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စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရ
အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား တာဝန္ယူမုွ 
ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာပညာ၊ ဗဟု
သုတရရိွေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ 
လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အၾကား
ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ နုိင္ငံတြင္
တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြန္းလာေရး
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လာေစရန္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
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တာဝနယ်မူ�၊တာဝနခ်မံ��ှိေသာ စးီပာွးေရးက�

တာဝနယ်မူ�၊တာဝနခ်မံ��ှိေသာ ခရီးသာွးက�

ြမနမ်ာခ့ရီးသာွးလပ်ုငနး်၏သကေ်ရာကမ်�များအားဆနး်စစြ်ခငး်

ခရီးသာွးလပ်ုငနး်အတကွ် အေရးပါမ�

ယငး်ခရီးသာွးလပ်ုငနး်၏သကေ်ရာကမ်�ဆနး်စစြ်ခငး်၏ ရလဒ်

MCRB �ငှ့် ခရီးသာွးက�
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• မတိဖ်ကအ်ဖဲွကအစညး်များ�ငှ့်
တာဝနယ်မူ�တာဝနခ်မံ��ှိေသာ
ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ားများ လပ်ုေဆာင်

• သကဆ်ိငုသ်မူျားအစံပုါဝငေ်သာ
ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ ေဆးွေ�းွပွဲများကျငး်ပ

• အမျိုးသားအဆင့်လထူ�ုငှ့ခ်ရီးသာွးညလီာခံ
• တာဝနယ်မူ� တာဝနခ်မံ��ှိေသာ
ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ အသပိညာေပး၊
စမွး်ေဆာငရ်ညြ်မင့သ်ငတ်နး်ေတေွပး

ြမန်မာခ့ရီးသာွးလပ်ုငန်းက�သကေ်ရာကမ်�ဆန်းစစြ်ခငး်၏အ�ကြံပုချကမ်ျား



6

ညလီာခ၏ံရညရွ်ယခ်ျက်

ေလး�ကမိေ်ြမာက်

ေနြပညေ်တာ် ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇။ကေလာ ၂၀၁၈။လွို ငေ်ကာ် ၂၀၁၉၊ ……. ၂၀၂၀?

ေနရာ ၄ ခ၊ု ေခါငး်စဉ်အလိကု၊် က�အလိကု်

အစိုးရ တာဝန်�ိှသ၊ူ လ�တေ်တာ်အမတမ်ျား၊ က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင၊်
မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ၊ ခရီးစဉ်ေဒစမှ ေ◌◌းသခံများ

မျကန်ာစံုညအီစညး်အေဝး၊ အလပ်ု�ုံးအစညး်အေဝး၊ ပညာရပ်ဆိငုရ်ာ၊
စုေပါငး်ြခငး်။

အမျိုးသားအဆင့် လထူ�ုငှ့ခ်ရီးသာွးညလီာခံ
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1. ဥပေဒအေဟာငး်

2. ဘယလ်ိုြပသနာ�ှိသလဲ။

3. ဘယလ်ိုေ�ကာင့�်ှိတာလဲ။

ဥပေဒအေဟာငး်�ငှ့�်ပီးခဲေ့သာဇာတလ်မ်း
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Principles for improving the laws : ေြပာငး်လရဲသည့် အေ�ကာငး်တရား

ယခလုက�ိှ်သံးုြပု
ခဲေ့သာ ဥပေဒဟာ

၁၉၉၃ မှ
စတငအ်သကဝ်ငခ်ဲ့

။

လနွခ်ဲေ့သာ ၂၅ �စှအ်တငွး်မှာ ြမနမ်ာ�ိငုင်မံှာ
စးီပွားေရး၊�ုိးရာယဉ်ေကျးမ��ငှ့်

လမူ�ေရးဆိငုရ်ာများ
များစွာအေြပာငး်အလမဲျားြဖစေ်ပါ် ခဲ။့ Tourism is a spearhead economic sector that 

can bring very vital cultural and 
environmental benefits if managed and 

practiced sustainably.

Tourism provides significant benefits to 
current tourism destinations and has the 

potential to positively influence many 
communities in rural (and poorer areas) as 

well as in urban areas.

