
ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵစီမကဳိန်ဵ

( ၂၀၂၁ - ၂၀၂၆ )

ေရဵဆွဲနိုင်ေရဵ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ

၂၁.၁.၂၀၂၁ ဟာဵခါဵဖမို ့



 ချင်ဵ ပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ( ရည်ရွယ်ချက် )

 ေမျှော်မနန်ဵချက်

 ချင်ဵ ပပည်နယ်ေဒသဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၏ စွမ်ဵ ရည်ပမှင်ဴတင်ေရဵဆိုင်ရာ

အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွမဲျာဵ ကျင်ဵပပခင်ဵ

 ချင်ဵ ပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵ မဟာဗျူ(၁၁)ရပ်

 ချင်ဵ ပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ(၂၀၂၀-၂၀၂၅) ေရဵဆွဲနုိင်ေရဵ

အကကို အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွမဲျာဵ ကျင်ဵပပခင်ဵ

 ချင်ဵ ပပည်နယ်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ(၂၀၂၀-၂၀၂၅)

 MTSRR ပပဌာန်ဵပခင်ဵ

 ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ မန Regional Action Plan အတွက် အကကဳပပုချက်မျာဵ

တငပ်ပမည်ဴ အချကမ်ျာဵ



ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ

( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၅ )



ရည်ရယွခ်ျက်

 ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ စနစ်တကျဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတကေ်ရဵအတွက် မူဝါဒမျာဵ

ချမနတ်နုိင်ပခင်ဵ၊

 ပပည်နယ်အတွင်ဵ လုပင်န်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကုိ ပပည်သူထဳချပပေဆွဵေနွဵပခင်ဵ၊

 စီမဳကိန်ဵလုပင်န်ဵစဉ်မျာဵအေပါ် အေပခခဳ၍ ေဒသန္တရအဆိုပပုစီမဳကိန်ဵ (Budget Plan) 

မျာဵ ေရဵဆဲွနုိင်ပခင်ဵ၊

 နုိင်ငဳတကာအကူအညမီျာဵ၊ ပပည်တွင်ဵ/ပပည်ပ ရင်ဵနနီဵပမှုပ်နနဳလိုသူမျာဵကုိ ဖတိ်ေခါ်နုိင်ပခင်ဵ၊

 ဝန်ကကီဵ ဌာနမန ပပန်လည်ေရဵဆဲွမညဴ် Myanmar Tourism Master Plan ၌ ချင်ဵပပည်နယ်

ခရီဵ သွာဵလုပင်န်ဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွကလုိ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵမျာဵ အဆုိပပု

တင်သွင်ဵနုိင်ရန် အဆင်ဴသငဴ်ရနိေနနုိင်ပခင်ဵ



ေမျှော်မနန်ဵချက်

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵပဖငဴ်ေရရနည်ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေသာချင်ဵ ပပည်နယ၏်လူမှုစီဵပွာဵ

အသုိက်အဝန်ဵဆီသို့ (Towards the Chin State’s Sustainable Socio-

economic development by Tourism Industry)



ချင်ဵပပည်နယ် ေဒသဆိုင်ရာ ခရီဵ သွာဵလပု်ငန်ဵေကာမ်တီ၏ စွမ်ဵရည်ပမင်ဴှတင်

ေရဵဆိုင်ရာ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပပခင်ဵ

 International Trade Center (ITC) ၏ ကူညီပဳဴပိုဵ မှုပဖင်ဴ Dr. Nicole Hausler နနငဴ် Daw Winnie တို့မန

အလပု်ရုဳေဆွဵ ေနွဵပွဲ(၂)ကကိမက်ျင်ဵပခဴဲဖပီဵ သင်တန်ဵပိုခ့ျခဴဲပါသည်။

 စွမ်ဵရည်ပမှငဴ်တင်ေရဵအလုပရ်ုဳေဆွဵေနွဵ ပွဲ (ပထမအကကိမ်)ကုိ (၂၉-၃၀. ၄. ၂၀၁၉) နနငဴ် (၂-၃. ၅. ၂၀၁၉) 

