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္မျ္္မ ာ့ တ ဝျသ္ နရ းသြ းလ  င္ျး္ဆ  ငရ္ ဆ ခ်က   ဒ တ ယအ္ခ်က မခ္်က္ငး္ ္နငး္ 
 
၂၀၁၈ န ျွစ္အတြခ္်က ္မျ္္မ ာ့ တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ ဆ  (Myanmar Responsible Tourism Awards - MRTA) 
အေ္ခ်က င္းခ်က   ဇူလ  င္လ ၂၀ရခ္်ကေျနတြင္ ရျ္ခ်က ျ္၌ မ တ္ဆခ္်ကေ္  ္ခ်က းနာနသဲ္န္။ 
 
ဤဆ ခ်က   Myanmar Responsible Tourism(MRTI) မွ ဒ တ ယအ္ခ်က မ္ေ္မ ခ္်ကခ်က္င္း ္နင္း္ စ္သဲ္န္။ ၂၀၁၈န ျွစ္အတြခ္်က 
ဤ္  ိဳင္ ာြခ်က   Business Innovation Facility (BIF) ျွငာ့ ္ ူးတာြခ်က္င္း ္နင္း္ စ္သဲ္န္။ BIF မွ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းရွင္မ္ းအ း 
တ ထြင္ဆျ္းသစ္မွိဳရွ ေစရျ္ျွငာ့္ စ း ြ းေရးအရေအ င္္မင္မွိဳရွ ္   း ဝင္ေငြျ မ္န ပးေသ  ေဒသနခမ္ း ပ အခ်က္ ိဳးနခစ းနြငာ့္ ရရွ ေစေသ  
နရ းသြ းproducts မ္ းခ်က   အေခ်က င္အထဲ္ေ  ္လ  ္ေဆ င္ျ  င္ေစရျ္ ရဲ္ရြယ္္  း ၂၀၁၅ န ျွစ္မွ ၂၀၁၇န ျွစ္အထ  
 ခန   းမွိဳမ္ းေ းနာနေသ  Product and Package Innovation Competition (PPIC) ခ်က   ယန ျွစ္တြင္ MRTA တြင္ ေ ပင္းစဲ္း္  း 
ထဲာ့္သြင္းခ်က္င္း ေ းသြ းမဲ္္ စ္ ပသဲ္န္။ 
 
MRTA ခ်က   လူမွိဳေရး၊ စ း ြ းေရးျွငာ့္ သဘ ဝ တ္ဝျ္းခ်က္င္ဆ  င္ရ  အခ်က္ ိဳးေခ်က္းဇူးမ္ း  ျ္တ းေ းျ  င္ေသ  ္မျ္မ ာ့ 
နရ းသြ းလ  ပငျ္း၏ အလ းအလ ေခ်က င္းမွိဳခ်က   ခ်က္ယ္္ ျ္နစြ သ ရွ ျ းလဲ္ျ  င္ေစရျ္ ရဲ္ရြယ္္  း ခ်က္င္း ေ း္နင္း္ စ္ ပသဲ္န္။ 
 
နရ းသြ းလ  ္ငျ္းတြင္ တ ထြင္ဆျ္းသစ္မွိဳရွ ေသ  လ  ္ငျ္းရွင္မ္ း၏ အ းထ တ္မွိဳမ္ းခ်က   ေ  ္ထ တ္္ သျ  င္ေစရျ္၊ တ ဝျ္သ  
နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ  လ  ္ေဆ င္မွိဳမ္ းခ်က   အတ ယူလ  ္ခ်က  င္ျ  င္ေစရျ္ျွငာ့္ ေရရွဲ္တဲတ္ခန္  း စ း ြ းေရးအရေအ င္္မင္္  း 
ဝင္ေငြျ မာ့္ ပးေသ  ေဒသနခမ္ း ပ အခ်က္ ိဳးနခစ းနြငာ့္ရရွ ေစေသ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္း ခ စခခ်က   
စခ္ အ္ စ္သတ္မွတ္ခ်က ယွွ္္  ိဳင္လ  ္ခ်က  င္ျ  င္ေစရျ္ အ းေ း ပသဲန္္။ 
 
တ ဝျ္ယူမွိဳရွ ေသ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ  စချွိဳျ္းမ္ းခ်က   ဦးေဆ င္လ  ္ခ်က  င္ျ  င္ေ္ခ်က င္းခ်က   မျွစ္ခ်က  ပဝင္ယွွ္္  ိဳင္နာနေသ  
နရ းသြ းလ  ္ငျ္းရွင္မ္ း၏ စ တ္အ းထခ္်ကသျ္မွိဳ၊ ္ခ်က ိဳးစ းအ းထ တ္မွိဳတ  နခ်က မ းေမ င္းထ  း သခ္်ကေသ္ ္  း ္ စ္ ပသဲ္န္။ 
 