ယခအုသံးုြပုေနေသာ
ဥပေဒမ�ေဘာငသ်ည်
ယေနေ့ခတက်ာလြဖစတ်ညမ်�များ�ှ
င့် မသင့ေ်လျာ်၍ ြပနလ်ညြ်ပုြပငရ်န်
လိအုပ်လာ



• ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏
တာဝန္မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းထားျခင္း မရိွပါ။

• တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ခရီးသြားလာေရး
ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာတြင္
ရိွသနည္း။ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑မွာ
မည္သုိ႔နည္း။

• ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏
ျပႆနာမ်ားသည္ ျမင္သာေပသည္။

• မည္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းကုိမွ်
ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရိွပါ (MFT ၊
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စသျဖင့္)  
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသ ႀကီး
သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မ်ား၊

ဟုိတယ္ႏငွ့္ ခရီးသြား
အာဏာပိငုအ္ဖြဲ႔

ဟိုတယႏွ္င့္
ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးစီးဌာန

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား

လုပ္ငန္းက႑

ဟုိတယ္မ်ား၊
တည္းခုိရိပ္သာမ်ားႏ

းႏွင့္ ခရီးသြား

လုပ္ငန္း

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

လုပ္ငန္းက႑
ခရီးလွည့္လည္ေရး

လုပ္ငန္း၊
ခရီးသြားလားေရးလုပင္

ငန္း၊ ခရီးသြား
ပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္

ဧည့္လမ္းၫႊန္ လုပ္ငန္း

ယခင် ျမန္မာ့ ခရီးသြားလာေရး ဥပေဒမူေဘာင္
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1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ သုံးထပ္ကြမ္း ကူးေျပာင္းမႈကုိ
ေထာက္ကူ ပ့ံပုိးျခင္း။

2. ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂၊ ၅တို႔ႏွင့္အညီ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

3. ေဒသႏၲရ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကုိ ပုိမို ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္။

4. အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ႀကိဳးနီစနစ္ကုိေျဖေလွ်ာ့ရန္။

5. ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပုိမုိ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္

6. ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္
ျမန္မာဧည့္သည့္မ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အကာအကြယ္ ေသခ်ာစြာ ေပးရန္။

7. ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပ့ံပုိးေပးရန္။

ခရီးသြားလာေရးဥပေဒ ျပန္လည္ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
အေျခခံမူမ်ား

Draft Myanmar Tourism Law (2018) , Legal Analysis  |  12
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ရညရွ်ယခ်ျက်

ဘယလ်ိုအေ�ကာငး်အရာေတွ

ဘယသ်ေူတပွါဝငသ်လဲ။

ဘယလ်ိုတာဝနေ်တယွမူလ။ဲ

ဘာေ�ကာင့အ်ေရးပါ။

ြမန်မာခ့ရီးသာွးလပ်ုငန်းဥပေဒအသစ် �ငှ့် စာမျကန်ာအသစ်
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အမျိုးသားခရီးသာွးလပ်ုငန်းဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးေကာ်မတီ

အမျိုးသားအဆင့၊် တစ�်စှ် ၂ �ကိမ်ေတွ�ဆံ။ု

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းေကာ်မတီ

အမျိုးသားဆင့၊် တစ�်စှ် ၂ �ကိမ်။

တိငုး်ေဒသ�ကးီသို ြ့ပည်နယေ်ဒသဆိငုရ်ာ ခရီးသာွးလပ်ုငန်းေကာ်မတီ

တစလ် ၁ �ကမ်ိေတွ�ဆံု

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းဥပေဒအသစ၏် ဖဲွ�စညး်ပုံ
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတငွး်ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝငမ်ျား

အမျိုးသားခရီးသာွးလပ်ုငန်းက�ဖံွ� �ဖိုးေရးဗဟိေုကာ်မတီ

တွဖဲကအ်တငွး်ေရးမ�း

ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ
ဥက� ဌ (သို)့ 

၎ငး်မှတာဝန်ေပးအပ်
ေသာသူ

ဝန်�ကးီများ(သို)့သက်
ဆိငုရ်ာဝန်�ကးီဌာနများ
မှ ဒ-ုဝန်�ကးီများ

သကဆ်ိငုရ်ာဝန်�ကးီ
ဌာနများမှ��န်�ကား
ေရးမ�းချုပ်များ

တိငုး်ေဒသ�ကးီ�ငှ့ြ်ပညန်
ယမ်ျားမှဝန်�ကးီချုပ်(သို)့ 
ဝန်�ကးီချုပ်မှတာဝန်ေပး
အပ်ေသာသကဆ်ိငုရ်ာ

