊ 

ကုန်သွယ်ပရးဦးစီးောန ညွှန်ကကားပရးမှူး ပေါ်ဝင်းမင်းမြိုးက ဝန်ပောင်မှု 

ကုန်သွယ်ပရးေုိင်ရာ ပောင်ရွက်ပနမှုကုိလည်းပကာင်း ပေွးပနွးတင်ပပခ့ဲကက 

ပပည်နထာင်စုဝန်ကကီးနေါက်တာနေးနအာင် အာဆီယံခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အပပန်အလှန်အသိအမှတ် 

ပပုနရး အစီအစဉ်အသိပညာနပးနဆွးနနွးပဲွသ့ုိ တက်နရာက် 
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မပီး တက်ပရာက်လာသူများကသိရိှလုိသည်များကုိ ပမးပမန်းပေွးပနွးခ့ဲကကကာ 

ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက နိဂံုးချုပ်အမှာစကား ပပပာကကားခ့ဲပကကာင်း သိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Kyemon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာ 

ပေးပအာင်သည် ပမန်မာနုိင်ငံေိုင်ရာ ထုိင်းနိုင်ငံစီးပွားပရးအြဲွ့အစည်း (Thai 

Business Association of Myanmar- TBAM) President, Mr. Nuttaphong 

Visitkitchakarn ဦးပောင်ပသာ ကိုယ်စားလှယ်အြဲွ့အား ဩဂုတ်လ ၁ ရက် 

ပန့မွန်းလဲွပိုင်းတွင် ပနပပည်ပတာ်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန 

နီလာခန်းမ၌ လက်ခံပတွ့ေုံသည်။  

   ပတွ့ေံုစဉ် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ပမန်မာနုိင်ငံသ့ုိ ထုိင်းနုိင်ငံမှပလပကကာင်း 

လိုင်းများလည်း ပပပးေဲွပျသံန်းလျက်ရှိပကကာင်း၊ ပမန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ 

အကကား စီးပွားပရး၊ ကုန်သွယ်ပရး၊ ရင်းနီှးပမှုပ်နှံမှုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ကဏ္ဍများ ပူးပပါင်းပောင်ရွကလ်ျက်ရှိရာ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် 

ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရင်းနီှးပမှုပ်နှံမှုသည် ေုတိယပနရာ၌ရိှမပီး  ပုိမိုရင်းနှီးပမှုပ်နံှ 

လာကကမည်ဟု ယံုကကည်ပါပကကာင်းပပပာကကားသည်။ 

   ထ့ုိပနာက် ပမန်မာနိုင်ငံေိုင်ရာ ထုိင်းနုိင်ငံစီးပွားပရး အြဲွ့အစည်းက ပမန်မာ 

နိုင်ငံနှင့် ထုိင်းနိုင်ငံအကကားကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနီှးပမှုပ်နှံမှု ပူးပပါင်းပောင်ရွက် 

ပရးေုိင်ရာပောင်ရွကပ်နမှု၊ ထုိင်းခရီးသွားများ ပမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ ပိုမိုဝင်ပရာက် 

လာနုိင်ပရး ကူညီပောင်ရွက်ပပးပစလုိပသာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပမန်မာနုိင်ငံ၌ ရင်းနီှး 

ပမှုပ်နှံလုိပသာ ထိုင်းစီးပွားပရးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက ် ပ့ံပိုးပောင်ရွကပ်ပး 

ပစလုိပသာ ကိစ္စရပ်များ၊ ထုိင်းခရီးသွားများ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ခရီးစဉ်ပေသများ 

သ့ုိ လာပရာက်လည်ပတ်ပနမှုနှင့် နှစ်နုိင်ငံအကကား စီးပွားပရး ပူးပပါင်းပောင် 

ရွကပ်ရး ပမှင့်တင်ပောင်ရွကသွ်ားမည့် အပပခအပနများကုိ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ 

ပေွးပနွးကကရာ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက ပပန်လည်ပေွးပနွးခဲ့သည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanma Alinn 

 

 

 

 

 

   ကိဗုစ်-၁၉ ပရာဂါပကကာင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အကကပ် 

အတည်းနှင့် ရင်ေိုင်ခဲ့ရမပီး ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ပရာဂါ၏ 

သက်ပရာက်မှုပကကာင့် စီးပွားပရးလုပ်ငန်းများထိခုိက်ခ့ဲရကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

များမှာလည်း အခက်အခဲများ၊ စိန်ပခါ်မှုများနှင့်ကကုံပတွ့ခဲ့ရပါသည်။ ကိဗုစ်-

၁၉ ပရာဂါပကကာင့် ယာယီရပ်နားခ့ဲရသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အပမန်ေုံး 

စတင်နိုင်ပရးအတွက ် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန အပနပြင့် 

နိုင်ငံပတာ်အကကီးအကဲထံတင်ပပ၍ ေက်စပ်ဝန်ကကီးောနများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်နှင့်ညီပနာင်အသင်းများနှင့်ပူးပပါင်း၍ အစဉ်တစိုက် 

နည်းလမ်းရှာ ကကိုးပမ်းပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

   ပပည်တွင်းခရီးသွားပမန်မာပပည်အန့ံှရိှ ခရီးစဉ်ပေသအသီးသီးသ့ုိ ကျန်းမာပရး 

ေိုင်ရာ ညွှန်ကကားချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သွားလာလည်ပတ် 

လျက်ရှိပနမပီပြစ်ပါသည်။ ထ့ုိပပင် ကိဗုစ်-၁၉ ပရာဂါကူးစက်မှု၊ ပပန့်ပွားမှုကို 

ထိန်းချုပ်လာနိုင်မပီး ပရာဂါပြစ်ပွားမှုမှာ ၂ ရာခိင်ုနှုန်းပအာက် ပလျာ့နည်းလာ 

ပခင်းပကကာင့် ၁၇-၄-၂၀၂၂ ရက်ပန့တွင် နုိင်ငံတကာပလပကကာင်းလုိင်းများ 

ေင်းသက်ခွင့်ပပုခ့ဲမပီး Commercial Flight များလည်း ပန့စဉ်ေင်းသက်ပနမပီ 

ပြစ်ပါသည်။ 

   အလားတူ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ကိဗုစ်-၁၉ ပရာဂါကာကွယ်ပေးလွှမ်းခခုံမှု ပိုမို 

တိုးတက်ပကာင်းမွန်လာမပီး ပရာဂါပြစ်ပွားမှုနှုန်းများ ပလျာ့နည်းကျေင်း 

လာသည့်အတွက ် နိုင်ငံပတာ်၏ စီးပွားပရးြွံ့မြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအား အပထာက်အကူပပုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် Online  e-

Visa  တွင် ပါဝင်ပသာ အမျ ို းအစားတစ်မျ ို းပြစ်သည့် e-Visa(Tourist) ထပ်မံ 

တိုးပမှင့်ပောင်ရွကရ်န် နုိင်ငံပတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ပရးပကာင်စီ၏ လမ်းညွှန်ချက် 

အရ ကျန်းမာပရးဝန်ကကီးောန၏ ကျန်းမာပရးေုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် 

အညီ ပမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ ကိဗုစ်-၁၉ ကျန်းမာပရးအကာအကွယ် 

ပါရိှပသာ အသက်အာမခံပပါ်လစီဝယ်ယူထားရိှသည့် နုိင်ငံပခားသားခရီးသွား 

များအား Online e-Visa (Tourist) ပလျှောက်ထားရယူလာပရာက်နိုင်ရန် 

အတွက ် ၂၀-၅-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှစ၍ စတင်ခွင့်ပပု ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိခဲ့ရာ 

၂၄-၅-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှစ၍ ကမ္ဘာလည့်ခရီးသွားများ လာပရာက်လည်ပတ် 

လျက်ရှိမပီး ၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်ပန့အထိ လိုင်စင်ရခရီးသွားကုမ္ပဏီများ၏ 

စီစဉ်မှုပြင့် လာပရာက်ခ့ဲပသာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် (၃၂၁) ဦးအား ခရီးစဉ် 

အေင်ပပပပချာပမွ့ပစပရးအတွက် ဝန်ကကီးောနမှေက်စပ်ောနများနှင့် ညိှနှိုင်း 

ပောင်ရွကပ်ပးလျက်ရှိပါသည်။ 

   ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်မှုအပပခအပနများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

ပပန်လည်စတင်နိုင်ပရးပောင်ရွကခ်ဲ့မှုများကို ပအာက်ပါအတိုင်းပြာ်ပပအပ် 

ပါသည်- 
 

ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုိင်စင် (၄)မျ ို း ခွင့်ပပုနပးထားမှုစာရင်း (၃၀-၉-၂၀၂၂)အထိ 

စဉ ် လုိင်စင်အမျ ို းအစား 
(၃၀-၉-၂၀၂၂) ထိ 

အပရအတွက် 

၁ 
  

ဟုိတယ်လုပ်ငန်း 
 

 ၁၆၆၀(လံုး) 

၈၁၂၅၂(ခန်း) 

၂ 
  

တည်းခိရုိပ်သာလုပ်ငန်း 
 

 ၆၇၁(လံုး) 

၁၃၂၀၆(ခန်း) 

  
  

စုစုပပါင်း(ဟိုတယ်+တည်းခိရုိပ်သာ) 
၂၃၃၁(လံုး) 

၉၄၄၅၈(ခန်း) 

၃ 
  
  

ခရီးလှည့်လည်ပရးလုပ်ငန်း   

(က) ပပညတ်ွင်း/ပပညဝ်င်  ၃၃၆၉(ခု) 