ရက်ေန့မျာဵတွင် ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။

 စွမ်ဵရည်ပမှငဴ်တင်ေရဵအလုပရ်ုဳေဆွဵေနွဵ ပွဲ (ဒုတိယအကကိမ်)ကို (၂၆-၂၇. ၈. ၂၀၁၉) ရက်ေန့မျာဵတွင်

ကျင်ဵပခဴဲပါသည။်

 အဆိုပါ အလုပရ်ုဳေဆွဵေနွဵ ပွဲ(၂)ခုသ့ုိ ချင်ဵပပည်နယ် ေဒသဆိုင်ရာ ခရီဵ သွာဵလုပင်န်ဵေကာမ်တအီဖွဲ့ဝင်မျာဵ၊

ဖိတ်ကကာဵထာဵေသာ ဌာနဆိုင်ရာ အကကီဵအကဲမျာဵ စုစုေပါင်ဵ လူဦဵေရ (၅၄) ဦဵတက်ေရာက်ခဲဴကကပါသည။်



ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ မဟာဗျူဟာ(၁၁)ရပ်

၁။ ယဉ်ေကျဵမှု သမိုင်ဵအေမွအနနစ်နနင်ဴ ရိုဵရာဓေလဴမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရနာက်ပခင်ဵနနင်ဴ ေရရနည်တညတ်ဳဴ
ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵအတွက်စီမဳကိန်ဵမျာဵေရဵဆဲွစီမခဳန့်ခဲွေရဵ

၂။ ေဒသဆိုင်ရာ ရုိဵရာပွဲေတာ်မျာဵ နနင်ဴ ရုိဵရာယဉ်ေကျဵမှုဓေလဴထဳုဵစဳမျာဵကုိ ပမှငဴ်တင်ေသာ ေတာင်တက်

ခရီဵစဉ်မျာဵကုိေဖာ်ထုတ်ပခင်ဵ

၃။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နနင်ဴ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵအတွက် အေထာက်အကပူပုေသာ 

သဘာဝအေပခခဳ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်မျာဵေပါ်ထနွ်ဵလာေစေရဵ

၄။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှု(ထုတ်ကုန်)၊ ခရီဵစဉ်ေဒသအသစ်(CBT/CIT)နနင်ဴ ဧည်ဴသညမ်ျာဵအတွက် 
အေတွ့အကကုေဳကာင်ဵမျာဵဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

၅။ ေဒသ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်နနင်ဴကိကု်ညီေသာဟိုတယ်နနင်ဴတည်ဵခိုရိပ်သာမျာဵနနင်ဴ ေကျဵရွာေနအိမ်မျာဵတွင် 
တည်ဵခုိေနထုိင်သည်ဴအစီအမဳမျာဵေပါ်ထွန်ဵလာေစေရဵစီမဳခန့်ခဲွပခင်ဵ



၆။ ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှု အစီအစဉ်မျာဵတွင် ေဒသခဳလူမှုအသုိက်အဝန်ဵမျာဵ၏ အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵကုိ 

အာဵေကာင်ဵ ေစေရဵ

၇။ လ့ူစွမ်ဵအာဵအရင်ဵအပမစ် နနင်ဴနည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှုဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

၈။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာအေပခခဳအေဆာက်အဦမျာဵ နနင်ဴေပမယာစီမဳခန့်ခဲွမှုဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ

၉။ ေဒသခဳမျာဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵအဆင်ဴအတန်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက်အေထာက်အပဳဴေပဵေသာပပည်တွင်ဵ

နနင်ဴ ပပည်ပမနခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနနင်ဴဆက်စပ်ေသာရင်ဵနနီဵပမှုပ်နနဳမှုမျာဵ၊ေငွေကကဵနနင်ဴနည်ဵပညာအကူအညီ

မျာဵကုိရယူနုိင်ေစေရဵ

၁၀။ ေစျဵကွက်ရနာေဖွေရဵနနင်ဴေစျဵကွက်ပမှင်ဴတင်ေရဵ

၁၁။ လူမှုဘဝနနင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ဖွဳ့ ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵအတွက်လွှတ်ေတာ်၊အစိုဵရ၊ ေဒသခဳလူမှုအဖဲွ့ဝင်

