
စဉ ် မဟာဗျူဟာ လုပ်ငန်ဵစဉ ် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

၁။ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵရှိအေခခခအဳေဆာက်အဦ 

နှငဴ်ဆက်သွယ်သွာဵလာမှုအရည်အေသွဵ 

တုိဵခမှငဴ်ခခင်ဵ 

၁.၁ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵအတွင်ဵ ခရီဵသွာဵဧည်ဴသည်ဝင်ေရာက်မှုအမျာဵဆဳုဵခဖစ်သညဴ်  Information Counter 

ကိုအဆင်ဴခမှငဴ်တင်ခခင်ဵ၊ Digital Concierge နှငဴ် Wifi စနစ်တပ်ဆင်ခခင်ဵ၊ အေဆာက်အဦ Facilities 

မျာဵတုိဵခမှင်ဴခခင်ဵ၊ ခရီဵ စဉ်ေဒသမျာဵတွင်ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျာဵေဘဵကင်ဵ လဳုခခုဳေရဵ အတွက် CCTV 

ကင်မရာမျာဵ တပ်ဆင်ခခင်ဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵတုိဵတက်လာသညဴ် ေဒသမျာဵတွင် အမျာဵသဳုဵအိမ်သာမျာဵ 

တည် ေဆာက်ခခင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်ဆုိင်ဵဘတ်ုမျာဵ ေရဵဆွဲခခင်ဵ၊ အမှိုက်စွန့်ပစ် ရန်ေနရာမျာဵသတ်မှတ်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၃.၁ အမျာဵခပည်သူသ့ုိ သတင်ဵအချက် အလက်မျာဵခဖန့်ေဝမှု ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်လာေစရန်နှငဴ် အလာဵအလာ 

ရှိေသာ ခရီဵသွာဵ ဧညဴ်သည်မျာဵအတွက် ထိေရာက်မှုရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိေပဵရန်။ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၃.၂ ေစျဵကွက်ခမှင်ဴတင်ခခင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေခပာဆုိေဆာင်ရွက်ခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် တိကျေသချာ 

ေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ စုစည်ဵခဖန့်ေဝေပဵရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၁.၂ ကိုယ်လက်အဂေါမသန်စွမ်ဵသူမျာဵအတွက် Accessible Tourism ေဖာ်ေဆာင်ရန် သက်ဆုိင်ရာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ နှငဴ်ေပါင်ဵစပ်၍ လူအမျာဵစု သွာဵလာေသာ ခရီဵစဉ်ေဒသ မျာဵတွင် Wheelchair မျာဵပဳပုိဴဵ 

ေပဵခခင်ဵ၊ Wheelchair လမ်ဵေ ကာင်ဵမျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ခခင်ဵ၊ မသန်စွမ်ဵသူမျာဵ အသဳုဵခပု နိုင်သည်ဴ အမျာဵသုဳဵ 

အိမ်သာမျာဵ တည်ေဆာက် ခခင်ဵ၊  

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၄.၁ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵနှင်ဴ ဆဲွေဆာင်မှုမျာဵကို ခပည်တွင်ဵခရီဵသွာဵေစျဵကွက်နှင်ဴ လုိကေ်လျာ 

ညီေထွခဖစ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵခဖငဴ် ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျာဵအတွက် ပုိမုိ ေကာင်ဵမနွ် ေသာ 

အေတွ့အကကုဳမျာဵကိုဖန်တီဵ ေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ)       

  ၁.၃ Online Guest List Management စနစ်ကို www.visitnle.com နှငဴ် ချတ်ိဆက်၍ ပုိမုိ ထိေရာကစ်ွာ 

စာရင်ဵေရဵသွင်ဵခခင်ဵစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ခခင်ဵ၊ 

 

ခရီဵစဉ်ေေသစီမဳခန့်ခွဲမှုအဖဲွ့မျာဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်(မူကကမ်ဵ) 

http://www.visitnle.com/


MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁.၄ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳ ေရဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆဳုဵရသတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵကို အမျာဵခပည်သူသိရှိေစေရဵထုတ်ခပန်နိငု်ရန်အတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ယူခခင်ဵစနစ်ပုိမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ)   

  ၁.၄ ဌာနမှလုိင်စင်ရယူထာဵေသာ ဟိုတယ်/ တည်ဵခို ရိပသ်ာမျာဵ၊ ခရီဵလှည်ဴလည်ေရဵကုမ္ပဏီမျာဵ၊ ဧညဴ ်