(ခ ) ပပညပ်  ၈၂၄(ခု) 

၄ 
  
  

ဧည့်လမ်းညွှန်လပု်ငန်း ၇၅၆၅ (ခု) 

(က)ဧည့်လမ်းညွှန် ၄၉၀၉ (ခု) 

(ခ ) ပေသေုိင်ရာဧည့်လမ်းညွှန် ၂၆၅၆ (ခု) 
 
 

 

ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်သာများ စစ်နဆးဖပီး ပပန်လည်ဖွင့်လှစ်သည့်စာရင်း (၃-၁၀-၂၀၂၂) 

စဉ် 
တုိင်းနေေကကီး/ 

ခပည်ေယ် 

စာရင်းရိှ 
ဟုိတယ်/ 
တည်းခုိ 

ရိပ်ောအနရ 
အတွက် 

စတင် 
စစ်နဆး 

ေည့်ရက် 

စစ်နဆးပပီး 
နောက်ဖွင့်လှစ် 
ေည့် ဟုိတယ်/ 
တည်းခုိရိပ်ော 
အနရအတွက် 

ပိတ်ေိမ်းခခင်း 
မရိှဘဲ   

ဖွင့်လှစ် 
ထားေည့်  

စာရင်း(မစစ် 
နဆးရနေး) 

၁ 
ပနပပည်ပတာ် 
ပကာင်စီနယ်ပပမ 

၉၈ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ၇၆ - 

၂ 
ရန်ကုန်တုိင်း  
ပေသကကီး 

၄၉၃ ၂၄-၆-၂၀၂၀ ၃၂၃ - 

လုပ်ငေ်းလုိင်စင် (၄)မျ ို း ခွင့်ခပုနပးထားမှု၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခုိ 

ရိပ်ောများဖွင့်လှစ်ထားမှု၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆးထုိးနှံ 

နပးမှု၊ ခပည်ပဧည့်ေည်လာနရာက်မှုနှင့် ဧည့်စာရင်းစမံီ 

ခေ့်ခွမဲှုစေစ်အေံုးခပုမှု အနခခအနေများ   
 

 

ပမန်မာနုိင်ငံ၌ ရင်းနီှးပမှုပ်နံှလုိနသာ ထုိင်းစီးပွားနရးလုပ်ငန်း 

ရှင်များအတွက် ပ့ံပုိးနဆာင်ရွက်နပးနစလုိနသာ ကိစ္စရပ်များ 

နဆွးနနွး 
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၃ 
မန္တပလးတုိင်း 
ပေသ ကကီး 

၅၈၂ ၂၅-၇-၂၀၂၀ ၂၈၃ - 

၄ ပဲခူးတုိင်းပေသကကီး ၉၇ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၈၉ ၄ 

၅ 
စစ်ကုိင်းတုိင်းပေသ 
ကကီး 

၆၁ ၁၂-၅-၂၀၂၀ ၄၆ - 

၆ 
တနသကာရီတုိင်း 
ပေသကကီး 

၅၆ ၅-၅-၂၀၂၀ ၄၂ - 

၇ 
ဧရာဝတီတုိင်း 
ပေသကကီး 

၁၂၀ ၂၀-၅-၂၀၂၀ ၉၆ - 

၈ 
မပကွးတုိင်း  
ပေသကကီး 

၅၅ ၉-၅-၂၀၂၀ ၄၅ - 

၉ ကချင်ပပည်နယ် ၆၁ ၁၂-၆-၂၀၂၀ ၄၆ ၉ 

၁၀ ကယားပပည်နယ် ၃၃ ၂၅-၅-၂၀၂၀ ၇ - 

၁၁ ကရင်ပပည်နယ် ၅၅ ၂၇-၅-၂၀၂၀ ၅၃ - 

၁၂ ချင်းပပည်နယ် ၁၃ ၁-၆-၂ ၀၂၀ - - 

၁၃ မွန်ပပည်နယ် ၇၆ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ၅၉ - 

၁၄ ရခုိင်ပပည်နယ် ၁၀၂ ၂၆-၅-၂၀၂၀ ၇၃ - 

၁၅ ရှမ်းပပည်နယ် ၄၂၄ ၁၉-၅-၂၀၂၀ ၃၁၀ - 

 နပါင်း 
၂၃၂၆ - ၁၅၄၈ ၁၃ 

၂၃၂၆ - ၁၅၆၁ 
 

နနပပည်နတာ်နကာင်စီ၊ တုိင်းနေသကကီး၊ ပပည်နယ်များရိှ ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွား 
လုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်နဆးထုိးဖပီးမှုအနပခအနန(၂-၁၀-၂၀၂၂ ) 

စဉ ် အနကကာင်းအရာ 
ဝေ်ထမ်း 

ဦးနရ 
ကာကွယ်နဆးထုိးပပီး 

နဆးထုိးရေ် 
ကျေ် 

၁ 
ဟိုတယ်/ 
တည်းခိုရိပ်သာ 

၃၉၃၁၀ ၃၉၃၃၉ ၁၇၁ 

၂ ခရီးသွားကုမ္ပဏီ ၇၆၄၃ ၅၃၆၉ ၂၂၇၄ 

၃ ဧည့်လမ်းညွှန် ၇၇၃၃ ၃၄၇၅ ၄၂၅၈ 

စုစုနပါင်း ၅၄၆၇၆ ၄၇၉၈၃ ၆၇၀၃ 
 

လူဝင်မှုကကီးကကပ်နရးနှင့်ခပညေ့ူ်အင်အားဝေ်ကကီးဌာေမှနပးပ့ုိနောစာရင်းများအရ 

ခမေ်မာနုိင်ငံေ့ုိ ခပညပ်ဧည့်ေညလ်ာနရာက်မှုစာရင်း 

စဉ် အနကကာင်းအရာ 

၂၀၂၁    
ဇေ်ေဝါရီ

လမှ 
စက်တင်
ဘာလ 

၂၀၂၂    
ဇေ်ေဝါရီ

လမှ 
စက်တင်
ဘာလ 

တိုးတက်
မှု 

ရာခိုင်နှုေ်း 

၁ 
၂ 
၃ 

 

ပလပကကာင်းပြင့်ဝင်ပရာက်သူများ 
သပဘကာပြင့်ဝင်ပရာက်သူများ 
နယ်စပ်ဝင်ပပါက်မှအတွင်းပုိင်းထိ 
ဝင်ပရာက်သူများ 

၁၁၅၆၃ 
၅၄၁ 

- 

၄၈၂၆၇ 
၇၅၉ 

- 

၃၆၇၀၃ 
၂၁၈ 

- 

(+)၃၁၇% 
(+) ၄၀% 

- 

ဗီဇာခဖင့်ဝင်နရာက်ေူနပါင်း ၁၂၁၀၄ ၄၉၀၂၆ ၃၆၉၂၂ (+)၃၀၅%  

၄ 
နယ်စပ်တွင်ဝင်ပရာက်သူများ(EP,
BP,TBP) 

၈၈၄၉၉ ၁၀၄၁၂၈ ၁၅၆၂၉ (+) ၁၈% 

စုစုနပါင်း ၁၀၀၆၀၃ ၁၅၃၁၅၄ ၅၂၅၅၁ (+)၅၂% 
    

   ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကုိ ထိခုိက်ပစခ့ဲတ့ဲ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါ 

သက်ပရာက်မှုများကိ ု တုံ့ပပန်ပပြရှင်းနုိင်ရန်အတွက ် ဝန်ကကီးောနက ပရးေဲွ 

ထားသည့် ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားကဏ္ဍ ပပန်လည်ထူပထာင်ပရး မဟာဗျူဟာ 

လမ်းပပပပမပံု (Myanmar Tourism Strategic Recovery Roadmap-MTSRR) ၏ 

လတ်တပလာ ဦးစားပပးပောင်ရွကရ်မည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် “ပမန်မာနုိင်ငံကို 

ပဘးကင်းလံုခခုံပသာ ခရီးစဉ်ပေသတစ်ခုအပြစ်စိတ်ချယံုကကည်မှုများ ပြစ်ပပါ် 

လာပစရန်နှင့် ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပရး လုပ်ငန်းများကိ ု

တိုးပမှင့်ပောင်ရွကရ်န်” သည် လတ်တပလာဦးစားပပး မဟာဗျူဟာတစ်ရပ် 

အပနပြင့်ပါရိှပသာပကကာင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာဝန်ပောင်မှု လုပ်ငန်းများ 

အား ကုိဗစ်-၁၉ Safe Service အသိအမှတ်ပပုတံေိပ်များ စနစ်တကျသတ်မှတ် 

ပပးအပ်နိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးကင်းလံုခခုံသည့် ဝန်ပောင်မှု 

လုပ်ငန်းများ ပောင်ရွကပ်ခင်းမှတစ်ေင့် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ပံုရိပ်ကုိ ပမှင့်တင်ပပးရန်အတွက် “Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol” အစီအစဉ် အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

   ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက်ပန့အထိ Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol  Website တွင် ဝင်ပရာက်ပလျှောက်ထားသည့် ဟုိတယ် (၃၆၆) လံုး 

ရိှမပီး ယာယီအသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ထုတ်ပပးမပီး ဟုိတယ် (၂၉၄) လုံးရိှ 