မျာဵ နနင်ဴသုေတသီမျာဵစသည်ဴပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေနသူမျာဵအကကာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု အာဵေကာင်ဵေစ

ေရဵ



ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ စမီဳကိန်ဵ (၂၀၂၀-

၂၀၂၅)ေရဵဆဲွပခင်ဵ အလုပရဳု်ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ ကျင်ဵပပခင်ဵ

 (၃၀.၇.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ဖလမ်ဵဖမို့ရနိ ဖမို့နယ်ခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပခဴဲပါသည။်

 လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလနယ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသတွင်ဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

နနငဴ် ဖမို့မိဖမို့ဖမျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၁၂) ဦဵ တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵခဲဴကကပါသည။်

 အဆုိပါ ေဆွဵ ေနွဵပွဲမန ဖလမ်ဵေဒသ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ် ( ၁၅ )ခုကို

ေဖာ်ထုတ်ရရနိခဲဴပါသည။်

 အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ(်၁၅)ခုကို ေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်မနန်ဵကုန်ကျစရိတ် ကျပ(်၁,၈၄၅)သန်ဵ ပဖစ်ပါ

သည။်

ဖလ မ်းမ မို  ့



 (၂.၈.၂၀၁၉) ရကေ်န့တွင် တီဵတိန်ဖမို့ရနိ အေထွေထွအပု်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊

အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ ၌ ကျင်ဵပခဲပဴါသည်။

 လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလနယ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသတွင်ဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

နနငဴ် ဖမို့မိဖမို့ဖမျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၆၈) ဦဵ တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵခဴဲကကပါသည။်

 အဆုိပါ ေဆွဵ ေနွဵပွဲမန တီဵတိန်ေဒသ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ် ( ၁၉ )ခုကို

ေဖာ်ထုတ်ရရနိခဲဴပါသည။်

 အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ(်၁၉)ခုကို ေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်မနန်ဵကုန်ကျစရိတ် ကျပ(်၁,၁၄၉)သန်ဵ ပဖစ်ပါ

သည။်

တီးတိန်မ မို  ့



 (၆.၈.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် ကန်ပက်လက်ဖမို့ရနိ Pine Wood Villa Hotel ၌ ကျင်ဵပခဲပဴါသည။်

 လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလနယ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသတွင်ဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

ဖမို့မိဖမို့ဖမျာဵ နနငဴ် ေဒသခဳဧညဴ်လမ်ဵညွှန်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၆၄) ဦဵ တက်ေရာက် ေဆွဵ ေနွဵခဲဴကကပါ

သည။်

 အဆုိပါ ေဆွဵ ေနွဵပဲွမန ကန်ပက်လက်ေဒသ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ် ( ၂၂ ) ခု

ကို ေဖာ်ထုတ်ရရနိခဲဴပါသည။်

 အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ(်၂၂)ခုကို ေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်မနန်ဵကုန်ကျစရိတ် ကျပ(်၂,၆၂၅)သန်ဵ ပဖစ်ပါ

သည်။

ကန်ပက ်လက်မ မို  ့



 (၉.၈.၂၀၁၉) ရက်ေန့တွင် မင်ဵတပ်ဖမို့ရနိ ဖမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့၊ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌

ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။

 လွှတေ်တာက်ိုယ်စာဵလနယ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသတင်ွဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

ဖမို့မိဖမို့ဖမျာဵ နနငဴ် ေဒသခဳဧည်ဴလမ်ဵညွှန်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၂၁) ဦဵ တက်ေရာက် ေဆွဵေနွဵခဲကဴကပါ

သည။်

 အဆိုပါ ေဆွဵေနွဵပွဲမန မင်ဵတပ်ေဒသ ခရီဵသွာဵလုပင်န်ဵအတွက် အဆိုပပုလုပ်ငန်ဵစဉ် ( ၃၅ )ခုကို