လမ်ဵညွှန်မျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵကုိ Database ခဖငဴ်မတ်ှတမ်ဵတင်ခခင်ဵ၊ လုိင်စင်ကဒ် ခပာဵတွင် QR 

code ထညဴ်သွင်ဵခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁.၂ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵ၌ တည်ဵခုိေနထိုင် ေရဵ၊ လှညဴ်လည်သွာဵလာေရဵနှင်ဴ အခခာဵဝန်ေဆာင်ေပဵမှုဆုိင်ရာ 

ကကိုတင်မှု ကာဵခခင်ဵ စသည်တ့ုိကုိ အွန်လုိင်ဵ (online) မှ လုပ်ကိငု် ေဆာင်ရွက်နိငု်ရန်အတွက် MSMEs မျာဵ 

ကို အကူအညီေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၁.၅ Onlineခဖငဴ် ခရီသွာဵလုပ်ငန်ဵလုိင်စင် ေလျှောကထ်ာဵ ခခင်ဵ/ ခွငဴ်ခပုခခင်ဵစနစ်သ့ုိ ေခပာင်ဵလဲခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁.၂ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵ၌ တည်ဵခုိေနထိုင် ေရဵ၊ လှညဴ်လည်သွာဵလာေရဵနှငဴ် အခခာဵဝန်ေဆာင် ေပဵမှုဆုိင်ရာ 

ကကိုတင်မှု ကာဵခခင်ဵ စသည်တ့ုိကုိ အွန်လုိင်ဵ (online) မှ လုပ်ကိငု် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် MSMEs 

မျာဵကုိ အကူအညီေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၁.၆ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵသ့ုိ ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျာဵ အဆင်ေခပေချာေမွ့စွာ သွာဵလာနိုင်ေရဵအတွက် အေခခခဳ 

အေဆာက်အဦဵမျာဵ ေပါမျာဵလာေစရန် နှင်ဴ ေဒသခဳမျာဵ လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵ ခမငဴ်မာဵ လာေစခခင်ဵ၊ 

ခရီဵသည်မျာဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵ ကင်ဵလဳုခခုဳေရဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ အေဆာက်အအဳုနငှဴ် အေရဵေပါ် 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ ခမင်ဴှတင်နိင်ုေအာင်ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၅.၁ COVID 19 ကပ်ေရာဂါအတွက် ဧညဴ် ဝန ် ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵမှ 

ဝနထ်မ်ဵမျာဵကုိ အသငဴ်ခပင်ဆင်ထာဵ နိုင် ေရဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၁.၄ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳ ေရဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆဳုဵရ သတင်ဵ 



အချက်အလက်မျာဵကို အမျာဵခပည်သူသိရှိေစေရဵထုတ်ခပန်နိငု်ရန်အတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ယူခခင်ဵစနစ်ပုိမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ)  

၃.၁ အမျာဵခပည်သူသ့ုိ သတင်ဵအချက် အလက်မျာဵခဖန့်ေဝမှု ပုိမုိေကာင်ဵမနွ်လာေစ ရန်နှငဴ် အလာဵအလာ 

ရှိေသာ ခရီဵသွာဵ ဧညဴ်သည်မျာဵအတွက် ထိေရာက်မှုရှိေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကိုေပဵရန်။ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၁.၇ ခရီဵစဉ်ေဒသအချ ို ့တွင် လည်ပတ်သွာဵလာနိုင်ေရဵအတွက် စက်ဘီဵမျာဵ၊ ဘက်ထရီစက်ဘီဵမျာဵ၊ ဘက်ထရီ 

ဆုိင်ကယ်မျာဵ ငှာဵရမ်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအာဵ လုပ်ေဆာင်ရန် ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၂.၃ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာအေခခခဳအလုပ်သမာဵမျာဵကိ ု အကူ 

အညီေပဵရန် (ဥပမာ-ေခါင်ဵရွက်ဗျပ်ထုိဵေစျဵသည်၊ ဆုိကက်ာဵသမာဵမျာဵ၊ ခမင်ဵလှည်ဵသမာဵမျာဵ)။ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၁.၈ ခရီဵသွာဵဧညဴ်သည်မျာဵအတွက် Rest Camp နှင်ဴ စာဵေသာက်ဆုိင်မျာဵ၊ အမတ်ှတရပစ္စည်ဵဆုိင်မျာဵ၊ 