ပါသည်။ ယာယီခွင့်ပပုဟုိတယ် (၂၉၄)လံုးအနက် (၂၁၄) လံုးကုိ သက်ေုိင်ရာ 

တိုင်းပေသကကီး/ ပပည်နယ်ပပမပပင်ကွင်းေင်းစစ်ပေးပရးအြဲွ့များမှ ပပမပပင် 

ကွင်းေင်းစစ်ပေးခဲ့မပီး ပထာက်ခံတင်ပပလာပခင်းအပပါ် အသိအမှတ်ပပု 

လက်မှတ်ထုတ်ပပးပရး အြဲွ့ဝင်များ၏ သပဘာတူညီချက်ပြင့် နုိင်ငံအေင့် 

အသိအမှတ်ပပု HSP Plaque များလည်း ပပးအပ်ခဲ့မပီးပြစ်ပါသည်။ 

   ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ပပန်လည်ဦးပမာ့လာပစပရးအတွက် ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းများပပန်လည်ြွင့်လှစ်ပောင်ရွက်ရာတွင် ကျန်းမာပရးနှင့်ပဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းပရး၊ ယံုကကည်စိတ်ချရသည့် ခရီးသွားဝန်ပောင်မှုများပြစ်ပပါ်လာပစ 

ပရး HSP Website: www.hsp.tourism.gov.mm သ့ုိ ဝင်ပရာက်ပလ့လာမပီး 

ပလျှောက်ထားရယူနိုင်ပါရန် ြိတ်ပခါ်အပ်ပါသည်။ 

တိငု်းနေေကကီး/ခပည်ေယ်အလုိက် နေေအဆင့် (Regional Level) အေိအမှတခ်ပု 

လက်မှတ်ထုတန်ပးပပီးစီးေည့် လုပ်ငေ်းများစာရင်း 

စဉ် တိုင်းနေေကကီး/ 

ခပည်ေယ် 

ရှိရင်းအလုံး 
အနရအတွက် 

အေိအမှတ်ခပုလက်မှတ် 
ရရှိေည့်အနရအတွက် 

၁။ ပနပပည်ပတာ်ပပည်ပထာင်စုနယ်ပပမ ၉၈ ၉၈ 

၂။ ရန်ကုန်တိုင်းပေသကကီး ၄၉၃ ၁၉၇ 

၃။ မန္တပလးတိုင်းပေသကကီး ၅၈၂ ၄၃၄ 

၄။ ပဲခူးတိုင်းပေသကကီး ၉၇ ၉၂ 

၅။ စစ်ကုိင်းတိုင်းပေသကကီး ၆၁ ၅၃ 

၆။ တနသကာရီတိုင်းပေသကကီး ၅၆ ၃၅ 

၇။ ဧရာဝတီတိုင်းပေသကကီး ၁၂၀ ၉၈ 

၈။ မပကွးတိုင်းပေသကကီး ၅၅ ၅၀ 

၉။ ကချင်ပပည်နယ် ၆၁ ၄၆ 

၁၀။ ကယားပပည်နယ် ၃၃ ၃၃ 

၁၁။ ကရင်ပပည်နယ် ၅၅ ၅၃ 

၁၂။ ချင်းပပည်နယ် ၁၃ ၁၀ 

၁၃။ မွန်ပပည်နယ် ၇၆ ၆၇ 

၁၄။ ရခိုင်ပပည်နယ် ၁၀၂ ၈၁ 

၁၅။ ရှမ်းပပည်နယ် ၄၂၄ ၃၃၄ 

စုစုနပါင်း ၂၃၂၆ ၁၆၈၁ 

HSP Website တွင်National Level အေိအမှတ်ခပုလက်မှတ် နလျှောက်ထားလာေည့် 

ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်ောများစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နဆာင်ရွက်ထားရိှမှု အနခခအနေ 

         (၃၀-၉-၂၀၂၂)ရက်နေ့ 

စဉ် 

နနပပည်နတာ် 

တုိင်းနေသ 

ကကီး/ 

ပပည်နယ် 

နလျှော

က် 

ထား 

လာမှု 

Website 

တွင် 

Online 

မှယာယီ

အသိ 

အမှတ် 

ပပုလက်

မှတ် 

ထုတ် 

နပး 

ထားမှု 

Online 

Appro-

ve များ 

အနက် 

Plaque 

ထုတ် 

နပး 

ထားမှု 

Online 

Appro-

ve များ 

အနက် 

Plaque 

မရရိှ 

နသး 

သည့်

ဟုိ 

တယ်/ 

တည်း

ခုိရိပ် 

သာ 

များ 

နဆာင်

ရွက်ဆဲ

ဟုိ 

တယ်/ 

တည်း 

ခုိရိပ် 

သာ 

များ 

နနပပည်

နတာ် 

နကာင်စီ၊ 

တုိင်းနေ

သကကီး/ 

ပပည်နယ်

များရိှ 

လုိင်စင်ရ 

ဟုိတယ်/ 

တည်းခုိ 

ရိပ်သာ 

များ 

စာရင်း 

နလျှော

က် 

ထားမှု 

ရာခုိင်

နှုန်း 

(%) 

၁ ပနပပည်ပတာ် ၄၆ ၄၂ ၄၁ ၁ ၄ ၉၈ ၄၇ 

၂ မန္တပလး ၃၈ ၂၁ ၁၀ ၁၁ ၁၇ ၅၈၂ ၇ 

၃ ရန်ကုန် ၇၇ ၇၀ ၅၄ ၁၆ ၇ ၄၉၃ ၁၆ 

၄ ပဲခူး ၃ ၃ ၂ ၁ ၀ ၉၇ ၃ 
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၅ စစ်ကုိင်း ၁ ၁ ၁ ၀ ၀ ၆၁ ၂ 

၆ တနသကာရီ ၈ ၄ ၂ ၂ ၄ ၅၆ ၁၄ 

၇ ဧရာဝတီ ၁၃ ၁၂ ၁၁ ၁ ၁ ၁၂၀ ၁၁ 

၈ မပကွး ၁၂ ၁၂ ၁၀ ၂ ၀ ၅၅ ၂၂ 

၉ ကချင် ၂ ၂ ၀ ၂ ၀ ၆၁ ၃ 

၁၀ ကယား ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၃၃ ၀ 

၁၁ ကရင် ၂၀ ၁၃ ၅ ၈ ၇ ၅၅ ၃၆ 

၁၂ ချင်း ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၁၃ ၀ 

၁၃ ရခိုင်  ၅ ၄ ၃ ၁ ၁ ၁၀၂ ၅ 

၁၄ ရှမ်း  ၁၁၅ ၈၇ ၅၃ ၃၄ ၂၈ ၄၂၄ ၂၇ 

၁၅ မွန် ၂၆ ၂၃ ၂၂ ၁ ၃ ၇၆ ၃၄ 

စုစုပပါင်း ၃၆၆ ၂၉၄ ၂၁၄ ၈၀ ၇၂ ၂၃၂၆ ၁၆ 
    

   ပပည်တွင်း၊ပပည်ပခရီးသွားများ၏ တည်းခုိပနထုိင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက် 

အလက်များကုိ အချန်ိနှင့်တပပပးညီမှတ်တမ်းတင်နုိင်ရန်၊ ဧည့်သည်စာရင်း 

စီမံခန့် ခဲွမှုစနစ်-Guest List Management System (GLMS)ကုိ အေင့်ပမှင့်တင်၍ 

တစ်နုိင်ငံလံုးရိှ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာများအားလံုး အသံုးပပုနုိင်ပရး 

ပောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။  

   ထုိသ့ုိပောင်ရွက်ခ့ဲရာတွင် ယခင်အသံုးပပုလျက်ရိှသည့် စနစ်အားအေင့်ပမှင့် 

တင်ခဲ့မပီး (၁၄-၁-၂၀၂၂) ရက်ပန့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ 

ပနပပည်ပတာ်၊ တုိင်းပေသကကီး/ ပပည်နယ်ရုံးခွဲများမှ စနစ်အား အသံုးပပုမည့် 

ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းများ ပ့ုိချပခင်း၊ (၂၀-၄-၂၀၂၂) ရက်ပန့မှ (၂၀-၅-၂၀၂၂) 

ရက်ပန့အထိ ဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်သာများမှစနစ်အား အသံုးပပု၍ ဧည့်သည် 

စာရင်းပြည့်သွင်းပပးပ့ုိမည့် ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချပပးပခင်းများကို 

ပောင်ရွကပ်ပးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပပင် ပနပပည်ပတာ်ပကာင်စီ၊ တုိင်းပေသကကီးနှင့် 

ပပည်နယ်ရံုးခဲွများမှတေင့် မိမိတ့ုိသက်ေုိင်ရာပေသရိှဟုိတယ်နှင့်တည်းခုိရိပ်သာ 

များကိ ု စနစ်အသံုးပပုနည်းလမ်းညွှန်သင်တန်း ပပန်လည်သင်ကကားပို့ချပပး 

နုိင်ပရးအတွက် ရံုးခဲွများမှဝန်ထမ်း(၄၄)ဦး၊ သက်ေုိင်ရာ ဟုိတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းမှ ကုိယ်စားလှယ် (၃၆)ဦး၊ စုစုပပါင်း (၈၀)ဦးကုိ (၂၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ပန့မှ 

(၂၂-၆-၂၀၂၂)ရက်ပန့အထိ သင်တန်းပ့ုိချပပးခဲ့ပါသည်။ ဧည့်သည်စာရင်းစီမံ 

ခန့်ခဲွမှု(GLMS) စနစ်အား ဟုိတယ်တည်းခုိရိပ်သာများ အသံုးပပုလျက်ရိှရာ 

တုိင်းပေသကကီး/ ပပည်နယ်အလုိက် အသံုးပပုမှုမှာ ပအာက်ပါအတုိင်းပြစ်ပါသည်- 
 

နနပပည်နတာ်၊ တုိင်းနေသကကီး/ပပည်နယ်များရိှ ဧည့်သည်စာရင်းစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ် 