ေဖာ်ထတုရ်ရနိခဲဴပါသည။်

 အဆိုပပုလုပ်ငန်ဵစဉ(်၃၅)ခုကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်မနန်ဵကုန်ကျစရတ်ိ ကျပ်(၉,၇၄၀)သန်ဵ ပဖစ်ပါ

သည။်

မ င်းတ ပ်မ မို  ့



 (၂၈-၂၉. ၈. ၂၀၁၉) ရကေ်န့မျာဵတွင် ဟာဵခါဵဖမို့ရနိ Carson Hall ၌ ကျင်ဵပခဴဲပါသည။်

 ချင်ဵပပည်နယ်ဝန်ကကီဵချုပ၊်ဝန်ကကီဵမျာဵ၊လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵလနယ်မျာဵ၊ ဟိုတယ်နနငဴ်ခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကကီဵဌာန

(ေနပပည်ေတာ)်နနငဴ် ပမန်မာနုိင်ငဳခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵရနင်မျာဵအသင်ဵမနကိယ်ုစာဵလနယ်မျာဵ၊ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

ေဒသတွင်ဵ လူမှုအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ဖမို့မိဖမို့ဖမျာဵ နနငဴ် ေဒသခဳ ဧညဴ်လမ်ဵ ညွှန်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၁၀၀) ဦဵ တက်ေရာက်

ေဆွဵ ေနွဵခဴဲကကပါသည။်

 အဆုိပါ ေဆွဵ ေနွဵပဲွမန ဟာဵခါဵေဒသနနငဴ် ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵအတွက် အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ် ( ၃၀ )ခု ကို

ေဖာ်ထုတ်ရရနိခဲဴပါသည။်

 အဆုိပပုလုပ်ငန်ဵစဉ(်၃၀)ခုကို ေဆာင်ရွက်ရန် ခန့်မနန်ဵကုန်ကျစရိတ် ကျပ(်၁,၆၅၀)သန်ဵ ပဖစ်ပါ သည။်

ဟာ းခ ါးမ မို  ့



ရည်ညွှန်ဵ
နဳပါတ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ မဟာဗျူဟာ
ရလဒ်မျာဵ

သက်ဆိုင်သညဴ်
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ

သက်ဆိုင်သညဴ်
စီပွာဵေရဵ
မူဝါဒ

သက်ဆိုင်သညဴ်
SDG 

ရည်မနန်ဵချက်

၅.၆.၈ ပပည်သူမျာဵ၏ လူမှု ယဉ်ေကျဵမှု ဘဝ နနငဴ်
စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ဖဖိုဵမှုမျာဵကုိ အေထာက်အကူ
ပပုနိုင်သညဴ် ခရီဵသွာဵကဏ္ဍအာဵ ေရရနည်
တည်တဳဴေအာင်တိုဵချဲ့ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကုိ
အေလဵေပဵထာဵသည်ဴ ဘက်စုဳပါဝင်ေသာ
ပပုပပင်ေပပာင်ဵလဲမှုမျာဵအာဵ အေကာင်အ
ထည် ေဖာ်ရန်

အာဵလဳုဵ အကျုဳဵဝင်ေသာ တိုဵတက်
မှုပဖစ်လာေစရန် ေရရနည်တည်တဳဴ
ေသာ ကုန်သွယမ်ှု နနငဴ် ရင်ဵနနီဵပမှုပ်နနဳ
မှုအတွက် ခိငု်မာ အာဵေကာင်ဵသည်ဴ
ပတ်ဝန်ဵကျင် တစ်ရပ် ပဖစ်ေပါ်လာ
ပခင်ဵ

ဟုိတယ/်ခရီဵ မူဝါဒ ၆ SDG ၈ ၊ ၉

၅.၆.၁၀ ယဉ်ေကျဵမှု နနငဴ် သဘာဝ ပတ်ဝန်ဵကျင်
ဆိုင်ရာ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ နနငဴ် သက်ဆိငု်
ေသာ တန်ဖုိဵပမင်ဴဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ကဴဲသ့ုိေသာ တီထွင်ဖန်တီဵမှုနနငဴ် ယဉ်ေကျဵ
မှု အေမွအနနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ
ေဖာ်ေဆာင်၍ ကာကယွ်ေပဵပခင်ဵ