ယာဉ်ရပန်ာဵရန်ေနရာမျာဵ တည်ေဆာက်ခခင်ဵ၊ 

  ၁.၉ ေဒသထုတ်ကုန၏် ကွင်ဵဆက်တန်ဖုိဵမျာဵနှင်ဴ ထုတ်ကုန ် တန်ဖုိဵအခမင်ဴဆဳုဵရရိှေရဵအတွက် ကကိုဵပမ်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၉.၃ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်နွယ်ပတ်သက်ေသာ ကုန်စည်စီဵဆင်ဵမှုလမ်ဵ ေ ကာင်ဵ (Supply Chains) 

မျာဵခိုင်မာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်။(ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၂။ အလာဵအလာရိှသညဴ်ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵတွင် 

ခရီဵသွာဵထုတ်ကုန်/ဆဲွေဆာင်မှုရှာေဖေွဖာ် 

ထုတ်ခခင်ဵ 

၂.၁ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵတွင် ရိုဵရာပဲွေတာ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ် ကျင်ဵပေပဵခခင်ဵ၊ ရိုဵရာယဉ်ေကျဵမှုအဆုိ၊အက၊ အေရဵ 

အတီဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ခခင်ဵ၊ ခရီဵစဉ်ေဒသအလုိက ် ပဲွ ေတာ်မျာဵ၏ အချက်အလက်မျာဵ စုစည်ဵ၍ ပဲွေတာ် 

ခပက္ခဒိန် (Festival Calendar) ခပုလုပ်ခခင်ဵနှင်ဴ အဆိုပါပဲွေတာ်မျာဵအာဵ ရာသီအလုိက၊် ေဒသအလုိက် 

ကျင်ဵပခခင်ဵ၊ 

 



MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၈.၁ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဝနေ်ဆာင်မှုနှငဴ် ဆဲွေဆာင်မှုအသစ်မျာဵေဖာ်ထုတ်ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၈.၃ ပတ်ဝန်ဵကျင်နိငု်ငဳမျာဵနှငဴ် ယှဉပ်ပို င်နိုင်စွမ်ဵရိှသညဴ် ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်၍ ခရီဵသာွဵ 

ခမငှ်ဴတင်ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၈.၄ ခပည်တွင်ဵေလယာဉ်ခ နှုန်ဵထာဵမျာဵ ေခပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ရန်နှငဴ် ဆန္ဒအေလျာက် ထညဴ်ဝင်လိုေသာ 

ေငွေ ကဵေကာက်ခမဳှုစနစ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵခခင်ဵခဖင်ဴခမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထုိင်အလုပ်လုပ်ကိငု်ေနေသာ 

နိုင်ငဳခခာဵသာဵမျာဵ၏ ခပည်တွင်ဵခရီဵသွာဵလာခခင်ဵကို အာဵေပဵရန်၊ ထ့ုိအခပင် ခမနမ်ာနိုင်ငဳ၏ နယ်စပ်ဂိတ် 

မျာဵဖွငဴ်လှစ်သညဴ်အခါ နိုင်ငဳတကာခရီဵသွာဵဧည်ဴသည်မျာဵအတွက် ခရီဵသွာဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ ေလျာဴကျ 

ေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

  ၂.၂ လူထုအ ေခခခပုခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ၊ သဘာဝနငှဴ်ယဉ်ကျဵမှုကို အေခခခဳသည်ဴခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အာဵကစာဵ 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၈.၁ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဝန်ေဆာင်မှုနငှဴ် ဆဲွေဆာင်မှုအသစ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၈.၂ ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အာဵကစာဵခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵကို ေစျဵကွကခ်မင်ဴှတင်ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၃။ လ့ူစမ်ွဵအာဵအရင်ဵအခမစ်နှင်ဴနည်ဵပညာ 

ကျွမ်ဵကျင်မှုဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် 

သင်တန်ဵမျာဵဖွင်ဴလှစ်ပ့ုိချခခင်ဵ 

၃.၁ ေဒသခဳမျာဵခရီဵသွာဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် လုိအပ်ေသာခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိင်ုရာ 