အသံုးပပုမှုအနပခပပုဇယား                       ၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နန့ 

စဉ ်
တိငု်းနေေကကီး/ 

ခပညေ်ယ ်

လုိင်စင်ရ 

ဟုိတယ်/ 

မှတပ်ုံတင် 

ထားေည့် 

ဟုိတယ်  

မှတပ်ုံတင်ရေ်ကျေ်

ရိှ ေည့် ဟိုတယ်  

၁ ပနပပည်ပတာ် ၉၈ ၉၃ ၅ 

၂ ကချင်ပပညန်ယ် ၆၁ ၅၄ ၇ 

၃ ကယားပပညန်ယ် ၃၃ ၃၃ - 

၄ ကရင်ပပညန်ယ် ၅၅ ၅၅ - 

၅ ချင်းပပညန်ယ် ၁၃ ၁၃ - 

၆ စစ်ကိုင်းတိငု်းပေသကကီး ၆၁ ၅၆ ၅ 

၇ 
တနသကာရီတိုင်း 

ပေသကကီး 
၅၆ ၅၅ ၁ 

၈ ပဲခူးတိငု်းပေသကကီး ၉၇ ၉၇ - 

၉ မပကွးတိငု်းပေသကကီး ၅၅ ၅၃ ၂ 

၁၀ မန္တပလးတိငု်းပေသကကီး ၅၈၂ ၃၉၃ ၁၈၉ 

၁၁ မွန်ပပည်နယ် ၇၆ ၇၁ ၅ 

၁၂ ရခိုင်ပပည်နယ် ၁၀၂ ၈၄ ၁၈ 

၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းပေသကကီး ၄၉၃ ၃၀၂ ၁၉၁ 

၁၄ ရှမ်းပပညန်ယ် ၄၂၄ ၃၁၅ ၁၀၉ 

၁၅ 
ဧရာဝတီတိုင်း 

ပေသကကီး 
၁၂၀ ၉၆ ၂၄ 

  စုစုနပါင်း ၂၃၂၆ ၁၇၇၁ ၅၅၅ 

 

 

 

ဟိုတယ်နင့်ှခရီးေွားဝေ်နဆာင်မှုေင်တေ်းများ 

   ဟုိတယ်ေုိင်ရာဝန်ပောင်မှုသင်တန်းပြစ်ပသာ ဧည့်ကကိုသင်တန်း၊ အိပ်ခန်း 

ပောင်ထိန်းသိမ်းပရးသင်တန်း၊ အစားအစာနှင့်အပြျာ်ယမကာ ဝန်ပောင်မှု 

သင်တန်းနှင့် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းများကုိ ဘားအံမမို့ နှင့် သံတဲွမမိ ့ု 

များတွင် သင်တန်း (၂) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၁၈၀) ဦးပြင့် ြွင့်လှစ်နုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

   စစ်ကိုင်းတုိင်းပေသကကီး၊ မင်းကွန်းခရီးစဉ်ပေသတွင် ပေသခံဧည့်လမ်းညွှန် 

(မွမ်းမံ)သင်တန်းကိ ု  သင်တန်း (၁) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၄၇) ဦးပြင့် 

လည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်ပ့ုိချခ့ဲပါသည်။ အလားတူ ပပည်တွင်းဘုရားြူးခရီးသွား 

ဧည့်သည်များအား ခရီးစဉ်ရှင်းလင်းပပသပနသူများသ့ုိ အသိပညာပပးသင်တန်း 

ကိ ုသင်တန်း (၁) ကကိမ် သင်တန်းသား (၃၀) ဦးပြင့် ြွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။  

ဘာောစကားေင်တေ်းများ 

   ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ရုရှားခရီးသွားပေးကွက် ပုိမုိရရိှပရး 

နှင့် ရုရှားခရီးသွားများအား ပုိမုိပကာင်းမွန်ပသာ ခရီးသွားဝန်ပောင်မှုများ 

ပပးအပ်နုိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရုရှားဘာသာစကား (အပပခခံ) သင်တန်းများကုိ 

ြွင့်လှစ်ပ့ုိချလျက်ရိှရာတွင် ရန်ကုန်နုိင်ငံပခားဘာသာတက္ကသုိလ်နှင့် ပူးပပါင်း၍ 

ရန်ကုန်မမို့ ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပရးဗဟုိောန (CTD) တွင် (၅-၈-

၂၀၂၂) ရက်ပန့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ပန့အထိ၊ သင်တန်းသား (၅၀) ဦးပြင့် 

လည်းပကာင်း၊ မန္တပလးနုိင်ငံပခား ဘာသာတက္ကသုိလ်နှင့်ပူးပပါင်း၍ (၅-၈-၂၀၂၂) 

ရက်ပန့မှ (၇-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ပန့အထိ  သင်တန်းသား (၅၀) ဦး ပြင့်လည်း 

ပကာင်း၊ ကာကွယ်ပရးဝန်ကကီးောန၊ စစ်တက္ကသုိလ် အေင့်ပမင့်စာပပပညာဗဟုိ 

ောနနှင့်ပူးပပါင်း၍ ပပင်ဦးလွင်မမို့တွင် ကသဂုတ်လမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ 

သင်တန်းသား (၃၇) ဦး ပြင့်လည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်လျက်ရိှပါသည်။  

   အလားတူ တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းများကိ ုမန္တပလးတုိင်းပေသကကီး၊ 

ပုဂံရံုးခဲွနှင့် ပမန်မာ-တရုတ် ချစ်ကကည်ပရးအသင်းတ့ုိ ပူးပပါင်း၍ တရုတ်ဘာသာ 

စကား(အပပခခံ)သင်တန်းကုိ (၂၉-၈-၂၀၂၂) ရက်ပန့မှ (၁၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်ပန့ 

အထိ သင်တန်း (၁) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၂၅၂) ဦး ပြင့်လည်းပကာင်း၊ 

တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနိုင်ငံ Huaqiao တက္ကသုိလ်မှ Online ပြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းကုိ 

သင်တန်း (၁) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား(၁၅)ဦးပြင့်လည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်လျက် 

ရိှပါသည်။  

   ထ့ုိအတူ အဂကလိပ်စာဘာသာစကားသင်တန်းများကုိ ပငွပောင်၊ ပချာင်းသာ 

နှင့် မပကွးမမို့များတွင် သင်တန်း (၃)ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၁၅၅)ဦး ပြင့် 

လည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

လုပ်ငေ်းခွင်နဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနရး (HSP) ေင်တေ်းများ 

   ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းပံုရိပ်ကုိပမှင့်တင်ပပးရန် ရည်ရွယ်သည့်လုပ်ငန်းခွင် 

ပဘးအန္တရယ်ကင်းရှင်းပရး “Enchanting Myanmar Health and Safety 

Protocol” သင်တန်းများကုိ (Outsourcing) ပံုစံပြင့် ဝန်ကကီးောန၏ ကကီးကကပ်မှု၊ 

ပမန်မာနုိင်ငံ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပပောန်းပရးအြဲွ ၊့ 

အပပည်ပပည်ေိုင်ရာ အလုပ်သမားပရးရာအြဲွ့အစည်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ် 

နှင့်ခရီးသွားေိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသင်းတ့ုိ၏ ပူးပပါင်းပါဝင်မှုပြင့် 

ြွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိရာတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လမှ ပအာက်တိုဘာလအထိ 

(၃) လအတွင်း သင်တန်း (၃၀) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၁၁၈၂) ဦးပြင့် 

ြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

Barrier Free Tourism ေင်တေ်းများ 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနသည် Barrier Free Tourism ပြာ် 

ပောင်မှုအပြစ် ခရီးသွားလာရန် အခက်အခဲရှိသည့်မသန်စွမ်းသူများ၊ ထိခိုက် 

လ့ူစမ်ွးအားအရင်းအခမစ် ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်နရးအတွက်  

အနကာင်အထည်နဖာ် နဆာင်ရွက်နေမှုများ 
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ေဏ်ရာရရှိထားသမူျား၊ ကုိယ်ဝန်ပောင်များ၊ ကပလးငယ်များပါဝင်သည့် 

မိသားစုများနှင့် သက်ကကီးခရီးသွားများအတွက် လွယ်ကူပချာပမွ့ပသာ ခရီးသွား 

ဝန်းကျင်အပပခအပနပကာင်းများကုိ ြန်တီးပြာ်ပောင်ပပးရန် ရည်ရွယ်၍  

မသန်စွမ်းခရီးသွားများအတွက် အပထာက်အကူပပုအပပခခံဝန်ပောင်မှုသင်တန်း 

ကုိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လမှ ပအာက်တိုဘာလအထိ (၃) လအတွင်း၊ 

တိုင်းပေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်ရုံးခဲွများပြစ်ပသာ ပမစ်ကကီးနား၊ ရန်ကနု်၊ မုံရွာ၊ 

ပမာ်လမမိုင်မမို့များတွင် သင်တန်း (၄) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၃၆၅) ဦးပြင့် 

ြွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ခရီးေွားလုပ်ငေ်းနှင့်ဆက်စပ်ေင်တေ်းများ 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ ပတာင်ကကီးရံုးခဲွနှင့် ရှမ်းပပည်နယ်၊ 

အပသးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးောနတ့ုိ၏ ပူးပပါင်းစီစဉ်မှုပြင့် ဝါးလက်မှု 

(အပပခခံ)သင်တန်းကုိ ရှမ်းပပည်နယ်(အပရှ့ပုိင်း)၊ ကျို င်းတံုမမို့နယ် လိွုင်ပမွ 

ပကျးရွာအုပ်စုရှိ ရပ်ရွာအပပခပပုခရီးသွားစဉ်ပေသပြစ်သည့် ဟိုကျင်း(အာခါ) 

ပကျးရွာတွင် သင်တန်း (၁) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၂၀) ဦးပြင့် ြွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ 

ပါသည်။ အေုိပါ သင်တန်းများြွင့်လှစ်ပခင်းပြင့် ပေသခံများအတွက် အလုပ် 

အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ပုိမိုရရိှပစရန်၊ ရိုးရာယဉ်ပကျးမှု လက်မှုအနုပညာ 

လုပ်ငန်းများ မတိမ်ပကာမပပပျာက်ပစရန်နှင့် ပေသထွက် ခရီးသွားထုတ်ကုန် 

များကိ ုအေင့်ပမှင့်တင်ပပးရန် ရည်ရွယ်ပောင်ရွကပ်ခင်းပြစ်ပါသည်။ 

   ထ့ုိအပပင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် လူကုန်ကူးမှုတားေီးပရးပောင်ရွက်မှုအပြစ် 

လူကနု်ကးူမှုတားေီးပရးေုိင်ရာ အသိပညာပပးသင်တန်းကို ပမာ်လမမိုင်မမို့ 

တွင် သင်တန်း (၁) ကကိမ်၊ သင်တန်းသား (၄၀) ဦးပြင့်  ြွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ 

   သ့ုိပြစ်ရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ ပလ့ကျင့်ပရးနှင့် 

ပညာပပးပရးောနခဲွ၏ ကကီးကကပ်စီစဉ်မှုပြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လမှ 

ပအာက်တုိဘာလအထိ (၃)လတာ ကာလအတွင်းပပည်တွင်းသင်တန်း စုစုပပါင်း 

(၄၈) ကကိမ်ကုိ သင်တန်းသား (၂၄၂၃) ဦးပြင့် အပကာင်အထည်ပြာ်ပောင်ရွက် 

နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

စဉ ် ေင်တေ်းအမျ ို းအစား 
စုစုနပါင်း 

ကကိမ်နရ ဦးနရ 

၁။ ဟိုတယ်ေုိင်ရာဝန်ပောင်မှုသင်တန်း ၂ ၁၈၀ 

၂။ ပေသခံများအတွက ် ဧည့်လမ်းညွှန် (မွမ်းမံ) 

သင်တန်း 

၁ ၄၇ 

၃။ ပပည်တွင်းဘုရားြူးခရီးသွား 

ဧည့်ဝန်ပောင်မှုသင်တန်း 

၁ ၃၀ 

၄။ ရုရှားဘာသာစကား (အပပခခံ) သင်တန်း ၃ ၁၃၇ 

၅။ တရုတ်ဘာသာစကား (အပပခခံ) သင်တန်း ၂ ၂၆၇ 

၆။ အဂကလိပ်စာဘာသာစကားသင်တန်း ၃ ၁၅၅ 

၇။ လုပ်ငန်းခွင်ပဘးအန္တရယ်ကင်းရှင်းပရးသင်

တန်း (Outsourcing) 

၃၀ ၁၁၈၂ 

၈။ Barrier Free Tourism အပထာက်အကူပပု 

သင်တန်း 

၄ ၃၆၅ 

၉။ ဝါးလက်မှုအပပခခံသင်တန်း ၁ ၂၀ 

၁၀။ လူကနု်ကးူမှုတားေီးပရးေုိင်ရာ 

အသိပညာပပးသင်တန်း 

၁ ၄၀ 

စုစုပပါင်း ၄၈ ၂၄၂၃ 
 

မဲနခါင် - လေ်ချေ်း ပူးနပါင်းနဆာင်ရွကမ်ှုဆိုင်ရာလုပ်ငေ်းများ 

   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနသည် မဲပခါင်-လန်ချန်းပူးပပါင်း 

ပောင်ရွက်ပရး အထူးရန်ပံုပငွ (၂၀၂၁) အပထာက်အပ့ံပြင့် “The Establishment 

of Tourism Research Center” စီမံကိန်းကုိ အပကာင်အထည်ပြာ် 

ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိရာတွင် စီမံကနိ်းအတွက ် နုိင်ငံသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် 

ငှားရမ်းပခင်းကို ပောင်ရွကခ်ဲ့မပီး ပနပပည်ပတာ်ရံုးတွင် စီမံကနိ်းလုပ်ငန်းများ 

စတင်ပောင်ရွကမ်ှုအပြစ် စီမံကနိ်း၏ Detail Work Plan ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

ကိ ု ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါသည်။ အေိုပါစီမံကနိ်းသည် ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွား 

လုပ်ငန်း၏ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကို ပုိမိုတိကျ အားပကာင်းခိုင်မာ 

လာပစရန် တစ်ပထာင့်တစ်ပနရာမှ အားပြည့်ပြာ်ပောင်မည့် စီမံကနိ်း 

တစ်ခု ပြစ်ပါတယ်။ 

   စီမံကနိ်း၏ Work Plan အရ သုပတသနေုိင်ရာအပပခခံ (Basic) သင်တန်း 

နှင့် သုပတသနေုိင်ရာ အထူးကကပ်မတ်(Intensive) သင်တန်းကို ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန သင်တန်းသားများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတက္ကသုိလ် 

များနှင့် ပမန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်မှ သင်တန်းသားများ စုစုပပါင်း 

(၇၉) ဦး ပြင့် (Hybrid) ပံုစံပြင့် ြွင့်လှစ်ပောင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ခရီးေွားခမှင့်တင်နရးဆိုင်ရာနဆာင်ရကွ်ချက်များ 

   ပမန်မာနုိင်ငံ၏ခရီးစဉ်ပေသများကုိ ပမှင့်တင်နုိင်ရန်အတွက် စာအုပ်စာပစာင် 

များ၊ CD/DVD များ စီစဉ်ထုတ်ပဝမပီးပြန့်ပဝလျက်ရိှရာ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ 

ပအာက်တုိဘာလအထိ တုိင်းပေသကကီး၊ ပပည်နယ်များရိှရံုးခဲွများ၊ Information 

Counter များ၊ ခရီးသွားပမှင့်တင်ပရးအတွက ် ကျင်းပသည့် အစည်းအပဝး၊ 

ပေွးပနွးပွဲများ၊ နုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွများ၊ ပပည်ပရှိ ပမန်မာနိုင်ငံသံရုံးများ 

နှင့် ပကာင်စစ်ဝန်ရံုးများတ့ုိသ့ုိ လက်ကမ်းစာအုပ်၊ စာပစာင်နှင့်ပပမပံု (၇,၃၆၈) 

ပစာင်၊ CD/DVD(၄၉) ချပ်နှင့် Memory Stick (၅၀)ခုတ့ုိကုိ ပြန့်ပဝပပးခ့ဲပါသည်။ 

(၃၆) ကကိမ်နခမာက် နဟာင်နကာင်နိုင်ငံတကာခရီးေွားခပပွဲ - ၂၀၂၂ ေ့ုိ 

ခမေ်မာနိငု်ငံကိုယ်စားခပုခရီးေွားခပခေ်းပါဝင်ခပေခခင်း 

   တရုတ်ပပည်သ့ူသမ္မတနိုင်ငံ ပဟာင်ပကာင်မမို့၌ ၁၈-၈-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ 

၂၁-၈-၂၀၂၂ ရက်ပန့ အထိကျင်းပခဲ့သည့် (၃၆) ကကိမ်ပပမာကပ်ဟာင်ပကာင် 

နိုင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွ-၂၀၂၂ သ့ုိ ဟိုတယ်နှင့ခ်ရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန 

ကိယု်စား ပပည်ပထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံပတာ် ပကာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ 

ပဟာင်ပကာင်မမို့ မှ ပမန်မာနုိင်ငံကုိယ်စားပပုခရီးသွားပပခန်း ပါဝင်ပပသခ့ဲပါသည်။ 

(၁၆) ကကိမ်နခမာက ် ဟိုချမီင်း နိငု်ငံတကာခရီးေွားခပပွဲေ့ုိ ခမေ်မာနိငု်ငံ 

ကိယု်စားခပုခရီးေွားခပခေ်း ပါဝင်ခပေခဲ့ခခင်း 

   ဗီယက်နမ်နုိင်ငံ ဟုိချမီင်းမမို့တွင် ၈-၉-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ ၁၀-၉-၂၀၂၂ ရက် 

ပန့အထိ ကျင်းပသည့် (၁၆)ကကိမ်ပပမာက် ဟုိချမီင်းနုိင်ငံတကာခရီးသွားပပပဲွသ့ုိ 

ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးနှင့်အတူ ဗီယက်နမ်နုိင်ငံေုိင်ရာ ပမန်မာသံအမတ်ကကီး၊ 

ဝန်ကကီးောနမှတာဝန်ရိှသူများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချု ပ်နှင့် 

ပမန်မာနုိင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပေးကွက်ပမှင့်တင်ပရးအသင်းတ့ုိမှပါဝင်တက် 

