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သတင္းထုတ္ၿပန္ ေၾကၿငာခ်က္
ငပလီ ေဒသ ဧ။္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သည္ ပဏာမ အေရးပါဆံုး အခ်က္ပင္ ၿဖစ္သည္။
Hanns Seidel Foundation ႏွင့္ ၿမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူၿပဳ ဌာန (MCRB) အတူတကြ
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ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

သက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္
ပထမဆံုးအၾကိမ္

အလုပ္ရုံ

ေဆြးေႏြးပြဲ

တစ္ရပ္အား

က်င္းပခဲပ
့ ါသည္။

ထိုပြဲတြင္

ၿပည္တြင္း၊ၿပည္ပ

ကမ္းေျခခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။ ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္လတ
ႊ ္ေတာ္ မွ
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ ေဒသခံ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ သံတြဲ ႏွင့္ ငပလီ ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ပာုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ၾကီးဌာန မွ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖြဲ႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြ႔ဲ မွ ရဲမးႈ မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညြန္မ်ား ႏွင္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတတ္ကြ်မ္းပညာရွင္ မ်ား ၊ စားေသာက္ဆုိင္ ႏွင့္ ဆုိင္ခန္းငယ္ ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ မ်ား ၊ ငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ား
ႏွင့္

ေဒသခံ

ရြာသူရြာသားမ်ား

အားလုံး

တက္ေရာက္ခဲ့

ၾကသည္။

အလုပ္ရုံ

ေဆြးေႏြးပြဲအား

ရခိင
ု ၿ္ ပည္နယ္

စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီး ဦးမင္းေအာင္ မွ ဦးေဆာင္ကာ ငပလီေဒသတြင္ တာဝန္ယူမူရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္

တစ္နည္းတည္းျဖစ္ေသာ

ငပလီ

ရပ္ရာြ ေဒသခံမ်ား

ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္ကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူတ႔သ
ို ည္ ငပလီေဒသ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အစိကစိုးရိမ္ပူပန္ ေနရသည့္
အခ်က္မ်ားကို မဲေပး ဆႏၷၿပဳခ့ ၾကသည္။ တက္ေရာက္လာသူ အမ်ားစုသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ကို ၂၉ ရာခုိင္ႏန
ႈ း္ ၊ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အက်ိဳးရရွိျခင္းအား - ၂၁ ရာခိုင္ႏွူန္း ၊ ႏွင့္ ေဒသခံ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း မ်ား၏
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ မူ က႑ - ၁၅ ရာခိုင္ႏွူန္းတို႔ျဖစ္သည္။ အမွူိက္သရိုက္မ်ားအားစနစ္တက်
စီမံခန္႔ခြဲမူ - ၃၄.၅ ရာခုိင္ႏူနး္ ႏွင့္ သဲထုတ္ယူမူ က႑အတြက္ ၂၃.၅ ရာခုိင္ႏွူန္း စသည္ၿဖင့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ
တုိ႔သည္

အဓိက

အေရးယူကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္း

ရမည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

အၿခားက႑မ်ားၿဖစ္ေသာ - ပိုတက္ ဓါတုေဗဒႏွင့္ တရားမဝင္ မိုင္းခြင
ဲ ါးဖမ္းယူမူ ၊ ေရပုပ္၊ေရဆိုး စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္းမ်ားအား
စနစ္တက် စီမခ
ံ န္႔ခြဲမမ
ူ ရွိၿခင္း အစရွိသည့္ အရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္
အားေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။
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ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္

ပံု
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သံုးပံုေသာ

ဇုန္ဧရိယာသတ္မွတ္ၿခင္း

ပိုင္းဆုိင္ရာ

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္

နယ္နမိတ္ၿဖန္႔က်က္သြားၿခင္းအား

အေၾကာင္းအရာ

မ်ား

ငပလီခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို

အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား

ေဆာက္လုပ္

ၿခင္းထက္ ပို၍လုိလားၾကသည္။ ေၿမေနရာ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ား မွာ - ေျမေနရာပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္
အေထာက္အထားမရွိၿခင္း - ၂၃ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ူွ း္ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းနည္းပါးမႈ - ၂၀ ရာခုိင္ႏွူန္း ၊ ႏွင့္