သင်တန်ဵနှင်ဴ ဧည်ဴဝန်ေဆာင်မှုဆုိင်ရာ သင်တန်ဵမျာဵေပဵခခင်ဵ၊ လ့ူစမ်ွဵအာဵအရင်ဵအခမစ် တိုဵတက်ေစေရဵ 

အတွက် သင်တန်ဵေကျာင်ဵေဆာက်လုပ်ေပဵခခင်ဵနှင်ဴ လူထုအေခခခပုခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိငု်ရာ သင်တန်ဵမျာဵ 

ေပဵခခင်ဵ၊ ဧည်ဴလမ်ဵညွှန်သင်တန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘာသာစကာဵသင်တန်ဵမျာဵဖွငဴ်လှစ်ေပဵခခင်ဵ၊ခရီဵစဉ်ေဒသ ေဈဵ 

ကွကရှ်ာေဖွေရဵသင်တန်ဵမျာဵ ခပုလုပ်ေပဵခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၅.၁ COVID 19 ကပ်ေရာဂါအတွက် ဧညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ဝနထ်မ်ဵ 

မျာဵကုိ အသငဴ်ခပင် ထာဵနိုင် ေရဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၅.၂ တိုင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ခပည်နယ်မျာဵရှိ ဟုိတယ်နှငဴ်ခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကကီဵဌာနဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည် တိုဵတက်ဖဳွ့ပဖိုဵေစေရဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 



၅.၃ ဧညဴ်ခေဳကျွဵေမွဵခခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵမျာဵခဖင်ဴ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵခပုသူမျာဵ 

အတွက် အင်တာနက်မှ တစ်ဆငဴ် ေလဴလာသင်ယူနိင်ုမညဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵဖနတီ်ဵ ေဖာ်ေဆာင်ေပဵရန်။ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၅.၄ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ အေခခခဳအလုပ်သမာဵမျာဵကုိ 

အေခခအေနသစ်နှင်ဴ ကိုက်ညီလုပ်ကိငု်နိုင်ေစေရဵ သင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၅.၅ DMOsမျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ခမင်ဴှတင်ခခင်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ပ့ုိချရန်၊ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

  ၃.၂ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵတွင် အသိပညာေပဵ ဆုိင်ဵဘတု်မျာဵ၊ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ကေလဵသငူယ် အသဳုဵချမှု 

မရှိေစရန် (Child Safe Tourism Awareness) အသိပညာေပဵေဟာေခပာခခင်ဵမျာဵ ကျင်ဵပခခင်ဵ၊ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆုိင်ရာ အစီအမဳမျာဵအတွက် အသိပညာေပဵခခင်ဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ ေကျဵရွာေနအိမ်မျာဵတွင် ခရီဵသာွဵဧညဴ်သည်မျာဵ တည်ဵခိုခခင်ဵဆုိင်ရာ စဳနှုန်ဵ မျာဵ 

သတ်မှတ်ေပဵခခင်ဵနှငဴ် စနွ့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ စနစ်တကျစွန့်ပစ်နိငု်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၅.၅ DMOs မျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ခမှင်ဴတင်ခခင်ဵသင်တန်ဵမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ပ့ုိချရန်၊ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵ ေပဵ) 

  ၃.၃ ေဒသနှငဴ်ကုိကည်ီေသာ စိုက်ပျ ို ဵေရဵစနစ် ေဖာ်ေဆာင်ေပဵခခင်ဵနှငဴ် စိုကပ်ျ ို ဵေရဵနည်ဵပညာ သင်တန်ဵမျာဵ 

ေပဵခခင်ဵ၊ လက်မှုသင်တန်ဵမျာဵေပဵခခင်ဵ၊ ေဒသထွက်ကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵအာဵ ကုန်ေချာ အဆင်ဴထုတ်လုပ် 

နိုင်ေရဵအတွက် နည်ဵပညာ သင်တန်ဵမျာဵေပဵခခင်ဵနှင်ဴကုန်စည်ခပပဲွမျာဵ ကျင်ဵပေပဵခခင်ဵ၊ ခရီဵစဉ်ေဒသ 

အလုိက ် ရိုဵရာပစ္စည်ဵမျာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵ သင်တန်ဵမျာဵေပဵခခင်ဵ၊ ရိုဵရာလက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ရိုဵရာ 