ပရာက်ခ့ဲမပီး ပမန်မာနုိင်ငံကုိယ်စားပပုခရီးသွားပပခန်းအား ပါဝင်ပပသခ့ဲပါသည်။ 

ခမေ်မာနိငု်ငံ၏ခရီးေွားလုပ်ငေ်းအား Digital ေည်းခဖင့် ခမှင့်တင်နဆာင်ရွက် 

နေမှုအနခခအနေ 

   ဝန်ကကီးောန၏ Website နှင့် Web Portal တ့ုိကုိ အဂကလိပ်၊ ပမန်မာ၊ ရုရှား၊ 

ဂျာမဏီ၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကုိရီးယား၊ ထုိင်း၊ ဗီယက်နမ် စသည့် 

ဘာသာစကား (၁၁) မျ ို းပြင့် လွှင့်တင်ထားပါသည်။ ခရီးစဉ်ပေသများတွင် 

ခရီးေွားခမှင့်တင်နရးအတွက် နဆာင်ရွက်လျက်ရိှနော 

ခရီးေွားခမှင့်တင်နရး အစီအစဉ်များ 
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4KHDR Video၊ 360˚ Video နှင့် 360˚Photo များရုိက်ကးူ၍ Virtual Reality 

ပပခန်းနှင့် Virtual Reality Website  တို့တွင် Online/ Offline ပြင့် 

ကကည့်ရှုနိုင်ပရးပောင်ရွကထ်ားရှိပါသည်။ 

   ခရီးစဉ်ပေသနှင့် ခရီးသွားေဲွပောင်မှုေုိင်ရာ 360ႚ Video နှင့် 360ႚ Photo များ၊ 

ပောင်းပါးများကုိ အသံုးပပု၍ ဝန်ကကီးောနမှ လွှင့်တင်ထားပသာ Facebook, 

Instagram, Twitter, Pinterest, Linkedin, Viber, Youtube စပသာ Social 

Media Platform များတွင် Online Marketing ပပုလုပ်ပခင်း၊ Website နှင့် Web 

Portal တ့ုိတွင်ပမှင့်တင် Google Marketing ပပုလုပ်ပခင်းများ ပောင်ရွက်သွား 

မည်ပြစ်ပါသည်။ နယ်ရုံးခဲွများနှင့် Information Counter များတွင် ပြန့်ချ ိ

ထားရိှပသာ Digital Signage များကိ ု ထင်ရှားပသာခရီးစဉ်ပေသများတွင် 

ထပ်မံထားရိှနိုင်ပရး စီစဉ်ပခင်းများလည်း ပောင်ရွကသွ်ားမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ နုိင်ငံတကာနှင့်ပေသတွင်း ပူးပပါင်း 

ပောင်ရွက်ပရးောနခဲွအပနပြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ မ့ြိုးတုိးတက်ပရးအတွက် 

ကသဂုတ်လမှ ပအာက်တုိဘာလအထိ အာေီယံနုိင်ငံများမှ ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ 

ြိုရမ်များ၊ အလုပ်ရုံပေွးပနွးပွဲများ၊ အစည်းအပဝးများအား တက်ပရာက်၍ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ ပူးပပါင်းပောင်ရွကမ်ှုများကို ပောင်ရွကခ်ဲ့ပါသည်။ 

 

စဉ ်

 

အနကကာင်းအရာ 

ဖိုရမ/်အလုပ်ရံု 

နဆွးနနွးပဲွ/ 

အစည်းအနဝး 

တက်နရာက်မှု 

အကကိမ ်

အနရအတက်ွ 

မှတ် 

ချက် 

၁။ အာေီယံနိုင်ငံများနှင့ ်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာများ 
ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခင်း (ASEAN) 

၇  ကကိမ ် Virtual/ 
Hybrid 

၂။ အာေီယံနိုင်ငံများနှင့ ်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာများ 
ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခင်း (ASEAN) 

၃  ကကိမ ် Physical  

၃။ မဟာမဲပခါင်ပေသခွနှဲင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း 
ေုိင်ရာများ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခင်း 

၁  ကကိမ ် Physical 

၄။ အာေီယံဗဟုိောနများနှင့ ် ပူးပပါင်း 
ပောင်ရွက်ပခင်း 

၃  ကကိမ ် Virtual/ 
Hybrid 

၅။ ကပမ္ဘာေီးယား၊ လာအုိ၊ ပမန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ 
ထုိင်းနိုင်ငံတို့နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ေုိင်ရာ 
များ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခင်း(CLMVT) 

၁  ကကိမ ် Virtual 

၆ ။ မဲပခါင်-လန်ချန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းေုိင်ရာ 
ပူးပပါင်းပောင်ရွက်ပခင်း 

၂  ကကိမ် Physical 

 

 

 

 

   မွန်ပပည်နယ်ပေသေိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပကာ်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှု၊ 

မွန်ပပည်နယ် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၏ ဦးပောင်မှု၊ 

ေက်စပ်ောနေုိင်ရာများ၊ ပမန်မာနိုင်ငံဟိတုယ်ေိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

(ပမာ်လမမိုင်ဇုန်)၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(မွန်ပပည်နယ်)နှင့် ဧည့် 

လမ်းညွှန်များအသင်း(မွန်ပပည်နယ်)တ့ုိ၏ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှုပြင့် မွန်ပပည်နယ် 

အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကပ်ပရာဂါပကကာင့် ကျေင်းခ့ဲရပသာ ဟုိတယ် 

နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအား ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပပန်လည်ြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရး 

လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြာ်ထုတ်ပောင်ရွကန်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ မွန်ပပည်နယ် 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းြံွ့မြိုးတုိးတက်ပရး အလုပ်ရံုပေွးပနွးပဲွကုိ (၁၅-၉-၂၀၂၂) 

ရက်ပန့တွင် ပမာ်လမမိုင်မမို့ရိှ Royal Mawlamyine Hotel တွင် ကျင်းပ 

ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရံုပေွးပနွးပွဲသ့ုိ အစုိးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ကိယု်စားလှယ် 

တက်ပရာက်ခဲ့မပီး ပေွးပနွးပွဲရလေ်အပနပြင့် ေက်လက်အပကာင်အထည် 

ပြာ်ပောင်ရွကရ်န် အချက် (၂၈) ချက် ရရိှခဲ့ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ထ့ုိပပင် မွန်ပပည်နယ် အတွင်းရိှ ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ တည်းခုိရိပ်သာများအား 

ပဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝန်ပောင်မှုပပးနုိင်ပရးအတွက ် ပပည်နယ်အစုိးရ 

အြွဲ့၏ အနီးကပ်ကကီးကကပ်မှု ပပည်နယ် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီး 

ောန၏ ဦးပောင်မှုပြင့် National Level (Health and Safety Protocol-

HSP)အသိအမှတ်ပပုလက်မှတ်ရရှိပရး ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိရာ အသိအမှတ်ပပု 

လက်မှတ်ရ ဟိုတယ်(၁၇)လုံး၊ Online မှ အသိအမှတ်ပပုထားသည့် ဟုိတယ် 

(၈)လံုး စုစုပပါင်းဟုိတယ်(၂၅)လံုး ရရိှမပီးပြစ်ကာ မွန်ပပည်နယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

ြွံ့မြိုးတိုးတက်ပရးအတွက် စဉ်ေက်မပျက်ပောင်ရွကလ်ျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ၈-၇-၂၀၂၂ ရက်ပန့တွင် ဟုိတယ်၊ တည်းခုိရိပ်သာများတွင် တည်းခုိပနထုိင် 

သူများအား စနစ်တကျလက်ခံနုိင်ပရးအတွက် အသိပညာပပးပေွးပနွးပွဲ 

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အေိုပါ ပေွးပနွးပွဲ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီး 

ောနနှင့် လူဝင်မှုကကီးကကပ်ပရးနှင့်ပပည်သ့ူအင်အားဦးစီးောနတ့ုိမှ ပပည်တွင်း၊ 

ပပည်ပ ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ၊ ပတ်စ်ပို့၊ ဗီဇာစသည့် 

အပထာက်အထားများအား မှန်ကန်စွာကကည့်ရှု စစ်ပေးနုိင်ပရး၊ သက်ေုိင်ရာ 

ောနများသ့ုိ စနစ်တကျ သတင်းပို့ပောင်ရွကန်ိုင်ပရး၊ Hotel Guest List 

Management System တွင် ဧည့်စာရင်းများ စနစ်တကျ ပြည့်သွင်းနိုင်ပရး၊ 

ဟိုတယ်၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၏ လံုခခုံပရးေုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား သတိပပု 

 
 

နုိင်ငံတကာနှင့်တဒသတွင်းပူးတပါင်းတဆာင်ရွက်ြှုအစီအစဉ်ြျား 

 

 

မွေ်ခပည်ေယ် 

ပဲခူးတိုင်းနေေကကီး 

 

တုိင်းနေေကကီး/ ခပည်ေယ်များအတွင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးေွား 

လုပ်ငေ်းဆုိင်ရာနဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း 
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ပောင်ရွက်နုိင်ပရး၊ ဟုိတယ်များသန့် ရှင်းသာယာလှပပရး၊ Health and Safety 

Protocol Certificates များပလျှောက်ထားနုိင်ပရး၊ အလုပ်အကုိင် (၃)မျ ို းအတွက် 

အကဲပြတ်စစ်ပေးမှုများပပုလုပ်နုိင်ပရး၊ ဟုိတယ်ေုိင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

သ့ုိ ဝင်ပရာက်နုိင်ပရးစသည်တ့ုိအား ရှင်းလင်းတင်ပပပေွးပနွးခ့ဲကကပါသည်။ 

Package Tour များ လာနရာက်လညပ်တ်မှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ပဲခူးတုိင်းပေသကကီးအတွင်းသို့ ဇူလိုင်လအတွင်း Package Tour များအပြစ် 