ဝန်�ကးီများ

ပုဂ�လကိက�အဖဲွ�အ
စည်းများမှကိယုစ်ား

လယှမ်ျား

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းဆိငု်
ရာတတသ်ပိညာ�ှင်

များ

၁ ဦး ၁၄ ဦး ၃ ဦး ၃ ဦး

��န်�ကားေရးမ�းချုပ် (ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငန်းဝန်�ကးီဌာန)

ြပညေ်ထာငစု်ဝန်�ကးီ(ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးေရးလပ်ုငန်းဝန်�ကးီဌာန)

N/A N/A

ဝန်�ကးီချုပ်(သို)့ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငန်းဝန်�ကးီမှတာဝန်ေပးသတူစဦ်းဦး

ဒတုယိ သမ�တ

စုစုေပါငး်ေကာ်မတအီဖဲွ�ဝင(်၂၅)ဦး�ငှ့်

သကဆ်ိငုရ်ာဝန�်ကးီဌာနများမှဝန�်ကးီ

များ၊

��န�်ကားေရးမ�းချုပ်များပါဝငသ်ည။်
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတငွး်ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝငမ်ျား

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းေကာ်မတီ

တွဖဲကအ်တငွး်ေရးမ�း

ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ
မှကိယုစ်ားလယှ်

တိငုး်ေဒသ�ကးီ၊
ြပည်နယတ်စခု်စမှီ
ကိယုစ်ားလယှမ်ျား

ပုဂ�လကိက�မှကိယုစ်ား
လယှမ်ျား

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းဆိငု်
ရာတတသ်ပိညာ�ှင်

များ

၁ ဦး ၁၀ ဦး ၅ ဦး

လိအုပ်လ�ငဗ်ဟိေုကာ်မတမှီတာဝန်ေပးထားသူ

လိအုပ်လ�ငဗ်ဟိေုကာ်မတမှီတာဝန်ေပးထားသူ (လက�ိှ်အဖဲွ�ဝငမ်ျားထမှဲ)

၁၄ ဦး

ဥက� ဌမှတာဝန်ေပးသတူစဦ်းဦး

ြပည်ေထာငစု်ဝန်�ကးီ(ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးေရးလပ်ုငန်းဝန်�ကးီဌာန)

ဗဟိေုကာ်မတမီှခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်

မတကီိအုနညး်ဆံးုကိယုစ်ားလယှ(်၃၂)

ဦးြဖင့ဖဲွ်�စညး်သည။်
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတငွး်ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝငမ်ျား

ြပညန်ယ(်သိုမ့ဟတု)်တိငုး်ေဒသ�ကးီလပ်ုငန်းေကာ်မတီ

တွဖဲကအ်တငွး်ေရးမ�း

တိငုး်ေဒသ�ကးီ(သို)့ြပည်န
ယအ်စိုးရမှခန ့်အပ်ေသာကို

ယစ်ားလယှ်

တိငုး်ေဒသ�ကးီ(သို)့ြပည်န
ယ�ိှ်ပုဂ�လကိ

က�အဖဲွ�အစည်းမှကိယု်
စားလယှ်

ခရီးသာွးလပ်ုငန်းဆိငုရ်ာတ
တသ်ပိညာ�ှင်

၆ ဦး ၁ ဦး

လိအုပ်လ�ငတ်ာဝန်ေပး

လိအုပ်လ�ငတ်ာဝန်ေပး

၁၄ ဦး

ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးလာေရးဝန်�ကးီဌာနမှ ��န်�ကားမ�ဦးစးီဌာန (သို)့ ေနြပညေ်တာ်ေကာငစ်ီ

ေနြပည်ေတာ်ေကာငစ်ီ ဝန်�ကးီချုပ်

အနညး်ဆံးုအဖဲွ�ဝင(်၁၂)ဦးြဖင့်

ဖဲွ�စညး်သည။်



ဗဟိေုကာ်မတ၏ီ လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတွငး်ေရးမ�း

တွဲဖက်အတွငး်
ေရးမ�း

အနည်းဆံးုကိုယ်စား
လှယ်(၂၁)ဦး

 သကဆ်ိငုရ်ာပဂု�လကိ က�မဆှက�်ယွသ်မူျား�ငှ့် ည��ိ �ငိး်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာဖွံ � �ဖိုးေရးအစအီစဉ်များချမတှြ်ခငး်ြဖင့ထ်ိေုဒသများ၏ဖွံ� �ဖိုး