အစာဵအစာမျာဵ ေဖာ်ထုတ်ခခင်ဵ၊ သင်တန်ဵမျာဵေပဵခခင်ဵနှငဴ် ပပိုင်ပဲွ၊ ခပပဲွမျာဵကျင်ဵပေပဵခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၅.၂ တုိင်ဵေဒသကကီဵနှငဴ် ခပည်နယ်မျာဵရိှ ဟိုတယ်နှင်ဴခရီဵသွာဵလာေရဵဝန်ကကီဵဌာနဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ 

လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည် တုိဵတက်ဖဳွ့ပဖိုဵေစေရဵသင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၅.၄ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေနေသာ အေခခခဳအလုပ်သမာဵမျာဵကုိ 



အေခခအေနသစ်နှင်ဴ ကိုက်ညီ လုပ်ကိငု်နိုင်ေစေရဵ သင်တန်ဵမျာဵေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၅.၅ DMOs မျာဵအတွက် လုပ်ငန်ဵ စွမ်ဵေဆာင်ရည်ခမှငဴ်တင်ခခင်ဵသင်တန်ဵမျာဵေဖာ်ထုတ်ပ့ုိချရန်၊၊ 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၄။ ခရီဵစဉ်ေဒသဖဳွ့ပဖို ဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် 

ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူမျာဵ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုခမှငဴ်တင်ခခင်ဵ 

၄.၁ ခရီဵစဉ်ေဒသအတွင်ဵရိှ အစိုဵရ၊ လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵနှင်ဴ ေဒသခလူဳမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ခရီဵသွာဵ 

လုပ်ငန်ဵ အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကုိ တစ်နှစလ်ျှေင် တစ်ကကိမ် ကျင်ဵပေပဵခခင်ဵ၊ သုေတသနလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ ေကျဵရွာမျာဵတွင် ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵ အသိပညာေပဵခခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

အခခာဵေသာ ခရီဵစဉ် ေဒသမျာဵရိှ စီမဳခန့်ခွမဲှု အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၂.၃ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အေခခခဳအလုပ်သမာဵမျာဵကိ ု

အကူအညီေပဵရန်၊ (ဥပမာ- ေခါင်ဵရွက်ဗျက်ထုိဵေစျဵသည်၊ ဆုိကက်ာဵသမာဵမျာဵ၊ ခမင်ဵလှည်ဵသမာဵမျာဵ) 

(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၂.၅ ကုမ္ပဏီအချင်ဵချင်ဵေပါင်ဵစည်ဵခခင်ဵခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ခပနလ်ည်အသစ်ဖဲွ့စည်ဵ ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵအာဵ 

ခဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ အခင်ဴွအလမ်ဵမျာဵရှာေဖွရန်၊(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၁၁.၁ DMO ဖဲွ့စည်ဵတည်ေထာင်ရာတွင် ပမို ့နယ်၊ ခရိငု်အဆင်ဴမျာဵမ ှ အာဵလဳုဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်မှု 

ရရိှေစေရဵတုိဵခမှင်ဴေဆာင်ရွက်ရန်(ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၇.၃ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် အလာဵအလာရှိေသာ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵေဒသမျာဵကုိ စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ 

အေခခခဳခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ ဗဟိုချက်ခဖစ်လာေစေရဵအတွက် စိုကပ်ျ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵခမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေခမာင်ဵ 

ဝနက်ကီဵဌာန နှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊(ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

၅။ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိငု်ရာစာရင်ဵအချက် 

အလက်မျာဵစနစ်တကျေကာက်ယူခခင်ဵ 

၅.၁ ခရီဵစဉ်ေဒသတွင်ဵသ့ုိလာေရာကသ်ည်ဴ ခရီဵသာွဵ ဧညဴ်သည်မျာဵ၏ အေရအတွက်၊ ေငွ ကဵသဳုဵစွဲမှု၊ 

ကကိုက်နှစသ်က်မှုစသညဴ်အချက်အလက်မျာဵအာဵ စနစ်တကျစစ်တမ်ဵေကာက်ယူခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁၂.၁  သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ ေကာက်ခခဳခင်ဵနှငဴ် စုေဆာင်ဵခခင်ဵကိစ္စမျာဵအတွက် ခရီဵသာွဵ 

လုပ်ငန်ဵတွင် ပါဝင်သူမျာဵနှင်ဴ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်ဵပညာ ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵကုိဆက်သွယ်ေပဵရန်။ (ကာလရှည် 

ဦဵစာဵေပဵ) 