Sai Swe Travels & Tours ၏ စီစဉ်မှုအရ စုစုပပါင်း (၅) ကကိမ်ပြင့် ထိုင်း 

ဧည့်သည်များ ဝင်ပရာက်ခဲ့မပီး  ခရီးသည် စုစုပပါင်း (၁၀၅)ဦး လာပရာက် 

လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ဩဂုတ်လအတွင်း Sai Swe Travels & Tours မှ ထုိင်း 

ဧည့်သည် (၄၅) ဦး နှင့် Forever Apex  Company Limited မှ ထုိင်း ဧည့်သည် 

(၁) ဦး ၊ စုစုပပါင်း (၄၆) ဦး လည်ပတ်ခ့ဲပါသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း Forever 

Apex  Company Limited မှ ထုိင်းဧည့်သည် (၁၂) ဦး၊ Golden Light Myanmar 

T & T Co.,Ltd မှ ထုိင်းဧည့်သည် (၄) ဦး၊ Mandalay Tours For You Co.,Ltd မှ 

အင်ေုိနီရှားဧည့်သည်(၁၄) ဦး၊ စုစုပပါင်း (၃၀) ဦး လာပရာက်လည်ပတ်ခ့ဲ 

ပါပကကာင်းနှင့် ပဲခူးတုိင်းပေသကကီးအတွင်း လာပရာက်လည်ပတ်ပသာ  ထုိင်းနုိင်ငံ 

သား ခရီးသွားများအပနပြင့် ပရွှပမာ်ပဓာဘုရား၊ ပရွှသာပလျာင်းဘုရား၊ 

ကျို က်ပွန်ဘုရား၊ ကပမ္ဘာဇသာေီနန်းပတာ်ရာများသ့ုိ  အများေံုးလာပရာက် 

လည်ပတ်ခ့ဲကကပါသည်။ 

 

 

ရှမ်းပပည်နယ်အတွင်း ဟုိတယ်ဝန်ထမ်းများကုိ ကုိဗစ်-၁၉နရာဂါ ထပ်နဆာင်း 

ကာကွယ်နဆးထိုးနှံနပးခခင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ၁-၉-၂၀၂၂ ရက်ပန့တွင် ကျင်းပပပုလုပ်ပသာ ရှမ်းပပည်နယ် ကုိဗစ်-၁၉ ပရာဂါ 

ထိန်းချု ပ်ပရးနှင့် အပရးပပါ်တ့ံုပပန်ပရးပကာ်မတီအစည်းအပဝးတွင် ပကာ်မတီ 

ဥက္ကေ ရှမ်းပပည်နယ်အစိုးရအြဲွ့ဝန်ကကီးချုပ်မှတစ်ပကျာ့ပပန် ကိဗုစ်-၁၉ 

ပရာဂါ ပပန်လည်ပြစ်ပွားလာမှုကုိ ကကိုတင်ကာကွယ်တားေီးနုိင်ပရးအတွက် 

ထပ်ပောင်းကာကွယ်ပေးထုိးနံှရာတွင် ဟုိတယ်များမှဝန်ထမ်းများအား 

ကုိဗစ်-၁၉ ပရာဂါ ထပ်ပောင်းကာကွယ်ပေးထုိးနံှရန် လမ်းညွှန်မှုပပုခ့ဲပါသည်။ 

    သ့ုိပြစ်ရာ ရှမ်းပပည်နယ် ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောနသည် 

ပပည်နယ်ကုသပရးနှင့် ပပည်သ့ူကျန်းမာပရးဦးစီးောန၏ ပူးပပါင်းပါဝင်ပ့ံပုိးမှုတ့ုိ 

ပြင့် ရှမ်းပပည်နယ်ခရီးစဉ်ပေသအသီးသီးရိှ ဟုိတယ်ဝန်ထမ်းများသ့ုိ ကုိဗစ်-၁၉ 

ပရာဂါထပ်ပောင်းကာကွယ်ပေးများ ထုိးနံှပပးခ့ဲရာ ရှမ်းပပည်နယ်(ပတာင်ပုိင်း) 

ရှိ ပတာင်ကကီး၊ ကပလာ၊ ပညာင်ပရွှ၊ ြယ်ခုံ၊ ပင်းတယ၊ နမ်စန်၊ ဟိုပုးံတ့ုိမှ 

ဝန်ထမ်း (၁၄၃၀)ဦး သ့ုိလည်းပကာင်း၊ ရှမ်းပပည်နယ်(အပရှ့ပုိင်း)ရိှ ကျ ို င်းတံု၊ 

တာချလိီတ်တ့ုိမှဝန်ထမ်း(၁၃၆၂)ဦးသ့ုိလည်းပကာင်း၊ ရှမ်းပပည်နယ်(ပပမာက်ပုိင်း) 

ရိှ လားရှိုး၊ မူေယ်၊ ပလာက်ကုိင်တ့ုိမှ ဝန်ထမ်း(၁၆၄၈) ဦး သ့ုိလည်းပကာင်း 

၂၀၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ထိုးနံှပပးခဲ့ပါသည်။ 

   ယင်းသို့ ကာကွယ်ပေးများထုိးနှံပပးရာတွင် ကပလာမမို့ကာကွယ်ပေး 

ထုိးနံှပပးမှုအား ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး 

ပေါက်တာပေးပအာင်မှလည်းပကာင်း၊ ပတာင်ကကီးမမိ ့ု ကာကွယ်ပေးထုိးနံှပပး 

မှုအား ရှမ်းပပည်နယ်အစုိးရ၊ စီးပွားပရးရာဝန်ကကီး ဦးခွန်သိန်းပမာင်မှလည်း 

ပကာင်း၊ ပညာင်ပရွှမမို့ ကာကွယ်ပေးထုိးနှံပပးမှုအားဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား 

ညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ ညွှန်ကကားပရးမှူး ဦးထင်ပအာင်နိုင်မှ လည်းပကာင်း 

ကကည့်ရှုအားပပးခ့ဲပါသည်။ 

 

 

ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကကားမှုဦးစီးောန၊ မန္တနလးတုိင်းနေသကကီးတွင် ရုရှား 

ဘာောစကားေင်တေ်းနှင့် တရုတ်ဘာောစကားေင်တေ်းများ စဉ်ဆက် 

မခပတ်ဖွင့်လှစ် 

   ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောနသည်  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ 

အရိှန်အဟုန်ပြင့် ပပန်လည်ြွံ့မြိုးတိုးတက်လာပစပရးအတွက ် ေက်စပ် 

ဝန်ကကီးောနများ၊ တုိင်းပေသကကီး/ ပပည်နယ်အစိုးရအြဲွ့များ၊ ခရီးသွား 

လုပ်ငန်းေိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကအသင်းအြွဲများနှင့် ပပါင်းစပ်ညိှနှိုင်းပောင်ရွက် 

လျက်ရှိရာ ပမန်မာနိုင်ငံသ့ုိ နိုင်ငံပခားသားခရီးသွား ဧည့်သည်များ ဝင်ပရာက် 

လည်ပတ်ရာတွင် ရုရှားနှင့် တရုတ်ခရီးသွားပေးကွက် ပုိမိုရရှိပစရန်နှင့် 

ပကာင်းမွန်ပသာဝန်ပောင်မှုများ ပပးနုိင်ပစရန်ရည်ရွယ်၍ မန္တပလးတိုင်း 

ပေသကကီး၊ မန္တပလးမမို့၊ ပုဂံမမို့နှင့် ပပင်ဦးလွင်မမို့များတွင် ဘာသာစကား 

သင်တန်းများကိ ုြွင့်လှစ်ပို့ချပပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   မန္တပလးမမို့တွင် မန္တပလးနုိင်ငံပခားသာသာတက္ကသုိလ်နှင့် ပူးပပါင်း၍ 

ရုရှားဘာသာစကား (အပပခခံ) သင်တန်းကို ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ ၇-၁၀-

၂၀၂၂ ရက်ပန့ထိလည်းပကာင်း၊ ပုဂံမမို့တွင် ပမန်မာ-တရုတ် ချစ်ကကည်ပရး 

အသင်း၊ ြူးကျင့် နုိင်ငံတကာဘာသာစကားသင်တန်း သင်တန်းောန (Fu 

Qing International Language Teaching Center) နှင့်ပူးပပါင်း၍ “ပန့စဉ်သံုး 

အပပခခံ တရုတ်ဘာသာစကားပပပာသင်တန်း”ကုိ ၂၁-၈-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ  ၇-

၁၀-၂၀၂၂ ရက်ပန့ထိ လည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်ပို့ချပပးခ့ဲပါသည်။ 

   လက်ရှိတွင် ပပင်ဦးလွင်မမို့၌ ပပင်ဦးလွင်စစ်တက္ကသုိလ်၊ အေင့်ပမင့်စာပပ 

ပညာဗဟိေုာန နှင့် ပူးပပါင်း၍ ရုရှားဘာသာစကားအပပခခံသင်တန်းကို ၁၅-

၈-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်ပန့ထိ လည်းပကာင်း၊ မန္တပလးမမို့တွင် 