တိးုတကေ်ရး�ငှ့် လေူနမ�ဘဝများကိြုမ�င့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတမီတှငြ်ပလာသည့က်ိစ�ရပ်များ�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ဆံးုြဖတြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာပငမ်စမီံကနိး်များ၊ မဟာဗျူဟာများ�ငှ့်

လပ်ုငနး်စမီံကနိး်များေရးဆွဲ ချမတှ�်ပီး အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး

လမ်း��န�်ကးီ�ကပ်ကပ်ွကြဲခငး်၊ အထးူသြဖင့လ်ထူအုေြခြပု ခရီးသာွးလပ်ုငနး်

ဖွံ � �ဖိုးတိးုတကလ်ာေစေရးအတကွ် လပ်ုငနး်စဉ်များချမတှေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာအသပိညာများ�ငှ့အ်ေြခခအံေဆာကအ်ဦးဖွံ � �ဖိုးတိးုတကေ်ရး

ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ် ြပညပ်�ိငုင်မံျား၊ �ိငုင်တံကာအဖွဲ�အစညး်များ၊

ြပညတ်ငွး်အဖွဲ�အစညး်များထမံှ နညး်ပညာ အကအူည�ီငှ့် အြခားေသာ

အကအူညရီ�ှိေစေရးအတကွ် လိအုပ်ေသာမဝူါဒများ ချမတှ�်ိငုရ်န်

ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအဖွဲ�သို တ့ငြ်ပြခငး်။

 တာဝနသ်ခိရီးသာွးလပ်ုငနး်တစရ်ပ်ေပါ်ေပါက်လာေစေရးအတကွ် �စှတ်ိ၊ု

�စှ�်ှညစ်မီံကနိး်များ ချမတှေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်�ငှ့် မဝူါဒများချမတှြ်ခငး်။

ဒတုိယသမ�တ

ြပညေ်ထာငစ်ုဝန�်ကးီ
(ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငနး်ဝန�်ကးီဌာန)

ဝန�်ကးီချုပ်(သို ့)ဟိတုယ�်ငှ့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငနး်
ဝန�်ကးီမတှာဝနေ်ပးသတူစဦ်းဦး

��န�်ကားေရးမ�းချုပ် (ဟိုတယ်�ငှ့ခ်ရီးသွား
လုပ်ငနး်ဝန�်ကီးဌာန)



ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတ၏ီလပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတွငး်ေရးမ�း

တွဲဖက်အတွငး်
ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝင် (၃၀) ဦး

 ဗဟိေုကာ်မတမီှချမှတသ်ည့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာမူဝါဒများ၊ လမ်း��နခ်ျကမ်ျား�ငှ့အ်ညီ

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတမီျား၏လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကမ်�များကို �ကးီ�ကပ်

လမ်း��နြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်က�တငွြ်ပညတ်ငွး်ြပညပ်ရငး်�ှးီြမ�ပ်�ှမံ�များ�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ သကဆ်ိငုရ်ာအစိုးရ

ဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့် ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး�ငှ့ယ်ဉ်ေကျးမ�အေမွအ�စှမ်ျားထနိး်သမိ်းေရးကိအုေထာကအ်

ကြူဖစေ်စမည့် လပ်ုငနး်များကို သကဆ်ိငုရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့် ည��ိ �ငိး်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်များကိအုဆငအ်တနး်သတမ်ှတေ်ပးြခငး်၊ သတမ်ှတအ်ရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီေစရန်

တနွး်အားေပးေဆာငရွ်ကြ်ခငး်�ငှ့အ်ရညအ်ေသးွေကာငး်မွနသ်မူျားကို ချီးြမ�င့ြ်ခငး်။

 �ိငုင်တံဝနး်လက�ိှ်လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာခရီးစဉ်ေဒသများဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးအတကွ်

အစအီမံများချမှတေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကသ်မူျားကလပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ် ေတွ� �ကံု ရသည့်