ေၿမေနရာ သိမ္းယူျခင္းအတြက္လေ
ြဲ ပးျခင္းမ်ား - ၁၇ ရာခုင
ိ ႏ
္ န
ူွ း္ ႏွင့္တကြ ကမ္းေျခသိ႕ု အမ်ားၿပည္သူ ဝင္ေရာက္သြားလာ
ႏုင
ိ ျ္ ခင္း စသည္တို႔့ကိုမဲဆႏၵျပဳခဲၾ့ ကသည္။
အထူးသၿဖင့္ အခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ေသာပာုိတယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သတ္မွတ္နယ္ေၿမမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ လမ္းအသြားအလာ
ဝင္ထြက္ႏုိင္မႈလမ္းမ်ားအား

ပိတ္ဆို႔ထားၿခင္းမ်ားအား

ဥပေဒေရးရာ

လုိအပ္ခ်က္မ်ား

အတိုင္း

ကိုက္ညီစြာလုပ္ကိုင္ေဆာက္ရြက္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘာလီ(အင္ဒိုနီးရွား)၊ ဆီဘူ(ဖိစ္ပိုင)္ ႏွင့္ ပာေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ (ဗီယက္နမ္) စသည့္
ပင္လယ္ကမ္းေၿခေဒသမ်ားတြင္

က်င္လည္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကေသာအၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

ထံမွလည္း ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔တက္ေရာက္သူမ်ားအၾကား မွ်ေဝဖလွယ္ခဲ့ ပါသည္။၎
ေဒသမ်ားသည္ ယခု ငပလီေဒသတြင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ အခက္အခဲ ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္သည့္ - သဲထုတ္ယူျခင္း၊
စြန္႕ပစ္အမွူိက္မ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲမူ ညံဖ်င္း ၿခင္း ႏွင့္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အစရွသ
ိ ည့္
ကိစၥရပ္မ်ားအား

ယခင္ကေတြ႕ၾကံဳ

ခဲ့ရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း

အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကင
ို ္ကာ ၎တို႕၏ ေနရာေဒသမ်ား
အားအတူတကြ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း အားၿဖင့္ၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ အခက္အခဲၿပႆနာ မ်ားအား ေၿဖရွင္းႏိုငခ
္ ဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္းေနရာေဒသအလုိက္ စီမံခန္႕ခြဲမူ အစီအစဥ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား မွ တဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငတ
ံ ြင္
အင္းေလးကန္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ”ေဒသအလိုက္ စီမံခန္႕ခြဲမး အစီအစဥ္” ရွိသင့္ေသာ ခရီးသြားေဒသၿဖစ္သည္။
Hanns Seidal Foundation ႏွင့္ ၿမန္မာႏုိင္ငံရတ
ွိ ာဝန္ရွိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစည္း မွလည္း ၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း
အိပ္ယာႏွင့္

နံနက္စာဝန္ေဆာင္မႈ(Bed

၎တို႔၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား

and

Breakfast)ဆုိင္ရာ

ရွင္းၿပကာ

အိပ္ယာႏွင့္

ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မူအပိုင္း

တြင္

နံနက္စာဝန္ေဆာင္မႈ(Bed

and

Breakfast)ပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ား အတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ အသစ္အား မိတ္ဆက္ ရွင္းၿပခဲ့ ပါသည္။ၿမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ယခု ဆုိလွ်င္
လုိင္စင္ရ အိပ္ယာႏွင့္ နံနက္စာဝန္ေဆာင္မႈ(Bed and Breakfast) လုပ္ငန္းမ်ားကို သံေတာင္ၾကီး ႏွင့္ ပအိုဝ့္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား တြင္ ေတြ႕ၿမင္ႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္ရုံ အတြင္း မဲခြဲ ဆႏၷၿပဳရာတြင္ ေလးပံုသုံးပံု ေသာ
တက္ေရာက္သူမ်ား အဆုိၿပဳခ်က္မွာ ငပလီ ေဒသတြင္ လည္း B&B က႑ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ သင့္သည္ပာု အေၿဖရရွိခဲ့ သည္။
ေၿခာက္လတာ