အာဵလဳုဵ အကျုဳဵဝင်ေသာ တိုဵတက်
မှုပဖစ်လာေစရန် ေရရနည်တည်တဴဳ
ေသာ ကုန်သယွ်မှု နနငဴ် ရင်ဵနနီဵပမှုပ်နနဳ
မှုအတွက် ခိုင်မာ အာဵေကာင်ဵသည်ဴ
ပတ်ဝန်ဵကျင် တစ်ရပ် ပဖစ်ေပါ်လာ
ပခင်ဵ

ဟုိတယ/်ခရီဵ မူဝါဒ ၆ SDG ၈ ၊ ၉

MSDP Myanmar Sustainable Development Plan ပါ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ



Myanmar Tourism Strategic Recovery Roadmap
(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

Myanmar Covid-19 Economic Relief Plan ေပါ် အေပခခဳ ေရဵဆွဲခဲဴ

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေမျှော်မနန်ဵချက် ( Our Tourism Vision for Myanmar)

မဟာဗျူဟာ (၁၈) ချက် (Strategies) 

အေသဵစိတ်လုပ်ေဆာင်ချက် (၉၃) ချက် ( Action Plans)

ချင်ဵပပည်နယခ်ရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ဖဖို ဵတိုဵတက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) အာဵ MTSRR နနင်ဴ ကုိက်ညီေအာင်
ပပင်ဆငေ်ရဵဆွဲပခင်ဵ

ချင်ဵပပည်နယခ်ရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေမျှော်မနန်ဵချက်

မဟာဗျူဟာ (၁၁) ချက်

လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍ (၁၇ ) ရပ်

နယ်ေပမ(၅)ခ၏ု လုပ်ငန်ဵစဉ်ေပါင်ဵ ( ၁၂၁)ခု



Myanmar Tourism Strategic Recovery Roadmap ေရဵဆွဲ ထုတ်ပပန်မှု

Recover ပပန်လည်ထူေထာင်ရန် Reset ပပန်လည်ဖွဲ့စည်ဵရန် Restart ပပန်လည်စတင်ရန်

လတ်တေလာ ဦဵစာဵေပဵ ကာလလတ် ကာလရနည်



Myanmar Tourism Strategic Recovery Roadmap
(၂၀၂၁-၂၀၂၅) 

























မဟာဗျူဟာ - (၈) ရပ်
လုပင်န်ဵစဉ် - (၉) + (၂) + (၃) + (၁) + (၂) + (၂) + (၃) + (၁) =  (၂၃) ခု



ချင်ဵပပည်နယ်
ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵ
တိုဵတက်ေရဵ စီမဳကိန်ဵ

(၂၀၂၁-၂၀၂၆)

CTDP(2020-25)

Strategy (၁၁)ရပ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်(၁၂၁)ခု

MTSRR

Strategy (၁၈)ရပ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်(၉၃)ခု

DMO ( အဆုိပပု )

Strategy (၈)ရပ်

လုပ်ငန်ဵစဉ်(၂၃)ခု

ချင်ဵ ပပည်နယ် ခရီဵသွာဵလုပင်န်ဵဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵ တက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၂၁-၂၀၂၆) ေရဵဆွပဲခင်ဵ



• ချင်ဵပပည်နယ် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵအာဵ ပပည်တွင်ဵ / ပပည်ပ ခရီဵသာွဵမျာဵထဳ
ပိမုိပုဖန့်ေဝနိုင်ေရဵအတွက် www.chintravel.com.mm အမည် ပဖင်ဴ Chin Tourism Website နနင်ဴ Chin Tourism
Facebook pageကုိ ပပုလုပ် ဖပီဵစီဵခဲဴဖပီဵ ပဖစ်ပါသည်။

Chin Tourism Website  ပပုလုပ်ပခင်ဵ နနငဴ် မနီပငမ်ဵရန် စာအုပမ်ျာဵ ကကည်ဴရှုနိုင်ပခင်ဵ

Digital Marketing and Promotion ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ

https://chintravel.com.mm/download/books/

http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/
http://www.chintravel.com.mm/