အခကအ်ခမဲျားကို တငြ်ပလာပါက သကဆ်ိငုရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့်

ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်။

ြပညေ်ထာငစ်ဝုန�်ကီး
(ဟိုတယ်�ငှ့ခ်ရီးသွားလုပ်ငနး်ဝန�်ကီးဌာန)

လိုအပ်လ�ငဗ်ဟိုေကာ်မတီမတှာဝနေ်ပး
ထားသူ (လက်�ှိအဖွဲ �ဝငမ်ျားထမဲ)ှ

ဥက� ဌမတှာဝနေ်ပးသတူစဦ်းဦး

လိုအပ်လ�ငဗ်ဟိုေကာ်မတီမတှာဝနေ်ပးထားသူ
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတွငး်ေရးမ�း

တွဲဖက်အတွငး်
ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝင် (၁၀) ဦး

 ဗဟိေုကာ်မတမီှချမှတသ်ည့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာမူဝါဒများ၊ လမ်း��နခ်ျကမ်ျား�ငှ့အ်ညီ

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကသ်မူျားကလပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ် ေတွ� �ကံု ရသည့် အခကအ်ခမဲျားကို

တငြ်ပလာပါက သကဆ်ိငုရ်ာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့်

ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်။

 လိငုစ်ငေ်လ�ာကထ်ားသည့က်စိ��ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ စစိစ�်ိငုရ်န် လိငုစ်ငစ်စိစေ်ရးအဖဲွ�များဖဲွ�စညး်ြခငး်�ငှ့်

ယငး်အဖဲွ�များ၏ လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျားသတမ်ှတေ်ပးြခငး်။

 ဟိတုယ(်သို)့တညး်ခိရိုပ်သာအေဆာကအ်ဦးတစခ်ခုု ေဆာကလ်ပ်ုြခငး်�ငှ့် ြပုြပငမ်ွမ်းမံြခငး်တိုအ့တကွ်

�ကိုတငခ်ငွ့ြ်ပုချကေ်လ�ာကထ်ားြခငး်ကို ခငွ့ြ်ပုြခငး်၊ ြငငး်ပယြ်ခငး်သိုမ့ဟတု၊်

ခငွ့ြ်ပုချကက်ိြုပငဆ်ငြ်ခငး်။

 လိငုစ်ငထ်တုေ်ပးြခငး်(သိုမ့ဟတု)်ြငငး်ပယြ်ခငး်၊ လိငုစ်ငသ်ကတ်မ်းတိးုြခငး် သိုမ့ဟတု် ြငငး်ပယြ်ခငး်၊

လိငုစ်ငလ်�ေဲြပာငး်ြခငး် ဟိုမ့ဟတု် ြငငး်ပယြ်ခငး်။

 လိငုစ်ငေ်�ကးများ၊ လိငုစ်ငအ်သစလ်လဲယှေ်�ကး၊ လိငုစ်ငေ်�ကးများ�ငှ့် ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာ

အြခားရေငများကိ သကဆ်ငိရ်ာတငိး်ေဒသ�ကးီ သမိဟတ် ြပညန်ယ�ံ်းခမဲျားမေကာကခ်ကံာ

ေနြပညေ်ကာငစ်၏ီ ဝန�်ကီးချုပ်

လိုအပ်လ�င် ခန ့ထ်ားရန်
ဟိုတယ်�ငှ့ခ်ရီးသွားလာေရးဝန�်ကီးဌာနမှ
��န�်ကားမ�ဦးစးီဌာန (သို)့ ေနြပညေ်တာ်
ေကာငစ်ီ

လိုအပ်လ�င် ခန ့ထ်ားရန်



ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတ၏ီလပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား
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ဥက� ဌ

ဒ-ုဥက� ဌ

အတွငး်ေရးမ�း

တွဲဖက်အတွငး်
ေရးမ�း

အဖဲွ�ဝင် (၁၀) ဦး

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်များဖံွ� �ဖိုးတကေ်ရး၊ အဆင့အ်တနး်�ငှ့အ်ရညအ်ေသးွြမင့မ်ားတိးုတကေ်ရး၊

ယဉ်ေကျးမ� အေမွအ�စှမ်ျား၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး�ငှ့်

လသူားအရငး်အြမစဖံွ်� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးတို အ့တကွ် အေထာကအ်ကြူပုမည့် လပ်ုငနး်များကို