"ခ်က္ြျ္ေတ ္တ  နရာနရဲ္ရြယ္န္ခ္်ကခ်ကေတ ာ့ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းခ်က   အ း္ ိဳ္  း    မ  ေျထ  င္ေခ်က င္း ြယ္အေ္နအေျမ္ းခ်က   
 ျ္တ းေ းရျ္္ စ္ ပသဲ္န္။ ဒပခ်ကလဲး္ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းခ်က   အခ်က္ ိဳးရွ ေစမဲ္္ စ္ ပသဲ္န္။    ္   း ေျထ  င္လ  နေခ်က င္းတာန 
ေျရ ေဒသေတြခ်က သြ းေရ ခ္်ကလဲ္ တ္   နေခ်က င္းတာန ေဒသေတြ ္ စ္ေျလ  န ပ ာန္။ ၂၀၁၇ န ျွစ္မွ  MRTA ဆ  ရရွ ထ းသူမ္ း 
အေျ္ ငာ့္လဲ္း သူတ  နခ်က  ယ္သူတ  န ဂ ဏ္ယူသငာ့္ ပတယ္န္။ တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္း ဆ  တာန လွိဳ ္ရွ းမွိဳထာမွ  
ဦးေဆ င္သူေတြအေျျာန အသ အမွတ္္ ိဳ္နင္း နခရလ  န ပန္။" ဟ MRTI ၏ ွခၠ်ကဌ ခ်က  ဲ ြျ္နမွ ေ္  ္ခ်က းသြ း ပသဲ္န္။ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

၂၀၁၇ န ျွစ္ MRTA တြင္ ဆ ရရွ နာန္နင္းအတြခ္်က ဧရ ဝတ ေဒသ (Destination Ayeyarwady) မွ Paul Bates မွ သူတ  နျွငာ့္ 
လခ္်ကတာြ လ  ္ခ်က  င္နာနေသ ေဒသနခမ္ းအတြခ္်က  ဘယ္လ  ေခ်က င္းခ်က္ ိဳးမ္ း ရရွ နာနေ္ခ်က င္း ယန ခ်ကာနသ  န ေ္  ္ခ်က းသြ း ပသဲ္န္။ 
"ဧရ ဝတ ေဒသမွ အမ္ ိဳးသ း၊ အမ္ ိဳးသမ းျွငာ့္ ခ်ကေလးသူငယ္ေတြ အတြခ္်ကေတ ာ့ MRTI မွ န္ း္မွငာ့္ေသ  ၂၀၁၇ န ျွစ္အတြခ္်က 
'ေဒသနခမ္ း  ပဝင္မွိဳရွ ေသ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္း' ဆ  င္ရ  အေခ်က င္းဆခ းဆ ခ်က   ရရွ နာန္နင္းသဲ ္မ မ တ  နအ္မင္မ္ းခ်က   တင္္ နြငာ့္ 
မရွ သူမ္ းအ း ေ  ္ထ တ္တင္္ နြငာ့္ေ းလ  ခ္်ကသလ   ပ ာန္။" 
 
၂၀၁၇ န ျွစ္အတြခ္်က တ ဝျ္သ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ  အေခ်က င္းဆခ း သတင္း္ ျ္နေဝေ းျ  င္ေသ သူဆ ရရွ နာနေသ  Sampan 
Travel မွလဲ္း MRTA မွ သူတ  နအ ာြနသ းအတြခ္်က မဲ္သ  နစ တ္ဓ တ္နြျ္အ း္မွငာ့္တင္ေ းနာန္  း အခ်က္ ိဳးရွ ေစနာန ခ ခ်က   
ယန ခ်ကာနသ  န ေ္  သြ း ပသဲ္န္။ 
"ရဲ္ရွဲတ္ဲ္တခနျ  င္   နဆ  တ ခ်ကေတ ာ့ အန္ ျ္ေ းလ  ္ေဆ င္သြ းရမာန ျွစ္ရွဲလ္  ္ရမာန အရ တစ္န  ္ စ္ ပသဲ္န္။ တနပတရခ 
အန္ ျ္တ  အတြင္း ရလဒ္ မ္ခ်ကခိဳေတြနရ ပဘူးန္။ အင္မတျ္ အ းစ  ခ္်ကထ တ္ရ္  း  င္ င္ ျ္း ျ္း ္ခ်က ိဳးစ းလ  ္ခ်က  င္ရ ပတယ္န္။ 
စ တ္ ္ခ္်ကစရ ေတြလဲး္ ္ခ်ကခိဳေတြနရျ  င္ ပတယ္န္။ ဒ ဆ မွ  ဝင္္  ိဳင္လ  ခ္်က္နင္း္ ငာ့္ ခ်က္ြျ္ေတ ္တ  န ္ခ်က ိဳးစ း   န 
္မျ္မ ာ့နရ းသြ းလ  ္ငျ္းေရရွဲ္တဲတ္ခနျ  င္   န စ တ္ဓ တ္နြျ္အ း ေ း ပသဲ္န္။" 
 