၁၂.၃ သတင်ဵအချက်အလက်အမျာဵအခပာဵရယူေဆာင်ရွက်နိုင်စွမ်ဵရှိေသာစနစ်တည်ေဆာက်ရန်၊ 

(ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၂.၅ နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵဆိင်ုရာ သုေတသနနှင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်စင်တာ 

ထူေထာင်ရန်၊(ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၆.၄ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵ သတင်ဵအချက်အလက်စာရင်ဵအင်ဵစနစ်ခဖစေ်ပါ်လာေရဵ ဦဵတည်ေဆာင်ရွက် 

ရန်၊ (ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

  ၅.၂ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆိငု်ရာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵေကာက်ယူရန်  Digital Software တစ်ခ ုဖန်တီဵခခင်ဵ၊ 

Digital Software အသဳုဵခပုမှုနှငဴ် ၎င်ဵ၏အကျ ို ဵေကျဵဇူဵမျာဵ မိတ်ဆက်ခခင်ဵ အစီအစဉ်တစ်ခ ု ေရဵဆဲွခခင်ဵ၊ 

Software အာဵ ခပုခပင်ထိန်ဵသိမ်ဵခခင်ဵနှငဴ် ေစာင်ဴ ကည်ဴအကဲခဖတ်ခခင်ဵ၊ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

အစီရင်ခခဳခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁.၂ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵ၌ တည်ဵခုိေနထိုင် ေရဵ၊ လှညဴ်လည်သွာဵလာေရဵနှငဴ် အခခာဵဝန်ေဆာင် ေပဵမှုဆုိင်ရာ 

ကကိုတင်မှု ကာဵခခင်ဵ စသည်တ့ုိကို အွန်လုိင်ဵ (online) မှ လုပ်ကိငု် ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အတွက် MSMEs 

မျာဵကုိ အကူ အညီေပဵရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၁.၃ Google နှငဴ် Apple အပလီေကဵရှင်ဵမျာဵ အသဳုဵခပု၍ COVID 19 ေရာဂါကူဵစက်ခခင်ဵ ေခခရာခဳစနစ် 

ကိုအသဳုဵခပုရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၁.၄ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေရဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆဳုဵရ သတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵကို အမျာဵခပည်သူသိရိှေစေရဵ ထုတ်ခပန်နိငု်ရန်အတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ယူခခင်ဵစနစ် ပုိမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေစေရဵေဆာင်ရွက်ရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၆။ ေဒသတွင်ဵခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ပဖိုဵတုိဵတက် 

ေရဵအတွက် ရန်ပဳုေငွ တည်ေထာင်ခခင်ဵ 

၆.၁ ခရီဵစဉ်ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် လုိအပ် သည်ဴ ေငွေ ကဵအကူအညီမျာဵေထာက်ပဴဳ ေပဵနုိင် ရန် 

ရန်ပုဳေငွ တစ်ခတုည်ေထာင်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၉.၅ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵဗဟုိခပု ေငွေ ကဵအရင်ဵအခမစ်အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခထူုေထာင်ရန်။ (ကာလလတ် 

ဦဵစာဵေပဵ) 



  ၆.၂ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစမ်ျာဵ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ခခင်ဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ 

ရန်ပုဳေငွ တစ်ခတုည်ေဆာက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၉.၅ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵဗဟုိခပု ေငွေ ကဵအရင်ဵအခမစ်အဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခထူုေထာင်ရန်။ (ကာလလတ် 

ဦဵစာဵေပဵ) 

၇။ ေစျဵကွက်ရှာေဖွခခင်ဵနှင်ဴေစျဵကွကခ်မင်ဴ 

တင်ခခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ 

၇.၁ ခပည်တွင်ဵခရီဵသွာဵကုမ္ပဏီမျာဵဖိတ်ေခါ်၍ ချစ် ကည် ရင်ဵနှီဵမှုခရီဵစဉ် (FAM Trip) လုပ်ေဆာင်ခခင်ဵ၊ 

အေပျာ်စီဵ စက်ဘီဵနှငဴ် ကာဵေမာင်ဵ ခရီဵစဉ်မျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၃.၃ ခပည်တွင်ဵခရီဵသွာဵမျာဵ၏ လုိအပ် ချက်မျာဵအေပါ် အေခခခဳ၍ ခပည်တွင်ဵခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵနှင်ဴ 