သကဆ်ိငုရ်ာတိငုး်ေဒသ�ကးီ�ငှ့် ြပညန်ယအ်စိုးရအဖဲွ� များ၊ ေနြပညေ်တာ်ေကာငစ်၊ီ ပုဂ�လကိက�

ခရီးသာွးလပ်ုငနး်အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့် ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်၍ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။

 ခရီးစဉ်ေဒသအသစမ်ျားေဖာ်ထတုြ်ခငး်။

 ဗဟိေုကာ်မတ၏ီခငွ့ြ်ပုချကြ်ဖင့ခ်ရီးသာွးလပ်ုငနး်ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်�အားနညး်သည့ေ်ဒသများတငွ်

ေနအမိ်များအပါအဝငြ်ဖစသ်ည့် ခရီးသညတ်ညး်ခိေုနထိငုရ်နေ်နရာများကို သတမ်ှတေ်ပးြခငး်။

 ခရီးသာွးများအတကွ၎်ငး်တိုသ့ာွးေရာကေ်လ�ိှ့ေသာ ခရီးစဉ်ေဒသများအလိကု် လံြုခံု ေရး၊

ေရာဂါြဖစပ်ွားမ�၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ် အစ�ိှသည့က်စိ�ရပ်များဆိငုရ်ာ အသေိပး��းိေဆာ်ချကမ်ျားကို

အသေိပး ထတုြ်ပနြ်ခငး်။

 ခရီးသာွးလပ်ုငနး်တိးုတကမ်�အေြခအေနကို ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတသီို တ့ငြ်ပြခငး်။

ေနြပညေ်ကာငစ်၏ီ ဝန�်ကီးချုပ်

လိုအပ်လ�င် ခန ့ထ်ားရန်
ဟိုတယ်�ငှ့ခ်ရီးသွားလာေရးဝန�်ကီးဌာနမှ
��န�်ကားမ�ဦးစးီဌာန (သို)့ ေနြပညေ်တာ်
ေကာငစ်ီ

လိုအပ်လ�င် ခန ့ထ်ားရန်



ဘာလိအုပ်ေနသလ?ဲ

A strong communication and cooperation among the
three committees!

ေကာ်မတမီျားအချငး်ချငး်ထေိရာကစွ်ာချိတဆ်က၊် အတတူကပူွးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�။
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ခရီးသာွးက�ဖွံ� �ဖိုးေရး ဗဟိေုကာ်မတီ

ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတီ

ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတီ



ခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတ၊ီ ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုငနး်ေကာ်မတ�ီငှ့် ဦးစးီဌာန - အခနး်က��ငှ့်
တာဝနမ်ျား

ထပ်ေနြခငး်/စုေပါငး်ည��ိ�ငိး်
မ�

ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုင
န်းေကာ်မတီ

ဦးစးီဌာန အမျိုးသားခရီးသာွးလပ်ုငန်း
ေကာ်မတီ

မူဝါဒများ ဗဟိုေကာ်မတီမှချမှတ်ထားေသာမူဝါဒများ၊
လမ်း��နခ်ျက်များကိုအေကာင်
အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။

ဝန�်ကီးဌာန၊
ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလုပ်ငနး်ေကာ်မတီ�ငှ့်

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်ေကာ်မတီ တို၏့
လမ်း��နထ်ားေသာ မူဝါဒများ�ငှ့်
ဗဟိုေကာ်မတီမှချမှတ်ထားေသာ
မူဝါဒများကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်။

ဗဟိုေကာ်မတီမှချမှတ်ထားေသာမူဝါဒများ၊
လမ်း��နခ်ျက်များကို

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်များမှတငြ်ပလာသည့်စနိ်
ေခါ်မ�များ

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်များမှတငြ်ပလာေသာစနိ်
ေခါ်မ�များအား ေဒသဆိငုရ်ာအစိုးရအဖဲွ�၊
အစိုးရဌာနများ�ငှ့် ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်
ေြဖ�ှငး်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်။

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်များတွငေ်တွ� �ကံုရသည့်စနိ်
ေခါ်မ�များကို လမ်း��နခ်ျက်ေတာငး်ခံ�ိငုရ်န်
ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလုပ်ငနး်ေကာ်မတ(ီSR