ယန ျွစ္တြင္ေတ ာ့ ္မျ္မ ာ့တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ မွ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းတြင္ တ ထြင္ဆျ္းသစ္မွိဳရွ ္  း 
ဦးေဆ င္လ  ္ခ်က  င္ေျေသ သူမ္ းခ်က   ေအ ခ္်က ပဆ အမ္ ိဳးအစ းမ္ း အတ  င္း ေရြးန္ယ္န္ း္မွငာ့္ေ းသြ းမဲ္္ စ္ ပသဲ္န္။ 
 
> နရ းသြ းဧဲာ့္သဲ္မ္ း တဲး္န  ျ းေျျ  င္ရျ္အတြခ္်က အေခ်က င္းဆခ း ေ  ္ေဆ င္လ  ္ခ်က  င္ေျေသ  တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္း 
 
> အေခ်က င္းဆခ း တ ဝျ္သ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္းရွင္ 
 
> ေဒသနခမ္ း ပဝင္မွိဳရွ ေသ  နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ  အေခ်က င္းဆခ း ေ  ္ေဆ င္လ  ္ခ်က  င္ျ  င္မွိဳ 
 
> အေခ်က င္းဆခ းတ ထြင္ဆျ္းသစ္ျ  င္ေသ  တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္း အမ္ ိဳးအစ း 
 



 
 
 
 
 
 
> တ ဝျ္သ နရ းသြ းလ  ္ငျ္းဆ  င္ရ  အေ္ခ်က င္း အသ  ဲ ္ ျ္နေဝေ းျ  င္ေသ  အေခ်က င္းဆခ း စ မခခ်က ျ္းအမ္ ိဳးအစ း 
 
> စ း ြ းေရး၊ လူမႈေရး၊  ဲ ေရး စသဲာ့္အနြငာ့္အလမ္းျဲး္ ပးသူမ္ းအ း  ပဝင္အခ်က္ ိဳးနခစ းျ  င္နြငာ့္ရရွ ေစေသ  တ ဝျ္သ  
နရ းသြ းလ  ္ငျ္းအမ္ ိဳးအစ းဆ  င္ရ  အေခ်က င္းဆခ းလ  ္ေဆ င္မႈ 
 

MRTI မွ အ ာြနအစဲ္း အ းလခ းခ်က    ပဝင္ယွွ္္  ိဳင္   န   တ္ေနခ ပသဲန္္။ ္သဂ တ္လ ၁၀ ရခ္်ကေျနတြင္ ္  ိဳင္ ာြဝင္ေလ္ွ ခ္်ကလြွ မ္ းခ်က   
စတင္လခ္်ကနခ ပမဲ္န္။ အေသးစ တ္အန္ခ္်ကအလခ္်ကမ္ းခ်က   Myanmar Responsible Tourism Awards (MRTA) ၏ website 
တြင္ ဝင္ေရ ခ္်ကေလာ့လ ျ  င္ ပသဲ္န္။ 
 
www.myanmarresponsibletourismawards.org 

 
MRTA တြင္  ူးေ ပင္း ပဝင္လ  သူမ္ းရွ  ပခ်ကလဲ္း အထခ္်က ပ website တြင္ အန္ခ္်ကအလခ္်ကမ္ း ရရွ ျ  င္ ပသဲ္န္။ 
 
္  ိဳင္ ာြျွငာ့္သခ္်ကဆ  င္ေသ  အန္ခ္်ကအလခ္်ကမ္ းခ်က   MRTA ၏ Facebook page (@myanmarresponsibletoursimawards) 

 
 

တြင္လဲ္း ရရွ ျ  င္ ပသဲ္န္။ 
 
 

http://www.myanmarresponsibletourismawards.org/