ဆဲွေဆာင်မှုမျာဵခမှငဴ်တင် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၇.၂ လူထုဆက်သွယ်ေရဵ  လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵခဖင်ဴ ခမနမ်ာနိုင်ငဳကိ ု (COVID 19) ကပ်ေရာဂါနှငဴ် 

ပဋိပက္ခမျာဵမှ) ေဘဵကင်ဵ လဳုခခုဳပပီဵ ဆဲွေဆာင်မှုရှိသညဴ် ခရီဵစဉ်ေဒသအခဖစ် ေစျဵကွက်ခမှင်ဴတင် 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၇.၅ ခမနမ်ာဴခရီဵသွာဵနှစ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် အစီအစဉ်ေရဵဆဲွရန်၊ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၈.၂ ခမနမ်ာနိုင်ငဳတွင် အာဵကစာဵခရီဵသွာဵ လုပ်ငန်ဵကိုေစျဵကွက်ခမှငဴ်တင်ရန်၊ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၈.၃ ပတ်ဝန်ဵကျင်နိငု်ငဳမျာဵနှငဴ် ယှဉပ်ပို င်နိုင်စွမ်ဵရိှသညဴ် ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ်၍ ခရီဵသာွဵ 

ခမငှဴ်တင်ရန်၊ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၃.၁ ေစျဵကွက်ရှာေဖွခခင်ဵနှင်ဴ အေရာင်ဵခမင်ဴှတင်ခခင်ဵမျာဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လွတ်လပ် 

ေသာအဖဲွ့အစည်ဵတစ် ခုဖဲွ့စည်ဵရန်၊ (ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၅.၇ မီဵရထာဵလမ်ဵမျာဵကုိ မွမ်ဵမခဳပုခပင်ရန်နှငဴ် သမုိင်ဵအေမွအနှစဝ်င် မီဵရထာဵခရီဵစဉ်မျာဵ ေဖာ်ေဆာင် 

ရန်၊(ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

  ၇.၂ ခရီဵစဉ်ေဒသဆုိင်ရာWebsite ခပုလုပ်ခခင်ဵ၊ ဓာတ်ပဳုခပပဲွနှငဴ်ေဒသထုတ်ကုနခ်ပပဲွမျာဵ ကျင်ဵပေပဵခခင်ဵ၊ 

ခရီဵစဉ်လမ်ဵညွှန်စာအုပ်နှင်ဴ လက်ကမ်ဵစာေစာင်မျာဵ ထုတ်ေဝခခင်ဵ၊ ခရီဵစဉ်ေဒသနှင်ဴဆုိင်ေသာ ရုပ်သဳ 

အစီအစဉ်မျာဵ ရိုကက်ူဵ၍ ခပည်တွင်ဵ/ခပည်ပ ရုပ်သဳလှိုင်ဵ မျာဵတွင်ခပသခခင်ဵ၊ Digital Marketing အေကာင် 



အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ၊  

 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၇.၁ ဦဵတည်ေရာင်ဵချမည်ဴ ေရွဵချယ်ထာဵသည်ဴ ရည်မှန်ဵေစျဵကွက်တွင် ခမနမ်ာနိုင်ငဳအမှတ် တဳဆိပ်ကိ ု

စွဲပမဲသိရှိေစ ေရဵသငဴ်ေလျာ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်ဵပညာ ဆက်သွယ်ေရဵ လမ်ဵ ေ ကာင်ဵမျာဵ အသဳုဵခပု၍ 

 ေဆာင်ရွက်သွာဵ ရန်။ (ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

၇.၃ ခမန်မာနိုင်ငဳသို့ လာေရာက်လည်ပတ်ေစ ေရဵ ခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵကုိ Virtual Reality နည်ဵပညာခဖင်ဴ 

ဖန်တီဵထာဵေသာ (Virtual Tours) ခဖငဴ် ဆဲွေဆာင်ရန်။(ကာလလတ်ဦဵစာဵပဵ) 

၇.၄ ခမနမ်ာနိုင်ငဳသည် ဆဲွေဆာင်မှုရှိေသာ ခရီဵစဉ်ေဒသတစ်ခခုဖစေ် ကာင်ဵ ေပါ်လွင်ေစမည်ဴ ဗီဒီယိုနင်ဴှ 