ခရီးသြားဧည့္သည္

လာေရာက္မူ

အမ်ားဆံုးရာသီၿဖစ္ေနေသာ

ကာလပတ္လံုးအလုပ္ခန္႕ထားမူပိုင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲႏင
ွ ့္စိန္ေခၚမူမ်ား၊

ထုိေနရာတြင္

ၿပည္တြင္းေဒသခံ

တစ္ႏွစ္တာ

အလုပ္သမားခန္႕ထားမူ၊

စြန္႕ဦးတီထြင္ႏုိင္မူ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမွင့္တင္မူအပိင
ု း္ ဆုိင္ရာ မ်ား ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
B&B ႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ Hanns Seidel Foundation Myanmar မွ ႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္
Achim Munz မွ - “ B&B ဆိုသည္မွာ အပန္းေၿဖ ေပာာ္တယ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ခ့ၾဲ ကေသာ

ေဒသခံမ်ားအတြက္

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေသးငယ္တဲ့

စတင္ရန္ႏွင့္
တည္းခိုခန္း

တဆတဆၾကီးထြားလာေသာ
လုပ္ငန္း

ႏွင့္

အိပ္ယာႏွင့္

နံနက္စာဝန္ေဆာင္မႈ(Bed and Breakfast)မ်ားအတြက္ လုိင္စင္တင္ၿခင္း မွတ္ပံုတင္ၿခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္

ေတြ ေသခ်ာရွင္းလင္း ေနဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။ သို႕မွသာလွ်င္ ေဒသခံေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ၿမင္ဖ႕ို က
ဒီအရႈတ္ေထြးတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြ မ်ားၿပားလွတဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆုိင္ရာ အဆင္ဆ
့ င့္ေတြေၾကာင့္ ေႏွာင္ေ
့ ႏွး

မၾကန္႕ၾကာမွ

ၿဖစ္မည္”

ပာု

၎ က ေၿပာၾကားခဲ့ သည္။ ဆက္လက္၍

သူကဒီအလုပ္ရုံ

ေဆြးေႏြးပြဲ ကို

ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္လည္း လုိင္စင္တင္ရတဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကို အထက္ကေန ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာမ်ိဳး မပာုတ္ဘဲ
ၿပည္နယ္အဆင့္ ကေန ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေလာက္အထိ တေၿဖးေၿဖး ေၿဖေလ်ာ့ေပး ဖုိ႕ တကယ္ကို လုိလားေတာင့္တ
ေနတာ ကို ကြ်န္ေတာ္ ျမင္ေတြ႔ရ ပါတယ္။
ၿမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမူရွိေရးအေထာက္အကူၿပဳဌာန (MCRB)မွ ဒါရိုက္တာဗစ္ကီဘိုးမင္း ေၿပာၾကားခဲ့ သည္
မွာ - “ ဒီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က နယ္ပယ္အသီးသီး မွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား အားလံုးႏွင့္အတူတကြ သူတို႕ ၿမင္ခ်င္တဲ့
ငပလီေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္း

ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မူကို

ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင့္

ပံုေဖာ္သြားမည္

ဆုိတာကိုႏွီးေႏွာဖလွယ္

ေဆြးေႏြးခြငရ
္ တဲ့ပထမဦးဆံုး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ အသစ္အေနျဖင့္ ငပလီေဒသအား ကမာၻအဆင့္မီ
ခရီးသြားေဒသတစ္ေနရာ အၿဖစ္ ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူတုိင္း ရဲ႕ အသံ ကို ၾကားဖို႕
လုိအပ္ပါတယ္။ ေနရာေဒသစီမံခန္႕ခြဲ ၿခင္း အစီအစဥ္ မ်ား ဆြၿဲ ခင္း ဆုိတာကေတာ့ တကယ့္ကို အေရးၾကီးတဲ့ မပါမၿဖစ္
ၿဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။”

ေရွာင္လလ
ြဲ ုိ႕ မရတဲ့ အၿမင္ သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ြဲ ႈမ်ားအား နားလည္မႈမ်ားကြျဲ ပားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ဘယ္လုိပင္ ဆုိေစကာမူ
ငပလီရဲ႕အနာဂတ္ကုိ