TWC)သို တ့ငြ်ပအစရီငခ်ံြခငး်။

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်မှတငြ်ပလာေသာ
စနိေ်ခါ်မ�များကို ေြဖ�ှငး်�ိငုရ်န်
သက်ဆိငုရ်ာအစိုးရဌာနများ၊

အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့်
ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။

ခရီးသာွးလုပ်ငနး်ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ခရီးစဉ်ေဒသအသစမ်ျား
ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်လာြခငး်။

ြပည်တွငး်�ငှ့�်ိငုင်တံကာအဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့်
ခရီးသာွးလုပ်ငနး် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်

ေစေရးအတွက် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။

လက်�ိှခရီးစဉ်များ�ငှ့ခ်ရီးစဉ်အသစမ်ျားအ
တွက် လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့် အစအီစဉ်များ

ဖံွ� �ဖိုးလာေစြခငး်၊ ြပည်ပ�ိငုင်မံျား၊
�ိငုင်တံကာအဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့်
ြပည်တွငး်အဖဲွ�အစည်းများထမှံ

နည်းပညာ�ငှ့် ဘ�ာေရး အကူအညီများ
ရယူြခငး်။
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တိုငး်�ငှ့ြ်ပညန်ယ်ေဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလုပ်ငနး်ေကာ်မတီ

• ဗဟိုချုပ်ကိငုမ်�ကိငု် ေလျ�ချေစရန်
• လိုငစ်င၊်ခငွြ်ပုချကမ်ျား စေသာ စနစမ်ျား ပိမိုလုွယက်လူာေစရန် ( 
ဟိုတယ၊် ဧည့ေ်ဂဟာ၊ ဧည့လ်မ်း�ွန၊် ခရီးလှည့လ်ညေ်ရးလုပ်ငနး်)

• ေဒသဆိငုရ်ာ အသပိညာဗဟုသတုများကို ခရီးသာွးလုပ်ငနး်များ
စမံီခန ့ခ်ွရဲာ�ငှ့် ခရီးသာွးလုပ်ငနး်
ဖံွ� �ဖိုးေရးအတကွအ်ေလးေပးရယေူဆာငရွ်ကရ်န်
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၁.ခရီးသာွးလုပ်ငနး်က�တိးုတကေ်ရးလုပ်ေဆာင်
သမူျားအတကွ်

စမ်ွးေဆာငရ်ညြ်မင့တ်ငြ်ခငး်၊ေလက့ျင့သ်င�်ကားြခ
ငး်

၂.နညး်ဗျူဟာ၊စမံီကနိး်များကို အမျိုးသားအဆင့၊်
ေဒသအဆင့အ်လိုကေ်ဆာငရွ်ကရ်န်

၃.ခရီးစဉ်ေဒသစမံီခန ့ခ်ွေဲရးအဖဲွ�အစညး်များ၏အခ
နက်� ေဆးွေ�းွအေကာ်အထညေ်ဖာ်ရန်

Ref: ( Dr.Hausler,Nicole, 2019 NCCT)

အ�ကြံပုချကမ်ျား
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1.) ရခိုငြ်ပညန်ယေ်ဒသဆိငုရ်ာခရီးသာွးလပ်ုငနး်၏အခနး်က�

2.) ဘကေ်ပါငး်စံုေဆးွေ�းွြခငး်�ငှ့ပ်ူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

3.) လပ်ုေဆာင�်ိငုမ်ည့ပ်မာဏ�ငှ့လ်ူမ့ူစ့ွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့တ်ငြ်ခငး်

3.) ခရီးစဉ်ေဒသစမံီခန ့ခ်ွဲြခငး်�ငှ့် အဖဲွ�အစညး်များက�

4.) ခရီးသာွးလပ်ုငနး်က�တိးုတက် = ေဒသဆိငုရ်ာဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်� ..

5.) တာဝနယ်မူူ�ိှေသာ ခရီးသာွးလပ်ုငနး် = ေရ�ှညဖံွ်� �ဖိုးေရး

ခရီးသာွးဥပေဒအသစ�်ငှ့ေ်ြမာကဦ်းေဒသခရီးသာွးလပ်ုငန်းစမံီြခငး်





www.mcrb.org.mm

myanmar.responsible.business Win Min
Senior Programme Associate
Tourism,  Biodiversity, Consumers, Safety
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