ပမန်မာ-တရုတ်ချစ်ကကည်ပရးအသင်း၊ ြူးကျင့်နုိင်ငံတကာဘာသာစကားသင်တန်း 

သင်တန်းောန (Fu Qing International Language Teaching Center) နှင့် 

ရှမ်းခပည်ေယ် 

မန္တနလးတုိင်းနေေကကီး 
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ပူးပပါင်း၍ “ပန့စဉ်သံုးအပပခခံ တရုတ်ဘာသာစကားပပပာသင်တန်း”ကုိ ၁၁-

၁၀-၂၀၂၂ ရက်ပန့မှ ၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ပန့ထိလည်းပကာင်း ြွင့်လှစ်ပို့ချ 

ပပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ေက်လက်၍ ရုရှားဘာသာစကားသင်တန်းနှင့် တရုတ်ဘာသာစကား 

သင်တန်းများကုိ စဉ်ေက်မပပတ်ေက်လက်ြွင့်လှစ်ပပနုိင်ပရး စီစဉ်ပောင်ရွက် 

လျက်ရိှမပီး၊ အပပခခံသင်တန်းေင်းမပီးသည့် သင်တန်းသားများအတွက် 

အေင့်ပမင့်သင်တန်းများကုိ Level အလုိက် ေက်လက်ပလ့လာေည်းပူးနုိင် 

ပရးအတွက် ပောင်ရွက်ပပးသွားမည်ပြစ်ပကကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။ 

 

 

 

 
 

   ကမ္ဘာလံုးေုိင်ရာ စာရင်းဇယားများအရ Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition (MICE) ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ဝင်ပငွသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် 

အပမရိကန်ပေါ်လာ ၃၃၄ ဘီလီယံပကျာ်ရှိမပီး ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင် အပမရိကန် 

ပေါ်လာ ၁၆၁၉ ေသမ ၃ဘီလီယံပကျာ်အထိ ပရာက်ရိှရန် ပမျှော်မှန်းထားပကကာင်း၊ 

MICE ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ေက်စပ်သည့် အလုပ်အကိငု်အခွင့်အလမ်းများကိ ု

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၄ ေသမ ၇ သန်းရှာပြွပပးနုိင်ခ့ဲမပီး စီးပွားပရးြံွ့မြိုးတုိးတက် 

ပရးအတွကလ်ည်း အကျ ို းပကျးဇူးများစွာ ပပးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက ် MICE 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ စနစ်တကျနှင့်အပလးထားပောင်ရွက်သင့်ပသာ ကဏ္ဍတွင် 

ပါဝင်လျက်ရိှသည်။ 

   အေုိပါ MICE ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ေက်စပ်လုပ်ကိုင်ပောင်ရွကပ်နပသာ 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ အစုိးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ခရီးသွားလုပ်ငန်း 

လုပ်ကုိင်ပောင်ရွက်ပနသူများအပနနှင့် အာေီယံမှထုတ်ပပန်ထားပသာ MICE 

ေုိင်ရာစံနှုန်းများကုိ ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်သိရိှနုိင်ပရးနှင့် သတ်မှတ်စံနှုန်းများနှင့် 

အညီ စနစ်တကျလုိက်ပါပောင်ရွက်နုိင်ပရးရည်ရွယ်၍ အာေီယံ MICE စံနှုန်း 

များေုိင်ရာ အသိပညာပပးပေွးပနွးပဲွကုိ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်ပန့မွန်းလဲွပုိင်း 

တွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန ပကျာက်စိမ်းခန်းမ၌ Hybrid 

စနစ်ပြင့် ကျင်းပသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 
 

      အသိပညာပပးပေွးပနွးပဲွတွင် ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင် 

က ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် Forbes website မှ ထုတ်ပပန်ထား 

ပသာ သုပတသနပလ့လာချက်အရ The World’s 50 Most Beautiful Countries 

စာရင်းတွင် အာေီယံအြဲွ့ဝင်နုိင်ငံများပြစ်ပသာ အင်ေုိနီးရှား၊ မပလးရှား၊ 

ြိလစ်ပုိင်၊ ထုိင်း စသည့်နုိင်ငံများနှင့်အတူ ပမန်မာနုိင်ငံအပနပြင့် အမှတ်စဉ် (၄၁) 

တွင် ပါဝင်လာခ့ဲပါပကကာင်း၊  နိုင်ငံအလိုက် Natural Wonders များအပပါ်တွင် 

Survey ပပြေုိသူများ၏ အကဲပြတ်ရလေ်များပြစ်သည့်အတွက် ပမန်မာနုိင်ငံခရီး 

သွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလားအလာပကာင်းများရိှပနပကကာင်းပပပာကကားသည်။ 

   အာေီယံ MICE (Meeting Venue) စံနှုန်းကုိ ထုိင်းနုိင်ငံက ဦးပောင်ပရးေဲွ 

ခ့ဲမပီး အစည်းအပဝးခန်းမစံနှုန်းကုိ ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင် အတည်ပပုခ့ဲပကကာင်း၊ 

စံနှုန်းများကုိ အဓိကအားပြင့် Physical အပုိင်း၊ Technology အပုိင်းနှင့် Services 

အပုိင်းစသည်ပြင့် အပပခခံ သံုးမျ ို းကုိ ဦးတည်ထားပကကာင်း၊ ပမန်မာနုိင်ငံ 

အပနပြင့် အာေီယံ MICE အစည်းအပဝး ခန်းမေု ၁၂ ခု ရရိှထားမပီး ပပပဲွခန်းမ 

ေုိင်ရာစံနှုန်းကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အတည်ပပုထုတ်ပပန်ခ့ဲကာ ယခုနှစ် အာေီယံ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းြုိရမ်- ၂၀၂၂၌ ပထမအကကိမ်အပနပြင့် ပပးအပ်ချးီပမှင့်ခဲ့ရာ 

ပမန်မာနိုင်ငံမှ Exhibition Venue ေု ၂ ခု ရယူထားခ့ဲပကကာင်း ပပည်ပထာင်စု 

ဝန်ကကီးက အမှာစကားပပပာကကားရာတွင် ထည့်သွင်းပပပာကကားသည်။  

   ေက်လက်၍ ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား 

ပပပာကကားမပီး ဘာသာရပ်ေိုင်ရာအရာထမ်းများက အာေီယံ MICE (Event) 

စံနှုန်းများ၊ Exhibition စံနှုန်းများနှင့် Meeting စံနှုန်းများအပကကာင်းကုိ ရှင်းလင်း 

တင်ပပရာ တက်ပရာက်လာကကသူများက သိရိှလုိသည်များကုိ ပမးပမန်းပေွးပနွး 

ကာ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီးက နိဂံုးချု ပ်အမှာစကားပပပာကကားခ့ဲပကကာင်းသိရသည်။ 

(သတင်းစဉ်) Source From: Myanmar Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   အာေီယံစီးပွားပရးလုပ်ငန်းများအားလံုး၏ အဓိကပေါက်တုိင်များပြစ်သည့် 

အပသးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများကိ ု ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပြင့် 

ပမှင့်တင်ရန်နှင့် ေစ်ဂျစ်တယ်ပ့ုိကုန်များကုိ အရိှန်အဟုန်ပမှင့်ပောင်ရွက်ရာတွင် 

အာေီယံပေသတွင်းရိှ အပသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားပရးလုပ်ငန်းများ၏ 

အခန်းကဏ္ဍကုိ နားလည်သပဘာပပါက်ပစရန် ဂူဂဲလ်နှင့် အပပည်ပပည်ေုိင်ရာ 

ကုန်သည်ကကီးများအသင်းတ့ုိမှ ပလ့လာသံုးသပ်မှုများကို ပောင်ရွကလ်ျက် 

ရှိပါသည်။ 

   ထုိသ့ုိ ပလ့လာသံုးသပ်မှုများပောင်ရွက်လျက်ရိှရာ ပလ့လာပတွ့ရိှချက်များကုိ 

အာေီယံအြဲွ့ဝင်နုိင်ငံများကုိ ပပန်လည်မျှေပဝရန်ရန်ရည်ရွယ်၍ အပသးစားနှင့် 

အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့် ေီဂျစ်တယ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများအတွက ်အာေီယံ 

နည်းပညာပဟာပပပာပဲွနှင့် စကားဝုိင်းပေွးပနွးပဲွကုိ ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

(၁၆) ရက်ပန့ နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် အပမရိကန်-အာေီယံစီးပွားပရးပကာင်စီ 

မှ Hybridစနစ်ပြင့် ဦးပောင်ကျင်းပပပုလုပ်ခဲ့ရာ ပမန်မာနိုင်ငံမှ ဟုိတယ်နှင့် 

ခရီးသွားလာပရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်ပထာင်စုဝန်ကကီး ပေါက်တာပေးပအာင် 

နှင့် ဝန်ကကီးောနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရံုးခွဲများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၊ 

ပမန်မာနုိင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအြဲွ့ချု ပ်နှင့် ညီပနာင်အသင်းများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

များ Online မှ ပါဝင်တက်ပရာက်ခဲ့ကကပါသည်။ 

အာဆီယံ MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition) စံနှုန်းများဆုိင်ရာ အသိပညာနပး နဆွးနနွးပဲွ 

ကျင်းပ 

အနသးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့် ေီဂျစ်တယ်ပ့ုိကုန် 
လုပ်ငန်းများအတွက် အာဆီယံနည်းပညာနဟာနပပာပဲွနှင့် 
စကားဝုိင်းနဆွးနနွးပဲွသ့ုိ Video Conferencing စနစ်ပဖင့် 
ဟုိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာနရးဝန်ကကီးောန၊ ပပည်နထာင်စု 
ဝန်ကကီး နေါက်တာနေးနအာင်တက်နရာက် 
 