ကာကြယ္ရာတြင္

သေဘာထားတူညီခဲ့သည့္အခ်က္မာွ

အဓိကက်တဲ့

ေသာ့ခ်က္ကို

ကမ္းေျခသဲထုတ္ယူျခင္းအား

အားလံုးက

တက္ညီလက္ညီ

ရပ္တန္႔ရန္ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခေသာ

လအနည္းငယ္က ေတာ့ အနည္းငယ္ တုိးတက္ေၿပာင္းလဲ လာတဲ့ အေၿခအေနကို ေတြ႕ၿမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒီကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိတဲ့ ၿပႆနာေတြ အားလံုးထဲက ကမ္းေၿခသဲၿဖဴ ေတြကိုပဲ အာရုံစိုက္လုိ႕ မရပါဘူး။
ဒီလုပ္ရပ္ေတြ ကသာလ်ွင္ ကမ္းေၿခေၿမ တုိက္စားမူေတြကို ၿဖစ္ေပၚေစ ႏုိင္တာပါ။ ဒါေတြသာ မရွိရင္ အနာဂတ္္မွာ ဒီ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ေဒသခံ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကေန ေငြ ရရွႏ
ိ င
ို မ
္ ာွ ၿဖစ္ပါတယ္။“
ၿမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူၿပဳ ဌာန (MCRB) သည္ Hanns Seidel Foundation ႏွင့္
အတူတကြ ပူးတြဲ ၍ မၾကာခင္မီ က ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ ထားေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တာဝန္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
အဖြ႕ဲ အစည္း ႏွင့္ အတူ ငပလီ အေၿခၿပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အား လုံး ၏ အလုပ္ရုံအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့
သည့္ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရမည့္ ၿပႆနာမ်ား အေပၚတြင္ တိက်ေသခ်ာသည့္ ကိုင္တြယ္ ေၿဖရွင္း မူမ်ား ၿပဳလုပ္သည့္
အေပၚတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ ေပးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
၁. အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ တင္ၿပခ်က္ မ်ားႏွင့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ အား www.mcrb.org.mm တြင္
ေလ့လာ ႏုိင္ပါသည္။
၂. ၿမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ၂၀၁၂ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ရပ္ရာြ လူထု ပါ၀င္မူရွိေသာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း မူ၀ါဒ မ်ား
http://www.hss.de/southeastasia/en/myanmar/our-work-in-myanmar.html
http://www.hss.de/fileadmin/suedostasien/myanmar/downloads/130530-Community-Involvement-in-Tourism.pdf

၃. ၿမန္မာ့ စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူၿပဳ ဌာန (MCRB) သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑
သက္ေရာက္မူ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အား ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ သည္။ ၎အား ေလ့လာရန္
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/swia/tourism.html
၄. ယခင္တြင္ MCRB ႏွင့္ HSF ပူးတြဲ ၍ တာ၀န္ယူမူ ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္
ေနသူ မ်ား ဧ။္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ တြင္ ေနၿပည္ေတာ္ တြင္ တစ္ၾကိမ္ ၊ ရပ္ရာြ လူထု
ပါ၀င္ပတ္သတ္ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေၾကာင္းအရာ အား ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ တစ္ၾကိမ္ ၿပဳလုပ္ခ့ဲ ပါသည္။
၅. ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တာဝန္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြ႕ဲ အစည္း သည္ အက်ိဳးၿမတ္ မပာုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆
တြင္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ သည္။ ၎ ၏ က႑ မွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ တြင္း တာ၀န္ယူမူ ရွိေသာ ခရီး သြားလုပ္ငန္း ဖြံၿဖိဳး တုိးတက္မူ အား
အသိပညာ ေ၀မ်ွ ဖလွယ္ၿခင္း ၊ ေလ့က်င့္ေရး ေပးၿခင္း ႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ အကူအညီ
အေထာက္အပံ ေပးရန္ ၿဖစ္သည္။
www.myanmarresponsibletourism.org

For further information, please contact:
English: Achim Munz, (HSF) - munz@hss.de
Vicky Bowman, (MCRB) - vicky.bowman@myanmar-responsiblebusiness.org
Burmese:
Wai Phyo Myint,(MCRB) - waiphyo.myint@myanmar-responsiblebusiness.org - 09795333831
Thein Than Htay (MCRB) - theinthan.htay@myanmar-responsiblebusiness.org