ရုပ်ရှင်ရိကု်ကူဵ ၍ ေစျဵကွက်ခမငှဴ်တင်ရန်။(ကာလလတ်ဦဵစာဵေပဵ) 

  ၇.၃ COVID-19 သက်ေရာက်ခဲဴသညဴ် ခရီဵစဉ်ေနရာ မျာဵကုိ ခရီဵသာွဵမျာဵ၏ယဳု ကည်မှုခပန်လည် ရရိှေစရန်နှင်ဴ 

အသွင် အခမင်သစ်ခဖစ်ေစရန် Tour Package အသစ်မျာဵ ေဖာ် ေဆာင်ခခင်ဵ၊ Marketing Campaign မျာဵ 

ခပုလုပ်ခခင်ဵ Social Influencer  မျာဵကုိ ဖိတ်ေခါ်လည်ပတ်ေစခခင်ဵခဖင်ဴေစျဵကွက်တွင် ယဳု ကည်မှု ခပန်လည် 

တည်ေဆာက်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 

၁.၁ ဧည်ဴဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေနခဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေရဵ 

ဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကုိ လုိကန်ာအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ (လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ)  

၁.၄ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေရဵနှငဴ် ခရီဵသွာဵခခင်ဵမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆဳုဵရသတင်ဵ 

အချက်အလက်မျာဵကို အမျာဵခပည်သူသိရိှေစေရဵ ထုတ်ခပန်နိငု်ရန်အတွက် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ယူခခင်ဵစနစ် ပုိမုိတိုဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေစေရဵ ေဆာင် ရွက်ရန်။(လတ်တေလာဦဵစာဵေပဵ) 

၈။ ေရရှည်တည်တဳဴခုိင်ပမေဲသာခရီဵစဉ်ေဒသ 

ခဖစေ်အာင်ေဆာင်ရွက်ခခင်ဵ 

၈.၁  ခရီဵစဉ်ေဒသအတွင်ဵ စီဵပာွဵေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုနှင်ဴ ေရှဵေဟာင်ဵအေမွအနှစ်မျာဵကို ထိခိုက်ေစနုိင်ေသာ 

ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵကိုဆန်ဵစစ်၍ ေလျှောဴချနိုင်မညဴ် နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ရှာေဖေွဖာ်ထုတ်ခခင်ဵ၊ ပလက်စတစ်ဘူဵမျာဵ 

ေလျာဴချခခင်ဵ၊ Green Technology မျာဵ အသဳုဵခပုခခင်ဵခဖင်ဵ Green Tourism ေဆာင်ရွက်နိုင်ခခင်ဵ၊ 

MTSRR တွင် ပါဝင်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ 



၈.၅ ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ထာဵေသာေဒသမျာဵတွင်ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဖွဳ့ ပဖိုဵေရဵကုိ ေဆာင်ရွက် 

ရာ၌ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵ စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ (ကာလလတ် 

ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၇.၁ ေကျဵလက်ေဒသ၊ လယ်ယာစိုကပ်ျ ို ဵေရဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အတွက် ကာကွယ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵေသာေဒသမျာဵတွင် ေဒသခဳမျာဵအာဵလဳုဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်နိုင် 

ေသာ ခရီဵသာွဵလုပ်ငန်ဵထွန်ဵကာဵေစေရဵ ရင်ဵနှီဵခမှပ်နှရဳန်နှငဴ် တွန်ဵအာဵေပဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ကာလရှည် 

ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၇.၂ အသစ်ထွက်ေပါ်လာေသာ လူထုအေခခခပုခရီဵစဉ်ေဒသမျာဵတွင် ေရရှည် တည်တဴဳေသာလုပ်ငန်ဵ 

လည်ပတ်မှုခဖစ်ေပါ်ေစရန် ဘဏ္ဍာေရဵအေထာက်အပဴဳနငှဴ် ဟန်ချက်ညီေစေရဵအတွက် ေဒသဆုိင်ရာ အစုိဵရ 

မျာဵနှင်ဴအတူတကွပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ (ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

၁၈.၅ ခရီဵသွာဵအရင်ဵအခမစ်မျာဵ တိုဵတက်မျာဵခပာဵလာေစရန်အတွက် လူမှုေရဵနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေရဵ ခရီဵသွာဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ဦဵေဆာင်အဖဲွ့တည်ေထာင်ရန်၊၊ 

(ကာလရှည်ဦဵစာဵေပဵ) 

 


